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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

Գ ՐԱ ԲԱ ՐԻ ԱԾԱ ԿԱ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  
ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ

Ա ծա կա նը գրա բա րի կար ևոր խոս քի մա
սե րից է, և դրա հա մա կող մա նի ու սու ցու մը 
չա փա զանց կար ևոր է գրա բա րի բնագ րե րը 
հաս կա նա լու և թարգ մա նե լու տե սա կե տից: 
Ածա կան նե րը յու րա քան չյուր լեզ վի բա ռա պա
շա րում հս կա յա կան բա ռա զանգ ված են, գրա
բա րի ածա կան ներն ու նեն հա րուստ քե րա կա
նա կան կար գեր, դրս ևո րում են ձևա բա նա կան 
ընդ գծ ված առանձ նա հատ կու թյուն ներ: 

ԵՊՀ –ում որո շա կի ժա մա քա նա կով գրա
բար են ու սում նա սի րում ոչ մի այն ապա գա 
բա նա սեր նե րը, այլև ար ևե լա գետ նե րը, աստ
վա ծա բան նե րը, պատ մա բան նե րը, մշա կու
թա բան նե րը, կով կա սա գետ նե րը, ար վես տա
բան նե րը: 

«Գ րա բար» առար կայի ու սու ցու մը տար բեր 
ֆա կուլ տետ նե րում ու ղեկց վում է մի ջան կյալ 
գրա վոր քն նու թյուն նե րով, իսկ հայ բա նա սի
րու թյան ֆա կուլ տե տում` նաև եզ րա փա կիչ բա
նա վոր քն նու թյամբ: 

Հին հայե րե նով ավանդ ված է գրա կան 
հս կա յա կան, բազ մա բո վան դակ ժա ռան գու
թյուն` գի տա կան, փի լի սո փա յա կան, կրո նա
կան, գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն, որ 
տար բեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ան սպառ 
նյութ է տա լիս: Որ պես խոս քի մաս, ինչ պես 
այլ լե զու նե րում, գրա բա րում ևս ածա կանն ու
նի իմաս տային հս տակ բնո րո շում` առար կայի 
հատ կա նի շի հաս կա ցու թյան ար տա հայ տում: 
Առար կայի հատ կա նի շի գա ղա փա րը ածա
կան նե րի մի ջո ցով կա րող է ու նե նալ տար բեր 
որա կա կան և քա նա կային դրս ևո րում ներ, 
տա րա ծա կան ու ժա մա նա կային հա րա բե
րու թյուն ներ, ներ քին ու ար տա քին ըն կալ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ: 

Սույն հոդ վա ծում չենք ան դրա դառ նա գրա
բա րի ածա կա նի բա ռա կազ մու թյա նը, բա ռաի
մաս տային խմ բե րին: 

Գ րա բա րի ածա կա նի ու սու ցու մը կա տար
վում է 2 ուղ ղու թյամբ.

1. Կար դալ և թարգ մա նել գրա բա րյան 
փոքր հատ ված ներ` ըն թեր ցա նու թյու նը զու
գոր դե լով տեքս տից քաղ ված ածա կան նե րի 
ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի վեր հա նու մով:

2. Դա սագր քից ընտ րել և կա տա րել թե
մային վե րա բե րող հա մա պա տաս խան գործ
նա կան վար ժու թյուն ներ: 

Ա ծա կա նը` իբրև խոս քի մաս, գրա բա րում 
դրս ևոր վում է իր հա րուստ քե րա կա նա կան 
կար գե րով` թիվ, հո լով, հո լո վում: Ի տար բե
րու թյուն ժա մա նա կա կից հայե րե նի, որ տեղ 
ածա կա նը իր հիմ նա կան, որոշ չային կի րա
ռու թյամբ չու նի թեք ման ձևեր, գո յա կա նի հետ 
գոր ծած վում է ու ղիղ ձևով, առա վե լա պես նա
խա դաս կի րա ռու թյամբ` ան հա մա ձայն մնա
լով նրա հետ հո լո վով և թվով, գրա բա րում 
ածա կան նե րը հիմ նա կա նում հա մա ձայ նում 
են գո յա կան նե րին: Ածա կա նի հիմ նա կան 
կի րա ռու թյու նը գրա բա րում որոշ չի պաշ տոն 
կա տա րելն է, որը պայ մա նա վոր ված է ածա
կա նի խոս քա մա սային նշա նա կու թյամբ: Այս
տեղ կար ևոր է առանձ նաց նել 2 ար մա տա կան 
հարց` 

1. Որո շիչ –ո րո շյա լի շա րա դա սու թյու նը, որը 
գրա բա րի շա րա հյու սու թյան կար ևո րա գույն 
հար ցե րից է: 

2. Որո շիչ –ո րո շյա լի հա մա ձայ նու թյու նը 
գրա բա րում: 

Գ րա բա րում ածա կան ներն ու նեն հա մե
մա տու թյան աս տի ճան ներ, որոնք ար տա
հայ տում են դրանց մեջ դրս ևոր վող տար բեր 
քա նա կային և որա կային դրս ևո րում ներ: 
Գրա բա րում ածա կան նե րի հա մե մա տու թյան 
աս տի ճան նե րը երեքն են` դրա կան աս տի ճան, 
բաղ դա տա կան աս տի ճան, գե րադ րա կան աս
տի ճան: 

Տար բեր լե զու նե րում ածա կա նի հա մե մա
տու թյան աս տի ճան նե րի ար տա հայտ ման մի
ջոց նե րը տար բեր են: Գրա բա րում ածա կա նի 
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հա մե մա տա կան աս տի ճա նը կազմ վում է.
ա) ածանց մամբ. սո վո րա բար այս աս տի

ճա նում ածա կան նե րը ստա նում են 
– գոյն վեր ջա ծան ցը` լա ւա գոյն, հզօ րա

գոյն, որոնք աշ խար հա բա րում գե րադ րա կան 
աս տի ճա նի իմաստ են ար տա հայ տում, այ
սինքն` հզօ րա գոյն գրա բա րում նշա նա կում է 
ոչ թե «ա մե նահ զոր», այլ «ա վե լի հզոր»1: 

բ) նկա րագ րա կան եղա նա կով. այս դեպ
քում ածա կա նից հե տո դր վում է քան նա խադ
րու թյու նը, որին հա ջոր դում է հա մե մա տե լի 
բա ռը` հայ ցա կան հո լո վով, օրի նակ` լաւ քան 
զնա – նրա նից ավե լի լավ, հզօր քան զգա
զան – գա զա նից ավե լի հզոր և այլն: 

Գ րա բա րում կա հե տաքր քիր եր ևույթ. եր
բեմն ածա կա նի հա մե մա տա կան աս տի ճա նը 
դրս ևոր վում է այս եր կու եղա նակ նե րի զու
գադր մամբ, ինչ պես «… Բա զումք ի ձէնջ լա
ւա գոյն եք քան զիս արու թե ամբ» (Ձեզ նից 
շա տե րը ինձ նից ավե լի լավն են քա ջու թյամբ): 

Ըն դուն ված է ասել, որ ածա կա նի գե րադ
րա կան աս տի ճա նը գրա բա րում ար տա հայտ
վում է կա րի, յոյժ, սաս տիկ, ան հնա րին, 
խիստ և նման մակ բայ նե րի մի ջո ցով, ինչ պես` 
կա րի մեծ – շատ մեծ, ամե նա մեծ, յոյժ իմաս
տուն – շատ իմաս տուն, իմաստ նա գույն: 

Գ րա բա րում ածա կան անուն նե րը հո լով
վում են, սա կայն չու նեն հո լով ման հա տուկ հա
մա կարգ: Այս է պատ ճա ռը, որ գրա բա րի որոշ 
դա սագր քե րում գո յա կան անուն ներն ըստ հո
լո վում նե րի բաշ խե լիս զու գա հե ռա բար նկա տի 
են առն վում նաև ածա կան անուն նե րը2: 

Գ րա բա րի քե րա կան ներ Ռ. Ղա զա րյա նը 
և Հ. Ավե տի սյա նը3, սա կայն, այլ մո տե ցում որ
դեգ րե ցին, և նրանց դա սագր քում ածա կա նի 
հո լո վու մը ներ կա յաց ված է գո յա կա նից առան
ձին, որը, մեր կար ծի քով, պայ մա նա վոր ված 
է հետ ևյալ հան գա ման քով: Այս պի սի մո տեց
մամբ գրա բա րի և ժա մա նա կա կից հայոց լեզ
վի ձևա բա նու թյան ու սու ցու մը ըն թա նում է զու
գա հեռ: 

Ա ծա կան անուն նե րը գո յա կան նե րի հետ 
գոր ծած վում են թե՛ նա խա դաս, թե՛ հե տա դաս: 
Նա խա դաս գոր ծա ծու թյան դեպ քում մի ա

1   Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976, 
էջ 59: 
2   Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976: 
Շարաբխանյան Պ., Գրաբարի դասընթաց, Եր., 1974:
3    Տե՛ս  Ավետիսյան  Հ.,  Ղազարյան  Ռ.,  Գրաբարի 
ձեռնարկ, Եր., 2007: 

վանկ ածա կան նե րը հո լով վում են, իսկ բազ
մա վանկ ածա կան նե րը, բա ցա ռու թյամբ մի 
քա նի երկ վանկ ածա կան նե րի, բա րի, փոքր, 
բարձր, սո վո րա բար չեն հո լով վում: Հե տա
դաս գոր ծած վե լիս ածա կան անուն նե րը ընդ
հան րա պես հո լով վում են` հո լո վով ու թվով 
հա մա ձայ նե լով գո յա կան ան վա նը` իհար կե, 
հո լով վե լով ոչ թե տվյալ գո յա կան ան վան, 
այլ իրենց հա տուկ հո լով մամբ: Ս. Ղա զա րյա
նը, խո սե լով նա խա դաս և չհա մա ձայ նեց ված 
ածա կան –ո րո շիչ նե րի գոր ծա ծու թյան մա սին, 
նշում է, որ դրանք իշ խել են ընդ հան րա պես 
խո սակ ցա կան լեզ վում ու բար բառ նե րում և 
ավե լի ու ավե 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 ջան նե րի շա րա հյու սու թյան 
մեջ4: Չնա յած այս հան գա ման քին` գրա բա րում 
դեռևս պահ պան վում էր հե տա դաս և հա մա
ձայ նեց ված ածա կան որո շիչ նե րի գե րակշ ռու
թյու նը, որը խախտ վում է բա վա կա նին ուշ` մի
ջին հայե րե նի շր ջա նից: Վ. Քո սյա նը շեշ տում 
է այն միտ քը, որ եթե Աստ վա ծաշն չում ածա
կան որո շիչ ներն ավե լի հե տա դաս էին, ապա 
ինք նու րույն կամ թարգ մա նա կան եր կե րում, 
ընդ հա կա ռակն, ավե լի նա խա դաս էին լի
նում5: Սա կայն ցարդ որ ևէ լեզ վա բա նի կող մից 
չի կա տար վել նյու թի փոք րի շա տե հիմ նա վոր 
վի ճա կագ րա կան քն նու թյուն, որը կա րող էր 
հիմք դառ նալ բո լո րո վին այլ եզ րա հան գում նե
րի ու բնու թագ րում նե րի, ինչ պես նաև ամ բողջ 
գրա բա րի և նրան հա մընկ նող կամ նա խոր
դող ժա մա նակ նե րի ժո ղովր դա խո սակ ցա կան 
լեզ վի շա րա հյու սա կան նույն եր ևույթ նե րի 
զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ, քա նի որ լեզ վա կան եր ևույթ նե րի 
փո փո խու թյու նը տե ղի է ու նե նում ոչ թե մի ան
գա մից, այլ աս տի ճա նա բար, որ եր բեմն կա
րող է տևել եր կար ու ձիգ դա րեր: Աս վա ծի վառ 
վկա յու թյու նը կա րող են լի նել նաև հնա գույն 
ժա մա նակ նե րից մեզ հա սած հայ ժո ղովր դա
կան բա նա հյու սու թյան գողտ րիկ պա տա ռիկ
նե րում պահ պան ված ածա կան որո շիչ նե րը:

Գ րա բա րում ածա կա նի հետ կապ վում է 
տա րած ված մի հե տաքր քիր ոճա կան ար տա
հայ տու թյուն. ածա կա նը ստա նում է –ու թիւն 
ածան ցը, վե րած վում վե րա ցա կան գո յա կա նի, 

4    Տե՛ս  Ղազարյան  Ս.,  Հայոց  լեզվի  համառոտ 
պատմություն, Եր., 1981, էջ 124: 
5    Տե՛ս  Քոսյան  Վ.,  Գրաբարի  բառակապակ ցու թյուն
ները, Եր., 1980, էջ 39:
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սա կայն պահ պա նում է ածա կա նի իմաս տը: 
–Ու թիւն ածանց ստա ցած այդ պի սի բա ռե րը 
գո յա կան նե րի հետ գոր ծած վում են 2 ձևով` 
մեծ մա սամբ սե ռա կան հո լո վով կամ ու ղիղ 
ձևով, և 2 դեպ քում էլ հատ կա ցու ցիչ– հատ կա
ցյա լի կա պակ ցու թյուն են, որ պի տի թարգ մա
նել որ պես որո շիչ –ո րո շյալ, այլ կերպ ասած` 
վե րա ցա կան գո յա կա նը թարգ ման վում է որ
պես ածա կան1, օրի նակ` բանս բա րու թե ան – 
բա րի խոս քեր, զդառ նու թիւն թիւ նից – դառն 
թույ ներ, պաշ տօն պղ ծու թե ան – պիղծ պաշ
տա մունք և այլն:

Գ րա բա րի ածա կա նի, ինչ պես նաև ցան
կա ցած այլ խոս քի մա սի ու սու ցու մը դա սա խո
սից պա հան ջում է ժա մա նա կա կից գրա կան 
ար ևե լա հայե րե նի ձևա բա նու թյան քա ջա տե
ղյա կու թյուն, քա նի որ առանց անընդ հատ հա
մե մա տու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նա կա
կից հայե րե նի լեզ վա կան հա մա պա տաս խան 

իրո ղու թյուն նե րի հետ` ան հնար է առա ջին 
կուր սի ու սա նո ղին բա ցատ րել գրա բա րյան 
որ ևէ քե րա կա նա կան եր ևույթ: 

Ա ծա կա նի հո լո վու մը, գոր ծա ծու թյան նր
բու թյուն նե րը ու սա նո ղին առա վել հա սա նե
լի դարձ նե լու կար ևո րա գույն ձևը, ինչ խոսք, 
հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րի օգ նու թյամբ 
բնագ րային բազ մա զան տեքս տե րի թարգ մա
նու թյունն է և դրանց վրա կա տար վող աշ խա
տան քը, այդ բնագ րե րում գոր ծած ված ածա
կան նե րի առանձ նա ցումն ու վեր լու ծու թյու նը 
տար բեր վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով, այ սինքն` 
քե րա կա նա կան ու սուց ման այն ու ղին, որը են
թադ րում է լեզ վա կան իրա կու թյուն նե րի ըն կա
լում, իմաս տա վո րում, կա նոն նե րի ու սահ մա
նում նե րի հս տակ ու հաս կա նա լի ձևա կեր պում, 
դա սի ամ րապն դում, տնային աշ խա տան քի 
կա տա րում, ստու գում, ամ փո փում2:

susannagrigoryan@ysu.am

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Աբ րա հա մյան Ա., Գրա բա րի ձեռ նարկ, Եր., 1976: 
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НЕ КО ТО РЫЕ ПРОБ ЛЕ МЫ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ПРИ ЛА ГА ТЕЛЬ НЫХ  
ДРЕВ НЕ АР МЯНС КО ГО ЯЗЫ КА

С. ГРИ ГО РЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся проб ле ма обу че ния при ла га тель но го древ не ар мянс ко го язы
ка. Ме то ди ка пре по да ва ния при ла га тель ных од на из важ ней ших проб лем обу че ни я, пос
коль ку при ла га тель ные в сис те ме час тей ре чи раз ли ча ют ся сво и ми осо бен ны ми смыс ло вы
ми свойст ва ми и грам ма ти чес ки ми ка те го ри я ми. При ла га тель ные древ не ар мянс ко го язы ка 
(г ра ба ра) име ют грам ма ти чес кие ка те го рии чис ла, па де жа, ро да и ск ло не ни я. Пре по да ва ние 
древ не ар мянс ко го при ла га тель но го име ет поз на ва тель ное зна че ни е.

SOME PROBLEMS IN TEACHING OLD ARMENIAN ADJECTIVES
S. GRIGORYAN

The article examines the problem of teaching Old Armenian adjectives. The method of teaching 
adjectives is one of the most important issues of teaching, as far as adjectives are unique in the sys
tem of parts of speech; they are distinct with their characteristic semantic features and grammatical 
categories. Adjectives in Old Armenian (Grabar) have the grammatical categories of number, case, 
gender and declensions. Teaching the Old Armenian adjective has a cognitive importance. 
1   Տե՛ս Մկրտչյան Է., Գրաբարի դասընթաց, Եր., 2008, էջ 49: 
2   Տե՛ս Ջուհարյան Թ., Բայի ուսուցման հիմնական հարցերը, Եր., 1956, էջ 104:
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Ընդ հա նուր կր թու թյան ո րա կի բարձ րաց
ման նպա տա կով կր թու թյան ար դի ա կա նաց
ման հայե ցա կար գում նշ վում է կր թու թյան 
ան հա տա կա նու թյան ու դի ֆե րենց ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը՝ պե տա կան կր թա կան 
չա փո րո շիչ նե րի ա պա հով մամբ՝ հիմն ված 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի բազ մա զա
նու թյան և ու սում նա կան ծրագ րե րի տար բե
րա կայ նու թյան վրա: Ի նչ պես նշում է Գ. Ս. 
Թու մա նյա նը [6], «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
ա ռար կայից ճիշտ մշակ ված ու սում նա կան 
ծրա գի րը ման կա վար ժա կան հա մա կար գի 
ձևա վոր ման կար ևոր գոր ծոնն է: 

Գ րա կան աղ բյուր նե րի ու սում նա սի
րու թյու նը և վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս 
փաս տել, որ ի նչ պես ար տա սահ մա նյան 
ե րկր նե րում, այդ պես էլ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
ա ռար կայի ծրագ րե րը կազմ ված են եր կու 
բա ղադ րի չից՝ բա զային և ը նտ րո վի նյութ [1; 
2]: Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով
ման կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է ծրագ
րային նյու թի բո վան դա կու թյան լի ար ժեք 
յու րա ցու մը:

Ծ րագ րի բա զային բո վան դա կու թյան տի
րա պե տու մը կար ևոր է սո ցի ա լա կան և ման
կա վար ժա կան տե սան կյու նից: Սո ցի ա լա
կան ա ռու մով այն ա պա հո վում է պե տա կան 
կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի պա հանջ նե րի 
կա տա րում: Ման կա վար ժա կան 

տե սան կյու նից ծրագ րային նյու թի բա
զային բաադ րի չի տի րա պե տու մը հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու ֆի զի կա
կա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի 
ա նընդ հա տու թյու նը (հեշ տաց նել ան ցու մը 
մեկ տա րի քային խմ բից մյու սը, ա պա հո վել 
օր գա նիզ մի հար մա րո ղա կա նու թյու նը կյան
քի տար բեր պայ ման նե րին՝ ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան փո փո խու թյու նը, մաս նա
գի տու թյան տի րա պե տու մը, ծա ռայե լը բա

նա կում և այլն) և ա մե նա կար ևո րը՝ ան ձի 
բազ մա կող մա նի զար գա ցու մը, ա ռող ջու
թյան ամ րապն դու մը, ֆի զի կա կան պատ
րաս տու թյան ան հրա ժեշտ մա կար դա կի 
ա պա հո վու մը [4]:

Ծ րագ րային նյու թի բա զային բա ղադ րի չի 
հետ մեկ տեղ ծրագ րի բո վան դա կու թյու նում 
պետք է հաշ վի առ նել նաև տա րա ծաշր ջա նի 
բնակ ման պայ ման նե րը, ազ գային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, սո վո րող նե րի հե
տաքրք րու թյուն նե րը, ու սուց չի մար զա կան 
մաս նա գի տու թյու նը: Այդ հան գա ման քը դր
դել է մաս նա գետ նե րին մշա կե լու ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան ծրագ րեր, ո րոնք 
ը նգր կում են ի նչ պես բա զային, այդ պես էլ 
տար բե րա կային (վա րի ա տիվ) բո վան դա կու
թյուն:

Գի տա կան ա ռու մով հիմ նա կան հար ցը 
կա յա նում է ծրագ րի բա զային և ը նտ րո վի 
նյու թի օպ տի մալ հա րա բե րու թյան բա ցա
հայտ ման մեջ՝ տար րա կան, մի ջին, ա վագ 
դպ րոց նե րի հա մար, շա բաթ վա եր կու և ա վե
լի դա սա ժա մե րի կազ մա կերպ ման դեպ քում: 

Եր կա րա մյա ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում Վ. Ի. Լյա խը և Ա. Ա. Զդան
ևի չը [5] հան գե ցին այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ ծրագ րի բա զային և ը նտ րո վի նյու թի յու
րաց ման դա սա ժա մե րի լա վա գույն հա րա
բե րու թյու նը կա րող է լի նել հետ ևյալ հա մե
մա տա կա նու թյան՝ 70–80 %–ը 30–20 %–ի ն՝ 
տար րա կան դպ րո ցում, 60–70 %–ը 40–30 
%–ին ՝ մի ջին դպ րո ցում և 50–60 %–ը 50–40 
%–ի ն՝ ա վագ դպ րո ցում:

Փոր ձա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն
նե րը ցույց են տվել, որ ը նտ րո վի նյու թի 
բո վան դա կու թյու նը կա րող է լի նել բազ մա
զան: Մի դեպ քում կա րող է ի րա կա նաց վել 
բա զային նյու թի ո րոշ վար ժու թյուն նե րի խո
րաց ված ու սու ցում, մյու սում՝ իր մեջ նե րա ռել 
նյու թեր մեկ կամ մի քա նի մար զաձ ևե րում 
մաս նա գի տա ցում, այդ թվում նրանք, ո րոնք 

ՌԻ ՏԱ ԴԱՎԹՅԱՆ 

«ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱ» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ ԾՐԱԳ ՐԻ 
Ը ՆՏ ՐՈ ՎԻ ՆՅՈՒ ԹԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  

ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ
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նե րառ ված չեն ծրագ րում:
Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցիչ նե րի 

շր ջա նում մեր կող մից ան ցկաց ված հարց
ման ար դյունք նե րը փաս տում են, որ ծրագ
րով նա խա տես ված ը նտ րո վի նյու թը լի ո վին 
չի կի րառ վում դպ րո ցում և ան հրա ժեշ տու
թյուն կա ու սում նա սի րե լու այդ հիմ նա հար ցը: 
Հարկ է նշել նաև, որ հատ կաց ված ծրագ րով 
ը նտ րո վի նյու թի ժա մե րը չեն կա րող նպաս
տել նրա ար դյու նա վետ յու րաց մա նը: 

Այդ կա պակ ցու թյամբ ներ կա ժա մա նա
կաշր ջա նում հա տուկ նշա նա կու թյուն է հատ
կաց վում հան րակր թա կան դպ րո ցի ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան ծրագ րային, նրա 
վա րի ա տիվ բա ղադ րի չի ա պա հով մա նը, 
հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի ան հա տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րը և պա հանջ մունք նե
րը, մի ջա վայ րի ռե գի ո նալ ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Այդ հիմ նա հար ցի լուծ ման 
ու ղի նե րից մե կը մենք տես նում ե նք ծրագ
րային նյու թի ի րա կա նա ցու մը ոչ մի այն դա
սե րի ըն թաց քում, այլև ար տա դա սա րա նա
կան պա րապ մունք նե րում, ին չը կա պա հո վի 
դպ րո ցա կան նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան գոր ծըն թա ցի տար բեր ձևե րի փո
խա դարձ կա պը և մի աս նու թյու նը:

Հե տա զո տու թյան նպա տակն է՝ մշա կել 
«Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի ծրագ
րի ը նտ րո վի նյու թի դա սա վանդ ման մե թո
դի կան և գի տա փոր ձով հիմ նա վո րել դրա 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի պլա նա
վոր ման ըն թաց քում հիմք է ըն դուն վել հա
մա լիր մո տեց ման սկզ բուն քը. ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան դա սային և ոչ դա սային 
ձևե րի հա մակ ցու մը, ու սուց ման և դաս տի ա
րա կու թյան բազ մա զան մի ջոց նե րի և մե թոդ
նե րի կի րա ռու մը:

«Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի 
դա սե րի ըն թաց քում ը նտ րո վի նյու թի ծրագ
րով հատ կաց ված դա սա ժա մերն օգ տա
գործ վել են ա ռա վե լա պես կր թա կան խն դիր
նե րը լու ծե լու հա մար: Ի սկ ը նտ րած նյու թի 
ամ րապն դու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը կազ
մա կերպ վել է ար տա ժա մյա՝ սեկ ցի ոն պա
րապ մունք նե րի մի ջո ցով: Սեկ ցի ոն պա
րապ մունք նե րի ըն թաց քում ա ռա վե լա պես 
շեշ տադր վել է ա ռող ջա րա րա կան և մար
զա կան խն դիր նե րի լու ծու մը: Ման կա վար
ժա կան գի տա փոր ձը կազ մա կերպ վել է ու

սում նա կան ծրագ րի ա ռա ջար կած ը նտ րո վի 
նյու թի՝ սե ղա նի թե նի սի օ րի նա կով: Գծա
պատ կեր 1–ո ւմ ներ կա յաց ված է ը նտ րո վի 
նյու թի յու րաց ման տեխ նո լո գի ան:

Գի տա փոր ձը կազ մա կերպ վել է եր կու ու
սում նա կան տա րի նե րի ըն թաց քում՝ 2012–
2014 թթ. Իջ ևան քա ղա քի թիվ 5 դպ րո ցի 
7–րդ դա սա րա նում, ո րին մաս նակ ցել են 28 
ա շա կերտ՝ 15 աղ ջիկ ու 13 տղա, ի սկ ստու
գո ղա կան խմ բում մաս նակ ցել են նույն դպ
րո ցի 44 ա շա կերտ ներ՝ 20 աղ ջիկ և 24 տղա: 
Ստու գո ղա կան խմ բի սո վո րող նե րը մաս
նակ ցել են մի այն ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
դա սե րին, ո րոնք ան ցկաց վել են հա մա ձայն 
գոր ծող ծրագ րի, սա կայն ը նտ րո վի նյու թին 
հատ կաց ված ժա մե րը բաշխ վել են ծրագ րի 
այլ բա ժին նե րի վրա. 4 ժ աթ լե տի կային, 4 ժ՝ 
բաս կետ բո լին:

Գի տա փոր ձի ա ռա ջին տա րում (7–րդ դա
սա րան) ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե րին, 
հա մա ձայն ծրագ րի՝ ը նտ րո վի նյու թին հատ
կաց վել է 8 ժամ, ի սկ գի տա փոր ձի ե րկ րորդ 
տա րում՝ 8–րդ դա սա րա նում, ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի դա սե րին ը նտ րո վի նյու թին 
տրա մադր վել է 4 ժ, մնա ցած ժա մե րը հատ
կաց վել են «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ»–ի դա սըն
թա ցին: 

7–րդ դա սա րա նում սո վո րող նե րը ծա
նո թա ցել են սե ղա նի թե նիս մար զաձ ևի 
պա րապ մունք նե րի ներ գոր ծու թյա նը օր
գա նիզ մի վրա, տե ղե կաց վել են մար զաձ ևի 
կա նոն նե րը: Ու սու ցան վել են տե ղա շար ժեր 
սե ղա նի մոտ մեկ քայ լա նի, ե րկ քայ լա նի, կից 
քայ լե րով աջ, ձախ և հետ, հար ված ներ ա ջից 
ու ձա խից՝ գլո րու մով, պատ նեշ, պտտ ված: 
Ա նց կաց վել են շար ժա խա ղեր սե ղա նի թե
նի սի տար րե րով, ու սում նա կան խաղ: 8–րդ 
դա սա րա նում ամ րապնդ վել ու կա տա րե լա
գործ վել են ու սու ցան ված վար ժու թյուն նե րի 
տեխ նի կան, ու սու ցան վել է գն դա կի վերգ ցու
մով սկզբ նա հար վա ծի, հա կա հար ված նե րի 
տեխ նի կան, տակ տի կա կան ա ռա ջադ րանք
ներ [3]: Փոր ձա րա րա կան խմ բի բո լոր դպ րո
ցա կան նե րը վա րել են տետր՝ «Իմ ը նտ րած 
մար զաձ ևը» խո րագ րով: Տետ րում դպ րո ցա
կան նե րը գրա ռել են պատ մա կան ակ նարկ 
սե ղա նի թե նի սի մա սին, խա ղի կա նոն նե րը, 
նրանց մաս նակ ցու թյու նը մր ցում նե րին և 
ար դյունք նե րը: 

Սեկ ցի ոն պա րապ մունք նե րը սե ղա նի 
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Գծապատկեր 1. Ընտրովի նյութի յուրացման տեխնոլոգիան 

 

Սեղանի թենիս 

Կազմակերպումը  Ֆիզիկական 
կուլտուրայի դասի 
ընթացքում 

Արտադասարանական 
պարապմունքների ձևով 

Շեշտադրված 
կրթական  

Ուղղվածությունը Առողջարարական 
Մարզական 

 

 

Խնդիրները 
1. Հաղորդել գիտելիքներ ս/թ 
մասին, նրա ազդեցությունը 
մարդու օրգանիզմի վրա 
2. Ուսուցանել ս/թ կանոնները 
3. Ուսուցանել բազային 
հնարքների տեխնիկայի 
հիմքը 
 

1. Ապահովել ներդաշնակ 
ֆիզիկական զարգացում 
2. Բարելավել օրգանիզմի 
ֆունկցիոնալ վիճակը 
3. Ապահովել անհրաժեշտ 
ֆիզիկական պատրաստությունը 
4. Տիրապետել ս/թ 
տեխնիկատակտիկական 
բազային գործողություններին 
5. Նպաստել կամային 
հատկությունների ձևավորմանը  
 

Բովանդակությունը 

1. Տեսական գիտելիքներ ս/թ 
մասին (պատմական ակնարկ, 
մրցման կանոնների տետրի 
վարում) 
2. Բազային հնարքների 
ուսուցում (ռակետի բռնում, 
գնդակի խաղարկում, 
փոխանցում, ընդունում, 
հարված) 
 

1. ԸՖՊ 40% 
2. Հատուկ 
տեխնիկատակտիկական 
գործողությունների ուսուցում և 
ամրապնդում 
3. Երկկողմանի խաղ 
4. Մասնակցություն 
մրցումներին 
 

Գնահատում 

1. Գիտելիքներ ս/թ 
մարզաձևի վերաբերյալ 
2. Տեխնիկական հնարքների 
տիրապետում  
(10 բալային համակարգով) 
 

1. Ֆիզ. զարգացման 
ցուցանիշ 
2. Ֆունկցիոնալ վիճակ 
3. ՖՊ 
4. Մրցումների 
մասնակցության 
քանակը և արդյունքները 

Գ ծա պատ կեր 1. Ը նտ րո վի նյու թի յու րաց ման տեխ նո լո գի ան

թե նի սից ա մեն ու սում նա կան տա րում կազ
մա կերպ վել են շա բա թա կան ե րեք ան գամ՝ 
1 ժամ տևո ղու թյամբ: Ը նդ հա նուր առ մամբ 
ո ղջ ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ըն
թաց քում ան ցկաց վել է 216 պա րապ մունք 
(տա րին՝ 108 ժ): Պա րապ մունք նե րի ըն թաց
քում ա պա հով վել է ը նդ հա նուր ֆի զի կա կան 

պատ րաս տու թյու նը, ը նտ րած մար զաձ ևի 
հիմ նա կան տեխ նի կա կան հնարք նե րի տի
րա պե տու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը. ռա կե
տի ճիշտ բռն ված քը՝ աջ կամ ձախ ձեռ քով, 
ճիշտ սկզբ նա հար վա ծը, հար ձակ վո ղա կան 
և պաշտ պա նա կան հա տուկ հնարք ներ, զու
գա խա ղի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
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Ա ռա ջին ու սում նա կան տար վա ըն թաց
քում ա շա կերտ նե րը մաս նակ ցել են եր կու 
մր ցում նե րի՝ ներդպ րո ցա կան և քա ղա քային: 
Ե րկ րորդ տար վա ըն թաց քում՝ չորս մր ցում
նե րին՝ ներդպ րո ցա կան, քա ղա քային, ըն կե
րա կան՝ ու սա նող նե րի հետ: 

Ինչ պես պլա նա վոր վել է ման կա վար ժա
կան գի տա փոր ձի ըն թաց քում ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի դա սե րի ժա մա նակ ը նտ րո
վի նյու թին ծրագ րով հատ կաց ված ժա մե
րը օգ տա գործ վել են կր թա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար՝ հա ղորդ վել են գի տե լիք
ներ, ձևա վոր վել են շար ժո ղա կան կա րո ղու

թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ: Եր կա մյա ման
կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ըն թաց քում 
դպ րո ցա կան նե րի կող մից ձեռք բեր ված 
գի տե լիք նե րը, ձևա վոր ված շար ժո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը գնա
հատ վել են ե րեք մա կար դա կով՝ նվա զա
գույն, մի ջին և ա ռա վե լա գույն [1; 2]

Գ ծա պատ կեր 2–ից եր ևում է, որ դպ րո
ցա կան նե րի մոտ սե ղա նի թե նի սից ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րի և շար ժո ղա կան կա
րո ղու թյուն նե րի մա կար դա կի շար ժըն թաց 
է գրանց վել ի նչ պես աղ ջիկ նե րի, այն պես էլ 
տղա նե րի մոտ: 

Աղ ջիկ ներ

Տ ղա ներ

Գ ծա պատ կեր 2. Սե ղա նի թե նի սից գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բեր ման  
մա կար դա կի շար ժըն թա ցը ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ըն թաց քում (%):

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի 
ա վար տին մի այն ե րե քի մոտ (2 աղ ջիկ և 
1 տղա) գրանց վեց ձևա վոր ված կա րո ղու
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի նվա զա գույն 
մա կար դակ: 8–րդ դա սա րա նում նկա տե
լի է սո վո րող նե րի մոտ սե ղա նի թե նի սից 
գի տե լիք նե րի ու շար ժո ղա կան կա րո ղու
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի տի րա պետ
ման աս տի ճա նի բարձ րա ցում: 

Փոր ձա րա րա կան խմ բի բո լոր դպ րո
ցա կան նե րը գի տա փոր ձի ըն թաց քում 

մաս նակ ցել են մր ցում նե րին՝ ներդպ
րո ցա կան, քա ղա քային և ըն կե րա կան 
հան դի պում նե րին: Ը նդ հա նուր առ մամբ 
յու րա քան չյուր ա շա կերտ ան ցկաց րել է 
25–30 խաղ:

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ար
դյունք նե րը հաս տա տե ցին մեր են թադ
րու թյու նը, որ մշակ ված «Ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա» ա ռար կայի ծրագ րի ը նտ րո վի 
նյու թի դա սա վանդ ման մե թո դի կան, շաղ
կա պե լով ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սը 
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ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք
նե րի հետ, նպաս տեց դպ րո ցա կան նե րի 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան բարձ րաց
մա նը և ար դյուն քում՝ նրանց ֆունկ ցի ո
նալ վի ճա կի ու շար ժո ղա կան պատ րաստ
վա ծու թյան բա րե լավ մա նը (ա ղ յու սակ): 

Այս պի սով՝ կազ մա կերպ ված ման կա
վար ժա կան գի տա փոր ձի ար դյունք նե րը 
փաս տում են, որ դպ րո ցա կան ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գի 
զար գաց ման ճա նա պարհ նե րից մե կը կա
րող է հան դի սա նալ ու սում նա կան ծրագ
րի ը նտ րո վի նյու թի ար դյու նա վետ օգ տա
գործ ման մե թո դի կան, ո ւղղ ված՝ դա սային 
և ոչ դա սային ձևե րի օգ տա գործ ման հա
մա լիր մո տեց ման, ու սուց ման և դաս տի
ա րա կու թյան բազ մա զան մի ջոց նե րի և 
մե թոդ նե րի կի րառ ման՝ տե ղան քի պայ
ման նե րին հա մադր մամբ: 

Այդ պի սի մո տե ցու մը հնա րա վո րու
թյուն տվեց՝ 

● բարձ րաց նել դպ րո ցա կան նե րի 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը,

● բա րե լա վել շար ժո ղա կան պատ
րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը, 

● ամ րապն դել ա ռող ջու թյու նը, բա
րե լա վել դպ րո ցա կան նե րի ֆունկ ցի ո նալ 
վի ճա կը և ֆի զի կա կան զար գաց ման ցու
ցա նիշ նե րը,

● ձ ևա վո րել շար ժո ղա կան կա րո
ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, ա պա հո վել 
բազ մաբ նույթ շար ժո ղա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի տի րա պե տու մը,

● շաղ կա պել հան րակր թա կան դպ
րո ցում ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման տար բեր 
ձևե րը: 

Կար ևոր է նշել նաև, որ դպ րո ցա կան
նե րի մոտ բարձ րա ցել է հե տա քրք րու թյու
նը ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հան դեպ, 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րով զբաղ վե
լու մո տի վա ցի ան:

Ա ղյու սակ 
Դպ րո ցա կան նե րի ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան ցու ցա նիշ նե րի շար ժըն թա ցը 

(X±m)
Տ ղա ներ

Խմ բեր, 
հե տա զոտ ման 
փու լեր

Վազք
30մ(վրկ.)

Վազք
1000մ(վրկ) 

Հե ռա ցատկ
տե ղից (սմ)

Մա քո քա–
վազք
4x9մ (վրկ)

Թե քում 
ա ռաջ
կանգ նած 
դիր քից (սմ)

Վերձ գում
ներ (քան.)

Ի րա նի թե քում 
ա ռաջ պառ կած
դիր քից 1ր. 
(քան.)

Փորձ.
խումբ

Մինչ գի
տա փորձ

6,27±0,1

378,9±10,2
310±12,1
288,42±10,47
355,32±9,0
340,25±8,6
331,1±10,5

156,46±5,43 13,79±0,89 4,09±0,64 4,05±0,73 29,0±1,48

1 տա րի 
հե տո

5,25±0,3 167,48±3,8 10,94±0,17 5,26±0,79 6,14±1,71 35,63±0,94

Գ ի  տ ա 
փոր ձից 
հե տո

4,53±0,3 178,63±3,6 9,77±0,13 6,63±0,88 8,28±2,25 36,6±1,6

Ս տուգ.
խումբ

Մինչ գի
տա փորձ

6,6±0,72 156,17±3,9 13,8±0,8 3,07±05 3,88±0,64 30,42±1,46

1 տա րի 
հե տո

6,21±0,16 159,6±4,54 12,67±0,37 3,94±0,48 3,92±0,67 33,9±1,1

Գ ի  տ ա 
փոր ձից 
հե տո

6,06±0,07 168,67±2,53 11,32±0,16 4,96±0,85 4,07±0,6 35,84±0,94
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Աղ ջիկ ներ

Վազք
30մ(վրկ.)

Վազք
1000մ(վրկ) 

Հե ռա ցատկ
տե ղից (սմ)

Մա քո քա վազք
4x9մ (վրկ) 

Թե քում 
ա ռաջ 
կանգ նած 
դիր քից (սմ)

Սեղ
մում ներ 
նստա րա
նից (քան.)

Ի րա նի թե քում 
ա ռաջ պառ կած
դիր քից 1ր. 
(քան.)

Փորձ. 1 
խումբ

Մինչ գի
տա փորձ

6,6±0,9 387,18±9,36 141,11±2,0 11,95±0,73 4,7±0,9 8,07±1,02 30,03±1,21

1 տա րի 
հե տո

5,97±0,08 353,88±5,25 151,15±3,13 11,6±0,21 6,72±1,26 10,03±1,12 33,8±0,95

Գի տա
փոր ձից 
հե տո

5,57±0,14 307,54±14,82 169,8±3,1 10,12±0,16 7,31±0,93 14,15±0,92 36,07±1,25

Ս տուգ.
խումբ

Մինչ գի
տա փորձ

6,59±0,07 397,9±26,18 141,14±2,54 12,23±0,13 4,65±0,6 7,54±0,6 28,17±1,48

1 տա րի 
հե տո

6,36±0,07 385,18±9,14 153,73±3,07 12,13±0,23 4,7±0,5 7,82±0,82 29,47±1,27

Գի տա
փոր ձից 
հե տո

6,18±0,11 369,45±7,57 152,14±2,36 11,84±0,21 6,1±1,0 9,16±0,8 30,16±0,8

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
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2. Հան րակր թա կան դպ րո ցի «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի չա փո րո շիչ և ծրա գիր (1–9–րդ 

դա սա րան ներ): Եր. «Կր թա կան ծրագ րե րի կենտ րոն», 2012, 80 էջ:
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Р. ДАВТЯН

В статье представлена методика преподавания раздела “настольный теннис” вариативной 
части школьной программы по физической культуре. В основу разработанной методики был 
положен комплексный подход, с использованием урочных и внеклассных форм организации 
занятий.

METHOD OF TEACHING THE VARIABLE PART OF PROGRAM ON THE SUBJECT 
«PHYSICAL CULTURE »

R. DAVTYAN

The article presents the method of teaching the section of «table tennis» of the variable part 
of school program on physical culture, taking into account the regional peculiarities. On the basis 
of developed methodology was put a complex approach using both the time limited and extra–cur
ricular forms of organizing the trainings. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F2%F3%EC%E0%ED%FF%ED %E3
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5 %E2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5: %ED%EE%E2%FB%E9 %EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1 %F3%F7%E5%E1%ED%FB%F5 %E4%E8%F1%F6%E8%EF%EB%E8%ED
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%EF%EE%F0%F2 %E4%EB%FF %E2%F1%E5%F5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%EF%EE%F0%F2 %E4%EB%FF %E2%F1%E5%F5
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Ֆ ԼՈ ՐԱ ԱՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 

ԲԱԶ ՄԱ ՁԱՅՆ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ  

ԾՐԱԳ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ
Բազ մա ձայն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե

րի վրա տար վող աշ խա տան քը դաշ նա մու
րային կա տա րո ղա կան ար վես տի ան բա ժա
նե լի մասն է: Սո վո րող նե րի երաժշ տա կան 
կուլ տու րայի դաս տի ա րա կու թյան մեջ բազ
մա ձայն լսո ղու թյան և մտա ծո ղու թյան զար
գա ցու մը հան դի սա նում է կար ևոր գոր ծոն
նե րից մե կը: Եթե աշա կեր տը ու սուց ման 
սկզբ նա կան փու լում ձեռք է բե րում ար հես
տա վարժ կա տա րո ղա կան հմ տու թյուն ներ, 
ապա բազ մա ձայն ստեղ ծա գոր ծու թյունն 
ըն կա լում և կա տա րում է իմաս տա լից ու 
բո վան դա կա լից; Բազ մա ձայ նու թյունն իրե
նից ներ կա յաց նում է մի ա ժա մա նակ հա
մա տեղ հն չող եր կու և ավե լի ձայ նե րի հա
մակ ցու թյուն, որ տեղ ձայ նե րի հա մա տեղ 
հն չո ղու թյան ժա մա նակ հար կա վոր է զգալ և 
հաս կա նալ ամեն մի ձայ նի ար տա հայտ չա
կա նու թյու նը: Առա ջին իսկ քայ լե րից աշա
կեր տի նվա գա ցան կի մասն են կազ մում 
այն պի սի ման րան վագ ներ, որոնց ֆակ
տու րան հա գե ցած է նաև պո լի ֆո նիկ տար
րե րով: Ու սում նա կան ծրագ րում կա րե լի է 
նե րա ռել ռու սա կան և եվ րո պա կան կոմ պո
զի տոր նե րի ման րան վագ ներ և ժո ղովր դա
կան եր գե րի մշա կում ներ, որոնք բա վա կան 
քա նա կով զե տեղ ված են Նի կո լա ևի խմ
բագ րու թյամբ «Ш ко ла иг ры на фор те пи а
но», Լյա խո վից կու՝ «Պո լի ֆո նիկ պի ես նե
րի քրիս տո մա տի ա դաշ նա մու րի հա մար», 
«Ю ный пи а нист» քրիս տո մա տի ա, «Ան նա 
Մագ դա լե նա Բա խի նո տային տետր» և այլ 
ձեռ նարկ նե րում: Ար դյուն քում սո վո րող նե րը 
ձեռք են բե րում հմ տու թյուն ներ, որոնք հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս հե տա գա յում ան
ցնե լու առա վել բարդ բազ մա ձայն եր կե րի 
կա տար մա նը: Այ սօ րի նակ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի հի ման վրա զար գա նում է բազ
մա ձայ նու թյան ըմբռ նու մը, երաժշ տա կան 
կա ռուց ված քի զգա ցո ղու թյու նը և ձայ նային 
տար բե րու թյուն նե րի ըն կա լու մը: Որ պես զի 
երե խայի հա մար ավե լի մատ չե լի դառ նա 

բազ մա ձայ նու թյան ըն կա լու մը, խոր հուրդ է 
տր վում կի րա ռել նաև կեր պա րային անա
լոգ ներ և ծրագ րային ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ, որոն ցում յու րա քան չյուր ձայն ու նի իր 
կեր պա րային բնու թա գի րը: Երե խային հար
կա վոր է հանձ նա րա րել ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տանք՝ նվա գել մեկ ձայն, իսկ մյու սը 
եր գել, շա րադ րել են թա ձայն հիմ նա կան 
մե ղե դուն հա մա պա տաս խան: Ստեղ ծա
գոր ծա կան շա րադ րան քը ակ տի վաց նում է 
մտա ծե լա կեր պը, պատ կե րա ցու մը և բարձ
րաց նում հե տաքրք րու թյու նը ու սու ցան վող 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հան դեպ: Բազ մա ձայն 
երաժշ տու թյան հան դեպ աշա կեր տի վե
րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը, մեր խո րին հա
մոզ մամբ, կախ ված է ման կա վար ժի աշ խա
տան քի մե թո դից:

Սկզբ նա կան փու լում երե խայի բազ մա
ձայ նային մտա ծե լա կեր պը զար գաց նե լու 
հա մար ամե նա հար մար ման կա վար ժա կան 
ձեռ նար կը «Ան նա Մագ դա լե նա Բա խի նո
տային տետր»–ն է: Ժո ղո վա ծո ւում ընդ
գրկ ված են ոչ մի այն Յո. Ս. Բա խի ման
րան վագ նե րը, այլ նաև նրա որ դի նե րի. և 
այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Տետ րում 
օգ տա գործ վել են այն պի սի երաժշ տա կան 
ժան րեր, որոն ցից են պա րը (պո լո նեզ, մե
նո ւետ), քայ լեր գը և արի ան: Ման րան վագ
ներն իրենց երաժշ տա կան ու ռիթ միկ բնույ
թով շատ տար բեր են, և ու սուց չի խն դիրն է 
այն ճիշտ ներ կա յաց նել՝ 1) սո վո րո ղի ու շադ
րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով ձայ նե րի տար
բե րու թյան, ինք նու րույ նու թյան և ան կախ 
լի նե լուն՝ կար ծես տար բեր գոր ծիք ներ են 
նվա գում, 2) սո վո րեց նել առան ձին ձայ նե րի 
հս տակ և ար տա հայ տիչ մուտ քը, ըն թաց քը 
և ավար տը՝ օգ տա գոր ծե լով տար բեր դի
նա միկ հն չո ղու թյուն, որ պես զի մի ձայ նի 
ավար տը չխեղ ճաց նի մյուս ձայ նի մուտ քը:

Այ նու հետև ան ցնել մո տիվ նե րի ամ բող
ջա կա նու թյա նը և նրանց հետ կապ ված հն
չո ղու թյան ար տա բեր մա նը: Պետք է նշել, 
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որ բազ մա ձայն ստեղ ծա գոր ծու թյան ար
տագ րու թյու նը շատ օգ տա կար է, որի ժա
մա նակ աշա կեր տը արագ վարժ վում է բազ
մա ձայ նու թյա նը, լավ կողմ նո րոշ վում, ավե լի 
հս տակ հաս կա նում յու րա քան չյուր ձայ նի 
մե ղե դին և նրանց հա րա բե րակ ցու թյու նը: 
Ար տագ րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը ու
ժե ղա նում է, երբ ման կա վար ժի հետ մի ա
սին նվա գում են տար բեր ռե գիստր նե րում: 
Այս պի սի աշ խա տան քի ար դյուն քում աշա
կեր տը հս տակ ըն կա լում է ման րան վա գի 
կա նո նիկ կա ռուց ված քը:

Պո լի ֆո նիկ երաժշ տու թյան ու սում նա
սիր ման գա գաթ նա կե տը հան դի սա նում է 
Յո. Ս. Բա խի ար վես տը: Ման կա վար ժա կան 
ծրագ րում ան հրա ժեշտ տեղ են զբա ղեց նում 
նրա «Փոքր պրե լուդ և ֆու գա»–նե րի, տասն
հինգ երկ ձայն և տասն հինգ եռա ձայն ին վեն
ցի նե րի, «Լավ տեմ պե րաց ված կլա վիր»–ի 
ժո ղո վա ծու նե րը, որոնք առանձ նա հա տուկ 
են իրենց բազ մա ձայ նու թյան վար պե տու
թյամբ և գե ղար վես տա կան կեր պար նե րի 
բո վան դա կու թյամբ: Նրա ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի ու սում նա սի րու մը ան հրա ժեշտ 
է կա տա րել ըստ հա ջոր դա կա նու թյան: «Չի 
կա րե լի ան ցնել ֆու գա ներ և սիմ ֆո նի ա ներ, 
եթե մինչ այդ չեն ու սում նա սիր ված փոքր 
պրե լուդ նե րը և ին վեն ցի ա նե րը»,— ն շել է  
Ի. Բրաու դոն էջ (3, 30): 

Բա խը «Փոքր պրե լուդ և ֆու գա»–նե րի 
ժո ղո վա ծո ւի ման րան վագ նե րը գրել է ման
կա վար ժա կան նպա տա կով՝ իր որ դի նե րի 
և աշա կերտ նե րի հա մար: Այս պի ես նե րը 
հա սա նե լի են ցածր դա սա րա նի աշա կերտ
նե րին, որով հետև իրենց բնույ թով, կա
ռուց ված քով, տեխ նի կա կան հնարք նե րով 
բա վա կան մատ չե լի են և բա ցա կա յում է 
ին վեն ցի ա նե րին բնո րոշ գրա ֆի կա կան կա
ռուց ված քի խս տու թյու նը: Սա կայն, իհար կե, 
ժո ղո վա ծո ւի ման րան վագ նե րը խիստ կապ
ված են հե ղի նա կի առա վել բարդ ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի հետ, իրենց մեջ նե րա ռե
լով այն պի սի հատ կու թյուն ներ, որոնք նրա 
ար վես տը մի ա վո րում և դարձ նում են յու րօ
րի նակ: Կա տա րո ղա կան հա ջորդ մա կար
դա կի հա մար ու սու ցան վող ժո ղո վա ծուն 
Բա խի երկ ձայն և եռա ձայն ին վեն ցի ա ներն 
են: Ին վեն ցի ան բազ մա ձայն երաժշ տու
թյան ժանր է, որն ու նի մեկ գե ղար վես տա
կան կեր պար և հիմն վում է մեկ թե մայի ու 

նրա բազ մա զան կրկ նո ղու թյուն նե րի վրա: 
Բազ մա ձայն երաժշ տու թյան հա մար նա խա
տես ված ժո ղո վա ծու նե րը իրենց գե ղար վես
տա կան ար ժա նիք նե րից բա ցի ման կա վար
ժին տա լիս են հնա րա վո րու թյուն խո րաց նել 
աշա կեր տի գի տե լիք նե րը, սո վո րեց նել այն
պի սի կար ևոր հաս կա ցու թյուն ներ ինչ պի
սին են՝ թե մա, հա կա շա րադ րանք, թաքն
ված բազ մա ձայ նու թյուն, իմի տա ցի ա և 
այլն: Իմի տա ցի ան թե մայի զար գաց ման 
հիմ նա կան բազ մա ձայ նային հնարքն է: 
Այդ պատ ճա ռով էլ թե մայի ման րակր կիտ 
և բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու մը հան
դի սա նում է առաջ նա հերթ խն դիր ցան կա
ցած բազ մա ձայն ստեղ ծա գոր ծու թյան իմի
տա ցի ոն կա ռուց ված քի վրա աշ խա տե լու 
գոր ծում: Անց նե լով թե մայի վեր լու ծու թյա նը՝ 
աշա կեր տը ինք նու րույն կամ ման կա վար ժի 
օգ նու թյամբ որո շում է նրա սահ ման նե րը, 
այ նու հետև աշ խա տում է հաս կա նալ թե
մայի կեր պա րա–ին տո նա ցի ոն բնույ թը: Կա
ռուց ված քը պատ կե րաց նե լուց հե տո պետք 
է ան ցնել ամեն մի ձայ նի ման րա մասն աշ
խա տան քին՝ պահ պա նե լով ճիշտ շեշ տադ
րու մը, մա տադ րու մը և դի նա մի կան: Մե ղե
դի ա կան գծի վրա աշ խա տե լիս հար կա վոր 
է ու շա դիր լսել եր կար տևո ղու թյուն ու նե ցող 
նո տա նե րի հն չո ղու թյու նը և հարթ ան ցու մը 
դե պի հա ջորդ հն չյու նը: Երեք ձայ նե րի հա
մադ րու թյու նը զրույ ցի է նման վում, որ տեղ 
ամեն մեկն ու նի իր գու նե ղու թյու նը՝ վեր ևի 
ձայ նում ավե լի հն չեղ, խո րը, մի ջին ձայ նում 
ավե լի փա փուկ, բա սում՝ բա վա կան հիմ
քային:

Բա խը իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
օգ տա գոր ծել է տար բեր պո լի ֆո նիկ մի ջոց
ներր՝

1. օկ տա վային կրկ նա կի կոնտ րա
պունկտ, երբ եր կու ձայ նե րը փոխ վում են 
տե ղե րով.

2. շրջ ված կոնտ րա պունկտ, երբ եր կու 
ձայ նե րը շա րադ րում են նույն մե ղե դին, 
բայց շրջ ված քով.

3. սեկ վեն ցի ոն շար ժում, երբ նույն մե
ղե դին հա ջոր դա կա նու թյամբ բարձ րա նում 
է կամ իջ նում.

4. հա կա ռակ շա րադ րանք, երբ մե ղե դին 
շա րադր վում է թե մայի հետ մի ա ժա մա նակ 
մյուս ձայ նում:

Նրա թե մա տիզ մի էա կան գծե րից մեկն 
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է նաև թաքն ված բազ մա ձայ նու թյու նը, որը 
հատ կան շա կան է հա մա րյա բո լոր մե ղե
դի նե րին: Այն ճա նա չե լու կա րո ղու թյու նը 
կար ևո րա գույն հնարք է, քա նի որ պատ
րաս տում է աշա կերտ նե րին ավե լի բարդ 
խն դիր նե րի հաղ թա հար մա նը: Եռա ձայն 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վրա աշ խա տե լու 
հա մար աշա կեր տին հար կա վոր է սո վո րել 
եր կո ւա կան ձայն տար բեր հա մադ րու թյուն
նե րով՝ առա ջի նը և երկ րոր դը, երկ րոր դը և 
եր րոր դը, առա ջի նը և եր րոր դը, մի ձայ նը 
նվա գե լով ու ժեղ (f), ար տա հայ տիչ, մյու սը՝ 
շատ մեղմ (pp): Սկզ բում մի ձայ նը բարձր 
է, մյուս եր կու սը ցածր, հե տո ձայ նե րի դի
նա մի կան փոխ վում է: Այս մե թո դը ամե
նաար դյու նա վետն է հա մար վում: Կան նաև 
բազ մա ձայ նու թյան վրա աշ խա տե լու այլ մե
թոդ ներ և հնարք ներ՝

1.  Բո լոր պի ա նո (p) ձայ նե րի թա փան
ցիկ կա տա րու մը:

2.  Տար բեր ձայ նե րի կա տա րու մը 
տար բեր հնար նե րով (շտ րիխ նե րով)՝ լե գա
տո, նոն լե գա տո կամ ստա կատ տո:

3.  Կա տար ման ժա մա նակ ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց նել կոնկ րետ մեկ ձայ նի 
վրա կենտ րո նաց նե լը:

4.  Կա տա րե լիս բաց թող նել որ ևէ ձայ
նը՝ այն եր գե լով մտ քում: 

Այս հնարք նե րը բե րում են բազ մա ձայն 
լսո ղա կան ըն կալ ման պար զեց ման, առանց 
որի կա տա րու մը կորց նում է իր կար ևոր 
հատ կու թյու նը՝ ձայ նե րի հս տա կու թյու նը: 
Բազ մա ձայ նու թյան ճիշտ ըն կալ ման տի րա
պե տու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սո վո
րո ղին լի ար ժեք ձեռք բե րել դաշ նա մու րային 
կա տար ման հմ տու թյու նը: Այս պի սով՝ ման
կա վար ժի առաջ ով ու սու ցա նում է տար բեր 
աս տի ճա նի պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող 
աշա կերտ նե րին, միշտ դր ված է լուրջ խն
դիր՝ սո վո րեց նել սի րել բազ մա ձայն երաժշ
տու թյու նը, հաս կա նալ և հա ճույ քով աշ խա
տել այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վրա:

Բազ մա ձայն երաժշ տու թյան վրա տար
վող աշ խա տան քի հիմ նա կան խն դիր նե րից 
է եր գայ նու թյու նը, ին տո նա ցի այի ար տա
հայտ չա կա նու թյու նը և առան ձին ձայ նե րի 
ինք նու րույ նու թյու նը, որոն ցում առ կա են 
հետ ևյալ տար բե րու թյուն նե րը՝

1. Ձայ նա տա րու թյան բնույ թը տար բեր 
ձայ նե րում: 

2. Ա ռան ձին նա խա դա սու թյուն նե րի 
կա ռուց վածք նե րում:

3. Շտ րիխ նե րում՝ վեր ևի ձայ նում լե գա
տո, ներք ևում–նոն լե գա տո կամ հա
կա ռա կը:

4. Տար բեր ձայ նե րում վեր ջա վո րու
թյուն նե րի (կուլ մի նա ցի ա նե րի) ոչ 
մի ա ժա մա նակ ավար տը:

5. Ռիթ մա կան պատ կեր նե րում՝ մի ձայ
նում քա ռորդ տևո ղու թյան նո տա
ներ, մյու սում ու թե րոր դա կան ներ:

6. Դի նա միկ զար գա ցում՝ մի ձայ նում 
ու ժե ղա ցում (crescendo), մյու սում՝ 
մեղ մա ցում (diminuendo): 

Որ քան էլ աշա կեր տի մոտ բազ մա ձայն 
ման րան վա գը պատ րաստ լի նի կա տար ման 
հա մար, աշ խա տան քը առան ձին ձայ նե
րի վրա չպետք է դա դա րեց նել, որով հետև 
ամ բող ջա կան նվա գի ըն թաց քում երե խան 
կորց նում է առան ձին ձայ նե րը լսե լու հնա
րա վո րու թյու նը: Փոքր ման րան վա գի հի
ման վրա աշա կեր տը սկ սում է ըն կա լել 
բազ մա ձայն երաժշ տու թյան տար բեր գծե
րը, երաժշ տա կան լե զուն: Շատ դեպ քե րում 
երաժշ տա կան մո տի վի սկիզբն ընկ նում է 
տակ տի թույլ բախ ման վրա և ավարտ վում 
ու ժեղ մա սում, ուս տի մո տի վը և շեշ տադ
րում նե րը որոշ վում են ոչ թե մետ րով, այլ 
թե մայի կամ մո տի վի ներ քին կա ռուց ված
քով: Կար ևոր է բազ մա ձայ նու թյան տի րա
պետ ման առա ջին քայ լե րից աշա կեր տին 
սո վո րեց նել, ձայ նե րի հեր թա կան մուտ քի, 
ըն թաց քի և վեր ջա վո րու թյան հս տակ վե
րար տադր ման կա նոն նե րը:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը սո վո րե լու ըն
թաց քում ան հրա ժեշտ է ամեն մի ձայ նը 
առան ձին ան գիր սո վո րել, որ պես մի ա ձայն 
մե ղե դային գիծ: Դա բազ մա ձայն երաժշ
տու թյու նը դյու րին ըմբռ նե լու մի ջոց նե րից 
մեկն է:

Կա տա րո ղա կան ար տա հայտ չա կա նու
թյան (ար տի կու լի ա ցի այի) ճիշտ ըն կալ ման 
ու սում նա սի րու թյու նը հար կա վոր է սկ սել 
երկ ձայն ին վեն ցի ա նե րով, որ տեղ ամեն 
մի ձայն ու նի իրեն բնո րոշ գույնն ու հն չե
ղու թյու նը: Բա խի ին վեն ցի ա նե րի հիմ քը 
կազմ վում են եր կու հար ևան ռիթ մա կան 
պատ կեր նե րից (օ րի նակ՝ քա ռորդ ներ և ու
թե րոր դա կան ներ, ու թե րոր դա կան ներ և 
տասն վե ցե րոր դա կան ներ և այլն), այս դեպ
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քում եր կար տևո ղու թյուն ու նե ցող նո տա նե
րը նվա գում են ան ջատ ված, իսկ կար ճը՝ մի
ա վոր ված): Ձայ նի ներ սում մե ղե դին հն չում 
է կամ աս տի ճա նա կան հա ջոր դա կա նու
թյամբ, կամ թռիչք նե րով, երբ թռիչ քը մեծ 
ին տեր վալ է կազ մում, ձայ նի հն չե ղու թյու նը 
փոխ վում է: 

Բա խի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին բնո
րոշ են կա տա րո ղա կան հնար նե րի (շտ րիխ
նե րի) այն պի սի բազ մա զա նու թյուն, ինչ
պի սին են՝ legato, non legato, portamente, 
staccato: Դի նա միկ պլա նում առ կա են կոնտ
րաս տային և եր կար ձգ վող դի նա միկ գծեր: 
Կարճ դի նա միկ գծե րը բնո րոշ չեն հե ղի նա
կի խիստ երաժշ տա կան ձե ռագ րին: Ոտ նա
կի օգ տա գործ մա նը հար կա վոր է մո տե նալ 
զգու շո րեն: Օգ տա գոր ծել կա դեն ցի ա նե րում 
և այն դեպ քե րում, երբ ձեռ քը հնա րա վո րու
թյուն չու նի կա պել երաժշ տա կան միտ քը: 

Ա շա կեր տի հա մար աշ խա տան քի հա
ջորդ փու լը տար բեր ձայ նե րի մի ա վո րումն 
է մեկ ամ բող ջա կա նու թյան մեջ: Սկզ բում 
պետք է կա պակ ցել եր կու ձայն, ապա ավե
լաց նել եր րոր դը: Առա վել դժ վար է եր կու 
ձայ նի կա տա րու մը մեկ ձեռ քով: Ստեղ ծա
գոր ծու թյան ամ բող ջա կան կա տար ման 
ժա մա նակ կա րող են ի հայտ գալ տար
բեր խն դիր ներ: Դրան ցից ամե նա կար ևո
րը ձայ նե րի մի ա ժա մա նակ հն չո ղու թյան 
ըն թաց քում նրանց հա րա բե րակ ցու թյունն 
է: Ին վեն ցի ա նե րի վրա աշ խա տե լը օգ նում 
է հաս կա նալ Բա խի խո րը, բո վան դա կա լից 
երաժշ տա–գե ղար վես տա կան կեր պար նե
րով լի աշ խար հը: Երաժշ տա կան դպ րոց
նե րի բարձր դա սա րան նե րում մեծ տեղ է 
հատ կաց վում եռա ձայն ին վեն ցի ա նե րի ու
սում նա սիր մա նը, որը նպաս տում է բազ մա
ձայն երաժշ տու թյան կա տար ման ըն կալ մա

նը, լսո ղա կան զար գաց մա նը, հն չո ղու թյան 
տեմբ րային բազ մա զա նու թյա նը, երաժշտա
կան գծի մե ղե դի ա կան կա տար մա նը: 

Իր ձե ռագ րե րում Բա խը սահ մա նա փակ
վել է նո տա նե րի և մե լիզմ նե րի գրա ռում նե
րով: Երաժշ տա կան նա խա դա սու թյուն նե րի 
սահ ման նե րի, դի նա մի կայի, տեմ պի, մա
տադր ման, մե լիզմ նե րի կա տար ման վե րա
բե րյալ ոչ մի առանձ նա հա տուկ նշում ներ 
նա չի կա տա րել: Այդ ամե նի մա սին աշա
կեր տին պետք է հա ղոր դա կից դարձ նի ու
սու ցի չը: 

Բազ մա թիվ երա ժիշտ նե րի, ար վես տի 
գոր ծիչ նե րի և ու սու ցիչ նե րի մշ տա պես հե
տաքրք րել է Բա խի պո լի ֆո նիկ ար վես տը, 
որոն ցից շա տե րը մինչ օրս կա տա րել և 
կա տա րում են ու սում նա սի րու թյուն ներ այդ 
բնա գա վա ռում: «Об изу че нии кла вир них со
чи не ний И. С. Ба ха в му зы каль ной шко ле» 
Ի. Ա. Բրաու դոն իր գր քում պար զա բա նում 
է կլա վի րային երաժշ տու թյան ման կա վար
ժա կան նշա նա կու թյու նը, բարձ րաց նում 
Բա խի խմ բագր ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի կա տար ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րի՝ 
դի նա մի կայի, ար տա հայտ չա կա նու թյան, 
մա տադր ման և տեմ պի կար ևո րու թյան 
հար ցե րը: Ն. Ա. Կա լի նի նի «К ла вир ное твор
чест во И. С. Ба ха в фор те пи ан ном клас се» 
գր քում հե ղի նա կը դպ րո ցա կան ծրագ րի շր
ջա նակ նե րում ման կա վար ժին ուղ ղոր դում է 
Բա խի երաժշ տու թյան ըն կալ ման ան հրա
ժեշ տու թյան հար ցե րում, բա ցատ րում՝ ինչ
պես երի տա սարդ կա տա րո ղին սո վո րեց նել 
լսել և հաս կա նալ պո լի ֆո նիկ շա րադ րան քը:
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НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ МНО ГО ГО ЛОС НЫХ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЙ 
В РАМ КАХ ШКОЛЬ НОЙ ПРОГ РАМ МЫ

Ф. АВЕ ТИ СЯН

В стат ье предс тав ле ны не ко то рые воп ро сы пре по да ва ния мно го го лос ных про из ве де ний 
в рам ках школь ной прог рам мы и ка кое мас терст во дол жен при ме нить пре по да ва тель, ис
поль зуя нас ле дие мно го го лос ной му зы ки И. С. Ба ха.

PROBLEMS WITHIN THE SCHOOL PROGRAM TEACHING  
POLYPHONIC COMPOSITIONS

F. AVETISYAN

The article presents some of the problems of polyphonic teaching within the school curricu
lum and the skills that the teacher should apply using the legacy of the polyphonic music of Bach.
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ԱԻ ԴԱ ՏԻԳ ՐԱՆՅԱՆ

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Շա րու նա կա կան կր թու թյան գա ղա
փա րա խո սու թյան հա մա տեքս տում ֆոր
մալ կր թու թյու նը դիտ վում է որ պես ան
հրա ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար պայ ման 
ան ձի ներ դաշ նակ զար գաց ման և աշ խա
տա շու կա յում մր ցու նակ լի նե լու հա մար: 
Հան րային, պե տա կան և ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ի նս
տի տու տը փոր ձում են լրա ցու ցիչ կր թու
թյան մի ջո ցով լրաց նել ֆոր մալ կր թու թյան 
հա մա կար գային բա ցե րը:

Լ րա ցու ցիչ կր թու թյունն ան ձի նոր 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ
տու թյուն նե րի ձեռք բեր մանն ու զար
գաց մանն ո ւղղ ված գոր ծըն թաց է՝ գի տե
լի քա հեն հա սա րա կու թյան ստեղծ ման, 
յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու ցան կա ցած 
տա րի քում կր թու թյուն ստա նա լու սահ
մա նադ րա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման 
նպա տա կով:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյունն 
ի րա կա նաց վում է մի քա նի ո ւղ ղու թյուն
նե րով և ձևե րով՝
•	  վե րա պատ րաս տում ներ (կա տա

րե լա գոր ծում).
•	  սահ ման ված են օ րենք նե րով, 

հիմ նա կա նում ֆի նան սա վոր վում են պե
տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին և 
նպա տակ ու նեն ա ջակ ցել ա տես տա վոր
մա նը մաս նակ ցող աշ խա տակ ցին։ Դա 
հիմ նա կա նում վե րա բե րում է հան րային 
ծա ռա յու թյան հա մա կար գում առ կա 
զբաղ մունք նե րին, 

•	 ար դյուն քում ձեռք բեր ված վկա
յա կա նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ո ւնկնդ րին զբա ղեց նել ո րո շա կի պաշ տոն 
կամ կա տա րել աշ խա տանք։ Դա հիմ նա
կա նում վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, 

ե րբ օ րենսդ րո րեն սահ ման ված է սեր տի
ֆի կաց ված լի նե լու պայ մա նը: 

Պար տա դիր վե րա պատ րաստ ման 
հա մա կարգ ված ծրագ րեր են ի րա կա
նաց վում ՀՀ տար բեր նա խա րա րու
թյուն նե րի են թա կա ռուց վածք նե րի, գե
րա տես չու թյուն նե րի, ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի կամ ե րաշ խա վոր
ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից՝ յու
րա քան չյուր ծա ռայո ղի կամ աշ խա տակ ցի 
հա մար ա ռն վազն 3 կամ 5 տա րին մեկ 
պար տա դիր մաս նակ ցու թյան նա խա պայ
մա նով։ 
•	 մաս նա գի տա կան ու սու ցում.
•	 ի րա կա նաց վում է սո ցի ա լա կան 

ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի շր ջա նա կում, 
եր բեմն ֆի նան սա վոր վում է պե տա կան 
բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին: Դրանք ո ւղղ
ված են գոր ծա զուրկ կամ աշ խա տանք 
փնտ րող ան ձանց, ա նա պա հով ըն տա
նիք նե րի ան դամ նե րին կամ հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձանց: 

•	 նա խա ձեռ նում են գոր ծա տու նե
րը՝ ի րենց գոր ծու նե ու թյան կա րիք նե րի ու 
խն դիր նե րի շր ջա նա կում: 

Այս ո ւղ ղու թյամբ կր թա կան ծրագ րեր 
են ի րա կա նաց վում ի նչ պես ՀՀ բարձ րա
գույն, նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի, 
այն պես էլ մի ջազ գային կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հա յաս տա նյան գրա սե
նյակ նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի, ու սուց ման մաս նա վոր 
կենտ րոն նե րի կող մից:
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Ի րա կա նաց ված բա րե փո խում ներ: 
Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում լրա ցու ցիչ 
և շա րու նա կա կան կր թու թյան ո լոր տի կար
գա վոր ման նպա տա կով ի րա կա նաց ված աշ
խա տանք նե րը հիմ նա կա նում ո ւղղ ված են 
ե ղել ո լոր տի ի րա վա կան դաշ տի բա րե լավ
մա նը: 

Այս նպա տա կով հաս տատ վել են «Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լրա ցու ցիչ 
և շա րու նա կա կան կր թու թյան մա սին ազ
գային զե կույց»–ը և «Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան 
կր թու թյան ռազ մա վա րու թյու նը և գոր ծո ղու
թյուն նե րի պլա նը»1:

Լ րա ցու ցիչ կր թու թյան ո լոր տի առ կա 
ի րա վի ճա կի ու սում նա սի րու թյու նը հիմք 
հան դի սա ցավ լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե
րի կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման, ի նչ
պես նաև ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ ու սուց ման 
ար դյունք նե րի գնա հատ ման և ճա նաչ ման 
հա մա կար գի ձևա վոր ման և ռազ մա վա րա
կան գե րա կա ո ւղ ղու թյուն դառ նա լու հա մար: 

Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան հա մա
կարգն ան ձանց և աշ խա տա շու կայի կա րիք
նե րին հա մա չափ գոր ծար կե լու և ար դյունք
նե րը ճա նա չե լու գոր ծըն թա ցի պե տա կան 
ե րաշ խիք ներն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյու նը 

1   ՀՀ ԿԳ նախարարի 1162–Ա/Ք և 1163– Ա/Ք հրամաններ, 
դեկտեմբերի 20, 2012 թվական:

կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի վե րա
նայ ման ար դյուն քում 2014 թվա կա նին «Կր
թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում հա մա պա
տաս խան լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լուց հե տո մշակ վել և հաս տատ վել 
են «Լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի կազ
մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման», ի նչ պես 
նաև «Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ ու սուց ման 
ար դյունք նե րի գնա հատ ման և ճա նաչ ման» 
կար գե րը2: 

Այս կար գե րի գոր ծարկ ման պայ ման նե
րում լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րը կա րող 
են աս տի ճա նա բար կազ մա կերպ վել և ի րա
կա նաց վել կենտ րո նաց ված հա մա կարգ ման 
մե խա նիզ մով՝ հան գեց նե լով մաս նա կից նե րի 
և աշ խա տա շու կայի կա րիք նե րին հա մա պա
տաս խան ե րաշ խա վոր ված ու մե թո դա պես 
գնա հատ ված ու սում նա ռու թյան ար դյունք
նե րի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նում աս տի
ճա նա բար կներդ վի ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ 
ու սուց ման ար դյունք նե րի գնա հատ ման և 
ճա նաչ ման հա մա կար գը՝ հնա րա վո րու թյուն 
տա լով յու րա քան չյուր ան ձի՝ պաշ տո նա պես 
վա վե րաց նե լու ու սում նա ռու թյան տար բեր 
ձևե րով ձեռք բեր ված փաս տա ցի գի տե լիք
նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը։ 

Ո լոր տը կար գա վո րող նշ ված կար գերն 
ըն դուն վել են` հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային 

2   ՀՀ կառավարության N 1062–Ն որոշում, սեպտեմբերի 
10, 2015 թվական:
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փոր ձը և վեր ջին տա րի նե րին կա տար ված 
աշ խա տա շու կայի ու սում նա սի րու թյուն նե րը: 
Վե րոն շյալ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն 
ո ւղղ ված գոր ծըն թա ցին նպաս տում է նաև 
Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի կող մից կա տար ված՝ 
ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան վա վե րաց
ման մա սին Խորհր դի ե րաշ խա վո րու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կի հաս տատ ված 
ա ռա ջին փաս տա թուղ թը1 հա մա ձայն ո րի՝ 
ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան վա վե
րաց ման ազ գային հա մա կար գը պետք է 
ո ւղղ ված լի նի վա վե րաց ման հետ ևյալ չորս 
աս պեկտ նե րին՝ ու սուց ման ար դյունք նե րի 
ճա նա չում, դրանց փաս տաթղ թային հիմ նա
վո րում, դրանց հա մա պա տաս խա նե ցում գո
յու թյուն ու նե ցող չա փո րո շիչ նե րին և, վեր ջա
պես, դրանց վկա յագ րում: 

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10–ի N 1062–Ն 
ո րո շու մը՝ ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա
խա րա րի հրա ման նե րով հաս տատ վե ցին 
«Ու սու ցում նե րի ազ գային ռե եստ րի վար
ման կար գը» և «Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ ու
սուց ման ար դյունք նե րի գնա հատ ման և ճա
նաչ ման են թա կա մաս նա գի տու թյուն նե րի 
ցան կը», մր ցու թային կար գով ը նտր վեց լրա
ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյան կազ
մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման, ոչ ֆոր մալ 
և ին ֆոր մալ ու սուց ման ար դյունք նե րի գնա
հատ ման ու ճա նաչ ման հա մա կար գե րի գոր
ծար կու մը հա մա կար գող, կազ մա կեր պող և 
օ ժան դա կող կազ մա կեր պու թյուն՝ Ու սուց
ման ազ գային հիմ նադ րա մը, ո րը ստեղծ վել 
է ո լոր տի կար գա վոր ման և ա ջակ ցու թյան 
նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից՝ 
ԵՄ–ՀՀ գոր ծըն կե րու թյան և ա ջակ ցու թյան 
ծրագ րե րի շր ջա նա կում՝ որ պես ՄԿՈՒ ո լոր
տի բա րե փո խում նե րի և հզո րաց ման գոր
ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ։ Դրա հա մար հիմք 
են հան դի սա ցել 2007– 2013 թթ· ԵՄ ռազ
մա վա րա կան փաս տա թուղ թը և ՀՀ աղ քա
տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան 
ծրա գի րը2։ 

Հիմ նադ րա մի ա ռա քե լու թյունն է նպաս
տել ե րկ րում մր ցու նակ աշ խա տու ժի ձևա վոր

1    EUROPEAN  COMMISSION,  Proposal  for  a  COUNCIL 
RECOMMENDATION on  the validation of non–formal and 
informal learning, 05.09.2012.
2    http://www.enpi–info.eu/files/publications/A3Armenia_
for_web.pdf

մա նը, ա պա հո վել ո ղջ կյան քի ըն թաց քում 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն
ներ՝ հա մա պա տաս խա նեց նե լով ան ձի կա
րո ղու թյուն նե րը տն տե սու թյան ու աշ խա
տա շու կայի պա հանջ նե րին: Հիմ նադ րա մի 
գե րա կա խն դիրն է օ ժան դա կել աշ խա տա
շու կայի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան 
հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը՝ այդ ո ւղ ղու
թյամբ ներդ րում նե րը խթա նե լու և նպա տա
կային բաշ խե լու մի ջո ցով:

Հիմ նախն դիր ներ: Լրա ցու ցիչ և շա րու
նա կա կան կր թու թյան ա պա հով ման ա ռու
մով ներ կա յումս առ կա են հիմ նախն դիր ներ, 
ո րոնք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա
նել եր կու խմ բի. 

• ի րա վա կան դաշ տում առ կա հա կա
սու թյուն ներ և բաց թո ղում ներ, 

• լ րա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու
թյան կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման 
մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյուն: 

Լ րա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյան 
հա մար հիմ նախն դիր է մնում աշ խա տա շու
կայի և մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա
կար գի միջև ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան բա ցա կա յու թյու նը: Մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան հա մա կար գի ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րը հա մա կարգ ված տե ղե կատ
վու թյուն չու նեն աշ խա տա շու կայի վե րա բե
րյալ: Մաս նա վո րա պես, նրանց հա սա նե լի չէ 
հնա րա վոր և սպաս վե լիք գոր ծազր կու թյան, 
ա զատ աշ խա տա տե ղե րի և մարդ կանց տե
ղա շար ժի մա սին տե ղե կատ վու թյուն նե րը, 
ո րոնք ո րո շա կի չա փով կա րող են հիմք ըն
դուն վել լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու
թյան կազ մա կերպ ման հա մար: 

Հա մա կար գի ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի նյու թա տեխ նի կա կան հա գեց
վա ծու թյու նը նույն պես լուրջ հիմ նախն դիր 
է լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյան 
ո լոր տում: Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րի նյու թա տեխ նի կա կան հա գե ցումն 
ա ռա ջին հեր թին այն մաս նա գի տու թյուն նե
րի և ո րա կա վո րում նե րի հա մար է, ո րոնց 
գծով նրանք հիմ նա կան կր թա կան ծրա գիր 
են ի րա կա նաց նում: Սա կայն շա հա ռու նե րի 
պա հանջ նե րը կա րող են նե րա ռել նաև այլ 
ո րա կա վո րում ներ: Նման դեպ քե րում ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րը պար զա պես 
ի վի ճա կի չեն լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրա գիր 
ի րա կա նաց նել:
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Նախ նա կան(ար հես տա գոր ծա կան) և 
մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա
կար գում կի րառ վող ու սում նա կան ծրագ րե
րը հիմ նա կա նում կազմ վում են ամ բող ջա
կան մաս նա գի տու թյան կամ ո րա կա վոր ման 
հա մար: Այդ պատ ճա ռով էլ դրանք հիմ նա
կա նում կի րա ռե լի չեն լրա ցու ցիչ կր թու թյուն 
ա պա հո վե լու հա մար: Լրա ցու ցիչ կր թա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար ու
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը մշա կում 
են կար ճա ժամ կետ դա սըն թաց նե րի ծրագ
րեր, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, կրկ նում են մաս
նա գի տու թյան ամ բող ջա կան ծրագ րի ո րո
շա կի մա սը: Նման ծրագ րեր կազմ վում են 
մի այն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ին չը 
լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյան գա
ղա փա րին չի հա մա պա տաս խա նում: 

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման մե խա
նիզմ նե րը դեռևս օ րենսդ րո րեն չեն կա նո
նա կարգ ված, և յու րա քան չյուր բուհ այդ խն
դի րը լու ծում է յու րո վի` կամ տվյալ բու հում, 
կամ հա մա ձայ նագ րե րով` տե ղա կան կամ 
ար տերկ րի այլ բու հե րի հետ (դա սա խոս նե րի 
փո խա նա կում, ստա ժա վո րում):

Լ րա ցու ցիչ կր թու թյան ո լոր տը, լի նե լով 
ի նք նա կար գա վոր վող և ա զա տա կան, այ
նո ւա մե նայ նիվ կա րիք ու նի ո րո շա կի հա
մա կարգ ման՝ ներդր վող մի ջոց նե րը ար դյու
նա վետ օգ տա գոր ծե լու և գոր ծըն թաց նե րի 
նպա տա կայ նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ 
Հա յաս տա նում ի րա վա կան տե սան կյու
նից հա մա կարգ ված ձևով ի րա կա նաց վում 
է մի այն ֆոր մալ կր թու թյու նը, ո րն իր մեջ 
նե րա ռում է հան րակր թա կան (նա խադպ
րո ցա կան, տար րա կան, հիմ նա կան և միջ
նա կարգ) և մաս նա գի տա կան (նախ նա կան 
(ար հես տա գոր ծա կան), մի ջին, բարձ րա գույն 
և հետ բու հա կան) կր թա կան ծրագ րե րը: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան մյուս տե
սակ նե րը կար գա վոր վում են լա վա գույն 
դեպ քում որ պես զուտ տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյան տե սակ ներ. դրանք են թա կա 
չեն լի ցեն զա վոր ման, չեն հաշ վառ վում, ար
դյունք նե րը պե տու թյան կող մից սո վո րա բար 
չեն ճա նաչ վում, դրանց զար գա ցու մը տա րե
րային բնույթ է կրում` ամ բող ջո վին կախ ված 
շու կայի տվյալ պա հի թե լադ րան քից: Մի ա
ժա մա նակ, դրանք հա ճախ բա վա րար մատ

չե լի չեն հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված
նե րի հա մար` նպա տա կա հար մա րու թյան, 
ճա նաչ վա ծու թյան, ֆի նան սա կան և մի շարք 
այլ պատ ճառ նե րով: 

Սա հան գեց նում է նրան, որ քա ղա քա
ցի նե րը, ա վար տե լով ի րենց ֆոր մալ կր թու
թյու նը և ստա նա լով հա մա պա տաս խան 
կր թա կան աս տի ճան և ո րա կա վո րում, այ
նո ւա մե նայ նիվ, հա ճախ հայտն վում են 
ան պաշտ պան վի ճա կում ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կու թյան, մաս նա վո րա պես` աշ
խա տա շու կայի ա րա գո րեն փո փոխ վող 
պա հանջ նե րից բխող մար տահ րա վեր նե րի 
ա ռջև: Ո ւս տի, ան հրա ժեշտ է ան ձի հա մար 
ու սում նա ռու թյան լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
ա պա հո վել վաղ տա րի քից մինչև ծե րու թյուն՝ 
նպաս տե լով շա րու նա կա կան կր թու թյան 
սկզ բունք նե րի ի րա կա նաց մա նը:

Մի ա ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով, որ ֆոր
մալ կր թու թյան հա մա կարգն ամ բող ջո վին 
չի կա րող ա պա հո վել ան ձի բազ մա կող մա
նի զար գա ցու մը, բա վա րա րել նրա բո լոր 
կր թա կան պա հանջ մունք նե րը, այն պետք 
է զու գոր դել լրա ցու ցիչ ու սում նա ռու թյամբ և 
ա պա հո վել մար դու հե տա գա շա րու նա կա
կան կր թու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 

Ան ձի զար գաց ման ու ա ռաջ խա ղաց ման 
գլ խա վոր ե րաշ խիք նե րից մե կը` նրա ու սում
նա ռու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի լու ծու
մը, պետք է ու նե նա ե րկ րի սո ցի ա լա կան և 
տն տե սա կան զար գաց ման հե ռան կար նե րից 
բխող քա ղա քա կան հենք, դր ված լի նի ա մուր 
ռազ մա վա րա կան հիմ քե րի վրա, ստա նա 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում` պահ պա նե
լով, սա կայն, ա զա տա կա նու թյան, ճկու նու
թյան, մատ չե լի ու թյան և շա րու նա կա կա նու
թյան սկզ բունք նե րը: 

Հա յաս տանն ար դեն ի սկ որ դեգ րել է սո
ցի ա լա կան նոր քա ղա քա կա նու թյան ռազ
մա վա րու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ խն դիր է 
դր ված ու սուց ման մի ջո ցով հզո րաց նել սո ցի
ա լա կան դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը և կա րո ղու
թյուն նե րը՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով կր
թու թյու նը շա րու նա կե լու և աշ խա տա շու կա 
մուտք գոր ծե լու։ 

Վե րը թվարկ ված հիմ նախն դիր նե րի լու
ծում կա րող է հան դի սա նալ հետ ևյալ ռազ
մա վա րա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի ամ բող ջա
կան ի րա գոր ծու մը. 
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1) վե րա նայել և մշա կել լրա ցու ցիչ կր
թու թյան ո լոր տը կար գա վո րող ՀՀ օ րենք նե
րը և են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը, 

2) ս տեղ ծել հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մե խա նիզմ ներ՝ լրա ցու ցիչ կր թու թյան կա
ռա վար ման գոր ծըն թա ցում սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն կե րու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման 
հա մար,

3)  բարձ րաց նել լրա ցու ցիչ կր թու թյան 
գրավ չու թյու նը և ու սում նա ռու թյան հնա րա
վո րու թյուն նե րի մա սին հան րու թյան ի րա
զեկ վա ծու թյան աս տի ճա նը,

4) ձ ևա վո րել ու սում նա ռու թյան բաց 
մի ջա վայր` կի րա ռե լով կր թու թյան և ու սուց
ման ա վան դա կան և ոչ ա վան դա կան ձևերն 
ու ե ղա նակ նե րը, 

5) մ շա կել լրա ցու ցիչ կր թու թյունն 
ա պա հո վող ու սում նա մե թո դա կան բա զա, 
կար ճա ժամ կետ ու սուց ման ծրագ րեր, 

6) կա տա րե լա գոր ծել լրա ցու ցիչ կր
թու թյուն ա պա հո վող ման կա վար ժա կան 
աշ խա տող նե րի, մաս նա գետ նե րի, փոր ձա
գետ նե րի, ի նչ պես նաև մո նի տո րինգ և վե
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց 
(կազ մա կեր պու թյուն նե րի) կա րո ղու թյուն
նե րը, ցու ցա բե րել ու սում նա մե թո դա կան և 
տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն, 

7) ի րա կա նաց նել ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր
մալ կր թու թյան ար դյունք նե րի կենտ րո նաց

ված ճա նա չում, 
8) ա պա հո վել կր թու թյան և ու սուց ման 

հա վա սար մատ չե լի ու թյու նը հա սա րա կու
թյան բո լոր ան դամ նե րի հա մար` սո ցի ա լա
կան հա վա սա րու թյան, մաս նա գի տա կան 
ա ռա ջըն թա ցի և զբաղ վա ծու թյան մա կար
դա կի բարձ րաց ման նպա տա կով, 

9) մ շա կել և գոր ծար կել սո ցի ա լա պես 
խո ցե լի խմ բե րի և ան մր ցու նակ ան ձանց կա
րո ղու թյուն նե րի հզո րաց մա նը միտ ված փոր
ձա րա րա կան ծրագ րեր՝ նրանց մաս նակ
ցային հնա րա վո րու թյուն նե րը բարձ րաց նե լու 
հա մար,

10)  բա րե լա վել ու սում նա ռու թյան ո րակն 
ու ար դյու նա վե տու թյու նը հա սա րա կու թյան 
ա նընդ հատ փո փոխ վող նոր պա հանջ նե րի 
և ու սուց ման մո դել նե րի փո փո խու թյան հաշ
վառ մամբ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գի
տե լի քա հենք տն տե սու թյան ձևա վո րու մը 
հիմն ված է լի նե լու, մաս նա վո րա պես, մարդ
կային ռե սուրս նե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի 
և մշա կում նե րի, գի տաի նո վա ցի ոն գոր ծու նե
ու թյան շա րու նա կա կան զար գաց ման վրա: 
Այս տե սան կյու նից ա ռա վել կար ևո րու թյուն 
է ստա նում լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր
թու թյան զար գա ցու մը և դրա գործ նա կան 
կի րա ռու թյան ռազ մա վա րա կան ու ի րա վա
կան հիմ քե րի ստեղ ծու մը: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի 1162–Ա/Ք և 1163– Ա/Ք հրա ման ներ, դեկ տեմ բե րի 20, 2012 թվա կան:
2. ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 1062–Ն ո րո շում, սեպ տեմ բե րի 10, 2015 թվա կան:
3. EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the validation of non–for
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CHALLENGES OF CONTINUING EDUCATION OF ARMENIA 
A. TIGRANYAN

The article reflects the current situation, implemented reforms, new legal amendments and 
the issues concerning the Continuing Education of Armenia. 

ОС НОВ НЫЕ ПРОБ ЛЕ МЫ НЕП РЕ РЫВ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ АР МЕ НИИ 
А. ТИГ РА НЯН

В стат ье расс мат ри ва ют ся те ку щее сос то я ние сис те мы неп ре рыв но го об ра зо ва ни я, осу
ществ лен ные ре фор мы, но вые поп рав ки к за ко но да тельст ву, а так же су щест ву ю щие за да чи 
в сфе ре неп ре рыв но го об ра зо ва ни я.
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ԳԱՅԱ ՆԵ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ

ՀԵ ՔԻ Ա ԹԸ` ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԽՈՍ ՔԻ 
ԵՎ Ե ՐԵ ՎԱ ԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

Հա մա ձայն մեր այն վար կա ծի, որ կրտսեր 
դպ րո ցա կան տա րի քում ե րե խայի հա մար 
կար դա ցած հե քի աթ ներն ի րենց ան մի ջա
կան ազ դե ցու թյունն են ու նե նում նրանց խոս
քի և եր ևա կա յու թյան, ի նչ պես նաև նրանց 
ան ձի ար ժե հա մա կար գի զար գաց ման վրա, 
մենք կա տա րել ե նք հե տա զո տա կան աշ խա
տանք, ո րին մաս նակ ցել են 7–10 տա րե կան 
25 կրտսեր դպ րո ցա կան ներ, ո րոն ցից 14–ը՝ 
աղ ջիկ, 11–ը՝ տղա։ Հե տա զո տու թյուն նե րը 
կազ մա կեր պել ե նք Եր ևա նի Գ. Ստե փա նյանի 
ան վան թիվ 135 հիմ նա կան դպ րո ցում, ո ւր աշ
խա տում ե նք որ պես դաս վար։ Հե տա զո տա
կան աշ խա տանք նե րը կա տար վել են 2 փու լով.

Մենք նախ ե րե խա նե րին ա ռա ջար կե ցինք 
հո րի նել պատ մու թյուն որ ևէ կեն դա նի է ա կի 
մա սին՝ մարդ, կեն դա նի կամ ի նչ–որ բա նի մա
սին, ո րը ե րե խան կցան կա նա: Ի սկ ե րկ րորդ 
փու լում ե րե խային ա ռա ջարկ վում է մտա ծել 
և նկա րել որ ևէ պատ մու թյուն, հե քի աթ՝ դրա 
հա մար նրանց տա լով 5 րո պե: Եր կու մե թո դի 
դեպ քում էլ աշ խա տան քը գնա հատ վեց 10 բա
լա նոց հա մա կար գով. 10–9 բա լը՝ գե րա զանց, 
8–7 բա լը՝ մի ջին, 6–4 բա լը` բա վա րար, 0–3 
բա լը՝ ցածր:

Խոս քի հե տա զոտ ման նպա տա կով դա
սա րա նին ա ռա ջար կե ցինք 5 բա ռա խումբ, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րը պա րու նա կում է 
8–10 բառ։ Սո վո րող նե րը պետք է հո րի նեին 
հե քի աթ՝ գոր ծա ծե լով այդ բա ռե րը։ Այս աշ
խա տան քը ևս գնա հատ վեց 10–բա լա նոց հա
մա կար գով: Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյունք ներն ամ փո փե լուց հե տո ե կանք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ եր ևա կա յու թյան և խոս
քի զար գա ցումն ի րա պես կապ ված են հե քի
աթ նե րի հետ, ո րով հետև նրանք, ո րոնց մոտ 
նկատ վե ցին բարձր ցու ցա նիշ ներ, լսել է ին 
շատ հե քի աթ ներ ի րենց ծնող նե րից և ի րենք 
նույն պես կար դում է ին: Նկատ վեց հե տաքր
քիր մի հան գա մանք. այն ե րե խա նե րը, ով քեր 
լսել է ին հե քի աթ ներ, բայց ի րենք չէ ին կար դա
ցել կամ պատ մել, դրս ևո րում է ին շատ վառ 
եր ևա կա յու թյուն, հե տաքր քիր դր վագ ներ է ին 
հի շում, սա կայն խոս քե րով դրանք նկա րագ րե

լու ժա մա նակ դժ վա րու թյուն ներ է ին ու նե նում, 
ի նչ պես նաև խոս քի հե տա զոտ ման ժա մա
նակ դժ վա րու թյամբ է ին ներ կա յաց նում խոս
քի մեկ նա բա նում նե րը, այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ 
է, որ բա ցի լսե լուց ե րե խա նե րը նաև ի րենք 
պատ մեն հե քի աթ նե րը, որ պես զի բա նա վոր 
խոս քի ար տա բե րու մը դյու րին լի նի, և նրանք 
կա րո ղա նան ճիշտ կա ռու ցել ի րենց խոս քը։ 
Մի ա ժա մա նակ պարզ վեց, որ ո մանց մոտ էլ 
եր ևա կա յու թյունն այդ քան էլ վառ չէր, սա կայն 
զար գա ցած էր խոս քը, ին չը խո սում է այն մա
սին, որ վեր ջին ներս կար դա ցել կամ լսել են 
այն պի սի պատ մու թյուն ներ, ո րոնք նպաս տել 
են գե ղե ցիկ խոս քի ձևա վոր մա նը, սա կայն 
չեն նպաս տել եր ևա կա յու թյան զար գաց մա նը: 
Կային նաև ե րե խա ներ, ո րոնց խոս քը և եր ևա
կա յու թյու նը հա վա սա րա պես զար գա ցած է ին: 
Մաս նա վո րեց նենք դրան ցից մի քա նի սը.

Շախ կյան Ա նա հիտն ու ներ բա վա կա նին 
զար գա ցած եր ևա կա յու թյուն՝ վառ, հս տակ 
կող մե րով ար տա հայտ ված մտա ծո ղու թյուն. 
նա իր պատ մու թյու նը վե րար տադ րե լիս բո լոր 
կեր պար նե րին ա ռանձ նաց րեց. (ն րանք ի րա
կա նում չէ ին կա րող խո սել, ծի ծա ղել, շարժ վել): 
Այս ե րե խան, ա ռանց 1 րո պե կանգ առ նե լու, 
սկ սեց իր պատ մու թյու նը, ձևա կեր պեց վեր
նա գի րը, ի սկ բա ռե րը մեկ նա բա նե լիս 1 բա ռի 
հա մար բե րում էր 2–3 մեկ նա բա նու թյուն ներ և 
օ րի նակ. սա խո սում է նրա զար գա ցած լի նե լու 
մա սին:

Մեկ այլ դեպք. Օ րու ջյան Է լե նի եր ևա կա յու
թյու նը ևս զար գա ցած է, ա ռանց մտո րե լու` սկ
սեց իր պատ մու թյու նը, ո րի կեր պար նե րը ևս 
վառ է ին և հե տաքր քիր: Այն պի սի նկա րագ րու
թյուն ներ էր տա լիս, որ իր տա րի քի ե րե խայի 
հա մար դրանք զար մա նա լի է ին հն չում: Ծնո
ղի հետ զրու ցե լուց հե տո պարզ դար ձավ, որ 
մայ րը նրան հե քի աթ ներ է պատ մել վաղ տա
րի քում, ին չը ևս իր ազ դե ցու թյունն է թող նում 
ե րե խայի հե տա գա զար գաց ման վրա:

Հա ջորդ օ րի նա կը՝ Խա չատ րյան Նա րե
կը։ Այս տղան պատ մու թյու նը սկ սե լուց ա ռաջ 
բարձ րա ցավ ա թո ռի վրա և ձեռ քե րը պար զե
լով՝ սկ սեց իր պատ մու թյու նը: Ճիշտ է, նրա հե
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րո սը վերց ված էր մուլտ ֆիլ մից, բայց բո վան
դա կու թյու նը վառ էր և ա նընդ հատ զար գա ցող 
ու, նույ նիսկ խրատ ներ էր պա րու նա կում իր 
մեջ, խոս քը ևս զար գա ցած էր, նրա մայ րը 
նույն պես, սկ սած վաղ տա րի քից, պատ մել էր 
նրան հե քի աթ ներ: 

Այս պի սով, հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
տվե ցին, որ հե քի աթ ներն ի րա պես ի րենց ազ
դե ցու թյունն են ու նե նում ե րե խա նե րի ան ձի 
զար գաց ման և կա յաց ման հա մար: 

Ա շա կերտ նե րի խոս քի զար գաց ման, 
ա զատ և ան կաշ կանդ ար տա հայտ վե լու կա
րո ղու թյուն նե րի մշակ ման հա մար մենք կի
րա ռում ե նք բազ մա թիվ ա ռա ջադ րանք ներ։ 
Օ րի նակ, «Հո րի նի՛ր մի պատ մու թյուն նկա րի 
շուրջ»: «Պատ մի՛ր, թե ի նչ ես տես նում նկա
րում» բնագ րին կից նկա րա զարդ ման բո
վան դա կու թյան պատ մում և հա մե մա տում 
բնագ րի հետ (բո լոր բնագ րե րը նկա րա զարդ
ված են), տար բեր սխալ նե րով լի նկար նե րում 
սխալ նե րի ո րո շում՝ ճշ տի ներ կա յա ցում, նա
խա պատ րաս տա կան զրույց նե րի ըն թաց քում 
ա ռա ջա ցած հար ցե րի շուրջ դա տո ղու թյուն
նե րի շա րադ րում, ստեղծ ված խնդ րա հա րույց 
ի րա վի ճակ նե րից դուրս գա լու ել քե րի ո րո նում, 
հե քի ա թի բե մա կա նա ցում, հա նե լուկ նե րի հո
րի նում և այլն: Ի նչ պես տես նում ե նք, ներ կա
յաց ված ցան կից, եր ևա կա յու թյան և ստեղ ծա
գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն 
ո ւղղ ված ա ռա ջադ րանք նե րի մի ամ բողջ 
խումբ կա։ Այդ ա ռա ջադ րանք նե րը քայլ առ 
քայլ «բա ցում» են ե րե խայի լե զուն, նա ա վե լի 
ու ա վե լի հա մար ձակ է դառ նում իր մտ քերն 
ար տա հայ տե լիս, կա րո ղա նում է դրանք ձևա
կեր պել տրա մա բա նո րեն, եզ րա կա ցու թյուն
ներ է ա նում, դառ նում ի նք նու րույն ու ի նք
նավս տահ։ Ե րե խա նե րի խոս քի զար գաց ման 
հա մար դա սագր քում նա խա տես ված են բազ
մաբ նույթ մի ջոց ներ: 

Բ նագ րի շուրջ տար վող աշ խա տանք նե րը 
(կար դալ, պատ մել, պա տաս խա նել բնագ րին 
կից հար ցե րին) խոս քի զար գաց ման հա մար 
հի ա նա լի մի ջոց ներ ե ն։ Մայ րե նի ի դա սագր
քում կան նաև խոս քի, ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը նպաս տող 
այն պի սի ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք տար վում 
են նկար նե րի շուրջ։ Օ րի նակ, «Այն պես նկա
րագ րի՛ր, որ հաս կա նա» ա ռա ջադ րանք նե րը 
կա տա րե լիս։ Ե րե խան հայտն վում է խնդ րա
հա րույց ի րա վի ճա կում. պետք է որ ևէ մե կին 

բա ցատ րի, թե ի նչ է այս կամ այն ա ռար կան, 
ը նդ ո րում՝ պետք է այն պես բա ցատ րի, որ դի
մա ցի նը հաս կա նա, թե ին չի մա սին է խոս քը։ 
Խն դի րը բար դա նում է նրա նով, որ են թադր
վում է, թե դի մա ցի նը ը նդ հան րա պես ո չինչ 
չգի տի այդ ա ռար կայի մա սին։ Այս խաղ–ա ռա
ջադ րան քը ի րա կա նաց նե լիս ե րե խան կա րող 
է օգ տա գոր ծել ոչ մի այն բա ռային նկա րագ րու
թյու նը, այլև դի մա խաղն ու շար ժուձ ևը՝ յու րօ րի
նակ կեր պով մի այ նակ բե մա կա նաց նե լով իր 
բա ցատ րու թյու նը։ Ե րե խան, ը ստ ա ռար կայի 
հատ կա նիշ նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի, որ քան 
հնա րա վոր է ման րա մաս նո րեն բա ցատ րում 
է դրա նշա նա կու թյունն ու ար տա քին տես քը, 
աշ խա տում է մտա բե րել ա ռար կայի է ա կան 
հատ կա նիշ նե րը, ձգ տում է, որ իր խոս քը հաս
կա նա լի լի նի դի մա ցի նին, հնա րա վո րինս շատ 
ման րա մաս ներ է հի շում, ե րբ դի մա ցի նը չի 
հաս կա նում։

«Ու սում նա րան նե րում ա մեն բան սո վո րեց
նե լը ոչ կա րե լի է և ոչ էլ հնա րա վոր,— ա սում 
էր Ս. Ման դի նյա նը,— մի բան պետք է թող նել 
մա նու կին, որ նա ա ռանց ու րի շի օգ նու թյա նը 
դի մե լու ան ձամբ ձեռք բե րի» [1, էջ 232] :

Այս ա ռու մով ար տա դա սա րա նային աշ խա
տանք նե րը հա տուկ ար ժեք են ստա նում, որ
պես ի նք նու րույն կեր պով գի տե լիք նե րի ձեռ
բեր ման և հատ կա պես խոս քի մշակ ման ու 
կա տա րե լա գործ ման մի ջոց: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով հե քի ա թի ար տա դա
սա րա նային ըն թեր ցա նու թյունն ան ցկաց նում 
է ինք ա շա կերտ նե րի հետ մի ա սին ձևա վոր
ված հե քի ա թի սե նյա կում՝ կար ևո րե լով ի րադ
րու թյան գե ղա գի տա կան բնույ թը, ո րի մեջ 
ե րե խա նե րը պետք է ո ւնկնդ րե ին հե քի ա թը: 
Յու րա քան չյուր նկար, յու րա քան չյուր ի րազն
նա կան կեր պար սրում էր գե ղար վես տա կան 
խոս քի նկատ մամբ ե րե խայի ըն կա լու նա կու
թյու նը, ա վե լի խորն էր բա ցա հայ տում հե քի
ա թի գա ղա փա րը: Սե նյա կի նույ նիսկ լու սա վո
րու թյու նը մեծ դեր էր խա ղում: Ե րե խա նե րին 
հե քի ա թի սե նյակ է ինք տա նում ոչ հա ճախ՝ շա
բա թա կան մեկ ան գամ: Հե քի աթ նե րը մատ չե
լի են բո լո րի հա մար: Ա կն հայ տո րեն եր ևում է 
նաև այն, որ հե քի աթ նե րի մի ջո ցով կա րե լի է 
կազ մա կեր պել կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը, հե քի աթ նե րի 
մի ջո ցով սո վո րեց նել այն, ին չը չի ստաց վում 
ա վան դա կան մի ջոց նե րով, քա նի որ հե քի ա
թը, այն ի նչ պետք է սո վո րեց նել, սո վո րեց նում 
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է այն պես, որ ե րե խան չի զգում` ի նչ պես ին քը 
յու րաց րեց ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան:

Հե քի ա թի շուրջ աշ խա տանք նե րում մենք 
կար ևո րում ե նք հե րոս նե րի այն ա րարք նե րը, 
ո րոնց շուրջ զար գա նում են հե քի ա թի դեպ
քե րը: Դրանց մի ջո ցով են ո րոշ վում գլ խա վոր 
հե րո սի ա րար քի դր դա պատ ճառ նե րը, հե քի
ա թի տրա մա բա նու թյունն ու գլ խա վոր միտ
քը: Այս պի սի վեր լու ծու թյան ար դյունք պետք է 
դառ նան հե ղի նա կի դիր քո րոշ ման ը մբռ նումն 
ու ըն թեր ցո ղի վե րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը 
ըն թեր ցա ծի բո վան դա կու թյան նկատ մամբ: 
Հիմք ըն դու նե լով բո վան դա կային բա ղադ րիչ
նե րը` ե րե խայի ու շադ րու թյու նը մենք հրա վի
րում ե նք ո րո շա կի բա ռե րի և ար տա հայ տու
թյուն նե րի վրա, քա նի որ բա ռե րի մի ջո ցով է 
ա ռա ջին հեր թին հնա րա վոր ո րո շել հե րո սի 
հո գե վի ճա կը, նրա ա րարք նե րի դր դա պատ
ճառ նե րը, հե րո սի ի նչ պի սի լի նե լը, հե ղի նա կի 
վե րա բեր մուն քը նրա նկատ մամբ և այլն: 

Օ րի նակ [2, էջ 32] «Շ նի կը» հե քի ա թը 
(Ֆ րան սե րե նից փո խադ րեց Հռիփ սի մե Բշ տի
կյա նը): Այս հե քի ա թի սկզ բում կա րե լի է տալ 
հա նե լուկ ներ, որ ե րե խա նե րը գու շա կեն, թե 
ին չի մա սին է խոս քը: Հա նե լուկ` 

Շատ նման է նա գայ լի,
Բայց գայ լի հետ չի քայ լի,
Հա վա տա րիմ ու բա րի
Բա րե կամն է մեր բա րի:
«Շ նի կը» հե քի ա թը ըն թեր ցե լիս կա րե լի 

է հարց ա ռա ջադ րել. «Շ նի կը ար ևայի՞ն ակ
նոց էր գտել, թե՞ օպ տի կա կան»: Ա պա պետք 
է կար ևո րել հե րոս նե րի ա րարք նե րի նկատ
մամբ ա շա կերտ նե րի զգաց մուն քային վե
րա բեր մուն քը: Օ րի նակ «Շ նի կը» հե քի աթն 
ըն թեր ցե լիս կա րե լի է տալ այս պի սի հարց. 
Մար դիկ ին չո՞ւ սկ սե ցին ժպ տալ շնի կի հետ: 

Ին չո՞ւ շնի կը չէր ու զում վե րա դարձ նել ակ նո ցը 
տի րո ջը: Ա շա կերտ նե րին օգ նե լու հա մար կա
րե լի է տալ պա տաս խան նե րի խումբ` թող նե
լով, որ նրանք ը նտ րեն ի րենց հա մար ըն դու
նե լի պա տաս խա նը. 

ա) Ո րով հետև ակ նո ցը փո խել էր նրա 
կյան քը, 

բ) Ակ նո ցը շատ թան կար ժեք էր, 
գ) Չէր գտել ակ նո ցի ի րա կան տի րո ջը, և 

հիմ նա վո րեն ի րենց ը նտ րու թյու նը: 
Այս տեղ պետք է կար ևո րել ըն կե րու թյան 

վեհ գա ղա փա րը և ա շա կերտ նե րի մեջ սեր
մա նել ըն կե րա սի րու թյուն: Կա րե լի է նաև 
այս պի սի հար ցադ րում ա նել. «Մինչև ակ նոց 
գտ նե՞լն էր ի րեն եր ջա նիկ հա մա րում շնի կը, 
թե՞ ակ նո ցը գտ նե լուց հե տո»: Ա րդյոք շնի կը 
հաս կա ցա՞վ, թե ի նչ էր եր ջան կու թյու նը, կա րո
ղա ցա՞վ վայե լել նրա քաղցր պտուղ նե րը: Այս
տեղ պետք է կար ևո րել պատ կե րա ցում նե րը 
եր ջան կու թյան վե րա բե րյալ: 

Մեր փոր ձաքն նու թյան ար դյունք նե րը ամ
փո փե լով՝ հա մոզ վե ցինք, որ հե քի ա թի ու սում
նա սի րու մը բազ մաբ նույթ ե ղա նակ նե րով ու 
մե թո դա կան հնար նե րով զար գաց նում է կրտ
սեր դպ րո ցա կան նե րի եր ևա կա յու թյու նը, կա
պակց ված խոս քը և ստեղ ծա գոր ծա կան կա
րո ղու թյուն նե րը։ Ե թե ու սում նա կան տար վա 
սկզ բում քիչ թվով ա շա կերտ ներ է ին կա րո ղա
նում ի նք նու րույն մտ քեր ձևա վո րել կամ հե քի
ա թը ստեղ ծա գոր ծա բար պատ մել՝ փո խե լով 
հե քի ա թի ա վար տը, բա րի դարձ նե լով չար հե
րոս նե րին և այլն, ա պա ա միս ներ ան ց պատ
կե րը բո լո րո վին այլ է ր. հա մա րյա բո լորն է ին 
մաս նակ ցում, մի այն թե ակ տի վու թյան տար
բեր մա կար դակ նե րով։ Ստորև ներ կա յաց նում 
ե նք ար դյունք նե րը, թե ա շա կերտ նե րի որ մա
սը ի նչ պի սի ակ տի վու թյուն էր դրս ևո րում։
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Եր կու ա շա կերտ կա րո ղա նում է հե քի
ա թի բո վան դա կու թյու նը հս տակ պատ մել, 
բնու թագ րել հե րոս նե րին և ստեղ ծա գոր ծել 
նոր գոր ծո ղու թյուն նե րով հե քի աթ, խոր հուրդ 
տալ հե քի աթ նե րի հե րոս նե րին, հա մե մա տել 
տար բեր հե քի աթ նե րի հե րոս նե րի, ի նք նու
րույն դա տո ղու թյուն ներ ա նել։ 

Ութ ա շա կերտ ներ կա րո ղա նում են պատ
մել հե քի ա թի բո վան դա կու թյու նը, բնու թագ
րել հե րոս նե րին, հե քի ա թի շա րու նա կու թյուն 

հո րի նել ՝ փո խե լով ա վար տը։ 13 ա շա կերտ
ներ պատ մում են հե քի ա թի բո վան դա կու
թյու նը, փո խում են հե քի ա թի ա վար տը ու
սուց չի կամ ըն կեր նե րի մի ջամ տու թյամբ, 
ո ւղղ ված հար ցե րի օգ նու թյամբ։

2 ա շա կերտ ներ դժ վա րա նում են ի նք նու
րույն պատ մել, պա տաս խա նում են հար ցե
րին, ցան կու թյուն են հայտ նում չար հե րոս
նե րին տես նել բա րի դար ձած։

Ո՞վ 

 Ո ՞ւմ 

Ի՞նչ 

Ինչո՞ւ 

Ինչպե՞ս 

Ե՞րբ 

է ասում 

Տեքս տի շուրջ ա շա կերտ նե րի ի նք նու
րույն և ակ տիվ աշ խա տան քը կազ մա կեր
պե լու հա մար չա փա զանց ար դյու նա վետ է` 
ե րե խային ա ռա ջարկ վի սիր ված հե քի ա թի 
որ ևէ դր վագ պատ կե րել նկա րի մի ջո ցով 
(ե րե խա նե րը շատ են սի րում նման հանձ
նա րա րու թյուն ներ, և այն կա րե լի է կի րա
ռել նկար չու թյան դա սին): Հե քի ա թի որ ևէ 

ուշագ րավ պա հի նկա րագ րու մը կամ հե րոս
նե րից մե կի բնու թագ րու մը նշա նա կում է եր
ևա կա յու թյամբ վե րապ րել հե քի ա թի բո վան
դա կու թյու նը [3, էջ 97]: Այս տեղ պարզ է, որ 
խոս քի ու գույ նե րի ար վես տի մի ա ձու լում է 
տե ղի ու նե նում: Սա էլ ու սուց ման ար դյու նա
վե տու թյու նը բարձ րաց նող կար ևոր հան գա
մանք նե րից է: 
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1. Ու սու ցի չը խո սում է հե քի ա թի մա սին, 
այ նու հետև ա շա կերտ նե րին հայտ նի 
հե քի աթ նե րից ներ կա յաց վում են մի 
քա նի ե րկ խո սու թյուն ներ: Ե րե խա նե
րը փոր ձում են ը ստ ե րկ խո սու թյուն
նե րի կազ մել հա ղոր դակ ցու թյուն նե
րի սխե մա ներ և քար տեզ ներ:

2. Ե րե խա նե րին տր վում են հե քի ա թի 
յու րա քան չյուր դր վա գին հա մա պա
տաս խա նող ա ռան ձին նա խա դա սու
թյուն ներ, ո րոնք պետք է դա սա վո րել 
ճիշտ և տրա մա բան ված հեր թա կա
նու թյամբ: 

3. Ա ռա ջարկ վում է կա ռու ցել հե քի ա թի 
կա ռուց ված քի բուրգ՝ հետ ևյալ ձևով.

• հե քի ա թի հե ղի նա կը
• գոր ծող ան ձի ա նու նը 

• որ տեղ է նա 
• ա ռա ջին դր վա գը 
• երկ րորդ դր վա գը 
• եր րորդ դր վա գը
• վեր ջա բան

6 

7 
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С КАЗ КА, КАК СПО СОБ РАЗ ВИ ТИЯ РЕ ЧИ И ВО ОБ РА ЖЕ НИЯ  
МЛАД ШИХ ШКОЛЬ НИ КОВ

Г. МЕЛ КО НЯН

В стат ье ав тор наб лю да ет осу ществ ля е мую ра бо ту над сказ кой, предс тав ля ет этот ме то
ди чес кий ряд дви же ний, ко то рый бу дет спо собст во вать раз ви тию ре чи млад ших школь ни
ко ви во об ра жа е мо му прыж ку млад ших школь ни ков.

Итак, сказ ка спо собст ву ет раз ви тию ре чи уче ни ков, во об ра жа е мо му прыж ку, ес ли ор га
ни зо вать не ко то рую ме то ди чес кую сис те му, то есть, шаг за ша гом, об ра бо тать ра бо ту над 
чте ни ем и со дер жа ни ем, при этом осу ществ ляя ра бо ту уче ни чес ко го цент ра.

A FAIRY–TALE AS A MEANS OF DEVELOPING SPEAKING SKILLS  
AND IMAGINATION OF YOUNG SCHOOLCHILDREN

G. MELKONYAN

In this article the author observes all the work is done on fairy–tales, presents the methods 
that would support to enrich the vocabulary and imagination among young schoolchildren. 

So, the fairy–tale itself will help to develop the speech formation among schoolchildren as well 
as will influence their ability to broaden their imagination, if the work is performed step by step 
helping the schoolchildren to read and to develop discussion skills, having a student–centrelized 
work during this process.
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Վեր ջին տա րի նե րին ման կա վարժ ներն 
ավե լի հա ճախ են ան դրա դառ նում հա մակց
ված կամ ին տեգ րաց ված դա սե րին, որոնց 
նպա տակն է մի ա վո րել տար բեր մաս նա
գետ նե րի ու ժե րը և ստեղ ծել մի ջա ռար կա յա
կան կա պե րով հա րուստ դա սեր: Ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նում են ոչ 
թե մե խա նի կո րեն ին տեգ րաց ված տե ղե կու
թյուն նե րով, այլ իրա կա նաց նում՝ մի ջա ռար
կա յա կան կա պե րով, որոնք ար տա ցո լում 
են բնու թյան և հա սա րա կու թյան կա պե րը: 
Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րում ի հայտ են 
գա լիս սո վո րող նե րի` նախ կի նում ստա ցած 
գի տե լիք նե րը։ Դա հատ կա պես եր ևան է գա
լիս տեխ նի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ժա
մա նակ, երբ սո վո րող նե րը պատ րաս տում են 
այս կամ այն տեխ նի կա կան օբյեկ տի մո դե լը 
կամ ճար տա րա– շի նա րա րա կան որ ևի ցե մի 
օբյեկ տի մա կե տը։ Նշ ված աշ խա տանք նե
րում սո վո րո ղից պա հանջ վում են գրա ֆի կա
կան և գծագ րա կան գի տե լիք ներ ու հմ տու
թյուն ներ, որոնց շնոր հիվ կ կա րո ղա նան այդ 
մո դել նե րի կամ մա կետ նե րի իրա կան չա փե
րով ու մասշ տաբ նե րով էս քիզ ներ կա տա րել։ 
Պա հանջ վում է ու նե նալ գի տե լիք ներ նյու թա

գի տու թյու նից և քի մի այից, որ պես զի ան հրա
ժեշտ նյու թե րի ճիշտ ընտ րու թյուն կա տար
վի։ Մի ջա ռար կա յա կան կա պերն ավե լի վառ 
կեր պով են ար տա հայտ վում տեխ նի կա կան 
առար կա նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում։ 

Ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նում 
«Տեխ նո լո գի ա և ձեռ նարկ չու թյուն» մաս նա
գի տու թյան ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման ու
սում նա կան պլան նե րին հա մա պա տաս խան 
դա սա վանդ վում են բազ մա թիվ տեխ նի կա
կան առար կա ներ, այդ թվում՝ տեխ նո լո գի
ա կան պրակ տի կում, ռա դի ո մոն տա ժային 
պրակ տի կում, էլեկտ րա տեխ նի կա և այլն, 
որ տեղ ևս ի հայտ են գա լիս բազ մա տե սակ 
մի ջա ռար կա յա կան կա պեր։ Օրի նակ՝«Տեխ
նո լո գի ա կան պրակ տի կում» առար կայի շր
ջա նակ նե րում ապա գա ման կա վարժ ներն 
ու սում նա սի րում են մե տաղ նե րի զոդ ման 
գոր ծըն թա ցը։ 

Զո դու մը  մե տա ղյա  դե տալ նե րի չ քանդ վող  
մի ա ցու մ է, որի  ժա մա նակ մի  մե տա ղի կ տո
րը  մի աց վու մ է  մյու սին  հա տուկ  զո դա նյու թի 
 և օք սի դա լու ծի չի  օգ նու թյամբ (նկ. 1):

ԲՈ ՐԻՍ ԽՈ ԴԵՐՅԱՆ 
ՍՈՆՅԱ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ 
ԱՆ ՆԱ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ

ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԱՌԱՐ ԿԱ ՆԵ ՐԻ 
ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԸ 

 Նկ. 1 
ա     բ

Նկ. 1. Մե տա ղա լա րե րի մի ա ցու մը զոդ մամբ. 
ա– մի ա ցու մը փա փուկ զո դա նյու թով, 
բ– մի ա ցու մը կոշտ զո դա նյու թով 
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Ըստ  զո դա նյու թի  տե սա կի՝ առանձ նաց
վու մ են  զոդ ման  հետ ևյալ  տա րա տե սակ նե րը` 

1.  զո դում՝ փա փուկ զո դա նյու թով,
2.  զո դում՝ կոշտ զո դա նյու թով: 
Փա փուկ զո դա նյու թով զո դումն իրա կա

նաց վում է էլեկտ րա կան զո դի չով (նկ. 2ա):

Փա փուկ զո դա նյու թով զոդ ման դեպ քում 
աշ խա տան քային ջեր մաս տի ճա նը չի գե
րա զան ցում 300OC –ը: Փա փուկ զո դա նյու
թե րը հիմ նա կա նում բաղ կա ցած են հեշտ 
հալ վող մե տաղ նե րից՝ անա գից, կա պա րից, 
 վիս մու տից, ծա րի րից և այլ նյու թե րից։ 

 
 ա) է լեկտ րա կան զո դիչ,   բ)  զոդ ման լամպ

Նկ. 2. Զո դիչ նե րի սար քեր

Կոշտ զո դու մով կա պակց վում են թու ջը, 
պղին ձը, պող պա տի և պղն ձի հա մա ձուլ վածք
նե րը: Որ պես կոշտ զո դա նյու թեր շատ հա ճախ 
օգ տա գոր ծում են պղն ձա– ցին կային կամ ար
ծա թային հա մա ձուլ վածք նե րը, որոնց հալ ման 
ջեր մաս տի ճա նը տա տան վում է 700–1000OC 
սահ ման նե րում։ Կոշտ զո դումն իրա կա նաց
վում է զոդ ման լամ պե րի (ն կար 2 բ), էլեկտ
րա կան վա ռա րան նե րի կամ դարբ նո ցային 
վա ռա րան նե րի մի ջո ցով։ Ար դյու նա բե րու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծում են էլեկտ րա կոն տակ տային 
սար քեր կամ բարձր հա ճա խա կա նու թյան հո
սան քով աշ խա տող տե ղա կա յանք ներ։ 

Հան րակր թա կան դպ րոց նե րում «Տեխ
նո լո գի ա» առար կայի դա սե րին սո վո րա բար 
կա տա րում են փա փուկ զոդ ման աշ խա
տանք ներ[1]. դա պայ մա նա վոր ված է աշ

խա տան քի ան վտան գու թյան ապա հով ման 
և հա տուկ սար քա վո րում նե րի բա ցա կա յու
թյան հետ։ Կոշտ զոդ ման տեխ նո լո գի ա ներն 
ու սում նա սի րում են նախ նա կան և մի ջին 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան, ինչ պես 
նաև տեխ նի կա կան բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում։

Զոդ ման որա կը և մի աց ման հու սա լի ու
թյունն ապա հո վե լու նպա տա կով մե տա ղյա 
մա սե րի զոդ վող կա րե րը աղ տե րից, յու ղե րից 
և օք սիդ նե րից մաք րում են օք սի դա լու ծիչ նե
րի մի ջո ցով։ Օք սի դա լու ծիչ նե րի տե սակ նե
րը և կի րառ ման բնա գա վառ նե րը տր ված են 
աղյու սակ 1 –ում, իսկ կեն ցա ղում կի րառ վող 
օք սի դա լու ծիչ նե րի տե սա կա նին՝ նկ. 3 –ում 
[2]:

Ա ղյու սակ 1.

Օք սի դա լու ծիչ նե րի տե սակ նե րը և կի րառ ման բնա գա վառ նե րը
Ան վա նա ցանկ Կի րա ռում

Ա ղաթ թու (ջ րային լու ծույթ 8–10Օ ՝ըստ Բո մի ) Փա փուկ զո դակց ման եղա նա կով ցինկ և ցին կա պատ պող պատ

Ցին կի քլո րիդ (ցին կի թույլ աղաթթ վային լու ծույթ) Փա փուկ զո դակց ման եղա նա կով պղինձ, արույր, եր կաթ

Ա նու շադ րի սպիրտ (ա մո նի ու մի քլո րիդ) Փա փուկ զո դակց ման եղա նա կով պղինձ, արույ րի զո դիչ նե րի 
պահ պա նում

Բ ևեկ նա խեժ Փա փուկ զո դակ ցու մը պղն ձով և արույ րով

Կալ ցի աց ված բո րակ Կոշտ զոդ ման եղա նա կով պղն ձե, արույ րե, բրոն զե, պող պա
տե, թու ջե մե քե նա մա սեր և կար բիտ
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Նկ 3. Կեն ցա ղում կի րառ վող օք սի դա լու ծիչ նե րը

Ա ղյու սակ 2 –ում և 3 –ում բեր ված են զո դա նյու թե րի քի մի ա կան բա ղադ րու թյու նը, հալ ման 
ջեր մաս տի ճա նը և կի րառ ման բնա գա վառ նե րը

Ա ղյու սակ 2.
Զո դա նյու թե րի քի մի ա կան բա ղադ րու թյու նը, հալ ման ջեր մաս տի ճա նը 

Զո դան 
յու թի մակ նի շը

Քի մի ա կան  բա ղադ րու թյու նը, % Հալ ման 
 ջեր մաս տի ճա նը օC Կի րառ ման բ նա գա վառ նե րը

Ա նագ Ծա րիր Կա պար

ПОС–90 89…90 մինչև 0,15 մ նաց 222
Սնն դամ թեր քի  հա մար 
 նա խա տես վա ծ ա մա նե ղե նի  
զո դում

ПОС–40 39…40 1,5–2 մ նաց 235
Ավ տո ռա դի ա տոր նե րի  զո դում

Է լեկտ րա կան  սար քե րի  զո դում

ПОС–30 29…30 1,5–2 մ նաց 256 Ցին կի, պող պա տի, արույ րի և 
պղն ձի  զո դում

ПОС–18 17…18 2–2,5 մ նաց 277 Պող պա տի, արույ րի, պղն ձի, 
մե տա ղա թի թե ղի  զո դում

Ա ղյու սակ 3
Կոշտ զո դա նյու թե րի (պղն ձա– ցին կային) քի մի ա կան բա ղադ րու թյուն

Զո դա նյու թի  մակ նի շը
Քի մի ա կան  կազ մը Հալ ման 

 ջեր մաս տի ճա նը օC
Կի րառ ման բ նա գա վառ
նե րըՊ ղինձ Ցինկ

ПМЦ–36 36 ,2 մ նաց 823 Ա րույ րի  զոդ ման դ րույթ նե րը  
մինչև 68%պ ղինձ

ПМЦ–48 48 ,2 մ նաց 870 Պղն ձե  հա մա ձուլ վածք նե րի 
 զո դում

ПМЦ –54 54 ,2 մ նաց 888 Պղն ձի, բրոն զի, պող պա
տի զո դում

Л–62 62 մ նաց 900 Կարծր  հա մա ձուլ ված քի  
զո դում
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Ցին կի քլո րի դը հա մար վում է ամե նա է
ֆեկ տիվ օք սի դա լու ծիչ նե րից մե կը: Այն ս տա
նա լու  հա մա ր անհ րա ժեշ տ է ցին կը լու ծել 
աղաթթ վի մեջ, որի ար դյուն քում ստաց վում 
է ցին կի քլո րիդ և ջրա ծին: Ցին կի քլո րի դի 
ստաց ման ռե ակ ցի ան ու նի հետ ևյալ տես քը՝

Zn + 2HCl =ZnCl2 +H2 
Ամ փո փե լով տվյալ աշ խա տան քը՝ կա րե լի 

է եզ րա կաց նել, որ տեխ նի կա կան առար կա
նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ի հայտ են 
գա լիս բազ մա տե սակ մի ջա ռար կա յա կան 
կա պեր բնա գի տա կան առար կա նե րի միջև։ 
Էլեկտ րա զո դի չի աշ խա տան քում ակն հայտ է 
տեխ նո լո գի այի կա պը ֆի զի կայի կամ բնա
գի տու թյան հետ, քա նի որ մի աց նե լով զո դի
չը էլեկտ րա կան հո սան քին, տե ղի է ու նե նում 
էլեկտ րաէ ներ գի այի  փո խա կեր պում: 

Զո դում թե մայի ու սուց ման մեջ առա վել 
վառ են ար տա հայտ վում մի ջա ռար կա յա
կան կա պե րը քի մի այի հետ: Այդ պի սի կա
պեր ի հայտ են գա լիս,օ րի նակ, զո դում թե
մայի ու սուց ման մեջ, երբ ներ կա յաց վում են 
օք սի դա լու ծիչ նե րը և զո դա նյու թե րը, դրանց 
բա ղադ րու թյու նը և ստաց ման եղա նակ նե
րը։Նշ ված կա պե րի վեր հա նու մը և ընդ գծու
մը դա սը դարձ նում են ավե լի հե տաքր քիր և 
հաս կա նա լի։

Դպ րո ցա կան «Տեխ նո լո գի ա» առար կայի 
դա սե րին տվյալ թե մայի ու սում նա սի րու թյու
նը հիմք է դնում հե տա գա յում քի մի այի և 
ֆի զի կայի ու սուց ման հա մար, սո վո րող նե րը 
գործ նա կա նո րեն ծա նո թա նում են մի շարք 
քի մի ա կան և ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի և 
նյու թե րի հետ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
4. Տեխ նո լո գի ա, 5–րդ դա սա րա նի դա սա գիրք // Ս. Հով սե փյան, Ա. Հա րու թյու նյան, Մ. Ա ղա ջա նյան, 

Լ. Վեր դյան, «Տիգ րան Մեծ», Եր., 2014, 127 էջ:
5. Бон да рев Д. Д., Со ко лов Б. А., Прак ти кум по ме тал ло об ра бот ке. Учеб ное по со бие для уча щих ся 

9 и 10 клас сов, 1973г., С.178. 

МЕЖП РЕД МЕТ НЫЕ СВЯ ЗИ ТЕХ НО ЛО ГИ ЕЙ И ЕС ТЕСТ ВЕН НЫХ ДИС ЦИП ЛИН
Б. ХО ДЕ РЯН, С. ВАР ДА НЯН, А. АКО БЯН

В стат ье на при ме ре пай ки ме тал лов расс мат ри ва ют ся межп ред мет ные свя зи. От ме ча ет
ся, что ког да изу ча ют ся ви ды, сос тав и спо со бы по лу че ния флю сов и при по ев про яв ля ет ся 
межп ред мет ные свя зи меж ду тех но ло ги ей, хи ми ей и фи зи кой. Эти свя зи спо собст ву ют ос во
е нию и за по ми на нию ма те ри а ла, а так же де ла ют урок бо лее ин те рес ным.

THE INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY  
AND NATURAL SCIENCES

B. KHODERYAN, S. VARDANYAN, A. HAKOBYAN

In the article on the example of soldering metals are observed interdisciplinaryrelations. It is 
noted that when the studied species, composition and processes for the preparation of flux and 
solder appears interdisciplinary relations betweenthe metal’s technology, the chemistry and the 
physics. These relations contribute to the learning and memorizing of the materials, as well as 
making the lesson more interesting.
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Աշ խար հը, ան վերջ փո փո խու թյուն նե
րի են թարկ վե լով, իր պա հանջ ներն է ա ռա
ջադ րում հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րին, ի նչ պես նաև կր թա կան հա մա
կար գե րին: Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նը տե
ղե կատ վու թյան և գի տե լիք նե րի գե րա կա
յու թյան դա րաշր ջան է, ո րն էլ պա հան ջում 
է դի նա միկ փո փո խու թյուն ներ ա մե նուր` գի
տու թյան մեջ, ա ռտ նին կեն ցա ղում, առ հա
սա րակ, մտա ծո ղու թյան մեջ:

Կր թու թյան ո լոր տում բա րե փո խում նե րի 
ը նդ հա նուր ո ւղղ վա ծու թյու նը պայ մա նա վո
րում է ու սուց ման կազ մա կերպ ման նոր հա
մա կար գե րի ու մո տե ցում նե րի ներդր ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն թե՛ միջ նա կարգ հան
րակր թա կան, թե՛ բարձ րա գույն ու սում նա
կան հա մա կար գե րում: Ու սուց ման ա վան
դա կան ձևե րի կող քին կազ մա կերպ վում են 
նո րե րը՝ ար դի ա կան նե րը, ո րոնք ա ռա ջա
դրում են ու սուց ման ժա մա նա կա կից ձևեր ու 
մե թոդ ներ։ Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը ե րկ կող
մա նի է, ո ւս տի խիստ ան հրա ժեշտ է ա պա
հո վել սո վո րեց նո ղի (ու սուց չի) և սո վո րո ղի 
(ա շա կեր տի) փոխ կա պակց ված աշ խա տան
քը։ Ու սուց ման մե թոդ ներն ը նտ րե լիս պետք 
է հաշ վի առ նել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 
մա կար դա կը, տա րի քային և հո գե բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Սո վո րո ղը 
պետք է հս տակ ի մա նա՝ ի նչ է ա նում և ին
չու, պետք է մշ տա պես տե ղյակ լի նի՝ ի նչ է 
ի րե նից ա կն կալ վում, պետք է վս տահ լի նի, 
որ ու սու ցի չը ա ջակ ցե լու է, օգ նե լու է ի րեն1։ 
Լե զուն ա նընդ հատ փո փո խու թյուն նե րի է 
են թարկ վում, հղկ վում է, հարս տա նում, և 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում շա րու նակ 
հարս տաց նե լու բա ռա պա շա րը, հետ ևե լու և՛ 

1    Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ,  հնարներ, 
վարժություններ,  Կրթության  ազգային  ինստիտուտ, 
Լոռու մասնաճյուղ, ք. Վանաձոր, 2008, էջ 6։

բա նա վոր, և՛ գրա վոր խոս քի ճիշտ կա ռուց
մա նը:

Թ վա կա նը կամ թվա կան ա նու նը թե՛ 
գրա վոր, թե՛ բա նա վոր խոս քում լայն կի րա
ռու թյուն ու նե ցող խոս քի մաս է: Գոր ծա ռա
կան ո ճում թվա կան նե րի կի րա ռու թյունն ան
սահ ման մեծ է և բազ մաբ նույթ: Այս ա ռու մով 
կար ևոր են դրանց կի րառ ման կա նոն նե րի 
ի մա ցու թյունն ու գի տակ ցու մը: 

Հիմ նա կան դպ րո ցում թվա կա նի մա սին 
ա շա կերտ նե րին գի տե լիք ներ են տր վում՝ 
դեռ տար րա կան դա սա րան նե րից սկ սած, 
ա պա ա վե լի գի տա կան և հիմ նա վոր են դառ
նում այդ գի տե լիք նե րը մի ջին դա սա րան նե
րում: Ը ստ գոր ծող ու սում նա կան ծրագ րի` 
«Թ վա կան ա նուն» թե ման ա շա կերտ ներն 
ու սում նա սի րում և սո վո րում են 7–րդ դա սա
րա նում2: Ա շա կեր տը տար բե րա կում է թվա
կա նը՝ որ պես խոս քի մաս, ծա նո թա նում է 
նրա տե սակ նե րին (քա նա կա կան և դա սա
կան), քա նա կա կա նի տե սակ նե րին (բա ցար
ձակ, կո տո րա կային, բաշ խա կան): Թե ման 
ու սու ցա նե լիս պար բե րա բար ան դրա դարձ է 
կա տար վում թվա կան նե րի թե՛ ճիշտ ար տա
սա նու թյա նը, թե՛ ո ւղ ղագ րու թյա նը:

Տար րա կան դա սա րան նե րից սկ սած` 
թվա կան նե րի ո ւղ ղա խո սու թյան և ո ւղ
ղագ րու թյան ու սու ցու մը պետք է կա տա րել 
հետ ևո ղա կան ու մատ չե լի ձևով: Ե թե տար
րա կան դպ րո ցում ա շա կեր տը պետք է կա
րո ղա նա ճիշտ գրել մի ա վոր նե րը, տաս նա
վոր նե րը, հա րյու րա վոր նե րը, ա պա բարձր 
դա սա րան նե րում ա շա կեր տին պետք է տալ 
հա մա պար փակ գի տե լիք ներ թվա կա նի 
ճիշտ ար տա սա նու թյան, ո ւղ ղագ րու թյան, 

2    Հ.  Բարսեղյան,  Փ.  Մեյթիխանյան,  Հայոց  լեզու, 
Եր.,  2011,  էջ  51–58,  հմմտ.  ՀՀ  կրթության  և  գիտության 
նախարարության կայքէջը, Հայոց լեզու, գրականություն, 
հանրակրթական դպրոցի առարկայական  չափորոշիչ և 
ծրագիր, Եր., 2006:

ԱՇ ԽԵՆ ՅՈՒԶ ԲԱՇՅԱՆ 
Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ ՄԻՐ ԶՈՅԱՆ 

Թ ՎԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ո ՒՂ ՂԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ  
ԵՎ Ո ՒՂ ՂԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ  ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 
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կի րա ռու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
մա սին: 

Ուղ ղագ րու թյու նը տվյալ լեզ վի գրու
թյան ըն դուն ված կա նոն նե րի հա մա կարգն 
է: Հայե րե նում ըն դուն ված է հն չյու նագ րու
թյու նը, ո րի ո ւղ ղագ րու թյու նը հիմն վում է հն
չա կան, ձևա բա նա կան, ա վան դա կան սկզ
բունք նե րի վրա1:

Մեր դի տար կում նե րը ցույց են տվել, որ 
հայե րե նի ո ւղ ղագ րու թյու նը սո վո րա բար 
ու սու ցան վում է մե խա նի կա կան վար ժու
թյուն նե րի մի ջո ցով: Սա կայն ըն կալ ման և 
մտա ծա կան գոր ծըն թա ցում շատ կար ևոր 
է շար ժա ռի թը (մո տի վա ցի ան): Սո վո րեց նե
լու գոր ծըն թա ցում շար ժա ռիթն ա պա հո վում 
է մտա ծա կան, ըն կալ ման և գործ նա կա նում 
կի րա ռե լու հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում:

Սույն հոդ վա ծում ան դրա դառ նա լու ե նք 
«Թ վա կան ան վան» ո ւղ ղագ րու թյան և ո ւղ
ղա խո սու թյան ու սուց ման ո րոշ ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի: Ցա վոք, թվա կա նի թե՛ 
ո ւղ ղագ րու թյան, թե՛ ո ւղ ղա խո սու թյան ա ղա
վա ղում նե րը բա վա կան շատ են: Լավ կլի ներ, 
որ տար րա կան դպ րո ցից սկ սած` բա վա րար 
ու շադ րու թյուն դարձ վեր այս խնդ րին: 

Ա ռա ջար կում ե նք «Թ վա կան ան վան» 
ու սուց ման ամ փո փիչ դա սի նմու շօ րի նակ: 
Բնա կա նա բար, այս դա սի ը նտ րու թյունն 
ի նք նան պա տակ չէ: Ամ փոփ ման դա սին ի մի 
են բեր վում սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը, ամ
րապնդ վում են գի տե լիք նե րը տվյալ թե մայի 
վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև ու շադ րու թյուն է 
դարձ վում այն թե րի կող մե րին, ո րոնք ան
հրա ժեշտ է վե րաց նել: Մյուս կող մից` ը նտ րել 
ե նք ամ փոփ ման դաս, քան զի հնա րա վո րու
թյուն ու նենք ան դրա դառ նա լու թվա կան նե րի 
բո լոր տե սակ նե րին: Այս դա սին ա շա կեր տը 
պետք է՝ 

• ի մա նա` «Թ վա կան ա նու նը»,
•  կա րո ղա նա` թվա կան նե րը կի րա ռել 

բա նա վոր և գրա վոր խոս քում, 
• տի րա պե տի` թվա կան նե րի ո ւղ ղագ

րու թյա նը և ո ւղ ղա խո սու թյա նը, թվա կան նե
րի կազ մու թյա նը, թվա կան նե րի փո խան վա
նա կան կի րա ռու թյա նը:

Դասն ան ցկաց վում է ԽԻԿ հա մա կար
գով: Դա սի ըն թաց քը ներ կա յաց նում ե նք 
քայ լա շա րով:
1   Հմմտ. Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, 
Եր., 1987, էջ 595:

Դա սի ա ռանց քային խն դի րը` ամ փո փել 
«Թ վա կան ա նու նը»` տե սակ նե րը, կազ մու
թյու նը, կի րա ռու թյուն նե րը` ու շադ րու թյուն 
դարձ նե լով ո ւղ ղա խո սու թյա նը և ո ւղ ղագ
րու թյա նը: Այս խն դիր– հար ցադ րու մը լու ծե
լու հա մար պետք է ան դրա դառ նալ հետ ևյալ 
հար ցադ րում նե րին.

Ա կա դե մի ա կան` 
1.  Քա նա կա կան թվա կան նե րի ո ւղ

ղագ րու թյու նը և ո ւղ ղա խո սու թյու նը (մի ա
վոր ներ, տաս նա վոր ներ և այլն),

2.  Բաշ խա կան թվա կան նե րի կազ մու
թյու նը, կի րա ռու թյան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը,

3.  Կո տո րա կային թվա կան նե րի ո ւղ
ղագ րու թյու նը,

4.  Դա սա կան թվա կան նե րի կազ մու
թյու նը, ո ւղ ղագ րու թյու նը, կի րա ռու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

5.  Սո վո րող նե րի բա նա վոր և գրա վոր 
խոս քի զար գա ցում:

Սո ցի ա լա կան` 
Ա շա կեր տա կան խմ բե րում հա մա գոր ծակ

ցային աշ խա տանք կա տա րե լու, մի մյանց 
օգ նե լու, սխալ նե րը շտ կե լու, մի ա ժա մա նակ 
մի մյանց նկատ մամբ նե րո ղամ տու թյուն ցու
ցա բե րե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րում: 
Ի նչ պես նաև լեզ վա կան մտա ծո ղու թյան 
և տրա մա բա նե լու կա րո ղու թյուն նե րի ամ
րապն դում:

Յու րա քան չյուր դա սից հե տո սո վո րո ղը 
պետք է վերց նի ան հրա ժեշտ գի տա կան, սո
ցի ա լա կան հմ տու թյուն ներ, մի այն այդ դեպ
քում կա րող ե նք դա սը հա մա րել հա ջող ված: 

Ու սում նա կան նյու թեր – դա սա գիրք, 
գրա տախ տակ, պաս տառ ներ, քար տեր, հե
տաքրք րա շարժ խնդ րա գիրք, սա հի կա շա
րեր:

Կի րա ռե լի մե թոդ ներ, հնար ներ – զրույց, 
խմ բային աշ խա տանք, Վե նի տրա մա գիր, 
ԳՍՈՒ ա ղյու սակ, քար տային աշ խա տանք, 
բա ռափն ջեր:

ՔԱՅԼ ա ռա ջին
Խ ԹԱՆ ՄԱՆ ՓՈՒԼ 
Այս փու լում կի րա ռում ե նք զրույ ցի մե թո

դը: Զրույցն ու սուց ման ա ռա վել հին մե թոդ
նե րից է: Այն վար պե տո րեն կի րա ռում էր 
Սոկ րա տե սը: Զրույցն ու սուց ման այն բազ
մա կող մա նի և ար դյու նա վետ մե թոդ նե րից է, 
ե րբ ու սու ցի չը նպա տա կա մետ և վար պե տո



35

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

րեն ա ռա ջադր ված հար ցե րի մի ջո ցով սո վո
րող նե րի մեջ ա րթ նաց նում է նրանց ար դեն 
ու նե ցած գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը 
և մղում նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման` ի նք
նու րույն դա տո ղու թյուն նե րի, եզ րա հան գում
նե րի ու ը նդ հան րաց ման ճա նա պար հով1:

Զ ՐՈՒՅՑ` Թվա կա նը հատ կա նիշ ցույց 
տվող խոս քի մաս է: Ա ռանձ նա հատ կու
թյունն այն է, որ նա մատ նան շում է թվեր, 
թվե րի բո լոր տե սակ նե րը: Կա րող է նաև 
գոր ծած վել գո յա կա նի փո խա րեն, այ սինքն՝ 
փո խան վա նա բար: Ի նչ պես գի տենք, զրույ ցը 
պետք է վա րի ու սու ցի չը` մաս նա կից դարձ
նե լով ա շա կերտ նե րին: Այս տեղ մեծ տեղ են 
գրա վում ճիշտ ը նտր ված հար ցե րը` ա պա հո
վե լով նե րա ռար կա յա կան և մի ջա ռա րա կա
յա կան կա պեր:

Թ վա կան ա նու նը ա ռնչ վում է հիմ նա կա
նում մա թե մա տի կային, պատ մու թյա նը, աշ
խար հագ րու թյա նը, ֆի զի կային, քի մի ային: 
Թվե րի պատ կե րա ցու մը մար դուն նույն քան 
ան հրա ժեշտ է, որ քան հն չյուն նե րի նը: Ու
սու ցի չը պետք է ը նտ րի այն պի սի հար ցեր, 
ո րոնց պա տաս խան նե րը տրա մա բա նո րեն 
շաղ կապ ված են, որ պես զի կա ռուց վի «քե
րա կա նա կան» զրույց ա շա կերտ նե րի և ու
սուց չի միջև:

ՀԱՐ ՑԵՐ` «Ի՞նչ է թվա կա նը», «Թ վար կել 
թվա կան ներ», «Ո րո շել թվարկ ված թվա կան
նե րի տե սակ նե րը», «Ի՞նչ տար բե րու թյուն 
քա նա կա կան և դա սա կան թվա կան նե րի 
միջև», «Ի՞նչ է նշա նա կում դաս», «Ին չո՞ւ են 
այդ տե սա կը ան վա նում դա սա կան»: 

Ինչ պես տես նում ե նք, հար ցե րը փոխ կա
պակց ված են և նա խա պատ րաս տում են դա
սի ե րկ րորդ փու լը:

ՔԱՅԼ ե րկ րորդ 
Ի ՄԱՍ ՏԻ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ ՓՈՒԼ 
Այս փու լում մեծ ու շադ րու թյուն ե նք դարձ

նում քա նա կա կան թվա կան նե րի ո ւղ ղագ րու
թյա նը և ո ւղ ղա խո սու թյա նը: 

Դա սա րա նը կա րե լի է բա ժա նել խմ բե րի, 
ի սկ խմ բերն էլ` են թախմ բե րի:

Խումբ I 
Այս խմ բի ե րե խա նե րը պար զա բա նե լու են 

քա նա կա կան թվա կան նե րի ո ւղ ղագ րու թյու
նը և ո ւղ ղա խո սու թյու նը: Ա ռա ջար կում ե նք 
այս դեպ քում խմ բե րը բա ժա նել են թախմ բե
1    Հմմտ.  Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ, 
հնարներ, վարժություններ, Վանաձոր, 2008, էջ 41:

րի, որ պես զի դա սա րա նում բո լոր ե րե խա նե
րը զբաղ վա ծու թյուն ու նե նան: Այս խմ բում 
ստեղծ վում է ե րեք են թա խումբ: Ա ռա ջին 
են թախմ բի ե րե խա նե րը ներ կա յաց նում են 
մի ա վոր նե րի ո ւղ ղագ րու թյու նը և ո ւղ ղա խո
սու թյու նը, ե րկ րորդ են թախմ բի ե րե խա նե
րը` տաս նա վոր նե րը, հա րյու րա վոր նե րը, եր
րորդ են թա խում բը մյուս խմ բե րին տա լիս է 
խրախ ճա նա կան խն դիր: 

Ա շա կերտ նե րը քար տե րով ներ կա յաց
նում են մի ա վոր նե րի ո ւղ ղագ րու թյու նը և ո ւղ
ղա խո սու թյու նը: 

Են թա խումբ ա ռա ջին
Քարտ ա ռա ջին 
Եր կու և ե րեք թվա կան նե րը այլ թվա կան

նե րի մեջ ե րկ րորդ բա ղադ րի չը լի նե լու դեպ
քում (տաս նե րեք, քսա ներ կու, ե րե սու նե րեք 
և այլն) պետք է ար տա սա նել է և ոչ թե ե՝ 
պահ պա նե լով բա ղա ձայ նից հե տո ե –ի ճիշտ 
գրու թյան ու ար տա սա նու թյան կա նոն նե րը` 
տաս նե րեք, (տաս նէ րեք), քսա ներ կու (ք սա
նէր կու), ե րե սու նե րեք (ե րե սու նէ րեք) և այլն: 

Քարտ ե րկ րորդ
Չորս, հինգ, վեց, յոթ, ո ւթ թվե րը պետք է 

ար տա սա նել ա ռանց ա վե լորդ ը –ի. օ րի նակ` 
չորս տետր, հինգ հարկ, վեց օր, յոթ գիրք, 
ո ւթ սխալ և այլն: Նաև պետք է ը նդ գծել, որ 
ի նը և տա սը թվա կան նե րը ու ղիղ ձևե րով 
գոր ծա ծե լիս միշտ հան դես են գա լիս ը վերջ
նահն չյու նով, ո րը փո խան վա նա կան կի րա
ռու թյան դեպ քում կա տա րում է նաև ո րո շիչ 
հո դի դեր. օ րի նակ` տա սը հարց, տա սը խն
դիր, ի նը մաս նա կից, ի նը տղա կամ տա սը 
ան գամ / տասն ան գամ, ի նը ո ւղ ևոր / ի նն 
ո ւղ ևոր: Ի նը թվա կա նի մա սին ա շա կեր տը 
պետք է ի մա նա, որ այն հո լով վե լիս, ա ծանց 
ստա նա լիս, բա ռա կազ մու թյան ժա մա նակ 
միշտ գր վում է կրկ նակ ն–ով, օ րի նակ` ին
նից, ի նն սուն, ին նա կան, ի նն սուն հինգ, ին
նա մյա և այլն: 

Են թա խումբ ե րկ րորդ
Քարտ ե րկ րորդ 
Ի նը և տա սը թվա կան նե րի ը կամ ն վերջ

նահն չյու նի ճիշտ ա տա սա նու թյան ու գրու
թյան վե րա բե րյալ ա շա կերտ նե րին պետք է 
սո վո րեց նել, որ 11 –ից 19 –ը թվա կան նե րի ն 
հն չյու նը պար տա դիր պետք է և՛ ար տա սա
նել, և՛ գրել. օ րի նակ` տասն մեկ, տաս ներ կու, 
տաս նե րեք, տասն չորս, տասն հինգ, տասն
վեց, տասնյոթ, տաս նութ, տաս նի նը` բա
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ցա ռե լով տաս մեկ, տա սեր կու, տա սե րեք, 
տաս չորս, տաս հինգ, տաս վեց, տասյոթ, 
տա սութ, տա սի նը սխալ և մեր ժե լի ձևե րը: 
11–99 թվա կան նե րը կցա կան բար դու թյուն ներ 
են` տաս ներ կու, քսան չորս, ե րե սուն հինգ և 
այլն: Ե րե սուն, քա ռա սուն, հի սուն, վաթ
սուն, յո թա նա սուն, ո ւթ սուն թվա կան նե րը 
պետք է ճիշտ ար տա սա նել ու գրել: Սրանց 
ճիշտ գրու թյու նը եր բեմն մե ծա պես կախ ված 
է ճիշտ ար տա սա նու թյու նից. ե թե ե րե սուն –ը 
գր վում է ր» –ով, բայց ար տա սան վում է ռ, 
ա պա քա ռա սու նը գր վում և ար տա սան վում 
է ռ (քառ–ը չոր(ս) ար մա տի հո մա նիշն է): 
Ա նհրա ժեշտ է ճիշտ ար տա սա նել նաև հի
սուն, վաթ սուն, յո թա նա սուն, ո ւթ սուն թվա
կան նե րը: Ցա վոք, լայ նո րեն տա րած ված է 
վե րոն շյալ թվա կան նե րի ա ղա վաղ ված, սխալ 
ար տա սա նու թյու նը: Հի շել` հա րյուր մեկ–ից 
սկ սած` հա րադ րա վոր բար դու թյուն ներ են:

Են թա խումբ եր րորդ
Քարտ եր րորդ 
Ե րեք եղ բայր ե րեք կի լո մետր ճա նա պարհ 

գնա ցին: Ու նե ին ըն դա մե նը մեկ ձի, սա կայն 
նրան ցից ա մեն մե կը եր կու կի լո մետր ձի ով 
գնաց, ի սկ մեկ կի լո մետր` ոտ քով1: Դա ի նչ
պե՞ս ե ղավ:

Մյուս խմ բե րին տր վում է 1–2 րո պե՝ խն դի
րը լու ծե լու հա մար:

Հա ջորդ խում բը ներ կա յաց նում է կո տո
րա կային թվա կան նե րը:

Խումբ II 
Են թա խումբ ա ռա ջին
Քարտ ա ռա ջին
Կո տո րա կային թվա կան նե րը հա րա դիր 

բար դու թյուն ներ են, ո րոնց ա ռա ջին բա ղա
դ րի չը բա ցար ձակ թվա կան է, ի սկ ե րկ րորդ 
բա ղադ րի չը կազմ վում է –րորդ, –ե րորդ կամ 
–ե րոր դա կան ա ծանց նե րով: Քա ռորդ–ը կո
տո րա կային թվա կան է: 

Են թա խումբ ե րկ րորդ
Քարտ ե րկ րորդ
Հետ ևյալ թվե րը գրե՛ք հնա րա վոր բո լոր 

տար բե րակ նե րով` ¼, 1,6, 2,5, ¾, 1/2:
Խումբ III 
Են թա խումբ ա ռա ջին
Քարտ ա ռա ջին
Դա սա կան թվա կան նե րը կազմ վում են 

–րորդ և –ե րորդ ա ծանց նե րով, ի սկ մեկ 
1   Բ. Թումանյան, Քառասուն խրախճանական, Երևան, 
1970, էջ 8:

թվա կա նը` ա ռա ջին ձևով: Մե կե րորդ ձև 
ու նե նում է, ե թե որ ևէ թվա կա նի ե րկ րորդ 
բա ղադ րիչ է` քսան մե կե րորդ, ե րե սուն մե
կե րորդ, հի սուն մե կե րորդ և այլն: Ա ռա ջին 
բա ռը 1–ին գր վե լիս կա րող է կար դաց վել և՛ 
մե կին, և՛ ա ռա ջին. օ րի նակ` հուն վա րի 1–
ին, 1–ին դա սա րան: Ի սկ ա հա եր կու, ե րեք, 
չորս թվա կան նե րի դա սա կան ձևե րը կազմ
վում են –րորդ ա ծան ցով, օ րի նակ` երկ րորդ, 
եր րորդ, չոր րորդ: Ը նդ ո րում՝ եր րորդ, չոր
րորդ թվա կան նե րի կրկ նակ ր–ն պետք է հն
չեց նել տևա կան: 

Են թա խումբ ե րկ րորդ
Քարտ ե րկ րորդ
Մյուս բո լոր թվա կան նե րի դա սա կա նի 

ձևե րը կազմ վում են –ե րորդ ա ծան ցով. օ րի
նակ` հին գե րորդ, վե ցե րորդ, հա րյու րե
րորդ, մի լի ար դե րորդ և այլն: Բար դու թյուն
նե րի ե րկ րորդ բա ղադ րիչ լի նե լու դեպ քում 
եր կու, ե րեք, չորս թվա կան նե րի դա սա կա
նը նույն պես կազմ վում է –ե րորդ ա ծան ցով. 
օ րի նակ` քսա ներ կո ւե րորդ, վաթ սու նե րե
քե րորդ, քա ռա սուն չոր սե րորդ և այլն: 

Են թա խումբ եր րորդ
Քարտ եր րորդ
Դա սա կան թվա կան նե րը գր վում են 

ա րա բա կան թվան շան նե րով և գծի կով, 
ո րից հե տո գր վում է –րդ, ո րը կար դաց վում 
է –րորդ կամ –ե րորդ, օ րի նակ` 3–րդ, 4–րդ, 
10–րդ, 21–րդ, 60–րդ և այլն:

Դա սա կան թվա կան նե րը կա րող են գր
վել նաև հռո մե ա կան թվան շան նե րով` I (1–
ին), II (2–րդ), III (3–րդ), IV (4–րդ), V (5–րդ), 
VI (6–րդ), VII (7–րդ), VIII (8–րդ), IX (9–րդ), 
X (10–րդ), XI (11–րդ), XX (20–րդ), XXX (30–
րդ), XL (40–րդ) և այլն: Սխալ է հռո մե ա կան 
թվան շան նե րից հե տո գծիկ և րդ գրե լը:

Կար ծում ե նք՝ այս խմ բային աշ խա տան
քը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց ամ րապն դե
լու թվա կան նե րի մա սին ե ղած գի տե լիք նե րը: 
Խմ բային վեր լու ծու թյուն նե րը նպաս տում են 
ի մա ցա ծը ըն կե րո ջը հա ղոր դե լու կա րո ղու
թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լուն:

ՔԱՅԼ եր րորդ
ԿՇ ՌԱ ԴԱՏ ՄԱՆ ՓՈՒԼ
Հա մոզ վե լով, որ նյու թը յու րաց ված է, 

ամ փո փում ե նք դա սա ժա մի ար դյունք նե րը: 
Կա րե լի է ե րե խա նե րի հետ կազ մել ԳՍՈՒ 
ա ղյու սակ: 
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Գի տեմ Սո վո րե ցի Ու զում եմ սո վո րել

Իբրև ամ փո փում, նշենք որ դա սին զրույ
ցի ըն թաց քում սա հի կա շա րով ներ կա յաց
վում են թվա կան նե րը, տե սակ նե րը, ո ւղ
ղագ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
կազ մու թյու նը:

Տ նային ա ռա ջադ րանք.
Կազ մել ե րկ խո սու թյուն ներ խա նու

թում, ճա շա րա նում, խորտ կա րա նում և այ

լուր` գոր ծա ծե լով թվա կան նե րի բո լոր տե
սակ նե րը: 

Այս պի սով` խմ բային աշ խա տանք նե րով, 
սա հի կա շա րով, հե տաքր քիր հար ցադ րում
նե րով, ա վան դա կան և ար դի ա կան մո տե
ցում նե րով ներ կա յաց րինք թվա կա նի ու սուց
ման ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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PECULIARITIES OF TEACHING ORTHOGRAPHY (SPELLING) AND  
ORTHOEPY(PRONUNCIATION) OF NUMERALS IN PRIMARY SCHOOL 

A. YUZBASHYAN, S. MIRZOYAN

Summary: In the article, we have reviewed the peculiarities of teaching numerals at primary 
school. We presented a sample of a final lesson, in which we paid special attention to orthography 
(spelling), orthoepy (pronunciation) of numerals, and also to their communication functions.

О СО БЕН НОС ТИ ОБУ ЧЕ НИЯ ПРА ВО ПИ СА НИЮ И ПРО ИЗ НО ШЕ НИЮ ИМЕН  
ЧИС ЛИ ТЕЛЬ НЫХ В ОС НОВ НОЙ ШКО ЛЕ 

А. ЮЗ БА ШЯН, С. МИР ЗО ЯН

К рат кое из ло же ни е: В дан ной стат ье мы расс мот ре ли осо бен нос ти обу че ния пра во пи са
нию и про из но ше нию имен чис ли тель ных в ос нов ной шко ле. Предс та ви ли ти по вой об ра зец 
зак лю чи тель но го уро ка, в ко то ром мы уде ли ли осо бое вни ма ние пра во пи са ни ю, про из но ше
нию чис ли тель ных, а так же их ком му ни ка ци он ным функ ци ям.
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«Հայոց պատ մու թյուն» ա ռար կայից Ա վա
րայ րի ճա կա տա մար տի ու Վար դա նանց 
մա սին թե ման ա ռա ջին ան գամ դպ րո ցա
կան նե րի կող մից ու սում նա սիր վում է 7–րդ 
դա սա րա նում՝ «Հայոց պատ մու թյուն–7» այ
լընտ րան քային եր կու դա սագր քե րով1:

Այդ թե ման լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
է տա լիս մի ջա ռար կա յա կան կա պեր ստեղ
ծել պատ մագ րու թյան (Ե ղի շե «Վար դա նի և 
Հայոց պա տե րազ մի մա սին»), հայ գրա կա
նու թյան (Դ. Դե միր ճյան «Վար դա նանք»), 
կեր պար վես տի (Էդ. Ի սա բե կյան «Վար դա
նանք» վե պի պատ կե րա զար դում ներ), (Գր. 
Խան ջյան «Ա վա րայր»), ման րան կար չու թյան 
ու քան դա կա գոր ծու թյան (Եր վանդ Քո չար 
«Վար դան Մա մի կո նյան»), Հայ ե կե ղե ցու 
պատ մու թյան («Վար դա նանց տոն»), եր
գար վես տի և Վար դա նի ու Վար դա նանց մա
սին զա նա զան ա վան դա պա տում նե րի միջև։

Խո րա պես ա զդ ված լի նե լով Վար դա նի 
ու Վար դա նանց պատ մու թյամբ ու նրանց 
հե րո սա կան կեր պար նե րով՝ հայ մեծ վի պա
սան Դ. Դե միր ճյա նը պատ մա կան թե մա տի
կային դի մեց 1905 թվա կա նին, ե րբ սկ սեց 
գրել «Լենկ Թե մուր» պոե մը։ Այդ պոե մում 
նա ար տա հայ տում է այն գա ղա փա րը, որ 
աշ խար հի բո լոր բռ նա կալ ներն ան ցո ղիկ 
են, ի սկ ժո ղո վուր դը` հա վեր ժա կան։ 1916 թ. 
գրեց «Վա սակ», 1938 թ.` «Եր կիր հայ րե նի» 
դրա մա նե րը։

««Վար դա նանք» պատ մա վե պը ես գրե ցի 
հայ րե նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ։ Այն 
ար տա կարգ, ժո ղովր դա կան ու ժե րի գե րա
զանց լար ման օ րե րին, ե րբ վճռ վում էր մեր 
Հայ րե նի քի լի նել – չլի նե լու ճա կա տագ րա
կան խն դի րը։ Ես զգա ցի, որ «Վար դա նան

1  Աշոտ  Մելքոնյան,  Էդուարդ  Դանիելյան,  Գագիկ 
Հարությունյան,  Հակոբ  Մուրադյան  «Հայոց  պատ
մություն–7», Երևան, «Զանգակ», 2014:
Բ.  Հ.  Հարությունյան,  Հ.  Գ.  Սարգսյան,  Ա.  Ի.  Շահնա
զարյան,  Վլ.  Բ.  Բարխուդարյան,  Ի.  Գ.  Ղարիբյան,  Պ. 
Հ.  Հովհաննիսյան  «Հայոց  պատմություն–7»,  Երևան, 
«ՄԱՆՄԱՐ» 2014:

քի» պա հանջն օ դի մեջ է»2:
1943 թ. գրեց «Վար դա նանք» պատ մա

վե պի ա ռա ջին գիր քը, ի սկ 1946 թ–ին` ե րկ
րոր դը։ Ը նդ ո րում՝ Վար դան Մա մի կո նյա նի 
կեր պա րի նկատ մամբ նրա մեջ հե տաքրք
րու թյուն էր ա ռա ջա ցել Ար դա հա նում, որ նոր 
էր ա ռն վել 77 թ–ի պա տե րազ մի ժա մա նակ։ 
«Այս տեղ ի նձ տվե ցին քա հա նայի մոտ ո ւս
ման։ «Դպ րո ցը» ճիշտ և ճիշտ տեր–թո դի
կյան է ր՝ իր բո լոր մե թոդ նե րով։ Բա րե բախ
տա բար, բաց վեց հայոց մի դա սյան ծխա կան 
դպ րո ցը, ո ւր և շա րու նա կե ցի ու սումս։ Վեր
ջին դա սա րա նում մի քա նի ու սու ցիչ ներ հա
ջոր դե ցին ի րար։ Դրանց մեջ մե կը՝ Ա րամ 
Հա կո բյան, եր ևան ցի, վա ռեց իմ մեջ հայ րե
նա սի րու թյան կրա կը իր խան դա վառ սի րով 
դե պի Վար դան Մա մի կո նյա նը, ո րի մա սին 
դա սի ժա մա նակ պատ մում էր ներ քին ջեր
մու թյամբ։ Պա կա սը լրաց նում էր նրա մա
մի կո նյա նա կան կեր պա րան քը՝ խո շոր, սև 
աչ քե րը, փայ լուն, սև սա թի գույ նի մա զե րը, 
ա րծ վե նի քի թը, վեր ջա պես՝ հաղթ, բարձր 
հա սա կը»3:

«Վար դա նանք» պատ մա վե պի շար ժա
ռի թը Ե րկ րորդ աշ խար հա մարտն է ր։ Այդ 
ժա մա նակ Գեր մա նի ան ձգ տում էր գրա վել 
Խորհր դային Մի ու թյու նը, ո րի կազ մում էր 
նաև Հա յաս տա նը։ Նման ձգ տում է ու նե ցել և 
Պարս կաս տա նը 5–րդ դա րում Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ։ Դե միր ճյա նը դի մեց պատ մա
կան ան ցյա լին, որ պես զի իր ժա մա նա կա կից 
հայ րե նա կից նե րին հա ղոր դի ան ցյա լի հե րո
սա կան դա սե րը, կոչ ա նի նրանց ան ձն վի
րա բար ու ան մնա ցորդ պայ քա րի նետ վե լու 
հա նուն հայ րե նի քի ա զա տու թյան։

««Վար դա նանք» պատ մա վե պը ես գրե ցի 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ժա մա նակ, 
ե րբ վճռ վում էր մեր հայ րե նի քի լի նել–չ լի նե
լու ճա կա տագ րա կան խն դի րը։ Ես զգա ցի, 
որ «Վար դա նան քի» պա հանջն օ դի մեջ է .... 

2  Դ.  Դեմիրճյան,  «Երկերի  ժողովածու»,  ՀՍՍՀ  ԳԱ 
հրատ., Երևան, 1983, հատոր 13, «Վարդանանքի մասին», 
էջ 186–191:
3  Դ.  Դեմիրճյան,  «Երկերի  ժողովածու»,  ՀՍՍՀ  ԳԱ 
հրատարակչություն,  Երևան,  1987,  հատոր  14,  «Ինքնա
կեն սագրություն», էջ 7: 

ՀԵՐ ՄԻ ՆԵ ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ 

«Ա ՎԱ ՐԱՅ ՐԻ» ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԵ ՐԸ 
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Ես հի շե ցի հին գե րորդ դա րը, հայ ժո ղովր դի 
կյան քի ու մա հի կռի վը պար սից բռ նա կա լու
թյան դեմ, և քա նի որ ժո ղո վուր դը դուրս է 
ե կել հայ րե նա կան պա տե րազ մի, ես կա մե ցա 
հի շեց նել նրան, որ նա հնում շատ է ու նե ցել 
հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան պա տե րազմ
ներ, ո րոնց մեջ ա մե նա մե ծը Վար դա նանց 
պա տե րազմն է»,– գրում է հե ղի նա կը։ 

«Վար դա նանք» պատ մա վե պի հիմ քը 
հին գե րորդ դա րի պայ քարն է պարս կա կան 
բռ նա պե տու թյան դեմ, ե րբ Սա սա նյան նե րի 
դի նաս տի ան (հարս տու թյու նը), շա րու նա կե
լով Շա պուհ 2–ր դի քա ղա քա կա նու թյու նը, 
փոր ձում էր ո չն չաց նել Ա րե ւե լյան Հա յաս տա
նի պե տա կա նու թյան վեր ջին մնա ցորդ նե րը 
և հայե րի մեջ հաս տա տել զրա դաշ տա կան 
կրո նը։ Դա մեծ դժ գո հու թյուն ա ռաջ բե րեց 
հայե րի մեջ։ 451 թվա կա նին Ա վա րայ րի դաշ
տում` Տղ մուտ գե տի ա փին, տե ղի ու նե ցավ 
մեծ ճա կա տա մարտ։

Վե պը գրե լուց ա ռաջ Դե միր ճյանն ու
սում նա սի րել է հին գե րորդ դա րի Հա յաս
տա նի պատ մու թյու նը, հատ կա պես Ե ղի շե ի 
«Վասն Վար դա նայ եւ Հայոց պա տե րազ
մին» գիր քը և Ղա զար Փար պե ցու «Պատ
մու թյան» ե րկ րորդ դր վա գը։ Դե միր ճյանն 
այդ աղ բյուր նե րում ե ղած դեպ քե րը նույ նու
թյամբ չի ներ կա յաց րել։ Այդ նյու թե րին նա 
ստեղ ծա գոր ծա բար է մո տե ցել` կա տա րե լով 
փո փո խու թյուն ներ։ Օ րի նակ` Դե միր ճյա նը 
քա ղա քա կան հար ցե րը վեր լու ծե լիս ե լել է 
ժա մա նա կա կից պատ մա փի լի սո փա յա կան 
տե սան կյու նից` Վար դա նանց պա տե րազ մը 
դի տե լով որ պես հայ րե նի քի ան կա խու թյան, 
ա զա տու թյան, այլ ոչ թե հա վա տի հա մար 
մղ վող պա տե րազմ, ի նչ պես ներ կա յաց նում 
է Ե ղի շեն` Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի մաս
նա կի ցը, ա կա նա տեսն ու պատ մի չը։ 

Վի պա սա նը ցույց է տվել, որ Ա վա րայ րի 
պա տե րազմն իր է ու թյամբ ժո ղովր դա կան 
ու ա զա տագ րա կան էր, որ հայ ժո ղո վուր դը 
շատ լավ էր գի տակ ցում Հազ կեր տի պա
հան ջի` կրո նա փո խու թյան քո ղի տակ թաքն
ված նպա տակ նե րը և ոտ քի էր ե լել հայ րե
նա կան կռ վի։ Այդ ա ռու մով պա տա հա կան 
չեն Վար դան Մա մի կո նյա նի խոս քե րը. «Արդ, 
ա ղա չում եմ ձեզ, ով իմ քաջ նի զա կա կից
ներ. մա նա վանդ, որ ձե զա նից շա տե րը քա
ջու թյամբ ի նձ նից ա վե լի լավ եք և հայ րե նա
կան գա հի պատ վով՝ ա վե լի բարձր, բայց 

ե րբ ձեր հո ժար կամ քով ի նձ կար գե ցիք ձեզ 
ա ռաջ նորդ և զո րագ լուխ, թող իմ խոս քե րը 
ա խոր ժա լուր և բաղ ձա լի թվան մե ծե րիդ ու 
փոք րե րիդ ա կանջ նե րին։ Չերկն չենք ու չվա
խե նանք հե թա նոս նե րի բազ մու թյու նից և ոչ 
էլ մահ կա նա ցու մար դու ահ ռե լի սրի դեմ թի
կունք ներս դարձ նենք, որ պես զի ե թե տե րը 
հաղ թու թյու նը մեր ձեռ քը տա, ո չն չաց նենք 
նրանց զո րու թյու նը, որ պես զի բարձ րա նա 
ճշ մար տու թյան կող մը, ի սկ ե թե հա սել է ժա
մա նա կը մեր կյան քը սուրբ մա հով ա վար տե
լու այս պա տե րազ մում, ըն դու նենք ու րախ 
սր տով, մի այն թե ա րի ու թյան ու քա ջու թյան 
մեջ վախ կո տու թյուն չխառ նենք»1։

«Զին վոր նե՛ր, եղ բայր նե՛ր, ժո ղո վո՛ւրդ 
հայոց, բռ նա վո րը բնաջնջ ման սուրն է մեկ
նում Հայոց աշ խար հին. մեր ա զա տու թյա նը...
Մեր նախ նի նե րը մեզ կտա կե ցին հայ րե նիք 
և ա զգ։ Ա րյամբ պահ պա նե ցին նրանք մեր 
ա զա տու թյու նը, հայ րե նի քը և մեզ հրա ման 
թո ղե ցին ան բա սիր պա հել այդ սր բու թյուն նե
րը։ Պաշտ պա նենք մեզ կտա կած գան ձե րը։ 
Մեռ նենք, չտանք թշ նա մուն ո չինչ»2։

Վար դա նի ղե կա վա րու թյամբ հայ ժո
ղովր դի հին գե րորդ դա րի ա պս տամ բու
թյու նը, Տղ մուտ գե տի ա փին տե ղի ու նե ցած 
Ա վա րայ րի ճա կա տա մարտն ի րենց ար տա
ցո լումն են գտել հայոց պատ մու թյան բազ
մա թիվ հա տոր նե րում, ա ռան ձին ու սում նա
սի րու թյուն նե րում, մե նագ րու թյուն նե րում։ 
Վար դա նի և Վար դա նանց կեր պար նե րը չա
փա զանց սի րե լի են մեր ժո ղովր դին, հա վերժ 
մնում են նրա հի շո ղու թյան մեջ և եր բեմն 
– եր բեմն դուրս են ժայթ քում որ պես ո գու 
կանչ, որ պես սր տա հույզ մի ե րգ (Ղ ևոնդ Ա լի
շան «Պլ պուլն Ա վա րայ րի» (ե րաժշ տու թյու նը` 
Ն. Շահ լա մյա նի), «Լ ռեց» – հատ ված Ռա
փայել Պատ կա նյա նի «Քաջ Վար դան Մա մի
կո նյա նի մա հը» պոե մից, (ե րաժշ տու թյու նը` 
Մ. Եկ մա լյա նի), «Զո րա վար Վար դան» (Մեր 
հայ րե նյաց ո գի Վար դան... ժո ղովր դա կան. 
կա տա րու մը՝ Հայ րիկ Մու րա դյա նի), հո գե
ցունց կտավ կամ մո նու մեն տալ քան դակ։ 

Իմ ա շա կերտ նե րը իմ խորհր դով ու ո ւղ

1  Եղիշե,  «Վարդանի  և  հայոց  պատերազմի  մասին», 
Երևանի  պետական  համալսարանի  հրատարակ չու
թյուն, 1980, էջ 205–206:
2  Դ.  Դեմիրճյան,  «Երկերի  ժողովածու»,  ՀՍՍՀ 
ԳԱ  հրատարակչություն,  Երևան,  1983,  հատոր  8, 
«Վարդանանք» 2–րդ գիրք, էջ 505:
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ղորդ մամբ ար դեն ծա նոթ են Վար դան Մա
մի կո նյա նի հան րա հայտ դի ման կա րին, ո րը 
նկա րել է հայ նշա նա վոր նկա րիչ Վարդ գես 
Սու րե նյան ցը։ Ու սում նա սի րել են նաև վե պի 
թե մայով Էդ վարդ Ի սա բե կյա նի կա տա րած 
նկա րա շար քը, ո րում պատ կեր ված են վե պի 
կար ևո րա գույն դր վագ նե րը։ 

ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան նկա րիչ Գրի գոր 
Խան ջյա նը նկա րել է մեր ժո ղովր դի կեն
սու նա կու թյան և գո յատև ման հա մար կար
ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու նե ցող, նրան 
դե պի հա վեր ժու թյան ճա նա պարհ ու ղեկ ցող 
եր կու ի րա դար ձու թյուն։ Դրան ցից մե կը` 
«Հայոց այ բու բեն», մյու սը` «Ա վա րայ րի ճա
կա տա մար տը» կո թո ղային նկար ներն են` 
ար ված հա տուկ ոս տայ նա գոր գե րի հա մար, 
ո րոնք գործ վել են Վազ գեն Ա ռա ջին կա թո
ղի կո սի պատ վե րով Ֆրան սի այի Լի ոն քա
ղա քի մե տաք սա գոր ծա կան ֆաբ րի կա յում և 
այժմ ցու ցադր վում են Էջ մի ած նի Վե հա րա նի 
դահ լի ճում։

Ա շա կերտ նե րիս մաս նակ ցու թյամբ փոր
ձում ե նք «կար դալ» և մեկ նա բա նել Վար
դա նանց նվիր ված նկա րը։ Ի ՞նչ զգա ցում, 
ապ րում ներ ու գա ղա փար է ար տա հայ տել 
հե ղի նակն այս ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ։ Ով
քե՞ր են պատ կեր ված այս տեղ։

Գ րի գոր Խան ջյա նի «Վար դա նանք» նկա
րում հե ղի նա կը վառ ու ցայ տուն, մեր ժո ղովր
դին հո գե հա րա զատ ու սի րե լի գույ նե րով (ալ 
ծի րա նի, ե րկ նա գույն, ոս կե գույն) պատ կե րել 
է Վար դա նին ու նրա զի նա կից նե րին։ Հե րոս
նե րի դեմ քե րին դրոշմ ված է հա նուն հայ րե
նի քի և ա զա տու թյան մինչև ա րյան վեր ջին 
կա թի լը մարտն չե լու` հայ ժո ղովր դի վճ ռա
կա նու թյունն ու հաս տա տա կա մու թյու նը։

Ն կա րը վրձ նե լիս հե ղի նա կը դի մել է մի 
ան սո վոր հնար քի. Վար դա նի զի նա կից
նե րի շար քում կան նաև 451 թ –ից ա ռաջ և 
շատ– շատ հե տո ապ րած ի րա կան մար
դիկ։ Դրանց շար քում կան թե պատ մա կան 
հնա դա րում ի րա կա նում գո յու թյուն ու նե ցած 
մար դիկ, թե միջ նա դա րում ու դրա նից հե
տո 17, 18, 19, 20–րդ դա րե րում՝ մինչ նկար չի 
օ րերն ապ րած հայ նշա նա վոր գոր ծիչ ներ ու 
ար վես տա գետ ներ։ Նկարն ու շա դիր դի տե լու 
դեպ քում կա րե լի է տես նել Հայկ Նա հա պե
տին, Ար գիշ տի Ա ռա ջի նին, Ղևոնդ Ա լի շա
նին, Րաֆ ֆուն, Հով հան նես Թու մա նյա նին, 
Ա վե տիք Ի սա հա կյա նին, Դա նի ել Վա րու ժա

նին, Վա հան Տե րյա նին, Պա րույր Սևա կին, 
ի րեն՝ Գրի գոր Խան ջյա նին և շատ–շատ այ
լոց։ Փոր ձենք կռա հել, բա ցատ րել, թե ին չո՞ւ 
է նկա րիչ – ար վես տա գետն այդ պես վար վել։ 
Նկա րիչն ու զում է կեր պար վես տի ար տա
հայ տիչ լեզ վով, ը նդ գծ ված կեր պով ա սել, 
որ մայ րե նի լե զուն, սե փա կան կրոնն ան մեռ 
պա հող ա մեն մի հայ և հայ րե նի քի պահ պան
ման հա մար իր կյանքն ու ան ձը ներդ րած 
ա մեն մի գոր ծիչ ի նք նին յու րո վի մի Վար դան 
է, ի սկ նրա գոր ծու նե ու թյան աս պա րե զը` յու
րա հա տուկ Ա վա րայր։

Ն կար չի` դր վագ նե րով ար ված կո թո
ղային (մո նու մեն տալ) նկա րի հի ման վրա 
Վազ գեն Ա ռա ջին Ա մե նայն հայոց կա թո ղի
կո սի պատ վե րով Ֆրան սի այի Լի ոն քա ղա քի 
մա նա ծա գոր ծա կան ֆաբ րի կա յում ստեղծ
ված մե տաք սա հյուս ոս տայ նա գոր գի վրա 
Վար դա նանք պա րուր ված են լույ սով. նրանք 
ա սես ի րեն ցից լույս են ճա ռա գում։ Դա մեր 
ժո ղովր դին յու րա հա տուկ ան մեռ հույ սի, լու
սա վոր գա լի քի նկատ մամբ հա վա տի և հա
վեր ժու թյան խորհր դա նիշ է։ 

Հա կա ռա կորդ կող մին` պար սիկ նե րին, 
կեր պար վես տա գե տը պատ կե րել է մռայլ, 
գորշ, խա վա րին բնո րոշ գույ նե րով։ Ա մեն 
բռ նա կալ իր հետ ա վեր, ա վար ու մահ է բե
րում, պայ ծառ, ո գե ղեն լույ սեր է մա րում, ո ւս
տի, մեր կար ծի քով, ի նչ պես Վար դա նանք 
հայ ժո ղովր դի բո լոր ժա մա նակ նե րի ան
ձն վեր ու ազ նիվ, հայ րե նա սեր զա վակ նե րի 
խորհր դա նիշն են, այն պես էլ` թշ նա մի նե րը 
ոչ մի այն պար սիկ ներն են, այլև ը նդ հան րա
պես մեր գո յատև ման և հա րատև ման ի րա
վուն քի, մեր ի նք նու թյան դեմ ո տնձ գու թյուն 
թույլ տված բո լոր մութ ու խա վար բռ նի ու ժե
րի խորհր դա նիշ։ 

Պա տա հա կան չէ, որ այդ բո լոր թշ նա
մի նե րը ո րո շա կի դի մագ ծեր չու նեն։ Այո’, 
մի մյան ցից բո լո րո վին էլ չեն տար բեր վում և 
է ու թյամբ նույնն են բո լոր այն նվա ճող նե րը, 
ո րոնք ա չք են դնում ու րի շի ի նչ քին, ա պա հո
վու թյանն ու կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյա նը և 
ա մե նագլ խա վո րին` հայ րե նի քի ու ժո ղովր դի 
ա զա տու թյա նը։ Դրա հա մար էլ մենք նկա
րում պատ կեր ված այդ ան դեմ թշ նա մի նե րին 
կա րող ե նք հա մա րել թե՛ պար սի կի, թե՛ բար
բա րոս ու ա րյու նար բու թուր քի, թե՛ նենգ ու 
դա վա դիր ա զե րի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ 

Չա րա կամ բախ տի քմա հա ճույ քով հա
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ճախ է մեր ժո ղո վուր դը կանգ նած ե ղել իր 
լի նել–չ լի նե լու խն դի րը լու ծե լու դժ վա րու թյան 
ա ռջև։ Իր նշա նա կու թյան ա հագ նու թյամբ և 
հե տա գա սե րունդ նե րին դաս տի ա րա կե լու 
ա ռու մով Ա վա րայրն ու Վար դա նանք վառ 
ու ցայ տուն, գրե թե ան նա խա դեպ օ րի նակ 
են, սա կայն, նույն բա նը կա րե լի է ա սել մեր 
ժո ղովր դի մղած հա մա րյա թե բո լոր մար տե
րի մա սին։ Մի՞ թե պա կաս կար ևոր էր Սար
դա րա պա տի ճա կա տա մար տը, որ մղե ցին 
հայերն ի րենց դա րա վոր թշ նա մի նե րի` թուր
քե րի դեմ, որ ա րյու նա խում վամ պի րի նման, 
չհա գե ցած 1915 թ–ի ե ղեռ նա զարկ մե կու
կես մի լի ոն հայե րի ա րյամբ, նոր ա րյու նա լի 
խրախ ճանք էր ու զում կա տա րել և վե րաց նել 
վեր ջին հային ան գամ։ Ի րենց հե րոս նախ նի
նե րից` Վար դա նան ցից մոտ 1400 տա րի հե
տո հայ ժո ղովր դի զա վակ նե րը նո րից ե լան 
գո յատև ման պայ քա րի։ Ժո ղովր դի կամ քը և 
ո գին, ի նչ պես Ա վա րայ րում, այս ան գամ էլ 
հաղ թե ցին...

Այժմ այդ սխ րան քի վայ րում վեր է խո
յա նում հայ նշա նա վոր ճար տա րա պետ Ռա
ֆայել Իս րայե լյա նի կող մից նա խագծ ված մի 
հո յա կապ հու շա հա մա լիր– կո թող։ 

Ա վա րայ րի դյու ցազ ներ գու թյու նը կրկն
վեց մե րօ րյա ժա մա նակ նե րում, ե րբ հայ ժո
ղո վուր դը Ար ցա խյան ա զա տա մար տը մղեց, 
ո րով հետև «…չ կա մարդ կու թյան կյան քի մեջ 
ա վե լի մե ծա շուք վե հու թյուն, քան այն, ե րբ 
հե րո սա նում է մի ամ բողջ ժո ղո վուրդ, ե րբ 
լա րում է նա իր գե րա գույն ու ժե րը՝ ֆի զի կա
կան և հո գե կան և սխ րա գոր ծում է զանգ վա
ծա բար»1։ Ե ռաբ լու րում ի րենց հա վեր ժա կան 
հան գիստն են գտել Ա վա րայ րի հե րոս նե րի 
ժա ռան գորդ նե րը, ո րոնց ա րյան գնով իր` 
դա րե րով ե րա զած ա զա տու թյու նը նվա ճեց 
պատ մա կան Ար ցախ – Ղա րա բա ղը։ 

Ա շա կերտ նե րիս հետ դա սե րի ըն թաց քում 
ու ար տա դա սա րա նային պա րապ մունք նե
րի ժա մա նակ ու սում նա սի րում ու դուրս ե նք 
գրում Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի մաս նա
կից ու ա կա նա տես պատ միչ Ե ղի շե ի «Վար
դա նի ու Հայոց պա տե րազ մի մա սին» գր քից 
նրա լա վա գույն ա սույթ նե րը։ Դրանք ման
րա մաս նո րեն վեր լու ծում ու մեկ նա բա նում 
ե նք ու եզ րա հան գում, թե որ քան ար դի ա կան 
են դրանք նաև այ սօր։ Ո ւս տի և դրանք գրի 
1  Դ.  Դեմիրճյան,  «Երկերի  ժողովածու»,  ՀՍՍՀ  ԳԱ 
հրատ, Երևան ,1983, հատ. 7, «Հեղինակի կողմից», էջ 447:

ե նք առ նում հա տուկ տետ րե րում։ 
Ա հա դրան ցից մի քա նի սը՝ «Լավ է կույր 

լի նել աչ քով, քան մտ քով», «Չ գի տակց ված 
մա հը մահ է, գի տակց ված մա հը՝ ան մա հու
թյուն», «Մի ա բա նու թյու նը բա րի գոր ծե րի 
մայրն է, ան մի ա բա նու թյու նը՝ չար գոր ծե րի 
ծնո ղը»: Քն նար կե լով դրան ցից յու րա քան
չյու րը՝ եզ րա հանգ ման ե նք գա լիս, ո րն ը ստ 
Ե ղի շե ի՝ հետ ևյալն է.

1.  Բո լոր չա րիք նե րը բխում են տգի
տու թյու նից, ո ւս ման, գի տե լիք նե րի

պա կա սից։ Մտ քի լույ սը՝ գի տե լիք նե րը, 
ան հրա ժեշտ են բո լոր մարդ կանց։ 

2. Ե թե մար դը խա վա րա միտ է, նրա 
հո գին էլ թու լա նում է, սաս տիկ եր կյու ղի

մեջ է ը նկ նում, սկ սում է վա խե նալ ա մեն 
ին չից, հատ կա պես՝ մա հից։ 

Հայ մար տիկ ներն այ սօր էլ, հատ կա պես 
Ար ցա խի ապ րի լյան քա ռօ րյա պա տե րազ
մի ժա մա նակ ի նք նա կամ ու գի տակ ցա բար 
գնա ցին մահ վանն ըն դա ռաջ, հաս կա նա լով, 
որ գնում են պաշտ պա նե լու ի րենց հայ րե նի
քը ու դրա նով ան մա հա ցան։

3.  Հայ ժո ղովր դի դա րա վոր պատ մու
թյունն ա պա ցու ցում է, ո ր մի ա բա նու թյամբ 
մի այն կա րե լի է պաշտ պա նել հայ րե նի քը և 
ի րա գոր ծել հա մազ գային նպա տակ ներ։

4. Ե ղի շե ի «Պատ մու թյու նը» խոր ազ
դե ցու թյուն է թո ղել հե տա գա շր ջա նի վրա։ 

Այդ մա տյա նի ներշն չան քով գր վել են 
շա րա կան ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, թա
տեր գու թյուն ներ։ Այդ մա տյանն է հիմք դար
ձել նաև Դե րե նիկ Դե միր ճյա նի «Վար դա
նանք» պատ մա վե պի հա մար։

Թե մայի ամ փո փու մից հե տո սա նե րիս 
ա ռաջ նոր դում եմ Եր վանդ Քո չա րի «Վար
դան Մա մի կո նյան» հե ծյալ ար ձա նի մոտ։ 
Այն տար բեր կող մե րից դի տե լուց, կար ծիք
ներ փո խա նա կե լուց հե տո գնում ե նք Գայ
ֆե ճյան ցու ցաս րահ, որ տեղ որ պես մեր աշ
խա տան քի ամ փո փիչ ա կորդ՝ դի տում ե նք 
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան նկա րիչ Գուր գեն 
Խան ջյա նի ե րեք մո նու մեն տալ ո րմ նան կար
նե րը՝ «Հայոց գի րը», «Ա վա րայր» և «Վե րած
նունդ»։ Դրանք յու րօ րի նակ խորհր դա նիշ են 
մեր ժո ղովր դի լի նե լի ու թյու նը դե պի հա վեր
ժու թյուն տա նող ե րեք կար ևո րա գույն գոր
ծոն նե րի հա մար՝ Մայ րե նի լե զու, Հայ րե նիք 
և Վե րած նունդ։
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И ЗУ ЧЕ НИЕ ТЕ МЫ “У РО КИ ИС ТО РИИ АВА РАЙ РА” В СПЕ ЦИ АЛЬ НОЙ ШКО ЛЕ 
Э. МУ РА ДЯН

В стат ье ав тор предс тав ля ет ре зуль та ты сво е го опы та ра бо ты, ко то рый мо жет быть по у
чи тель ным и по лез ным для ее кол лег.

В ра бо те да ны при е мы и спо со бы пре по да ва ния с по мощ ью сов ре мен ных тех но ло гий 
обу че ния и комп ью тер ной тех ни ки, что ока зы ва ет це ле нап рав лен ное воз дейст вие в про цес
се об ра зо ва тель но–вос пи та тель ной ра бо ты.

THE LESSONSOF AVARAYR HISTORY 
H. MURADYAN

The author of the article has presented an instance of her experience in effective teaching 
with the use of modern technologies։ computer and smart board (interactive whiteboard), and 
cross–curricular activities. The experience is an interesting example of an effective way to pro
mote learning skills, as well as to develop the students’ value system.
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Փո խա բե րու թյուն ներն ու սու ցո ղա կան 
նպա տակ նե րով կի րա ռե լով՝ մի քա նի խն
դիր է լուծ վում: Փո խա բե րու թյուն նե րը վե
րա բե րում են մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ո լորտ նե րին: Պա տա հա կան չէ, որ 
նրանք տար բեր   զուր գոր դում ներ են ա ռաջ 
բե րում, և    հա մա պար փա կո րեն ներ կա
յաց նում են լեզ վա կիր նե րի մեն թա լի տե տի, 
հա ղոր դակ ցա կան վար քագ ծի, կեն սաո ճի, 
նպա տա կա դիր քո րո շում նե րի, հա վա տա լիք
նե րի և կարծ րա տի պե րի, ի նչ պես նաև տվյալ 
մշա կու թային–լեզ վա կան հան րու թյան  յու
րա հատ կու թյուն նե րը: Ա կն հայտ է, որ օ տար 
լե զու ու սում նա սի րե լիս, մենք կա մա, թե 
ա կա մա ա ռնչ վում ե նք բժշ կա կան փո խա բե
րու թյուն նե րին: Ա պա գա բժիշկ ներն, ու սում
նա սի րե լով բժշ կա կան փո խա բե րու թյուն
նե րը, լու ծում են մի քա նի խն դիր: Նրանք 
պար զա պես օ տար լեզ վի բա ռա պա շար են 
յու րաց նում, ի նչ պես նաև մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման բա ռա պա շա րի յու րաց ման 
հետ կապ ված տա րաբ նույթ խն դիր ներ են 
լու ծում: 

Այս պի սով՝ ան գլե րեն բժշ կա կան փո խա
բե րու թյուն ներն  ար տա ցո լում են ոչ մի այն 
բժշ կա կան ո լոր տին ա ռնչ վող մարդ կանց, 
այլև թի րա խային լեզ վով հա ղոր դակց վող նե
րի հո գե բա նա կան, մտա ծե լա կեր պի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: 

Գաղտ նիք չէ, որ «բժշ կա կան փո խա բե
րու թյուն» և «փո խա բե րու թյուն» եզ րույթ
նե րը մեծ տա րա ծում ու նեն բժշ կու թյան 
կողմ նո րոշ ման  անգ լե րե նի ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում: Ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն 
ու նեն փո խա բե րա կան բժշ կա կան եզ րույթ
նե րը, մաս նա վո րա պես՝ փո խա բե րա կան 
ան վա նում նե րը: Ի նչ պես հայտ նի է, փո խա
բե րա կան ան վա նու մը եզ րույ թա բա նա կան 
մի ա վոր նե րի ստեղծ ման ար դյու նա վետ մե
խա նիզմ է: Փո խա բե րա կան ան վա նում
նե րը պահ պա նում են ի րենց հա մա կար

գայ նու թյու նը՝ հիմն ված փո խա բե րա կան 
կա ղա պար նե րի և փո խա բե րու թյուն նե րի 
հաս կա ցու թային պայ մա նա վոր վա ծու թյան 
վրա  (О зин гин 2010, 24): 

Ինչ պես օ տա րա լե զու բա ռա պա շա րի ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում են ը նտ րում բա ռա
պա շա րի նվա զա գույն, նույն տրա մա բա նու
թյամբ ան հրա ժեշտ է կոնկ րետ դա սըն թա ցի 
շր ջա նա կա նե րում հս տա կեց նել ու սու ցան
վող փո խա բե րա կան նվա զա գույ նը՝ հաշ վի 
առ նե լով ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան, 
ճա նա չո ղա կան պա հանջ մունք նե րը, նրանց 
լեզ վա կան մա կար դա կը, ոչ մի այն մաս
նա գի տու թյու նը, այլև մաս նա գի տա ցու մը, 
օ տար լեզ վի ու սուց մա նը հատ կաց վող ժա
մա քա նա կը, բա ռա պա շա րի նվա զա գույ նը և 
այլն:

Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի հս տա
կեց նել բժշ կա կան   փո խա բե րու թյուն նե րի 
ու սուց ման փու լե րը, ըն թա ցա կար գե րը, ի նչ
պես նաև ու սու ցո ղա կան (ըն թեր ցա նու թյան, 
վեր լու ծու թյան, վե րար տադ րու թյան և այլն) 
նպա տա կով ը նտր վող բժշ կա կան կամ մաս
նա գի տա կան ո լոր տին վե րա բե րող տեքս տե
րը: 

Օ տա րա լե զու բա ռա պա շա րի ա վան դա
կան մո տեց ման շր ջա նակ նե րում ու սուց ման 
նախ նա կան շր ջա նում մեծ տեղ է հատ
կաց վում բժշ կա կան եզ րույթ նե րի ու սուց
մա նը: Սա կայն, մի այն վեր ջին շր ջա նում 
են մե թո դիստ նե րը և լեզ վա բան նե րը խո
սում   փո խա բե րա կան բժշ կա կան եզ րույթ
նե րի մա սին: Դրանց դա սա կար գու մը և խմ
բա վո րու մը շո շա փե լի ու սու ցո ղա կան նե րուժ 
ու նի: Ը ստ Մ. Վ. Օ զին գի նի՝ փո խա բե րա կան 
բժշ կա կան եզ րույթ նե րը բա ժան վում են հետ
ևյալ խմ բե րի.

1. Ան ձա նու նային, ո րոնք կա րող են 
հիմն վել այն պի սի հա ման մա նու թյուն նե
րի վրա, ի նչ պի սիք են մար դու կեն սա բա
նա կան բնու թագ րե րը (մահ, քուն, տե

Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՄԵԺ ԼՈՒՄՅԱՆ 
ԻԳՈՐԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՓՈ ԽԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ
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սու թյուն):   Փո խա բե րա կան բժշ կա կան 
եզ րույթ նե րը նե րա ռում են պատ մա կան 
հայտ նի ան ձանց, դեմ քե րի, գրա կան հե րոս
նե րի, ա ռաս պել նե րի ան վա նում նե րը (Վոլ
տե րի դեմ քը, Վան Գո գի սիմպ տո մը, Ա լի սի 
սինդ րո մը հրաշք նե րի աշ խար հում, Խլես
տյա կո վի սինդ րո մը, Է դի պյան կոմպ լեքս), 
ո րոնք փո խա բե րա կան ի մաս տով նշա նա
կում են ստա մոքս, սիրտ, գլուխ, լյարդ, ձեռք, 
ո տք, լե զու և այլն;

2. Կեն ցա ղային փո խա բե րու թյուն ներ, 
ո րոնց   հիմ քում ըն կած են կեն ցա ղի հետ 
ա ռնչ վող բա ռա պա շա րը՝   թա փա ռող բջիջ  –
wandering cell, բե րա նի խո ռո չի հա տակ– 
mouth floor, ար ցուն քի պարկ – lacrimal sac, 
սր տի պարկ–  heart sac, սր տի խո ռոչ– cham
ber of the heart, ա նո թային պատ– vascular 
wall.

3. Ռազ մա կան փո խա բե րու թյուն ներ, 
ո րոնք ագ րե սի ա ար տա հայ տող ռազ մա
կան  եզ րույթ նե րով են ար տա հայտ վում. 
Գոր ծո ղու թյուն ներ– վի րա բու ժա կան մի
ջամ տու թյուն–surgical intervention, սր տի 
կանգ–  heart arrest, սր տի նո պա– heart at
tack:

4.Կողմ նո րո շող փո խա բե րու թյուն նե րը, 
ո րոնք նե րա ռում են տա րած քային կողմ նո
րո շիչ նե րի վե րաի մաս տա վոր ման ե ղա նա
կով կազմ ված եզ րույթ նե րը՝ քուն քի բևեռ– 
temporal pole:

5. Բնաշ խար հի փո խա բե րու թյուն, ո րը 
նե րա ռում է հետ ևյալ տե սա կի գո յա կան ներ՝ 
ա կոս– groove, բլուր– tuber, բլ րիկ– tubercle, 
պա րա նոց– isthmus, փո սիկ–fossa, առ վակ– 
canal, խո րա ցում– impression, կղ զյակ–islet, 
ո րոն ցում գե րակշ ռում են բնաշ խար հի բնա
կան բա ղադ րիչ նե րի ան վա նում նե րը, ո րը 
վկա յում է մար դու օր գա նիզ մի՝  որ պես բա
նա կան օբյեկ տի կոն ցեպ տո ւա լի զա ցի այի 
մա սին: 

6. Կեն դա նա բա նա կան փո խա բե րու
թյուն ներ, ո րոնք հիմն ված են կեն դա նա կան 
ծագ ման ա նուն նե րի վե րաի մաս տա վոր ման 
վրա՝ ա ռյու ծի սիրտ– tiger heart, կատ վի 
ա կանջ– cat’s ear, սա գի լյարդ – goose liver:

7. Գու նային փո խա բե րու թյուն ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում են տար բեր հի վան դու թյուն նե
րին՝ ա զն վա մո րու լե զու– raspberry tongue, 
ո ւղ ղե ղի մոխ րա գույն նյութ– grey mat
ter.    կարմ րուկ– rubella, դեղ նախտ– jaun

dice.
8. Ծաղ կա նուն– փո խա բե րու թյուն ներ, 

ո րոնք նե րա ռում են բույ սե րի հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րը, ար տա ցո լում են նրանց 
զար գաց ման փու լե րը՝  ար մատ,   սո խուկ, 
բող բոջ, ցո ղուն, կեղև, ճյուղ,   (ո ւղ ղե ղի ցո
ղուն– brain stem, հա մի ե րի կամ  taste bud): 
Այդ պի սի փո խան ցու մը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս խո սել մար դու մարմ նի կոն ցեպ տո ւա
լի զա ցի այի մա սին՝ որ պես կեն սա հա մա կար
գի մի բա ղադ րի չի:

9. Ձայ նային փո խա բե րու թյուն նե րը ներ
կա յաց նում են ե զա կի փո խա բե րա կան մի
ա վոր ներ՝  cry syndrome – կատ վի մլա վո ցի 
սինդ րոմ (О зин гин   2010: 41): 

Ինչ պես նշում է Մ. Վ. Օ զին գի նը. «…բժշկա
կան եզ րույ թա բա նու թյան մեջ փո խա բե րաց
ման բարձր ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է որ պես լեզ վա կան եր ևույ թի 
փո խա բե րու թյուն նե րի մի շարք հատ կա նիշ
նե րով՝ փո խա բե րու թյա նը բնո րոշ զն նա կա
նու թյամբ, ո րը հար մար է գործ նա կան ա ռու
մով, այդ թվում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, 
հաս ցե ա տի րոջ գի տակ ցու թյան մեջ զու գոր
դա կան   զույ գեր, շար քեր և դաշ տեր  ձ ևա
վո րե լու ու նա կու թյամբ, ո րն ա պա հո վում է 
հու սա լի, այդ թվում նաև են թա գի տակ ցա
կան տե ղե կատ վու թյուն: Դա   հատ կա պես 
ան հրա ժեշտ է բժշ կա կան պրակ տի կա յում, 
որ տեղ բժշ կի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյու
նա վե տու թյու նը ո րոշ վում է գի տե լիք նե րի, 
ավ տո մա տաց ված հմ տու թյուն նե րի և նե ր
ըմբռնո ղու թյան հա մադրմամբ, այ սինքն՝ ի նչ
պես գի տակ ցա կան, այն պես էլ ոչ գի տակ
ցա կան գոր ծոն նե րով, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս հա կիրճ և պարզ կրկ նօ րի նա կել և 
բա ցատ րել օ տա րա լե զու հա մար ժեք նե րը՝ 
դրանց ըն կա լու մը դարձ նե լով ա վե լի մատ չե
լի» (О зин гин   2010, 41): 

Օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե
թո դի կայի զար գաց ման ար դի մի տում նե րը 
ցույց են տա լիս, որ մաս նա գի տա կան կողմ
նո րոշ ման դա սըն թաց նե րի նա խագծ ման 
կար ևոր պայ ման է մեն թալ բա ռա պա շա րի 
ու սուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ
վի առ նե լը: Փո խա բե րու թյուն ներն այդ ա ռու
մով կար ևոր ու սուց ման մի ա վոր են հան դես 
գա լիս, քա նի որ հս տա կո րեն ներ կա յաց նում 
են տար բեր ար տա հայ տու թյուն նե րի մեջ գո
յու թյուն ու նե ցող ի մաս տի և հա րան շա նա
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կու թյան բարդ կա պը՝ հա մա պա տաս խան 
զու գոր դա կան և ի մաս տային բնու թագ րե րով 
(За левс кая  2000, 2007): Ա. Ա. Զալևս կա
յան ներ կա յաց նում է բժշ կա կան բա ռա պա
շա րի հե տաքր քիր օ րի նակ ներ, ո րոնք բա
ցա հայ տում են բժշ կա կան փո խա բե րու թյան 
յու րա հատ կու թյուն նե րը և մի ա ժա մա նակ 
ու սու ցո ղա կան նե րու ժը, քա նի որ դրանց 
թարգ մա նու թյու նը և վեր լու ծու թյունն օգ նում 
է ու սա նող նե րին յու րաց նել տվյալ եզ րույ
թի ի մաս տային դաշ տե րը՝ ներ կա յաց նե լով 
դրանք տար բեր զու գոր դում նե րով: Օ. Ս. 
Զուբ կո վան դի պուկ օ րի նակ է բե րում՝ narcis
sistic identification– «нар цис си чес кая трав ма»– 
«ինչ–որ հո գե վեր լու ծա կան   մա կար դա կում 
(ո րո շա կի պատ կե րա ցում   է տա լիս «նար ցի
սիզ մի» մա սին՝ որ պես սե փա կան ե սի, մարմ
նի փա ռա բա նում)» (Зуб ко ва  2005, 38–47): 

Հա մա պա տաս խան գրա կա նու թյան վեր
լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բժշ կա կան 
փո խա բե րու թյու նը մեծ հա ճա խա կա նու
թյամբ է կի րառ վում ցան կա ցած, այդ թվում 
ան գլե րեն լեզ վում: Բա ցա հայ տե լով բժշ
կա կան փո խա բե րու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը տվյալ լեզ վամ շա կու թային 
հան րու թյան մտա ծե լա կեր պի, լեզ վամ տա
ծո ղու թյան, հա ղոր դակ ցա կան կամ մաս նա
գի տա կան   վար քագ ծի տե սան կյուն նե րից՝ 
օ տա րա լե զու մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
ման բա ռա պա շա րի ու սուց ման տե սան կյու
նից նույն պես բժշ կա կան փո խա բե րու թյուն
նե րի ու սուց ման հիմ նախն դի րը կար ևոր վում 
է, ը նդ ո րում՝ ոչ մի այն բժշ կա կան խո սույ թի, 
այլև լեզ վա կիր բժիշկ նե րի ան հա տա կան 
բա ռա պա շա րի ու սում նա սի րու թյան և յու
րաց ման հա մա տեքս տում: 

Ակն հայտ է, որ խն դիր է դր վում նախ և 
ա ռաջ հաս կա նալ ագ լե րեն բժշ կա կան են
թա լե զուն: Այդ ա ռու մով ան հա տա կան բա
ռա պա շա րի ու սում նա սի րու թյու նը լուրջ դժ
վա րու թյուն է ներ կա յաց նում: Այն, ի նչ պես 
Ա. Ա. Զալևս կա յան է նշում. «… դի նա միկ 
գոր ծա ռա կան ի նք նա կազ մա կերպ վող հա
մա կարգ է, ո րը ներ կա յաց նում է խոս քային 
փոր ձի և նրա ար դյունք նե րի մշակ ման և 
կա նո նա կարգ ման մշ տա կան փո խազ դե ցու
թյու նը» (За левс ка я, 2000, 154): 

Փո խա բե րու թյուն նե րը բժշ կա կան ո լոր
տում կա րող են դի տարկ վել լեզ վամ շա կու
թային հան րու թյան և ան հա տա կան մա

կար դակ նե րում: Ա կն հայտ է, որ բժշ կա կան 
տեքս տի շր ջա նակ նե րում նշ ված մա կար
դակ նե րի տա րա զա տու մը լուրջ խն դիր ներ է 
ա ռաջ բե րում: Բժշ կա կան փո խա բե րու թյան 
ու սում նա սի րու թյան և յու րաց ման գոր ծըն
թա ցը հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ա ռանց 
բժշ կա կան խո սույ թի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման:

Բժշ կա կան խո սույ թը դի տարկ վում է որ
պես լեզ վի հա տուկ են թա հա մա կարգ, նա
խա տես ված բժշ կա կան հա ղոր դակ ցու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար: Դա են թադ րում է 
հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րո շում, ախ տո
րոշ ման ճշգր տում, հա ճա խոր դի վրա դրա
կան հու զա կան ազ դե ցու թյուն, բժշ կա կան 
հան րու թյան մեջ տար բեր տե սան կյուն նե րի 
բազ մա զա նու թյան պայ ման նե րում ը նտր ված 
բուժ ման մե թո դի կայի ըն դու նում և հիմ նա վո
րում, և կո լե գի ալ հա մա ձայ նու թյան մշա կում:

Փո խա բե րու թյուն նե րի ու սու ցու մը նե
րա ռում է բա ռա պա շա րի տար բեր շեր տեր՝ 
խո սակ ցա կան, նեղ մաս նա գի տա կան, հա
մա գի տա կան, հան րա մատ չե լի գի տա կան և 
այլն: Օ րի նակ՝ ու սում նա սի րե լով կեն սա բա
նա կան փո խա բե րու թյուն նե րը՝ ու սա նող նե րը 
կա րող են յու րաց նել բույ սե րի և կեն դա նի նե
րի ա նուն ներ և ան վա նում ներ՝ Bovine heart, 
wolf’s mouth, hare’s lip

Բժշ կա կան փո խա բե րու թյան ու սու ցու մը 
նպաս տում է ոչ մի այն խո սակ ցա կան, այլև 
գի տա կան բա ռա պա շա րի շա րու նա կա կան 
յու րաց մա նը, ի նչ պես նաև մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի խո րաց մա նը: Մի կող մից՝ ան
գլե րեն բժշ կա կան փո խա բե րու թյուն նե րը 
խո րաց նում են ու սա նող նե րի մաս նա գի տա
կան գի տե լիք նե րը, մյուս կող մից՝ ը նդ լայ նում 
են նրանց պատ կե րա ցում նե րը թի րա խային 
լեզ վամ շա կու թային ի րո ղու թյուն նե րի, եր
ևույթ նե րի, օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին» 
(За левс кая  2007:  23):  

Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ բժշ կա
կան փո խա բե րու թյուն նե րը ա ռող ջա պա հու
թյան  ո լոր տում ներգ րավ ված մարդ կանց 
ան գի տակ ցա կան ստեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծու նե ու թյան ար դյունք են, կա րող ե նք պն
դել, որ նրանց ու սում նա սի րու թյունն օգ նում 
ու սա նող նե րին    ծա նո թա նալ լեզ վա կիր նե րի 
«ան փո փո խակ մաս նա գի տա կան աշ խար հի 
պատ կե րի հետ» (Ле онт ьев 1993, 18):

Բժշ կա կան փո խա բե րու թյուն նե րը ու
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սու ցո ղա կան մեծ նե րուժ ու նեն   թե՛ հա
ղոր դակ ցա կան–գոր ծա բա նա կան, թե՛ բուն 
մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար
գաց ման տե սան կյուն նե րից: Մի կող մից՝ 
նրանք նե րա կա ներ կա յաց նում են ազ գամ
շա կու թային, հա մա մարդ կային փոր ձը, մյուս 
կող մից՝   բժշ կա կան փո խա բե րու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյու նը կա րող է նպաս տել մաս նա
գի տա կան գի տե լիք նե րի խո րաց մա նը կամ 
ը նդ լայն մա նը: 

Փոխ ներ գոր ծուն ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում փո խա բե րու թյուն նե րը նպաս տում 
են քն նա դա տա կան–ս տեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը, քա նի որ 
ստանձ նե լով բժիշկ–հա ճա խորդ դե րե րը, 
ու սա նող նե րը փոր ձում են ը ստ խոս քային 
ի րադ րու թյան կամ են թա տեքս տի հաս կա նալ 
տվյալ փո խա բե րու թյան ի մաս տը, բա ցա հայ
տել նա խա դե պային եր ևույթ նե րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, ներ կա յաց նել հա մար ժեք 
հայե րեն փո խա բե րու թյուն ներ, հա ման ման 
ի րադ րու թյուն ներ: Կա րե լի է պն դել, որ փո
խա բե րու թյուն նե րը խթա նում են ու սա նող նե
րին, որ նրանք հա մե մա տեն, հա ման մա նու
թյուն ներ գտ նեն  (Шу ва лов   2006, 115):

Հե տա զո տող նե րը կար ևո րում են հատ
կա պես փո խա բե րու թյուն նե րի հաս կա
ցույ թա վոր ման (կոն ցեպ տո ւա լի զա ցի այի), 
կար գայ նաց ման ( կա տե գո րի զա ցի այի) և 
բա ղարկ ման (կոն տա մի նա ցի այի) գոր ծա
ռույթ նե րը (Зуб ко ва  2008, 127–135):  

Ն պա տա կա հար մար է ու սա նող նե րին 
ա ռա ջար կել նա խօ րոք պատ րաս տած բժշ
կա կան փո խա բե րու թյուն նե րի ցանկ, և ա ռա
ջար կել, որ նրանք գտ նեն ան գլե րեն լեզ վով 
տեքս տեր դրանց մա սին: Շատ դեպ քե րում 
այդ տեքս տե րի բո վան դա կու թյու նը նրանց 
հայտ նի է: Սա կայն, խն դիր է դր վել դրանց 
մեկ նա բա նե լու և ներ կա յաց նե լու թի րա
խային կամ ու սու ցան վող լեզ վով: Օ րի նակ՝ 
ներ մուծ վում է   «Ռո զեն տա լի սինդ րոմ–Melk
ersson–Rosenthal Syndrome» փո խա բե րու
թյուն–եզ րույ թը և ներ կա յաց վում են նրանց 
հետ ևյալ ա ռա ջադ րանք նե րը.

• Գտ նել հա մա ցան ցից տվյալ եզ րույ
թի ամ փոփ բա ցատ րու թյունն ան գլե րեն:

•  Ներ կա յաց նել Ռո զեն տա լի սինդ րոմ 
փո խա բե րու թյան հո մա նիշ նե րը:

• Գտ նել ներ կա յաց վող տեքս տում նոր 
փո խա բե րու թյուն ներ կամ եզ րույթ ներ:

•  Թարգ մա նել ը նտր ված տեքս տը:
• Շր ջա սել ա ռանց քային բա ռեր պա

րու նա կող 5–6 նա խա դա սու թյուն ը նտր ված 
տեքս տից:

Melkersson–Rosenthal syndrome (also 
termed «Miescher–Melkersson–Rosenthal syn
drome»),[1] is a rare neurological disorder 
characterized by recurring facial paralysis, 
swelling of the face and lips (usually the upper 
lip – cheilitis granulomatosis) and the develop
ment of folds and furrows in the tongue (fis
sured tongue). Onset is in childhood or early 
adolescence. After recurrent attacks (ranging 
from days to years in between), swelling may 
persist and increase, eventually becoming per
manent. The lip may become hard, cracked, 
and fissured with a reddish–brown discolor
ation. The cause of Melkersson–Rosenthal syn
drome is unknown, but there may be a genetic 
predisposition. It has been noted to be espe
cially prevalent among certain ethnic groups in 
Bolivia. It can be symptomatic of Crohn’s dis
ease or sarcoidosis. Approximately 400 cases 
have been reported worldwide.

«Ռո մե ոյի  և Ջու լի ե տի սինդ րո մը– The 
Romeo and Juliet effect» փո խա բե րու թյան 
շուրջ աշ խա տան քը կա րող է ար դյու նա վետ 
նա խագ ծային աշ խա տան քի հիմք դառ նալ, 
քա նի որ ո րոշ ու սա նող ներ հնա րա վոր է, 
որ չեն կար դա ցել Վ.Շեքս պի րի նույ նա նուն 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Հա մա ցան ցում կա րե
լի է գտ նել մեծ քա նա կու թյամբ հոդ ված ներ 
և մեկ նա բա նու թյուն ներ, ո րոնք վե րա բե րում 
են տվյալ փո խա բե րու թյան ա ռա ջաց ման և 
քն նարկ ման պատ մու թյա նը: Դրան ցից կա
րե լի է ա ռանձ նաց նել հետ ևյա լը.

The Romeo and Juliet effect is a result of 
parental opposition to a relationship, charac
terised by an intensificaton of the romantic 
feelings of those in the relationship. The effect 
gets its name from the unwavering love of the 
protagonists in the Shakespeare play of the 
same name. The effect involves an increased 
commitment to persevere in the midst of pa
rental opposition and interference. Richard 
Driscoll was the first author on the Boulder re
search team which suggested a real world basis 
for the literary masterpiece of undying passion.

Ո րոշ ու սա նող ներ կա րող են ներ կա յայց

https://www.ninds.nih.gov/disorders/all-disorders/melkersson-rosenthal-syndrome-information-page
https://www.ninds.nih.gov/disorders/all-disorders/melkersson-rosenthal-syndrome-information-page
https://en.wikipedia.org/wiki/Melkersson%E2%80%93Rosenthal_syndrome#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurological_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Paralysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Fissured_tongue
https://en.wikipedia.org/wiki/Fissured_tongue
https://en.wikipedia.org/wiki/Fissured_tongue
https://en.wikipedia.org/wiki/Crohn%27s_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Crohn%27s_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcoidosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
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նել The Romeo and Juliet effect փո խա բե րու
թյան հե ղի նակ նե րին՝ Ռի չարդ Դրիս կո լին 
(Richard Driscoll), Քեյթ Դևի սին  (Keith Davis), 
Միլ թոն Լի պե ցին (Milton Lipetz): Ո րոշ ու սա
նող ներ կա րող են հն չեց նել հա կա ռակ կար
ծիք ներ, օ րի նակ՝ Մալ կոլմ Պար քի (Malcolm 
Park), առ այն, որ ծնող նե րի մի ջամ տու թյու նը 
չի ա վե լաց նում սի րա հար նե րի   ռո ման տիկ 
զգաց մունք նե րը: Սույն փո խա բե րու թյան 
վեր լու ծու թյու նը հե տաքր քիր է, ա պա հո վում 
է ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյան բարձր 
աս տի ճան: Այդ պի սի քն նար կում նե րին կա
րող են հա ջոր դել  ոչ մի այն «Ռո մե ո և Ջու լի ե
տի» ըն թեր ցա նու թյու նը կամ նրա մո տիվ նե
րով հա նած ֆիլ մե րի դի տու մը (նա խընտ րե լի 
է ան գլե րեն լեզ վով), այլև հա մա պա տաս
խան բժշ կա հո գե բա նա կան գրա կա նու թյան 
ըն թեր ցա նու թյու նը, ո րը ձևա վո րում է ոչ մի
այն հե տա զո տա կան–վեր լու ծա կան կա րո
ղու թյուն ներ, այլև ի նք նու րույն աշ խա տան քի 
մշա կույթ:

Նույն ար դյու նա վե տու թյամբ աչ քի է ը նկ
նում նաև «Վան Գո գի սիմպ տոմ–van Gogh’s 
symptom, van Gogh’s agonies» փո խա բե րու
թյու նը, ո րը նույն պես պա հան ջում է հա մա
պա տաս խան մաս նա գի տա կան, լեզ վամ
շա կու թային, հո գե բա նա կան, ի նչ պես նաև 
ար վես տա գի տա կան գի տե լիք ներ: Վան 
Գո գի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու նը հե տաքր
քիր է տար բեր ա ռում նե րով և նշ ված փո
խա բե րու թյան ու սում նա սի րու թյու նը կա րող 
է նպաս տել օ տար լեզ վով վեր լու ծա կան ըն
թեր ցա նու թյան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը: 

Այդ պի սի տեքս տե րի ըն թեր ցա նու թյան 

ժա մա նակ կի րառ վում է վեր ևից ներքև 
(top–down), ի նչ պես նաև ներք ևից վերև 
(bottom–up) ռազ մա վա րու թյուն նե րը, քա նի 
որ ու սա նող նե րին հիմ նա կա նում ծա նոթ է 
տվյալ նա խա դե պային տեքս տի բո վան դա
կու թյու նը: 

Եզ րա կա ցու թյուն 
Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա հան գել, որ 

հնա րա վոր չէ պատ կեր ցա նել ան գլե րեն 
բժշ կա կան են թա լեզ վի, մաս նա վո րա պես՝ 
բա ռա պա շա րի ու սու ցումն ա ռանց հս տա
կեց նե լու ոչ մի այն բա ռա պա շա րային, այլև 
փո խա բե րա կան նվա զա գույ նը: Ա պա գա 
բժիշ կը պետք է հս տա կո րեն գի տակ ցի, որ 
ան գլե րեն բժշ կա կան են թա լե զուն փո խա բե
րա կան է,  և հայտ նի է, որ նոր բժշ կա կան 
եզ րույթ նե րի բազ մի մաս տու թյու նը բա ցատր
վում է նախ և ա ռաջ այն փաս տով, որ նրանք 
փո խա բե րու թյուն ներ կամ փո խա բե րա կան 
ծա գում ու նեն:

Փո խա բե րու թյուն նե րի ներ մուծ ման, ամ
րապնդ ման, յու րաց ման ըն թա ցա կար գերն 
ան հրա ժեշտ է դի տար կել ը նդ հա նուր բա
ռա պա շա րի ու սուց ման հա մա տեքս տում՝ 
հաշ վի առ նե լով նրանց հաս կա ցույ թա վոր
ման, կար գա յա նաց ման և բա ղարկ ման գոր
ծա ռույթ նե րը, նա խա դե պային տեքս տե րում 
հան դի պե լու բարձր հա ճա խա կա նու թյու նը: 
Յու րաց ման տե սան կյու նից նրանց կի րառ
ման ար դյու նա վե տու թյու նը բա ցատր վում 
է թե՛ ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան, թե՛ 
լեզ վա կան պա հանջ մունք նե րով, հե տաքրք
րու թյուն նե րով, ճա նա չո ղա կան, հիմ նա
կան   ներ քին, գոր ծի քային դր դա պատ ճառ
նե րի առ կա յու թյամբ:
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П РОБ ЛЕ МА ОБУ ЧЕ НИЯ АНГ ЛИЙС КОЙ МЕ ДИ ЦИНС КОЙ МЕ ТА ФО РЕ
К. МЕЖ ЛУ МЯН, И. КА РА ПЕ ТЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся проб ле ма обу че ния анг лийс кой ме ди цинс кой ме та фо ре с уче
том осо бен нос тей анг лийс ко го ме ди цинс ко го под ъя зы ка, функ ций кон цеп ту а ли за ци и, ка
те го ри за ции и кон та ми на ции ме та фор. Обос но вы ва ет ся эф фек тив ность анг лийс ких ме ди
цинс ких ме та фор в учеб ных це лях, при ни мая во вни ма ние про фес си о наль ны е, язы ко вые 
ин те ре сы, поз на ва тель ные пот реб нос ти бу ду щих вра чей.

THE PROBLEM OF TEACHING ENGLISH MEDICAL METAPHORS
CH. MEZHLUMYAN, I. KARAPETYAN

The article deals with the problem of teaching English medical metaphor taking into account 
the peculiarities of the English medical sublanguage, the functions of conceptualization, catego
rization and contamination of metaphors. The effectiveness of English medical metaphors for 
educational purposes is substantiated, taking into account future doctors’ professional, linguistic 
interests, cognitive needs.
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6–րդ դա սա րա նի մայ րե նի ի դա սագր
քում բա ռա գի տու թյան ու սում նա սի րու թյա
նը հատ կաց ված է մի ամ բողջ ու սում նա կան 
տա րի: «Մայ րե նի 6»–ի նպա տակն է` խո րաց
նել ու զար գաց նել ա շա կերտ նե րի` տար րա
կան դպ րո ցում ստա ցած գի տե լիք նե րը և կա
րո ղու թյուն նե րը, խթա նել հե տաքրք րու թյու նը 
հա րա զատ լեզ վի նկատ մամբ, կա տա րե լա
գոր ծել բա ռե րի ճիշտ և դի պուկ գոր ծա ծու
թյու նը, կա ռու ցել ճիշտ ու գե ղե ցիկ խոսք: 

Մայ րե նի ի դա սին ան հրա ժեշտ է նյու թի 
բո վան դա կու թյան յու րաց ման և փաս տե
րը վեր լու ծե լու, հա մադ րե լու կա րո ղու թյան 
մշակ ման մի ջո ցով ա պա հո վել ա շա կերտ նե
րի լեզ վա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու
մը: Այս կար ևոր խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար մի ան գա մայն նպա տա կա հար մար 
է բա ռի և խոս քի ու սու ցու մը նրանց փո խա
դարձ կա պի մեջ:

«Մայ րե նի 6» դա սա գիր քը այն պես է 
կազմ ված, որ ու սու ցի չը կա րո ղա նա ի րա կա
նաց նել ա շա կեր տի բազ մաբ նույթ գոր ծու
նե ու թյու նը թե՛ դա սի ըն թաց քում, թե՛ դա սից 
դուրս: 

Որ պես փորձ ու նե ցող ու սու ցիչ՝ ա ռաջ
նորդ վում եմ ա շա կեր տին մշ տա պես ո րո
նո ղի, մտա ծո ղի ակ տիվ վի ճա կում պա հե լու 
նպա տա կադ րու մով: Ո րոշ դեպ քե րում ա շա
կեր տին ներ կա յաց նում եմ փաս տեր, հար
ցեր և ո ւղ ղոր դում` ինք նու րույ նա բար դրանք 
վեր լու ծել և ան հրա ժեշտ եզ րա կա ցու թյան 
հան գել: Զա նա զան ե ղա նակ նե րով ձգ տում 
եմ շար ժել ա շա կեր տի հե տաքրք րու թյու նը, 
սո վո րեց նել ի նք նու րույն մտա ծել և աշ խա տել:

Մայ րե նի ի ու սուց ման բնա գա վա ռում 
խիստ կար ևոր է նաև գործ նա կան և ի նք
նու րույն աշ խա տանք նե րի դե րը: Ա կա դե
մի ա կան գի տե լիք ներ հա ղոր դե լուց բա ցի՝ 
հար կա վոր է ե րե խա նե րի մեջ ձևա վո րել 
այդ գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի րա ռե
լու հմտու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն ներ, քա
նի որ դրանք սո վո րող նե րին ան հրա ժեշտ 
են ամ բողջ կյան քում: Ա շա կեր տի խն դիրն է՝ 

տի րա պե տել հիմ նա վոր գի տե լիք նե րի, ի սկ 
դա գնա հատ վում է ոչ մի այն ո րոշ տե սա կան 
կա նոն նե րի սեր տու մով, այլև գործ նա կան 
վար ժու թյուն նե րի կա տար ման ե ղա նակ նե
րին տի րա պե տե լու, հանձ նա րար վող նյու թի 
խոր ըն կալ ման և սո վո րա ծը գործ նա կա նում՝ 
խոս քի մեջ կի րա ռե լու կա րո ղու թյան դրս
ևոր մամբ: Ու սում նա կան նյութն ու սում նա
սի րող ա շա կերտն ան պայ ման դրս ևո րում է 
ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում և գտ նում տր
ված ա ռա ջադ րանք նե րը հնա րա վո րինս ար
դյու նա վետ լու ծե լու ստույգ ե ղա նակ ներ:

«Մայ րե նի 6» դա սագր քի շատ կար ևոր 
բա ժին է «Հո մա նիշ նե րը», ո րը սեր տո րեն 
կապ ված է «Հա կա նիշ ներ» և «Հա մա նուն
ներ» բա ժին նե րի հետ: Դա սագր քով աշ խա
տե լու սկզ բուն քը և գոր ծըն թա ցը կա ռուց ված 
է տեքս տից դե պի բառ, բա ռից դե պի ի նք
նու րույն կա պակց ված խոսք օ րի նա չա փու
թյամբ: Բա ռա գի տու թյան ու սում նա սի րու
թյան ա ռար կան նախ և ա ռաջ բառն է, նրա 
հատ կա նիշ նե րը, բա ռային և ի մաս տային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Բա ռե րը նա
խա դա սու թյուն ներ են դառ նում և խոսք ե նք 
կազ մում: Ա շա կերտն ա նընդ մեջ նոր բա ռեր, 
ար տա հայ տու թյուն ներ է սո վո րում, խոս
քի լեզ վաո ճա կան կող մին է հա ղոր դա կից 
դառ նում, ան դա դար կար դում, աշ խա տում, 
քն նար կում է դա սըն կեր նե րի հետ և բա նա
վի ճում: Այս ըն թաց քում զար գա նում են նրա 
մտա ծո ղու թյու նը, եր ևա կա յու թյու նը, հետ
ևա բար հղկ վում և կա տա րե լա գործ վում է 
խոս քը: 

Ներ կա յաց նում ե նք հո մա նիշ նե րի ու
սուց ման մի քա նի մե թոդ ներ, ո րոնք, ան
կաս կած, հա ճախ փո փո խում կամ կա տա
րե լա գոր ծում ե նք դա սի ըն թաց քում: Մե թոդն 
ու սուց չի հա մար դա սա վանդ ման, ի սկ ա շա
կեր տի հա մար գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րը յու րաց նե լու ե ղա
նակ է: Տե սա կան գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման 
և գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րի կապն ի րա կա նաց վում է 

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ԲԱ ԿՈՒՆՑ

ՀՈ ՄԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 6–ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ 
«ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ–6» ԴԱ ՍԱ ԳԻՐՔ 
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կյան քից, գե ղար վես տա կան գրա կա նու
թյու նից վերց ված օ րի նակ նե րով, այս կերպ 
ա պա հով վում է նաև կր թու թյան և դաս տի ա
րա կու թյան մի աս նու թյու նը: Ե րբ ու սու ցու մը 
տար վում է գործ նա կան աշ խա տան քի զու
գորդ մամբ, դառ նում է ա վե լի հե տաքր քիր և 
սր տա մոտ: Օ րի նակ` գրա տախ տա կին գր
ված են եր կու նա խա դա սու թյուն.

ա. Ե րկ րագն դի շուր ջը պտտ վում են բազ
մա թիվ ար հես տա կան ար բա նյակ ներ:

բ.Գի շե րային եր կին քը փայ լում էր բյուր 
ա ստ ղե րով: 

Ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո
նաց նում եմ ը նդ գծ ված բա ռե րի վրա: Դրանք 
բա ցա հայ տո րեն ու նեն ը նդ հա նուր ի մաստ, 
բայց ու նեն և տար բե րու թյուն: «Վե նի դի
ագ րամ» մե թո դով սո վո րող նե րի մաս նակ
ցու թյամբ բա ցա հայ տում ե նք դրանց նմա
նու թյու նը և տար բե րու թյու նը: Բազ մա թիվն 
ու բյու րը տար բեր վում են, թեև հա մար վում 
են հո մա նի շային զույգ: «Հո մա նիշ» թե ման 
6–րդ դա սա րան ցու հա մար նո րու թյուն չէ, և 
դա սա րանն աշ խու ժո րեն ար ձա գան քում է, 
կազ մում նոր նա խա դա սու թյուն ներ՝ օգ տա
գոր ծե լով հետ ևյալ հո մա նի շային զույ գե րը.

Օ րի նակ՝ կեղ ծա վոր–շո ղո քորթ, գթալ–
խղ ճալ, խա բե բա–խար դախ, աղ տոտ–կեղ
տոտ, թա կարդ–ծու ղակ, խնդ րել–ա ղեր սել:

Հարկ չկա սո վո րող նե րին շտա պեց նե լու, 
պի տի թույլ տալ, որ նրանք մտա ծեն, հի շո
ղու թյան խոր քե րից դուրս բե րեն, վեր հի
շեն, կշ ռա դա տեն ու կա տա րեն վե րո հի շյալ 
հարց–ա ռա ջադ րանք նե րը:

Հարց ու պա տաս խա նով վեր հի շում 
ե նք նա խորդ դա սա րան նե րում սո վո րա ծը: 
 Ձևով տար բեր, ի մաս տով մոտ բա ռե րը կոչ
վում են հո մա նիշ ներ.

օ րի նակ՝ գե ղե ցիկ–գե ղա նի,
ան վախ–կտ րիճ,
ա գահ–ան կուշտ,
դա ժան–ան գութ,
գո վել–գո վեր գել:
Սա կայն ժա մա նակն է նրանց սո վո րեց

նել, որ կան ի մաս տային ո րո շա կի խմ բեր, 
ո րոնք ու նեն տար բե րիչ հատ կա նիշ ներ: 
Ներ կա յաց նում ե նք, որ բա ռե րը տար բեր 
հատ կա նիշ ներ ու նեն և այդ պատ ճա ռով էլ 
դա սա կարգ վում են տար բեր մո տե ցում նե
րով: Ե թե բա ռե րը դա սա կարգ վում են ը ստ 
ծագ ման, ա պա հաշ վի է ա ռն վում, թե բա ռը 

հայե րե նին ան ցել է մա՞յր լեզ վից, թե` այլ լե
զու նե րից: Ե թե բա ռե րը դա սա կարգ վում են 
ը ստ կազ մու թյան, ա պա հաշ վի են ա ռն վում 
նրանց կա ռուց ված քային հատ կա նիշ նե րը, 
այ սինքն` քա նի ար մատ կամ ա ծանց կա 
բա ռում: Ը ստ ձևի և ի մաս տի փոխ հա րա բե
րու թյան դա սա կար գե լիս էլ հաշ վի է ա ռն
վում այն հան գա ման քը, թե բա ռե րի ձևե րը 
և ի մաստ նե րը ի նչ հա րա բե րու թյուն ու նեն: 
«Բա ռե րը, ը ստ ձևի և ի մաս տի մի մյանց 
նկատ մամբ տար բեր փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ են ու նե նում»1:

Ձ ևով տար բեր, բայց ի մաս տով ի րար մոտ 
բա ռե րը հո մա նիշ ներ են: Հո մա նիշ նե րի մի ջո
ցով շատ բա ներ կա րող ե նք ար տա հայ տել:

«Բո լո րը գի տեն ու տել բա ռը և գոր ծա
ծում ե նք ա ռօ րյա կյան քում: Ե րբ ու զում ե նք 
ար տա հայ տել «ա գա հու թյամբ ու տել» ի մաս
տը խժ ռել բառն ե նք գոր ծա ծում, «հա ճե
լի բան ու տել» ի մաս տի հա մար գոր ծա ծում 
ե նք ճա շա կել բա ռը, ի սկ լա փել–ը կեն դա նի
նե րի հա մար ե նք գոր ծա ծում (եր բեմն նաև 
այն մարդ կանց հա մար, ո րոնք ան շնորհք ու 
ա գա հա բար են ու տում)»2:

Հո մա նիշ կոչ վում են այն բա ռե րը, ո րոնք 
ար տա հայ տում են հիմ նա կա նում նույն ը նդ
հա նուր ի մաս տը, բայց ի րա րից տար բեր վում 
են ի մաս տի նր բե րան գով ու ո ճա կան կի րա
ռու թյամբ: Հո մա նիշ նե րի ի մաս տային տար
բե րու թյու նը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է լի
նում բնու թագր վող եր ևույ թի բուն է ու թյամբ: 

Օ րի նակ՝ գե ղե ցիկ, գե ղա նի, չք նաղ բա
ռե րը հո մա նիշ ներ են, և դրանց ի մաս տային 
տար բե րու թյամբ ար տա հայտ վում է այն 
ա ռար կա նե րի, ան ձե րի, եր ևույթ նե րի չա փի 
տար բե րու թյու նը, ո րոնք բնո րո շում են այդ 
բա ռե րը: 

Օ րի նակ` Գե ղա նի բեր դա կա լու հին, սյու
նե ցու նժույ գի վրա նս տած, ճա նա պարհ 
դրեց ո ւխ տի զին վոր նե րին (Մու րա ցան):

Լը սում է չք նաղ Թըմ կա տի րու հին 
Գի շեր ու ցե րեկ, նո րից ու նո րից…(Հ. 

Թու մա նյան):
Լաց լի նել և ող բալ բա ռե րը հո մա նիշ ներ 

են: 
Օ րի նակ` Նայեց–նայեց սա րերն ի վեր 

1   Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց 
լեզու 10, Եր., 2009, էջ 81:
2    Դ.  Գյուրջինյան,  Թ.  Ալեքսանյան,  Ա.  Գալստյան, 
Մայրենի 6, Եր ., 2016, էջ 48:
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Ճամ փա նե րին ա մայի, հույ սը հա տավ ու 
լաց ե ղավ (Հ. Թու մա նյան): 

Սուգ ե ղավ գյու ղում. կա նայք այն պի սի 
ո ղբ բարձ րաց րին, որ ժայ ռե րը զրն գա ցին 
(Ս.Խան զա դյան): 

Այս հո մա նիշ նե րի ի մաս տային տար բե
րու թյու նը հա ճախ բխում է խո սո ղի վե րա բեր
մուն քից. միև նույն ա ռար կան, հատ կա նի շը 
մե կը կա րող է ան վա նել գե ղե ցիկ, գե ղա նի, 
մեկ ու րի շը` չք նաղ, մե կը` լաց լի նել, մյու սը` 
ող բալ և այլն:

Հո մա նիշ նե րը լի նում են եր կու տե սակ՝ 
ի մաս տային և ո ճա կան:

«Ի մաս տային կոչ վում են այն հո մա նիշ
նե րը, ո րոնք ար տա հայ տում են նույն հաս
կա ցու թյու նը և ի րա րից տար բեր վում են 
ի մաս տային նր բե րան գով»: 

Օ րի նակ՝ բար կու թյուն–ջ ղայ նու թյուն–վր
դով մունք–ցա սում

լալ–հե կե կալ–հեծկլ տալ–ող բալ
«Ո ճա կան են այն հո մա նիշ նե րը, ո րոնք 

ար տա հայ տում են նույն հաս կա ցու թյու նը և 

տար բեր վում են ո ճա կան ե րան գով ու գոր
ծած վում են տար բեր ո ճե րում»1: 

Օ րի նակ՝ ա զատ վել–դուրս պրծ նել
ի ջեց նել–վար բե րել
Թե մա տիկ մի ա վոր
Թե ման` Ազ նա վու րը Ազ նա վու րի մա

սին. հո մա նիշ ներ
Դա սա րան` 6–րդ 
Ա շա կերտ նե րի թի վը` 26
Տ ևո ղու թյու նը` 3 դ/ժ
Մե թոդ ներ` «Ե ռաթև ա ղյու սակ», «Հարց 

ու պա տաս խան», «Քա ռա բա ժան» «Վե նի 
դի ագ րամ», «Բա ցատ րու թյուն», «Դա սա խո
սու թյուն».

Անհ րա ժեշտ նյու թեր` դա սա գիրք, աշ
խա տան քային տետր, ցու ցա պաս տառ ներ 

Ա ռա ջին դա սա ժամ. Դա սի տի պը` նոր 
նյու թի հա ղորդ ման

Խ թան ման փուլ – Գրա տախ տա կին 
գծում ե նք ե ռաթև ա ղյու սակ, ո րից հե տո 
նաև տետ րե րում :

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ – Ե րկ րորդ և 
եր րորդ սյու նակ նե րի բա ռե րով կազ մում ե նք 
նա խա դա սու թյուն ներ և հա մե մա տում:

Կշ ռա դատ ման փուլ – «Հարց ու պա տաս
խա նի» մե թո դով կա տա րում ե նք ամ փո փում:

Դա սա րա նը եզ րա կաց նում է.
Կան ի մաս տային նուրբ տար բե րու թյուն

ներ հետ ևյալ հո մա նիշ նե րի մեջ.
բար կու թյուն–ջ ղայ նու թյուն–ցա սում
լալ–հե կե կալ–ող բալ
տա տա նել–ծա ծա նել–սա սա նել 
Այդ տար բե րու թյու նը հա ճախ դրս ևոր

վում է հո մա նիշ նե րի ցույց տված հատ կա նի
շի չա փի տար բե րու թյամբ: 

Այս հատ կա նիշ նե րի ա ռա ջին շար քի մեջ 
մտ նող բա ռերն ու նեն ի մաս տային հետ ևյալ 
նր բե րանգ նե րը.

Տա տա նել նշա նա կում է առ հա սա րակ 
այս ու այն կողմ շար ժել (ա մեն ի նչ՝ ձեռք, 
թուղթ, դրոշ), ծա ծա նել բայը տա տա նե լի 
մաս նա վոր ի մաստն ու նի, նշա նա կում է ա լի
քային տա րու բե րել (ոչ ա մեն ի նչ, այլ դրո
շա կը, փող կա պը): Սա սա նել նշա նա կում է 
ցն ցու մով շար ժել (օ րի նակ՝ սյու նը, գե տի նը՝ 
ե րկ րա շար ժից): 

Ի մաս տային հո մա նիշ նե րը եր բեմն ի րա
րից տար բեր վում են հու զար տա հայտ չա կան 
ե րան գով: 

Այս պի սի հո մա նիշ նե րով շեշտ վում է խո
սո ղի վե րա բեր մուն քը.

օ րի նակ՝ մա հա նալ–վախ ճան վել–սատ կել
ծի ծա ղել–քրք ջալ–հռհ ռալ 
Այս պես` ծի ծա ղել–հո մա նիշ նե րից ա ռա

ջի նը տվյալ հատ կա նի շը, գոր ծո ղու թյու նը 

1 2 3

Ա ռանց քային բառ 
(հիմ ա կան բառ) Դ րա կան վե րա բեր մունք (ե րան գա վո րում) Բա ցա սա կան վե րա բեր մունք

(ե րան գա վո րում) 

 մա հա նալ վախ ճան վել սատ կել

ծի ծա ղել  խն դալ հռհ ռալ

ե րազ ա նուրջ մղ ձա վանջ
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ար տա հայ տում է չե զոք վե րա բեր մուն քով, 
ե րկ րոր դի մեջ դրա կան, ի սկ եր րոր դի մեջ 
ար տա հայտ ված է խո սո ղի հեգ նա կան, ծաղ
րա կան վե րա բեր մուն քը: Ու րեմն այս հատ
կա նիշ նե րի մեջ կա թե՛ հատ կա նի շի, գոր ծո
ղու թյան չա փի տար բե րու թյան ի մաստ, և թե՛ 
հու զաար տա հայտ չա կան ե րանգ: Ցույց տա
լով գրա տախ տա կին գր ված ե ռաթև ա ղյու
սա կը` ամ փո փում ե նք, որ կա ա վե լի «չե
զոք», ը նդ հան րա կան ի մաստ ու նե ցող բառ. 
այն կոչ վում է հիմ նա կան բառ կամ ա ռանց
քային բառ:

Հա մոզ վե լով, որ բո լորն ըն կա լե ցին նյու
թը, «Փո խա դարձ ու սու ցում», «Հար ցու փորձ» 
մե թոդ ներն եմ օգ տա գոր ծում: Հանձ նա րա
րում եմ տնային աշ խա տանք: 

Օ րի նակ` գրել հո մա նիշ բա ռը . (բո լորն էլ 
բա ռա մի ջում խ ու նեն): 

ա վարտ, վերջ––––––
հ պարտ, սեգ––––––
կե րու խում, խն ջույք–––––––
ոչն չաց նել, կոր ծա նել––––––
ե րախ տա մոռ, ան շնոր հա կալ–––––
կո տո րած, ե ղեռն––––
մեր ժել, հեր քել–––––– 
Բո լոր գր ված նոր բա ռե րով կազ մել նա

խա դա սու թյուն ներ:
Հետ ևյալ բա ռե րը խմ բա վո րե լով` կազ մել 

հո մա նիշ նե րի շար քեր:
Գտ նել այդ շար քե րից յու րա քան չյու րի 

հիմ նա բա ռը: 
Այս պես` ահ ռե լի, սա մում, դյու թիչ, գրավ

չու թյուն, խինդ, ան կշ տում, ճգ նել, խո շոր, 
զե փյուռ, չք նաղ, հրա պու րանք, ան հա գուրդ, 
ձգ տել, փո թո րիկ, հոծ, գե ղե ցիկ, թով չանք, 
ան կուշտ, ջա նալ, ա հա գին, քա մի, խոր շել, 
թավ, ըն չա քաղց, աշ խա տել, սյուք, ա ռինք
նող, ան հագ, մր րիկ, գողտ րիկ, հմայք, ա գահ:

Կա տար ման նմուշ` սա մում–սյուք, զե
փյուռ, քա մի, փո թո րիկ: 

Երկ րորդ դա սա ժամ– Դա սի տի պը` ամ
րապնդ ման դաս 

Տ նային հանձ նա րա րու թյուն նե րը ստու
գե լուց հե տո գրա տախ տա կին գրում ե նք թե
րի նա խա դա սու թյուն ներ: 

Խ–1. Ծա ղիկ նե րը մեղ մո րեն օ րոր վում 
է ին ի րիկ նային ..… …ից: 

2. Ե րեկ վա ……….ը քշել տա րել էր խեղճ 
գյու ղա ցու տան կտու րը:

Ներք ևում ա ռա ջարկ վող բա ռերն են` հո

վիկ–զե փյուռ–քա մի–հողմ–մր րիկ: 
Իր ա սած նե րը ա պա ցու ցե լու հա մար 

փաս տա բա նը բե րեց (ծանր, ծան րակ շիռ) 
փաս տարկ ներ:

Վար դա նը տե ղա փո խեց (ծանր, ծան
րակ շիռ) կա պոց նե րը:

Նա հե ծավ իր (աշ խետ, շի կա կար միր) 
նժույ գը: 

Աշ խե նը հան րա խա նու թից գնեց (աշ
խետ, շի կա կար միր) գործ վածք:

Մենք մի կերպ ան ցանք (թանձր, խիտ, 
հոծ) բազ մու թյան մի ջով:

Նույ նիսկ կե սօ րին ար ևի ճա ռա գայթ նե րը 
չէ ին թա փան ցում (թանձր, խիտ, հոծ) ան
տա ռի մի ջով:

Ի–Ա շա կերտ նե րը կազ մում են բա ռով 
և դարձ ված քով նույ նա նիշ ձևեր և ո րո շում 
դրանց ի մաս տային տար բե րու թյուն նե րը: 

Օ րի նակ` նե ղա նալ և քի թը կա խել, նն
ջել և տանձ կշ ռել, քնել և Մոր փե ո սի գիրկն 
ը նկ նել, աշ խա տող և քր տին քը ճա կա տին, 
նկա տել և աչ քի ը նկ նել, քծ նել և ա չք մտ նել 
և այլն:

Կ – «Բա ցատ րու թյուն» մե թո դով ա շա
կերտ նե րի մի ջո ցով պար զա բա նում ե նք, որ 
հո մա նիշ բա ռերն ի րա րից տար բեր վում են 
ը ստ եր ևույ թի, զգաց մուն քի, գոր ծո ղու թյան 
տար բեր աս տի ճան նե րի (ո ւժգ նու թյան): Այ
նու հետև ա շա կերտ նե րի մի ջո ցով կազմ վում 
է «Վե նի դի ագ րամ»:

Դաշ տում վար գում է ե րա մա կը: 
Երկն քում թռ չում է թռ չուն նե րի ե րա մը:
Կան հո մա նի շային խմ բեր, ո րոնք ան վա

նում են միև նույն դա սի ա ռար կա նե րի տար
բեր տե սակ ներ :

Խաղ –վար ժու թյուն` «Ար տա հայ տիր մեկ 
բա ռով»

Դա սա րա նը բա ժա նում եմ եր կու խմ բի, 
ա մեն մե կին տա լիս եմ նույն բո վան դա կու
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թյամբ թեր թիկ ներ, ո րոնց վրա գր ված բա
ցատ րու թյուն նե րը ա շա կերտ նե րը պի տի ար
տա հայ տեն մեկ բա ռով: 

Օ րի նակ` կեն դա նի նե րի խմ բե րին տր վող 
ա նուն նե րը 

ոչ խար նե րի խումբ
կո վե րի խումբ
ձկ նե րի խումբ
գայ լե րի խումբ
ձի ե րի խումբ 
մե ղու նե րի խումբ 
աղ վես նե րի խումբ
սո ղուն նե րի խումբ
Տր ված ժա մա նա կը լրա նա լուց հե տո թի

մե րը կար դում են պա տաս խան նե րը: Հաղ
թում է այն թի մը, ո րը շատ ա րագ և ճիշտ 
պա տաս խան ներ է գրել: 

Այ սօ րի նակ խա ղե րը բա ռու սուց ման, բա
ռա պա շա րի հարս տաց ման օգ տա կար մի
ջոց ներ են: 

Ընդ հան րա պես ամ րապնդ ման դա սի ըն
թաց քում կա տա րում ե նք դա սագր քի ա ռա
ջադ րանք նե րը: Այս տեղ կա րող ե նք սո վո
րող նե րին աշ խա տեց նել կամ զույ գե րով, կամ 
խմ բե րով: Լեզ վա կան նյու թի ու սում նա սի րու
թյու նից հե տո գործ նա կան աշ խա տան քի 
կազ մա կեր պու մը կօգ նի դա սագր քի վար ժու
թյուն նե րի ճիշտ և ար դյու նա վետ կա տար
մա նը: Դա սագր քի 49–51 է ջե րի ա ռա ջադ
րանք նե րը ամ րապնդ ման նպա տակ ու նեն: 
«Ազ նա վու րը Ազ նա վու րի մա սին» հատ վա ծի 
ա ռա ջադ րանք նե րը խմ բա վո րե լու դեպ քում 
կա րող ե նք ու նե նալ հետ ևյալ բո վան դա կու
թյու նը. 

1. Կեր պար նե րը բնու թագ րող բա ռե րի ու 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի, նա խա դա սու
թյուն նե րի դուրս գրում` խոս քի մեջ օգ տա
գոր ծե լով լրա ցու ցիչ հանձ նա րա րա կան ներ.

ա. Շառ լի և Աի դայի, 
բ. Շառ լի հոր ու մոր,
գ. բժշ կի և Աի դայի: 
2. Հո մա նիշ բա ռե րի ո րո նում և օգ տա

գոր ծում:
3. Տր ված նա խա դա սու թյուն նե րի բաց 

թողն ված բա ռե րի տե ղադ րում, նա խա դա
սու թյան ամ բող ջա ցում:

4. Բա նա վե ճե րի ու շա րադ րու թյուն նե րի 
նյու թեր, նա մակ նե րի հղում գրա կան կեր
պար նե րին, հե ղի նա կին (մեր պա րա գա յում 
նա մակ հայտ նի կեն դա նի լե գեն դին` Շառլ 

Ազ նա վու րին):
5. Տվյալ նյու թի վե րա բե րյալ տր ված կար

ծի քի կամ եզ րա կա ցու թյան տար բե րա կի շա
րու նա կում, սե փա կան կար ծի քի շա րադ րում 
և այլն:

Բա ցի դա սագր քի վար ժու թյուն նե րից, ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցը ար դյու նա վետ և 
հե տաքր քիր դարձ նե լու հա մար օգ տա գոր
ծում ե նք տար բեր ու սում նաօ ժան դակ գրքեր 
(Ռ. Նա զա րյան, «Մայ րե նին բո լո րի հա
մար», Ս. Աբ րա հա մյան, «Հայոց լե զու, Բառ 
և խոսք», Գ. Մկրտ չյան, Թ. Թով մա սյան, 
Լ. Գ րի գո րյան, «Հայոց լեզ վի գործ նա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րի ժո ղո վա ծու 5–9 դաս.»):

Բազ մա թիվ հո մա նիշ ներ գրե լով և նա
խա դա սու թյուն նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լով` 
ա շա կերտ ներն ի րենք ը մբռ նում են, որ հո
մա նիշ ներն ու նեն գոր ծա ծու թյան ո լոր տի 
տար բե րու թյուն ներ: Այդ տար բե րու թյուն
ներն ի րենք էլ տար բեր են` կապ ված ո ճե րի, 
բա ռի գոր ծա ռա կան ո լորտ նե րի հետ: Նշում 
ե նք տար բեր ո ճե րի պատ կա նող բա ռե րի 
օ րի նակ ներ.

Ա. հա մա գոր ծա ծա կան և խո սակ ցա կան 
բա ռեր` 

ճա նա պարհ և ճամ փա, մերկ և տկ լոր, 
այտ և թուշ, կա տակ և հա նաք:

Բ. Հա մա գոր ծա ծա կան և հնա ցած, հազ
վա դեպ գոր ծա ծա կան բա ռեր` 

ա կանջ և ո ւնկն, մայ րա քա ղաք և ոս տան, 
տղա մարդ և այր: 

Գ. Հա մա գոր ծա ծա կան և գր քային, բա
նաս տեղ ծա կան բա ռեր` 

ծաղ կել և փթ թել, խե լա ցի և ող ջա խոհ, 
կա րոտ և ան ձկու թյուն: 

Այս ա ռա ջադ րանք նե րը կա րե լի է կա տա
րել դա սա րա նը խմ բե րի բա ժա նե լով:

Հետ ևյալ բա ռե րը խմ բա վո րել ը ստ ո ճա
կան նշա նա կու թյան և գոր ծա ծու թյան 

(հա մա գոր ծա ծա կան, գր քային, խո սակ
ցա կան)

այ գա բաց–լու սա բաց–ծեգ 
ող ջույն–բա րի լույս–բարև 
ըն ծայել– նվի րել–բաշ խել
խ րախ ճանք–խն ջույք–քեֆ
կեր տել–ս տեղ ծել–շի նել 
ա հա–ա հա վա սիկ–հ րես
գաղ թա կան–պան դուխտ–նժ դեհ 
ան գութ–ա նա գո րույն–քար սիրտ
կա տար ման օ րի նակ` 
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հա մա գոր ծա ծա կան գր քային խո սակ ցա
կան 

ան գութ–ա նա գո րույն–քար սիրտ
լու սա բաց–այ գա բաց–ծեգ
Ճա նա չո ղա կան վար ժու թյուն նե րի հիմ

նա կան նպա տա կը տվյալ քե րա կա նա կան 
ի րո ղու թյու նը ա շա կերտ նե րին ճա նա չել ու 
հաս կա նալ տալն է: Այս տի պի վար ժու թյուն
նե րը կա տար վում են պատ րաս տի տեքս տե
րի վրա, ո րոնք սո վո րող նե րի կող մից որ ևէ 
ձևա փո խու թյան չեն են թարկ վում (տ վյալ 
դեպ քում նա խա դա սու թյուն նե րը):

Ս րա պար զա գույն տե սա կը տվյալ տեքս
տից այս կամ այն քե րա կա նա կան ի րո ղու
թյու նը կրող բա ռե րի փո խումն է (մեր դեպ
քում հո մա նիշ նե րի, ո րոնք դա սագր քի 10–րդ 
ա ռա ջադ րան քում ներ կա յաց ված են կար միր 
գույ նով):

Թե մայի ու սուց ման ժա մա նակ բո լոր դա
սե րին կի րա ռե լի է քե րա կա նա կան վեր լու
ծու թյուն վար ժու թյան տե սա կը, ո րը կա տար
վում է գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նից 
վերց ված տեքս տի վրա:

Քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյուն կա տար
վում է պատ րաս տի տեքս տի վրա, ո րը վերց
ված է լի նում գե րա զան ցա պես գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյու նից: Այն ը ստ ծա վա լի 
լի նում է մաս նա կի և ը նդ հա նուր, ը ստ խո րու
թյան` թե րի և լրիվ: Ա նց կաց նում ե նք մեծ մա
սամբ բա նա վոր: 

Այդ վեր լու ծու թյուն նե րը կա րող են ու
ղեկց վել հա մա պա տաս խան բա ցատ րու
թյամբ, հիմ նա վոր մամբ, ո րոնք նպաս տում 
են սո վո րո ղի դա տո ղու թյան զար գաց մա նը:

Քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյու նը, որ պես 
վար ժու թյան տե սակ, գնա հա տե լի է նրա
նով, որ կի րա ռե լի է դա սի տար բեր փու լե
րում` տնային աշ խա տանք նե րի ստուգ ման, 
ու սու ցա նող բա ցատ րա կան ու նա խազ գու
շա կան թե լադ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման և 
ի նք նու րույն աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
ժա մա նակ:

Հո մա նիշ նե րի ու սուց ման ժա մա նակ տե
ղին է նաև կի րա ռել նա խա դա սու թյու նը ըն
դար ձա կե լու ո րոշ հո մա նիշ բա ռե րով, հո մա
նիշ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով: 

Եր րորդ դա սա ժամ– Դա սի տի պը` ամ
փոփ ման դաս 

Որ պես դի դակ տիկ նյութ` օգ տա գոր ծում 
ե նք նկար ներ, ծա նոթ գե ղար վես տա կան 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, նա խա դա սու թյան 
գծա պատ կեր ներ: 

Օ րի նակ` 
1. Դի տել Մար տի րոս Սա րյա նի «Աշ նա

նային ծա ղիկ նե րը և մր գե րը» նկա րը (զե
տեղ ված է դա սագր քում) և տր ված պարզ 
հա մա ռոտ նա խա դա սու թյուն նե րը ըն դար
ձա կել հո մա նիշ նե րով:

2. Ըն դար ձակ լրա ցու մը դարձ նել բազ մա
կի և կե տադ րել:

3. Տվյալ նա խա դա սու թյու նը ըն դար ձա
կել` ը ստ տր ված գծա պատ կե րի:

Ն կա րը մի ա սին դի տում ե նք դա սա րա
նում: Առ հա սա րակ, կար ևոր են նկար նե րի 
շուրջ տար վող զրույց նե րը, ո րով հետև նախ` 
դ րա նով են սկս վում սո վո րո ղի խոս քի զար
գաց ման ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը, 
և ե րկ րորդ` այդ աշ խա տան քի ըն թաց քում 
ա շա կերտ նե րը սո վո րում են կա ռու ցել խոսք 
բո լոր տե սակ նե րով (պատ մո ղա կան, նկա
րագ րա կան, դա տո ղա կան): Նկա րի շուրջ 
ի րա կա նաց վող զրույց նե րը հար մար են ոչ 
մի այն կազ մա կեր պա կան ի մաս տով. նկա րի 
մի ջո ցով սո վո րող նե րը ձեռք են բե րում նաև 
մշա կույ թի այդ տե սա կը հաս կա նա լու ու նա
կու թյուն, նկա րագ րա կան ար վես տով հե
տաքրքր վե լու ձգ տում:

Խ թան ման փուլ: Այս փու լում փոր ձում 
ե նք հաս կա նալ նկա րի բո վան դա կու թյու
նը: Սո վո րող նե րը տար բեր կար ծիք ներ են 
հայտ նում, փոր ձում մեկ նա բա նել ը նդ հա նուր 
տրա մադ րու թյու նը (գե ղե ցիկ է, ու րախ է, 
գույ նե րի հրա վա ռու թյուն է) և բո վան դա կու
թյու նը` ներ կա յաց նել գե ղար վես տո րեն: 

Ու սուց չի օգ նու թյամբ սո վո րող նե րը նկա
տում են ոչ մի այն նկա րի ը նդ հա նուր մա
կե րե սը, այլև վե րար տադ րում են նկա րում 
պատ կեր վածն ամ բող ջու թյամբ: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում «Զ րույց» մե
թո դով սո վո րող նե րին տր վում են հար ցեր.

Ի՞նչ տրա մա դու թյուն ու նեն ծա ղիկ ներն ու 
մր գե րը: 

Ին չո՞ւ եք այդ պես կար ծում: 
Կա րո՞ղ են ծա ղիկ նե րը մտա ծել, տխ րել, 

ու րա խա նալ: 
Ե թե կա րող են, նկա րագ րեք ծա ղիկ նե րին 

ու մր գե րին այդ տես քով: 
Այս աշ խա տան քին փո խա րի նող տար

բե րակ է նաև ստեղ ծա գոր ծա կան թե լադ
րու թյու նը, (հո մա նիշ բա ռե րով կամ բա ռա
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կա պակ ցու թյուն նե րով նա խա դա սու թյուն 
կազ մե լով):

Կշ ռա դատ ման փուլ: Հանձ նա րա րում եմ 
հա մա ռոտ շա րադ րու թյուն, ո րը կար ևոր և 
բարդ աշ խա տանք է վար ժու թյուն նե րի ը նդ
հա նուր հա մա կար գում: Սո վո րող նե րը շա
րադ րու թյուն գրե լիս վարժ վում են սո վո րած 
քե րա կա նա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կա
նում կի րա ռե լու մեջ և ձեռք են բե րում ի րենց 
մտ քե րը գե ղե ցիկ ու ար տա հայ տիչ լեզ վով 
շա րադ րե լու կա րո ղու թյուն ներ: Շա րադ րու
թյուն գրե լիս ա շա կեր տը ի նքն է ը նտ րում, 

հո րի նում ա մեն ի նչ` և՛ բո վան դա կու թյու նը, և՛ 
մտ քե րը. ու սու ցի չը տա լիս է մի այն շա րադ
րու թյան թե ման և ո րոշ բա ցատ րու թյուն:

Վե րը նշ ված բո լոր վար ժու թյուն նե րը 
նպաս տում են խոս քի զար գաց մա նը և գի
տե լիք նե րի ամ րապնդ մանն ու խո րաց մա նը: 

Ու սուց ման ըն թաց քում ա շա կեր տի սո վո
րե լու նպա տա կը գլ խա վորն է: Ի նչ պես Մար
ցի նովս կին է նշում. «Ե թե ճա նա պար հը տա
նում է դե պի նպա տա կը, ա պա միև նույն է, 
թե ի նչ քան է նրա եր կա րու թյու նը»:
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ՕБУ ЧЕ НИЕ СИ НО НИ МОВ В ШЕС ТОМ КЛАС СЕ 
М. БА КУНЦ

В этой стат ье я предс тав ляю не ко то рые ме то ды, бла го да ря ко то рым изу че ние си но ни
мов на уро ке ста но вит ся бо лее ин те рес ным. Эти ме то ды, бе зус лов но, ме ня ют ся или усо вер
шенст ву ют ся в за ви си мос ти от про цес са са мо го уро ка. Пра виль ное упот реб ле ние си но ни мов 
очень важ но в раз го вор ной ре чи уча щих ся. Си но ни мы де ла ют на шу речь бо лее вы ра зи тель
ной. Они мо гут при да вать на шей ре чи раз лич ные се ман ти чес кие от тен ки. Б лагօ да ря си
но ни мам обо га ща ет ся сло вар ный за пас. При изу че нии си но ни мов важ ное мес то за ни ма ют 
ли те ра ту ра, ре аль ная жизнь, ок ру жа ю щий нас мир. При ме ры из ху до жест вен ных про из ве
де ний, из ок ру жа ю щей нас сре ды де ла ют изу че ние си но ни мов бо лее дօс туп ным, по нят ным, 
ув ле ка тель ным.

TEACHING SYNONYMS IN THE 6TH GRADE “NATIVE–6” TEXTBOOK
M. BAKUNC

I am representing some methods of the teaching of the synonyms which are often changed or 
improved during the lesson. For the teacher a method is a way of teaching while for the student 
it is a way of mastering in knowledge, capacities and skills.

The correlation between the transfer of theoretical knowledge and the formation of practical 
skills is realized through the examples taken from the real life and literature thus providing the 
unity of education and upbringing. When the education is paired with practical work it becomes 
more interesting and heart touching.
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Սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րով է 
պայ մա նա վոր ված հա սա րա կու թյան մեջ 
ապ րող մար դու վար քագ ծի օ րենք ներն 
ու չա փա նի շե րը, ար ժե քային կողմ նո րո
շում ներն ու դրույթ նե րը: Մի ջա վայ րի կա
ռուց վածքն ը նդ գր կում է ան ձի կա պերն ու 
հա րա բե րու թյուն նե րը, գոր ծու նե ու թյան տե
սակ ներն ու շփ ման ձևեր, այդ պատ ճա ռով 
էլ սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րը կա րող է 
ներ կա յաց վել մի կող մից՝ մար դու գոր ծու նե
ու թյան տե սակ նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով, 
ի սկ մյուս կող մից` փոքր սո ցի ա լա կան խմ
բի, որ պես ամ բող ջա կան շարք, ո րի շր ջա
նա կում մար դիկ մի ա վոր ված են ը նդ հա նուր 
նպա տակ նե րով, հե տաքրք րու թյուն նե րով, 
ճա նա չում են մե կը մյու սին և միշտ շփ վում 
են մի մյանց հետ: Սո ցի ալ–մ շա կու թային մի
ջա վայ րի այդ պի սի կա ռուց ված քային վեր լու
ծու թյան կար ևո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ա ռա վել լի ար ժեք բա ցատ րել ան հա տի զար
գաց ման մեջ այդ բա ղադ րիչ նե րի դե րը: 

Ներ կա յաց նենք մեր մո տե ցու մը: Ե րե
խայի սո ցի ա լա կան և սո ցի ալ–մ շա կու թային 
մի ջա վայ րը փոխ կա պակց ված են, ո րոնք 
կա րող են ներ կա յաց վել որ պես եր կու՝ նյու
թա կան և հոգ ևոր բա ղադ րիչ ներ: «Յու րա
քան չյուր սե րունդ տար բեր վում է ոչ մի այն 
ան ցյա լի նկատ մամբ ու նե ցած իր վե րա
բեր մուն քով, այլև պատ մա կա նո րեն ա ռա
ջադր ված խն դիր նե րով և լու ծում նե րի ար
դյու նա վե տու թյամբ: Ան ձի կա յաց մա նը, 
լի ար ժե քու թյա նը նպաս տում է ազ գային 
մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը, որ տեղ նյու
թա կան, հոգ ևոր, բա րո յա կան ար ժեք նե րը 
գտն վում են ո րո շա կի հա րա բե րակ ցու թյան 
մեջ» [1, 40]: 

Ե րե խան գտն վում է սո ցի ալ–մ շա կու
թային մի ջա վայ րի կենտ րո նում, ե թե շր
ջագ ծից շարժ վենք կենտ րոն, այ սինքն՝ 
ար տա քին ցու ցա նիշ նե րից դե պի ներ քին 

բո վան դա կու թյուն, ա պա վեր լու ծու թյան հա
մար նյու թա կան բա ղադ րի չը կա րե լի է բա
ժա նել մի շարք ցու ցիչ նե րի.

•  նյու թա կան ար ժեք ներ – աշ խա
տան քային գոր ծիք ներ և մի ջոց ներ, աշ խա
տան քի ար դյունք ներ, ար տադ րո ղա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ և այլն, 

• աշ խա տան քային կո լեկ տիվ ներ – 
հա մա տեղ աշ խա տան քային գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վող մարդ կանց ար տադ րո ղա
կան մի ա վո րում ներ, 

• ար տադ րո ղա կան հա րա բե րու թյուն
ներ – ո րոն ցում ը նդ գրկ ված են մար դիկ 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում և 
աշ խա տան քի ար դյունք նե րի բաշխ ման ժա
մա նակ,

•  հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
ներ – ո րոնք ձևա վոր վել են մարդ կու թյան 
կող մից հա մա տեղ կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում և ստու գում են ան ցել պատ մա կան 
շա րու նա կա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

• գոր ծու նե ու թյուն – ան ձի կող մից կան
խա տես ված–նա խընտ րած ակ տի վու թյուն:

Հոգ ևոր բա ղադ րիչ ներն էլ վեր լու ծու թյան 
հա մար ու նեն ի րենց յու րա հա տուկ ցու ցիչ նե
րը` 

• հոգ ևոր ար ժեք ներ – գա ղա փար
ներ, սկզ բունք ներ, օ րենք ներ նաև մշա կույ թի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք կար ևոր են 
մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան և այլ մարդ
կանց հետ հա մա տեղ կյան քի հա մար, 

• փոքր սո ցի ա լա կան խմ բեր – ան ձի 
վե րա բեր մուն քը բարձ րա գույն ար ժեք նե րի 
հան դեպ, ո րոնք ստեղծ վել են պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քում` մարդ կային կյան
քը, բնու թյու նը, ա զա տու թյու նը, եր ջան կու
թյու նը և այլն,

•  հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
ներ – մարդ կու թյու նը ձևա վոր վել է հա մա
տեղ կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, 
ին չը ստու գում է ան ցել պատ մա կան շա րու

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ–Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ  
ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ. ԱՐ ԺԵ ՔԱՅԻՆ  

ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵՐ, ՉԱ ՓԱ ՆԻ ՇԵՐ, ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ
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նա կա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում,
• շ փում – մար դուն բնու թյան կող մից 

տր ված գոր ծա ռույթ, ո րը մի ա ժա մա նակ 
ի րա գործ վում և ա պա հո վում է նրա փո խազ
դե ցու թյունն այլ մարդ կանց հետ:

Մի ջա վայ րը, ո րը շր ջա պա տում է ե րե
խային, ըն կալ վում և ըն դուն վում է ը նտ րո
ղա կա նու թյամբ: Մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյան 
ըն կա լու մը, շար ժա ռիթ նե րի և պատ ճառ նե րի 
ը նտ րո ղա կան բնույ թի ը մբռ նու մը կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի ման կա վար ժա կան փոր
ձում: Կ. Ն. Վեն ցե լը ը նտ րո ղա կա նու թյունն ու 
փո խազ դե ցու թյան հնա րա վոր բնույ թի մա
կար դա կը բա ցատ րում է փո խազ դող մարդ
կանց է ներ գի այով և բա րյա ցա կա մու թյամբ 
[2]: Այս եր ևույթն ա մե նից ա ռաջ բա ցատր
վում է ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյամբ՝ 
զգաց մունք նե րի, մտ քե րի, կր քի և սե փա կան 
ո րո շում նե րի ըն դուն ման ան հա տա կան աշ
խար հով:

Ս. Վ. Կո վալ ևը այն պայ մա նա վո րում է 
դպ րո ցա կա նի հո գե բա նու թյան յու րա հատ
կու թյուն նե րով [3], Ի. Ս. Կո նը` ի նք նու րույ նու
թյան մա կար դա կով և սո ցի ա լա կան պա տաս
խա նատ վու թյամբ [4], Վ. Ֆրանկ լը` խղ ճի և 
ին տո ւի ցի այի զար գաց ման մա կար դա կով` 
կյան քի ցան կա ցած պայ ման նե րում, հատ կա
պես` կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա կում [6]: 

Չնա յած սո ցի ալ–մ շա կու թային գոր ծոն
նե րի բազ մա զա նու թյա նը, ո րոնք ազ դում են 
ե րե խայի վրա և ա ռա ջաց նում են զգաց մուն
քային դրա կան ապ րում ներ, ան ձի կա յաց
ման գոր ծում գե րա կայող դե րը պատ կա նում 
է դպ րո ցին` որ պես հա տուկ կա ռուց ված
քային ի նս տի տուտ:

Դպ րո ցը, սո ցի ա լա կան միկ րո մի ջա վայ
րե րի` այլ հա մայնք նե րի և խմ բե րի հա մե մա
տու թյամբ ու նի օբյեկ տի վո րեն ա ռա վել մեծ 
քա նա կու թյամբ գոր ծոն ներ, որ պես զի դառ
նա սո ցի ալ–մ շա կու թային փո խազ դե ցու թյան 
կազ մա կեր պիչ: 

Փո խազ դող սուբյեկտ նե րի հա մա կար
գային դի տարկ ման ժա մա նակ (դպ րո ցա
կան և միկ րո մի ջա վայր, դպ րոց և այլ միկ րո
մի ջա վայր) կար ևոր նշա նա կու թյուն են ձեռք 
բե րում ոչ մի այն բա ղադ րիչ նե րի խում բը, այլ 
նաև նրանց կա ռուց ված քը, միջ հա մա կար
գային կա պե րը, փո խազ դե ցու թյան մե խա
նիզմ ներն ու բնու թագ րե րը: Մենք ան հրա
ժեշտ ե նք հա մա րում ման կա վար ժա կան 

գոր ծըն թա ցում փո խազ դե ցու թյան շար քում 
ա ռանձ նաց նել Վ. Դ. Սեմյո նո վի կող մից 
ա ռա ջադր ված դրույթ նե րը [5].

•  Կող մե րի փո խազ դե ցու թյու նը (ման
կա վարժ և ա շա կերտ) հան դես է գա լիս 
որ պես զար գա ցող, ա շա կեր տի ան հա տա
կա նու թյու նը զար գաց նող և դաս տի ա րա կի 
ան հա տա կա նու թյու նը կա տա րե լա գոր ծող 
գոր ծըն թաց` ման կա վար ժի ղե կա վա րող դե
րի ներ քո,

•  կող մե րը փո խազ դում են ման կա
վարժ նե րի և ա շա կերտ նե րի հա մա տեղ, 
բազ մաբ նույթ գոր ծու նե ու թյան` ճա նաչ ման, 
ու սուց ման, խա ղային, շփ ման ըն թաց քում,

•  կող մե րի փո խազ դե ցու թյու նը փոխ
հա մա ձայ նեց ված է, այն ի րա կա նա նում է 
բա րո յա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րի պա
հանջ մունք նե րի մո տի վա ցի ոն ո լոր տի հա
մոզ մունք նե րի մա կար դա կում,

•  ման կա վար ժի և ա շա կեր տի փո
խազ դե ցու թյան ըն թաց քում է վեր ջի նիս մոտ 
գոր ծըն թա ցի հան դեպ ցան կու թյուն և պատ
րաս տա կա մու թյուն ա ռա ջա նում,

•  ման կա վար ժա կան փո խազ դե ցու
թյուն` ա ռա վել բարդ գոր ծըն թաց, ո րը կազմ
ված է բազ մա թիվ բա ղադ րիչ նե րից, ո րոն ցից 
ա մե նա ծա վա լունն են դաս տի ա րակ չա կա նը, 
դի դակ տի կը և սո ցի ալ–ման կա վար ժա կա նը:

Մեր հա մոզ մամբ, դպ րո ցի և ա շա կեր տի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը, այլ սո ցի ա լա կան 
միկ րո մի ջա վայ րե րի հետ փո խազ դե ցու թյու
նը պետք է ի րա կա նաց վեն որ պես զար
գա ցող, ա շա կեր տի ան հա տա կա նու թյու նը 
զար գաց նող և հա սուն սուբյեկտ նե րի ան հա
տա կա նու թյու նը կա տա րե լա գոր ծող նպա
տա կաուղղ ված և ման կա վար ժո րեն ղե կա
վար վող գոր ծըն թաց: 

Այս պի սի բազ մա գոր ծուն փո խազ դե ցու
թյան ըն թաց քում տե ղի կու նե նա տար բեր 
սուբյեկտ նե րի ձևա փոխ ված ա ռան ձին մա
սե րի և գոր ծա ռույթ նե րի մի ա վո րում` մի նոր 
ամ բող ջա կա նու թյան մեջ, տար րե րի և կա
պե րի վե րա դա սա վո րում, փո խազ դող սո ցի
ում նե րի հա մա կար գե րի փո փո խու թյուն: Այլ 
կերպ ա սած, տե ղի կու նե նա բո լոր սուբյեկտ
նե րի դաս տի ա րակ չա կան փո խազ դե ցու
թյան ին տեգ րում: Մի ա ժա մա նակ կազ մա
կերպ ված փո խազ դե ցու թյան ին տեգր ման 
ար դյունք նե րը հա մա զոր չեն յու րա քան չյուր 
ա ռան ձին վերց րած փո խազ դե ցու թյան քա
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նա կի ար դյունք նե րին, քա նի որ դրանք նոր 
ո րա կի են բե րում փո խազ դող հա մա կար գե
րին:

Ծայ րա հեղ դեպ քում, կա րե լի է ա ռանձ
նաց նել սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րի 
կազ մա կերպ ման ե րեք տար բեր մի ջոց ներ` 
կախ ված հա մա կար գե րի, հա րա բե րու թյուն
նե րի և կա պե րի տե սակ նե րից` 

1. մի ջա վայր, ո րը ստեղծ վել է մի օ րի նա
կու թյան սկզ բուն քով: Այս տեղ գե րիշ խում են 
ադ մի նիստ րա տիվ–ն պա տա կային կա պերն 
ու հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք, որ պես կա
նոն, ո րոշ վում են մի սուբյեկ տով` իշ խա նու
թյամբ, որ տեղ հա մա կար գայ նաց վա ծու թյան 
ցու ցի չը ձգ տում է ա ռա վե լա գույ նի:

2. Մի ջա վայր, ո րը ստեղծ վել է բազ մա
զա նու թյան սկզ բուն քով: Այս տեղ կա պերն 
ու հա րա բե րու թյուն ներն ու նեն մր ցակ ցային 
բնույթ: Սկս վում է սո ցի ալ–մ շա կու թային հա
մա կար գի տրո հում, փլուզ վում է սո ցի ալ–
մ շա կու թային մի աս նա կան տա րա ծու թյու նը: 
Հա մա կար գայն վա ծու թյան ցու ցի չը հաս նում 
է նվա զա գույ նի: 

3. Մի ջա վայր, ո րը ստեղծ վել է փո փո խա
կա նու թյան սկզ բուն քով (որ պես բազ մա զա
նու թյան մի աս նու թյուն): Այս տեղ կա պերն 
ու հա րա բե րու թյուն ներն ու նեն նմա նա կող 
բնույթ: Սո ցի ալ–մ շա կու թային ծրագ րե րի 
շր ջա նա կում տե ղի է ու նե նում տար բեր ռե

սուրս նե րի մի ա վո րում, ո րն ա պա հո վում է 
տար բեր սուբյեկտ նե րի` ա ռան ձին մարդ
կանց, հա մայնք նե րի, սո ցի ալ–մ շա կու թային 
հա մա կար գե րի զար գաց ման մեջ, հա մա
կարգ վա ծու թյան ցու ցի չը ձգ տում է օպ տի
մա լի: 

Սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րի կազ
մա կերպ ման թվարկ ված մի ջոց նե րից մի այն 
եր րորդն ամ նի ջա կան կապ ու նի դպ րո ցի 
գոր ծու նե ու թյան հետ, քա նի որ փո փո խա կա
նու թյան սկզ բունքն այ սօր իշ խող է դառ նում` 
ե րե խա նե րի դաս տի ա րակ ման և կր թա կան 
հար ցե րի տե սան կյու նից: Մի ա ժա մա նակ, 
դպ րո ցա կան ծրագ րե րի փո փո խու թյու նը 
կոչ ված է օգ նե լու յու րա քան չյուր ե րե խայի: 

Ներ կա յաց նենք ևս մի փաստ փո փո խա
կա նու թյան մո տեց ման օգ տին: Դաս տի ա րա
կու թյան հիմ նա կան խն դիր նե րից է ե րե խայի 
զար գա ցու մը, ո րը որ պես կեն սա գոր ծու նե
ու թյան սուբյեկտ են թադ րում է ե րե խա նե րի 
հետ փո խազ դե ցու թյան վե րա կա ռու ցում, 
որ պես զի նրանց ա նընդ հատ կանգ նեց նեն 
վար քագ ծի, կյան քի պայ ման նե րի, ան ձնա
կան դիր քո րո շում նե րի և այլ ը նտ րու թյուն նե
րի ա ռջև: Ի հար կե, պետք է նշել, որ ե րե խայի 
կող մից կա տար ված ը նտ րու թյու նը ոչ միշտ 
կա րող է ճիշտ լի նել, քա նի որ սո ցի ա լա կան 
շր ջա պա տը նրան ըն ձե ռում է մեծ քա նա կու
թյամբ ա սո ցի ալ օ րի նակ ներ: 
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СО ЦИ АЛЬ НО–КУЛЬ ТУР НАЯ СТ РУК ТУ РА ШКОЛЬ НО ГО РЕ БЕН КА: 
ЦЕН НОСТ НАЯ ОРИ ЕН ТА ЦИ Я, КРИ ТЕ РИ И, ПРА ВИ ЛА

Л. КА РА ПЕ ТЯН

В стат ье предс тав лен ана лиз важ нос ти со ци аль но–куль тур ной ст рук ту ры ок ру жа ю щей 
сре ды. Это поз во ля ет оце нить и про вес ти пол ное по ни ма ние каж до го от дель но го ком по нен
та сре ды раз ра бот ки лич нос ти. Учи ты вая роль и зна че ние со ци аль ных кон так тов предс тав
ле на на бо ром ин ди ка то ров на их ма те ри аль ных и ду хов ных ком по нен тов.
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SCHOOL CHILD SOCIAL–CULTURAL ENVIRONMENTAL STRUCTURE:  
VALUE ORIENTATION, CRITERIA, REGULATIONS

L. KARAPETYAN

The article presents the analyсsis of the importance of structure of socio–cultural environ
ment. It provides to value and have a thorough understanding of each individual component of 
the development of personality. Considering the role and importance of social contacts is repre
sented by a set of indicators on their material and spiritual components.
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Ձևա վոր վե լով ան հի շե լի ժա մա նակ նե
րում և ան ցնե լով զար գաց ման եր կա րատև 
ու ղի՝ զար դա նախ շը, վե րա փո խում նե րով 
հան դերձ, հա սել է մեզ՝ պահ պա նե լով ազ
գային նկա րա գի րը և հաս տա տուն տեղ 
գրա վել ժո ղովր դա կան մշա կույ թի գան ձա
րա նում: Նրա նով զար դա պա տում են զա նա
զան ա ռար կա ներ (ս պասք, գոր ծիք ներ, զեն
քեր, մա նա ծա կան ապ րանք ներ, կա հույք, 
գր քեր և այլն), ճար տա րա պե տա կան շի նու
թյուն ներ (ի նչ պես դր սից, այն պես էլ ներ սից), 
պլաս տիկ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 
(հիմ նա կա նում կի րա ռա կան): Նախ նա դա
րյան ժո ղո վուրդ նե րը այն կի րա ռել են նաև 
մարդ կային մար մի նը գու նա զար դե լու, վի
տե լու հա մար: Զար դա րե լով և կազ մա կեր
պե լով ա ռար կայի մա կե րե սը՝ զար դա պատ
կե րը բա ցա հայ տում կամ ը նդ գծում է նրա 
ար խի տեկ տո նի կան: Հայտ նի է հնա գույն 
ժա մա նակ նե րից: Յու րա քան չյուր դա րաշր
ջան, ազ գային մշա կույթ ստեղ ծել է զար դա
պատ կե րի իր հա մա կար գը: Ժո ղովր դա կան 
ար վես տում ձևա վոր ված զար դա պատ կե րի 
կա յուն ձևերն ու սկզ բունք նե րը խոր հետք են 
թո ղել ազ գային ար վես տի նկա րագ րի վրա: 

Զար դա պատ կե րի ձևա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից են դե կո րա տիվ ո ճա
վո րու մը, հար թա պատ կե րայ նու թյու նը, ձևի 
կա պը մա կե րե սի հետ, ա ռար կայի կա ռուց
ված քի ը նդ գծու մը: Ը ստ կոմ պո զի ցի այի, 
որ պայ մա նա վոր ված է ա ռար կայի ձևով, 
զար դա պատ կեր լի նում է ժա պա վե նաձև, 
կենտ րո նա կազմ, եզ րա վոր, հե րալ դիկ և այս 
տի պե րի բարդ հա մադ րում նե րով, ի սկ օգ
տա գործ վող մո տիվ նե րով՝ ե րկ րա չա փա կան 
(կե տեր, ու ղիղ ներ, դա լա րա զար դեր և այլն), 
բու սա կան (լո տոս, պա պի րուս, ար մա վիկ, 
ար ջա մա գիլ), կեն դա նա կերպ:

Որ պես զար դա պատ կե րի մո տիվ կի րառ
վում են նաև մարդ կային ֆի գուր ներ, ճար
տա րա պե տա կան հատ ված ներ, զեն քեր, 
տար բեր նշան ներ և գեր բեր:

Ա հա թե ին չու զար դար վես տի ու սում նա

սիր ման ժա մա նակ ան հնա րին է բա վա րար
վել մի այն նրա գծան կա րային բնու թագ րե րի 
թվար կու մով: Հաս կա նա լով այդ հին կեր
պան շա նի (ար տա հայտ չան շան) խոր քային 
ար մատ նե րը՝ հաս կա նա լի են դառ նում ար
դեն այս կամ այն ար վես տի գե ղար վես տա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ար վես տի զա նա զան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րում, ի նչ պես նաև ո րո շա կի մշա կու
թա պատ մա կան փու լե րում զար դան կա րը 
կա րող է ու նե նալ տար բեր դե րեր՝ են թարկ
վե լով այդ շր ջա նի հա մար բնո րոշ այս կամ 
այն գե ղար վես տա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին: Մի դեպ քում այն կա րող է հան
դի սա նալ լրա ցու ցիչ տարր ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րում, մյուս դեպ քում՝ ո րո շիչ:

Թերևս, մեծ մա սամբ ի րենք են ստեղ
ծել ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հա մար 
դե կո րա տի վային մո տիվ նե րը, ա հա ին չու 
դա հիմք է տա լիս հա մա րել, որ ո րոշ զար
դան կա րային խորհր դա նի շեր ա ռա ջա ցել են 
տար բեր ե րկր նե րում բա ցա ռա պես ի նք նու
րույն ձևով և մե կը մյու սից ան կախ:

Զար դա նախ շի բնո րոշ գծե րից է հար
թու թյան ձևի և նյու թի ան բա ժան մա սը, ո րը 
կազ մա կեր պում է զար դա նախ շը ո րո շա կի 
ժա մա նա կային փու լում ար վեստ ը նդ հա նուր 
միտ ման հետ: Տար բեր է լե մենտ նե րի կրկն
ման բազ մա թիվ օ րի նակ ներ մար դը վերց րել 
է բնու թյու նից՝ կեն դա նի նե րի մարմ նաձ ևից, 
թռ չուն նե րի փե տուր նե րից, բույ սե րի կա ռուց
ված քից, ծո վի ա լիք նե րից և այլն: Շր ջա պա
տող մի ջա վայ րից փո խա ռած մո տիվ նե րը 
փո փոխ վում է ին՝ դառ նա լով զար դի ար տա
հայտ չա կան ձևեր:

Մո տի վը զար դա նախ շի մեջ գլ խա վոր բո
վան դա կային մաս նիկն է: Մո տի վը կա րող է 
լի նել պարզ՝ կազմ ված լի նե լով մեկ մաս նի
կից, կամ էլ բարդ՝ կազմ ված լի նե լով մի քա
նի մաս նիկ նե րից՝ պլաս տիկ ձևով կապ ված 
լի նե լով մեկ մի աս նա կան ամ բող ջու թյան 
հետ:

Զար դար վես տի մո տիվ նե րը բա ժան վում 

ԼԻ ԼԻԹ ՆԵՐ ՍԻՍՅԱՆ

ԶԱՐ ԴԱ ՆԱԽ ՇԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 
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են աշ խար հիկ և կրո նա կան զար դախմ բե րի: 
Ա ռա ջին նե րը կապ վում են բնա կան ի րո ղու
թյուն նե րի, ա ռօ րյա զբաղ մուն քի և կեն ցա ղի 
հետ: Ե րկ րորդ նե րի վրա նկա տե լի են ա նի
մա լիս տա կան, տո տե մա կան պատ կե րա
ցում նե րի ազ դե ցու թյուն նե րը: Հե տա գա յում 
նրան փո խա րի նել են կեն դա նա կերպ, ա պա՝ 
մար դա կերպ ա ստ վա ծու թյուն նե րի գա ղա
փար նե րը: Նշ ված խմ բե րը ոչ միշտ են ո րո
շա կի ո րեն տար բեր վում մի մյան ցից:

Զար դա նախ շի ի նք նա տիպ մի ջոց նե րի 
բազ մա զա նու թյու նը, նրա յու րա հա տուկ գու
նեղ կա ռուց վածքն ի րենց ազ դե ցու թյունն են 
ու նե նում մար դու ներ դաշ նակ ձևա վոր ման 
վրա՝ զար գաց նե լով գե ղա գի տա կան ըն կալ
ման ու նա կու թյու նը, ապ րում նե րը, գե ղա գի
տա կան զգա ցում նե րը, գե ղա գի տա կան ճա
շա կը և այլն:

Ար վեստն է ձևա վո րում ամ բող ջա կան 
ան ձ: Բա րո յա կա նու թյան, փի լի սո փա յու
թյան, քա ղա քա կա նու թյան դաս տի ա րակ
չա կան ներ գոր ծու թյու նը կրում է մաս նա վոր 
բնույթ, այն ու սու ցա նելն ու նի ե րկ կող մա նի 
ար դյու նա վե տու թյուն, ո րոն ցից յու րա քան
չյու րի սահ ման նե րը հետ ևյալն են: 

• Այն սո վո րող նե րի գե ղա գի տա կան և 
աշ խա տան քային դաս տի ա րա կու թյու նը ազ
գային գե ղա գի տա կան չա փա նի շե րով ի րա
կա նաց նե լու ար դյու նա վետ մի ջոց է:

•  Նշ ված ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցում ներ դաշ նա կո րեն հա մակց ված են ան ձի 
դե կո րա տիվ մտա ծե լա կեր պը հա մա լիր ձևա
վո րե լու և այն հա մար ժե քո րեն ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյու նում ար տա ցո լե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Ի նչ պես ցան կա ցած ա ռար կայի ու սում
նա կան գոր ծըն թաց, այն պես էլ զար դան
կար չու թյու նը չի կա րե լի հան գեց նել մի այն 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: Այն գլ խա վո րա պես 
ո ւղղ ված է հա մա լիր մո տեց մամբ ազ դել ան
ձի հո գե կա նի վրա՝ նպաս տե լով նրա ան հա
տա կա նու թյան ո րակ նե րի, աշ խար հա յաց քի, 
գա ղա փա րայ նու թյան, բա րո յա կա նու թյան 
ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը՝ սե փա կան 
պատ մու թյան ըն թաց քում ի հայտ ե կած և 
հաս տատ ված հա մա պա տաս խան չա փա նի
շե րի շր ջա նակ նե րով:

Կր թա կան դե րի տե սան կյու նից զար դան
կար չու թյան ու սուց ման ա ռանձ նա հատ կու

թյունն այն է, որ այս տեղ, ի տար բե րու թյուն 
կեր պար վես տի, այն հիմ նա կա նում ը նդ գր
կում է հայ կեր պար վես տի պատ մու թյան ըն
թաց քում ար վես տա բան նե րի կող մից մշակ
ված և հիմ նա վոր ված այն պի սի գի տե լիք ներ, 
փաս տեր և հաս կա ցու թյուն ներ, ո րոնք ա շա
կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու
թյան մեջ հան դես են գա լիս որ պես նրանց 
գի տակ ցու թյան մեջ այդ ա մե նը հա մադ րե լու 
գոր ծոն և ար տա ցոլ վում են նրա աշ խա տան
քում՝ հա տուկ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու
թյուն ներ ի գործ դնե լու շնոր հիվ:

Կար ևոր է նշել, որ զար դան կար չու
թյան ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը սո վո
րող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս՝ ըն
կա լե լու և ը մբռ նե լու ազ գային մշա կույ թի 
այն պի սի կար ևո րա գույն ար ժեք ներ, ի նչ պի
սիք են ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան
նե րը, գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
և գրե թե ո ղջ միջ նա դա րյան հայ կեր պար
վես տը, այ սինքն՝ այդ ա մե նը հնա րա վոր է 
դառ նում շնոր հիվ այն հան գա ման քի, որ 
հայ միջ նա դա րյան ձե ռա գիր մա տյան նե րի 
պատ կե րա զար դում նե րը գրե թե ամ բող ջու
թյամբ, միջ նոր դա վոր ված կեր պով ար տա
ցո լում են մշա կույ թի մյուս բնա գա վառ նե րի 
գե ղա գի տա կան չա փա նի շե րը, և դրա նով 
ի սկ դրանք հաս կա նա լու, յու րաց նե լու ամ
բող ջա կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում են ա վե
լի դյու րին և ըն կա լե լի: Զար դան կար չու թյան 
դա սըն թացն իր մեջ ամ փո փում է ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյան սկզ բուն քից մե կը՝ ու
սու մից դե պի դաս տի ա րա կու թյուն: Յու
րա քան չյուր գործ նա կան ա ռա ջադ րան քից 
ա ռաջ դա սա վան դո ղը սե փա կան ման կա
վար ժա կան վար պե տու թյան շնոր հիվ սո վո
րող նե րին տրա մադ րում է մտ նել «ծաղ կո ղի» 
կամ «գր չի» դե րի մեջ, ո րին վե րա պահ ված 
է կեր պար վես տի մի ջո ցով լու սա բա նել ա ռա
ջադր ված հայե րե նի պատ մու թյան, գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան որ ևի ցե մեկ դր վագ՝ 
ա ռաջ նորդ վե լով ազ գային գե ղա գի տա կան 
մո տեց մամբ: Ան կաս կած, ար վեստ նե րից 
ա մե նա զանգ վա ծայինն ու մատ չե լին զար
դա կի րա ռա կան ար վեստն է, ո րն իր ցան կա
ցած բնա գա վա ռով շփ վում է սո վո րո ղի ա ռօ
րյային: Զար դար վես տը հայտ նի է՝ սկ սած 
քա րե դա րից: Այն ժո ղովր դա կան ար վեստ 
է: Զար դաձ ևերն ա նա նուն են: Չնա յած ազ
դե ցու թյուն նե րին և փո խազ դե ցու թյուն նե րին՝ 
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մարդ կային յու րա քան չյուր խմ բա վո րում, 
ցեղ, ժո ղո վուրդ զար դա րել է ի նք նու րույ նա
բար: Զար դար վես տը մի ջազ գային ար վեստ 
է ոչ մի այն տա րած մամբ, այլ ե ղա նա կաձ ևե
րի նմա նու թյամբ: Զար դար վես տը կեր պար
վես տի բնա գա վառ է, ծա ռա յում է մար դուն 
շր ջա պա տող մի ջա վայ րը զար դա րե լու հա
մար:

Ա նհ րա ժեշտ և կար ևոր է սո վո րող նե րին 
տալ տե ղե կու թյուն ներ զար դան կա րի մա
սին, բա ցա հայ տել դրանց է ու թյու նը և կա
տար ման ե ղա նակ նե րը՝ հիմն վե լով հայ կա
կան ման րան կար չու թյան օ րի նակ նե րի վրա: 
Սա կայն մինչ տեխ նի կա կան խն դիր նե րին 
ան դրա դառ նա լը հար կա վոր է տե սա կան գի
տե լիք ներ հա ղոր դել նրանց:

Դա սա վանդ ման ըն թաց քում կար ևոր 
է նաև հայ կա կան ման րան կար չու թյան 
օ րի նակ նե րի ցու ցադ րու մը, ո րի մի ջո ցով 
կհա ղորդ վեն տե ղե կու թյուն ներ ման րան
կար չա կան դպ րոց նե րի ծագ ման ժա մա նա
կաշր ջա նի, դրանց գոր ծու նե ու թյան և ո ճա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին: 
Այդ ա մե նին ծա նո թա նա լիս սո վո րող նե րը 
ոչ մի այն տե սա կան գի տե լիք ներ են ձեռք 
բե րում, այլև ձևա վոր վում է սո վո րող նե րի 
ճա շա կը, և ա րթ նա նում է նրանց հե տաքրք
րա սի րու թյու նը ժո ղովր դա կան ար վես տի 
նկատ մամբ, ար վեստ, ո րն ու նի ոչ մի այն գե
ղար վես տա կան, այլև դաս տի ա րակ չա կան 
նշա նա կու թյուն:

Զն նե լով հայ կա կան ման րան կար չու թյան 
զար դա նախ շե րը՝ սո վո րող նե րը պատ կե
րա ցում են կազ մում դրանց օգ տա գործ վող 
բազ մա տե սակ գույ նե րի ու ձևե րի մա սին, 
ո րն ար տա ցո լում է տվյալ ժո ղովր դի կյան քի 
ու կեն ցա ղի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (3):

Ծա նո թու թյու նը ժո ղովր դա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյան նմուշ նե րի հետ և մի շարք դեպ
քե րում դրանց կրկ նօ րի նա կու մը լավ հիմք է 
նա խա պատ րաս տում սո վո րող նե րի եր ևա
կա յու թյան զար գաց ման հա մար՝ ստեղ ծե լով 
նա խա պայ ման ներ նրանց մոտ վառ պատ
կե րա ցում նե րի ու կեր պար նե րի ա ռա ջաց մա
նը ա մե նա տար բեր տե սա կի զար դա րա րա
կան աշ խա տանք նե րում:

Ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան տա
րած ված մո տիվ նե րի և գու նային հա մադ
րում նե րի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ կա
րե լի է կի րա ռել աշ խա տան քի այն պի սի ձևը, 

ի նչ պի սին զար դա նախ շի կրկ նօ րի նա կումն 
է: Այն սո վո րող նե րի մեջ մշա կում է հա մա
չա փու թյուն, պար բե րու թյուն, գույ նի զգա
ցո ղու թյուն՝ վար ժեց նե լով նրանց ա չքն ու 
ձեռ քը: Ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
օ րի նակ նե րի կրկ նօ րի նա կում նե րից հե տո 
սո վո րող նե րի տե սո ղա կան հի շո ղու թյան մեջ 
մնա ցած տպա վո րու թյուն նե րը, ձեռք բե րած 
հմ տու թյուն նե րը, ի նք նու րույն աշ խա տանք
նե րում բնա կան ձևե րը ո ճա վո րե լը, հե տա
գա ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րում 
դառ նում են լավ հիմք:

Սա կայն չպետք է կար ծել, թե զար դա
նախ շային ար վես տը, ի տար բե րու թյուն 
մյուս ար վեստ նե րի, բո լո րո վին ան փո փոխ, 
ան վերջ կրկ նում է միև նույն մո տիվ ներն ու 
ռիթ մե րը: Զար դա նախ շի գլ խա վոր նպա
տակն է գույ նե րի ու պատ կեր նե րի ռիթ միկ 
զու գակ ցու թյու նը ար տա հայ տեն մար դու 
զգաց մունք նե րի հարս տու թյու նը և ստեղ
ծա գոր ծա կան ու ժե րը: Հո րի նե լով և հար
թու թյան վրա դա սա վո րե լով զար դան կա րի 
հա մա չափ ու գե ղե ցիկ ներ դաշ նա կու թյու
նը՝ մար դիկ ստեղ ծում են ի րենց «անձ նային 
ներ դաշ նա կու թյու նը» ա ռար կա յա կան մարմ
նա ցու մը, տե սա նե լի ո րեն բա ցա հայ տում 
ի րենց մարդ կային գե ղեց կու թյու նը:

Զար դան կա րի ա ռա ջին տե սա կը ժա պա
վե նաձև է, ո րով զար դար վում են ա ռար կայի 
եզ րե րը: Ե թե տար րը տա րած վում է հա վա
սա րա պես բո լոր կող մե րով, և զար դան կա րի 
հիմ քում ըն կած է ցանց (կազմ ված զու գա հե
ռից, ո ւղ ղան կյու նից, շե ղան կյու նից), ա պա 
այն կոչ վում է ցան ցա վոր զար դան կար: 
Ցան ցա վոր զար դան կա րը հիմ նա կա նում 
օգ տա գործ վում է հյուս վածք նե րի, ե րես պա
տում նե րի և պա տե րի գե ղար վես տա կան 
ձևա վոր ման ժա մա նակ: Ցան ցա վոր զար
դան կա րի տար րը դր վում է կա՛մ գծե րի հատ
ման կե տում, կա՛մ քա ռան կյու նու մեջ: Ե թե 
ցան ցը կազմ վում է մի քա նի տար րե րից, 
ա պա նրանք պետք է շաղ կապ վեն մի մյան
ցից հե տո մտ քով և ձևով, ո րը և կկոչ վի ո ճա
կան մի աս նու թյուն: Զար դան կա րի պատ
կեր ման ա մե նա տա րած ված ձևե րից մե կը 
շր ջա նաձև կոմ պո զի ցի ան է:

Շր ջա նաձև կոմ պո զի ցի այի մեջ դյու րին 
կեր պով տե ղադր վում են զար դան կա րի բո
լոր տե սակ նե րը:

Զար դար վես տի ու սում նա սի րու թյամբ 
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զբաղ վել են մի շարք հե ղի նակ ներ՝ Վ. Ստա
սո վը, Լ. Դուր նո վոն, Ա. Սվի րի նը, Վ. Գո րոդ
ցո վը, Գ. Հով սե փյա նը, Ա. Մնա ցա կա նյա նը, 
Ռ. Դրամ բյա նը, Բ. Ա ռա քե լյա նը, Բ. Պետ
րովս կին, Լ. Ներ սի սյա նը և այլք (2):

Ու սում նա սի րու թյան ըն թացքն ա վե լի 
դյու րին դարձ նե լու և նյութն ա ռա վել մատ
չե լի ներ կա յաց նե լու միտ մամբ նպա տա կա
հար մար ե նք հա մա րել զար դա նախ շային 
ձևե րը քն նար կել ը ստ ա ռան ձին տար րե րի՝ 
պար զից մինչև բար դը:

Տար բե րում ե նք զար դա նախ շի հետ ևյալ 
ե րեք խում բը՝ 

• երկ րա չա փա կան,
•  բու սա կան,
•  կեն դա նա կան:
Սա կայն այս բա ժա նու մը չի նե րա ռում 

զար դա նախ շային նյու թի ո ղջ բազ մու թյունն 
ու հարս տու թյու նը, ի նչ պես և ան ցու մային ու 
խա ռը ձևե րը:

Ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րը տար
բեր վում են մյուս զար դա նախ շից ի մաս
տային բեռն վա ծու թյամբ և կա րող են ար
տա հայ տել միև նույն ի մաս տա բա նա կան 
(սե ման տիկ) շար քին պատ կա նող ը նդ հան
րաց ված եր ևույթ ներ, հաս կա ցու թյուն ներ 
տվյալ խորհր դան շային հա մա կար գում որ
պես մտա ծո ղու թյան վառ ար տա հայ տու
թյուն: Այդ նախ շաձ ևե րը հան դես են գա լիս 
հիմ նա կա նում շր ջա նի, քա ռա կու սու, խա չի, 
շե ղան կյան, ե ռան կյան ձևով1:

Ե րկ րա չա փա կան զար դան կա րի պար
զա գույն տար րը՝ կե տը, իր պար զու թյան 
շնոր հիվ հան դի սա նում է զար դան կա րային 
ներ դաշ նա կու թյան բարձ րա գույն աս տի ճան:

Ռիթ միկ կրկ նում նե րի դեպ քում կե տը կա
րող է հան դես գալ որ պես շա րու նա կու թյան, 
ա նընդ հա տու թյան (տոհ մի hարս տու թյան, 
բեր քի և այլ նի) խորհր դա նիշ: Այս տեղ նրա 
հիմ նա կան նշա նա կու թյու նը բազ մա քա նա
կու թյան ար տա ցո լումն է: Զար դա րա րա կան 
ար վես տի ա ռա վել բարդ տար րը ը ստ ձևի 
հան դի սա նում է գի ծը: Գծի տա րա տե սա
կային, ո ճա բա նա կան մեկ նու թյուն նե րից 
մեկն է կե ռա գի ծը, ո րը հիմ նա կա նում կա
տա րում է ջրի նշա նի ար տա հայտ չա–ի մաս
տա բա նա կան գոր ծա ռույ թը: Բայց կե ռա գի
ծը՝ որ պես ար տա հայտ չա կա նու թյան տարր, 
1  Մա նա սյան  Գ.,  Խորհր դա նի շե րի  հան րա գի տա րան, 
Եր., «Ն շա նակ» հրատ., 2007 թ.:

լայն տա րա ծում չս տա ցավ՝ կապ ված իր 
պատ կե րա վո րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե
րի ո րո շա կի սահ մա նա փա կում նե րով: 

Ա ռա վել լայ նո րեն էր օգ տա գործ վում կե
ռագ ծի մեկ նու թյու նը բեկ ված ժա պա վե նի 
տես քով նախ շի ռիթ մային հեր թա կա նու
թյան հետ մի ա սին, ո րը ստա ցել է «շև րոն» 
ան վա նու մը: Շև րոն նե րը կեր պար վես տում 
ա ռա վել հա ճախ օգ տա գործ վել են որ պես 
ջրի խորհր դա նիշ: Հայ կա կան կեր պար վես
տում և զար դա կի րա ռա կան ար վես տում շև
րո նը մա քուր տես քով գործ նա կա նո րեն չի 
կի րառ վել:

Հայ կա կան ժո ղովր դա կան զար դա կի
րա ռա կան ար վես տում կար ևոր տեղ է գրա
վում նաև զար դա գի րը: Դա ի հար կե ա ռա ջին 
հեր թին մա տե նա գիր ձե ռագ րում կա տար
ված հայտ նի զար դան կար ներն են, ո րոնք 
դե կո րա տիվ տար րեր են մա տե նագ րու թյան 
մեջ: Այս տեղ, ի նչ պես ամ բողջ հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան զար դա կի րա ռա կան ար վես
տում, բնո րոշ տարր է հա մար վում գծե րում 
գո յու թյուն ու նե ցող մեղ մու թյունն ու սա հու
նու թյու նը: Ա հա թե ին չու հայ կա կան ար
վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը հայտ նի 
են աշ խար հի բո լոր ծայ րե րում և ար վես տի 
գլուխ գոր ծոց ներ են:

Զար դա կի րա ռա կան ար վես տում կար
ևոր տարր է հա մար վում նաև գա լա րա զար
դը, ո րն էլ ու ղիղ ան կյան տակ բեկ ված գիծ 
է: Գա լա րա զար դի ա ռա վել հայտ նի տե սակ է 
հա մար վում գա լա րա զարդ կե ռա խա չը:

Գո յու թյուն ու նի նաև զար դան կա րային 
մո տիվ նե րի մի ամ բողջ խումբ, ո րոնք ու նեն 
ի րենց գրա ֆի կա կան կա ռուց ված քով ի նք
նամ փոփ ո ւր վագ ծեր: Դրան ցից մե կը զար
դան կա րային կոմ պո զի ցի այի այն պի սի կար
ևոր տարր է, ի նչ պի սին քա ռա կու սին է:

•  Քա ռա կու սի: Այս նախ շաձ ևը նույն
պես ծա գել է շատ հնում և ու նի տա րա
ծա կան լայն ը նդ գր կու նու թյուն: Դի ցա բա
նա կան մտա ծո ղու թյան մա կար դա կում 
քա ռա կու սին ներ կա յա նում է ի բրև ա րա կան 
սկիզբ – եր կինք հա մա պա տաս խա նա բար 
քա ռա կու սու ո ւղ ղա հա յաց կող մե րը, և ի գա
կան սկիզբ – եր կիր՝ հո րի զո նա կան գծե րը: 
Քա ռա կու սին ա ռա ջին հեր թին սահ մա նա
փա կում է պատ կե րային հար թու թյու նը, ո րի 
վրա պատ կեր ված են այս կամ այն մո տիվ
նե րը: Այս պի սով՝ քա ռա կու սին՝ որ պես զար
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դան կա րային խորհր դա նի շի տե սակ, իր 
վրա կա րող է կրել լրաց ման գոր ծա ռույթ:  
Ժո ղովր դա կան ար վես տում քա ռա կու սու 
օ րի նա կը հան դի սա նում է որ պես հիմ նա կան 
ար տա հայտ չա կա նու թյան տարր:

• Շր ջան: Տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի դի
ցա բա նա կան պատ կե րա ցում նե րով մի ա գիծ 
կե տա մի ջուկ շր ջա նը ար ևի խորհր դա նիշն է: 
Սա կայն հայ միջ նա դա րյան գա ղա փա րա խո
սու թյան մեջ շր ջա նի մի ջո ցով բնու թյան չորս 
հիմ նա տար րե րի գա ղա փարն է ար տա հայտ
վել: Այս միտքն է ար ծար ծում Ա. Մնա ցա կա
նյա նը, շր ջանն ու շր ջա նաձև պատ կեր նե րը 
վեր լու ծե լիս՝ վեր ջին ներս կա պե լով ձվի, պտ
ղի սաղ մի հետ:

•  Շե ղան կյու նը ձգ ված քա ռա կու սի է, 
սա կայն նրա ի մաս տա բա նա կան նշա նա կու
թյու նը տար բեր է: Ե թե քա ռա կու սու պատ

կե րը ի րե նից խորհր դան շում է ներ փակ
վա ծու թյուն, հա վա սա րակշ ռու թյուն, ա պա 
շե ղան կյան ար տա ցո լու մը, ը նդ հա կա ռա կը, 
իր մեջ կրում է ո րո շա կի շար ժում և ա զա տու
թյուն, ա զա տագ րում: Այն, ի նչ պես և քա ռա
կու սին, օգ տա գործ վում է որ պես ո րո շա կի 
մա կե րե սին «սահ մա նա փա կիչ»:

Շատ հա ճախ զար դա կի րա ռա կան ար
վես տում օգ տա գործ վում է «ո լո րած ա ռա
սան» տե սա կի զար դան կա րը:

Ե րկ րա չա փա կան խորհր դա նի շե րը նախ
նա կան ըն կա լում նե րի, դի ցա բա նա կան մտա
ծո ղու թյան ար դյունք են, ո րոնց մի ջո ցով մար
դը փոր ձել է բա ցատ րել ի րե րի և եր ևույթ նե րի 
ներ քին կարգն ու բնույ թը, նրանց փո խա
դարձ կա պը, հեր թա կա նու թյու նը, շարժ ման 
ո ւղ ղու թյու նը, ներ դաշ նա կու թյու նը: 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մա նա սյան Գ., «Խորհր դա նի շե րի հան րա գի տա րան», Եր., «Ն շա նակ» հրատ., 2007 թ.:
2. Ներ սի սյան Լ. Ս., Կեր պար վեստ և գե ղար վես տա կան աշ խա տանք, Եր., 2004 թ.:
   Свирин А., Миниатюра древней Армении, Москва, 1939:

ORNAMENT AND THEIR APPILCATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
L. NERSISYAN

The conception ornament vhich fakes a special place in five arts is discussed in the article with 
its kinds, and applicaton particulaities, It is represented as a symbolic art.

ОРНАМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Л. НЕРСИСЯН

В статье обсуждается изобразительное искусство.Изобразительное искусство, его виды, 
характеристики применения, представленЫ в виде символического искусства. 
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Մեր օ րե րում կար ևոր վում են այս կամ 
այն լեզ վի բա ռա կազ մա կան հա մա կար գին 
նվիր ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը, քա նի 
որ բա ռա կազ մա կան տար բեր ե ղա նակ նե
րով լեզ վում ա նընդ հատ նո րա նոր բա ռեր 
են կազմ վում, ո րոնք հարս տաց նում են լեզ
վի բա ռա յին կազ մը, հե տևա բար նաև լեզ
վա կիր նե րի բա ռա պա շա րը: Բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում մեծ 
կար ևո րու թյուն է տր վում ի նչ պես մայ րե նի, 
այն պես էլ օ տար լե զու նե րի բա ռա կազ մու
թյան ու սուց մա նը: «Լե զուն ի մա նալ նշա նա
կում է տի րա պե տել դրա կա ռուց ված քին և 
բա ռե րին»1: 

Ար դի ան գլե րե նի բա ռա պա շա րի մի մա
սը հան դի սա ցող ա ռդ րա կան հա րադ րու
թյուն նե րի ու սու ցումն ա ռա վել ար դյու նա վետ 
և ըն կա լե լի է դառ նում հայե րե նի հետ զու
գա հեռ ներ ան ցկաց նե լիս:Առդ րա կան են այն 
հա րադ րու թյուն նե րը, ո րոնց բա ղադ րիչ նե րը 
հար       ադր վե լով` բնու թա գրում են միև նույն 
ա ռար կան, եր ևույ թը տար բեր կող մե րից: Հայ 
բա ռա կազ մու թյան մեջ սրանք հա ճախ կո չել 
են նոր տի պի հա րադ րու թյուն ներ` որ պես 
այն ժա մա նակ նե րի հա մար նոր, ռու սե րե նի 
նմա նո ղու թյամբ կազմ ված կա ռույց ներ2: 

Սանսկ րի տի քե րա կա նու թյան մեջ այլ 
հա մա դա սա կան բա ղադ րու թյուն նե րի հետ 
մի ա սին dvandva կոչ ված այս կա ռույց նե րը 
ժա մա նա կա կից ան գլե րե նում նաև տար բեր 
ան վա նում ներ են ստա ցել, ի նչ պես` cօpula
tive compounds «հա րակց ված, կա պակց ված 

1    Տե՛ս  Г.  Рогова,  Методика  обучения  английскому 
языку (на английском языке), М., 1983, 131:
2    Տե՛ս  Է.  Աղայան,  Ընդհանուր  և  հայկական  բառա
գիտու թյուն,  Եր.,  1984,  էջ  227–228,  Վ.  Առաքելյան,  Ա. 
Խաչատրյան, Ս. Էլոյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 
1, Հնչյունաբանու թյուն և բառագիտություն, Եր., 1979, էջ 
269–271,  Ա.  Մարգարյան,  Ժամանակակից  հայոց  լեզու, 
Եր., 1990, էջ 70 և այլն:

բար դու թյուն ներ»3, additive compounds «գու
մա րու մային, հա վե լու մային բար դու թյուն
ներ»4, appositional compounds «առդ րա կան 
բար դու թյուն ներ»5, appositive compounds 
«բա ցա հայտ չային բար դու թյուն ներ»6: 

Հաշ վի առ նե լով այս կա ռույց նե րին բնո
րոշ կա ռուց  ված քա յին, ի մաս տային հատ
կա նիշ նե րը և բա ղադ րիչ նե րի շա րա հյու
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը` ա վե լի ճիշտ 
է սրանք ան վա նել appositional compounds 
«առդ րա կան բար դու թյուն ներ». դրանք լի
ո վին հա մա պա տաս խա նում են հայե րե նի 
ա ռդ րա կան հա րադ րու   թյուն նե րին7: Apposi
tional բա ռը նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում 
թարգ մա նել «առդ րա կան» եզ րույ թով, քա նի 
որ “(to) appose” ան գլե րե նից թարգ մա նա
բար նշա նա կում է «մոտ դնել, ա ռդ նել», ի սկ 
նման կա ռույց նե րի բա ղադ րիչ նե րը դր վում 
են կողք կող քի` բնու թագ րե լով նույն մար
դուն, ա ռար կան և այլն:

Թ վում է, թե նման կա ռույց նե րը եր կու 
ի մաս տային կենտ րոն ու նեն, սա կայն, օ րի
նակ` Ի. Փլա գը դրանց ա ջա կող մյան բա ղադ
րիչն է դի տում որ պես ի մաս տային կենտ րոն, 
քա նի որ քե րա կա նա կան փո փո խու թյուն նե
րի հենց դա է են թարկ վում, ի նչ պես` “There 
are many poet–translatorsin this country”– 
«Այս ե րկ րում շատ բա նաս տեղծ–թարգ մա
նիչ ներ կան»1: Այս հատ կա նի շով սրանք 
հա կադր վում են, օ րի նակ` իս պա նե րե նի 
հա ման ման կա ռույց նե րին, ո րոն ցում եր կու 
3  Տե՛ս  S.  Olsen,  Coordination  in  Morphology  and  Syn
tax:  the  Case  of  Copulative  Compounds,  “The  Compo
sition  of  Meaning:  from  Lexeme  to  Discourse”,  Am
sterdam/Philadelphia,  2004,  էջ  17–37:  https://books.
google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq 
=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax
:+the+Case+of+Copulative+Compounds
4   Տե՛ս R. Ginzburg et al., A Course in Modern English Lex
icology, M., 1979, էջ 146, Н. Раєвська,English Lexicology, К., 
1979, էջ 80:
5    Տե՛ս  L.  Bauer,  English  Word–Formation,  Cambridge, 
1983, էջ 203:
6   Տե՛ս G. Booji, The Grammar of Words: An Introduction 
to Linguistic Morphology, Oxford, 2005, էջ 81:
7  Տե՛ս  Լ.  Հովսեփյան,  Գրաբարի  բառակազմության 
վերլուծական տիպը, Եր., 2016, էջ 25–26:

ՍԻ ՐԱՐ ՓԻ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ Ա ՌԴ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ՀԱՅԵ ՐԵ ՆԻ ԶՈՒ ԳԱԴ ՐՈՒԹՅԱՄԲ

https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
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բա ղադ րիչ ներն են մի ա  ժա մա նակ հոգ նա
կի թվի վեր ջա վո րու թյուն ստա նում, ի նչ պես` 
actores–bailarines «դե րա սան– պա րող ներ», 
amigos–enemigos «ըն կեր–թշ նա մի ներ», can
tantes–actors «եր գիչ– դե րա սան ներ», որ հաս
տա տում է իս պա նե րե նում նման կա ռույց նե
րի ե րկ կենտ րո     նու թյու նը2: 

Առդ րա կան հա րադ րու թյուն նե րը կա րե

լի է ու սա նող նե րին ներ կա յաց նել ը ստ այն 
ի մաս տային խմ բե րի, ո րոն ցում դրանք ը նդ
գրկ վում են: Դա սա խոսն ա ռանձ նաց նում 
է Գ+Գ կա ղա պա րով ա ռդ րա կան հա րադ
րու թյուն նե րի 9 ա ռա վել տա րած ված ի մաս
տային խմ բերն3 ու ներ կա յաց նում դրանք ու
սա նող նե րին.

1234 

1   Տե՛ս I. Plag, Word–Formation in English, Cambridge, 2003, էջ 147:
2  Տե՛ս S. Olsen, Composition,“Morphologie/Morphology” , Vol. 1, Berlin and New York, 2000, էջ 912: https://books.goog
le.am/books?id=TI9CDJHW_ScC&pg=PA897&lpg=PA897&dq=Olsen+S.,+Composition#v=onepage&q=Olsen%20S.%2C%20
Composition&f=false
3   Օրինակների մեծ մասը տե՛ս Դ. Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան–տեղեկատու. միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող 
բառեր, Եր., 2008: Անգլերենի առդրական հարադրությունների օրինակներից մի քանիսը տե՛ս S. Olsen, Coordination in 
Morphology and Syntax: the Case of Copulative Compounds; “The Composition of Meaning: from Lexeme to Discourse”, Amster
dam/Philadelphia,  2004,  էջ  17–38:  https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordi
nation+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
4  Անգլերենում կան նաև եռաբաղադրիչ ու քառաբաղադրիչ առդրական հարադրություններ, ինչպես` soldier–states
man–author–orator «զինվոր–պետական գործիչ–գրող–ճարտասան» և այլն (տե՛ս H. Marchand, The Categories and Types of 
Present–Day English Word–Formation, A Synchronic–Diachronic Approach, Wiesbaden, 1960, էջ 82): 

Առդ րա կան հա րադ րու թյուն ներ Անգ լե րեն Հայե րեն

Զ բաղ մունք, մաս նա գի տու թյուն

lawyer–agent «փաս տա բան–գոր 
ծա կալ», philosopher–painter «փի
լի սո փա–ն կա րիչ», singer–composer 
«եր գիչ–եր գա հան», writer–publicist 
«գ րող–թղ թա կից»4 և այլն,

բ ժիշկ–մաշ կա գետ, ե րա
ժիշտ–մեկ նա բան, թիկ նա
պահ–օգ նա  կան, հա ղոր
դա վար–մր ցա վար, ներ կա
րար–ծե փա գործ և այլն,

Կու սակ ցու թյուն ներ և դրանք 
ներ կա յաց նող գոր ծիչ ներ

capitalist–anarchist «կա պի տա լիստ–
ա նար խիստ», democrat–republican 
«դե մոկ րատ–հան րա պե տա կան», 
liberal–anarchist «լի բե րալ–ա նար
խիստ», Marxist–philosopher «մարք
սիստ–փի լի սո փա» և այլն,

լու սա վո րիչ–դե մոկ րատ, հե
ղա փո խա կան–դե մոկ րատ, 
մարք սիստ–լե նի նիստ, 
ֆե դե րա լիստ–նա խա գահ 
և այլն

Ռազ մա կան գործ, պաշ տո նա
վա րու թյուն

bombardier–navigator «հ րե տա զո
րային–ծո վագ նաց», crusader–fighter 
«խա չա կիր–մար տիկ», dictator–
president «բռ նա  պետ–նա խա գահ», 
officer–explorer «ս պա–հե տա զո տող», 
soldier–citizen «զին վոր–քա ղա քա ցի» 
և այլն,

գե նե րալ–ֆելդ մար շալ, 
զրա հա րար–հր կի զող, 
լորդ–քա ղա քա պետ, կա 
պի տան–լեյ տե      նանտ, մի
նիստր–վար չա պետ և այլն,

https://books.google.am/books?id=TI9CDJHW_ScC&pg=PA897&lpg=PA897&dq=Olsen+S.,+Composition#v=onepage&q=Olsen S.%2C Composition&f=false
https://books.google.am/books?id=TI9CDJHW_ScC&pg=PA897&lpg=PA897&dq=Olsen+S.,+Composition#v=onepage&q=Olsen S.%2C Composition&f=false
https://books.google.am/books?id=TI9CDJHW_ScC&pg=PA897&lpg=PA897&dq=Olsen+S.,+Composition#v=onepage&q=Olsen S.%2C Composition&f=false
https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
https://books.google.am/books?id=46kLFhR5gj4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Olsen+S.,+Coordination+in+Morphology+and+Syntax:+the+Case+of+Copulative+Compounds
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Առտ նին ի րեր, գոր ծիք ներ, փո
խադ րա մի ջոց ներ,
հա գուստ

camper–trailer «տուն–մե քե նա», 
hammer–axe «մուրճ–կա ցին», 
refrigerator–freezer «սառ նա րան–սառ
ցա րան», screwdriver–hammer «պ տու
տա կիչ–մուրճ», skirt–trousers «կի սա շր
ջազ գեստ–ա նդ րա վար տիք» և այլն,

բազ կա թոռ–մահ ճա կալ, 
հն ձիչ–խր ձա կապ, սայ
լակ–պատ գա րակ, վեր
նազ գեստ–թիկ նոց, տանկ–
ա կա նա հան և այլն,

Գիր–գ րա կա նու թյա նը, ար վես
տին ա ռնչ վող բա ռեր

album–book «ալ բոմ–գիրք», letter–
application «նա մակ–դի մում», letter–CV 
«նա մակ–ի նք նա  կեն սագ րու թյուն», 
newspaper–magazine «թերթ–ամ սա
գիր», pen–knife «գ րիչ–դա նակ» և այլն,

ա ղոթք–նա մակ,  բա ռա
րան–տե ղե կա տու, դի մում–
գան գատ, հա մերգ–շ նոր
հան դես, շոու–հան դի սանք 
և այլն,

Տար բեր հաս տա տու թյուն ներ 
(նաև ու սում ա կան), ռես տո
րան ներ, կա ցա րան ներ

library–guestroom «գ րա   դա   րան–
հյու րա   սեն  յակ», museum–preserve 
«թան գա րան–ար գե լոց», restaurant–
discotheque «ռես տո րան–դիս կո տեկ», 
shop–office «խա նութ–գ րա սե նյակ», 
theater–museum «թատ րոն–թան գա
րան», university–college «հա մալ սա
րան–վար ժա րան» և այլն,

ավ տոկ ցորդ–նն ջա սե նյակ, 
ար գե  լա  վայր–թան գա րան, 
դպ րոց–ար վեստա նոց, 
սրճա րան–ռես տո րան, 
տուն–ին տեր նատ, ու նի
վեր մագ–հան րա խա նութ 
և այլն,

Ճար տա րա պե տու թյուն, կա
ռույց ներ

cathedral–basilica «տա ճար–բա զի լիկ», 
monument–statue «հու շար ձան–քան
դակ», sculpture–garden «հու շար
ձան–պար տեզ», sculpture–monument 
«քան դակ–հու շար ձան» և այլն,

ամ րոց–բ նա կա վայր, բերդ–
ամ րոց, բլուր–հ նա վայր, 
խուց–քա րայր, հու շար ձան–
դամ բա րան, պատշ գամբ–
ա ռանձ նա սե նյակ և այլն,

Աշ խար հի տար բեր կող մեր
South–East, South–West, North–East, 
North–West

հա րավ–ար ևելք, հա րավ–
ա րև մուտք, հյու սիս–ար
ևելք, հյու սիս–ա րև մուտք

Չափ ման մի ա վոր ներ
watt–hour, kilometre–hour, kilovolt–
ampere, tonne–kilometre, etc

վատտ–մետր, կի լո մետր–
ժամ, կի լո վոլտ–ամ պեր, 
տոն նա–կի լո մետր և այլն

Առդ րա կան հա րադ րու թյուն նե րի ուսու
ցումն ա վե լի ար դյու նա վետ կա րող է դառ
նալ ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րառ
մամբ: Որ պես զի ու սա նող ներն ա ռա վել 
խո րու թյամբ ըն կա լեն դրանց կազ մու թյու նը 
և ար տա հայ տած ա մե նա տար բեր ի մաստ
նե րը, կազ մա կերպ վում են զույ գե րով և 
խմբային աշ խա տանք ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
զար գա նում են նաև ու սա նող նե րի հա մա
գոր ծակ ցային հմ տու թյուն նե րը: Ու սա նող
նե րը շփ վում են ոչ մի այն դա սա խո սի, այլև 
մի մյանց հետ, մտ քեր փո խա նա կում և ակ
տի վու թյուն դրս ևո րում դա սի ըն թաց քում: 
Ժա մա նա կա կից դա սա խո սի ա մե նա կար
ևոր ա ռա քե լու թյուն նե րից է ոչ մի այն ու
սում նա սիր վող նյու թը խո րու թյամբ մա տու

ցե լը, այլև ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցում 
ա պա հո վե լը: 

Առդ րա կան հա րադ րու թյուն նե րը կա րե լի 
է ու սու ցա նել.

1. Հա մա պա տաս խա նեց ման վար ժու
թյուն նե րի (matching exercises)1 մի ջո ցով, 
ո րոնց դեպ քում նշ ված կա ռույց նե րի բա
ղադ րիչ նե րը տր ված են եր կու ա ռան ձին 
սյու նակ նե րով, սա կայն խա ռը դա սա վո րու
թյամբ: Ու սա նող ներն աշ խա տում են զույ գե
րով. փոր ձե լով գտ նել ա ռն չա կից ի մաստ նե
րով բա ղադ րիչ նե րը` նրանք պետք է կազ մեն 
ա ռդ րա կան հա րադ րու թյուն ներ: O րի նակ` 
editor–director, museum–preserve և այլն:

1  Տե՛ս  J.  Scrivener,  Learning  Teaching;  A  Guidebook  for 
English Language Teachers, Oxford, 2005, էջ 237:
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2. Ե րկ խո սու թյուն նե րի1 վրա հիմն ված 
վար ժու թյուն նե րով: Տր վում է ե րկ խո սու թյու
նը` բաց թողն ված տե ղե րով, ո րոնք ու սա նող
նե րը պետք է լրաց նեն` տր ված ա ռդ րա կան 
հա րադ րու թյուն նե րից ը նտ րե լով ճիշտ տար
բե րակ նե րը: 

Այս պես` 
A: Did you go on a trip last week, John?
B: Oh, yes, Bob, we had a wonderful time. 

We visited a lot of historical sites.
A: Wow, that’s great. I guess you also vis

ited the 13th century…….. in the south of the 
country.

B: Yes, we did. It was magnificent. By the 
way, there were a lot of …….. there.

library–guestroom, cathedral–basilica, 
camper–trailer, visitor–tourist, shop–office .

Այ նու հետև ու սա նող նե րը բա ժան վում են 
5 փոքր խմ բե րի` ո րո շե լու Գ+Գ կա ղա պա րո վ 
առդ րա կան  հա րադ րու թյուն նե րի բա ղադ
րիչ նե րի միջև ե ղած շա րա հյու սա կան կա
պը: Խմբե րից յու րա քան չյու րը պետք է ո րո շի 
10 ա ռդ րա կան հա րադ րու թյուն նե րի բա ղա
դրիչ նե րի շա րա հյու սա կան հա րա բե րու թյու
նը, քա նի ո րայդ տե սան կյու նից ա ռդրա կան 
կազ մու թյուն նե րը կա րող են ունե նալ եր կա կի 
պատ ճա ռա բան վա ծու թյուն: Այս պես,  բա ղա
դրիչ նե րի միջև կա րե լի է դի տել և՛ ստո րա
դա սա կան հա րա  բե  րու թյուն, ո րի դեպ քում 
ե րկ րորդ բա ղադ րի չը մաս նա վո րեց նում է 
ա ռա ջի նի ի մաս տը` բժիշկ–վա րա կա գետ, doc
tor–surgeon «բ ժիշկ–վի րա բույժ», և՛ հա մա դա
սա կան հա րա բե րու թյուն` բա ղադ րիչ նե րի մի

1  Տե՛ս  D.  Larsen–Freeman,  Techniques  and  Principles  in 
Language Teaching, Oxford, 2000, էջ 49:

ջև «և» հա մա դա սա կան շաղ կա պով2, ի նչ պես` 
բժիշկ և վա րա կա գետ, դպ րոց և ար վես տա նոց 
և այլն, ան գլե րե նում` poet and translator «բա
նաս տեղծ և թարգ մա նիչ», theater and museum 
«թատ րոն և թան գա րան» և այլն. ը նդ ո րում` 
եր կու լե զու նե րում էլ, ե րբ փո խում ե նք բա
ղադ րիչ նե րի տե ղե րը` ար վես տա նոց–դպրոց 
և դպ րոց–ար վես տա նոց3, poet–translator «բա
նաս տեղծ–թարգ մա նիչ» և translator–poet 
«թարգ մա նիչ–բա նա ստեղծ», բա ղադ րու թյան 
ը նդ հա նուր ի մաս տը չի փոխ վում: 

Ու սա նող նե րի ա ռա ջին խում բը պետք 
է ա ռանձ նաց նի ո րո շիչ–ո րո շյա լի հա րա
բե րու թյամբ այն կազ մու թյուն նե րը, ո րոնց 
բա ղադ րիչ նե  րից մե կը փո    խառ   յալ բառ է, 
ի նչ պես` բե տա–մաս նիկ, բե տա–տ րո հում, 
գամ մա–ճա ռա գայթ4, alpha–receptor «ալ ֆա–
ըն դու նիչ», beta–ray «բե տա–ճա ռա գայթ», 
gala–performance «գա լա–ներ կա յա ցում», 
gamma–camera «գամ մա–ֆո տո խցիկ» և 
այլն: Մյուս խումբն ա ռանձ նաց նում է ո րո
շիչ–ո րո շյալ կա    պակ  ցու թյամբ այն հա րա
դրու թյուն նե րը, ո րոնց եր կու եզ րերն են փո
խա ռյալ բա ռեր, ի նչ պես` բալ–մաս կա րադ5, 
բիզ նես–պ լան, ֆե դե րա լիստ–կանց լեր և այլն:

4–րդ խումբն ա ռանձ նաց նում է ո րո շիչ–
ո րո շյալ հա րա բե րու թյամբ այն կազ մու թյուն
նե րը, ո րոնց բա   ղադ րիչ ներն ար տա հայ տում 

2    Տե՛ս  Է.  Աղայան,  Ընդհանուր  և  հայկական 
բառագիտություն, Եր., 1984, էջ 227:
3  Տե՛ս  Գ.  Վարդանյան,  Ժամանակակից  հայերենի 
անվանական  վերլուծական  բառակազմությունը,  Եր., 
2010, էջ 82:
4    Տե՛ս  Հ.  Օհանյան,  Ժամանակակից  հայոց  լեզվի 
բառապաշարը  և  նրա  հարստացման  միջոցները,  Եր., 
1982, էջ 67:
5    Այս  հարադրության  բաղադրիչների  միջև  կապը 
կարող է դիտվել նաև որպես համադասական: 

editor hour

South  preserve

museum  director

watt  East

democrat  republican

cathedral  husband

gardener
skirt
bombardier

basilica
navigator
trousers
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են  փո խա բե րա կան ի մաստ ներ, ի նչ պես` 
լույս–ա ստ վա ծու հի «սի րե լի, պաշ տե լի 
է ակ», մահ–աղ ջիկ «մա հը ա ղջ կա տես քով», 
գառ–ա ստ ված «ան մե ղու թյուն, բա րու թյուն 
խորհր դա նշող ա ստ ված» և այլն: Այս խում
բը նաև կազ մում է վայ բա ղադ րի չով ո րո շիչ–
ո րո շյա լի շա րա հյու սա կան կա պակ ցու թյամբ 
ծաղ րա կան ի մաստ ներ ար տա հայ տող ա ռ
դ րա կան հա րադ րու թյուն ներ, ի նչ պես` վայ–
ա ռաջ նորդ, վայ–բա րե փո խիչ, վայ–բ ժիշկ, 
վայ–գոր ծիչ, վայ–զին վոր, վայ–ժո ղովր դա
վար, վայ–լ րագ րող, ո րոնց  մեջ  վայ բա ղա
դրի չը ո րոշ չի դեր է կա տա րում: 

Անգ լե րե նում ո րո շիչ–ո րո շյալ հա րա բե րու
թյուն կա հիմ նա կա նում այն ա ռդ րա կան հա
րադ րու թյուն նե րում, ո րոնց բա ղադ րիչ նե րից 
ա ռա ջի նը մատ նան շում է ե րկ րոր դի սե ռը: 

Այս տեղ կար ևոր է ու սա նող նե րի ուշա դրու
թյու նը հրա վի րել այն փաս տին, որ ի տար բե
րու թյուն հին ան գլե րե նի` ժա մա նա կա կից ան
գլե րե նում գո յա կա նի սե ռի քե րա կա նա կան 
կար գը1 չի պահ պան վել,  հետ ևա բար մի շարք 
վեր լու ծա կան բա ղադ րու թյուն նե րում ա րա
կան և ի գա կան սե ռի տար բե րակ ման հա
մար կի րառ վում են he և she դե րա նուն նե րը, 
կամ boy, girl, man, woman և այլ գո յա կան
ներ, ի նչ պես` he–bear «որձ ա րջ», she–goat 
«էգ այծ», gentleman–farmer «տ ղա մարդ ֆեր
մեր», girl–child «աղ ջիկ ե րե խա», man–driver 
«տ ղա մարդ վա րորդ», mail–carrier «տ ղա
մարդ ա ռա քիչ», woman–painter «ն կար չու հի», 
woman–washer «լ վա ցա րա րու հի», lady–doctor 
«բժշ կու հի» և այլն: Նման բա ղադ րու թյուն
ներն ան հրա ժեշտ են ան գլե րե նին, քա նի որ 
ոչ բո լոր բա ռերն են ստա նում սեռ մատ նա
նշող –ess վեր ջա ծան ցը: 

5–րդ խում բը պետք է կազ մի ազ գակ ցա
կան կա պեր ար տա հայ տող ո րո շիչ–ո րոշ
յա լի շա րա հյու սա կան  հա րա բե րու թյամբ 

հա րադ րու թյուն ներն ագ լե րե նում, ի նչ պես` 
dancer–sister «պա րու հի–քույր», engineer–
father «ին ժե ներ–հայր», gardener–husband 
«պար տիզ պան–ա մու սին», lawyer–brother 
«ի րա վա բան–եղ բայր», professor–mom «դա
սա խոս–մայր», surgeon–brother «վի րա 
բույժ–եղ բայր», ո րոն ցում ա ռա ջին գո յա կա
նը ներ կա յաց նում, «ո րո շում է» ե րկ րոր դի 
մաս նա գի տու թյու նը: 

Փոքր խմ բե րով աշ խա տան քի ա վար տից 
հե տո ամ փոփ վում են ար դյունք նե րը:  Դա սա
խոսն ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի
րում է նաև այն փաս տին, որ ան գլե րե նում 
ա ռդ րա կան բա ղադ րու թյու նը, հա րադր վե
լով եր րորդ գո յա կա նի հետ, դառ նում է դրա 
ո րո շի չը, ի նչ պես` [[author–historian] group] 
«գ րող–պատ մա բան նե րի խումբ», [[poet–
painter]] crew] «բա նաս տեղծ–ն կա րիչ նե րի 
աշ խա տա կազմ», [[singer–composer] group] 
«եր գիչ–եր գա հան նե րի խումբ»: Նման կազ
մու թյուն նե րը հա ճախ եր կի մաստ են, ի նչ
պես` [[poet–painter] crew] «բա նաս տեղծ նե րի 
և նկա րիչ նե րի աշ խա  տա կազմ» կամ «բա
նաս տեղծ–ն կա րիչ նե րի աշ խա տա կազմ», 
[[singer–composer] group] «եր գիչ նե րի և եր
գա հան նե րի խումբ» կամ «եր գիչ–եր գա հան
նե րի խումբ» և այլն: 

Այս պի սով, ան գլե րե նի բա ռա պա շա
րի դա սա վան դու մը ու սուց ման նո րա
գույն մե թոդ նե րի, զույ գե րով և խմ բային 
աշ խա տանք նե րի կի րառ մամբ օգ նում է 
ուսա նող նե րին մշ տա պես ի րա զեկ լի նե
լու բա ռա պա շա րային զար գա ցում նե րին 
և փո փո խու թյուն նե րին: Ա նգ լե րե նի բա
ռա պա շա րային մի ա վոր նե րի` այդ թվում և 
ա ռդ րա կան հա րադ րու թյուն նե րի բա ռա
կազ մու թյան քն նու թյունն ա ռա վել ար դյու
նա վետ է դառ նում հայե րե նի հետ զու գա
հեռ ներ ան ցկաց նե լու դեպ քում: 
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О БУ ЧЕ НИ ЕС ЛОЖ НЫМ СУ ЩЕСТ ВИ ТЕЛЬ НЫМ АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА  
(ТИП СВЯ ЗИ – ПРИ МЫ КА НИ Е) В СО ПОС ТАВ ЛЕ НИИ С АР МЯНС КИМ Я ЗЫ КОМ

С. КА РА ПЕ ТЯН

В стат ье исс ле ду ют ся ву зовс кие ме то ды обу че ния слож ных су щест ви тель ных (тип свя зи 
– при мы ка ни е) в анг лийс ком язы ке в со пос тав ле нии с ар мянс ким. Под чер ки ва ет ся важ ность 
со пос та ви тель ных исс ле до ва ний в воп ро се бо лее глу бин но го восп ри я тия то го или ино го 
язы ко во го яв ле ни я. Предс тав ле но сло во об ра зо ва ние слож ных су щест ви тель ных, их пре по
да ва ние сог лас но тем смыс ло вым груп пам, в ко то рые они вк лю че ны. Под чер ки ва ет ся важ
ность ра бо ты па ра ми и груп па ми, уп раж не ния по сос тав ле нию слож ных су щест ви тель ных 
из двух столб цов, ко то рые ук реп ля ют восп ри я тие об ра зо ва ния слож ных су щест ви тель ных. 
Изу че ние анг лийс кой лек си ки с по мощ ью но вей ших ме то дов, ин те рак тив ных уро ков, пар
ной и груп по вой ра бо ты поз во ля ет сту ден там всег да быть в кур се раз ви тий и из ме не ний в 
об лас ти лек си ки.

TEACHING ENGLISH APPOSITIONAL COMPOUNDS (ANALYTICAL STRUCTURES 
WITH DISTANT LOCATION OF COMPONENTS) IN COMPARISON WITH ARMENIAN

S. KARAPETYAN

The article deals with the methods of teaching English appositional compounds at higher ed
ucational institutions in comparison with Armenian. The importance of comparative–contrastive 
analyses in conceiving certain linguistic phenomena is emphasized in the article. The article pres
ents the word–formation of appositional compounds, their teaching according to those semantic 
groups in which they are gathered. Pair and group works are considered significant, the matching 
exercises (forming appositional compounds from two columns)which reinforce the acquisition 
of the formation of appositional compounds are important as well. The teaching of the English 
language vocabulary through various newest methods, interactive lessons, pair and group works 
gives the students the opportunity of always being aware of the vocabulary developments and 
changes.
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Nowadays many different approaches to 
higher education are discussed in the light of 
the requirements of the Ministry of Education 
and Science of RA and other educational au
thorities. The importance and necessity of sat
isfying the needs of population in education, 
providing with accessibility of a qualitative 
education and integration of education and 
scientific–technical achievements are usually 
emphasized. Reforming scientific sphere and 
stimulating innovative activity as key sources of 
stable economic growth are directly associated 
with introducing E–learning technology (also 
distance learning or remote education) in the 
academic process. At present, a huge number 
of digital resources brings variety and useful
ness in the educational process and add much 
to the learning and teaching experience. For 
example, web sites of world famous universi
ties and organizations: http://www.ox.ac.uk/re
search/libraries/index.html; http://www.squire.
law.cam.ac.uk/electronic_resources/; http://lib.
harvard.edu, http://www.bbc.co.uk. [1]

Technological opportunities affects educa
tion: with on–line courses a professor or an 
expert can teach at a time 60 000 students 
rather than 50 or 200 students at academician 
lectures in one auditorium.

The development of new information tech
nologies and their implementation in the educa
tional process for transferring knowledge and 
competencies is an integral part of our time. 
Information and communication technologies 
are effec tive means, methods and techniques 
to tackle major issues and to reach objectives 
of education. Learning foreign languages as 
component of the humanitarization of higher 
education is of great importance since it has 
been contributing to the development of co
herent view of the world, education of values, 
building com municative connections, relation
ships and mutual understanding between dif
ferent people, nations and cultures. Modern 
information and communication technologies 
play an invaluable role in this process.

Information technologies are changing the 
social and communication space and create 
new conditions for developing heuristic dia
logue. A special role is given to the Internet 
communication (Web–forum, audio–video con
ferencing, chat, blog, e mail, online file sharing, 
whiteboard, etc.), that enhance cognitive–com
municative interaction. The Internet provides 
the real opportunities for simulation of train
ing and information environment, with certain 
communication links and relationships being 
formed.

This specificity of Internet communications 
can be realized in the course of teaching for
eign languages. Of course, on–line communi
cation can’t substitute direct or face–to–face 
communication, but at the same time, social 
networking significantly complements tradi
tional education process by transferring it to 
the Internet.

Contemporary students are sometimes spe
cial – they need dedicated teachers who are 
responsible for encouraging them to explore 
the language and develop a love of learning 
it. Using digital resources helps the students 
study at the schools, stimulate their mind and 
allow them to learn by discovery.

English teachers, working with students, 
recognize that such learners think and behave 
differently than those from previous genera
tions. These students were born in a world of 
information technologies; they regularly mul
titask and they trust the ideas of web videos 
more than their postulates in well–known text
books. Digital generation or Gen–Y is signifi
cant and these young people constitute about 
20 percent of the world’s population. Many 
second language learners are supposed to be
long to this group; and they demand our close 
atten tion and understanding[3].

Gen–Y originated in developed nations 
and they are increasing throughout the world. 
Whereas Gen–Y has received much attention 
in the academic literature of many fields, this 
is not yet the case in English Language Teach
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ing (ELT) research. This lack of consideration 
is regrettable, as most Gen–Y’ers are currently 
English language learners. That is why teaching 
strategies should be aimed at engaging such 
learners in academic process.

E–learning, an area of English Language 
Teaching (ELT), continues to be of interest to 
both practitioners and students engaged in 
the field. E–learning course design is usually 
based on ELT contexts with using webinars, 
video clips, audio scripts, forums, charts, ICQ, 
Skype, on–line testing, interactive textbooks 
and boards.

E–learning technology tools are di vided into 
two large groups:

• synchronous learning tools: chats, 
ICQ, SKYPE, interactive whiteboards, video
conferences;

• asynchronous learning tools: e–mail, 
blogs, forums, Twitter, video and audio pod
casts, on–line testing.

The asynchronous nature of network com
munications allows the users to be engaged in 
a dialogue, forum, or chart at any convenient 
time, regardless of time or their location.

There are numerous advantages and disad
vantages in both synchronous and asynchro
nous E– learning tools and data transmission.

Advantages of on–line synchronous com
munication tools:

• Useful to support face–to face con
tacts with the students;

• Sessions for decision–making be come 
more efficient and effective;

• Give the feeling of direct voice contact 
in distance learning courses;

• Preserve the spontaneity and flu ency 
of the speech similar to the real–life environ
ment;

• Provide timely support of voice com
munication via instant feedback from the audi
ence and management;

• Add immediacy, operative coopera tion 
and personal contacts.

Advantages of on–line asynchronous com
munication tools:

• Give time and opportunity to consider 
the decision and think over the answer;

• Provide an opportunity for complete 
participation in the communication proc ess at 

any time;
• The speech speed may be changed 

and the students with different language skills 
can be involved easily in the course;

• The ability to use low bandwidth com
munication channels;

• The participants of interaction do not 
depend on the time, the place, and the plan
ning process;

• Participants should feel certain com
fort when communicating in writing.

Disadvantages of on–line synchronous com
munication tools:

• The communication time is limited, 
there is little time for reflection left;

• The problem of planning may arise for 
the people in different time zones or those who 
are busy at work;

• They can require additional hard ware 
and software;

• They require higher bandwidth chan
nels for audio and video conferenc ing.

Disadvantages of on–line asynchro nous 
communication tools:

• The participants experience lack of 
personal contact and verbal commu nication;

• It requires a longer period for group 
decision making;

• The feedback can be delayed for a few 
days or hours[4].

Such interactive tool as a webinar (from 
«Web–based seminar») can be at tributed to 
both categories: synchronous and asynchro
nous e–learning. In the event of students’ par
ticipation in online webi nar and listening to the 
teacher’s lecture in real time and asking him 
a question via chat, we deal with synchronous 
training. If the record of webinar was down
loaded from the site some time ago, in this case 
we use an asynchronous type of webinar and 
E–learning.

Webinars are very convenient because the 
listeners and the participants can reg ister for 
a webinar if they are interested in it, or watch 
recordings of the webinars if they fail to attend 
them in a real time.

We should rethink what we do in classrooms 
now and in the future. First, we are to reflect 
on our current practice and discuss whether 
the approaches and techniques are still rele
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vant. However, we must also recognize that the 
students we are teaching today were born in 
the digital age, while many of their teachers 
were not. How will new digital elements change 
and add more value to our teach ing? As a re
sult, the teacher–tutor–student relationships 
have been affected by these changes.

Video communication is able to bring the 
world into your classroom and give your stu
dents the chance to have real communication 
in English and to create motivating language–
learning activities. With the help of video con
ferencing tools like mailVU and Skype, the 
learners can download lesson plan, a video 
record and tutorial guide. The students can 
explore the world of digital images and how 
digital video and software can bring life into 
the classroom and be used to create motivating 
language–learning activities[2].

Video conferencing as a means of enhanc
ing communication can be the sub ject of the 
discussion on the experimental and scientific 
research, management of the organization, 
the educational process. First desktop video
conference systems appeared in the mid 90s. 
Since then, they have been widely used by 
the or ganizations providing distance educa
tion services. According to the psychological 
research during a telephone conversation in 
the average about 20% of the informa tion is 
perceived; in personal communica tion nearly 
80% of all, which was said, is assimilated, and 
in video communication session this indicator 
reaches 60%. More than that, if the interlocu
tor’s conversa tion is complemented with visual 
nonver bal language (gestures, facial expres
sions, body language etc.) on the sound chan
nel, this visual accompaniment improves and 
increases the interlocutor’s the efficiency of 
perception. Obviously, in video calls psycho–
physiological parameters are somewhat equal 
to the face–to–face con tacts and they greatly 
exceed the capaci ties of ordinal telephone com
munication[5].

However, in order to ensure effec tive video 
conversation in business or education process, 
it is insufficient just to see and hear only one 
interlocutor or partner. It is necessary to or
ganize video conferences between several par
ticipants, providing exchange and transmission 

of additional information (presentations, docu
ments, video images from additional cameras, 
chats with participants etc.). The technology of 
simultaneous transmission of video, voice and 
data is called video or teleconferencing. Today 
video conference technology is considered to 
be highly ef fective for the optimization of busi
ness processes through reducing transporta
tion, overhead and other costs.

Nowadays video conferencing is not as ex
pensive technology as it was few years ago, and 
both large companies and small business can 
afford it. In our country the use of video com
munication and video conferencing is optimal 
in the following cases:

• if the value of working time for the 
management is so high as that arranging tele
conference saves the cost of business trips;

• if it is necessary to achieve a high level 
of learning, rapid assimilation of the knowledge 
and information, presented by the speaker or 
the lecturer;

• if there is an objective necessity for 
face–to–face contacts and rapid decision mak
ing;

• if in emergency situations you want to 
immediately arrange virtual meeting of numer
ous and extremely busy execu tives and experts 
of different levels, who are located in remote 
geographical areas [3].

Video conferencing for educational purpos
es usually crate such kind of situation in which 
any participant has the opportunity not only to 
formulate his or her own outlook, but also to 
listen to each other’s opinion and to compare 
their points of view.

Video conferencing allows saving time and 
affords. Further development of E–learning de
notes a structured learning environment that 
integrates audio and video conferencing, text 
chat, interactive whiteboards, shared appli
cations, tools of testing and feedback, forum 
and webinars. Thus, remote or distant learning 
process is performed through a combination 
of syn chronous and asynchronous tools, while 
retaining the flexibility and convenience and 
expanding the quality and efficiency of both 
modes of communication.

In virtual communication, being in
tercultural by the character, the lecturer or 
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professor should certainly take into account 
the specify of linguistic means and resources, 
the rules of interaction, because of technologi
cal features that can not only contribute to the 
dialogue, but also complicate collaboration and 
understanding. The teacher or the lec turer 
faces both methodological and didactic tasks 
aimed at optimizing the communication pro
cess, which is deter mined by the ability to dia
logue with the interlocutors, to formulate their 
thoughts, define the tasks, avoid the ambiguity 
of the messages, etc.

It is well known that fundamental paper 
dictionaries are obsolete. On the contrary, 
electronic dictionaries are char acterized by 
frequent changes and avail ability of versions 
for a wide range of us ers. Therefore, computer 
dictionaries can be considered as current lex
icography.

In reviewing of the results of elec tronic dic
tionaries implementation in the learning pro
cess it was found that students prefer to use 
handheld electronic diction aries in the class
room. For the translation of the original texts 
on economics they use printed dictionaries or 
computer translator. The quality of such work is 
low and does not meet the required standards 
of translation. To increase interest in electronic 
dictionaries, it is necessary to develop a set of 
specific exercises that facilitate the acquisition 
of skills of using a dictionary.

Electronic dictionaries and electronic ver
sions of printed dictionaries are widely avail
able on the market of software and printed 
products at the moment. They form a good ba
sis for simplification of the study of the English 
language.

Lingvo dictionary can translate a word and 
a phrase from Armenian into Russian, English, 
Spanish, Italian, German and French. Arme
nian–English dictionary contains 3,500,000 
entries and consists of the fol lowing thematic 
dictionaries: universal, economic, computer, 
polytechnic, medi cal, legal, scientific, oil and 
gas, informal vocabulary words and expres
sions, as well as phrase and grammar book. 
The latest version is equipped with electron
ic dictionary Lingvo application Lingvo Tu tor. 
This application allows you to learn new words, 
grouped by topics.

In addition to the actual computer dictionar
ies there is a large number of electronic ver
sions of traditional diction aries. Such foreign 
publishing houses as Longman, Cambridge 
University Press, McMillan release convention
al dictionar ies on the print substrate with an 
appli cation disc which includes an electronic 
version of the dictionary.

McMillan dictionary has enormous poten
tial. Its articles consist of the word itself, its 
transcription, definition and examples of use; 
each word is voiced by American and British 
speakers.

Longman dictionary has better meth od of 
vocabulary introduction and gram mar materi
al. The lexical material is presented with illus
trations containing comments. This path helps 
to create visual images and the vocabulary, as 
a result, is absorbed much stronger. The in
troduction of grammar material is facilitated 
by the use of animated movies, demonstrating 
the use of the grammar construction. It also 
provides a solid basis for fixing gram matical 
models. This computer program has one more 
feature that differs it from a number of similar 
products. It contains grammar tests, covering 
all sections of grammar and PC versions of 
international tests TOEFL (Test of English for 
Foreign Learners) and TOEIC (Test of English 
for International Communication). These tests 
include sections on testing skills in listening, 
speaking, writing and under standing of the 
written text in which the program gives the re
sults and recom mendations.

The use of audio–visual training aids, e.pic
tures, videos, audio fragments is considered as 
the great advantage of educational electronic 
dictionaries. The uniqueness of electronic dic
tionaries consists in explaining grammatical 
phe nomena both in a usual way and with the 
help of authentic dialogue, which is not typical 
for paper dictionaries.

Thus, electronic dictionaries should take an 
important part in the process of learning stu
dents. The tech niques of using electronic dic
tionaries, their structure and the construction 
of entries will facilitate the translation proc ess 
and make it more effective.

At the present time weblogs (blogs) are 
widely used in teaching process. A blog is a 
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discussion or informational site published on 
the World Wide Web consisting of discrete 
entries (“posts”) typically displayed in reverse 
chronologi cal order.

Personal blog enables every student to have 
his or her own web log. Students simply log on 
to the site to make their posts. These blogs are 
viewable to the entire class or just the tutor (at 
your op tion), and visitors can make posts or 
leave comments as well.

Topical (group) blog is a collaborative space 
where students and tutors can share ideas 
while discussing a common topic. The uses 
of this feature are only limited by the tutor’s 
imagination. Again as the tutor, you control all 
access to these forums.

Assignment blog is a new feature that allows 
tutors to post assignments for the class and 
later grade them in a private secure setting. 
Students can work on as signments over multi
ple online sessions and then submit them when 
they are fin ished. Tutors can subsequently 
grade the assignment, offer guidance or com
ments, or return the assignment to the student 
for further work.

Blog gives an opportunity to extend the 
time of the course; it enables each stu dent to 
take an active part in the process of communi
cation in a foreign language, to implement the 
principle of individual approach to education.

It can be concluded that in the process of 
working with students the blog forms compe
tencies in the following areas: foreign language 
listening comprehension of authentic material; 
written speech in a foreign language; creating 

and maintain ing blog in a foreign language; 
searching for information on a given topic in a 
foreign language in the global network; analyz
ing the work, forming self–esteem in a foreign 
language.

The students’ learning styles will be influ
enced by their genetic make–up, their previous 
learning and communicative experiences, the 
technologies, the culture and the society they 
live in. Modem infor mation technologies have a 
positive effect on academic process and greatly 
expand learning opportunities supplying Visu
al, demonstrative, easy to understanding pre
sentations.

Students learn better and more quickly if 
the teaching methods used match their pre
ferred learning styles. With the advent of on
line education, the student–teacher or tutor 
relationship can be radically changed, because 
the students become involved in the learning 
process and get more interested and motivated 
in learning and rising self–esteem.

The interest of teachers in edu cation to new 
learning tools allows to see the educational 
opportunities of modern hardware and soft
ware in teaching a for eign language. The use 
of modern infor mation technology can improve 
students’ motivation to learn, their responsi
bility, the level of self–actualization, and form 
communication skills and intercultural compe
tence. It can motivate stronger students to help 
others and strengthen the interaction between 
students. It can also give students a platform 
to discuss topics covered in class outside of 
school.
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ДИС ТАН ЦИ ОН НОЕ ОБУ ЧЕ НИЕ В АНГ ЛИЙС КОМ ЯЗЫ КЕ
А. МАР ТИ РО СЯН 

В стат ье обос но ва на важ ность ис поль зо ва ния дис тан ци он но го обу че ния при фор ми ро
ва нии зна ний, на вы ков и ком пе тен ций в анг лийс ком язы ке в сов ре мен ном об ра зо ва тель ном 
про цес се. В свя зи с этим, ог ром ное вли я ние уде ля ет ся ра ди каль ным из ме не ни ям в ме то до
ло гии пре по да ва ния анг лийс ко го язы ка. С по яв ле ни ем дис тан ци он но го об ра зо ва ния вза и
мо от но ше ния меж ду пре по да ва те ля ми и сту ден та ми тер пят из ме не ния и ста но вят ся бо лее 
отк ры ты ми и сот руд ни ча ю щим, пос коль ку вов ле че ние сту ден тов в сам про цесс изу че ния 
иност ран ных язы ков по вы ша ет их за ин те ре со ван ность и мо ти ва ци ю. По ми мо это го, крат ко 
расс мот ре ны ос нов ные ком по нен ты дис тан ци он но го обу че ни я. 

ՀԵ ՌԱ ՎԱՐ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒՄՆ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
Ա. ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ 

Հոդ վա ծում հիմ նա վոր ված է ան գլե րե նում գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում հե ռա վար ու սուց ման կի րա ռու մը ար դի կր թա կան 
հա մա կար գում: Այդ ա ռու մով մեծ ու շադ րու թյուն է հատ կաց ված ան գլե րե նի ու սուց ման մե
թո դա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րին:

Հե ռա վար ու սուց ման ի հայտ գա լով սո վո րող նե րի և սո վո րեց նող նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը մե ծա պես փոխ վել ե ն՝ դառ նա լով ա ռա վել բաց և հա մա գոր ծակ ցային, քա նի 
որ սո վո րող նե րի՝ լեզ վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում լայ նո րեն ներգ րա վու մը բարձ րաց նում է 
նրանց հե տաքրք րու թյու նը և մո տի վա ցի ան:

Բա ցի այս ա մե նից հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են նաև հե ռա վար ու սուց ման հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րը:
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Ու սում նա սի րե լով նե րա ռա կան կր թու
թյան հիմ նախն դիր նե րը ՀՀ քա ղաք նե րում 
և գյու ղա կան հա մայնք նե րում, ի նչ պես նաև 
հե տա զո տե լով կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ու սուց ման և կր թա կան մի ջա վայ րի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը՝ մեր ա ռջև խն դիր ե նք 
դրել ու սում նա սի րել ՀՀ Տա վու շի մար զի 
Բերդ տա րա ծաշր ջա նի նե րա ռա կան կր թու
թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րում ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման մի ջոց ներն ու պայ ման նե
րը, առ կա խն դիր ներն ու բաց թո ղում նե րը և 
առ հա սա րակ՝ ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
աշ խա տանք նե րի դր ված քը: Այդ նպա տա
կով ան ցկաց րել ե նք հար ցում ներ՝ պար զե լու 
նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ
րոց նե րում ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ
խա տանք նե րի դր ված քի շուրջ ու սու ցիչ նե րի 
տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը (1, 71–95):

Հե տա զո տու թյունն ան ցկաց վել է Բերդ 
տա րա ծաշր ջա նի Ա րծ վա բեր դի Բ. Ա ղա բա
բյա նի ան վան, Նո րա շե նի Փ. Ա վա գյա նի 
ան վան և Չո րա թա նի Ա. Ու դու մյա նի ան վան 
միջ նա կարգ դպ րոց նե րում: Հարց մա նը մաս
նակ ցել են թվով 36 ու սու ցիչ:

Հարց մա նը մաս նակ ցել են եր կար տա
րի նե րի աշ խա տան քային փորձ ու նե ցող 
տար բեր ո լորտ նե րի ման կա վարժ ներ, ո րոն
ցից 23–ն (63,88 %) ու նե ին բարձ րա գույն, 
9 –ը (25 %)՝ բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան, 
ի սկ 4 –ը (11,11 %)՝ թե րի բարձ րա գույն կրթու
թյուն: Ման կա վարժ նե րից 10 –ը (27,77 %) 
տար րա կան դա սա րան նե րի դաս վար էր, 
6 –ը (16,66%) աշ խա տում էր ա վագ, ի սկ 20 –ը 
(55,55%) ը նդ հա նուր դա սա րան նե րում:

Քա նի որ մեր ու սում նա սի րու թյու նը վե րա
բե րում է ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի կր թա կան ու 

ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք
նե րի կազ մա կերպ մա նը, ո ւս տի կար ևո րել ե նք 
այն հան գա ման քը, թե մաս նա գետ նե րը քա նի 
տա րի են աշ խա տել այդ ե րե խա նե րի հետ և ի նչ 
դժ վա րու թյուն ներ են ու նե ցել այդ ըն թաց քում: 
Ար դյունք նե րը վկա յում են, որ բո լոր մաս նա
գետ նե րի ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ամ բողջ ըն թաց քում հան դի պել են ԿԱՊ ԿՈՒ 
ե րե խա ներ և այդ ըն թաց քում ի հայտ են ե կել 
բա զում դժ վա րու թյուն ներ: 6 –ը (16.66 %) նշել 
են, որ դժ վար է կազ մա կեր պել ծնող նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 15 –ը (41.66%) նշել են, 
որ հիմ նա կա նում խն դիր ներ են ա ռա ջա ցել 
ե րե խա նե րին ու սում նա կան գոր ծըն թաց ներգ
րա վե լու և ծրա գի րը դա սա վան դե լու ժա մա
նակ, 11 –ը (30.55%)՝ առ կա են հո գե բա նա կան, 
ժա մա նա կի, հա ղոր դակց ման դժ վա րու թյուն
ներ, և մի այն 4–ն (27,77 %) են նշել, որ ա կն
հայտ դժ վա րու թյուն ներ չեն ա ռա ջա ցել:

Կար ևոր ե նք հա մա րել դի տար կել նաև 
այն հար ցը, թե ման կա վարժ նե րը տե ղյա՞կ 
են ա րդյոք՝ ի նչ է նե րա ռա կան կր թու թյու նը: 
Ստաց վել են դրա կան ար դյունք ներ. բո լոր ու
սու ցիչ ներն էլ նշել են (100 %), որ նե րա ռա կան 
կր թու թյու նը կր թու թյան կազ մա կերպ ման ձև 
է, հա մա ձայն ո րի՝ ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րը սո
վո րում են հան րակր թա կան դպ րո ցում ի րենց 
տա րե կից նե րի հետ՝ ստա նա լով հա վե լյալ ծա
ռա յու թյուն ներ (2, 506–508):

Մեզ հե տաքրք րել է նաև այն հար ցը, թե 
ի նչ պես է գոր ծում նե րա ռա կան կր թա կան 
հա մա կար գը՝ դրա կան, թե բա ցա սա կան: 
Հար ցում նե րի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, 
որ 21 –ը (58,33 %) կար ծում ե ն՝ հա մա կար գը 
դրա կան ար դյունք է տա լիս. աշ խա տան քը 
հա մա կարգ ված է, ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա ներն ու
նեն հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ և ի րա
վունք ներ, նրանք ու շադ րու թյան կենտ րո նում 

ՎԵ ՐԱ ՄԱ ՐՈՒՔՅԱՆ

ԲԵՐԴ ՏԱ ՐԱ ԾԱՇՐ ՋԱ ՆԻ ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ  
ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐՈՒՄ  

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՉԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ԴՐ ՎԱԾ ՔԻ ՇՈՒՐՋ ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԶԵ ԿՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒՄ
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են, առ կա է հա մա գոր ծակ ցու թյուն, հա մա
կար գը ե րե խա նե րին օգ նում է նե րառ վե լու 
հա սա րա կու թյուն: Ի սկ 15 –ը (41,66%) կար ծում 
են, որ բա ցի դրա կա նից՝ կան նաև բա ցա
սա կան կող մեր. հա մա կարգն ու նի մի շարք 

բաց թո ղում ներ. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
չեն կա րո ղա նում աշ խա տան քը ճիշտ կազ մա
կեր պել, ը ստ ո րի՝ բնա կա նոն զար գա ցում ու
նե ցող ե րե խա նե րը ձանձ րա նում են կամ հետ 
են ը նկ նում ծրագ րից (ն կար 1):

Ն կար 1. Նե րա ռա կան կր թա կան հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը՝  
ը ստ ու սու ցիչ նե րի հետ ան ցկաց րած հարց ման ար դյուն քի

Այն հար ցին, թե ո րոնք են նե րա ռա կան 
կր թա կան հա մա կար գի ու ժեղ կող մե րը, 
մաս նա գետ նե րը նշել են.

•  ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րին հնա րա վո րու
թյուն է տր վում ի րենց տա րե կից նե րի հետ հա
վա սար պայ ման նե րում ստա նա լու կր թու թյուն, 

• ա պա հով վում են ան հրա ժեշտ բո լոր 
հնա րա վո րու թյուն նե րը և պայ ման նե րը,

•  հա սա րա կու թյու նից դուրս մնա ցած 
ե րե խա ներ չեն լի նում,

• դպ րոց նե րում հա մա պա տաս խան 
մաս նա գետ նե րի (բազ մա մաս նա գի տա կան 
թիմ) առ կա յու թյու նը, 

• յու րա քան չյուր ա շա կերտ սո վո րում է 
իր ու ժե րին հա մա պա տաս խան, 

• ու սու ցիչ նե րի, տնօ րի նու թյան հա
մա տեղ աշ խա տանք,

•  ներդպ րո ցա կան դրա կան փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի ստեղ ծում,

•  սո ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րի ակ
տիվ գոր ծու նե ու թյուն: 

Իսկ հարց ված նե րից 28 –ը (77,77%) նշել 
են նաև նե րա ռա կան կր թա կան հա մա կար
գի թույլ կող մե րը: Ը ստ նրանց դրանք ե ն՝

•  նե րա ռա կան կր թա կան հա մա կար

գի մա սին տե ղե կատ վու թյան պա կա սը,
•  հա սա րա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ 

պատ րաստ չէ ըն դու նել ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե
րին. առ կա են բնա կա նոն զար գա ցում ու նե
ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի կող մից դժ գո հու
թյուն ներ,

• բ նա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող 
ե րե խա նե րը մատն վում են ա նու շադ րու թյան,

• ծ նող նե րը պատ րաստ չեն հա մա
գոր ծակ ցե լու,

•  հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի, 
մաս նա գետ նե րի, ու սում նա մե թո դա կան նյու
թե րի պա կաս կամ բա ցա կա յու թյուն, 

• ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում եր
բեմն ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րը խան գա րում են 
մյուս նե րին,

• կր թա կան հա մա կար գի ան հա մա
պա տաս խա նու թյուն ու սում նա կան ծրագ րի 
հետ, 

• առ կա են ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ ման դժ վա րու թյուն ներ:

Նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող 
դպ րոց նե րի ու ժեղ և թույլ կող մերն ամ փոփ 
ներ կա յաց րել ե նք ա ղյու սակ 1 –ում:
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Ա ղյու սակ 1. 

Նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րի ու ժեղ և թույլ կող մերն ը ստ ու սու
ցիչ նե րի

Հա վա սար կր թու թյուն Տե ղե կատ վու թյան պա կաս

ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի ու սուց մանն ան հրա ժեշտ հնա րա վո
րու թյուն նե րի և պայ ման նե րի առ կա յու թյուն

Հա սա րա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ պատ րաստ չէ ըն դու նել 
ԿԱՊ ԿՈւ ե րե խա նե րին

ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի հա սա րա կու թյուն նե րա ռում Հա ճախ բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ե րե խա նե րը 
մատն վում են ա նու շադ րու թյան

Դպ րոց նե րում նեղ մաս նա գետ նե րի 
առ կա յու թյուն Ծ նող նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան պա կաս

ԿԱՊ ԿՈւ ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան կր թու թյուն Շեն քային պայ ման նե րի պա կաս կամ բա ցա կա յու թյուն

Հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք Նեղ մաս նա գետ նե րի պա կաս կամ բա ցա կա յու թյուն

Ներդպ րո ցա կան դրա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ

Ու սում նա մե թո դա կան նյու թե րի պա կաս կամ բա ցա կա յու
թյուն

Սո ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րի 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման դժվա րու
թյուն ներ

Ա ղյու սա կից պարզ է դառ նում, որ մաս
նա գետ նե րը կար ծում են, որ բա ցի դրա կան 
կող մե րից՝ նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա
նաց նող դպ րոց ներն ու նեն նաև թույլ կող մեր: 
Հատ կան շա կան է ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ ման դժ վա րու թյուն նե րը, ին
չը կախ ված է և՛ մաս նա գետ նե րի ո րա կա
վոր ման, և՛ պայ ման նե րի ու պա րա գա նե րի 
սա կա վու թյան, և՛ չհա մա կարգ ված աշ խա
տան քի կազ մա կերպ ման հետ:

Հար ցին, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ նե րա

ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց
նե րին կր թու թյունն ար դյու նա վետ ի րա կա
նաց նե լու հա մար, մաս նա գետ նե րից 28 –ը 
(77.77 %) նշել են դի դակ տիկ պա րա գա ներ, 
13 –ը (36.11%)՝ վե րա պատ րաս տում ներ, 
18 –ը (50 %)՝ շեն քային պայ ման ներ, 21 –ը 
(58,33 %)՝ նեղ մաս նա գետ նե րի և օգ նա կան
նե րի առ կա յու թյուն, 3 –ը (8,33%)՝ ծնող նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն և 3 –ը (8,33%)՝ 
ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի նա խա պատ րաս տում 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցին:

Ն կար 2. Ա րծ վա բեր դի Բ. Ա ղա բա բյա նի, Նո րա շե նի Փ. Ա վա գյա նի, Չո րա թա նի  
Ա. Ու դու մյա նի ան վան նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րում  

կր թու թյունն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու պայ ման նե րը
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Ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ է 
դառ նում, որ չնա յած մեր կող մից ու սում նա
սի րած բո լոր դպ րոց ներն էլ ի րա կա նաց նում 
են նե րա ռա կան կր թու թյուն, ու նեն ո րո շա կի 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ, մաս նա
գետ ներ ու դի դակ տիկ պա րա գա ներ, այ նու
ա մե նայ նիվ դրանք քիչ են, ի նչն էլ բա ցա սա
բար է ան դրա դառ նում կր թու թյան ո րա կի 
վրա, ի սկ մի շարք կար ևոր գոր ծոն նե րի բա
ցա կա յու թյունն էլ մե ծա պես ան դրա դառ նում 
է հա մա կար գի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց
մա նը: Ար դյուն քում քիչ են դի դակ տիկ պա
րա գա նե րը, վատ են շեն քային պայ ման նե
րը, և առ կա մաս նա գետ նե րից շա տերն էլ 
ու նեն վե րա պատ րաստ ման կա րիք:

Հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում էր նե րա ռա
կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու
թյուն նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին, ո րին պա տաս խա նել 
են 31 –ը (86,11%): Դրանք են.

•  նե րա ռա կան կր թու թյու նը թույլ է 
տա լիս սո վո րո ղին ու նե նալ հա վա սար ի րա
վունք ներ և ստա նալ հա մա պա տաս խան կր
թու թյուն,

• ն պաս տում է ե րե խա նե րի նե րառ մա
նը և հե տա գա մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
մա նը,

•  հա մա գոր ծակ ցային, փոխ ներ գոր
ծուն մո տե ցում, 

• ե րե խա նե րի կենտ րո նաց վա ծու թյան 
մե ծա ցում,

•  հաշ վետ վու թյուն և հետ ևո ղա կա նու
թյուն: 

Իսկ թե ի նչ է տա լիս նե րա ռա կան կր
թու թյու նը բնա կա նոն զար գա ցում ու նե
ցող ե րե խա նե րին, մաս նա գետ նե րից 25 –ը 

(69,44%) պա տաս խա նել ե ն՝ հան դուր ժե լու, 
կա րեկ ցե լու, օգ նե լու կա րո ղու թյան զար գա
ցում, 21 –ը (58.33%)՝ շփում, ըն կե րա սի րու
թյուն, 5 –ը (13,88%)՝ դի մա ցի նին ըն դու նել 
այն պի սին, ի նչ պի սին կա, ի սկ 3 –ը (8,33%) 
կար ծում են, որ նե րա ռա կան կր թու թյու
նը եր բեմն բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է 
ու նե նում բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ու սուց ման վրա: Ի սկ թե ի նչ է 
տա լիս նե րա ռա կան կր թու թյու նը ԿԱՊ ԿՈՒ 
ե րե խա նե րին, մաս նա գետ նե րից 18 –ը (50%) 
նշել ե ն՝ ի նք նա հաս տա տում և ի նք նադրս ևո
րում, 18 –ը (50%)՝ ի րենց տա րե կից նե րի հետ 
սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն, 13 –ը (36.11%)՝ 
շփում ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ, և 10 –ը 
(27.77%)` գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում ի րենց 
կա րո ղու թյուն նե րի չա փով: Հա մե մա տա
կան ա ղյու սա կը ներ կա յաց րել ե նք ստորև 
(ա ղյու սակ 2): Ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու
նից կա րե լի է են թադ րել, որ մաս նա գետ նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը կար ծի քով նե րա ռա կան 
կր թա կան հա մա կար գը ԿԱՊ ԿՈՒ և բնա
կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ե րե խա նե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շփ վե լու մի մյանց 
հետ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նե լու և 
ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու, ի սկ ԿԱՊ ԿՈՒ 
ե րե խա նե րին՝ ի նք նա հաս տատ վել, նե րառ
վել հա սա րա կու թյուն և հե տա գա յում նաև 
կողմ նո րոշ վել մաս նա գի տու թյան ը նտ րու
թյան հար ցում: 

Անդ րա դար ձել ե նք նաև այն հար ցին, թե 
ի նչ պես է տվյալ հաս տա տու թյունն ի րա կա
նաց նում նե րա ռա կան կր թու թյուն. հարց
ված նե րից 21 –ը (58.33 %) պա տաս խա նել են 
բա վա րար չա փով, ի սկ 15 –ը (41,66%)՝ լավ:

Ա ղյու սակ 2. 
Ինչ է տա լիս նե րա ռա կան կր թա կան հա մա կար գը բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ե րե

խա նե րին և կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող (ԿԱՊ ԿՈՒ) ե րե խա
նե րին՝ ը ստ ու սու ցիչ նե րի

Բ նա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ե րե խա ներ ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա ներ

N % N %

Հան դուր ժե լու, կա րեկ ցե լու, օգ նե լու 
կա րո ղու թյան զար գա ցում 25 69.44 Ինք նա հաս տա տում և ի նք նա 

դրս ևո րում 18 50
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Շ փում, ըն կե րա սի րու թյուն 21 58.33 Տա րե կից նե րի հետ սո վո րե լու 
հնա րա վո րու թյուն 18 50

Դի մա ցի նին ըն դու նել այն պի սին, 
ի նչ պի սին կա 5 13.88 Շ փում հա սա կա կից նե րի հետ 13 36.11

Բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե
նում բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ու սուց ման վրա

3 8.33 Գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում ի րենց 
կա րո ղու թյուն նե րի չա փով 10 27.77

Մաս նա գետ նե րից բո լորն էլ նշել է ին, որ 
կան բաց թո ղում ներ, դժ վա րու թյուն ներ և խո
չըն դոտ ներ, սա կայն հնա րա վո րինս աշ խա
տում են ու սու ցու մը կազ մա կեր պել ար դյու
նա վետ՝ հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի 
և պա րա գա նե րի կի րառ մամբ: Ե րե խա նե րի 
հետ հա տուկ ծրագ րե րով (ԱՈՒՊ) աշ խա տում 
են ման կա վար ժի օգ նա կան նե րը, սո ցի ա լա
կան ման կա վարժ նե րը՝ ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում տա լով հա վե լյալ ա ռա ջադ րանք ներ 
և փո փո խե լով պա հանջ նե րը: 

Եվ վեր ջում փոր ձել ե նք պար զել, թե ի նչ 
կփո խե ին մաս նա գետ նե րը ո լոր տում, ե թե 
լի նե ին նե րա ռա կան կր թու թյան հա մա
կար գի աշ խա տա կից. հարց ված նե րից 8 –ը 
(22.22 %) դժ վա րա ցել են պա տաս խա նել և 
գտել են, որ փո փո խու թյուն նե րի կա րիք չեն 
տես նում, 10 –ը (27.77 %) պա տաս խա նել են, 
որ կփո խեն մարդ կանց և ու սու ցիչ նե րի վե
րա բեր մուն քը նե րա ռա կան կր թու թյան վե

րա բե րյալ, 8 –ը (22.22 %)՝ կհա մալ րեն հա
մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րով, 3 –ը 
(8,33 %)՝ կլի նի հետ ևո ղա կան, որ պես զի ու
սում նա կան նյու թը ե րե խա նե րին ա վե լի խո
րա պես մա տուց վի, 3 –ը (8,33 %)՝ ԿԱՊ ԿՈՒ 
ե րե խա նե րի հա մար սահ մա նել հա տուկ մա
կար դակ ներ՝ ե րե խա նե րին ան ցկաց նե լով 
մի մա կար դա կից մյու սը, ի սկ 30–ն (8,33 %) 
էլ նշել են, որ ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րը պետք է 
մի այն սո վո րեն հա տուկ դպ րոց նե րում կամ 
հա տուկ ա ռան ձին դա սա րան նե րում (ն կար 
3): Պետք է նշել, որ վեր ջին բա ցա սա կան 
կար ծիքն ար տա հայ տել են 20 տար վա աշ
խա տան քային փորձ ու նե ցող ման կա վարժ
նե րից, ով քեր այդ տա րի նե րի ըն թաց քում 
միշտ էլ աշ խա տել են կր թու թյան ա ռանձ նա
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ա շա
կերտ նե րի հետ, սա կայն նախ կի նում տվյալ 
ե րե խա ներն ա ռանձ նաց ված չեն ե ղել, և 
ծրագ րերն էլ տար բե րակ ված չեն ե ղել:

Ն կար 3. Մաս նա գետ նե րի ցան կու թյու նը ո լոր տի փո փոխ ման վե րա բե րյալ
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Այս պի սով, ամ փո փե լով նե րա ռա կան կր
թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րի ու սու
ցիչ նե րի հարց ման ար դյունք նե րը, պետք է 
նշել, որ չնա յած նե րա ռա կան կր թա կան հա
մա կար գը ՀՀ մար զե րից ա ռա ջի նը ներդր վել 
է Տա վու շի մար զում որ պես փոր ձա րա րա
կան ծրա գիր, և հնա րա վո րինս ստեղծ վել են 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ, ա վե լաց վել 
են դի դակ տիկ պա րա գա նե րը, հաս տա տու
թյուն նե րը հա մալր վել են հա մա պա տաս խան 
մաս նա գետ նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ այժմ 
էլ նշ ված դպ րոց նե րում առ կա են մի շարք 

խնդիր ներ և բաց թո ղում ներ: Վեր ջին ներս 
վե րա բե րում են թե՛ ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ մա նը, թե՛ մաս նա գետ նե րի 
առ կա յու թյա նը, թե՛ պայ ման նե րի և պա րա
գա նե րի բա ցա կա յու թյա նը: Մաս նա գետ նե
րը հա ճախ չեն կա րո ղա նում ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պել կր թա կան աշ խա տանք նե րը, 
ո րի ար դյուն քում էլ ու սում նա կան ծրագ րից 
հետ են մնում և՛ ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա կերտ նե րը, և՛ 
ան տես վում են բնա կա նոն զար գա ցում ու նե
ցող ե րե խա նե րը:
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ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ БЕРДСКОГО ОКРУГА ВОКРУГ ПОСТАНОВКИ 

УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В. МАРУКЯН 

В статье рассматривается уровень осведомленности учителей школ, осуществляющих 
инклюзивное обучение Бердского округа по вопросу постановки учебно–воспитательных 
работ в данных учреждениях.

THE STUDY OF THE LEVEL OF AWARENESS OF THE TEACHERS IN SCHOOLS 
WITHINCLUSIVE TEACHING IN BERD REGION ON THE SUBJECT  
OF ORGANIZATION OF TEACHING AND EDUACATIONAL WORKS

V. MARUKYAN 

The articles focuses on the levelof awarenessof the teachers in schools inclusive learning in 
Berd region on the subject of organization of teaching and educational works in the above–men
tioned institutions.
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Ա նա ռար կե լի է, որ մար դու գոր ծու նե
ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, մտահ ղա
ցում նե րի, նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ի րա կա
նաց ման ո ւղ ղու թյամբ ձեռք բե րում ներն ու 
հա ջո ղու թյուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր
ված են իր ա ռջև դր ված նպա տակ նե րի ու 
խն դիր նե րի տես լա կա նի նկատ մամբ ու նե
ցած լա վա տե սու թյամբ, վս տա հու թյամբ, այ
սինքն՝ իր ու ժե րի նկատ մամբ հա վա տով: Սա 
հնա րա վոր է ա ռա վե լա պես այն դեպ քում, ե րբ 
ան ձը ճա նա չում է ի նքն ի րեն և բարձր է գնա
հա տում իր կա րո ղու թյուն ներն ու հնա րա վո
րու թյուն նե րը: Սա նշա նա կում է ի նք նավս
տահ լի նել սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ, 
ու նե նալ բարձր ի նք նագ նա հա տա կան: 

Հայտ նի է, որ մար դու մտա ծո ղու թյան 
ձևե րը (գույ նե րով, ձայ նե րով, պատ կեր նե րով, 
տա րա ծա կան, մի ջանձ նային և այլն) պայ մա
նա վոր ված են ոչ մի այն գե նա ծին ժա ռան գու
թյամբ, այլև ման կու թյան տա րի նե րին նրա 
ան ցած ճա նա պար հով, ի նչ պես նաև նրա նով, 
թե ման կու թյան տա րի նե րին ին չով է զբաղ վել 
ե րե խան, հատ կա պես մտա ծո ղու թյան ո ՛ր տե
սակ ներն են «պատ վաս տել» ե րե խայի մեջ:

Քե րոլ Դվե կը [3] կար ծում է, որ ման կու
թյան տա րի նե րին ե րե խային «պատ վաս
տած» մտա ծո ղու թյան տե սա կը վճ ռո րոշ դեր 
ու նի նրա հե տա գա կա րի ե րայի զար գաց ման, 
մի ջա վայ րի և ի նքն իր հետ խա ղաղ հա րա
բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ու, վեր ջա պես, 
եր ջա նիկ ապ րե լու հար ցե րում:

Բա ցի ըն դուն ված և շատ տա րած ված 
մտա ծո ղու թյան տե սակ նե րից, ո րոնց մա
սին խո սել է Հոր վարդ Գարդ նե րը [1], Քե րոլ 
Դվե կը դի տար կում է մար դու ի նք նագ նա հա
տա կա նի ձևա վոր մա նը նպաս տող մտա ծո
ղու թյան եր կու տե սակ` «սե փա կան հա ջո ղու
թյուն նե րի վրա սևեռ ված մտա ծո ղու թյուն» և 
«սե փա կան ա ճի վրա կենտ րո նա ցած մտա
ծո ղու թյուն» (фиксированное мышление, 
мышление роста): 

«Սե փա կան հա ջո ղու թյուն նե րի վրա սևեռ
ված մտա ծո ղու թյուն» ու նե ցող մար դու բնա

վո րու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա
կու թյուն նե րը կա յուն են` հաս տա տուն. դրանք 
նրան տր վել են բնու թյու նից, փո խանց վել 
են գե նե րով: Սո վո րա բար նման մարդ կանց 
մտա ծո ղու թյու նը մշ տա պես սևեռ ված է ի րենց 
բնա ծին ան ձնային ո րակ նե րի վրա, բնու թյու
նից ստա ցած ըն դու նա կու թյուն նե րի, օ ժտ
վա ծու թյան վրա` ի նք նավս տահ, որ ի րենք 
ա մեն ի նչ կա րող են, ո րով հետև բնու թյու նը 
ի րենց այդ պես է ա րա րել: Բնու թյու նից ի րենց 
ստա ցած ար ժա նիք նե րի վրա սևեռ ված ե րե
խա ներն ի նք նավս տահ են և ու նեն բարձր 
ի նք նագ նա հա տա կան: Այդ զգա ցո ղու թյունն 
ա ռա վել ակ նա ռու է, ե րբ շր ջա պա տի մար դիկ 
են սևեռ ված նրա բնա ծին ու նա կու թյուն նե րի 
վրա, և ե րե խայի մտա ծո ղու թյունն էլ սևե ռում 
են իր բնա ծին ձեռք բե րում նե րի վրա:

«Սե փա կան ա ճի վրա կենտ րո նա ցած 
մտա ծո ղու թյուն» ու նե ցող մար դիկ մշ տա
պես պայ քա րող են, հա մառ, աշ խա տա սեր: 
Նրանք ի րենց հա ջո ղու թյուն ներն ու բո լոր 
դրա կան ար դյունք նե րը ձեռք են բե րում աշ
խա տա սի րու թյան շնոր հիվ. կենտ րո նա ցած 
են ի րենց ձեռք բե րում նե րի ճա նա պար հի խո
չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման վրա, եր բեք չեն 
վա խե նում ծա գած խն դիր նե րից, դժ վա րու
թյուն նե րից, չեն ը նկր կում և պար տու թյու նը 
կամ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ձա խո ղու մը դի
տում են ոչ թե ի րենց ան հա ջո ղակ կամ ա նըն
դու նակ լի նե լու հետ ևանք, այլ գտ նում են, որ 
ան հրա ժեշտ է նոր բար ձունք ներ նվա ճել, նոր 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րել և ցատ կա հար թակ 
հաղ թա հա րել: Մտա ծո ղու թյան այս տե սա կի 
առ կա յու թյան դեպ քում ե րե խան ի սկզ բա նե 
բարձր ի նք նագ նա հա տա կան չի ու նե նում, 
այն ձևա վոր վում է աս տի ճա նա բար, քայլ առ 
քայլ` իր ձեռք բե րում նե րին հա մըն թաց: Այս
պի սի ի նք նագ նա հա տա կա նը հա մո զիչ է, կա
յուն և ձևա վոր վում է փաս տա ցի գոր ծու նե ու
թյան ար դյուն քում:

Մ տա ծո ղու թյան այս եր կու տե սակ նե րի 
զար գաց մա նը և ձևա վոր մա նը նպաս տում 
են ա ռա ջին հեր թին նրա գոր ծու նե ու թյանն 

ԱՆ ՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՍԵ ՓԱ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵՔ ՆԵ ՐԻ ՃԱ ՆԱ ՉՈՒ ՄԸ  
ԵՎ Ի ՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
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ու ձեռք բե րում նե րին ե րե խայի շր ջա պա տի 
մարդ կանց տված գնա հա տա կա նով, այդ 
գնա հա տա կա նի դի տարկ ման ձևա չա փով:

Դի տար կենք, թե ին չով են տար բեր վում 
մտա ծո ղու թյան այս եր կու տե սակ նե րի ձևա
վոր մա նը նպաս տող ի րադ րու թյուն նե րը: 

Ի րադ րու թյուն 1.
Ա շա կեր տը կա տա րել է ի րեն հանձ նա

րար ված մի բարդ ա ռա ջադ րանք: Նա հպար
տու թյամբ հայ տա րա րում է, որ այն ին քը ճիշտ 
է կա տա րել և կարճ ժա մա նա կում: 

• Ու սուց չի` «սե փա կան հա ջո ղու թյուն
նե րի վրա սևեռ ված մտա ծո ղու թյուն» ձևա
վոր մա նը նպաս տող ար ձա գան քը.

– Օ՜, որ քա՜ն խե լա ցի ես դու: Ես վս տահ 
է ի, որ դու այդ ա ռա ջադ րան քը կկա տա րե իր: 
Տե՛ս, թե ին չի՛ ես ըն դու նակ: 

• Ու սուց չի` «սե փա կան ա ճի վրա 
կենտ րո նա ցած մտա ծո ղու թյուն» ձևա վոր մա
նը նպաս տող ար ձա գան քը.

– Ա՜, ես հաս կա ցա, սա քեզ հա մար դյու
րին ա ռա ջադ րանք էր: Ը ստ եր ևույ թին, քեզ 
պի տի տր վի քիչ ա վե լի բար դը: Պարզ վում է` 
լավ մտա ծե լու դեպ քում քեզ մոտ ա մեն ի նչ 
ստաց վում է, ա րագ ես յու րաց նում նո րույ թը: 
Վս տահ եմ` դժ վար ա ռա ջադ րան քը ևս դու 
այդ պես ա րագ կկա տա րես: 

Ի րադ րու թյուն 2.
Ե րե խան ստու գո ղա կան աշ խա տան քից 8 

է ստա ցել: Նա այդ մա սին հայ տա րա րում է 
ծնող նե րին:

• Ծ նո ղի` «սե փա կան հա ջո ղու թյուն նե
րի վրա սևեռ ված մտա ծո ղու թյուն» ձևա վոր
մա նը նպաս տող ար ձա գան քը.

– Ես հա մոզ ված է ի, որ դու պի տի 10 ստա
նայիր: Այդ ի ՞նչ էր քեզ հա մար, որ ըն դա մե նը 
8 ես ստա ցել:

• Ծ նո ղի` «սե փա կան ա ճի վրա կենտ
րո նա ցած մտա ծո ղու թյուն» ձևա վոր մա նը 
նպաս տող ար ձա գան քը.

– Վա՛տ չէ, նշա նա կում է դու հիմ նա կա նում 
հաս կա ցել ես թե ման: Ես վս տահ եմ, որ ե թե 
նույ նա տիպ ա ռա ջադ րան քը վա ղը կա տա
րես, այլևս սխալ թույլ չես տա ու ան պայ ման 
10 կս տա նաս:

Թվում է` ու սու ցիչ –ա շա կերտ և ծնող –ե րե
խա հա ղոր դակց ման ձևե րի մեջ ար ձա գան քի 
է ա կան տար բե րու թյուն չկա, պար զա պես ու
սու ցիչն ու ծնող նե րը տար բեր կերպ են դրս ևո
րում ի րենց վե րա բեր մուն քը: Սա կայն այդ պես 

չէ: Ա ռա ջին տար բե րա կում ու սու ցի չը և ծնող
նե րը գնա հա տում են ոչ թե ի րենց ե րե խայի 
ջան քե րը, աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում նրա ձեռք բե րած հա ջո ղու թյուն
նե րը, այլ ըն դու նա կու թյուն նե րը, բնու թյու նից 
նրան տր ված տա ղան դը: Այ սինքն` ե րե խայի 
մտա ծո ղու թյու նը սևեռ վում է իր տա ղան դա
շա տու թյան վրա: Ան շուշտ, այս դեպ քում ևս 
բարձ րա նում է ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա
կա նը, սա կայն այս դեպ քում՝ հիմք ըն դու նե լով` 
«ինձ ա մեն ի նչ տր ված է բնու թյու նից, ու րեմն 
ես կա րող եմ» մտա ծո ղու թյան տար բե րա կը:

Ե րկ րորդ դեպ քում ե րե խան խրա խուս ման 
խոս քե րի ար ժա նա ցավ ոչ թե տա ղան դա վոր 
լի նե լու, բնու թյու նից «ս տա ցած ժա ռան գու
թյան», այլ սո վո րել կա րո ղա նա լու և կա մե նա
լու, ա վե լի ին ձգ տե լու, աշ խա տա սի րու թյան 
հա մար` դար ձյալ իր ու ժե րի և հնա րա վո րու
թյուն նե րի նկատ մամբ հա վա տի և վս տա հու
թյան ար ժա նա նա լով. այս դեպ քում ե րե խայի 
8 ստա նա լը դիտ վեց ոչ թե որ պես ձա խո ղում, 
ան հա ջո ղու թյուն, այլ որ պես նոր մալ ի րա վի
ճակ: Ա շա կեր տի մեջ ձևա վո րել այն հա մոզ
մուն քը, որ ի նքն ա վե լի բարձր ար դյունք նե րի 
կհաս նի, ե թե մի փոքր ա ռա վել ջան քեր գոր
ծադ րի:

Այս դեպ քում ևս ա շա կեր տի ի նք նագ նա
հա տա կա նը կբարձ րա նա. նա ոչ մի այն չի 
հու սա հատ վի, այլև կոգ ևոր վի` վս տահ, որ 
ա մեն ի նչ պայ մա նա վոր ված է իր ձգ տում
նե րով, թափ ված ջան քե րով, և ի նքն ու նի 
հա մոզ մունք. ին քը կա րող է դա ա պա ցու ցել, 
ո րով հետև ու նի այդ կա րո ղու թյու նը:

Այս պի սով՝ ու սուց չի և ծնո ղի` թե՛ «ս ևեռ ված 
մտա ծո ղու թյան», թե՛ «ա ճի մտա ծո ղու թյան» 
մո տեց ման դեպ քում էլ, ան շուշտ, բարձ րա
նում է ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նը: 
Սա կայն ա ռա ջին դեպ քում այն խարսխ վում 
է բնու թյան կող մից ի րեն տր ված, ի նչ –որ 
մե կից ի րեն փո խանց ված ըն դու նա կու թյան 
վրա, ե րկ րորդ դեպ քում՝ իր թա փած ջան քե
րի, աշ խա տան քի ու ե ռան դի դրս ևոր ման ճա
նա պար հով ձեռք բե րա ծի վրա: Կար ծում ե նք, 
որ աշ խա տան քի, ճի գե րի, ջան քե րի գոր ծա
դր ման ճա նա պար հով ե րե խայի ձեռք բե րած 
հա ջո ղու թյուն նե րը ոչ մի այն բարձ րաց նում 
են նրա ի նք նագ նա հա տա կա նը, ա պա հո վում 
նրա մտա վոր ա ճը (ո րն ի մի ջի այ լոց ի նք նա
գնա հա տա կա նի հե տա գա բարձ րաց ման հու
սա լի խթա նիչ է), այլև ե րե խան բա վա կա նու
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թյուն է ստա նում իր ան ցած ճա նա պար հից, 
զգում է սե փա կան ջան քե րով ձեռք բե րում նե
րի բերկ րան քը, և ծն վում է նման ճա նա պարհ
ներ է լի՛ ու է լի՛ ան ցնե լու պա հանջ մունք: 

Ա ճի մտա ծո ղու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե
րը եր բեք ան հա ջո ղու թյու նից չեն վա խե նում, 
նրանց գերխն դի րը ցան կա ցած պայ ման նե
րում սո վո րելն է:

Դոկ տոր Դվե կը և նրա ըն կեր նե րը ե րե
խայի ի նք նագ նա հատ ման ո ւղ ղու թյամբ կա
տա րած հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հետ ևել 
են չոր րորդ դա սա րան ցի 2 խումբ ե րե խա նե
րի, ո րոնց դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում 
ա կն հայ տո րեն նկա տե լի էր մտա ծո ղու թյան՝ 
վե րը նշ ված եր կու տե սակ նե րի ազ դե ցու թյու
նը: Ը ստ հե տա զո տող նե րի` եր կու տար վա 
ըն թաց քում ի րենց ա ռա ջա դի մու թյան հա մար 
ե րե խա նե րի ստա ցած գնա հա տա կան նե րի 
մեջ փո փո խու թյուն չի նկատ վել. բո լորն էլ սո
վո րել են նույն մա կար դա կով, սա կայն թե՛ ու
սու ցիչ նե րը, թե՛ դա սըն կեր նե րը փաս տում է ին, 
որ ի րենց գոր ծու նե ու թյան և մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի մեջ եր կու խմ բե րի ե րե խա

նե րը բա ցար ձակ տար բեր նպա տակ ներ է ին 
հե տապն դում: «Ս ևեռ ված մտա ծո ղու թյուն» 
ու նե ցող ե րե խա նե րը ձգ տում է ին ցան կա ցած 
գնով շր ջա պա տի վրա թող նել խե լա ցի, տա
ղան դա վոր, բա ցա ռիկ ա շա կերտ նե րի տպա
վո րու թյուն, ի սկ նրանց վար քը, մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի բնույթն ա ռա վե լա պես 
տա նում է ին շր ջա պա տից, ման կա կան հա
սա րա կու թյու նից օ տա րաց ման, հե ռաց ման: 
Փաս տո րեն ի րենց տա ղանդ նե րի, բա ցա ռի
կու թյան վրա խարսխ ված բարձր ի նք նագ
նա հա տա կա նը ոչ մի այն չէր օգ նում նրանց 
սո ցի ա լա կա նաց մա նը, մի ջանձ նային ա ռողջ 
հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, այլև խո
չըն դո տում էր նրանց ա ճին, զար գաց մա նը. 
ու սու ցիչ նե րը նկա տում է ին, որ նշ ված ե րե խա
նե րի` ա վե լի ին ձգ տե լու մի տու մը նվա զում էր: 
Ա կն հայ տո րեն պարզ է, թե մտա ծո ղու թյան ո ՛ր 
տե սա կով «պատ վաստ ված» ան ձի հա մար է 
ա վե լի դյու րին հաղ թա հա րել կյան քի փոր ձու
թյուն նե րը, զար գա նալ, հա սա րա կու թյան ու 
իր հետ ապ րել խա ղաղ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պայ ման նե րում:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Гарднер Г., Мышление будущего. Пять стратегий, ведущих к успеху в жизни, Альпина–Пиблишл, 

2016, 168 с.
2. Двейк К., Новая психология успеха. Думай и побеждай., 2007, 352с.
3. www.vospitay.com

ПРИЗНАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ
А. ГАЛСТЯН

В статье автор рассматривает проблему признавания младшими школьникамисвоих 
собственных ценностей и, следовательно, формирование самооценки.

RECOGNIZING YOUR OWN VALUES   AND FORMING SELF–ESTEEM
A. GALSTYAN

In the article the author considers the problem of prissavania younger students of their own 
values and, consequently, the formation of self–assessment.
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Сов ре мен ная ме то ди ка обу че ния русс ко му 
язы ку в сред ней шко ле вы ра бо та ла боль шое 
ко ли чест во при ё мов диф фе рен ци а ции уча
щих ся. Это раз де ле ние про из во дит ся на раз
лич ных ос но ва ни ях в со от ветст вии с раз ны ми 
прин ци па ми ор га ни за ции лич ност но ори ен ти
ро ван но го обу че ни я. Ос но ва ни я ми для внут
рик ласс но го раз де ле ния уча щих ся на оп ре де
лён ные груп пы яв ля ют ся, нап ри мер, уро вень 
под го тов лен нос ти уче ни ков по пред ме ту, 
осо бен нос ти про цес сов выс шей нерв ной де
я тель нос ти (па мя ти, вни ма ни я). Не ко то рые 
учё ные по ла га ют ос но вой диф фе рен ци а ции 
и ин ди ви ду а ли за ции слож ность пред ла га
е мых уча щим ся за да ний, дру гие – сте пень 
са мос то я тель нос ти уче ни ка при вы пол не нии 
то го или ино го за да ни я. Для осу ществ ле ния 
внут рик ласс ной диф фе рен ци а ции уча щих ся 
в рас по ря же нии учи те ля долж ны быть ди дак
ти чес кие ма те ри а лы, поз во ля ю щие уче ни ку 
вы би рать на и бо лее удоб ные ти пы за да ний, 
со дер жа ние учеб но го ма те ри а ла и фор му его 
вы ра же ни я. На этой ос но ве учи тель мо жет 
дос та точ но лег ко фик си ро вать из би ра тель
ность поз на ва тель ных пред поч те ний уче ни
ка, ус той чи вость их про яв ле ний, ак тив ность 
и са мос то я тель ность в ре а ли за ции че рез 
спо со бы учеб ной ра бо ты. Но на дан ный мо
мент, при всём раз но об ра зии дейст ву ю щих 
учеб ных прог рамм, учеб ных комп лек сов, от
сутст ву ют ме то ди чес кие по со би я, ко то рые 
по мог ли бы учи те лю пост ро ить лич ност но 
ори ен ти ро ван ный, ин ди ви ду а ли зи ро ван ный 
про цесс обу че ни я. На и бо лее эф фек тив ной в 
сов ре мен ных ус ло ви ях за ре ко мен до ва ла се бя 
диф фе рен ци а ция про цес са обу че ни я, ос но
ван ная на учё те уров ня раз ви тия мыш ле ния 
уча щих ся и уров ня сфор ми ро ван нос ти мыс
ли тель ных и пси хо–фи зи о ло ги чес ких опе ра
ций, та ких, как па мять, раз ви тость кри ти чес
ко го и ло ги чес ко го мыш ле ни я, спо соб ность к 
ши ро ко му обоб ще ни ю, спо соб ность к са мос

то я тель но му по ис ку и от бо ру ма те ри а ла[1]. 
Эта те о рия предс тав ле на в «Так со но мии учеб
ных за дач» Б. Блу ма, аме ри канс ко го пе да го га 
и исс ле до ва те ля[4]. 

Диф фе рен ци а ция обу че ни я, пред ла га е
мая в дан ной ра бо те, пред по ла га ет не раз де
ле ние уче ни ков на оп ре де лён ные груп пы, а 
уров не вое рас по ло же ние учеб ных за дач. Б. 
Блум предс та вил шесть уров ней уп раж не ний, 
ко то рые мо гут быть пред ло же ны уче ни кам. 1) 
ПО НИ МА НИЕ – зна ние фак ти чес ко го ми ни
му ма. 2) ЗНА НИЕ – фак ти чес кий мак си мум по 
те ме. 3) ПРИ МЕ НЕ НИЕ – уме ние прак ти чес ки 
при ме нить по лу чен ные те о ре ти чес кие зна ни я. 
4) АНА ЛИЗ – спо соб ность к со пос тав ле нию 
язы ко вых яв ле ний в рам ках те мы. 5) СИН
ТЕЗ – спо соб ность к ши ро ко му обоб ще ни ю, 
срав не нию фак тов раз ных раз де лов пред
ме та. 6) ОЦЕН КА – спо соб ность кри ти чес ки 
оце нить по лу чен ные те о ре ти чес кие фак ты. 
Для каж до го уров ня мож но вы вес ти сло ва–
о ри ен ти ры: ЗНА НИЕ – «пе ре чис ли», «расс ка
жи», «на зо ви», «с фор му ли руй»; ПО НИ МА НИЕ 
– «расс ка жи сво и ми сло ва ми», «по ка жи вза и
мос вязь», «об ъяс ни смысл»; ПРИ МЕ НЕ НИЕ 
– «об ъяс ни цель», «сос тавь таб ли цу»; АНА
ЛИЗ – «об ъяс ни при чи ны», «с рав ни», «к лас си
фи ци руй»; СИН ТЕЗ – «с де лай что–то но во е», 
«п ри ве ди дру гой ва ри ант», «есть ли дру гая 
при чи на»; ОЦЕН КА – «вы бе ри», «выс ка жи 
кри ти чес кое за ме ча ни е». Уп раж не ни я, ко то
рые мо гут быть пред ло же ны уче ни кам на уро
ках русс ко го язы ка, рас по ла га ют ся по дан ным 
уров ням. Уча щи е ся пос ле до ва тель но про хо дят 
их, пос те пен но по вы шая тем са мым не толь ко 
уро вень собст вен ных зна ний, но и раз ви вая 
мыш ле ни е. Прод ви же ние уче ни ка с уров ня на 
уро вень воз мож но толь ко в слу чае ста биль
ной ра бо ты на дос тиг ну том уров не, ко то рый 
лег ко отс ле жи ва ет ся на уро ках конт ро ля. При 
этом пер вые три уров ня – го су дарст вен ный 
стан дарт об ра зо ва ни я, а сле ду ю щие уров

А НА И ДА МЕЛ КО НЯН 

РАЗ НО У РОВ НЕ ВЫЕ ЗА ДА НИЯ КАК СПО СОБ  
ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ ПРО ЦЕС СА ОБУ ЧЕ НИЯ  

РУСС КО МУ ЯЗЫ КУ
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ни ха рак те ри зу ют раз ви тость лич нос ти, круг 
её ин те ре сов, спо соб ность к са мо о бу че нию и 
са мо раз ви ти ю. Ко ли чест во уров ней за да ний 
мо жет вар ьи ро вать ся от двух–т рёх до шес ти, 
что за ви сит от изу ча е мой те мы, сте пе ни под
го тов лен нос ти клас са, по доб ран но го учи те лем 
язы ко во го ма те ри а ла. По доб ная ор га ни за ция 
про цес са обу че ния русс ко му язы ку пре дус мат
ри ва ет ра бо ту по раз ви тию ре чи на каж дом 
уро ке, ког да бу дут ор га ни чес ки со че тать ся уп
раж не ни я, нап рав лен ные на фор ми ро ва ние 
уме ний при ме не ния те о ре ти чес ко го ма те ри а ла 
по конк рет ной те ме, и за да ния по раз ви тию 
ре чи, что поз во лит уча щим ся осоз нать ком
му ни ка тив ные функ ции изу ча е мой язы ко вой 
еди ни цы[2]. Ил люст ра ци ей по доб ной ра бо ты 
мо жет слу жить сле ду ю щее уп раж не ни е. При 
пов то ре нии зна ний о син так си се прос то го 
пред ло же ни я, по лу чен ных в на чаль ной шко
ле, всем уче ни кам клас са да ёт ся од но об щее 
за да ние к текс ту и диф фе рен ци ро ван ные за
да ния [3]. Все уча щи е ся долж ны пе ре пи сать 
текст, расс та вив, где нуж но, точ ки, т.е. вы де
ляя смыс ло вые от рез ки текс та: «Ти ха ук ра инс
кая ночь проз рач но не бо звез ды бле щут сво ей 
дре мо ты пре воз мочь не хо чет воз дух чуть тре
пе щут среб рис тых то по лей лис ты». За тем уча
щи е ся вы пол ня ют раз но у ров не вые за да ни я: 
1 уро вень – зна ни е. Вы пол ни те пол ный син
так си чес кий раз бор пред ло же ни я, над пи ши те 
час ти ре чи. 2 уро вень – по ни ма ни е. Оха рак
те ри зуй те каж дое пред ло же ние с точ ки зре ния 
эмо ци о наль ной ок рас ки, це ли выс ка зы ва ни я, 
на ли чия глав ных чле нов пред ло же ни я, на ли
чия вто рос те пен ных чле нов пред ло же ни я. 3 
уро вень – при ме не ни е. Вы де ли те все чле ны 
пред ло же ни я, над пи ши те час ти ре чи, дай те 
пол ную ха рак те рис ти ку пред ло же ний. Есть ли 
сре ди пред ло же ний слож но е? Сос тавь те его 
схе му. 4 уро вень – ана лиз. На ка ком ос но ва нии 
вы про во ди те де ле ние на пред ло же ни я? Что 
зат руд ня ет дан ную ра бо ту? (У ча щи е ся долж ны 
об ра тить вни ма ние на ин вер сию – неп ря мой 
по ря док слов в од ном из пред ло же ний, а так
же на на ли чие слов, ко то рые не упот реб ля ют
ся в пов сед нев ной ре чи) 5 уро вень – син тез. 
Ука жи те, ка кие сло ва соз да ют осо бую «ат мос
фе ру» текс та. По нят но ли вам их зна че ни е? 
Час то ли вы упот реб ля е те по доб ные сло ва в 
ре чи? По че му? 6 уро вень – оцен ка. Вы бе ри те 

сло ва, ко то рые не упот реб ля ют ся в пов сед нев
ной ре чи. Об ъяс ни те их зна че ни е. Сос тавь те 
свои пред ло же ния с эти ми сло ва ми так, что бы 
пред ло же ния бы ли расп рост ра нён ны ми. Про
вер ка уп раж не ния на чи на ет ся с вы яв ле ния 
гра ниц пред ло же ний, их ос нов и ха рак те рис
ти ки конст рук ций. На этом эта пе про ве ря ют
ся зна ния и уме ни я, вхо дя щие в тре бо ва ния 
об ще об ра зо ва тель но го ми ни му ма. Собст вен но 
раз ви тие ре чи ве дёт ся на пос лед них трёх уров
нях. В об суж де нии участ ву ют все уча щи е ся, а 
не толь ко те, кто вы пол нял за да ни е. 

Та ким об ра зом, в ра бо ту вк лю чён весь 
класс, все уче ни ки за ост ря ют вни ма ние на 
оп ре де лён ных мо мен тах, тем са мым про ве ряя 
се бя и по вы шая не толь ко уро вень собст вен
ных зна ний, но и раз ви вая уме ние слу шать 
и выс ка зы вать ся. Силь ным уча щим ся по доб
ная ра бо та да ёт воз мож ность раз вить свои 
зна ния и уме ни я, сфор ми ро вать лич ност ную 
по зи цию (о со бен но – на шес том уров не), сла
бые уче ни ки ви дят перс пек ти вы собст вен но
го ин тел лек ту аль но го и язы ко во го раз ви ти я. 
Вто рым при ме ром мо жет быть сле ду ю щее 
уп раж не ни е. При зак реп ле нии те мы «Мес то и
ме ни е» все уче ни ки по лу ча ют один язы ко вой 
ма те ри ал с за да ни ем пра виль но за пи сать его 
под дик тов ку учи те ля, под черк нуть мес то и ме
ния как чле ны пред ло же ни я: «Жи вём мы ря
дом со вся ки ми жи вот ны ми и сов сем ни че го о 
них не зна ем. Возь мём, нап ри мер, всех со бак, 
ко то рых мы с то бой зна ли. У каж дой – свои 
при выч ки, осо бый ха рак тер. То же у ко шек, 
то же у ло ша дей. Ес ли кто–ни будь бу дет те
бе го во рить дур ное о жи вот ных, ни ког да не 
верь то му, что го во рят». (А.И.Куп рин). Пос ле 
вы пол не ния об ще го за да ния уче ни ки, ра бо
та ю щие на раз ных уров нях, по лу ча ют раз но
у ров не вые за да ни я, пер вые три из ко то рых 
обя за тель ны для всех: 1 уро вень – зна ни е. 
Оп ре де ли те раз ря ды име ю щих ся в текс те 
мес то и ме ний. 2 уро вень – по ни ма ни е. Обоз
начь те грам ма ти чес кую фор му мес то и ме ний. 
3 уро вень – при ме не ни е. Вы пи ши те все мес
то и ме ния в таб ли цу, где бы ли бы предс тав ле
ны мес то и ме ния каж до го раз ря да. В слу ча е, 
ес ли в текс те мес то и ме ния ка ко го–ли бо раз
ря да нет, за пи ши те свой при мер. 4 уро вень 
– ана лиз. Пред ло жи те, ес ли это воз мож но, 
си но ни мы к предс тав лен ным в текс те мес
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то и ме ни ям. 5 уро вень – син тез. Сос тавь те 
пред ло же ния с мес то и ме ни я ми, си но ни мич
ны ми дан ным (в слу ча ях, где воз мож на си но
ни ми чес кая за ме на мес то и ме ни я). 6 уро вень 
– оцен ка. За ме ни те, ес ли это воз мож но, име
ю щи е ся в текс те мес то и ме ния си но ни мич ны
ми, вы яс ни те, по че му А.И. Куп рин выб рал те, 
а не иные сло ва для пе ре да чи мыс ли. Сде
лай те вы вод о том, упот реб ле ние ка ких слов 
– ав торс ких или си но ни мич ных им –бо лее 
удач но, то есть бо лее точ но и вы ра зи тель но 
пе ре да ёт мыс ли и чувст ва пи са те ля.

В хо де про вер ки уча щи е ся уст но предс
тав ля ют сос тав лен ные пред ло же ни я, об ъяс
няя пос та нов ку зна ков пре пи на ни я, а так же 
ар гу мен ти руя сде лан ный вы бор слов. Это 
да ёт воз мож ность со вер шенст во вать уст ную 
речь уче ни ков, а так же про ве рять сте пень 
вла де ния язы ко вым ма те ри а лом, бо гатст
во сло вар но го за па са каж до го школь ни ка, 
раз ви вать язы ко вое «чут ьё», поз во ля ет уча
щим ся осоз нать ком му ни ка тив ные функ ции 
мес то и ме ни я э. Всё это и раз ви ва ет раз ные 
сто ро ны лич нос ти, и спо собст ву ет по вы ше
нию ин те ре са к изу ча е мо му пред ме ту. Пер
вые три уров ня — го су дарст вен ный стан дарт 
об ра зо ва ни я, вы пол не ние за да ний этих уров
ней обя за тель но для всех уча щих ся. Вы пол
не ние за да ний чет вёр то го–шес то го уров ней 
бо лее ув ле ка тель но, по э то му по доб ная ор га
ни за ция учеб но го про цес са соз да ёт уче ни ку 
до пол ни тель ны е, ча ще все го под соз на тель
ные сти му лы для бо лее ус пеш но го прод ви же
ния по уров ням, а зна чит, для бо лее ус пеш но
го ов ла де ния те о ре ти чес ким и прак ти чес ким 
ма те ри а лом. Уп раж не ния по русс ко му язы ку, 
со дер жа щие за да ния раз ных уров ней, учи ты
ва ют ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти каж до го 
уче ни ка, по мо га ют соз дать на и бо лее бла гоп
ри ят ные ус ло вия раз ви тия его ин тел лек ту
аль ных спо соб нос тей. Для учи те ля по доб ная 
ор га ни за ция уро ка удоб на и по то му, что за 
ко рот кое вре мя он мо жет про ве рить и зна ния 
каж до го уче ни ка, и уме ние при ме нять их в 
твор чес ком за да ни и. Раз но у ров не вые за да
ния поз во ля ют вов лечь в ра бо ту весь класс, 
но не че рез вы пол не ние ка ко го–то од но го 
об ще го уп раж не ни я. За да ния пред ла га ют ся 
с учё том осо бен нос тей от дель ных уча щих ся: 
уров ня под го тов лен нос ти, осо бен нос тей ус

во е ния ма те ри а ла (тем па ра бо ты, ха рак те ра 
де я тель нос ти), сте пе ни са мос то я тель нос ти, 
ув ле чён нос ти и дру гих. 

Та ким об ра зом, учи тель ра бо та ет со все ми 
уче ни ка ми в клас се, не до пус кая отс та ва ния 
сла бых уча щих ся и тор мо же ния в раз ви тии 
силь ных, за ин те ре со ван ных в изу че нии пред
ме та де тей. При про вер ке уп раж не ния ра бо
та ют не от дель ные уче ни ки, а весь класс, что, 
во–пер вых, по мо га ет учи те лю раз но об ра зить 
ра бо ту на уро ке, а с дру гой сто ро ны, каж дый 
уче ник по лу ча ет воз мож ность на у чить ся выс
ка зы вать и отс та и вать свою точ ку зре ни я, 
на хо дить на и бо лее до ка за тель ные ар гу мен
ты, прив ле кать са мые ха рак тер ные при ме
ры. Кро ме то го, по доб ная ра бо та поз во ля ет 
вы я вить и уро вень зна ний каж до го уче ни ка, 
и сте пень его за ин те ре со ван нос ти в изу ча е
мом ма те ри а ле, и мо ти ви ро ван ность обу че
ния пред ме ту. Но глав ное сос то ит в том, что 
каж дый уче ник, ка ким бы ни был уро вень его 
зна ний, спо соб нос ти к изу че нию пред ме та, 
по лу ча ет воз мож ность выс ка зать ся и быть 
ус лы шан ным, учит ся слу шать дру гих, то есть 
при об ре та ет, с од ной сто ро ны, пси хо ло ги чес
кую ус та нов ку на зна чи мость собст вен но го 
мне ния (п ри ус ло вии его обос но ван нос ти), а 
с дру гой сто ро ны, ак ти ви зи ру ет ся его вни ма
ние к чу жой ре чи. Всё это иг ра ет зна чи мую 
роль в раз ви тии лич нос ти уче ни ка, его ком
му ни ка тив ных спо соб нос тей и осо бен нос тей. 
Кро ме то го, учи тель по лу ча ет воз мож ность 
прив ле кать до пол ни тель ные ис точ ни ки обу
че ни я: са мос то я тель ную ра бо ту уче ни ков, 
нап ри мер, по по ис ку при ме ров ка ко го– ли бо 
язы ко во го фак та в об лас ти, ак ту аль ной для 
уча ще го ся, что так же су щест вен но по вы ша ет 
ин те рес к пред ме ту. Пос те пен ное дви же ние 
каж до го уче ни ка по дан ным уров ням мо жет 
дос та точ но наг ляд но по ка зать сте пень эф
фек тив нос ти ра бо ты учи те ля, вы я вить на и
бо лее под хо дя щие для уча ще го ся фор мы ра
бо ты, ти пы учеб ных за дач. При этом сле ду ет 
учи ты вать, что уро вень раз ви тия мыш ле ния 
уче ни ка – не «к лей мо», а лег ко из ме ня е мая 
ха рак те рис ти ка. Диф фе рен ци ро ван ная ра бо
та ор га ни зу ет ся на те ку щих уро ках русс ко го 
язы ка, при чём как на уро ках по зак реп ле нию 
или пов то ре нию прой ден но го те о ре ти чес ко го 
и прак ти чес ко го ма те ри а ла, так и на уро ках 
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по со об ще нию но вых све де ний о конк рет ной 
язы ко вой еди ни це. Уро ки конт ро ля за сте
пен ью ус во ен нос ти те о ре ти чес ких зна ний и 
прак ти чес ких уме ний, при чём как в рам ках 
од ной те мы, так и це ло го кур са, так же ст ро
ят ся на диф фе рен ци ро ван ной ос но ве. Од на 
из слож нос тей, с ко то ры ми стал ки ва ет ся учи
тель, – сог ла со ва ние оцен ки с об щеп ри ня ты

ми тра ди ци он ны ми нор ма ми оце ни ва ния ка
чест ва обу че ни я. Дру гая труд ность в ра бо те 
по дан ной ме то ди ке – от сутст вие ди дак ти чес
ко го ма те ри а ла и ме то ди чес ких ре ко мен да
ций, но эта проб ле ма ре ша ет ся каж дым учи
те лем, ес ли он дейст ви тель но хо чет по вы сить 
эф фек тив ность сво ей ра бо ты, сде лать свой 
урок ин те рес ным и ра дост ным.
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Ա. ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ

Հոդ վա ծում դի տարկ ված է ու սուց ման տար բե րակ ման սկզ բունք նե րը մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման և մտա ծա կան ու հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց նե րի մա կար դակ
նե րում: Ներ կա յաց ված են ռու սե րեն լեզ վից առա ջադ րանք նե րի տար բե րակ ներ:

DIFFERENTIAL TASKS AS A METHOD OF DIFFERENTIATION  
OF THE LEARNING PROCESS OF RUSSIAN LANGUAGE

A. MELKONYAN

The article deals with the principles of student differentiation in the learning process on the 
basis of the level of development of thinking and the level of formation of mental and psycho–
physiological operations. There are variants of exercises in the Russian language, oriented on the 
implementation of these principles.
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МА РИ АН НА АРУ ТЮ НЯН 
СТ РА ТЕ ГИ ЧЕС КИЕ ПОД ХО ДЫ ИЗА ДА ЧИ  

СОВ РЕ МЕН НОЙ СИС ТЕ МЫ ИНК ЛЮ ЗИВ НО ГО  
ОБ РА ЗО ВА НИЯ В АР МЕ НИ И

Ис то ри чес ки Ар ме ния по ка за ла своe по
ощ ря ю щее от но ше ние к инк лю зив но му об ра
зо ва нию и еще в 4 ве ке бы ли отк ры ты так 
на зы ва е мые “ш ко лы для всех” для все го на
се ле ния – без ка кой–ли бо диск ри ми на ции [1]. 
В 19 ве ке из вест ный ар мянс кий пе да гог Ха ча
тур Або вян про по ве до вал иде о ло ги ю, что все 
де ти долж ны учить ся вмес те, нес мот ря на то, 
что они глу хи е, сле пы е, ин ва ли ды, бо га тые 
или бед ны е, и каж дый учи тель дол жен иметь 
со от ветст ву ю щие на вы ки для ра бо ты с эти ми 
деть ми в класс ных ус ло ви ях [2].“ Кон вен ция о 
пра вах ин ва ли дов” в Ар ме нии бы ла при ня та 
Ор га ни за ци ей Об ъе ди нен ных На ций в 2006 
го ду, но за тем она бы ла ра ти фи ци ро ва на и 
вс ту пи ла в си лу толь ко в 2010 го ду [3].

Са ма сис те ма инк лю зив но го об ра зо ва ния 
офи ци аль но бы ла при ня та в рес пуб ли ке в 
2005 го ду и часть бюд же та на об ра зо ва ние 
бы ла вы де ле на на ее раз ви ти е. Раз лич ные 
об щест вен ные ор га ни за ци и, та кие как “Мост 
на деж ды”, “Мис сия Вос ток” в сот руд ни чест ве 
с Ми нис терст вом об ра зо ва ния и на у ки на ча
ли внед рять пер вые про ек ты для под держ ки 
ус той чи во го раз ви тия об ра зо ва ния де тей с 
осо бы ми об ра зо ва тель ны ми нуж да ми в Ар
ме нии пу тем раз ви тия восп ро из во ди мых мо
де лей и ра бо чих ме ха низ мов со дейст вия инк
лю зив но го об ра зо ва ния и ее дос туп нос ти для 
всех де тей [3]. Уже поч ти 10 лет в рес пуб ли ке 
дейст ву ет и усо вер шенст ву ет ся как иде о ло гия 
инк лю зив но го об ра зо ва ни я, так и ее прак ти
чес кое при ме не ни е, од на ко до сих пор не 
раз ра бо та на спе ци аль ная ст рук ту ра и ли спе
ци аль ная прог рам ма для учи те лей, ко то рые 
бу дут под го тов ле ны для ра бо ты в инк лю зив
ных клас сах с деть ми с раз лич ны ми ог ра ни
че ни я ми и при о ри те та ми. На се год няш ний 
день по дан ным агентст ва ме ди ко–со ци аль
ной экс пер ти зы Рес пуб ли ки Ар ме ния (РА), ко
то рое яв ля ет ся рес пуб ли канс ким ор га ном ис
пол ни тель ной влас ти в сос та ве ми нис терст ва 
тру да и со ци аль ных воп ро сов РА, в Ар ме нии 

офи ци аль но за ре гист ри ро ва но бо лее 7800 
де тей с ин ва лид ност ью, что сос тав ля ет приб
ли зи тель но 1% от об ще го чис ла де тей [6]. Хо
тя не о фи ци аль ные ис точ ни ки подт верж да ют, 
что воз мож но в Ар ме нии нас чи ты ва ет ся око
ло 12000 де тей с осо бы ми об ра зо ва тель ны
ми нуж да ми, ста тус ко то рых по раз лич ным 
при чи нам не подт верж ден, так как в ос нов
ном сем ьи та ких де тей са ми не же ла ют об ра
щать ся за по лу че ни ем ста ту са ин ва лид нос ти 
для ре бен ка, и пы та ют ся по воз мож нос ти 
ск рыть сво их де тей от об щест ва, что в свою 
оче редь зна чи тель но сни жа ет их шан сы стать 
про дук тив ны ми чле на ми об щест ва. Тем не 
ме не е, по ре зуль та там исс ле до ва ний про ве
ден ных ЮНИ СЕФ из 5707 де тей с осо бы ми 
об ра зо ва тель ны ми нуж да ми, 5322 на хо дят
ся под опе кой ро ди те лей, а 385 про жи ва ют 
в спе ци а ли зи ро ван ных детс ких до мах. 60% 
на хо дя щих ся под ро ди тельс кой опе кой де тей 
с ин ва лид ност ью по се ща ют инк лю зив ные 
шко лы или инк лю зив ные клас сы в об ще об
ра зо ва тель ные шко лах [7]. Важ но от ме тить и 
тот факт, что в сто ли це боль ше де тей с осо
бы ми об ра зо ва тель ны ми нуж да ми по се ща ют 
шко лы, чем в ре ги о нах рес пуб ли ки. Нап ри
мер, в ре ги о нах каж дый чет вер тый ре бе нок 
с ин ва лид ност ью не по се ща ет шко лу, что в 
ос нов ном свя за но с со ци аль ны ми и фи зи чес
ки ми труд нос тя ми, а так же с об щей не а дап
ти ро ван ност ью сре ды [5]. В свя зи с этим в 
Ар ме нии предп ри ни ма ют ся сер ьез ные ша ги 
для раз ви тия инк лю зив но го об ще дос туп но го 
об ра зо ва ния для де тей с ог ра ни чен ны ми воз
мож нос тя ми на тер ри то рии всей рес пуб ли ки.

Од ной из важ ней ших проб лем ос та ет ся 
под го тов ка и пе ре под го тов ка обу ча ю ще го 
пер со на ла к ра бо те в но вой об ра зо ва тель ной 
сис те ме, так как су щест ву ет боль шая пот реб
ность в ква ли фи ци ро ван ны ху чи те лях, для ра
бо ты с деть ми с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми 
нуж да мив инк лю зив ных клас сах. В свя зи с ак
ту аль ност ью проб ле мы Ар мянс кий го су дарст
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вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет име ни 
Ха ча ту ра Або вя на внес су щест вен ные из ме не
ния в об ра зо ва тель ных пла нах, до ба вив инк
лю зив ное об ра зо ва ние как от дель ный пред
мет, ко то рый сту ден ты иск лю чи тель но всех 
фа куль те тов про хо дят на 3–ем и 4–ом кур се 
обу че ни я. Нес мот ря на то, что это очень нез на
чи тель ное из ме не ни е, тем не ме не е, оно бу дет 
по лез но бу ду щим учи те лям, ко то рые воз мож
но бу дут ис пы ты вать не дос та ток до ве рия и 
зна ни я, что бы ор га ни зо вать про цесс обу че ния 
в клас се и обес пе чить пот реб нос ти каж до го 
ре бен ка во вре мя учеб но го про цес са.

На се год няш ний день в РА дейст ву ет око
ло 1450 об ще об ра зо ва тель ных школ.На чи ная 
с сен тяб ря 2016 го да, в Ар ме нии уже функ
ци о ни ру ет боль ше 170 инк лю зив ных школ и 
уже бо лее чем 3000 де тей с ог ра ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми учат ся в этих шко лах [7]. Го
су дарст вен ный бюд жет за один учеб ный год 
об ра зо ва ния на од но го уче ни ка в инк лю зив
ной шко ле вы да ет 490000 ар мянс ких драм, 
что приб ли зи тель но при рав ни ва ет ся к 1200 
аме ри канс ким дол ла рам.

Нес мот ря на все эти по ло жи тель ные из
ме не ния и раз ви тие са мо го про цес са, на се
год няш ний день инк лю зив ная об ра зо ва тель
ная сис те ма в Ар ме нии стал ки ва ет ся с ря дом 
проб лем, ко то рые тре бу ют сроч но го и не от
лож но го ре ше ни я. Это преж де все го:

•  раз ра бот ка и со вер шенст во ва ние 
спе ци аль ных прог рамм;

•  под го тов ка и пе ре под го тов ка пе да го
ги чес ких кад ров;

•  соз да ние над ле жа щих фи зи чес ких 
ус ло вий и адап та ция ок ру жа ю щей сре ды; 

• со вер шенст во ва ние ра бо ты меж дис
цип ли ни ро ван ной ко ман ды, вк лю ча ю щей 
пси хо ло га, эр го те ра пис та, фи зи о те ра пис та, 
ло го пе да, спе ци аль но го пе да го га и т. д.; 

• в нед ре ние и эксп лу а та ция со от ветст
ву ю щих тех ни чес ких средств, та ких как эхо–
сис те мы, спе ци аль ные комп ью тер ные прог
рам мы и т. д.); 

• под го тов ка и со от ветст вие ди дак
ти чес ко го и об ра зо ва тель но го ма те ри а ла 
пот реб нос тям и нуж дам ре бен ка (боль шой 
шрифт в кни гах, спе ци аль ные учеб ные по со
бия и т. д.); 

• о бес пе че ние ин фор ми ро ван нос ти 

все го на се ле ния для пол но цен ной со ци а ли за
ции де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми. 

В нас то я щее вре мя в рес пуб ли ке раз ра бо
та на оп ре де лен ная ст ра те ги я, сог лас но ко то
рой к 2022 го ду все шко лы долж ны пе рей ти 
к сис те ме инк лю зив но го об ра зо ва ни я. Сис те
ма инк лю зив но го об ра зо ва ния долж на быть 
внед ре на в сред них про фес си о наль ных и 
выс ших учеб ных за ве де ни ях, а так же долж ны 
осу ществ ля ет ся ши ро ко масш таб ные ак ции 
для по вы ше ния уров ня ин фор ми ро ван нос ти 
все го на се ле ния ст ра ны. Бла го да ря этим ре
фор мам ро ди те ли иде ти са ми мо гут ре шать в 
ка кой шко ле учить ся, а так же бу дут соз да ны 
все не об хо ди мые ус ло вия для ор га ни за ции 
об ра зо ва тель но го про цес са де тей с осо бы ми 
об ра зо ва тель ны ми нуж да ми в ус ло ви ях об
ще об ра зо ва тель ной шко лы.

Тем не ме не е, не смот ря на су щест ву ю щие 
проб ле мы, ко то рые тре бу ют не за мед ли тель
но го ре ше ния и раз ра бот ки над ле жа щих ст ра
те ги чес кие под хо дов, внед ря е мая в РА мо дель 
инк лю зив но го об ра зо ва ния приз на на об раз
цо вой для пост со ветс ких ст ран и ст ран Вос
точ ной Ев ро пы. В 2015 го ду в Ве не, в рам ках 
расс мот ре ния ин но ва ци он ных об ра зо ва тель
ных прог рамм про ект инк лю зив но го об ра зо
ва ния в РА был приз нан од ним из луч ших.

У чи ты вая все вы шес ка зан но е, ста но вит ся 
оче вид ным, что инк лю зив ная сис те ма об ра
зо ва ния в РА на хо дит ся на стар то вой точ ке, 
так как это один из про цес сов транс фор ма ции 
об ще го об ра зо ва ни я, ос но ван ный на по ни
ма ни и, что де ти с осо бы ми об ра зо ва тель ны
ми нуж да ми в сов ре мен ном об щест ве мо гут 
и долж ны быть вов ле че ны в со ци ум и быть 
рав ноп рав ны ми чле на ми об щест ва. Дан ная 
транс фор ма ция долж на быть ори ен ти ро ва на 
на фор ми ро ва ние ус ло вий дос туп нос ти об ра
зо ва ния и об ра зо ва тель ной сре ды для всех, в 
том чис ле обес пе чить дос туп к об ра зо ва нию 
для де тей с ин ва лид ност ью. 

О пи ра ясь на за да чи се год няш ней об ра зо
ва тель ной сис те мы в РА, не об хо ди ма раз ра
бот ка ст ра те ги и, ко то рая бу дет нап рав ле на на 
раз ви тие ме то до ло ги и, ос но ван ную на идею 
приз на ю щу ю, что все де ти – ин ди ви ду у мы с 
раз лич ны ми пот реб нос тя ми в обу че ни и, а так
же на раз ра бот ку бо лее гиб ких под хо дов к пре
по да ва нию и обу че ни ю, для удов лет во ре ния 
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раз лич ных пот реб нос тей в обу че ни и. И толь ко 
в том слу ча е, ког да пре по да ва ние и обу че ние 
ста нут бо лее эф фек тив ны ми в ре зуль та те про
ве ден ных ре форм и из ме не ний свя зан ных с 

внед ре ни ем инк лю зив но го об ра зо ва ни я, тог
да уже мож но сме ло го во рить о дейст ву ю щей 
сис те ме, где вы иг ра ют все де ти – не толь ко 
де ти с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми нуж да ми.
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Մ. ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

Հոդ վա ծում դի տարկ վում են նե րա ռա կան կր թու թյան ար դի խն դիր նե րը և ռազ մա վա
րա կան մո տե ցում նե րը, առ կա հիմ նա հար ցե րի լուծ ման նշա նա կու թյու նը ժա մա նա կա կից 
ման կա վար ժու թյան մեջ` ել նե լով գոր ծող հա մա կար գի իրա վի ճա կից և առանձ նա հատ կու
թյուն նե րից։ Վեր լուծ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նե րա ռա կան կր թու թյան 
գա ղա փա րի ներդր ման կար ևո րու թյու նը և ան հրա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես նաև իրա վի ճա կի 
մեկ նա բա նու մը ար դեն իսկ գոր ծող հա մա կար գի վեր լու ծու թյան և ար դյունք նե րի ներ կա յաց
ման տե սան կյու նից։ 

STRATEGICAL APPROACHES AND ISSUES OF MODERN INCLUSIVE  
EDUCATION SYSTEM IN ARMENIA

M. HARUTYUNYAN

The article deals with modern problems and strategic approaches of inclusive education, the 
importance of solutions оf topical issues in modern pedagogy proceeding from the features of 
the current system. The importance and necessity of introducing the idea of inclusive education 
in the Republic of Armenia, as well as the interpretation of the situation from the point of view of 
reviewing the current system based on the results obtained are analyzed.
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http://www.unicef.org/armenia
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Ա ՆԻ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

ԼՈ ԳԱ ՐԻԹ ՄԻ ՆԵՐ ՄՈՒԾ ՄԱՆ  
ԿԻ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ար դի դա րում ու սու ցի չը խն դիր ու նի 
ոչ թե ա շա կերտ նե րին ը նդ հա նուր տե ղե
կու թյուն ներ տալ կյան քի տար բեր բնա
գա վառ նե րի վե րա բե րյալ, այլ ան ձի գի
տակ ցու թյու նը նո րո վի ձևա վո րել, ո րը 
են թադ րում է ո րա կա պես նոր մո տե ցում նե
րի ցու ցա բե րում։

Կր թու թյան ո րա կի բա րե լավ ման կար
ևո րա գույն խն դիր նե րից մե կը ու սում նա
կան նյու թի կի րա ռա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
ա պա հո վումն է։ Մա թե մա տի կայի դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե րին 
պետք է ու սու ցա նել ոչ թե մի այն հայտ նի 
փաս տեր, այլ նրանց պետք է մղել թե ո րեմ
նե րի ա պա ցուց ման և խն դիր նե րի լուծ ման 
նոր ե ղա նակ ներ գտ նե լու ո րո նո ղա կան աշ
խա տան քին։ Մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում կար ևոր նշա նա կու թյուն ու
նի այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծու մը, 
ո րոնք ո րոշ կող մե րով ան ծա նոթ են սո վո
րող նե րին և պահ պա նում են ոչ ստան դարտ 
մո տե ցում ներ։ Հան րակր թու թյան գե րա կա 
նպա տա կը ա շա կերտ նե րի ին տե լեկ տո ւալ 
զար գա ցումն է, մտա ծո ղու թյան այն պի սի 
ո րակ նե րի ձևա վո րու մը, ո րոնք հա տուկ 
են մա թե մա տի կա կան գոր ծու նե ու թյա նը և 
ան հրա ժեշտ են մարդ կանց հա սա րա կու
թյան մեջ լի ար ժեք ան դամ լի նե լու հա մար։

Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն
թա ցում կան հաս կա ցու թյուն ներ ու թե
ո րեմ ներ, ո րոնք ի րենց ը նդ հան րա կան, 
հա մա կար գող ու կի րա ռա կան նշա նա կու
թյամբ ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նեն 
ո ղջ դա սըն թա ցի հա մար։ Միև նույն ժա
մա նակ այդ հաս կա ցու թյուն նե րի ը նդ հան
րաց նող, հա մա կար գող դե րը մի ան գա մից 
չի կա րող բա ցա հայտ վել կամ ըն կալ վել սո
վո րող նե րի կող մից։

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նյու թի լի ար
ժեք ու սուց ման հա մար բա վա րար չէ մի այն 
սո վո րող նե րի կող մից մա թե մա տի կա կան 
փաս տի ա ռար կա յա կան բո վան դա կու թյու
նը։ Պա հանջ վում է նաև տես նել և հաս

կա նալ այդ բո վան դա կու թյան կազ մա
կերպ ման այն ձևե րը, ո րոնք ըն կած են 
ու սու ցան վող նյու թի տրա մա բա նա կան կա
ռույց նե րում։

Հան րակր թա կան ա վագ դպ րո ցի հան
րա հաշ վի դա սըն թա ցում «Լո գա րիթմ» թե
ման ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու նի ոչ մի այն ու սում նա սիր վող հաս կա ցու
թյուն նե րի յու րա հատ կու թյամբ, այլև իր կի
րա ռա կան նշա նա կու թյամբ։

Թի վը մա թե մա տի կայի հիմ նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րից մեկն է։ Մա թե մա տի
կայի ու սու ցու մը սկս վում է պար զա գույն՝ 
բնա կան թվե րի հետ ծա նո թու թյու նից, ի սկ 
հե տա գա ո ղջ ու սու ցու մը կապ ված է տար
բեր տի պի թվե րի հետ։ Դա հաս կա նա լի է, 
քա նի որ ա ռանց թվի հաս կա ցու թյան ան
հնար է շա րադ րել, հետ ևա պես՝ նաև ու
սում նա սի րել մա թե մա տի կայի մնա ցած բո
լոր հաս կա ցու թյուն նե րը։

Մա թե մա տի կայի զար գաց ման պատ
մու թյու նը ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես մարդ
կու թյու նը թվի գա ղա փա րը տա րի նե րի ըն
թաց քում ըն դար ձա կել է. ա ռա ջին դեպ քում 
ներ մու ծե լով 0–ն, ե րկ րորդ դեպ քում՝ կո տո
րա կը, ի սկ եր րոր դը, ո րն ա վե լի դժ վա րու
թյամբ է հա ջող վել, քան ա ռա ջին եր կու սը, 
դա բա ցա սա կան թվե րի ներ մու ծումն է ։

Բ նա կան է, որ դպ րո ցա կա նի հա մար էլ 
դժ վար է յու րաց նել իր հա մար այդ նոր նյու
թը, ո րը ան հա մե մատ ա վե լի քիչ է կապ ված 
ա ռօ րյա կյան քի հետ, քան 0–ն և կո տո րա
կը։ 

Որ քան էլ որ դժ վար լի նեն սո վո րող նե րի 
հա մար տա ռային սիմ վո լի կայի յու րաց ման 
ա ռա ջին քայ լե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք 
դպ րո ցում ա վե լի հեշտ են յու րաց վում, քան 
նոր թվե րը։

Զ բաղ վե լով թվի գա ղա փա րի որ ևէ ըն
դար ձակ ման հար ցի գի տա կան շա րադր
մամբ՝ սահ մա նում են նա խօ րոք հայտ նի 
թվե րի հատ կու թյուն ներն ար տա հայ տող մի 
շարք աք սե ո մա ներ և նրան ցից բխող թե ո
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րեմ ներ և ներ մու ծում են ը ստ սահ ման ման 
նոր թվեր, ո րոնք օ ժտ ված են ո րոշ հատ
կու թյուն նե րով։

Թ վի գա ղա փա րի յու րա քան չյուր ըն դար
ձակ ման դեպ քում հարկ է լի նում հաղ թա
հա րել այն պի սի դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնք 
կապ ված են նախ կի նում ար տած ված այն 
սահ մա նում նե րը ը նդ հան րաց նե լու ան
հրա ժեշ տու թյան հետ, ո րոնք ի րենց ու ժը 
մա սամբ կորց րել են թվային նոր բնա գա
վառ ներ ան ցնե լու դեպ քում։ Բա ցա սա կան 
թվե րի ներ մու ծու մից հե տո թվի գա ղա փա
րի հա ջորդ ըն դար ձա կու մը հան դի սա նում 
է ի ռա ցի ո նալ թվե րի ներ մու ծու մը և ռա ցի ո
նալ թվե րի բազ մու թյու նից ի րա կան թվե րի 
բազ մու թյան ան ցնե լը։

Թ վի գա ղա փա րի յու րա քան չյուր ըն
դար ձա կում ու ղեկց վում է ո րո շա կի նշա
նա կում նե րով՝ սիմ վոլ նե րով։ Ըն դուն ված է 
ա սել, որ նշա նը ի րա կա նու թյու նը ճա նա չե
լու ար դյունք է, ո րը ո րո շա կի կապ է հաս
տա տում ա ռար կայի և նրա փո խա րի նո ղի 
միջև։ Թվե րի ըն դար ձակ ման պատ մա կան 
է քս կուր սը թույլ տվեց վեր հա նել հետ ևյալ 
նշա նա կում նե րը՝ 0–ն՝ որ պես ո չինչ ցույց 
չտ վող թիվ (ո չն չու թյուն), կո տո րա կի գի
ծը՝ որ պես 2 թվե րի քա նորդ ար տա հայ տող 
նշան, «–» և «+» նշան նե րը՝ որ պես պարտ
քի և ու նեց ված քի ցու ցա նի շեր։

«Լո գա րիթ մա կան ֆունկ ցի ա» գլ
խի ու սու ցու մը սկս վում է b թվի a հիմ
քով լո գա րիթ մի սահ մա նու մով։ Սա կայն 
մինչ այդ սահ ման մանն ան ցնե լը կրկն
վում է նա խորդ դա սե րից այն պն դու մը, 
որ «ե թե , ա պա   հա վա
սա րումն ու նի մի ակ ար մատ»։ Եվ այդ 
մի ակ ար մատ գտ նե լու հա մար b թի վը 
ներ կա յաց վում է a –ի աս տի ճան նե րի տես
քով։ Օ րի նակ, ե թե   ա պա 

, որ տե ղից 
էլ ։ Ի սկ ե րբ –ն հնա րա վոր չէ ներ
կա յաց նել 2 –ի աս տի ճա նի տես քով, օ րի
նակ , ա պա  հա վա սար ման 
լուծ ման հա մար այս դա սում ա ռա ջարկ ված 
ե ղա նակն ար դեն պի տա նի չէ։ Ա ռա ջա նում 
է պրոբ լե մային ի րա վի ճակ։ Այդ ի րա վի ճա
կը ո րոշ չա փով կա րե լի է մեղ մել, ե թե դի
մենք  հա վա սար ման լուծ ման գրա

ֆի կա կան ե ղա նա կին։ Ցու ցադ րե լով այս 
ե ղա նա կը՝ սո վո րող նե րը ա կն հայտ տես
նում ե ն՝   և   ֆունկ ցի ա նե րի գրա
ֆիկ նե րը հատ վում են մեկ կե տում, ին չը ևս 
մեկ ան գամ ցույց է տա լիս, որ նշ ված հա
վա սա րումն ու նի մի ակ լու ծում, բայց մենք 
խն դիր ու նենք այդ լուծ մա նը տալ թվային 
ար ժեք։ 

Այդ հար ցի լուծ ման հա մար էլ հենց ներ
մուծ վում է լո գա րիթ մի հաս կա ցու թյու նը, 
որ պես  հա վա սար ման 
մի ակ ար մատ՝ ։

Սո վո րող նե րի հա մար օգ տա կար է 
մատ նան շել, որ –ի սահ ման ման ան
հրա ժեշ տու թյունն ու նրա ներ մուծ ման մե
թո դի կան նո րու թյուն չեն և նման են  
–ի սահ ման մանն ու ներ մուծ ման մե թո
դի կային, ի նչ պես նաև վե րը նշ ված թվե
րի ըն դար ձակ ման օ րի նակ նե րին։ –ով 
նշա նակ վում է  հա վա
սար ման դրա կան ար մա տը։ Ը նդ ո րում՝ 
այն որ  հա վա սա րումն ար մատ ու
նի, ա ռանց դժ վա րու թյան կա րե լի է հա մոզ
վել՝ դի տար կե լով մի ա վոր եր կա րու թյամբ 
կող մով քա ռա կու սու ան կյու նա գի ծը հաշ
վե լու պատ մա կան խն դի րը։ Սա կայն այլ 
հարց է, որ այդ ար մա տը նախ կին մե թոդ
նե րով չէ ին կա րող հաշ վել։ Ա հա հենց այդ 
պատ ճա ռով էլ ստիպ ված ներ մուծ վեց նոր 
գոր ծո ղու թյուն՝ ոչ բա ցա սա կան թվից քա
ռա կու սի ար մատ և նոր թիվ ։ 

Աս վա ծից հան գում և ճիշտ նույն պատ
ճա ռա բա նու թյամբ ներ մուծ վում է լո գա րիթ
մա կան գոր ծո ղու թյու նը։ Փաս տո րեն այս 
բո լո րում ֆոր մալ ի մաս տով ոչ մի նոր բան 
չկա, և ի սկզ բա նե պահ պան վում է նշա նա
կում նե րի հան րա ծա նոթ ստան դար տը։ 

Այս հե տա զո տա կան, պատ մա կան ճա
նա պար հոր դու թյու նից հե տո տե ղին է խո
սել նաև լո գա րիթ մի ստեղծ ման պատ
մա կան ըն թաց քի մա սին։ Լո գա րիթ մը 
հու նա կան բառ է, ո րը նշա նա կում է (logos 
– հա րա բե րակ ցու թյուն, artimos – թիվ), 
բա ռա ցի թվե րի հա րա բե րակ ցու թյուն։ Լո
գա րիթ մի գա ղա փա րը ա ռանց ան վան ման 
օգ տա գործ վել է դեռևս VIII դա րում հն դիկ 
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մա թե մա տի կոս Վի րա սե նի կող մից, հե
տա գա յում նաև՝ XVI դա րում Եվ րո պա յում։ 
Լո գա րիթ մա կան ա ռա ջին հաշ վում նե րը և 
ա ղյու սա կը գի տու թյան մեջ ա ռա ջին ան
գամ 1614 թ. հրա պա րա կել է շոտ լան դա
ցի գիտ նա կան Ջոն Նե պե րը։ Լո գա րիթ
մա կան ա ղյու սակ նե րը ծա վալ վել են այլ 
գիտ նա կան նե րի կող մից, օգ տա գործ վել 
գի տա կան և ին ժի նե րա կան հաշ վարկ նե
րի հա մար 3 դար շա րու նակ՝ մինչև է լեկտ
րո նային հաշ վիչ նե րի և հա մա կար գիչ նե րի 
ստեղ ծու մը։ Ժա մա նա կա կից լո գա րիթ մի 
հաս կա ցու թյա նը մո տիկ ա ռա ջին ան գամ 
1685 թ. գի տա կան աշ խա տու թյուն կար 
Վալ լի սի և Բեռ նու լի ի մոտ, ո րը վերջ նա
կան տես քի է բե րել Էյ լե րը։

Լո գա րիթ մի ու սում նա սի րու թյան բնա
գա վառ նե րը բազ մա զան են, այն ը նդ գր
կում է գի տու թյան և տեխ նի կայի բազ
մա թիվ ո լորտ ներ։ Մեր ժա մա նակ նե րում 
դժ վար է պատ կե րաց նել բան կային հաշ
վա պա հու թյու նը ա ռանց լո գա րիթ մի կի րա
ռու թյան։ Տե ղին է բե րել հետ ևյալ խն դի րը։

Բան կում ա վանդ է դր վել դ րամ  
–ով։ Պետք է պար զել քա նի տա րուց 

գու մա րը կդառ նա  դրամ։

–ը տա րի նե րի քա նակն է ։

բա նաձ ևը թույլ է տա լիս կա տա րել ցան
կա ցած հաշ վարկ տր ված թվե րի դեպ քում, 
ի նչն ան հնար է ա ռանց լո գա րիթ մի կի րա
ռու թյան։

Լո գա րիթմ նե րը կի րա ռա կան են նաև 
ին ֆոր մա տի կա յում, ե րաժշ տու թյան տե սու
թյու նում, կեն սա բա նու թյու նում, հա վա նա
կա նու թյուն նե րի տե սու թյու նում, նկար չու
թյան և ար վես տի մեջ։ Այս շարքն ան սպառ 
կա րե լի է թվար կել: Ստորև մենք կանգ 
կառ նենք նշ ված նե րից ո րոշ նե րի վրա։ 

Ին ֆոր մա տի կա: Տե ղե կատ վու թյու նը 
հա մա կարգ չի մեջ պահ վում է բի թե րով։ 
Օ րի նակ՝ հա մա կարգ չի մեջ բնա կան N թիվ 
պա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ է  
բիթ (տե ղե կատ վու թյու նը հա մա կարգ չի մեջ 
պահ վում է եր կո ւա կան հա մա կար գում)։ 

Ե րաժշ տու թյան տե սու թյուն: Որ պես զի 
պար զենք, թե քա նի մա սի պետք է բա ժա

նել օկ տա վան, ան հրա ժեշտ է գտ նել ռա

ցի ո նալ մո տար կու մը  թվի հա մար, 

ո րը մո տա վո րա պես հա վա սար է 0,585 
տաս նոր դա կան կո տո րա կին։ Այս ար ժե քը 
ստաց վում է, ե րբ ան ցում ե նք կա տա րում 
10 հիմ քի։ Ե թե այդ թի վը վե րա ծենք ան կր
ճա տե լի կո տո րա կի, ա պա 3–րդ հար մար 

կո տո րա կը  է, ո րը թույլ է տա լիս կա տա

րել օկ տա վայի դա սա կան բա ժա նու մը 12 

կի սա տո նե րի։ 
Օ լիմ պի ա կան խա ղեր: Օ լիմ պի ա կան 

խա ղե րի մաս նա կից նե րի թվից կախ ված՝ 
ո րոշ վում է խա ղե րի շր ջա փու լե րի քա նա կը՝ 
օ գտ վե լով լո գա րիթ մի գա ղա փա րից։ 

Այ սինքն՝ օ լիմ պի ա կան խա ղե րի փու լե
րի թի վը հա վա սար է , –ը մաս նա
կից նե րի թիվն է։ 

Օ լիմ պի ա կան հա մա կար գում օ լիմ պի
ա կան խա ղե րի մաս նա կից նե րի քա նա կը 
պետք է լի նի 2 –ի աս տի ճան (2, 4, 8, 16, 
32 և այլն)։ –ը ցույց է տա լիս խա ղե
րի փու լե րի քա նա կը՝ 2 հո գու հա մար՝ 1, 4 
հո գու հա մար՝ 2, 8 հո գու հա մար՝ 3 և այլն 
( = 1, = 2,  = 3)։ Ի սկ ը նդ
հա նուր խա ղե րի քա նա կը մե կով փոքր է 
մաս նա կից նե րի թվից՝ N–1։

Գի տու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ լո գա
րիթ մա կան պա րու րա գի ծը հայտ նա բե րել է 
Ռե նե Դե կար տը։ Այն ա վե լի է մե ծաց նում 
լո գա րիթ մի կի րա ռու թյան հո րի զոն նե րը։ 

Լո գա րիթ մա կան պա րու րա գիծ՝
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Ար վեստ: Լո գա րիթ մա կան գծե րը շատ են 
հե տաքրք րել մեծն նկա րիչ Սալ վա դոր Դա լի
ին։ Նրա մոտ սևե ռուն գա ղա փար էր դար
ձել Յան Վեր մե րի նկա րը՝ «Ժա նե կա գոր ծը» 
(«Кружевница»), ո րը եր կար տա րի ներ կախ
ված էր իր հոր աշ խա տա սե նյա կում։

Հա սուն տա րի քում նա խնդ րեց, որ Լուվ
րի թան գա րա նում ի րեն թույլ տան ար տան
կա րել այդ նկա րը։ Նկա րե լուց հե տո եր կար 
ժա մա նակ պա հանջ վեց՝ պար զե լու հա մար, 
որ նա բնազ դա բար վր ձի նով տա րել է լո գա
րիթ մա կան կո րեր, ի նչն էլ հենց տր ված նկա
րի ո ղջ ա ռեղծ վածն է (Տե՛ս նկար 2, 3):

Ն կար 2. 

Նկար 3.

Կեն սա բա նու թյուն: Բնու թյան մեջ տա
րած ված սար դե րից մե կը՝ է պեյ րան, սար
դոս տայն գոր ծե լու ըն թաց քում փա թա թում 
է իր ոս տայ նը՝ կենտ րո նի շուրջ լո գա րիթ մա
կան պա րու րագ ծով։

Ն կար 1.
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Ն կար 4.

Լո գա րիթ մը կար ևոր մա թե մա տի կա
կան հաս կա ցու թյուն է, ո րը շատ կի րա ռա
կան է մեզ շր ջա պա տող աշ խար հում, այդ 
ի սկ պատ ճա ռով պետք է ոչ թե տա րի նե րի 
ըն թաց քում թու լաց նել նրա նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյու նը, այլ ան հրա ժեշտ է շա րու
նա կա բար ու սում նա սի րել։ 

Ընդ հան րաց նե լով այս բո լո րը՝ կա րող ե նք 
հաս տա տել, որ մա թե մա տի կայի դպ րո ցա
կան շր ջա նակ նե րում լո գա րիթ մի տե սու թյան 
հիմ նա կան տար րե րի նե րա ռու մը կն պաս տի 
ոչ մի այն սո վո րող նե րի տրա մա բա նա կան, 
պրոբ լե մային և հե տա զո տա կան մտա ծո ղու
թյուն նե րի ներ դաշ նակ զար գաց մա նը, այլև 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի, դրանց կի րա
ռա կան նշա նա կու թյան բա ցա հայտ մա նը։ 
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THE APPLICATIVE MEANING OF THE INTRODUCTION OF LOGARITHM 
A. GRIGORYAN

In this article the necessity of the introduction of logarithm, its historical development, usage, 
importance and usefulness is discussed.Interesting facts on different aspects of science and art 
are considered, where logarithm and the logarithmic spiral have their key role. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ЛОГАРИФМЫ
А. ГРИГОРЯН

В этой статье исследуется необходимость введения логарифмы, ее значение и полезность, 
историческое развитие и использование. Рассматриваются интересные факты о разных 
аспектах науки и культуры, где логарифма и логарифмическая окружность имеют свою 
ключевую роль. 
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ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՄԻ ՆԱՍՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԺԵ ՔԱՅԻՆ  
ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Ան ձի ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի 
ձևա վոր ման հիմ նախնդ րի կար ևո րու թյու նը 
բխում է ժա մա նա կա կից աշ խար հում ար ժե
քային գե րա կա յու թյուն նե րի փո փո խու թյան, 
հա սա րա կու թյան ար ժե քային պատ կե րա
ցում նե րի շա րու նա կա կան վե րարժ ևոր ման 
գոր ծըն թաց նե րից:

Կր թամ շա կու թային ժա մա նա կա կից հա
րա ցույ ցը հիմն վում է մար դա սի րա կան գա
ղա փար նե րի վրա, ո րոնք ը նդ հան րաց նում 
են ճա նա չո ղու թյան էմ պի րիկ փոր ձը և նրա 
տե սա կան ի մաս տա վո րու մը: Ա զա տու թյան 
գա ղա փա րի գե րա կա յու թյու նը մար դա սի րա
կան ար ժեք նե րի հա մա կար գում պայ մա նա
վոր ված է նրա նով, որ ա զա տու թյան գա ղա
փա րը դրս ևոր վում է որ պես մտ քի և հո գու 
ա զա տու թյուն՝ ը նդ գր կե լով քա ղա քա կա նու
թյու նը, սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 
գի տու թյու նը, կր թու թյու նը, բա րո յա կա նու
թյու նը (1):

Ման կա վար ժա կան մեծ հան րա գի տա րա
նում «Ար ժե բա նու թյուն» եզ րույ թը ներ կա յաց
ված է մի շարք սահ մա նում նե րով՝

1.  Փի լի սո փա յա կան ո ւս մունք է ար ժեք
նե րի և բա րո յա գի տա կան գնա հա տում նե րի 
մա սին (ար ժեք նե րի բա րո յա գի տու թյուն), 
ո րը մաս նա վո րա պես ու սում նա սի րում է 
մար դու կյան քի ի մաս տը,

2. Ման կա վար ժա կան նոր հաս կա ցու
թյուն, ո րն ո ւս մունք է մարդ կային ար ժեք
նե րի բնույ թի, կյան քի ի մաս տի, մարդ կային 
գոր ծու նե ու թյան վերջ նա կան նպա տա կի 
մա սին (7, 16): 

Ար ժե քը մնա յուն նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
գործ է, ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ա վանդ, ներդ
րում, ի րա կան հատ կա նիշ, ար ժա նիք: Այն 
«ա ռար կա է, եր ևույթ, սո ցի ա լա կան վար
քի նորմ, ո րը կա րող է ծա ռայել որ ևէ պա
հանջ մունք բա վա րա րե լու հա մար» (3, 25): 
Ար ժե քը ի րա կա նու թյան ա ռար կա նե րի և 
եր ևույթ նե րի հա սա րա կա կան–մ շա կու թային 
է ու թյունն է, ո րը նոր մա տի վային նշա նա կու

թյուն է ձեռք բե րում: 
Ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի ձևա վո

րու մը տևա կան գոր ծըն թաց է, ո րն ա ռնչ վում 
է ան ձի կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը և հոգ ևոր 
է ու թյա նը և կա րող է ը նդ գր կել մար դու ամ
բողջ կյան քը, սա կայն դրա հիմ քե րը դր վում 
են դեռևս ման կա կան տա րի քում՝ նրա ձևա
վոր ման վաղ փու լում:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի ձևա վո րու մը հարկ է 
դի տար կել ար ժեք նե րի ըն կա լու մից, գնա
հա տու մից ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի 
կա յու նաց ման գոր ծըն թա ցում, ո րի ե րկ կողմ 
բնույ թը կր թա կան գոր ծըն թա ցում ար տա
հայտ վում է ու սուց չի և ա շա կեր տի փո խա
դարձ գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման մի
ջո ցով: 

Ըստ Մ. Ռո կի չի՝ ար ժե քը բնո րոշ վում է 
որ պես ան ձի հա մոզ մունք, ո րը վար քի դրս
ևոր ման ո րո շա կի մի ջոց է կամ կե ցու թյան 
վերջ նա կան նպա տակ և նա խընտ րե լի է ան
ձնա կան կամ սո ցի ա լա կան տե սան կյու նից 
[8]: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րող նե
րի ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րը ձևա
վոր վում են ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու
թյան մի ջոց նե րով, ո րոնք ի րա կա նաց վում 
են ման կա վար ժա կան նպա տա կաուղղ ված 
ու հա մա կարգ ված գոր ծըն թա ցում՝ 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: Այ
սօ րի նակ ներ գոր ծու թյունն ի րա կա նա նում 
է դի դակ տի կա կան նպա տա կա հար մա րու
թյան սկզ բուն քով՝ կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը բնու
թագր վում է հա մա կար գային մի շարք փո
փո խու թյուն նե րով: Այս տա րի քում ձևա
վոր վում են վար քի և գոր ծու նե ու թյան նոր 
մե խա նիզմ ներ, դր դա պատ ճառ ներ, պա
հանջ մունք ներ, տա րաբ նույթ հե տաքրք
րու թյուն ներ, ո րոնց շնոր հիվ կա յուն հիմք է 
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ստեղծ վում բա րո յա կան ո րո շա կի նոր մե րի 
յու րաց ման հա մար: Այս տա րի քը ճա նա չո
ղա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման փուլ 
է, ո րի ըն թաց քում ձևա վոր վում է վեր լու ծա
կան և գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մուն քը շր
ջա կա աշ խար հի նկատ մամբ, ո րում է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեն եր ևա կա յու թյու նը, 
պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը, ան կեղ ծու
թյու նը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը ստանձ նում է 
սո ցի ա լա կան նոր՝ ա շա կեր տի դեր. նրա 
վար քի, ապ րում նե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե
րի մեջ ի հայտ են գա լիս նո րա գո յա ցու
թյուն ներ: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը գի տակ
ցում է իր սո ցի ա լա կան «Ես» –ը, ձգ տում է 
իր տեղն ու դերն ու նե նալ շր ջա պա տում, 
ի նք նա հաս տատ վել, ակ տիվ վե րա բեր
մունք է դրս ևո րում դրա կա նի ու բա ցա
սա կա նի, ար դա րի ու ա նար դա րի, բա րու 
և չա րի նկատ մամբ, գի տակ ցում է իր և 
դի մա ցի նի ար ժե քային ա րարք նե րը: Ե րե
խան դպ րոց է գնում նո րի սպա սու մով, 
գի տակ ցում է իր տե ղը ու սու ցիչ նե րի ու ըն
կեր նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն
նե րում, գնա հա տում է հա ջո ղու թյուն նե րը 
և դրս ևո րում հա մար ժեք վարք: Ո ւս տի այս 
տա րի քում պետք է ա ջակ ցել ե րե խային և 
զար գաց նել գի տե լիք նե րի՝ կար ևոր ու ար
ժե քա վոր լի նե լու ը մբռ նում՝ դա սա վանդ վող 
ա ռար կա նե րի գրա վիչ կող մե րի ակ նա ռու 
ցու ցադր մամբ: Դա նպաս տում է ոչ մի այն 
ի մա ցա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի, այլև 
ար ժե քային գնա հա տո ղու թյուն ներ ա նե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: 

Ե թե 1–2–րդ դա սա րան նե րում ե րե խա
նե րը գոր ծում են ու սուց չի ո ւղ ղա կի ցու ցում
նե րի հի ման վրա, ա պա 2–րդ դա սա րա նի 
վեր ջում և 3–րդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե
րի վար քում ի հայտ են գա լիս ի նք նա կար գա
վոր ման, սե փա կան ա րարք նե րը վեր լու ծե լու, 
հա մե մա տե լու, հա կադ րե լու, գնա հա տե լու 
կա րո ղու թյուն ներ:

Քա նի որ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
սո ցի ա լա կան փոր ձը հա րուստ չէ և սահ
մա նա փակ վում է սոսկ նրա կեն սա փոր ձի 
շր ջա նակ նե րում, ո ւս տի նա չի կա րող լի ար
ժե քո րեն ըն կա լել և ի մաս տա վո րել ար ժե
քային գե րա կա յու թյուն նե րը: Ա հա թե ին չու 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային հա
մա կար գի ձևա վոր ման հա մար պետք է մեծ 

ու շադ րու թյուն հատ կաց վի առ հա սա րակ ար
ժեք նե րի վե րա բե րյալ նրա պատ կե րա ցում
նե րի ը նդ լայն մա նը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե
խա նե րի մեջ գե րակշ ռում են այն պի
սի ար ժեք ներ, ո րոնք մարմ նա վո րում են 
ա զն վու թյու նը, բա րու թյու նը, գթասր տու
թյու նը, ճշ տա պա հու թյու նը, կազ մա կերպ
վա ծու թյու նը, կար գա պա հու թյու նը, սերն 
ու նվիր վա ծու թյու նը ըն տա նի քի և ու սուց չի 
նկատ մամբ, ո րը հա ճախ վա խից, ցա վից 
ու մե նա կու թյու նից խու սա փե լու ար տա հայ
տու թյուն է: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հա մար 
մե ծա գույն ար ժեք են ու սու ցի չը, ծնող նե րը, 
հա ղոր դակ ցու մը, շր ջա պա տի կող մից գնա
հատ ված լի նե լը, խրա խու սան քը, ո րոնք 
նրանց մեջ հաղ թա հա րում են տար բեր բար
դույթ ներ: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի ձևա վոր ման հիմ նախնդ
րի բա ցա հայ տու մը ման կա վար ժա կան ներ
գոր ծու թյան տե սան կյու նից են թադ րում է 
այդ գոր ծըն թա ցի դի տար կու մը նրա բո վան
դա կային բա ղադ րա տար րե րի ամ բող ջու
թյան մեջ: 

Այս տե սան կյու նից Ն. Ա. Աս տա շո վան 
ար ժե քը դի տար կում է որ պես բազ մա մա
կար դակ հա մա կարգ, ո րի մա կար դակ նե րը 
կամ բա ղադ րիչ ներն ե ն՝ 

• ի դե ա լը՝ կա տա րյալ կեր պար, ո րը 
ո րո շում է մար դու գոր ծու նե ու թյու նը,

•  նոր ման՝ ներ քին ըն կալ վող պար
տա կա նու թյու նը, 

• սկզ բուն քը՝ ղե կա վա րող գա ղա փա
րը,

• ն պա տա կը՝ ար դյուն քի գե րա կա
յու թյու նը, ո րը մար դու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ին տեգր ման մե խա նիզմ է և ո րո շում է նրա 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րը 
(4, 83):

Դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային կողմ
նո րո շում նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցը ու սուց ման գոր ծըն թա ցի սուբյեկտ նե րի 
փոխ ներ գոր ծու թյան ար դյունք է, ո րի ար դյու
նա վե տու թյան վրա ազ դում են և՛ ար ժեք նե րի 
յու րաց ման նկատ մամբ սո վո րող նե րի մղումն 
ու ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը, և՛ այդ գոր ծըն
թա ցը կազ մա կեր պող ու սուց չի գոր ծու նե ու
թյու նը:

Վ. Ա. Կա րա կովս կին ա ռա ջադ րում է 
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հետ ևյալ ար ժեք նե րը.
• Եր կիր մո լո րա կը՝ մարդ կու թյան 

ը նդ հա նուր տու նը,
•  հայ րե նի քը՝ յու րա քան չյուր մար դու 

հա մար մի ա կը, ե զա կին, ո րը շնորհ ված է 
ճա կա տագ րի կող մից, 

• ըն տա նի քը՝ որ պես հա սա րա կու
թյան նախ նա կան մի ա վոր, ան ձի ձևա վոր
ման և գո յու թյան մի ջա վայր, 

• աշ խա տան քը՝ որ պես մարդ կային 
կե ցու թյան հիմք, ո րն ար տա հայ տում է մար
դու սո ցի ա լա կան է ու թյու նը,

•  գի տե լի քը՝ որ պես ստեղ ծա գոր ծա
կան աշ խա տան քի աղ բյուր, 

• մ շա կույ թը՝ որ պես կեն սա գոր ծու
նե ու թյան հոգ ևոր և նյու թա կան ո լորտ նե
րում մար դու կող մից կու տակ ված մե ծա գույն 
հարս տու թյուն,

•  խա ղա ղու թյու նը՝ մարդ կանց, ժո
ղո վուրդ նե րի և պե տու թյուն նե րի միջև հա
մա ձայ նու թյան, մարդ կու թյան գո յատև ման 
կար ևոր պայ ման,

•  մար դը՝ որ պես բա ցար ձակ ար ժեք, 
բո լոր ի րե րի չա փա նի շը, դաս տի ա րա կու
թյան նպա տա կը, մի ջոցն ու ար դյուն քը (5):

Ս. Ի. Մաս լովն ա ռա ջար կում է ար ժեք նե
րի հետ ևյալ խմ բե րը՝ բա րո յա կան, ի մա ցա
կան, կրո նա կան, գե ղա գի տա կան, սո ցի ա
լա կան, նյու թա կան (6): 

Ար ժեք նե րի այս դա սա կար գու մը բխում է 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան ձևա վոր ման, 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ ման, տար րա կան կր թու
թյան բո վան դա կու թյան յու րա հատ կու թյան 
և կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ ման 
դի դակ տի կա կան սկզ բունք նե րից: Այս մո տե
ցումն ա ռա վե լա գույնս ար տա հայ տում է մեր 
կող մից քն նարկ վող հիմ նախնդ րի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, այ սինքն՝ ի նչ պի սի 
ար ժեք ներ կա րող են գե րա կայել լե զու նե րի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, և որ ար ժեք նե
րին են հա ղոր դակց վում կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րը ի րենց կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում: 

Տար րա կան դպ րո ցում մայ րե նի ի և տար
բեր օ տար լե զու նե րի ու սում նա սիր ման նպա
տակ նե րի հա մադ րու մը դրանց գոր ծա ռույթ
նե րին թույլ է տա լիս ձևա վոր վող ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի մեջ ա ռաջ նայ նու թյուն 

վե րա պա հել ի մա ցա կան ար ժեք նե րին։ 
Ու սուց վող լեզ վա կան նյու թի յու րա ցու մը 

են թադ րում է խոս քային գոր ծու նե ու թյան ու 
լեզ վի մշա կույ թի տի րա պետ ման ըն թաց քում 
հա մադ րել ի մա ցա կան և սո ցի ա լա կան ար
ժեք նե րը։

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ար ժե հա մա կար
գի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի բնու թա գի րը 
մի ա կող մա նի կլի ներ, ե թե այդ հա մա տեքս
տում չդի տարկ վեր մա թե մա տի կայի և «Ես և 
շր ջա կա աշ խար հը» ին տեգր ված դա սըն թա
ցի ար ժե քային նե րու ժը:

Մա թե մա տի կայի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցը նույն պես նպաս տում է կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րի մեջ այն պի սի ար ժեք նե րի 
ձևա վոր մա նը, ի նչ պի սիք ե ն՝ բա րու թյու նը, 
ճշ մար տու թյու նը, սե րը, ե րախ տա գի տու
թյու նը, փո խօգ նու թյու նը. «ն ման հնա րա վո
րու թյուն են տա լիս վար ժու թյուն նե րի, խն
դիր նե րի լուծ ման, թե ո րեմ նե րի ու դրանց 
ա պա ցու ցում նե րի վե րա բե րյալ մա թե մա տի
կա կան ա ռա ջադ րանք նե րը»: Այ սինքն՝ մա
թե մա տի կա կան կր թու թյու նը նույն պես է ա
կան է կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մտա վոր, 
բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցում, ի նչ պես հա սա րա կա գի տա կան և բնա
գի տա կան ա ռար կա նե րը: 

Ըստ Հ. Մի քայե լյա նի՝ մա թե մա տի կան 
հան րակր թու թյան մի ջո ցով նրա ու սու ցու մը 
ճշ մար տու թյան ո րոն ման գոր ծըն թաց է, ի սկ 
մա թե մա տի կայից ստա ցած գի տե լիք նե րը 
ա նա ռար կե լի ճշ մար տու թյուն ներ են (հա մե
նայն դեպս՝ այդ պես են ըն կալ վում հա սա
րա կու թյան կող մից), ո րոնք նաև հա վաս տի 
ա ներկ բայե լի աղ բյուր են (2, 11): 

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար
ժա նի գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի հետ մա
թե մա տի կայի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կա
պը: Նշ ված գոր ծըն թա ցը մա թե մա տի կա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րի և դրանց միջև կա պե րի 
վե րա ցա կան բնույ թի պատ ճա ռով հա րու ցում 
է ըն կալ ման ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ, սո
վո րող նե րին պա հում է եր կա րատև լար վա
ծու թյան մեջ: 

Այս ի րո ղու թյուն ներն ա ռա վել ցայ տուն են 
դրս ևոր վում տար րա կան դպ րո ցում: Հաղ թա
հար ման ճա նա պարհ նե րից մեկն ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում գե ղա գի տա կան ար ժեք նե
րի նե րա ռումն է: Գե ղե ցի կի առ կա յու թյու նը 
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թույլ է տա լիս սո վո րո ղին դրս ևո րե լու նաև 
տո կու նու թյուն, հետ ևո ղա կա նու թյուն, նպա
տա կաս լա ցու թյուն և կա մային այլ հատ կա
նիշ ներ:

բ) բա րո յա կան ար ժեք նե րի ո լոր տում՝
•  մարդ կանց հետ փոխ հա րա բե րու

թյուն նե րի, շր ջա կա մի ջա վայ րում կա տար
վող եր ևույթ նե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի հա
մար ժեք ըն կա լում,

•  բա րու, սի րո, ար դա րու թյան և բա
րո յա կան այլ ար ժեք նե րի ձևա վո րում:

Տար րա կան դպ րո ցում լե զու նե րի ու սուց
ման կա ռուց վածքն ու բո վան դա կու թյու
նը մի աս նա կան են: Մայ րե նի լեզ վի դա սը 
ին տեգր վում է գե ղար վես տա կան ըն թեր
ցա նու թյան դա սի հետ՝ ու սում նա կան ձեռ
նարկ նե րում գե ղար վես տա կան տեքս տե րի 
ներ մուծ մամբ: 

Ըն թեր ցա նու թյան դա սե րի ըն թաց քում 
ձևա վոր վում են սո վո րող նե րի լեզ վա կան ճա
շակն ու խոս քային մշա կույ թը. ստեղծ վում է 
լեզ վա կան–մ շա կու թային մի ջա վայր: Ըն թեր
ցա նու թյան տեքս տե րը դպ րո ցա կա նի բա ռա
պա շա րի հարս տաց ման մեծ հնա րա վո րու
թյուն են ըն ձե ռում՝ նրա գրա վոր ու բա նա վոր 
խոս քը զրույց նե րում, գրա վոր աշ խա տան քի 
տար բեր տե սակ նե րում սա հուն, ան կաշ կանդ, 
պատ կե րա վոր ար տա հայ տե լու հա մար: 

Ուղ ղագ րա կան –ուղ ղա խո սա կան կա նոն
նե րի և նոր մե րի յու րա ցումն ա պա հո վում է 
ո ւղ ղագ րա կան գրա գի տու թյան բարձր մա
կար դա կը և այդ պի սով ար ժե քային վե րա
բեր մունք ձևա վո րում ու սում նա կան նյու թի 
նկատ մամբ։

Մեր հա մոզ մամբ այն վար ժու թյուն ներն 
ու ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք են թադ րում են 
տեքս տում առ կա ար ժե քային հա կա սու թյուն
նե րի լուծ ման ու ղի նե րի ի նք նու րույն ո րո նում, 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հու զա կան –ար
ժե քային հա կադ րու թյուն նե րի ա ռանձ նաց
ման, դրա կան և բա ցա սա կան կեր պար նե րի, 
եր ևույթ նե րի շեշ տադր ման մի ջո ցով ա ռա վել 
ցայ տուն ու ըն կա լե լի դարձ նե լու բա րին ու 
չա րը, գե ղե ցիկն ու տգե ղը, վե հը ու ստո րը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան ներն ա ռանձ
նա հա տուկ սի րով են կա տա րում բա ռա
կազ մա կան վար ժու թյուն նե րը և այն ա ռա
ջադ րանք նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
ի մաս տա բա նու թյա նը:

Նույ նար մատ և տա րար մատ հա կա նիշ

նե րը, ո րոնք ձևա վո րում են հա կադ րույթ 
(ան տի թեզ), ար տա հայ տում են հա կա սա
կան զգա ցում ներ, տրա մադ րու թյուն ներ, 
հույ զեր, հա կա դիր ար ժեք ներ, ը նդ գծում 
կյան քի, բնու թյան, հա մայն տի ե զեր քի հա
կա սա կան բնույ թը (բա րի– չար, գե ղե ցիկ–
տ գեղ, վեհ–ս տոր, հզոր– թույլ, լույս– խա վար, 
ծնունդ– մահ և այլն)։

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի ձևա վոր ման տե սան կյու
նից բա ցա ռիկ կար ևոր դեր ու նեն գրա վոր 
խոս քի տե սակ նե րը` թե լադ րու թյու նը, փո
խադ րու թյու նը, շա րադ րու թյու նը: Թե լադ րու
թյան տեքս տե րը ոչ մի այն լեզ վա քե րա կա
նա կան գրա գի տու թյան հմ տու թյուն ներ են 
ձևա վո րում, այլև ու նեն ու սու ցո ղա կան, դաս
տի ա րակ չա կան, բա րո յախ րա տա կան նշա
նա կու թյուն: Ստեղ ծա գոր ծա կան, ա զատ, 
ը նտ րո վի, հո րի նո ղա կան թե լադ րու թյուն նե
րը, կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լուց և քե
րա կա նա կան նյու թը յու րաց նե լուց բա ցի, 
նպաս տում են բա ռա պա շա րի հարս տաց մա
նը, ու նեն զար գաց նող նշա նա կու թյուն:

Փո խադ րու թյուն նե րը, ո րոնք զար գաց
նում են ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը և վեր
լու ծա կան մտա ծո ղու թյու նը, ու նեն դպ րո ցա
կան նե րի ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րը 
ձևա վո րե լու նե րուժ: Փո խադ րու թյան բնա
գիրն ը նտ րե լիս ու սու ցի չը պետք է հատ կա
պես կար ևո րի տեքս տի գե ղար վես տա կան 
ար ժե քը, սյու ժե տային կա ռուց ված քը, կեր
պար նե րի հարս տու թյու նը, բնան կար նե րը, 
նաև այն, որ տեքս տի բո վան դա կու թյու նը 
ե րե խային մղի ի նք նու րույն դա տո ղու թյուն
ներ ա նե լու, սե փա կան տե սա կետ և դիր քո
րո շում ձևա վո րե լու: 

Այս պի սով՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի ձևա վո րու մը 
հա մա կարգ ված գոր ծըն թաց է: Տար րա կան 
դպ րո ցի գե րա կա խն դիրն է ազ գային ար
ժեք նե րի պահ պա նու մը, ազ գային և հա մա
մարդ կային ար ժեք նե րի ներ դաշ նա կու մը, 
հա յա պահ պան և հա յա կերտ ման գոր ծըն
թաց նե րի ա պա հո վու մը: Ի սկ դա հնա րա
վոր է, ե թե հա մա պա տաս խան սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տու տում ազ գային, մշա կու թային, 
բա րո յա կան, ի նք նու թյան ար ժեք նե րը փո
խանց վեն միջ սերն դային հա մա գոր ծակ ցու
թյամբ:
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СО ОТ НО ШЕ НИЕ ЦЕН НОСТ НЫХ УС ТА НО ВОК МЛАД ШИХ  Ш КОЛЬ НИ КОВ  В 
КОН ТЕКС ТЕ СОВ РЕ МЕН НО ГО  ОБ РА ЗО ВА НИ Я

Н. МИ НА СЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся п роб ле ма фор ми ро ва ния цен ност ных ус та но вок м лад ших 
ш коль ни ков в сов ре мен ных ус ло ви ях г ло ба ли за ци и. Обос но ва но, ч то в  на чаль ной ш ко ле 
при о ри тет ная  за да ча – сох ра не ние на ци о наль ных цен нос тей,  гар мо ни за ция  на ци о наль ных 
и об ще че ло ве чес ких цен нос тей,о бес пе че ние сох ра не ния и обу че ния ар мян. А э то  воз мож но, 
ес ли в со от ветст ву ю щем со ци аль ном инс ти ту те на ци о наль ны е, куль тур ны е, нравст вен ны е,
лич ност ные  цен нос ти  бу дут  пе ре да вать ся сот руд ни чест вом  по ко ле ний.

THE RATIO OF ATTITUDES OF SCHOOLBOYS IN THE CONTEXT  
OF MODERN EDUCATION

N. MINASYAN

The article deals with the problem of formation of value orientations of junior schoolchildren in 
the modern conditions of globalization. It is proved that in elementary school priority – preservation 
of national values, the harmonization of national and universal values, to ensure the preservation 
and teaching of the Armenians. And this is possible, if in the corresponding social institution nation
al, cultural, moral, personal values will be transmitted by the cooperation of generations.
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ХА ЧА ТУР ЮЗ БА ШЯН

С РАВ НИ ТЕЛЬ НЫЙ АНА ЛИЗ ПО КА ЗА ТЕ ЛЕЙ  
СО РЕВ НО ВА ТЕЛЬ НОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ  

ТАН ЦО РОВ– БОР ЦОВ ЗА ПАД НО АР МЯНС КО ГО  
И ВОС ТОЧ НО АР МЯНС КО ГО СТИ ЛЕЙ АР МЯНС КОЙ 

НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ БОРЬ БЫ «КОХ» 
(На при ме ре Джа вахс ко го ре ги о на)

Пос та нов ка на уч ной проб ле мы и ее 
зна че ни е.

В стат ье из ло же ны ре зуль та ты исс ле до
ва ния по срав не нию раз ли чий в со дер жа ние 
и ст рук ту ре со рев но ва тель ной де я тель нос ти 
тан цо ров– бор цов в этих двух сти лях ар мянс
кой на ци о наль ной борь бы «Кох».

С рав ни тель ный ана лиз ре зуль та тов 258 
по е дин ков, про ве ден ных 182 тан цо ра ми– бор
ца ми на отк ры тых чем пи о на тах “Д жа вах ка” 
по ка зал из ме не ние пра вил со рев но ва ний, 
зна чи тель но уве ли чи ли раз ли чия в со дер жа
тель ных ас пек тах по е дин ков тан цо ров– бор
цов за пад но ар мянс ко го и вос точ но ар мянс ко го 
сти лей ар мянс кой борь бы «Кох». При этом вы
яв ле но, что предс та ви те ли за пад но ар мянс ко го 
сти ля име ют луч шие ха рак те рис ти ки ка чест ва 
по бед в по е дин ках и бо лее вы со кие по ка за те
ли ре зуль та тив нос ти тех ни чес ких дейст вий.

Тан цо ры– бор цы за пад но ар мянс ко го сти
ля ар мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох» 
от ли ча ют ся бо лее вы со кой ак тив ност ью ве
де ния борь бы, боль шим ко ли чест вом про ве
ден ных тех ни чес ких дейст вий и вы иг ран ных 
бал лов, луч ши ми по ка за те ля ми ин тер ва ла ре
зуль та тив ной ата ки. Со дер жа ние и ст рук ту ра 
со рев но ва тель ных по е дин ков тан цо ров– бор
цов в сов ре мен ной за пад но ар мянс кой и вос
точ но ар мянс кой сти лях раз ли ча ют ся в том 
чис ле из ме не ни ем пра вил со рев но ва ний.

П ра ви ла со рев но ва ний ус та нав ли ва ют 
оп ре де лен ные рам ки, ог ра ни чи ва ют круг 
при ме ня е мых тех ни чес ких дейст вий тан
цо ра ми– бор ца ми, ока зы ва ют вли я ния на 
раз ви тие тех ни ки обе их раз но вид нос тей ар
мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох». Сог
лас но на уч ным взг ля дом Р.А. Пи ло я на 1999  

год1, в спор тив ной де я тель нос ти толь ко со
рев но ва ние мо жет быть кри те ри ем эф фек
тив нос ти и це ле со об раз нос ти вы пол ня е мо го 
тех ни чес ко го дейст ви я, и оно яв ля ет ся ме ри
лом воз мож нос тей спортс ме на.

Цель ра бо ты – про а на ли зи ро вать со рев
но ва тель ную де я тель ность тан цо ров– бор цов в 
за пад но ар мянс кой и вос точ но ар мянс кой сти
лях ар мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох».

Ме то ды исс ле до ва ния – ана лиз и обоб
ще ние дан ных спе ци аль ной на уч но– ме то ди
чес кой ли те ра ту ры, пе да го ги чес кие ме то ды 
исс ле до ва ни я. Из ло же ние ос нов но го ма те ри
а ла и обос но ва ние по лу чен ных ре зуль та тов 
исс ле до ва ни я.

На ми ана ли зи ро ва лись тех ни ко– так ти чес
кие дейст вия тан цо ров– бор цов на отк ры том 
чем пи о на те Джа вахс ко го ре ги о на по вос точ
но ар мянс ко му и за пад но ар мянс ко му сти лей 
ар мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох» сре
ди мо ло де жий, про хо див шем в мар те и ап ре
ле 2015 го да. Прос мот ре но 258 сх ва ток, из 
них 138 в за пад но ар мянс ком сти ле и 120 в 
вос точ но ар мянс ком.

А на лиз тех ни ко– так ти чес ких дейст вий 
дан ных сх ва ток сви де тельст ву ет о том, что 
ре зуль та тив ных (о це нен ных) суд ья ми ата
ку ю щих тех ни чес ких дейст вий бы ло про ве
де но 791. Из них в стой ке (в обе их сти лях 
борь бы «Кох») вы пол не но 507 тех ни чес ких 
дейст вий (71%)(таб ли ца 1), а в пар те ре – 284 
(29%) (толь ко за пад но ар мянс ком сти ле борь
бы «Кoх») (таб ли ца 2).

1  Пилоян Рубен Артаваздович. Многолетняя подготовка 
спортсменов–единоборцев:  Учебное  пособие.  –  поселок 
Малаховка, 1999год– 99 стр.
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Таб ли ца 1
Тех ни чес кие дейст ви я, вы пол нен ные тан цо ра ми– бор ца ми за пад но ар мянс кой и вос точ но

ар мянс койс ти лях борь бы «Кох» в стой ке
N

п/п Г руп пып ри е мов Ко ли чест во  вы пол нен ных 
тех ни чес ких  дейст вий

% от но ше ние ко всем вы пол нен
ным тех ни чес ким дейст ви ям

1 С ва ли ва ни яс би ва ни ем 133 26,2
2 Тес не ни я, вы тал ки ва ния за ко вер 95 18,8
3 Пе ре во ды рыв ком 75 14,7
4 Пе ре во ды ныр кам 58 11,5
5 С ва ли ва ни яск ру чи ва ни ем 47 9,3
6 Б рос ки нак ло ном 36 7,1
7 Б рос ки по во ро том 18 3,6
8 Б рос кип ро ги бом 11 2,1
9 Б рос ки под во ро том 8 1,5
10 Д ру ги е дейст ви я 26 5,2

В се го 507 100

Таб ли ца 2
Тех ни чес кие дейст ви я, вы пол нен ные тан цо ра ми– бор ца ми за пад но ар мянс ко го сти ля 

борь бы «Кох» в пар те ре
N

п/п Г руп пып ри е мов Ко ли чест во  вы пол нен ных  
тех ни чес ких  дейст вий

% от но ше ние ко всем вы пол нен
ным тех ни чес ким дейст ви ям

1 Пе ре во ро ты на ка том 120 42,3

2 Пе ре во ро ты пе ре ка там 78 27,6

3 Пе ре во ро тыск ру чи ва ни ем 61 21,4

4 Пе ре во ро ты пе ре хо дом 15 5,4

5 Д ру ги е дейст ви я 10 3,3

В се го 284 100

В ре зуль та те ана ли за тех ни чес ких дейст
вий вы пол ня е мых тан цо ра ми– бор ца ми в 
стой ке ус та нов ле но, что та кие тех ни чес кие 
дейст ви я, как сва ли ва ния сби ва ни ем–133 
вы пол нен ных тех ни чес ких дейст вий (26,2%); 
тес не ни я, вы тал ки ва ния за ко вер–95 (18,8%); 
пе ре во ды рыв ком–75(14,7%) и пе ре во ды 
ныр ком–58(11,5%) яв ля ют ся на и бо лее час то 
ис поль зу е мы ми ата ку ю щи ми дейст ви я ми, а 
146 (28,8%) ред ко ис поль зу е мые дейст ви я.

Тех ни чес кие дейст вия вы пол ня е мые тан
цо ра ми– бор ца ми за пад но ар мянс ко го сти ля 
ар мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох» в 
пар те ре, на и бо лее час то вы пол ня лись пе ре
во ро ты на ка том–120 вы пол нен ных тех ни чес
ких дейст вий (42,3%); пе ре во ро ты пе ре ка
том–78 (27,6%), пе ре во ро ты ску чи ва ни ем–61 
(21,4%), а так же ос таль ные ма ло ис поль зу е
мые тех ни чес кие дейст ви я– 25 (8,7%). 

Вы во ды исс ле до ва ний из ме не ния ря да 
пунк тов пра вил со рев но ва ний обе их сти лей 
ар мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох» от
ра зи ло и на так ти ке ве де ния со рев но ва тель
ных по е дин ков, на об ъе ме и со дер жа нии 
тех ни чес ких дейст вий, на эф фек тив нос ти и 
ре зуль та тив нос ти тех ни ки тан цо ров– бор цов 
и ме то ди ки под го тов ки к со рев но ва ни ям.

О боб щая ре зуль та ты двух со рев но ва ний 
за пад но ар мянс ко го и вос точ но ар мянс ко го 
сти лей борь бы «Кох», твер до мож но конс та
ти ро вать сле ду ю ще е: из 258 ана ли зи ру е мых 
сх ва ток тех ни чес ких дейст вий в це лом (в 
стой ке и пар те ре) бы ло от ме че но 791 в сред
нем каж дой сх ват ке 3 тех ни чес ких дейст вий.

Ре зуль та ты со рев но ва тель ных сх ва ток на 
про тя же нии все го пе ри о да под го тов ки фик
си ру ют ся в со от ветст ву ю щих про то ко лах, и 
на лю бом её эта пе вы во дит ся ус ред нен ный 
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балл. Та кая сис те ма оцен ки, на наш взг ляд, 
долж на сти му ли ро вать тан цо ров– бор цов бо
роть ся до кон ца, за каж дый балл, так как 
оце ни ва ет ся ве де ние каж дой сх ват ки. На ши 
мне ния сов па да ют по это му воп ро су с Бе ке
то вым Вла ди ми ром Алек се е ви чем 1980  год1. 

Э ти со рев но ва ния яв ля ют ся кос вен ным 
подт верж де ни ем то го, что тан цо ры– бор цы 
за пад но ар мянс ко го сти ля ар мянс кой на ци
о наль ной борь бы «Кох» ве дут борь бу бо лее 
рис ко ван но и ре зуль та тив но. Та ким об ра зом, 
за вер шая срав ни тель ный ана лиз спор тив но– 
тех ни чес ких по ка за те лей со рев но ва тель ной 

де я тель нос ти тан цо ров– бор цов в за пад но ар
мянс ком и вос точ но ар мянс ком сти лях борь бы 
«Кох», мы приш ли к сле ду ю ще му зак лю че
ни ю, что со дер жа ние и ст рук ту ра со рев но
ва тель ных по е дин ков тан цо ров– бор цов двух 
сти лей, раз ли ча ют ся весь ма зна чи тель но, а 
пос лед ние не ко то рые из ме не ния пра вил со
рев но ва ний с на шей сто ро ныс 2015 го да в 
су щест вен ной ме ре спо собст ву ют уве ли че
нию масш та ба этих раз ли чий и, тем са мым, 
вно сят в сох ра не ние и ук реп ле ние по зи ций 
двух ос нов ных сти лей ар мянс кой на ци о наль
ной борь бы «Кох» в сов ре мен ном ми ре.
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ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ «ԿՈԽ» ԸՄԲ ՇԱ ՄԱՐ ՏԻ ԱՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ  
ԵՎ ԱՐ ԵՎԵ ԼԱ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՐՈՂ –ԸՄ ԲԻՇ ՆԵ ՐԻ ՄՐ ՑԱԿ
ՑԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ

ԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՋԱ ՎԱԽ ՔԻ ՇՐ ՋԱ ՆԻ ՕՐԻ ՆԱ ԿՈՎ) 
Խ. ՅՈՒԶ ԲԱՇՅԱՆ 

Շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի տեխ նի կայի կա տա րե լա գոր ծու մը հան դի սա նում է ֆի
զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ամ բող ջա կան հա մա կար գի կար ևոր և ան բա ժա նե լի բա ղադ
րա մաս: Մր ցում նե րի ժա մա նակ պա րող –ըմ բիշ նե րի կող մից կի րառ վող տեխ նի կա կան և մար
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել հայ կա կան 
ազ գային ըմբ շա մար տի տեխ նի կայի զար գաց ման մի տում նե րը, որո շել այս կամ այն հնար քի 
կի րառ ման հա ճա խա կա նու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը, առանձ նաց նել մր ցում նե րի ար
դյունք նե րի վրա ազ դող պա րող –ըմ բիշ նե րի տեխ նի կա կան և մար տա վա րա կան բնու թագ
րե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում որոշ վել են հայ կա կան ազ գային “Կոխ“ ըմբ շա մար տի 
արևմ տա հայ կա կան և ար ևե լա հայ կա կան տա րա տե սակ նե րի պա րող –ըմ բիշ նե րի զի նա նո ցը 

1  Журнал//  Теория  и  практика  физической  культуры//    г.  Москва–  1980год,    №  10.–  64стр.  Бекетов  Владимир 
Алексеевич. Критерии педагогической  оценки соревновательной деятельности юных борцов.стр. 31–32.
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կազ մող առա վել հա ճախ կի րառ վող տեխ նի կա կան և մար տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Հե ղի նակ նե րի կող մից մշակ ված ման կա վար ժա կան գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը թույլ 

են տա լիս վե րահս կել պա րող –ըմ բիշ նե րի մր ցակ ցային գոր ծու նե ու թյան շար ժըն թա ցը պատ
րաստ ման ցան կա ցած փու լում, դնել և հա ջո ղու թյամբ լու ծել նպա տա կային խն դիր նե րը, 
ձևա վո րում են մր ցակ ցային գոր ծու նե ու թյան, մար տա կան, աս պե տա կան ոճը: 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICES OF COMPETITIVE ACTIVITIES  
OF DANCERS–WRESTLERS OF WESTERN–ARMENIAN AND EASTERN–ARMENIAN 

STYLES OF “KOKH” ARMENIAN NATIONAL WRESTLING  
(On the example of Javakhk region)

KH. YUZBASHYAN 

The development of technique of motor actions is an important and integral component of the 
whole system of physical education. The analysis of technical–tactical actions, used by dancers–
wrestlers in the competitions, allows to expose the tendency of the development of the Armenian 
national wrestling techniques, to determine the frequency of the usage of this or that method, its 
effectiveness, as well as to outline the technical–tactical characteristics of dancers–wrestlers influ
encing the result of the competition. The most frequently used technical–tactical actions, making 
the arsenal of the dancers–wrestlers of the Western–Armenian and Eastern–Armenian styles of 
the “Kokh” Armenian national wrestling have been determined in the study. 

The criteria of pedagogical assessment elaborated by the authors allow to control the dynam
ics of the competitive activities of dancers–wrestlers at any stage of preparation, to contribute 
to the establishment of optimal tasks and their successful solution, and to form combative and 
knightly style of competitive activities.
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ԼԻ ԼԻԹ Օ ՀԱՆՅԱՆ

ԴՊ ՐՈ ՑԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ Ո ՃԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱԶ ՄԻ ՄՈ ՏԻ ՎԱ ՑԻ ԱՅԻ ՎՐԱ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է դպ րո ցի 
կա ռա վար ման ո ճի ու ան ձնա կազ մի մո տի
վա ցի այի կար ևո րու թյու նը հան րակր թա կան 
հա մա կար գի զար գաց ման և ո րա կի ա պա
հով ման գոր ծում: Խոս վում է ան ձնա կազ
մի կա ռա վար ման ո ճե րի բնու թագ րիչ նե րի, 
ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում կի րառ
վող ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և մո տի
վա ցի այի փոխ կա պակց վա ծու թյան մա սին: 
Դի տարկ վում է կա ռա վար ման ո ճե րի ազ դե
ցու թյու նը ման կա վար ժա կան ան ձնա կազ մի 
մո տի վա ցի այի վրա: 

Հե տա դարձ հա յացք գցե լով մարդ կային 
պատ մու թյա նը` ան հեր քե լի է, որ կա ռա վա
րում հաս կա ցու թյունն ա ռա ջա ցել է մարդ
կային հա սա րա կու թյան հետ մի ա ժա մա նակ: 
Ու նե նա լով բազ մա դա րյան զար գա ցում՝ կա
ռա վա րու մը` որ պես գի տու թյուն, ձևա վոր վել 
է 19–րդ դա րի վեր ջին, ե րբ հա սու նա ցան 
դրա ձևա վոր ման հա մար նա խադ րյալ նե րը: 
Կա ռա վա րու մը դիտ վում է որ պես մե թոդ նե
րի, ձևե րի և մե խա նիզմ նե րի հա մա խումբ, 
ո րոնց շնոր հիվ ի րա կա նաց վում է կազ մա
կեր պու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն 
(10, 9): Կա ռա վա րու մը դի տարկ վում է որ
պես ա ռան ձին մի ա վոր նե րի՝ կազ մա կեր պու
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
մե խա նիզմ, ո րը կազ մա կեր պու թյան ար
դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով հա մախմ բում է մտա վոր ու նյու
թա կան ռե սուրս նե րը: 

20–րդ դա րի սկզ բից մշակ ված և ձևա
վոր ված կա ռա վար ման տե սու թյուն նե րը 
նպաս տե ցին և ի րենց ազ դե ցու թյունն ու նե
ցան նաև կր թու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման 
զար գաց ման վրա: Դպ րո ցի կա ռա վա րու մը՝ 
որ պես գի տու թյուն, ձևա վոր վել է Ա ՄՆ –ում 
20–րդ դա րի սկզ բին: Գրե թե նույն ժա մա նա
կա հատ վա ծում կր թու թյան բնա գա վա ռում 
գի տա կան կա ռա վար ման փոր ձը, ո րն իր 
վրա կրում էր կա ռա վար ման դա սա կան տե
սու թյան ազ դե ցու թյու նը, տա րա ծում գտավ 
նաև եվ րո պա կան մի շարք ե րկր նե րում: 

Դպ րո ցի կա ռա վար ման դի տարկ վում է 
որ պես ամ բող ջա կան ման կա վար ժա կան 
ան ձնա կազ մի և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
կա նո նա կարգ ված փո խազ դե ցու թյուն՝ հիմն
ված իր օբյեկ տիվ օ րենք նե րի վրա, ո րոնք 
ո ւղղ ված են հաս նե լու օպ տի մալ ար դյունք նե
րի (2, 7): Դպ րո ցի կա ռա վա րու մը նպա տա
կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ է, ո րի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան բո լոր տե սա կի ռե սուրս նե
րի (նյու թա կան և ոչ նյու թա կան՝ մարդ կային) 
ար դյու նա վետ կա ռա վա րում: Դպ րո ցի կա
ռա վա րու մը` որ պես սո ցի ա լա կան կա ռա
վար ման ձև, են թադ րում է ա ռա ջին հեր թին 
մի խումբ ան ձանց (տ նօ րեն, փոխտ նօ րեն
ներ, ու սու ցիչ ներ, այլ ման կա վար ժա կան 
աշ խա տող ներ, ծնող ներ) հա մա գոր ծակ ցու
թյուն, ո րի նպա տակն է ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր
պու մը և ի րա կա նա ցու մը՝ ո ւղղ ված գա լիք 
սերն դի կր թու թյա նը, դաս տի ա րա կու թյա նը, 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ մա նը, քա ղա
քա ցու ձևա վոր մա նը: Ներդպ րո ցա կան կա
ռա վար ման ա ռա քե լու թյունն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նե
ու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով բա րեն
պաստ ներ քին և ար տա քին պայ ման նե րի 
ստեղ ծումն է: 

Տն տե սու թյան զար գաց ման ներ կայիս 
փու լում, որ տեղ կար ևոր վում են կազ մա կեր
պու թյան մարդ կային ռե սուրս նե րը, կա ռա
վար ման ո լոր տում հատ կա պես ար դի ա կան 
են ան ձնա կազ մի խթան ման և մո տի վա ցի այի 
խն դիր նե րը: Հարկ է գի տակ ցել, որ խիստ 
մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում դր ված նպա
տակ նե րին հաս նե լու հա մար կազ մա կեր պու
թյուն նե րին բա վա րար չէ ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ նու մը և բարձր ո րա
կա վոր ված մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյու նը: 
Որ պես կա նոն, ա ռանց աշ խա տա կից նե րի 
(տ վյալ դեպ քում՝ ման կա վար ժա կան ան
ձնա կազ մի) մո տի վա ցի այի ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյունն ար դյու
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նա վե տո րեն չի ի րա կա նաց վում: Ել նե լով 
այս ա մե նից՝ աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցը 
պետք է կազ մա կեր պել այն պես, որ կազ մա
կեր պու թյու նում յու րա քան չյուրն աշ խա տի 
ար դյու նա վետ և կազ մա կեր պա կան նպա
տակ նե րին հաս նե լու հա մար գոր ծադ րի իր 
ա ռա վե լա գույն ջան քե րը, այլ կերպ ա սած՝ 
մո տի վաց ված կա տա րի իր ման կա վար ժա
կան գոր ծու նե ու թյու նը:

Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար գի 
զար գա ցում նե րին հա մըն թաց` զար գա նում 
է նաև հան րակր թա կան դպ րո ցը՝ դառ նա լով 
ա վե լի ի նք նա վար, նո րա րար և մարդ կային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին հա մա հունչ: Այս ա մե նը բե
րում է դպ րո ցի կա ռա վար ման ո լոր տում նոր 
մար տահ րա վեր նե րի՝ պա հան ջե լով մարդ
կային ռե սուրս նե րի հետ աշ խա տան քի նոր 
մե թոդ ներ: Հան րակր թա կան հա մա կար գի 
ո րա կի բարձ րաց ման նպա տա կով դպ րո ցի 
ղե կա վա րու թյու նը պետք է նո րո վի դի տար
կի ման կա վար ժա կան ան ձնա կազ մի՝ իր 
աշ խա տան քից բա վա րար վա ծու թյան, մո տի
վա ցի այի և կա ռա վար ման ո ճե րի հիմ նախն
դիր նե րը։ 

Մո տի վա ցի ան մարդ կային ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման տե սու թյան ա ռանց քային 
հաս կա ցու թյուն նե րից է, քա նի որ այն խթա
նում է ան ձնա կազ մին՝ կա տա րե լու աշ խա
տանք, և զու գա հե ռա բար տա նում է աշ խա
տա կից նե րի ան ձնա կան պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րար մա նը, ի նչն էլ բե րում է կազ մա
կեր պա կան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման 
(4, 124): Ը ստ մեկ այլ մո տեց ման՝ «մո տի
վա ցի ան աշ խա տա կից նե րի՝ սե փա կան պա
հանջ մունք նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի 
բա վա րար ման նպա տա կով դե պի ակ տիվ 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյուն խթան
ման գոր ծըն թաց է՝ հա մա տեղ ված կազ մա
կեր պա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հետ» 
(9, 45): Կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի հիմ
նա կան խն դիր նե րի շար քում պետք է լի նեն 
ան ձնա կազ մի մո տի վաց ման հիմ նա հար ցե
րը՝ այ սինքն` աշ խա տան քի հա մար այն պի սի 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք կխ թա նեն 
աշ խա տա կից նե րին ի րա կա նաց նե լու գոր ծո
ղու թյուն ներ՝ ո ւղղ ված հաս նե լու կազ մա կեր
պա կան նպա տակ նե րին: 

Դպ րո ցի տնօ րենն իր պաշ տո նա վար
ման ըն թաց քում ի րա կա նաց նում է բազ մա

թիվ գոր ծա ռույթ ներ՝ նե րա ռե լով բա զում խն
դիր նե րի լու ծում տն տե սա կան, մարդ կային, 
ֆի նան սա կան, սո ցի ա լա կան ո լորտ նե րում: 
Դպ րո ցի կա ռա վար ման ըն թաց քում յու րա
քան չյուր ղե կա վար որ դեգ րում է կա ռա վար
ման որ ևէ ո ճ՝ նպա տակ ու նե նա լով ար դյու
նա վե տո րեն լու ծել դպ րո ցի ա ռջև ծա ռա ցած 
խն դիր նե րը: Վեր ջին ժա մա նակ ներս նկատ
վում է դպ րո ցի տնօ րեն նե րի պար տա կա նու
թյուն նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ա վե լաց ման 
մի տում: Այ դու հան դերձ դպ րո ցի ղե կա վա րը 
պետք է տի րա պե տի նաև ան ձնա կազ մի մո
տի վաց ման մե թոդ նե րին և ձևե րին, դրանց 
ա ռա վե լու թյուն նե րին և հան րակր թա կան 
դպ րո ցում դրանց կի րառ ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին: 

Ղե կա վա րու թյունն կազ մա կեր պու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման և աշ
խա տա կից նե րի մո տի վաց ման հա մար կի
րա ռում է ի նչ պես նյու թա կան խթա նող մի
ջոց ներ (աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը, 
ան ձնա կազ մի մաս նակ ցու թյու նը կազ մա
կեր պու թյան ե կամ տա բե րու թյա նը և այլն), 
այն պես էլ ոչ նյու թա կան: Ոչ նյու թա կան 
մի ջոց նե րի շար քին են դաս վում կազ մա կեր
պու թյան բա րեն պաստ բա րո յա հո գե բա նա
կան մթ նո լոր տը, հա մա տեղ աշ խա տան քը, 
կա ռա վար ման ո ճը, մե թոդ նե րը և մո տի վա
ցի ան: 

Այն հար ցին, թե ին չով է պայ մա նա վոր
ված ան ձնա կազ մի բա րո յա հո գե բա նա
կան մթ նո լոր տի զար գա ցու մը, գրա կա նու
թյան մեջ տե սա կետ կա, որ այն նե րա ռում 
է նե րանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը, այդ 
թվում՝ ղե կա վա րի հետ, կա ռա վար ման ո ճը, 
ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյու նը, 
աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը, մո տի վա
ցի ոն հա մա կար գը (6, 288): Ա նձ նա կազ մի 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան և բա րո
յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի փոխ կա պակց
վա ծու թյու նը կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի 
հիմ նա կան խն դիրն է: Այս ի սկ պատ ճա ռով 
ո րոշ մաս նա գետ ներ նշում են, որ «ղե կա վա
րի ան ձնային և գործ նա կան հատ կա նիշ նե
րի ար դյու նա վետ հա մադ րու մը, ի նչ պես նաև 
կա ռա վար ման ա ճի ար դյու նա վետ ը նտ րու
թյու նը կազ մա կեր պու թյան ա ռջև ա ռա ջա
ցած խն դիր նե րի լա վա գույնս լուծ ման գրա
վա կանն են» (7, 52): Կազ մա կեր պու թյան 
սո ցի ալ– հո գե բա նա կան մի ջա վայ րը կախ
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ված է ոչ մի այն ղե կա վա րի կա ռա վար ման 
ո ճից և մո տի վա ցի այից, այլև դրանց փոխ
հա րա բե րակ ցու թյու նից (3, 234): Այս պի սով՝ 
ան ձնա կազ մի բա րեն պաստ բա րո յա հո գե
բա նա կան մթ նո լոր տի և աշ խա տա կից նե րի 
մո տի վա ցի այի վրա ազ դող կար ևո րա գույն 
գոր ծոն նե րից է ղե կա վա րի կա ռա վար ման 
ո ճը, ո րը ո րո շում է կազ մա կեր պու թյու նում 
տի րող մթ նո լոր տը, աշ խա տան քի նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյունն ու բա վա րար վա
ծու թյու նը: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան շր ջա
նակ նե րում կա ռա վար ման ո ճե րի ու սում նա
սի րու թյուն ներն սկիզբ են ա ռել 20–րդ դա րի 
30 –ա կան թվա կան նե րից։ Կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի փո փոխ ման ար դյուն քում 
տե ղի է ու նե ցել նաև ո րա կա կան հե ղաշր ջում 
կա ռա վար ման ո ճե րում: Գրա կա նու թյան 
մեջ հան դի պում են կա ռա վար ման ոճ հաս
կա ցու թյան մի շարք սահ մա նում ներ, ո րոնք 
այն բնու թագ րում են տար բեր տե սան կյուն
նե րից: Կա ռա վար ման ո ճը են թադ րում է կա
ռա վար ման գոր ծըն թա ցում են թա կա նե րի 
նկատ մամբ ղե կա վա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մե թոդ նե րի և ձևե րի ամ բող ջու թյուն (1, 97): 
Կա ռա վար ման ո ճը ղե կա վա րի վար քագ ծի 
բնո րո շումն է, ո րն ազ դում է են թա կա նե րի 
վրա և խթա նում է նրանց հաս նե լու կազ մա
կեր պա կան նպա տակ նե րի (8, 4): Ը ստ մեկ 
այլ սահ ման ման՝ «կա ռա վար ման ո ճը մի 
շարք մե թոդ նե րի, ձևե րի, վար քագ ծի չա փա
նիշ նե րի մի աս նու թյուն է, ո րն օգ նում է ղե
կա վա րին ան ձնա կազ մում կազ մա կեր պե լու 
ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյուն, ի նչ պես 
նաև ու նե նա լու ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն 
են թա կա նե րի վրա՝ լու ծե լու ի րենց ա ռջև դր
ված խն դիր նե րը» (12, 2046): Ղե կա վա րի 
կա ռա վար ման ո ճը, որ պես կա նոն, նրա այ
ցե քարտն է և կա րող է ծա ռայել որ պես իր 
գոր ծու նե ու թյան ո րա կի բնո րո շիչ, ի նչ պես 
նաև ան ձնա կազ մում այն պի սի մթ նո լորտ 
ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյուն, ո րը մե ծաց
նում է կազ մա կեր պու թյան ար տադ րո ղա կա
նու թյու նը: Կի րառ վող կա ռա վար չա կան ո ճը 
կա րող է հան դես գալ որ պես ղե կա վա րի՝ 
ան ձնա կազ մի մո տի վա ցի այի և կազ մա կեր
պու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման գոր ծու նե ու թյան ո րա կի բնու թագ րիչ: 
Տար բեր հե ղի նակ ներ տար բեր կերպ են դա
սա կար գել դրանք: Ը ստ Կ. Լևի նի՝ ա ռանձ

նաց վում են կա ռա վար ման հետ ևյալ ո ճե րը, 
ո րոնք հիմն ված են ղե կա վա րի գոր ծա ռույթ
նե րի և ըն դուն վող ո րո շում նե րի կենտ րո նաց
ման աս տի ճան նե րի վրա.

• ավ տո րի տար 
• դե մոկ րա տա կան 
• լի բե րալ:
Կա ռա վար ման ավ տո րի տար ո ճը բա

վա կան եր կար ժա մա նակ գե րիշ խող է ե ղել 
հա սա րա կա կան կյան քում, սա կայն հան րու
թյան կր թա կան մա կար դա կի բարձ րաց ման 
շնոր հիվ մար դիկ ձգ տում են աշ խա տել ա ռա
վել ա զատ և մո տի վաց նող մի ջա վայ րում: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով կա ռա վար ման ավ տո
րի տար ո ճը ներ կա յումս զի ջում է իր կի րառ
ման մասշ տա բայ նու թյամբ: Ավ տո րի տար 
ո ճի հիմ նա կան բնու թագ րիչ ներն ե ն՝ 

• իշ խա նու թյան և պա տաս խա նատ
վու թյան կենտ րո նա ցում ղե կա վա րի ձեռ
քում.

•  կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի 
և դրանց ի րա կա նաց ման ու ղի նե րի մի անձ
նյա սահ մա նում.

•  հա ղոր դակ ցա կան ո ւղ ղա հա յաց 
հոս քեր. հրա ման նե րը գա լիս են վեր ևից՝ 
ա ռանց են թա կա նե րի կար ծի քի հաշ վի ա ռն
ման.

• աշ խա տա կից նե րի մո տի վա ցի ոն հա
մա կար գի բա ցա կա յու թյուն, ի սկ ե թե այն կա, 
ա պա մի այն բա ցա սա կան մո տի վա ցի ա (հո
գե բա նա կան ճն շում, ստի պո ղա կա նու թյուն, 
վա խի զգաց ման կի րա ռում) (5, 38. 1, 97):

•  խիստ վե րահս կո ղա կան հա մա կար
գե րի կի րա ռում. չա փից մեծ վե րահս կո ղու
թյու նը վատ է ան դրա դառ նում մո տի վա ցի
այի վրա (5, 34): 

Ավ տո րի տար ո ճի կի րա ռու մը ճն շում է 
աշ խա տա կից նե րի ստեղ ծա գոր ծա կա նու
թյու նը և նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, ի նչն 
ան թույ լատ րե լի է հատ կա պես կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի կա ռա վար ման դեպ
քում: Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նից և նա խա
ձեռ նո ղա կա նու թյու նից զուրկ ման կա վարժ
նե րի աշ խա տան քը չի կա րող բե րել ո րա կյալ 
հան րակր թա կան հա մա կար գի կա յաց ման և 
ու սյալ հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման: 

Իր բա ցա սա կան կող մե րի գե րա կա յու
թյան պայ ման նե րում որ պես դրա կան կողմ 
ա ռանձ նաց վում է այն, որ կա ռա վար ման այս 
ո ճն ար դյու նա վե տո րեն կի րա ռե լի է ճգ նա
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ժա մային ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ ո րո շում նե
րի կա յաց ման օ պե րա տի վու թյան բարձ րաց
ման նպա տա կով եր բեմն դե մոկ րա տա կան 
ո ճից նպա տա կա հար մար է ան ցում կա տա
րել ավ տո րի տար ո ճին (11, 167): 

Իր կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րում 
Կ. Լևի նը հայտ նա բե րեց, որ ավ տո րի տար 
ո ճի կի րառ ման դեպ քում ղե կա վարն իր աշ
խա տա կից նե րից հաս նում է բարձր ար դյու
նա վե տու թյան և որ պես ար դյունք՝ ա ռա վել 
մեծ ծա վալ նե րի աշ խա տան քի, քան դե մոկ
րա տա կան ո ճի կի րառ ման դեպ քում: Սա
կայն ավ տո րի տար ո ճի կի րառ ման դեպ քում 
ան ձնա կազ մում նկատ վում է ար տա քին բա
ցա սա կան մո տի վա ցի այի գե րա կա յու թյուն 
ար տա քին դրա կան կամ ներ քին մո տի վա
ցի այի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև հա րա բե
րու թյուն նե րի ագ րե սի վու թյուն: Միև նույն 
ժա մա նակ լի բե րալ ո ճի կի րառ ման դեպ քում՝ 
հա մե մա տած դե մոկ րա տա կան ո ճի կի րառ
ման, նույն պես նվա զել է կա տար ված աշ
խա տան քի ո րա կը (12, 2047–2048): Հարկ 
է նշել, որ դրա կան մո տի վա ցի ան ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է գոր ծում, քան բա ցա սա
կա նը, քա նի որ մշ տա կան վա խի մթ նո լոր
տում աշ խա տան քը և թե րա ցում նե րի հա մար 
ստաց վող պա տիժ նե րը բե րում են մո տի վա
ցի այի նվազ ման և աշ խա տան քից ան բա
վա րար վա ծու թյան զգաց ման: Այս պի սով` 
կա ռա վար ման ավ տո րի տար ո ճի կի րա ռու մը 
հան գեց նում է կազ մա կեր պու թյան ներ սում 
նե րանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի լար
ման, աշ խա տան քից բա վա րար վա ծու թյան 
նվազ ման և ար տա քին բա ցա սա կան մո տի
վա ցի այի: Ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման 
մեջ այս ո ճի կի րա ռու մը խոր հուրդ չի տր
վում, ե թե ի րա վի ճա կը խիստ ճգ նա ժա մային 
չէ, քա նի որ հան րակր թա կան հա մա կար գի 
զար գաց ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 
խթա նել ման կա վար ժա կան ան ձնա կազ մի 
ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը, նա խա ձեռ նո
ղա կա նու թյու նը, մաս նակ ցու թյու նը ներդպ
րո ցա կան կա ռա վար մանն ու ո րո շում նե րի 
կա յաց մա նը: 

Կա ռա վար ման դե մոկ րա տա կան ո ճը 
վեր է հան վել հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի ադ մի նիստ րա տիվ բա րե
փո խում նե րի բա նա վե ճե րի ար դյուն քում և 
բնու թագր վում է ան ձնա կազ մի նկատ մամբ 
վս տա հու թյամբ, են թա կա նե րի ի րա զեկ

մամբ, աշ խա տա կից նե րի նա խա ձեռ նո ղա
կա նու թյան և ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան 
խրա խուս մամբ:

Դե մոկ րա տա կան ո ճի հիմ նա կան բնու
թագ րիչ ներն ե ն՝ 

• ո րո շում նե րի կա յա ցում՝ հիմն ված 
մաս նակ ցու թյան վրա.

•  հա ղոր դակ ցու թյան ակ տի վո րեն 
ի րա կա նա ցում եր կու ո ւղ ղու թյուն նե րով.

• աշ խա տա կից նե րի «ես» –ի ճա նա չում.
• խն դիր նե րի քն նար կում են թա կա նե

րի հետ.
• ն րանց կար ծի քի հետ հաշ վի նս տում 

և ար ձա գան քում քն նա դա տու թյուն նե րին.
• են թա կա նե րին ըն թա ցիկ վի ճա կի 

մա սին տե ղյակ պա հում.
•  ղե կա վա րի մո տի վաց նող վար քագ ծի 

առ կա յու թյուն, ո րն ո ւղղ ված է դե պի պա հանջ
մունք նե րի բա վա րա րու մը և խթա նու մը (5, 41).

• ազ դե ցու թյան այն պի սի մե խա նիզմ
նե րի ը նտ րու թյուն, ո րոնք ա ռնչ վում են ա վե
լի բարձր մա կար դա կի պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րար մա նը (պատ կա նե լու թյուն, ի նք
նադրս ևո րում, ի նք նաի րա ցում): 

Այս ո ճի թույլ կող մե րից կա րե լի է նշել 
այն, որ շատ ժա մա նակ է խլում ո րո շում նե րի 
կա յաց ման հա մար: Կա ռա վար ման դե մոկ
րա տա կան և ավ տո րի տար ո ճե րը, որ պես 
կա նոն, ու նեն աշ խա տան քի հա վա սա րա
չափ ար դյու նա վե տու թյուն, սա կայն աշ խա
տան քից բա վա րար վա ծու թյունն ա ռա վել 
բնո րոշ է կա ռա վար ման դե մոկ րա տա կան 
ո ճին, ի սկ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
աշ խա տան քից ա ռա վել մեծ բա վա րար վա
ծու թյուն է նկատ վում ավ տո րի տար ո ճով կա
ռա վա րող ղե կա վար նե րի ան ձնա կազ մում 
(8, 4): Ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման մեջ 
մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են տա լիս կի
րա ռել կա ռա վար ման դե մոկ րա տա կան ո ճը, 
քա նի որ ման կա վար ժա կան ան ձնա կազ մի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում վե րոն շյալ մո
տե ցում ներն ա ռա վել բարձ րաց նում են վեր
ջին նե րիս մո տի վա ցի ան, ա սել է թե՝ աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյունն ու ո րա կը:

Կա ռա վար ման լի բե րալ ո ճը բնու թագր
վում է աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ ցածր 
պա հանջ նե րով, թողտ վու թյամբ, կար գա պա
հու թյան և խս տու թյան բա ցա կա յու թյամբ, 
ղե կա վա րի դե րի պա սի վու թյամբ, գոր ծո ղու
թյուն նե րի լի ա կա տար ա զա տու թյամբ: Լի բե
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րալ ո ճի հիմ նա կան բնու թագ րիչ ներն ե ն՝ 
• խմ բին ի րենց նա խընտ րած ռե ժի

մով ի նք նա կա ռա վար ման հա մար հնա րա վո
րու թյան ըն ձե ռում.

•  հո րի զո նա կան  ուղ ղու թյամբ հա
ղոր դակ ցու թյան ի րա կա նա ցում.

• են թա կա նե րի հան դեպ վե րահս կո
ղու թյան ցածր մա կար դակ կամ բա ցա կա յու
թյուն.

• ա ռանց ղե կա վա րի մի ջամ տու թյան 
բարձր նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե
րե լու թողտ վու թյուն: 

Այս ո ճի թույլ կող մե րից է այն, որ ա ռանց 
ղե կա վա րի մի ջամ տու թյան խում բը կա րող 
է փո խել շարժ ման ո ւղ ղու թյու նը և նվա զեց
նել աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: 
Լի բե րալ ո ճն ար դյու նա վետ է ստեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քով զբաղ վող խմ բե րի 
ղե կա վար ման հա մար (գիտ նա կան նե րի, ար
վես տա գետ նե րի խմ բեր): Նման ա զա տու
թյու նը խթա նում է ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու
նը: Ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման մեջ այս 
ո ճի կի րա ռու մը կա րող է հան գեց նել ման
կա վար ժա կան ան ձնա կազ մի գոր ծու նե ու
թյան ո րա կի վատ թա րաց ման և կր թու թյան 
ո րա կի նվազ ման: Աշ խա տան քի նկատ մամբ 
վե րահս կո ղա կան և գնա հատ ման հա մա
կար գե րի բա ցա կա յու թյու նը բե րում է ման
կա վար ժա կան ան ձնա կազ մի մո տի վա ցի այի 
նվազ ման: Ա ռա վել ևս մեծ դպ րոց նե րի կա
ռա վար ման դեպ քում այս ո ճին բնո րոշ թողտ
վու թյու նը կա րող է խս տո րենս ազ դել ա պա գա 
սերն դի կրթ վա ծու թյան մա կար դա կի վրա: 

Կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման ո ճը 
պետք է ը նտ րել՝ հաշ վի առ նե լով աշ խա
տա կից նե րի գի տակ ցա կան մա կար դա կը և 
մո տի վաց վա ծու թյան աս տի ճա նը: Ը ստ Դ. 
ՄակԳ րե գո րի՝ մար դիկ ծույլ և ան պա տաս
խա նա տու չեն և ճիշտ մո տի վաց ման դեպ
քում կա րող են դառ նալ ստեղ ծա գործ և ցու
ցա բե րել բարձր պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Ամ փո փե լով կա տար ված ու սում նա սի
րու թյուն նե րը՝ կա րե լի է ա սել, որ առ կա է 
փոխ կա պակց վա ծու թյուն ներդպ րո ցա կան 
կա ռա վար ման ո ճի և ման կա վար ժա կան ան
ձնա կազ մի մո տի վա ցի այի միջև: Կա ռա վար
ման յու րա քան չյուր ոճ ու նի իր ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, ի սկ դրանց կի րա ռու մը 
կա րող է ազ դել աշ խա տա կից նե րի մո տի
վա ցի այի վրա: Կա ռա վար ման ավ տո րի տար 

ո ճի կի րա ռու մը կա րող է ան հար կի խս տու
թյամբ, վե րահս կո ղու թյամբ ա պա մո տի վաց
նել ման կա վարժ նե րին: Այն ա ռա վե լա պես 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել ռազ մա կան 
կամ ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ 
ան հրա ժեշտ է ըն դու նել հրա տապ ո րո
շում ներ, ո րոնք պետք է կա տար վեն խիստ 
ճշգր տու թյամբ և կար գա պա հու թյամբ: Հան
րակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, որ
պես կա նոն, նման ի րա վի ճակ նե րը հազ վա
դեպ են հան դի պում, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման մեջ հարկ 
է խու սա փել ավ տո րի տար ո ճի կի րա ռու մից: 
Բա ցի այդ, ավ տո րի տար ո ճին բնո րոշ խս
տու թյու նը և աշ խա տա կից նե րի ան ձի հաշ վի 
չառ նու մը կա րող է բե րել ման կա վարժ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան և նա խա ձեռ նո
ղա կա նու թյան ճնշ ման:

Չ նա յած որ կա ռա վար ման լի բե րալ ո ճը 
են թադ րում է մե ծա մասշ տաբ ա զա տու թյան 
հնա րա վո րու թյուն, սա կայն վեր ջինս նույն
պես կի րա ռե լի չէ ներդպ րո ցա կան կա ռա վար
ման մեջ, քա նի որ վե րահս կո ղու թյան բա ցա
կա յու թյու նը, ղե կա վա րու թյան ան տար բեր 
վե րա բեր մուն քը և մո տի վա ցի ոն հա մա կար գի 
պա սի վու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը նույն
պես չեն նպաս տում ման կա վար ժա կան ան
ձնա կազ մի մո տի վա ցի այի զար գաց մա նը: 

Այս պի սով՝ ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես դպ րոց նե րի 
կա ռա վար ման հա մար ա մե նաար դյու նա վե
տը դե մոկ րա տա կան ո ճի կի րա ռումն է, ո րը 
չի ա ռանձ նա նում ծայ րա հեղ մո տե ցում նե րով 
և նպաս տում է ման կա վար ժա կան ան ձնա
կազ մի մո տի վա ցի այի բարձ րաց մա նը: Ման
կա վարժ ներն ա ռա վել մո տի վաց ված են կա
տա րում ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը, ե րբ 
մաս նակ ցում են դպ րո ցի կա ռա վար մա նը և 
ո րո շում նե րի կա յաց մա նը, ե րբ դպ րո ցի ղե
կա վա րու թյու նը հաշ վի է առ նում ի րենց ան
ձը, ի սկ հա ղոր դակ ցու թյու նը տե ղի է ու նե նում 
ի նչ պես վեր ևից ներքև, այն պես էլ հա կա ռակ 
ո ւղ ղու թյամբ: Ման կա վար ժա կան ան ձնա
կազ մին ան հրա ժեշտ է նաև ստեղ ծա գոր ծա
կան ա զա տու թյուն և նա խա ձեռ նո ղա կա նու
թյան խթա նում, ին չը մե ծա պես նպաս տում 
է մո տի վա ցի այի զար գաց մա նը: Այս ա մե նին 
հնա րա վոր է հաս նել ներդպ րո ցա կան կա ռա
վար ման ա ռա վել նպա տա կա հար մար՝ դե
մոկ րա տա կան ո ճի կի րառ ման դեպ քում: 
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ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КО ГО КОЛ ЛЕК ТИ ВА 

Л. ОГА НЯН

В стат ье предс тав ля ет ся важ ность сти ля уп рав ле ния шко лой и мо ти ва ции пер со на ла в 
раз ви тии и обес пе че ния ка чест ва об ще го об ра зо ва ни я. Го во рит ся о деск рип то рах сти лей 
уп рав ле ния пер со на ла, осо бен нос тях ис поль зо ва ния в учеб ном за ве де нии и свя зи с мо ти ва
ци ей. Расс мат ри ва ет ся воз дейст вие сти лей уп рав ле ния на мо ти ва цию пе да го ги чес ко го кол
лет ки ва.

THE IMPACT OF THE SCHOOL MANAGEMENT STYLE ON THE PEDAGOGICAL 
STAFF MOTIVATION 

L. OHANYAN

This article introduces the importance of the school management style and staff motivation 
in development and quality assurance of the secondary school system. The article presents the 
descriptors, the educational institution features and the connection between the motivation. The 
management styles impact on the teaching staff motivation is considered. 
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Մարդ կու թյան կող մից ստեղծ ված նյու
թա կան և հոգ ևոր ար ժեք ներն ի րենց ար
տա ցո լումն են գտ նում կր թու թյան և դաս
տի ա րա կու թյան բո վան դա կու թյան մեջ, 
ման կա վար ժի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու
նե ու թյան մի ջոց նե րում: Ման կա վար ժա կան 
մշա կույ թը ը նդ հա նուր մշա կույ թի մի մասն է, 
այդ մա սին ժա մա նա կին գրել են Յան Ա մոս 
Կո մենս կին, Մ. Վ. Լո մո նո սո վը, Կ. Դ. Ու
շինս կին: Ը ստ Վ. Ա. Սու խոմ լինս կու` ման կա
վար ժա կան մշա կույ թի մեջ պետք է ա ռանձ
նաց նել հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը՝

•  մար դա սի րու թյու նը, ա շա կեր տի մտ
քին և սր տին ան մի ջա կա նո րեն դի մե լը, 

• իր ա ռար կայի խոր ի մա ցու թյու նը, 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր նր
բու թյուն նե րին տի րա պե տե լու ու նա կու թյու
նը, ման կա վար ժի հու զա կա նու թյու նը, զգա
յու նա կու թյու նը, զգաց մուն քայ նու թյու նը,

•  գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րում 
ե րե խայի ան հա տա կան, տա րի քային, հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու
սում նա սիր ման մե թոդ նե րի հարս տու թյունն 
ու բազ մա զա նու թյու նը,

•  ման կա վար ժի ստեղ ծա գոր ծա կան 
լա բո րա տո րի այի առ կա յու թյու նը,

•  ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան մեջ 
հո գե բա նա կան ա մուր հիմ քը, 

• ու սուց չի լեզ վա կան մշա կույ թը, խոս
քի մատ չե լի ու թյու նը, տրա մա բա նու թյու նը, 
դի տո ղա կա նու թյու նը, ի նք նա վե րահս կու մը, 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի հղկ վա ծու թյու նը:

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի խնդ րի 
հե տա զո տու թյան սկիզ բը կա րե լի է հա մա
րել 20–րդ դա րի 70–80–ա կան թվա կան նե
րը, ե րբ ման կա վար ժա կան մշա կույ թը սկ սեց 
դի տարկ վել որ պես մշա կույ թի դրս ևո րում 
և հա սա րա կու թյան հոգ ևոր գոր ծու նե ու
թյան ո րո շա կի ար տա հայ տու թյուն: Ը նդ հա
նուր մշա կույ թը և մաս նա գի–տա կան մշա
կույ թը դի տարկ վում են փո խա դարձ կա պի 
մեջ և փոխ պայ մա նա վոր ված են մի մյան
ցով: Ու սուց չի ման կա վար ժա կան մշա կույ
թը ձևա վոր վում և զար գա նում է ը նդ հա նուր 

մշա կույ թի հի ման վրա և ու նի ի մա ցա կան–
ճա նա չո ղա կան, տե ղե կատ–վա կան, հա ղոր
դակ ցա կան գոր ծա ռույթ ներ:

Կր թու թյան ան ձնա կողմ նո րո շիչ հայե ցա
կար գի ձևա վոր ման ար դյուն քում սկ սե–ցին 
ու սում նա սիր վել ման կա վար ժա կան մշա կույ
թի ա ռան ձին կող մեր՝ բա րո յա–է թի կա կան, 
հա ղոր դակ ցա կան:

Ներ կա յումս «ման կա վար ժա կան մշա
կույթ» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է և՛ հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րը, 
և՛ ման կա վար ժի է թի կան, տակ տը, ման կա
վար ժա կան տեխ նի կան, խոս քի մշա կույ թը, 
մե թո դա կան վար պե տու թյու նը, ան ձնային 
հատ կա նիշ նե րը: Այս մո տե ցու մը մեծ մա
սամբ պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ «ման
կա վարժ» հաս կա ցու թյու նը բո վան դա կում է 
մաս նա գի տու թյու նը, սո ցի ա լա կան դե րը, 
գոր ծու նե ու թյան ձևը, ան ձի ո ւղղ վա ծու թյու
նը:

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում դրս
ևոր վում է որ պես ամ բող ջա կան հա մա լիր՝ 
նե րա ռե լով ոչ մի այն ը նդ հա նուր գծեր, այլև 
յու րա քան չյուր դա սա վան դո ղի ան ձնային 
հատ կա նիշ նե րը: Ման կա վար ժա կան մշա
կույ թի տի րա պետ ման գոր ծըն թա ցը բազ
մա շերտ և եր կա րատև գոր ծըն թաց է, ո րը 
պա հան ջում է ա նընդ հատ ի նք նա կա տա րե
լա գոր ծում, ի նք նակր թու թյուն և ի նք նա զար
գա ցում: Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի պայ ման նե րում 
ը նդ հա նուր մշա կույ թի յու րա հա տուկ դրս ևո
րում է: 

Վ. Ա. Բա րա բանշ չի կո վը ման կա վար
ժա կան մշա կույ թի հիմ նա կան բա ղադ րա
տար րեր է դի տար կում հո գե բա նա ման կա
վար ժա կան գի տե լիք նե րի ի մա ցու թյու նը, 
բա րո յա կան ան բա սիր կերտ ված քի, մտա
վոր և հու զա կան հատ կա նիշ նե րի ներ դաշ
նակ զու գակ ցու մը, գի տա կան, ման կա վար
ժա կան, հե տա զո տա կան ու նա կու թյուն նե րի 
հա մա տե ղու մը, մե թո դա մաս նա գի տա կան 
հմ տու թյուն նե րը, ա նընդ հատ ի նք նա կա տա

ՍՅՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ 

ՈՒ ՍՈՒ ՑԻ ՉԸ ՈՐ ՊԵՍ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ  
ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՀԻՄ ՆԱ ՔԱՐ
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րե լա գոր ծումն ու պա հանջ կո տու թյու նը իր 
գի տե լիք նե րի նկատ մամբ (1, էջ 73): 

Մի շարք հե տա զո տող ներ, ել նե լով այ
սօր վա ի րա կա նու թյու նից, ո րում առ կա են 
կր թու թյան մար դա սի րաց ման կա յուն մի
տում ներ, փորձ են ա նում տալ 21–րդ դա րի 
ու սուց չի լի ար ժեք նկա րա գի րը: Վ. Ի. Ա նդ րե
ևը ներ կա յաց նում է եր րորդ հա զա րա մյա կի 
ու սուց չի ան ձի մո դե լը, ո րին հատ կան շա կան 
ե ն՝

• կրթ վա ծու թյու նը՝ գի տու թյան և 
ար վես տի տար բեր բնա գա վառ նե րի վե
րա բե րյալ գի տե լիք ներ, ա ռա ջա դի մա կան 
հա յացք ներ, բարձր բա րո յա կա նու թյուն, գե
ղա գի տա կան ճա շա կի և հոգ ևոր մշա կույ
թի զար գաց վա ծու թյուն, ստեղ ծա գոր ծա կան 
ի նք նա զար գա ցում,

•  հոգ ևոր զար գա ցած նե րաշ խար հը՝ 
բա րո յա կան բարձր հատ կա նիշ նե րը, սե րը 
դե պի ե րե խա նե րը, մաս նա գի տա կան կոչ
ման և կյան քի նպա տակ նե րի գի տակ ցու մը, 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ներ դաշ
նա կու թյու նը, դի մա ցի նի հո գին թա փան ցե լու, 
ան դրա դարձ կա տա րե լու ու նա կու թյու նը,

• ս տեղ ծա գոր ծա կան հատ կա նիշ նե
րը՝ նո րի և ի նք նա տի պի ո րո նու մը, ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ
ճառ նե րի առ կա յու թյու նը, իր և սա նե րի մեջ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
գա ցու մը, կյան քում, մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան մեջ և մշա կույ թի աշ խար հում 
ա զա տու թյան զգա ցու մը և ի նք նո րոշ ման ու
նա կու թյու նը, 

• ա զա տու թյու նը՝ ան ձնա կան և մաս
նա գի տա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
բարձր մա կար դա կը, հոգ ևոր և նյու թա կան 
ար ժեք նե րի աշ խար հում կողմ նո րոշ վա ծու
թյու նը, ո րո շում ներ ըն դու նե լու ու նա կու թյու
նը, կեն սա կան դիր քո րո շու մը,

•  մար դա սի րու թյու նը՝ գթասր տու թյու
նը, այ լոց օգ նե լու ու նա կու թյու նը, համ բե
րա տա րու թյու նը, դի մա ցի նին լսե լու և նրա 
կար ծի քը հար գե լու կա րո ղու թյու նը, ա շա
կերտ նե րի, նրանց ծնող նե րի, գոր ծըն կեր նե
րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու ձգ տու մը,

•  քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյու նը՝ 
շր ջա պա տում և աշ խար հում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րի գնա հա տում նե րում 
դա տո ղու թյուն նե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի 
օբյեկ տի վու թյու նը, հայ րե նա սի րու թյու նը, 

պարտ քի և պա տաս խա նատ վու թյան զգա
ցու մը, լա վա տե սու թու նը, իր և այլ ժո ղո
վուրդ նե րի պատ մու թյան ու մշա կույ թի ի մա
ցու թյու նը,

• մր ցու նա կու թյու նը՝ ժա մա նա կի 
ո գուն և մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ման կա վար
ժա կան ա ռա ջա դի մա կան փոր ձի ու սում
նա սի րու մը, այդ փոր ձի ստեղ ծա գոր ծա բար 
կի րա ռու մը և զար գա ցու մը, հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք կա տա րե լու ու նա կու թյու նը, 
ման կա վար ժա կան նո րա գույն տեխ նո լո գի
ա նե րին տի րա պե տու մը, աշ խա տան քում 
բարձր ար դյունք նե րի հաս նե լու ձգ տու մը,

•  հա ղոր դակ ցու մը մշա կույ թին՝ սո ցի
ալ–մ շա կու թային ի րա վի ճակ նե րի վե րա բե
րյալ գի տե լիք ներ, ժո ղովր դա կան ծե սե րի, 
սո վո րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի ի մա ցու
թյուն, ար վես տի տե սակ նե րի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք ներ և խոր հե տաքրք րու թյուն, սո
վո րող նե րի մեջ մշա կույ թի նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյան ձևա վո րում (2):

21–րդ դա րի ու սուց չի՝ Վ. Ի. Ա նդ րե ևի 
կող մից ա ռա ջարկ վող մո դե լի վեր լու ծու թյու
նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ այդ պի սի 
ու սու ցի չը պետք է տի րա պե տի ման կա վար
ժա կան բարձր մշա կույ թի: 

Ման կա վար ժա կան մշա կույթն ու նի եր
կու կողմ՝ օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ. օբյեկ տիվ 
կողմն ար տա ցոլ վում է հա սա րա կու թյան 
ման կա վար ժա կան գի տակ ցու թյան մեջ, 
սուբյեկ տիվ կող մը բնու թագ րում է ան ձի՝ իր 
ը նդ հա նուր և ման կա վար ժա կան մշա կույ թի 
կա տա րե լա գործ ման պա հանջ մուն քի ձևա
վոր վա ծու թյան մա կար դա կը:

Ման կա վար ժի մշա կույ թը ու սուց չի հոգ
ևոր և ան ձնային–մաս նա գի տա կան զար
գաց ման մի աս նա կան ամ բող ջա կան գոր
ծըն թաց է, ո րը սեր տո րեն կապ ված է 
ման կա վար ժի մաս նա գի տու թյան յու րաց
ման և ման կա վար ժա կան ար ժեք նե րի աշ
խար հում ի նք նո րոշ ման, ի նք նադրս ևոր ման 
հետ: 

Ե. Վ. Բոն դարևս կա յան ա ռանձ նաց նում 
է «ման կա վար ժա կան մշա կույ թի և ը նդ հա
նուր մշա կույ թի բարձր մա կար դակ» հաս կա
ցու թյուն նե րը. հիմ նա կան տար բե րու թյունն 
ար տա հայտ վում է ու սուց չի ման կա վար ժա
կան դիր քո րոշ մամբ և ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ նրա վե րա բեր
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մուն քով: Այս պես՝ ման կա վար ժա կան բարձր 
մշա կույթ ու նե ցող ու սու ցի չը ման կա վար
ժա կան մար դա սի րա կան մո տե ցում, հո գե
բա նա ման կա վար ժա կան բա նի մա ցու թյուն, 
ման կա վար ժա կան մտա ծո ղու թյուն է ցու ցա
բե րում ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ, տի րա
պե տում է ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րին, ու նի ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան փորձ, ու
նակ է հիմ նա վո րե լու իր ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը՝ որ պես հա մա կարգ, ու նի 
ի նք նա վե րահս կո ղու թյան կա րո ղու թյուն ներ, 
մշա կու թային վարք:

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի տի րա
պետ ման մի ջին մա կար դա կը բնու թագր վում 
է ման կա վար ժա կան դիր քո րոշ ման ոչ հս
տակ ձևա վոր վա ծու թյամբ, ոչ հա մա կարգ
ված բնույ թով, ան հետ ևո ղա կա նու թյամբ, 
ման կա վար ժա կան խն դիր նե րը լու ծե լու ան
կա րո ղու թյամբ:

Ման կա վար ժը, ո րը տի րա պե տում է ման
կա վար ժա կան մշա կույ թի բարձր մա կար դա
կի, ու նի սե փա կան ո ճը, ման կա վար ժա կան 
ան հա տա կան ձե ռա գի րը, ձգ տում է կեր տել 
ման կա վար ժի օ րի նա կե լի կեր պար:

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը հա մա
մարդ կային մշա կույ թի մի մասն է, ո րը 
մի ա վո րում է ման կա վար ժա կան պատ
մամ շա կու թային փոր ձը և կար գա վո րում 
է ման կա վար ժա կան փոխ ներ գոր ծու թյան 
ո լոր տը: Որ պես ման կա վար ժա կան մշա
կույ թի ձևա վոր ման մի աս նա կան սուբյեկտ է 
հան դես գա լիս ամ բողջ հա սա րա կու թյու նը, 
ո րն էլ ո րո շում է կր թու թյան, դաս տի ա րա
կու թյան և սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց
նե րի նպա տակ ներն ու բո վան դա կու թյու նը, 
ի սկ նրա «գոր ծա կից ներն» են ու սու ցիչ ներն 
ու ծնող նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց նում են այդ 
գոր ծըն թաց նե րը ո րո շա կի պատ մա կան և 
ման կա վար ժա կան փոր ձի ըն թաց քում (3, էջ 
69):

Մենք լի ո վին հա մա ձայն ե նք այն դի
տարկ մա նը, որ ման կա վար ժա կան մշա կույ
թի մա կար դա կը փո խա դար ձա բար կապ ված 
է կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցի մա կար դա կի հետ: Բայց և այն պես, մեր 
կար ծի քով, այդ ա նընդ հատ գոր ծըն թա
ցի մեջ է ամ փոփ ված մշա կույ թի է ու թյու նը. 
մար դը (տ վյալ դեպ քում՝ ու սու ցի չը) կախ ված 
է հա սա րա կու թյան ը նդ հա նուր մշա կույ թի 

զար գա ցու մից, բայց և հա սա րա կու թյան 
մշա կույ թի զար գա ցու մը կախ ված է նրա յու
րա քան չյուր ան դա մի ան հա տա կան մշա կույ
թից: 

Ու սուց չի ան ձի ման կա վար ժա կան 
ո ւղղվա ծու թյու նից (ա նձ նային ո րակ ներ, մե
թո դա մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու
թյուն, ման կա վար ժա կան վար պե տու թյուն, 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան խո րա գի
տու թյուն, վարք, հա ղոր դակ ցում և այլն) են 
կախ ված ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան ի րա կա նաց ման բնույթն ու ար դյու նա
վե տու թյու նը: Այդ գոր ծոն ներն են պայ մա նա
վո րում ու սուց չի ի նք նա կա տա րե լա գոր ծու մը, 
ո րը նրա հե տա գա գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ար տա հայ տում է վար քային դրս ևո րում ներ 
մշա կույ թում, ման կա վար ժա կան մտա ծո ղու
թյան մեջ, ո րն էլ հան գեց նում է ու սուց չի կող
մից ման կա վար ժա կան մշա կույ թի հս տակ 
ը մբռն մա նը և յու րաց մա նը: 

Ա պա գա ու սու ցիչ նե րի ման կա վար ժա
կան–մաս նա գի տա կան մշա կույ թին նվիր
ված հե տա զո տու թյուն նե րում (Օ. Ա. Շկիլյո
վա, Ա. Է. Կո րո բո վա, Մ. Վ. Նի կո լա ևա և 
այլք) ման կա վար ժա կան մշա կույ թը դի
տարկ վում է որ պես ման կա վար ժի մաս նա
գի տու թան կար ևոր հատ կա նիշ, ու սուց չի 
կող մից մարդ կու թյան ման կա վար ժա կան 
փոր ձի տի րա պետ ման ո րո շա կի աս տի ճան, 
ման կա վար ժա կան ար ժեք նե րի ա նընդ հատ 
զար գա ցող հա մա կարգ, ու սուց չի գոր ծու նե
ու թյան մի ջոց և վար քի ար տա հայ տու թյուն: 
Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը դի տարկ վում 
է որ պես ման կա վար ժի ան ձի է ա կան բնու
թագ րիչ, ո րը բնու թագ րում է նրա ձգ տումն 
ու պատ րաս տա կա մու թյու նը ման կա վար ժա
կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ հետ ևյալ 
բա ղադ րա տար րե րի ձևա վոր վա ծու թյան 
մի ջո ցով՝ ման կա վար ժա կան դիր քո րո շում, 
ան ձնային հատ կա նիշ ներ, մաս նա գի տա
կան գի տե լիք ներ, ման կա վար ժա կան մտա
ծո ղու թյան մշա կույթ, մաս նա գի տա կան ու
նա կու թյուն ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյուն, ան ձի 
ի նք նա կա ռա վա րում, ման կա վար ժի վար քի 
մշա կույթ:

Յու րա քան չյուր ման կա վար ժի խն դիրն է 
զար գաց նել սո վո րող նե րի գե ղա գի տա կան 
ճա շա կը, հա ղոր դակ ցային ու նա կու թյուն
նե րը, սո վո րեց նել զգալ ար վես տի ստեղ
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ծա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րե լու թյունն ու 
ներ դաշ նա կու թյու նը, գթա սիրտ, զգա յուն 
վե րա բեր մունք դաս տի ա րա կել շր ջա պա
տի նկատ մամբ: Այդ պի սի հատ կա նիշ նե րի 
զար գա ցու մը նշա նա կում է հա ղոր դակ ցում 
հա մա մարդ կային մշա կույ թին և նրա դրս
ևո րում նե րին՝ գի տա կան հե տա զոտ ման 
մշա կույ թին, գոր ծու նե ու թյան մշա կույ թին, 
գե ղա գի տա կան մշա կույ թին, մի ջանձ նային 
հա ղոր դակց ման մշա կույ թին, վար քի մշա
կույ թին և այլն:

Մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րում ու
սում նա սիր վում են ու սու ցիչ նե րի տեխ նո
լո գի ա կան մշա կույ թի հար ցե րը, ո րոն ցում 
«ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա» հաս կա
ցու թյան բա ցա հայ տու մը նպաս տում է ու
սուց չի տեխ նո լո գի ա կան մշա կույ թի՝ որ պես 
մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան մշա
կույ թի դրս ևո րում նե րից մե կի յու րա հատ
կու թյան բա ցա հայտ մա նը: Այս մո տեց մամբ 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ման կա վար ժա կան 
մշա կույ թի կա ռուց ված քային բա ղադ րա
տար րե րը՝ 

• ի մա ցա կան, ո րն ը նդ գր կում է ման
կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, դրանց 
է ու թյան, կա ռուց ված քային բա ղադ րիչ նե րի 
մա սին գի տե լիք նե րը,

• դր դա պատ ճա ռային–ար ժե քային՝ 
ման կա վար ժա կան ար ժեք նե րի գի տակ ցու
մը և դր դա պատ ճառ նե րի հիմ նա վո րու մը,

•  գործ նա կան՝ ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի տի րա
պե տու մը՝ որ պես ման կա վար ժա կան խն դիր
նե րը լու ծե լու ո ւղ ղու թյամբ ման կա վար ժա
կան ու նա կու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի 
հա մա կարգ: 

Ու սուց չի տեխ նո լո գի ա կան մշա կույ թը 
դի տարկ վում է որ պես ու սուց չի ան ձի ամ բող
ջա կան կր թու թյուն, ո րը մի ա վո րում է ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի մար դա սի րա
կան ար ժեք նե րը: Այդ ար ժեք ներն են ո րո շում 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան մար դա
սի րա կան ո ւղղ վա ծու թյան գործ նա կա նում 
ի րա կա նաց ման հա մա լի րը, ման կա վար ժա
կան գոր ծու նե ու թյան տեխ նո լո գի ա կան մա
կար դա կը, ան հա տա կան–ս տեղ ծա գոր ծա
կան ո ճը: 

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի կա ռուց
ված քային ա ռան ձին մա սե րին են նվիր ված 
բազ մա թիվ հրա պա րա կում ներ, ո րոն ցում բո

լոր վեր լու ծու թյուն նե րը ան խու սա փե լի ո րեն 
հան գեց վում են ման կա վար ժի մշա կույ թի է ու
թյա նը: Այս պես, օ րի նակ՝ ման կա վար ժա կան 
է թի կային նվիր ված հե տա զո տու թյուն նե րում 
ար ծարծ վում է այն միտ քը, որ ման կա վար ժա
կան է թի կայի ու սում նա սի րու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է նրա նով, որ ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցի բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րում՝ 
«ու սու ցիչ–ա շա կերտ», «ու սու ցիչ–ու սու ցիչ», 
«ու սու ցիչ–ծ նող», պետք է ըն կած լի նի հա
ղոր դակ ցա կան բարձր մշա կույ թը: Այ նու հան
դերձ, ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման 
մշա կույ թը ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի 
սոսկ բաղ կա ցու ցիչ մասն է:

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի կար ևոր 
մասն են կազ մում նաև ման կա վար ժա կան ու
նա կու թյուն նե րը: Օ. Ա. Աբ դու լի նան ա ռանձ
նաց նում է հետ ևյալ ու նա կու թյուն նե րը՝ 

• ախ տո րո շիչ. ան հրա ժեշտ են սո վո
րող նե րին ու սում նա սի րե լու հա մար,

• պ լա նա վոր ման, կան խա տես ման. 
օգ նում են ճիշտ պլա նա վո րե լու ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րը,

•  կազ մա կերպ չա կան. օգ նում են ար
դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու իր և սո վո րող
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը,

•  դի դակ տի կա կան և դաս տի ա րակ
չա կան. ա պա հո վում են ման կա վար ժա կան 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի՝ ու սուց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան կազ մա կեր պու մը (4): 

Օ. Ա. Աբ դու լի նան, հիմ նա վո րե լով վե րը 
նշ ված դա սա կար գու մը, վկա յա կո չում է սո
ցի ո լո գի ա կան այն հե տա զո տու թյուն նե րը, 
ո րոնք ու սում նա սի րում են ու սուց չի և՛ մաս
նա գի տա կան, և՛ դաս տի ա րակ չա կան դե
րի գոր ծա ռույթ նե րը: Դրանց ար դյունք նե րը 
ցույց են տա լիս, որ որ քան էլ սեր տո րեն մի ա
հյուս ված են ու սուց չի և դաս տի ա րա կի գոր
ծա ռույթ նե րը, դրան ցից յու րա քան չյուրն ու նի 
իր ա ռանձ նա հա տուկ խն դիր նե րը, մե թոդ նե
րը և ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը: 

Դի տար կե լով ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյու նը՝ որ պես ման կա վար ժա կան 
մշա կույ թի մի մաս՝ հո գե բա նա ման կա վար
ժա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռանձ նաց վում 
են ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան հետ
ևյալ կա ռուց ված քային բա ղադ րա տար րե րը.

1. Ի մա ցա կան–ճա նա չո ղա կան (հե
տա զո տա կան). ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյան մեջ մեծ դեր է վե րա պահ ված 
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ու սուց չի կող մից իր գի տե լիք նե րի, կա րո ղու
թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի ը նդ լայն մա նը, 
խո րաց մա նը, ո րն ի նք նին հե տա զո տա կան 
ու նա կու թյուն նե րի առ կա յու թյուն է:

2.  Կազ մա կերպ չա կան. ու սու ցի չը ու
սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի, ի 
դեպ նաև սե փա կան գոր ծու նե ու թյան կազ
մա կեր պիչն է:

3. Պ լա նա վո րող–կան խա տե սա կան. 
ու սուց չի՝ իր ման կա վար ժա կան գոր ծու նե
ու թյան պլա նա վոր ման ար դյունք նե րի կան
խա տես ման, ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցում ա ռա ջա ցած խն դիր նե րը 
կար գա վո րե լու ու նա կու թյուն:

4.  Հա ղոր դակ ցա կան այս բա ղադ րիչն 
է հիմ նա կա նում ո րո շում ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան ո ղջ գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե
տու թյու նը:

Ա ռանձ նաց վում են նաև ման կա վար ժի 
ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծա ռույթ նե րը՝ տե ղե
կատ վա կան, զար գաց նող, կողմ նո րո շող և 
այլն: Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան՝ 
վե րը նշ ված կա ռուց ված քային բո լոր բա ղա
դրա տար րե րը և յու րա հա տուկ գոր ծա ռույթ
նե րը սեր տո րեն և օր գա նա պես փոխ կապ ված 
են: Դրանց մի աս նու թյան մեջ մի այն ու սուց չի 
կող մից պետք է ի րա կա նա նա ման կա վար
ժա կան ցան կա ցած ներ գոր ծու թյուն: 

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի ա ռան ձին 
բա ղադ րա տար րե րի՝ վեր ջին շր ջա նում տա
րած ված հե տա զո տու թյուն նե րում դի տարկ
ված են ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան տեխ
նո լո գի ա նե րի վե րա բե րյալ տար բեր տե սա
կետ ներ: Հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը սևեռ
վում է այն տեխ նո լո գի ա նե րի վրա, ո րոնք 
ար տա ցո լում են փոխ գոր ծու նե ու թյան և հա
ղոր դակց ման ո րո շա կի մշա կույթ, ո րո շա կի 
ո ճ՝ ավ տո րի տար, լի բե րալ, ժո ղովր դա վա
րա կան: Ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան 
մեջ հա ճա խա դեպ է նաև «ման կա վար ժա
կան հա ղոր դակց ման ո ճեր» հաս կա ցու թյու
նը, ո րն ար տա ցո լում է «մ շա կույթ» հաս կա
ցու թյան ար դի ի մաս տա վո րու մը:

Վ. Ա. Կան–Կա լի կը, հա ղոր դակց ման 
ոճ ա սե լով ի նկա տի ու նե նա լով սո ցի ալ–
հո գե բա նա կան փոխ ներ գոր ծու թյան ան
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ա ռանձ նաց նում է ման կա վար ժա կան հա
ղոր դակց ման հետ ևյալ ո ճե րը՝

1. ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ 
խան դա վա ռու թյուն և հափշ տակ վա ծու թյուն, 
ո րի հիմ քում ըն կած են ման կա վար ժի մաս
նա գի տա կան բարձր հատ կա նիշ նե րը, հա
մոզ մունք նե րը և հոգ ևոր–բա րո յա կան կողմ
նո րո շում նե րի մի աս նու թյու նը,

2. բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ և 
հա մակ րանք, ո րն ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան բա րե հա ջող 
նա խադ րյալ է,

3. հա ղոր դակ ցում, ե րբ ման կա վար ժի և 
սո վո րող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
ո րո շա կի սահ մա նա փա կում, հե ռա վո րու
թյուն կա, ո րը խո չըն դո տում է նրանց ջերմ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը,

4. հա ղոր դակ ցում, ո րը հիմն ված է ա հա
բե կե լու, սպառ նա լու վրա. հա ղոր դակց ման 
այս ո ճը հիմ նա կա նում կապ ված է հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան հի ման վրա ար դյու նա վետ 
հա ղոր դակ ցում կազ մա կեր պե լու ան կա րո
ղու թյամբ,

5. հա ղոր դակ ցում՝ հիմն ված սի րա շա հե
լու, շո ղո քոր թե լու վրա. հա ղոր դակց ման այս 
տե սակն ար տա հայտ վում է ե րե խա նե րի շր
ջա նում է ժա նա գին, կեղծ հե ղի նա կու թյուն 
վաս տա կե լու ձգտ մամբ (5, էջ 97):

Բայց հա ղոր դակց ման վե րը նշ ված ո ճերն 
ար տա հայ տում են ոչ մի այն ու սուց չի ան ձի 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, այլև նրա ներ քին մշա կույ թը: Այդ դեպ
քում հարկ է խո սել հա մա տեղ գոր ծու նե ու
թյան մշա կույ թի մա սին, ո րը, ի դեպ, շատ 
կար ևոր է զար գաց նել հատ կա պես պա
րու սույց ման կա վարժ նե րի մոտ կամ հա
ղոր դակց ման մշա կույ թի մա սին: Այ սինքն՝ 
մշա կույ թը աշ խար հի նկատ մամբ ան ձի հա
յացք նե րի, հույ զե րի, զգաց մունք նե րի դրս
ևոր ման ամ բող ջու թյունն է: 

Ու սա նող նե րի՝ ա պա գա ու սու ցիչ նե րի 
ման կա վար ժա կան մշա կույ թը դրս ևոր վում 
է ու սում նա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց
քում նրա ման կա վար ժա կան ո ւղղ վա ծու
թյան, հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի տե
լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վոր վա ծու թյան մի ջո ցով, ի նչ պես նաև 
ի նք նակր թու թյան և ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի ան ցկաց ման ըն թաց քում: 

Ման կա վար ժա կան խոս քի մշա կույ թը՝ 
որ պես ման կա վար ժա կան մշա կույ թի ան
խզե լի մաս և կար ևոր բա ղադ րիչ, պա հան
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ջում է խոս քի զար գաց ման, մշակ ման ու 
հարս տաց ման ո լոր տում ու սուց չի ա նընդ
հատ աշ խա տան քը, գի տե լիք նե րի մշ տա կան 
կա տա րե լա գոր ծու մը, ճար տա սա նա կան ար
վես տի հի մունք նե րի մշա կու մը: 

Ման կա վար ժի վար քը ու սուց չի ան հա տա
կան ման կա վար ժա կան մշա կույ թի դրս ևո
րումն է: Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը այն 
հիմ նա քարն է, ո րի վրա ձևա վոր վում է ու
սուց չի ման կա վար ժա կան վար պե տու թյու նը: 
Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի կա ռուց ված
քը բազ մա շերտ է և նե րա ռում է բա րո յա կան 
տե սան կյուն ներ, ան ձի հոգ ևոր նե րաշ խար
հի դրս ևոր ման մի ջոց նե րը հա ղոր դակց ման 
և գոր ծու նե ու թյան մեջ: Ա պա գա ման կա վար
ժի ար տա քին և ներ քին մշա կույ թի փո խա
դարձ կա պը նպաս տում է մաս նա գի տա կան 
ի դե ա լի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի 
ո րո շա կի աց մա նը, այդ ի դե ա լին հաս նե լու 
ու ղի նե րի ո րոն մա նը: Ման կա վար ժա կան 
մշա կույ թը մի կող մից ը մբռն վում է որ պես ու
սուց չի հոգ ևոր–բա րո յա կան մշա կույթ, ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան մշա կույթ 

(ն պա տակ–մի ջոց ներ–ար դյունք–վեր լու ծու
թյուն), մտա ծո ղու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մշա կույթ, գոր ծու նե ու թյան մեջ ի նք նար տա
հայտ ման և ան դրա դարձ կա տա րե լու ու նա
կու թյան, ե րե խային հո գե բա նա ման կա վար
ժա կան ա ջակ ցու թյան մշա կույթ: 

Այս պի սով՝ ման կա վար ժա կան մշա կույ
թը ձևա վոր վում և զար գա նում է ը նդ հա
նուր մշա կույ թի հի ման վրա: Այն հո գե բա
նա ման կա վար ժա կան հա մոզ մունք նե րի և 
վար պե տու թյան, ը նդ հա նուր զար գաց ման և 
մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան հատ
կա նիշ նե րի մի աս նու թյուն է: Մի ա ժա մա
նակ ման կա վար ժա կան մշա կույ թը տար բեր 
«մ շա կույթ նե րի» ի մա ցա կան, հա ղոր դակ ցա
կան, մե թո դա բա նա կան, խոս քի զար գաց
ման և այլն, պար զա գույն հան րա գու մար չէ: 
Դա ամ բող ջա կան կր թու թյուն է, ո րը դրս
ևոր վում է մի կող մից՝ որ պես ու սուց չի ման
կա վար ժա կան վար պե տու թյան բա ղադ րիչ, 
մյուս կող մից՝ որ պես ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
ձեռք բեր ված ար ժեք:
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ПЕ ДА ГОГ КАК ОС НО ВА НИЕ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ 
С. ОГАН НИ СЯН 

На ча лом исс ле до ва ния проб ле мы пе да го ги чес кой куль ту ры мож но счи тать 70–80 го ды 
20–го ве ка, ког да пе да го ги ка ста ла расс мат ри вать ся как про яв ле ние куль ту ры и оп ре де лен
ное вы ра же ние ду хов ной де я тель нос ти об щест ва. Ма те ри аль ные и ду хов ные цен нос ти, соз
дан ные че ло ве чест вом, на хо дят свое от ра же ние в со дер жа нии об ра зо ва ния и вос пи та ни я, 
в средст вах твор чес кой де я тель нос ти пе да го га. Фор ми ро ва ние и раз ви тие пе да го ги чес кой 
куль ту ры учи те ля про ис хо дит на ос но ве об щей куль ту ры и име ет ког ни тив но е–поз на ва тель
ны е, ин фор ма ци он ны е, а так же ком му ни ка ци он ные функ ци и. Это единст во пси хо–пе да
го ги чес ких убеж де ний и на вы ков, об ще го раз ви тия и про фес си о наль но–пе да го ги чес ких 
свойств. Пе да го ги чес кая куль ту ра предс тав ля ет со бой об щее об ра зо ва ни е, ко то рая отоб
ра жа ет ся с од ной сто ро ны– в ка чест ве ком по нен та пе да го ги чес ко го мас терст ва, а с дру гой 
сто ро ны– цен нос ти, по лу чен ной в про цес се фор ми ро ва ния пе да го ги чес ко го мас терст ва.
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THE TEACHER AS A FOUNDER OF PEDAGOGICAL CULTURE
S. HOVHANNISYAN 

The beginning of the study of pedagogical culture problem was considered in 70–80 years 
of the 20th century, when pedagogy was regarded as a manifestation of culture and certain ex
pression of spiritual activity of society. The material and spiritual values created by mankind are 
reflected in the content of education and upbringing and in the means of creative activity of the 
teacher. Formation and development of the teacher’s pedagogical culture is based on a common 
culture and has cognitive, informative, and also communicative functions. This is the unity of psy
cho–pedagogical beliefs and skills, general development and professional–pedagogical proper
ties. Pedagogical culture represents as the general education. Which is displayed on the one hand 
as a component of pedagogical skill, and on the other hand the value obtained in the process of 
the formation of pedagogical skill.
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Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ ԻՍ ԿԱՆ ԴԱՐՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 
Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒ ՄԸ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 

Տար րա կան դպ րո ցում մա թե մա տի
կայի ու սուց ման հիմ նա կան խն դիր նե րից 
է կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի զար գա ցու մը: 
Մա թե մա տի կայի ու սու ցու մը նպաս տում է 
ու շադ րու թյան, հի շո ղու թյան, խոս քի, եր ևա
կա յու թյան, զգաց մուն քայ նու թյան, կա մային 
ո րակ նե րի, տրա մա բա նա կան և ստեղ ծա
գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա
նը: Մա թե մա տի կայի ու սուց ման պար տա
դիր վերջ նար դյունքն այն է, որ ե րե խա նե րը 
պետք է տի րա պե տեն համ րան քի, թվա բա
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման և 
խն դիր նե րի լուծ ման հնար նե րին: 

Կրտ սեր դպ րո ցի մա թե մա տի կայի դա
սըն թա ցում զգա լի մաս են կազ մում տեքս
տային խն դիր նե րը: Տեքս տային խն դիր նե րի 
և նրանց լու ծում նե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րով է ո րոշ վում նրանց դե րը մա թե
մա տի կայից ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 

Ե թե մա թե մա տի կայից հիմ նա կան նպա
տա կը լի ներ ա շա կերտ նե րին մի այն թվե րի, 
թվա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, դրանց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի միջև ե ղած կա
պե րի և ա ռն չու թյուն նե րի հետ ծա նո թաց նե
լը, կա րե լի էր ը նդ հան րա պես հրա ժար վել 
տեքս տային խն դիր նե րի ու սու ցու մից (1): 

Սա կայն մա թե մա տի կայի նպա տա կը դա 
չէ, այլ այդ ա ռն չու թյուն նե րի ու սում նա սիր
ման մի ջո ցով ա շա կերտ նե րի տրա մա բա
նա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը: Եվ 
խն դիր նե րի ու սու ցու մը հիմ նա կա նում ո ւղղ
ված է կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մտա վոր 
զար գաց մա նը, ի նք նու րույն մտա ծե լու կա
րո ղու թյան և ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց մա նը: Հետ ևա բար կա րե լի է պն դել, 
որ տեքս տային խն դիր լու ծե լը նպաս տում է 
ե րե խա նե րի հա մա կող մա նի զար գաց մա նը:

Խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կի մա սին 
կա եր կու տե սա կետ (1).

I. խն դիր նե րի նպա տակն այն է, որ 
ա շա կերտ նե րը այն լու ծե լու հա մար կա րո
ղա նան կա տա րել թվա բա նա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ,

II. խնդր նե րի նպա տակն է զար գաց նել 

ա շա կերտ նե րի տրա մա բա նա կան մրա ծո ղու
թյունն ու ին տե լեկ տը: Այ սինքն` ա շա կերտ
նե րը պետք է կա րո ղա նան լու ծել խն դի րը ոչ 
մի այն թվա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա
տա րե լով, այլ նաև սխե մա նե րի, նկար նե րի 
մի ջո ցով՝ աս տի ճա նա բար գնա լով պար զից 
դե պի բար դը, հեշ տից դժ վա րը՝ այդ պի սով 
զար գաց նե լով նաև վե րա ցա կան մտա ծո ղու
թյու նը (3):

Խն դիր նե րի ու սու ցու մը կա տա րում է մի 
քա նի ֆունկ ցի ա ներ՝ զար գաց նող, ու սու ցա
նող և դաս տի ա րակ չա կան:

Խն դիր լու ծե լը (1, 9).
•  զար գաց նում է մտա ծո ղու թյու նը, 

ի սկ մտա ծո ղու թյու նը զար գա նում է, ե րբ 
ա ռա ջարկ վում են վար կած ներ, կա տար վում 
են դա տո ղու թյուն ներ, ստու գում ներ և ո ւղ
ղում ներ; 

• ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վոր վում են 
այն պի սի ըն դու նա կու թյուն ներ, ո րոնք ան
հրա ժեշտ են կյան քում ա ռա ջա ցած ոչ բարդ 
խն դիր ներն ի նք նու րույն լու ծե լու հա մար;

•  զար գաց նում է վեր լու ծա կան կա րո
ղու թյուն նե րը. ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նում են 
տար բե րել հայտ նին ան հայ տից, բա ցա հայ
տում են նրանց միջև ե ղած կա պերն ու հա րա
բե րու թյուն նե րը, կոնկ րետ խն դիրն ար տա հայ
տում են պայ մա նան շան նե րի մի ջո ցով;

•  պայ ման ներ է ստեղ ծում նոր գի տե
լիք ներ հա ղոր դե լու հա մար, օ րի նակ` ա րա
գու թյան մա սին գա ղա փա րը տր վում է խն
դիր նե րի մի ջո ցով;

•  բա ցա հայ տում է թվա բա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց հատ կու թյուն
նե րի ի մաստ նե րը; 

• ա շա կերտ նե րին նա խա պատ րաս
տում է մա թե մա տի կայի սիս տե մա տիկ դա
սըն թա ցը լավ յու րաց նե լուն (օ րի նակ, ե թե 
ա շա կերտ նե րը տար րա կան դա սա րան նե
րում ձեռք են բե րում բազ ման կյան պա րա
գի ծը հաշ վե լու հմ տու թյուն, ա պա այն ա մուր 
հիմք է ստեղ ծում սիս տե մա տիկ դա սըն թա
ցում այդ թե ման հեշ տու թյամբ յու րաց նե լու 
հա մար);
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•  հիմք է ստեղ ծում մի ջա ռար կա յա
կան կա պե րը օգ տա գոր ծե լու հա մար; 

• ա շա կերտ նե րին զի նում է գործ նա
կան հմ տու թյուն նե րով, ո րոնք նրանց ան
հրա ժեշտ են ա ռօ րյա կյան քում (չա փում ներ 
կա տա րե լը, գին և ար ժեք ո րո շե լը և այլն);

•  հարս տաց նում է ա շա կերտ նե րի ակ
տիվ բա ռա պա շա րը, նպաս տում է մա թե մա
տի կա կան լեզ վով մտ քերն ար տա հայ տե լուն: 
Ձևա վոր վում է հա կիրճ, տրա մա բա նո րեն 
ճիշտ խոսք կա ռու ցե լու հմ տու թյուն;

•  կա տա րում է ի նք նա տիպ զն նա կա
նու թյան դեր;

•  դառ նում է հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի 
աղ բյուր; 

• ու սու ցու մը կա պում է կյան քի հետ. 
խնդ րի բո վան դա կու թյան մեջ նկա րագր
վում են այն պի սի գործ նա կան ի րա վի ճակ
ներ, ո րոնք ծա նոթ են ա շա կերտ նե րին: Դա 
օգ նում է գի տակ ցե լու տար բեր օբյեկտ նե րի 
միջև գո յու թյուն ու նե ցող քա նա կա կան ա ռն
չու թյուն նե րը;

• ն պաս տում է ա շա կերտ նե րի ը նդ
հա նուր զար գաց մա նը, քա նի որ խն դիր նե րի 
լու ծու մը նրան ցից պա հան ջում է կա տա րել 
հա մե մա տում, վեր լու ծում, հա մադ րում, ը նդ
հան րա ցում, վե րա ցար կում և այլն;

•  դաս տի ա րա կում է կա մային ո րակ
ներ` համ բե րա տա րու թյուն, կամք, հա մա
ռու թյուն, աշ խա տա սի րու թյուն, հե տաքրք
րու թյուն է ա ռա ջաց նում խնդ րի լու ծու մը 
գտ նե լու ըն թաց քի նկատ մամբ;

• ն պաս տում է քն նա դա տա կան ու նա
կու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:

Փաս տո րեն վե րը նշ վա ծից կա րող ե նք 
եզ րա կաց նել, որ ա շա կերտ նե րի մեջ շատ 
ան ձնային և մտա վոր ո րակ ներ ձևա վոր վում 
են հենց խն դիր ներ լու ծե լու մի ջո ցով: 

Տար րա կան դա սա րան նե րում տեքս
տային խն դիր նե րը քն նարկ վում ե ն՝ ու նե նա
լով տար բեր նպա տակ ներ [3].

– ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել նոր 
հաս կա ցու թյուն նե րի և դրանց հատ կու թյուն
նե րի հետ,

–  նա խա պատ րաս տել նոր գի տե լիք
ներ հա ղոր դե լուն,

– բա ցատ րել նյու թի կի րա ռա կան կող
մը, 

– ընդ լայ նել ու խո րաց նել գի տե լիք նե
րի սահ ման նե րը,

– ձ ևա վո րել հաշ վո ղա կան հմ տու
թյուն ներ և այլն:

Ն շենք, որ տար րա կան դա սա րան նե րում 
խն դիր նե րի ու սուց մա նը հատ կաց վում է ամ
բողջ ժա մա քա նա կի մո տա վո րա պես 1/3–ը, 
ին չով էլ ա րժ ևոր վում է խն դիր նե րի դե րը: 

Տեքս տային խն դիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մեջ ձևա վոր վում 
են.

ա) Ի նք նա վե րահս կո ղու թյան ու նա կու
թյուն ներ.

Ինք նա վե րահս կո ղու թյան զար գաց ման 
հա մար կար ևոր են այն պի սի ա ռա ջադ րանք
ներ, ո րոնք ա շա կերտ նե րին կենտ րո նաց նում 
են սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վեր լու ծու
թյան վրա: Ի նք նա վե րահս կո ղու թյան ձևա վոր
ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից է փո խա դարձ 
ստու գու մը, քա նի որ կրտ սեր դպ րո ցա կան
ներն ա վե լի ու շա դիր են վե րա բեր վում ըն կեր
նե րի աշ խա տանք նե րի ստուգ մա նը:

բ) Տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյուն.
Մա թե մա տի կան ե րե խայի ին տե լեկ տի 

զար գաց ման գոր ծում աչ քի է ը նկ նում ան
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով: 
Տեքս տային խն դիր նե րը, ո րոնք կու տակ վել 
են բազ մա մյա ման կա վար ժա կան պրակ
տի կայի ըն թաց քում, հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս զար գաց նե լու մար դու հո գե բա նա
կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե րը` 
ու շադ րու թյու նը, եր ևա կա յու թյու նը, պատ
կե րային և վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյու նը, 
տե սո ղա կան, լսո ղա կան հի շո ղու թյու նը: Այդ 
գոր ծում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նեն այն
պի սի խն դիր նե րը, ո րոնց ան վա նում են ոչ 
ստան դարտ: Այդ տե սա կի խն դիր նե րը կա
տա րե լա գոր ծում է ըն կալ վող ին ֆոր մա ցի ան 
վեր լու ծու թյան են թար կե լու կա րո ղու թյու նը:

գ) Ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն ներ.
Հո գե բան նե րը նշում են, որ ստեղ ծա գոր

ծե լու կա րո ղու թյու նը առ կա է յու րա քան չյուր 
ե րե խայի մեջ, քա նի որ ստեղ ծա գոր ծե լը ու
ղե ղի բնա կան ֆունկ ցի ա նե րից է, ո րը դրս
ևոր վում ու ձևա վոր վում է յու րա քան չյուր 
պայ ման նե րում: Ե թե նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում ստեղ ծա գոր ծա կան տար րե րի 
հետ ե րե խա նե րը ա ռնչ վում են խա ղի մի ջո
ցով, ա պա դպ րո ցա կան հա սա կում այդ գոր
ծըն թացն ի րա կա նա նում է նաև ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Խն դիր նե րի ու
սուց ման ըն թաց քում դրան է նպաս տում ը ստ 



122

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

գծագ րի, նկա րի, հա մա ռո տագ րու թյան և 
այլ նի խն դիր կազ մե լու պա հան ջը:

դ) Է կո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյուն.
Ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան կար

ևոր խն դիր նե րից է ա շա կերտ նե րի մեջ է կո
լո գի ա կան գի տե լիք նե րի ձևա վո րու մը, է կո լո
գի ա կան մշա կույ թի դաս տի ա րա կու մը, ճիշտ 
վար քի դրս ևո րու մը կեն դա նի նե րի, բույ սե րի, 
ը նդ հան րա պես շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ
մամբ: Է կո լո գի ա կան ու սուց ման և դաս տի
ա րա կու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում 
սո վո րող նե րի մեջ հար գա լից վե րա բեր մուն
քի ձևա վո րու մը մարդ կանց, նրանց աշ խա
տան քային գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քի և 
բնա կան մի ջա վայ րի հան դեպ: Այդ ա մե նը 
ի րա կա նաց վում է խն դիր նե րի հա մա պա
տաս խան բո վան դա կու թյան մի ջո ցով: 

ե) Ա ռողջ կեն սա կերպ.
Տար րա կան դպ րո ցում հի գի ե նայի վե րա

բե րյալ գի տե լիք նե րի ձևա վո րու մը, որ պես 
կա նոն, ի րա կա նաց վում է «Ես և շր ջա կա աշ
խար հը» ա ռար կայի դա սե րին: Ի նչ պես ցույց 
է տվել պրակ տի կան, ա ռողջ կեն սա կեր պի 
ձևա վոր ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու
նի մա թե մա տի կայի և շր ջա կա աշ խար հի ին
տեգր ված դա սե րի կազ մա կեր պու մը:

զ) Գի տե լիք ներ պատ մամ շա կույթ նե րի 
և աշ խար հագ րու թյան մա սին.

Մա թե մա տի կան աշ խար հա ճա նաչ ման 
յու րա տե սակ և հա մընդ հա նուր մի ջոց է: Ի սկ 
տար րա կան դպ րո ցի ա շա կեր տը աշ խար հը 
ճա նա չե լու հա մար նախ պի տի ճա նա չի իր 
հայ րե նի քը: Հայ րե նի քի ճա նա չո ղու թյու նը 
սկս վում է հայ րե նի գյու ղից ու քա ղա քից, գե
տից ու լե ռից, սե փա կան ե րկ րի պատ մու թյու
նից և մշա կույ թից:

Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո 
ստեղծ ված մա թե մա տի կայի դա սագր քերն 
ա ռար կա յա կան խն դիր նե րից զատ լու ծել են 
նաև այդ խն դի րը: Տար րա կան դա սա րան
նե րում գոր ծող մա թե մա տի կայի դա սագր
քե րում (Ս. Մկրտ չյան, Ս. Իս կան դա րյան, Ա. 
Աբ րա հա մյան) կան բազ մա թիվ խն դիր ներ 
հայոց պատ մու թյան և աշ խար հագ րու թյան 
մա սին: Խն դիր նե րում աս վում է, որ մ.թ.ա. 
53 թ. Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք Ար տա
շա տում թա տե րա կան ներ կա յա ցում է տր
վել, Էջ մի ած նի Մայր տա ճա րը կա ռուց վել է 
303 թ., Մես րոպ Մաշ տո ցը 406 թ. ստեղ ծել է 
հայե րե նի այ բու բե նը և այլն: 

Աշ խար հագ րա կան ա նուն նե րը սոսկ 
չեն հի շա տակ վում, այլ կար ևոր տե ղե կատ
վու թյուն են պա րու նա կում: Ա շա կերտ ներն 
ի մա նում են, որ Ա րաքս գե տի եր կա րու թյու
նը 1027 կմ է, Ա րա րատ լե ռան մեծ գա գա թի 
բարձ րու թյու նը 5165 մ է:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

С. ИСКАНДАРЯН 

В статье представлено, каким образом решение текстовых задач способствует развитию 
нравственно–волевых качеств личности и умственных способностей младших школьников.

PROVIDING GENERAL DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN  
BY SOLVING TASKS

S. ISKANDARYAN 

The article presents how the solution of text tasks contributes to the development of moral and 
strong–willed qualities of the individual and mental abilities of young school children.
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Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի բա ռա պա շա րի 
մաքր մա նը և հարս տաց մա նը նպաս տում են 
ոչ մի այն մայ րե նի ի դա սա ժա մե րին ան ցկաց
վող բազ մաբ նույթ աշ խա տանք նե րը՝ դա
սագր քում զե տեղ ված բնա գի րը վեր լու ծե լը, 
ան ծա նոթ բա ռերն ա ռանձ նաց նե լով՝ դրանց 
ի մաստ նե րը բա ցատ րե լը, նո րա ծա նոթ բա
ռե րի բա ռա կազ մա կան վեր լու ծու թյու նը, 
այլև ու սում նա կան պլա նով նա խա տես ված և 
տար րա կան դա սա րան նե րում դա սա վանդ
վող մյուս ա ռար կա նե րը՝ «Մա թե մա տի կա», 
«Ես և շր ջա կա աշ խար հը», «Կեր պար վեստ», 
«Ե րաժշ տու թյուն»։ Ու շագ րավ է, որ նշ ված 
ա ռար կա նե րի դա սըն թա ցի բո վան դա կու
թյան ամ բող ջա կան յու րաց մա նը նպաս տում 
են ի նչ պես մայ րե նի ի դա սըն թա ցից յու րաց
րած բա ռե րը, այն պես էլ տար բեր բա ռախմ
բեր, ո րոնք ա շա կերտ նե րը սո վո րում են 
նաև հենց այդ ա ռար կա նե րի դա սագր քե րի 
նյու թերն ու սում նա սի րե լիս։ Փաս տո րեն մի
ջա ռար կա յա կան կա պե րը նպաս տում են ոչ 
մի այն ա ռար կա յա կան տար բեր ո լորտ նե րից 
սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի հա մադր մա նը և 
հա ղոր դակ ցա կան այլ ի րա վի ճակ նե րում գոր
ծադր մա նը, այլև այդ գի տե լիք նե րը ներ կա
յաց նող բա ռա պա շա րի յու րաց մա նը և գոր ծու
նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյա նը։ Բազ միցս 
խոս վել է այն մա սին, որ այդ ա ռար կա նե րը 
նպաս տում են դպ րո ցա կա նի բա ռա պա շա րը 
տար բեր խմ բե րի բա ռամ թեր քով հարս տաց
նե լուն։ Եվ քա նի որ ա ռար կա նե րի ու սու ցու մը 
կազ մա կերպ վում է հայոց լեզ վով, ո ւս տի այն 
մի ան շա նակ նպաս տում է նաև հայոց լեզ
վի ու սուց մա նը, ա շա կերտ նե րի ա նա ղարտ 
խոս քին, մտա ծե լա կեր պի հղկ մանն ու միտ
քը ձևա կեր պե լուն, խոսքն ար տա հայ տե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի զար
գաց մա նը։ Հայտ նի է, որ սա հուն և դի պուկ 
միտք կա րե լի է ար տա հայ տել նախ ևա ռաջ 
հա րուստ բա ռա պա շար ու նե նա լու դեպ քում։ 
Ո ւս տի կրտ սեր դպ րո ցում դա սա վան դող յու

րա քան չյուր ու սուց չի պարտքն ու գերխն դի րը 
պետք է լի նի կրտ սեր դպ րո ցա կա նին դա սա
նյու թը մա տու ցել ա նա ղարտ հայե րե նով, նո
րա ծա նոթ եզ րույթ նե րի ճիշտ, սեղմ և գրա
գետ բա ցատ րու թյուն նե րով։

Հայտ նի է, որ տար րա կան դպ րո ցում դա
սա վանդ վող ա ռար կա նե րի մեծ մա սը պա
րա պում է դաս վա րը։ Այ սինքն՝ լա վա գույնս 
ծա նոթ լի նե լով յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 
գոր ծե լա կեր պին, նյու թը յու րաց նե լու կա րո
ղու թյուն նե րին և բա ռա պա շա րին, դաս վա րը 
պետք է, ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րե լով, նաև 
մյուս՝ «Մա թե մա տի կա», «Շր ջա կա աշ խար հը 
և ես» և այլ ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում հետ ևո ղա կա նո րեն զար գաց նի 
ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րը, համ բե րա
տա րու թյամբ բա ցատ րե լով վե րաց նի նրանց 
կա ռու ցած նա խա դա սու թյուն նե րում առ կա 
սխալ նե րը։ Այս դա սա ժա մե րին ա շա կերտ նե
րը նոր գի տե լիք ներ են ձեռք բե րում, ի րենց 
հա մար նոր բա ցա հայ տում ներ են կա տա
րում, սո վո րում նո րա ծա նոթ բա ռեր ու ար
տա հայ տու թյուն ներ՝ այդ պի սով ը նդ լայ նե լով 
բա ռա պա շա րը։ Այս ա ռար կա նե րի դա սա
վանդ ման ըն թաց քում, ի նչ պես դա ար վում է 
մայ րե նի ի պա հանջ նե րից ել նե լով, ևս շա հե
կան է, որ ու սու ցի չը պա հան ջի բա ռա տետր՝ 
հան դի պող ա մեն մի եզ րույ թի կամ նո րա ծա
նոթ բա ռի բա ցատ րու թյու նը գրան ցել տա լու 
հա մար՝ դրա նով ի սկ խթա նե լով մայ րե նի ի 
դա սըն թա ցին ա ռա ջադր ված բա ռա պա շա
րի հարս տաց ման խնդ րի լու ծու մը։ Մի կար
ևոր հան գա մանք ևս. ե րբ ա շա կեր տը բա ռե
րի աշ խարհ մուտք գոր ծի այդ ե ղա նա կով, 
նրա նում, ան շուշտ, վե րա բեր մունք կմ շակ վի 
բա ռի նկատ մամբ՝ բա ռի և խոս քի հան դեպ 
նույն հո գա ծու վե րա բեր մուն քը տես նե լով 
նաև այլ ա ռար կա ներ դա սա վան դող ու սու
ցիչ նե րի դա սա վանդ ման դեպ քում։

Տար րա կան դա սա րան նե րի մա թե մա տի
կայի ծրագ րով նա խա տես ված է դա սագր քե

ՆԱԻ ՐԱ ԹՈ ՌՈՒՆՅԱՆ

«ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ» ԵՎ «ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ ԼԵ ԶՈՒ» ՄԻ ՋԱ
ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԻ ԴԵ ՐԸ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ 

ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ՀԱՐՍ ՏԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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րում (1, 2, 3) ա շա կերտ նե րին տալ մա թե մա
տի կա կան ո րոշ եզ րույթ ներ, ո րոնք բաշխ ված 
են պար զից բարդ սկզ բուն քով։ Ա շա կերտ ներն 
աս տի ճա նա բար ծա նո թա նում են ե րկ րա չա
փա կան պատ կեր նե րին և յու րաց նում դրանք 
նշա նա կող բա ռե րի ի մաստ նե րը, մա թե մա տի
կա կան հաս կա ցու թյուն նե րը, մա թե մա տի կա
կան մտա ծե լա կեր պը։ Ի նչ խոսք, այդ ա մե նը 
կա տար վում է մայ րե նի լեզ վի մի ջո ցով։ Ո ւս տի 
առ կա գոր ծըն թա ցում տա րեց տա րի ը նդ լայն
վում է ա շա կերտ նե րին հրամց վող եզ րույթ
նե րի բա ռամ թեր քը, և հաս կա ցու թյուն նե րը 
յու րաց նե լու գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե րը 
նախ և ա ռաջ պետք է ի րենց բա ռա պա շա րում 
ակ տի վաց նեն այդ նո րա բա ռե րը, հաս կա նան 
և բա ցատ րեն դրանց ի մաստ նե րը։ Ար դեն 2–
րդ դա սա րանն ա վար տե լիս ա շա կեր տը տի
րա պե տում է այն պի սի հաս կա ցու թյուն նե րի, 
ի նչ պի սիք են հատ ված, ո ւղ ղան կյուն, նիստ, 
օ րի նա չա փու թյուն, ար տա հայ տու թյուն, 
տաս նյակ, ան հա վա սա րու թյուն, հա վա
սա րու թյուն, պա րա գիծ, նվա զե լի, հա նե լի, 
գու մա րե լի, գու մար և այլն (1)։ Դա սագր քում 
զե տեղ ված խն դիր ներն ու ա ռա ջադ րանք նե
րը պա րու նա կում են նաև հա մա գոր ծա ծա կան 
բա ռե րի ստ վար մաս, ո րոնք, դա սա գոր ծըն
թա ցում ա նընդ հատ կրկ նե լով, ա շա կերտն 
ան նկա տե լի ո րեն դրանք ներ մու ծում է իր բա
ռա պա շար։ Սա կայն հայտ նի է, որ 6–7 տա րե
կան ե րե խայի բա ռա պա շա րը դեռևս այն քան 
էլ հա րուստ չէ, մա նա վանդ ե թե նկա տի ու
նե նանք նրանց ըն տա նիք նե րի խոս քի զար
գաց ման տար բեր մա կար դակ նե րը։ Դպ րոցն 
է այն օ ջա խը, ո րը պետք է հար թի նրան ցում 
առ կա խոս քային թե րու թյուն նե րը, զար գաց նի 
խոսք կազ մե լու հմ տու թյուն ներ և պայ ման ներ 
ստեղ ծի նրանց բա ռա պա շա րի ը նդ լայն ման 
հա մար։ Ան շուշտ, սա մի այն մայ րե նի լեզ վի 
դա սա գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու խն դի րը 
չէ։ Ա շա կեր տը հա ղոր դակ ցա կան մա կար դա
կում է բո լոր դա սա ժա մե րին և բո լոր ու սու
ցիչ նե րի հետ։ Ո ւս տի խն դի րը վե րա բե րում է 
բո լոր դա սա վան դող նե րին. ա շա կերտ նե րի 
հետ հա ղոր դակց վել ա նա ղարտ լեզ վով՝ զերծ 
օ տա րա բա նու թյուն նե րից, բար բա ռային և խո
սակ ցա կան բա ռե րից, ա շա կեր տից պա հան
ջել մա քուր խոսք, ո ւղ ղել լեզ վա կան սխալ նե
րը և տա րաբ նույթ սխալ նե րով ար տա հայ տած 
բա ռե րը։ Այլ ա ռար կա ներ դա սա վան դող ու սու
ցիչ նե րը պար տա վոր են պատ րաստ լի նել այս 

աշ խա տան քին՝ հօ գուտ ա շա կեր տի կր թա կան 
և ի մա ցա կան ո րա կի բարձ րաց ման։ 

2–րդ դա սա րա նի մա թե մա տի կայի դա
սագր քում ա ռա ջադ րանք ներն ու խն դիր նե րը 
լու ծե լու ճա նա պար հով ա շա կերտ ներն ի րենց 
բա ռա պա շար են ներ մու ծում բա վա կա նա
չափ նոր բա ռեր՝ գո յա կան ներ՝ ա գե վազ, 
լցա կա յան, թի թե ղա ման, ծան րա ձող, ծան
րա քար և այլն, ա ծա կան ներ՝ հե տաքրք
րա շարժ, հա մա պա տաս խան, ե րկ նիշ, 
ե ռա նիշ, թվային, հան դի պա կաց և այլն, 
թվա կան ներ՝ ե րե սուն, քա ռա սուն, հի սուն, 
վաթ սուն, յո թա նա սուն, ո ւթ սուն, ի նն սուն, 
եր կո ւա կան, ե րե քա կան, եր րորդ, չոր րորդ 
և այլն, ո րոնք, ան շուշտ, նաև ո ւղ ղագ րա կան 
և ո ւղ ղա խո սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, 
բայեր՝ հա մե մա տել, պա րու նա կել, փոք
րաց նել, դարձ նել, տե ղալ, մեկ նա բա նել, 
մտա պա հել և այլն (1)։

3–րդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե րի բա
ռա պա շա րը հա մալր վում է նոր եզ րույթ նե
րով, գի տա բա ռե րով, մա թե մա տի կա կան 
ու ե րկ րա չա փա կան հաս կա ցու թյուն նե րով՝ 
բե կյալ, գլան, բուրգ, ո ւղ ղան կյու նա նիստ, 
շր ջա նա գիծ, հն գան կյուն, քա ռա նիշ թվեր, 
բաց բե կյալ, փակ բե կյալ, ճշ մա րիտ դա
տո ղու թյուն, ե րկ րա չա փա կան մար մին, 
տե ղա փո խա կան հատ կու թյուն, զու գոր
դա կան հատ կու թյուն և այլն (2)։

Մա թե մա տի կայի դա սագր քե րում (1, 2, 3) 
գի տա բա ռե րից ու տեր մի նա կան բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րից բա ցի, կան նաև բազ
մա թիվ խն դիր ներ, ո րոնք լու ծե լու հա մար 
ե րե խան կար դում ու վե րար տադ րում է բո
վան դա կու թյու նը, ի սկ խն դիր նե րի նյու թը 
աչ քի է ը նկ նում հա րուստ բա ռամ թեր քով, 
ո ւղ ղագ րա կան դժ վա րու թյուն ու նե ցող հա
մա գոր ծա ծա կան բա ռե րով, Հա յաս տա նի 
տա րած քում ե ղած տե ղա նուն նե րով, ո րոնք 
նաև հղ կում են ե րե խա նե րի՝ դեռ չկա յու նա
ցած աշ խար հագ րա կան և ճա նա չո ղա կան 
գի տե լիք նե րը, այս պես՝ հա մա ռո տագ րու
թյուն, դա տո ղու թյուն, ծո րակ, քայ լա շար, 
գնա ցու ցակ, հա վա քա ծու, չա փա թել, 
աս տի ճա նա վան դակ, վա հա նակ, նժար, 
ծայ րա կետ, գրա ռում, տրա մա գիր, կաթ
նա շոռ, Սյու նիք, Կա պան, Տաթև, Տա վուշ, 
Իջ ևան, Գյում րի, Շի րակ, Սևան, Գո րիս, 
Եր ևան և այլն (2)։ Ա շա կերտ նե րի բա ռա պա
շարն ը նդ լայն վում է նաև նե րառ ված նո րա
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ծա նոթ ա ծա կան նե րով՝ մե ծա նուն, տե ղա
փո խա կան, մո գա կան, հա վա սա րա կողմ, 
եր թու ղային, պլաստ մաս սայե, վան դա կա
վոր, հա մա չափ և այլն, թվա կան նե րով՝ չորս 
հա զար, յոթ հա զար հինգ հա րյուր, I (ա ռա
ջին), II (ե րկ րորդ), III–ից, III–ը, եր կու սու
կես և այլն (6), ո րոնք ո ւղ ղագ րա կան ար ժեք 
ու նեն, և ո րոնց ո ւղ ղագ րու թյա նը հենց մա
թե մա տի կայի դա սա ժա մին նյու թը ան ցնե լիս 
ու սու ցի չը պի տի կար ևո րի և ու սու ցո ղա կան 
բնույթ հա ղոր դի՝ ա շա կերտ նե րի գրա գի տու
թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով, բայեր՝ 
պա հես տա վո րել, ա ռաջ նորդ վել, հա մա րա
կա լել, տրո հել, փո խա րի նել և այլն (2)։

4–րդ դա սա րա նում խն դիր ներն ու ա ռա
ջադ րանք ներն ա ռա վե լա գույնս աչ քի են ը նկ
նում լեզ վա կան հա րուստ նյու թով, ո րոնք ոչ 
մի այն բա ռա պա շա րի հարս տաց ման աղ
բյուր են, այլև ճա նա չո ղա կան գի տե լիք նե րի 
ը նդ լայն ման հիմք մեր հայ րե նի քի քա ղաք նե
րի, բնաշ խար հի, գե տե րի և լճե րի, մե ծա նուն 
մարդ կանց մա սին՝ ման րակ, լու սամ փոփ, հե
ծան վահ րա պա րակ, ցան քա տա րածք, շրջա
գա յու թյուն, չվա ցու ցակ, ան դրա վար տիք, 
զբո սաշր ջիկ, փայ տա հատ, սանդ ղակ, չա
փա նոթ, Ստե փա նա կերտ, Բերդ, Դի լի ջան, 
Վե դի, Ե ղեգ նա ձոր, Մեղ րի, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն, Ար փա, Սևան, Մես
րոպ Մաշ տոց, Գրի գոր Նա րե կա ցի, Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ, Գան ձա սա րի վանք, Ս. Գրի
գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցի, Ս. Էջ մի ա ծին, Ս. 
Հռիփ սի մե ե կե ղե ցի և այլն (3)։ Կրկնե լով 
նա խորդ տա րի նե րին ան ցած եզ րույթ ներն ու 
հաս կա ցու թյուն նե րը՝ ա շա կերտ նե րը սո վո
րում են նո րե րը՝ ճա ռա գայթ, ան կյու նա գիծ, 
բա ղադ րիչ, մնա ցորդ, կոոր դի նատ, կո տո
րակ և այլն (3)։ Է ա կանն այն է, որ այս դեպ
քում ա շա կերտ նե րից պա հանջ վում է խնդ րի 
պայ մա նը ճիշտ հա ղոր դե լու, հար ցերն ու 
հար ցադ րում նե րը պարզ ու հս տակ ձևա կեր
պե լու, խնդ րի բո վան դա կու թյու նը ան սխալ 
վե րար տադ րե լու կա րո ղու թյուն, ո րը հնա րա
վոր է մի այն զար գա ցած խոս քի և հա րուստ 
բա ռա պա շա րի դեպ քում (4)։ Նշա նա կում է՝ 
մա թե մա տի կայի դա սա ժա մե րին ևս խս տա
գույնս պետք է հետ ևել ա շա կեր տի բա նա վոր 
խոս քի զար գաց մանն ու բա ռա պա շա րի ը նդ
լայն մա նը, բա ռի մաստ նե րի ճիշտ և դի պուկ 
գոր ծած մա նը, խոս քում ան հար կի կրկ նու
թյուն ներ և խո սակ ցա կան բա ռեր չգոր ծա

ծե լուն, լեզ վի նկատ մամբ խս տա պա հան ջու
թյուն դաս տի ա րա կե լուն։

Դա սագր քում խն դիր ներ կան, ո րոնք 
ե րե խային ոչ մի այն ո ւղ ղոր դում են մա թե մա
տի կա կան հաշ վարկ ներ կա տա րե լուն, այլև 
նպաս տում են նրա ճա նա չո ղա կան գի տե լիք
նե րի զար գաց մա նը։ Ա շա կեր տը թվա բա նա
կան հաշ վարկ ներ կա տա րե լուն զու գա հեռ 
ա ռնչ վում է Մաշ տո ցի ու Նա րե կա ցու ան վա նը, 
Գան ձա սար վան քի ու Գրի գոր Լու սա վո րիչ 
ե կե ղե ցու կա ռուց ման տա րեթ վե րին, Եր ևա նի 
հիմ նադր ման ու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ան կա խու թյան հռ չակ ման նշա նա կա լի 
թվա կան նե րին, հաշ վարկ ներ կա տա րում հայ 
ե րախ տա վոր նե րի ծնն դյան թվա կան նե րի 
շուրջ, մի ա ժա մա նակ լեզ վա կան աշ խա տանք 
կա տա րում տր ված բա ռա կա պակ ցու թյուն նե
րի տա ռե րի քա նա կի շուրջ և այլն։ Մի ջա ռար
կա յա կան նմա նօ րի նակ հնարք նե րը մղում են 
ա շա կերտ նե րին ի նք նա բե րա բար զար գաց
նե լու ճա նա չո ղու թյու նը։ Այս պես՝

Կար դա՛ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը՝ հա
րա զատ եր կիր, հզոր հայ րե նիք, և կազ մի՛ր այն 
տա ռե րի խում բը, ո րոնք օգ տա գործ վել ե ն՝ 

• այդ եր կու բա ռա կա պակ ցու թյուն նե
րում,

• մի այն ա ռա ջին բա ռա կա պակ ցու
թյան մեջ,

• մի այն ե րկ րորդ բա ռա կա պակ ցու
թյան մեջ,

• մի ա ժա մա նակ և՛ ա ռա ջին, և՛ ե րկ
րորդ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րում։

Մ. Մաշ տո ցը ծն վել է 362 թվա կա նին։ 
Քրիս տո սից քա նի՞ տա րի հե տո է ծն վել նա (2)։ 

Այս պի սով, մի ջա ռար կա յա կան կապ 
հաս տա տե լով մայ րե նի ի և մա թե մա տի կայի 
միջև և զու գոր դե լով մայ րե նի ի ա ռար կա
յա կան պա հանջ նե րից բխող աշ խա տան քը 
մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման ծրագ րի 
պա հանջ նե րին՝ քայլ առ քայլ ու ներ դաշ
նա կո րեն պետք է զար գաց նել ա շա կերտ նե
րի բա ռի մաս տի ի մա ցա կան մա կար դա կը, 
նպաս տել նրա ճա նա չո ղա կան գի տե լիք նե րի 
զար գաց մա նը, ճա նա չել տալ նրան հայ րե նի 
մշա կույթն ու զար գաց նել նաև այս ճա նա
պար հով։ Մայ րե նի լե զուն մի այն մայ րե նի ի 
կամ հայոց լեզ վի դա սագր քե րով չէ, որ սո
վո րում ու յու րաց նում են. դա ը նդ հան րա կան 
ազ գային և հայ կա կան մտա ծե լա կերպ է, որ 
պի տի լի նի ու սու ցան վող յու րա քան չյուր հա
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յա բառ դա սագր քի հիմ քում։
Տար րա կան դպ րո ցում մի ջա ռար կա յա

կան կա պեր ստեղ ծե լիս լուծ վում են կար ևո
րա գույն խն դիր ներ՝

• ձ ևա վոր վում են հայե ցի լեզ վամ տա
ծո ղու թյուն, ազ գային հո գե կերտ վածք,

• աշ խար հա ճա նա չո ղա կան տա րաբ
նույթ տե ղե կու թյուն նե րի մի ջո ցով պատ
կե րա ցում ներ են ձևա վոր վում աշ խար հի, 

բնու թյան, մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին,

• Ե րե խան զար գա նում է որ պես ան ձ, 
դաս տի ա րակ վում բա րո յա պես, հո գե պես,

• հղկ վում են նրա գե ղա գի տա կան 
հա յացք ներն ու ճա շա կը՝ նպաս տե լով նրա 
ի նք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց մա նը, 
ի նք նա ճա նա չո ղու թյա նը և ի նք նավս տա հու
թյուն ձեռք բե րե լուն։
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РОЛЬ МЕЖП РЕД МЕТ НОЙ СВЯ ЗИ ,, МА ТЕ МА ТИ КА,, И ,, РОД НАЯ РЕЧЬ,, В ПРО
ЦЕС СЕ ОБО ГА ЩЕ НИЯ ЛЕК СИ КИ ШКОЛЬ НИ КА ПЕР ВО НА ЧАЛЬ НО ГО ОБУ ЧЕ НИ Я

Н. ТО РУ НЯН

Д ля очи ще ния и обо га ще ния лек си ки школь ни ка млад ше го воз рас та спо собст ву ют не 
толь ко раз но ха рак тер ные ра бо ты про ве ден ные во вре мя уро ков род но го язы ка, а ещё и 
дру гие пред ме ты пре по да ва е мые в на чаль ных клас сах пре дус мот рен ные учеб ным пла ном. 
В стат ье го во рит ся о воз мож ных пу тях обо га ще ния лек си ки школь ни ка млад ше го воз рас та в 
хо де пре по да ва ния пред ме та ,, Ма те ма ти ка,,.

THE ROLE OF THE INTERSUBJECT CONNECTION OF SUBJECTS ,,MATHEMATICS,, 
AND ,,NATIVE LANGUAGE,, IN THE PROCESS OF ENRICHING THE VOCABULARY 

OF A SCHOOLBOY OF YOUNGER AGE
N. TORUNYAN

For the purification and enrichment of the vocabulary of a schoolboy of younger age not only 
the different kinds of work carried out during the lessons of the native language, but also other 
subjects taught in the primary classes provided for by the curriculum contribute. The article talks 
about possible ways of enriching the vocabulary of a schoolboy of younger age in the course of 
teaching the subject, “Mathematics”.
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ՆԱԻ ՐԱ ՂԱ ԶՈՒՄՅԱՆ 

ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԹՈՒ ՄԱՆՅԱ ՆԻ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵ ՐԸ  
ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՍՈ ՎՈ ՐՈ ՂԻ  

ԲԱ ՐՈՅԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ  
ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՄԻ ՋՈՑ

Հո գե բա նա կան և ման կա վար ժա կան աշ
խա տու թյուն նե րում շա րադր ված բա րո յա
կան դաս տի ա րա կու թյան հար ցե րի ու սում
նա սի րու թյու նը և վեր լու ծու թյու նը թույլ են 
տա լիս տար րա կան դպ րո ցի տա րի նե րը հա
մա րել սո վո րո ղի բա րո յա կան ձևա վոր ման 
լա վա գույն շր ջան: 

Տար րա կան դպ րո ցում դաս տի ա րա կու
թյան մի ջո ցով զար գաց վում են սո վո րո ղի 
բա րո յա կան զգաց մունք նե րը՝ ա զն վու թյու նը, 
ճշ տա խո սու թյու նը, հա մես տու թյու նը, լա վա
տե սու թյու նը, բա րու թյու նը: 

Թու մա նյա նի հե քի աթ նե րի ու սում նա սի
րու թյու նը տար րա կան դպ րո ցում հնա րա
վո րու թյուն է ըն ձե ռում տա րի քային տվյալ 
փու լում սվո րո ղին հա ղոր դել ին ֆոր մա ցի այի 
ըն կալ ման մեծ լիցք, ո րը ոչ մի այն զար գաց
նում է նրա մտա հո րի զո նը, այլև հարս տաց
նում է հի շո ղու թյու նը, սնունդ է տա լիս հե
տաքրք րու թյա նը, ի նչ պես նաև ձևա վո րում է 
տար բեր բա րո յա կան զգաց մունք ներ: 

Ու սուց չի խն դի րը պետք է լի նի դրա կան 
ա րարք նե րի կա տա րու մը դարձ նել դպ րո ցա
կա նի հա մար մշ տա կան սո վո րույթ: Եվ տե
ղին է հի շել Հե գե լի խոս քե րը, ե րբ ա սում էր, 
որ մար դը ե րբ կա տա րում է այս կամ այն բա
րո յա կան ա րար քը, դրա նով դեռևս ա ռա քի նի 
չէ: Նա ա ռա քի նի է այն դեպ քում, ե րբ վար
քագ ծի այդ ե ղա նա կը դառ նում է նրա բնա
վո րու թյան մշ տա կան գի ծը: Հմուտ ու սու ցի չը 
պետք է բա րո յա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ու ղի նե րը ո րո նի, ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա
վո րի բա րո յա կան հաս կա ցու թյուն նե րը ճիշտ 
ը մբռ նե լու կա րո ղու թյուն ներ: Այս տեղ շատ 
կար ևոր են հե քի աթ նե րի ու սուց ման մի ջո
ցով զրույց նե րի ու քն նար կում նե րի, նա խա
պես մշակ ված հար ցադ րում նե րի, բազ մաբ
նույթ մե թոդ նե րի, խա ղային ի րա վի ճակ նե րի 
մի ջո ցով քն նար կել որ ևէ ան ձի վար քա գի ծը, 
բնա վո րու թյան գծե րը, ա րարք նե րը, և կար

ևոր խն դիր է դառ նում ա շա կեր տի դրա կան 
բա րո յա կան օ րի նա կի ձևա վո րու մը, բա ցա
սա կան ա րարք նե րից ա շա կերտ նե րին ետ 
պա հե լը, ի սկ դրան պետք է հաս նել ճիշտ 
կողմ նո րոշ ման, ման կա վար ժա կան տակ տի, 
վար պե տու թյան և հե ղի նա կու թյան շնոր
հիվ…

Մար դու կյան քում տար րա կան դպ րոցն 
այն շր ջանն է, ե րբ դր վում են բա րո յա կան 
զգաց մունք նե րի, գնա հա տում նե րի նախ նա
կան հիմ քե րը: Ե րե խան սկ սում է գնա հա տել 
ի նչ պես իր, այն պես էլ իր շր ջա պա տի լավ ու 
վատ ա րարք նե րը…

Մենք գտ նում ե նք, որ հե քի աթ նե րում 
գե ղար վես տա կան կեր պա րի ու ժով ներ գոր
ծե լով զգաց մունք նե րի և բա նա կա նու թյան 
վրա, հնա րա վո րու թյուն ե նք ըն ձե ռում սո վո
րո ղի մեջ դաս տի ա րա կե լու բա րու թյուն, հոգ
ևոր զգա յու նու թյուն, հար գանք, սեր, լա վա
տե սու թյուն…

Ըն դու նե լով հե քի աթ նե րի դաս տի ա րակ
չա կան մեծ նշա նա կու թյու նը և ել նե լով գե
ղար վես տա կան կեր պար ներն ըն կա լե լու 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ կար ծում ե նք, 
որ տար րա կան դպ րո ցի սո վո րո ղի վրա հե
քի աթ նե րի դրա կան ներ գոր ծու թյու նը կա րե
լի է ի րա կա նաց նել հետ ևյալ հիմ նա կան պայ
մա նի առ կա յու թյան դեպ քում…

Նախ և ա ռաջ կար ևո րել, թե ո ՞ւմ է հաս ցե
ագր ված հե քի ա թը…

Ան թա քույց է, որ Հովհ. Թու մա նյա նի հե
քի աթ նե րով մե ծա ցել և դաս տի ա րակ վել են 
բազ մա թիվ սե րունդ ներ: Դրանք վե րա բե
րում են թե՛ տար րա կան դպ րո ցի սո վո րող նե
րին և թե՛ ա վագ դպ րո ցա կան նե րին: Սա կայն 
այս բա ժա նում նե րը խիստ պայ մա նա կան 
են, ո րով հետև ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն նկա
տում է Լ. Հախ վեր դյա նը. «Այս հե քի աթ ներն 
այն պես են մի ա հյուս ված նույն ար վես տով 
ու աշ խարհզ գաց մամբ, հա սա րա կա կան ու 
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բա րո յա կան չա փա նի շե րով, որ ան հնար է 
սահ մա նել՝ որ տեղ է սկս վում ման կա կա նը, 
որ տեղ՝ մե ծա կա նը» (1, 359): 

Փոք րա հա սակ մա նուկ նե րին նա ծա նո
թաց նում է շր ջա պա տող աշ խար հին, ման
կա նը նա տա լիս է չա րի ու բա րու ա ռա ջին 
պատ կե րա ցում նե րը, ծաղր վում ու խա րա
զան վում է մարդ կային հի մա րու թյունն ու 
բթամ տու թյու նը («Ան խելք մարդ», «Կի կո սի 
մահ»), փա ռա բան վում է հո ղի աշ խա տա վո
րի ա զն վու թյունն ու ար դար վաս տա կը («Ոս
կու կա րա սը», «Ոս կի քա ղա քը»):

Հե քի ա թա գիր Թու մա նյա նը, այս պի սով, 
ու ղեկ ցում է սո վո րո ղին՝ սկ սած նրա ման կա
կան տա րի քից: Ի նչ պես բո լոր հե քի աթ նե
րում, Թու մա նյա նի հե քի աթ նե րում ևս պայ
քա րը լուծ վում է բա րու, ազ նի վի, գե ղե ցի կի 
հաղ թա նա կով: Նմա նօ րի նակ հե քի աթ նե րը 
ե րե խա նե րին ծա նո թաց նում են կյան քի լու
սա վոր ու ստ վե րոտ կող մե րին, մի ա ժա մա
նակ դաս տի ա րա կում ա զն վու թյուն, սեր, 
գութ, կա րեկ ցանք դե պի թույ լերն ու ի րենց 
նման նե րը: Թու մա նյա նի հե քի աթ նե րի հե
րոս նե րը, ո րոնց կողմն է հե ղի նա կի հա մակ
րան քը, ար դար, ազ նիվ ու բա րի մար դիկ են, 
ո րոնք զր պարտ վում ու դա տա պարտ վում են 
չար ու նա խանձ պա լա տա կան նե րի, հրեշ
նե րի ու կա խարդ նե րի կող մից: Մեծ նշա նա
կու թյուն տա լով վար քի դրա կան նոր մա նե րի 
գործ նա կան յու րաց մա նը, ի նչ պես նաև ել նե
լով սե փա կան կեն սա փոր ձից՝ կար ծում եմ, 
որ ան հրա ժեշտ է սո վո րո ղի կյան քը կազ
մա կեր պել, նրանց գոր ծու նե ու թյան հա մար 
ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք կօգ
նեն նրանց ի րենց ի սկ գոր ծե լաձ ևով հետ
ևե լու գրա կան հե րոս նե րի բա րո յա կան դրա
կան օ րի նակ նե րին… 

Այ նու հետև շատ կար ևոր է հե տա մուտ 
լի նել այն բա նին, թե ե րե խա նե րի՝ հե քի աթ
նե րից ըն կա լած բա րո յա խո սու թյունն ի նչ
պես է ար տա հայտ վում նրանց ա մե նօ րյա 
գոր ծու նե ու թյան մեջ: Այս պի սով՝ ու սուց չի 
ա ռջև խն դիր է ծա ռա նում փոր ձել հե քի աթ
նե րի մի ջո ցով ձգ տել ըն թեր ցող նե րի մեջ 
զար գաց նել սեր ու բա րու թյուն, քա ջու թյուն 
և հաս տա տա կա մու թյուն, լա վա տե սու թյուն 
և կեն սախն դու թյուն: Թու մա նյա նի հե քի
աթ նե րի ու սու ցու մը տար րա կան դպ րո ցում 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սո վո րո ղի մեջ 
ձևա վո րե լու լա վա տե սու թյուն, կար ևո րե լու 

ար դար աշ խա տան քով վաս տա կած մի պա
տառ հա ցը, քան ար քա նե րի փողն ու կա
րո ղու թյու նը: «Ան հաղթ աք լոր»–ը հե քի ա թի 
ու սուց մամբ սո վո րո ղին կա րո ղա նում ե նք 
ու սու ցա նել, թե ի նչ պես սրա միտ աք լո րը բա
րե հա ջող ա զատ վում է իր դեմ նյութ ված դա
վե րից ու ո րո գայթ նե րից, հաղ թում ա գահ ու 
խո րա մանկ թա գա վո րին, ո րն ու զում է խլել 
նրա գտած կո պե կը: Խի զախ ու ա նընկ ճե լի 
աք լո րի հնա րամ տու թյուն նե րով հի ա ցած մա
նու կը հա մոզ վում է, որ ա գա հու թյու նը պար
սա վան քի ար ժա նի մարդ կային ա րատ է, որ 
այն մար դուն դնում է ծի ծա ղե լի վի ճա կի մեջ 
և ի վեր ջո պատժ վում է: 

Թու մա նյա նի լա վա տե սու թյան ա մե նից 
ցայ տուն ար տա հայ տու թյու նը Ար ևել քում լայ
նո րեն տա րած ված մի զրույ ցի հի ման վրա 
գր ված նրա «Քեֆ ա նո ղին քեֆ չի պա կա
սի» հե քի աթն է: Հե ղի նա կի գա ղա փար նե րի 
կրողն աղ քատ Հա սանն է, ո րն ա մե նա ծանր 
պա րա գա նե րում ան գամ չի կորց նում հո գու 
ա րի ու թյու նը, վճիտ հա յաց քով է նա յում աշ
խար հին և ձգ տում է ը ստ կա րել վույն «ու րախ 
ան ցնել, խա ղաղ ան ցնել եր կու օր վա էս ճամ
փեն»: 

Ար դար աշ խա տան քով վաս տա կած մի 
պա տառ հա ցով ու մի գավ գի նով նա ա վե լի 
եր ջա նիկ է, քան ար քա նե րը, ո րով հետև ու
նի քչով բա վա րար վե լու հազ վա գյուտ հատ
կու թյուն: Սրանք շատ կար ևոր են ան հա տի 
ձևա վոր ման, բա րո յա կան դաս տի ա րա կու
թյան հա մար և այս տեղ ա կն հայտ է դառ
նում, որ ե րե խայի բա րո յա կան դաս տի ա րա
կու թյան ա մե նաազ դե ցիկ մի ջոց նե րից մե կը 
հե քի աթն է:

Տե ղին է հի շել Վ. Գ. Բե լինս կու խոս քե րը, 
որ ման կա կան գր քե րը ստեղծ վում են դաս
տի ա րա կու թյան նպա տա կով, ի սկ դաս տի ա
րա կու թյու նը մեծ գործ է. այն ո րո շում է մար
դու ճա կա տա գի րը: 

Այս պի սով՝ հան գում ե նք այն եզ րա կա
ցու թյան, որ Հովհ. Թու մա նյա նի հե քի աթ
նե րում գե ղար վես տա կան կեր պա րի ու ժով 
ներ գոր ծե լով տար րա կան դպ րո ցում սո վո
րո ղի զգաց մունք նե րի և բա նա կա նու թյան 
վրա, հե ղի նա կը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե
ռում դաս տի ա րա կե լու բա րու թյուն, հոգ ևոր 
զգա յու նու թյուն, հար գանք, սեր, լա վա տե սու
թյուն: 
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6. Թու մա նյա նը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում, Եր., 1969: 

THE INFLUENCE OF HOVHANNES TUMANYANS TALES IS THE BEST WAY  
OF MORAL UPBRINGING AT PRIMARY SCHOOL FOR PUPILS

N. GHAZUMYAN

The article speaks about the affect of Hovh. Toumanyan”s fairy tales on the elementary grade 
student’s moral upbringing. It is also speaks about how due to art character’s strength, it becomes 
possible to upbring kindness, spiritual sensitivity respect, love, optimism influencing the elemen
tary grade student”s emotions and morality.

СКАЗКИ ТУМАНЯНА КАК ЛУЧШИЙ СПОСОБ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАШИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Н. ГАЗУМЯН

В тексте говорится о том, как влияют сказки Ов. Туманяна на моральное воспитание 
учащихся начальных классов.Также говорутся о том как силой художественного образа 
воздействуя на чуства и разум учащеюся в начальной школе возможно воспитать добрату, 
духовную чувствительность, уважение, любовь, оптимизм.
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“English grammar” book by Arzumanyan 
defines the attribute as a secondary part of the 
sentence, which modifies a noun or a noun equiv
alent, and expresses various relations with its 
headword (quantitative, qualitative and circum
stantial). (Arzumanyan 2009) 

The attribute in English and Armenian can be 
expressed by nominal and verbal parts of speech. 
The investigation shows that there are cases when 
the means of expressing the attribute in English 
coincide with those of Armenian and there are 
cases when they are completely different.

In case of the adjective both the English and 
Armenian versions coincide with each other and 
both are expressed by the same part of speech, 
for example:

• Reserving judgments is a matter of in
finite hope. (Fitzgerald 1925: 85)

Դա տո ղու թյուն նե րի մեջ զուսպ լի նե լը ան
հատ նում հույ սի գրա վա կան է։ 

In the following sentence the attribute be
comes a subordinate clause in Armenian and the 
adjective becomes a predicative but it depends on 
the author’s choice and the way of the translation:

• In my younger and vulnerable years my 
father gave me some advice that I’ve been turn
ing over in my mind ever since.  (Fitzgerald 1925: 
1) 

Ե րի տա սարդ տա րի նե րին, երբ ես առա վել 
դյու րըն կալ էի, հայրս ինձ մի խոր հուրդ տվեց, 
որը մինչև օրս չեմ մո ռա ցել:

An attribute expressed by a noun in the 
Common case in English may have the same or 
different expression in Armenian, for example: 

• On Sunday morning the bells rang in 
the villages alongshore. (Fitzgerald 1925: 59)

Կի րա կի առա վո տյան առափ նյա բնա կա
վայ րե րում դեռևս ղո ղան ջում էին զան գե րը:

In the following sentence the parts of speech 
are different. In English the attribute is expressed 

by a noun in the Common case whereas in Arme
nian it becomes an adjective:

• My commutation ticket came back to me 
with a dark stain from his hand. (Fitzgerald 1925: 
93) 

Իմ մշ տա կան տոմ սի վրա նա ձեռ քի եր կու 
մատ նա հետք թո ղեց։

The attribute expressed by a noun in the 
Genitive case is fixed both in English and Arme
nian but it is formed differently. In English it is ex
pressed by “’s” whereas there are special endings 
in Armenian which indicate possession. In spite of 
the formation, both versions coincide with each 
other, for example:

• I gathered later that he was a photogra
pher and had made the dim enlargement of Mrs. 
Wilson’s mother. (Fitzgerald 1925: 56)

Հե տո մի այն գլ խի ըն կա, որ լու սան կա րիչ 
է. ինքն էր ան հա ջող մե ծաց րել տի կին Վիլ սո
նի մոր նկա րը: 

In the above mentioned example the noun in 
the Genitive case is expressed by the most com
mon ending “ի” but in this sentence the noun is 
expressed by another ending “ոջ”.

• Then there were bloody towels upon the 
bath–room floor, and the woman’s voice scolding. 
(Fitzgerald 1925: 29)

Հե տո լո ղա սե նյա կի հա տա կին արյու նոտ
ված սր բիչ ներ հայտն վե ցին, և լս վեց կնոջ նա
խա տա լից ձայ նը:

The attribute expressed by a prepositional 
phrase in English is formed with the help of a 
preposition which is not the same in Armenian, 
for example:

• The history of the summer really begins 
on the evening I drove over there to have dinner 
with the Tom Buchanans. (Fitzgerald 1925: 41) 

Ա մառ վա պատ մու թյունն սկս վեց այն երե
կոյից, երբ ես մե քե նայով գնա ցի այն տեղ տեր 
և տի կին Բյու քե նեն նե րի տուն՝ ճա շի։

NAIRA GASPARYAN 
TATEVIK POGHOSYAN

A COMPARATIVE LOOK AT DIFFERENT MEANS OF  
EXPRESSIING THE ATTRIBUTE IN ENGLISH AND ARMENIAN 

(Զու գադ րա կան քն նություն)
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In the above mentioned sentence the preposi
tional phrase is formed by “of” in English where
as in Armenian it is expressed by a noun in the 
Genitive case. Despite the formation, in that ex
ample they are translated in the same way.

There are cases when the prepositional 
phrase is expressed by other parts of speech in 
Armenian. In this sentence the phrase “in a rain
coat” becomes “անձր ևա նոց հա գած” in Arme
nian which is expressed by a noun + participle 2, 
for example:

• At eleven o’clock a man in a raincoat, 
dragging a lawn–mower, tapped at my front door. 
(Fitzgerald 1925: 71)

Ժա մը տասն մե կին ան ձր ևա նոց հա գած մի 
մարդ, քարշ տա լով հն ձիչ մե քե նան, բա խեց 
իմ դու ռը։ 

Demonstrative pronouns in English mainly 
coincide with those of Armenian.

• So I take advantage of this halt, while 
Gatsby, so to speak, caught his breath, to clear 
this set of misconceptions away.  (Fitzgerald 1925: 
94) 

Եվ ահա, որո շե ցի օգտ վել այս դա դա րից, 
մինչ Գեթս բին, այս պես ասած, շուն չը պա հած, 
կց րի թյու րըմբռ նում նե րի շղ թան։

There are cases when the translator may 
change pronouns in order to transfer an emphat
ic meaning or express the right picture of the 
situation. In this example “this time” in English 
is translated into Armenian as “այդ օրե րին” in 
order to give the exact moment of the action.

• About this time an ambitious young re
porter from New York arrived one morning. (Fitz
gerald 1925: 43) 

Այդ օրե րին Նյու Յոր քից մի երի տա սարդ 
բախ տախն դիր թղ թա կից եկավ Գեթս բի ի 
տուն։

Personal pronouns mainly coincide both in 
English and Armenian, for example:

• I have forgotten their names—Jaque
line, I think. (Fitzgerald 1925: 46)

Չեմ հի շում նրանց անուն նե րը, կար ծեմ՝ 
Ջաք լին:

There are also other ways of expressing pos
session in Armenian. Instead of ordinary person
al pronouns there are also other endings like “ս” 
and “դ” for the first and second persons only. 
They are mainly used in order to avoid repeti
tions:

• “If it wasn’t for the mist we could see 
your home,” said Gatsby. (Fitzgerald 1925: 98)

— Եթե մա ռա խուղ չլի ներ, կեր ևար 
տունդ,— ասաց Գեթս բին: 

In case of indefinite pronouns the Armenian 
and English versions may be different as many 
indefinite pronouns in English are definite in Ar
menian, for example:

• Sometimes she and Miss Baker talked 
at once and that was as cool as their impersonal 
eyes in the absence of all desire. (Fitzgerald 1925: 
71) 

Եր բեմն Դեյ զին և օրի որդ Բեյ քե րը մի ա
ժա մա նակ խո սում էին, և պաղ էր նույն քան, 
որ քան նրանց ողջ ցան կու թյու նից զուրկ ան
տար բեր աչ քե րը։ 

But there are also coincidences between the 
English and Armenian indefinite pronouns, for 
example:

• Tom and Miss Baker, with several feet 
of twilight between them, strolled back into the 
library. (Fitzgerald 1925: 81)

Մի քա նի մատ նա չափ մթն շաղ էր բա ժա
նում Թո մին ու օրի որդ Բեյ քե րին իրա րից, 
որոնք վե րա դար ձան գրա դա րան: 

Both ordinal and cardinal numerals coin
cide in English and Armenian which is illustrated 
in the following sentences.

• And just after the war I spent two days 
with them. (Fitzgerald 1925: 61) 

Իսկ պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո եր
կու օր ան ցկաց րել էի նրանց տա նը։

• I believe that on the first night I went to 
Gatsby’s house I was one of the few guests who 
had actually been invited. (Fitzgerald 1925: 24)

Վս տահ եմ, որ այն շա բաթ երե կոն, երբ 
առա ջին ան գամ ոտք դրե ցի Գեթս բի ի տու նը, 
ես սա կա վա թիվ հրա վի րյալ նե րից մեկն էի։

Attributes expressed by quotations or at
tributive groups in English may have the same 
variants in Armenian but the investigation shows 
that the comparison between them is variable, for 
example:

• It was an all–night restaurant. (Fitzger
ald 1925: 97)

Դա մի գի շե րային ռես տո րան էր:
In the above mentioned sentence the English 

quotation is expressed by one part of speech in 
Armenian which is an adjective, whereas in En
glish it is formed by means of different parts of 



132

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

speech. 
In this example, the attributes expressed by 

quotations are formed in the same way both in 
English and Armenian. The differences are be
tween the parts of speech they are formed by and 
that there are no dashes between the words in 
Armenian, for example:

• There was a glimpse of red–belted–
ocean–going ships, and sped along a cobbled 
slum lined with the dark. (Fitzgerald 1925: 180)

Թ ռու ցիկ տե սանք օվ կի ա նո սային կարմ
րա գո տի նա վե րը, հի ա ցանք գլա քա րով սա
լարկ ված խղ ճուկ ար վար ձա նով:

In this sentence the English and Armenian 
versions are completely the same:

• At first I thought it was another party, a 
wild rout that had resolved itself into “sardines–
in–the–box” game. (Fitzgerald 1925: 51)

Սկզ բում մտա ծե ցի, որ հեր թա կան երե
կույթ է, կամ վայ րի խրախ ճանք, և հյու րե րը 
«սար դին նե րը տու փի մեջ» խաղն են խա ղում։ 

According to our investigation, the attributes 
expressed by adverbs in English have different 
realizations in Armenian. The reason that the En
glish and Armenian adverbs do not coincide with 
each other is that adverbs mainly modify verbs in 
Armenian. When they modify nouns they become 
adjectives (ա րագ խո սել – արագ վազք).

In this sentence the adverb of the English ver
sion has another expression in Armenian and it is 
expressed by an adjective:

• Contemporary legends such as the “un
derground pipe–line to Canada” attached them
selves to him. (Fitzgerald 1925: 87)

ժա մա նա կի մի քա նի առաս պել նե րը, ինչ
պի սին՝ «Ա մե րի կա — Կա նա դա ստոր գետ նյա 
նավ թա տար խո ղո վա կի» նա խա գի ծը, կա
պում էին նրա ան վան հետ:

In case of participle 1 both the English and 
Armenian attributes are expressed by the same 
part of speech, but there can also be exceptions, 
for example:

• The ashes take the forms of houses and 
chimneys and rising smoke. (Fitzgerald 1925: 85)

Մո խի րը ըն դու նում է տնե րի, ծխ նե լույզ նե
րի, բարձ րա ցող ծխի ձև:

In the above mentioned example the Arme
nian equivalent for the attribute expressed by the 
participle 1 is a verb with the suffix “ող” and they 
coincide with each other. But in this example the 

participle 1 becomes an adjective in Armenian, 
for example:

• Its pleasing smile had looked out at me 
from many pictures. (Fitzgerald 1925: 56)

Ն րա քմա հաճ ժպի տը հա ճախ աչ քովս էր 
ըն կել:

In case of participle 2, the English and Ar
menian versions may both contradict and coin
cide with each other, for example:

• The middle–west now seemed like the 
ragged edge of the universe. (Fitzgerald 1925: 
84)

Մի ջին Արև մուտ քը այժմ թվում էր տի ե զեր
քի մաշ ված քղանց քը:

Here the participle 2 ”ragged” is expressed 
by the same part of speech “մաշ ված” in Arme
nian.

In this sentence the parts of speech are ex
pressed differently. In English we have participle 
2 but in Armenian it becomes an adjective.

• An impassioned murmur was audible in 
the room beyond. (Fitzgerald 1925: 68)

Դո ղա հար ձայ նը եր բեմն լսե լի էր դառ նում։
In case of the infinitive, the English and Ar

menian variants mainly coincide with each other. 
We have an infinitive which modifies the head
word in English and it becomes a participle in the 
Genitive case in Armenian. 

• There was one thing to be done before I 
left. (Fitzgerald 1925: 89)

Մի բան էր մի այն մնա ցել անե լու մինչև իմ 
հե ռա նա լը:

There can also be cases when the infinitive 
turns into a subordinate clause in Armenian be
coming an adverbial modifier of purpose, for ex
ample:

•  I had a woman to look at my feet. (Fitz
gerald 1925: 39)

Մի կին եկավ, որ պես զի կար գի բե րեր ոտ
քերս: 

The attribute expressed by the gerund main
ly has the same expression in both languages. 
The attribute expressed by the gerund in English 
coincides with the Armenian ending “ել”/ “ալ” + 
“ու” of a participle in the Genitive case which is 
very similar to the attribute expressed by the in
finitive. As compared with the infinitive, the ger
und precedes the headword in Armenian.

• The telephone rang in her house and 
young officers from Camp Taylor demanded the 
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privilege of monopolizing her that night. (Fitzger
ald 1925: 110)

Հե ռա խո սը զն գում էր նրա տա նը, և Թեյ լոր 
ճամ բա րի երի տա սարդ սպա նե րը հա մա ռում 
էին երե կո յան նրա հետ ան ցկաց նե լու մե նաշ
նորհն ու նե նա լու հա մար։

In the following sentence there is a difference 
between expressing the attribute by the gerund. 
The difference is that in the Armenian version the 

attribute forms a subordinate clause but it mainly 
depends on the author’s choice as in this case it 
can be also expressed in its ordinary way.

• I had reached the point of believing 
everything and nothing about him. (Fitzgerald 
1925: 65) 

Ես հա սել էի այն աս տի ճա նի, որ հա վա
տում էի նրա շուրջ եղած ամեն ին չին, կամ չէ ի 
հա վա տում ոչն չի։ 
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Սույն հոդ վածն ու սում նա սի րում է որոշ չի ար տա հայտ ման տար բեր մի ջոց ներն ան գլե րե
նում և հայե րե նում՝ վեր հա նե լով դրանց նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը: Հոդ վա ծի 
նպա տակն է գտ նել և բա ցատ րել որոշ չի ար տա հայտ ման ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը նշ ված լե զու նե րում: Թե մայի ար դի ա կա նու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է նրա գործ նա կան մա սով, որ տեղ ան գլե րե նում որոշ չի ար տա հայտ ման տար բեր 
մի ջոց նե րին զու գա հեռ ներ կա յաց ված են հայե րեն հա մար ժեք տար բե րակ նե րը: Ու սում նա
սի րու թյու նը կա տար վել է մի շարք քե րա կա նա կան գր քե րի, գե ղար վես տա կան գրա կա նու
թյան՝ մաս նա վո րա պես Սքոթ Ֆից ջե րալ դի «Մեծն Գեթս բին» վե պի հի ման վրա: 

С РАВ НИ ТЕЛЬ НЫЙ АНА ЛИЗ РАЗ ЛИЧ НЫХ СПО СО БОВ ВЫ РА ЖЕ НИЯ  
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ В АНГ ЛИЙС КОМ И АР МЯНС КОМ ЯЗЫ КАХ 

Н. ГАС ПА РЯН, Т. ПО ГО СЯН

В дан ной стат ье расс мат ри ва ют ся раз лич ные спо со бы вы ра же ния оп ре де ле ния в анг
лийс ком и ар мянс ком язы ках, а так же про во дит ся срав ни тель ный ана лиз меж ду дву мя язы
ка ми на ос но ве из вест но го ли те ра тур но го про из ве де ния (“ Ве ли кий Гэтс би” Скот та Фицд же
раль да). За да ча ав то ров стат ьи зак лю ча ет ся в том, что бы вы я вить, об ъяс нить и срав нить 
мор фо ло ги чес кие и син так си чес кие свойст ва и осо бен нос ти оп ре де ле ния в анг лийс ком и 
ар мянс ком язы ках. Ак ту аль ность стат ьи зак лю ча ет ся в его прак ти чес кой час ти, где про во
дит ся тща тель ный срав ни тель ный ана лиз спо со бов вы ра же ния оп ре де ле ни я, как имен ных, 
так и гла голь ных час тей ре чи.

http://publishing.ysu.am/hy/Hasmik-Toqmajyan
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Ակն հայտ է, որ Հին աշ խար հում ը մբ շա
մար տը որ պես մար զաձև հա վա սա րա պես 
եր կու սե ռի մարդ կանց հա մար հա կա մար
տու թյան ձևե րից մեկն է ե ղել և ու նի ի րև հա
րուստ պատ մու թյու նը: 

Ըմբ շա մար տի ծագ ման մա սին գո յու թյուն 
ու նեն շատ տե սա կետ ներ: Մաս նա գետ նե
րի մի մասն ը մբ շա մար տի զար գա ցու մը կա
պում է մշա կույ թի և կրո նի հետ (Կ. Ա թո յան, 
Գ. Թու մա նյան, Վ. Ա ռա քե լյան, Բ. Սա ղյան, 
Կ. Դիմ և ու րիշ ներ), մյուս նե րը` մար դու կեն
սա բա նա կան ձգ տում նե րի (Ա. Կաս տե լի և ու
րիշ ներ), եր րորդ ներն այդ հար ցին տա լիս են 
ի դե ա լիս տա կան, փի լի սո փա յա կան բա ցատ
րու թյուն ներ (Խ. Սպեն սեր, Բ. Շտո րի և ու րիշ
ներ): Սա կայն ա վե լի ճիշտ են այն տե սա կե տի 
կողմ նա կից նե րը, ո րոնք ը մբ շա մար տը և մար
դու ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյու նը կա պում 
են մար դու գո յատև ման, մարդ կային հա սա
րա կու թյան մշա կույ թի և կեն ցա ղի պայ ման
նե րի զար գաց ման հետ: Կա րե լի է են թադ րել, 
որ ը մբ շա մար տը և ֆի զի կա կան վար ժու թյուն
նե րը ա ռաջ են ե կել այն շր ջա նում, ե րբ մար դը 
հաս կա ցել է, որ ֆի զի կա կան ու ժը, ճարպ կու
թյու նը, ճկու նու թյու նը, ա րագ կողմ նո րո շու մը 
և մե նա մար տի ո րոշ հնարք ներ օգ նում են 
նրան գո յատ ևե լու և պահ պա նե լու իր և ցե ղա
կից նե րի կյան քը: Մե նա պայ քա րային մար
զաձ ևե րում կու տակ ված փոր ձը փո խանց վել 
է սերն դե սե րունդ, և ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տար բեր ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը, այդ 
թվում նաև ը մբ շա մար տը, ճա նաչ վել են որ
պես մար դու ֆի զի կա կան զար գաց ման, նրա 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի մշակ
ման և դաս տի ա րակ ման լա վա գույն մի ջոց: 

Ըմբ շա մար տի հետ կապ ված կան շատ 
պատ մու թյուն ներ և ա ռաս պել ներ, ար վես տի 
և գրա կա նու թյան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 
ո րոնք վկա յում են տար բեր ազ գե րի հս կա
նե րի գերբ նա կան ֆի զի կա կան ու ժի, ճարպ
կու թյան և խի զա խու թյան մա սին: Ը մբ շա
մար տի հնարք նե րի մա սին հնա գի տա կան 

ա ռա ջին տե ղե կու թյուն նե րը վե րա բե րում են 
Ք. ա. VI–IV հա զա րա մյակ նե րին:

Կեր պար վես տի աշ խա տանք նե րից մե
կում ներ կա յաց ված է ա ռյու ծի հետ Գիլ գա մե
շի գո տե մար տի մի ֆը: 

Ըմբ շա մար տի մա սին մեծ թվով քան դա
կա զարդ հու շար ձան ներ և գրա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն ներ են թո ղել հույ նե րը և ե գիպ
տա ցի նե րը: Այդ մա սին են վկա յում Բե նի 
Հա սան գե րեզ մա նա տան պա տե րին հայտ
նա բեր ված 400–ից ա վե լի նկար ներն ու զար
դա քան դակ նե րը, ո րոն ցում պատ կեր ված 
են ը մբ շա մար տի հնարք ներ, ներգ րա վիչ և 
հանգս տաց նող վար ժու թյուն ներ և մի ջոց ներ 
(Ք. ա. 2600 թ.), ո րոնք մեծ նմա նու թյուն ու նեն 
ժա մա նա կա կից ը մբ շա մար տի տեխ նի կային 
և նրա նում կի րառ վող նա խա վար ժան քին և 
վե րա կանգն ման մի ջոց նե րին: Սկա հակ նե
րից մե կի վրա պատ կեր ված է Հեր կու լե սի և 
Ան տեյի մե նա մար տը, ի սկ մար մա րե քան դա
կի վրա (Ա փի նա, Ք. ա. 510 թ.)` եր կու պա տա
նի նե րի գո տե մար տը:

Հե տաքր քիր է, որ պատ մա կան շատ 
քան դակ նե րի վրա ա ռա վե լա պես պատ կեր
ված են գո տե մար տող պա տա նի ներ և աղ
ջիկ ներ: Նման ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ են 
հայտ նա բեր վել Հռո մի և հու նա կան շատ գե
րեզ մա նա քա րե րի վրա: Ան տիկ ը մբ շա մար
տի և ըմ բիշ նե րի մա սին նկա րագ րու թյուն ներ 
են թո ղել հին աշ խար հի գրող ներ Պին դա րը 
(Ք. ա. IV դար), Լու կի ա նը, Խե լի ա դո րը, Է մի
նը, Փի լոստ րա տը, Պլու տար խը, Պլա տո նը և 
ու րիշ ներ: 

Իր «Իլյ դա» ան մահ պոե մում (IX–X դա
րեր Ք. ա.) Հո մե րո սը գե ղե ցիկ նկա րագ րել 
է եր կու հե րոս նե րի՝ Ա յակ սի և Օ դի սեյի գո
տե մար տը:

Պատ մա բան նե րը հաս տա տում են, որ 
Հին Հու նաս տա նում եր կու սե ռի դե ռա հաս նե
րի հա մար գոր ծում է ին հա տուկ դպ րոց ներ` 
պա լեստ րա, որ տեղ փոր ձա ռու ու սու ցիչ նե րի 
ղե կա վա րու թյամբ տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ 

«ԿԱ ՆԱՆՑ ՁՅՈՒ ԴՈ» Ը ՄԲ ՇԱ ՄԱՐ ՏԸ ՈՐ ՊԵՍ  
ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

(Ա ԿՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ) 
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ու սու ցա նում է ին ը մբ շա մար տի հնարք ներ և 
հա տուկ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ:

Պա լեստ րան 66x66 մ հա տուկ շի նու թյուն 
էր, ո րը ը նդ հա նուր և հա տուկ նա խա վար ժան
քի և ֆի զի կա կան տար բեր վար ժու թյուն նե րի 
հա մար ու ներ հար մա րու թյուն ներ, սար քեր, 
գոր ծիք ներ և հրա պա րակ, հանգս տի և հի գի
ե նիկ ա րա րո ղու թյուն նե րի հա մար նպաս տա
վոր պայ ման ներ, մր ցակ ցա կան հրա պա րակ, 
ի նչ պես նաև մար զիկ նե րի հոգ նա ծու թյան վե
րա կանգն ման մի ջոց ներ և հար մա րա վե տու
թյուն, ապ րե լու և սն վե լու սե նյակ ներ, տաք 
վան նա ներ, ցն ցուղ ներ և այլն:

Հին աշ խար հի ը մբ շա մար տին բնո րոշ 
է նաև այն, որ այն ար վես տին էր հա վա սա
րեց վում, ո րով զբաղ վում է ին նաև եր կու սե ռի 
հայտ նի գիտ նա կան ներ, գրող ներ, պե տա
կան գոր ծիչ ներ, բարձ րաս տի ճան զին վո րա
կան ներ, նույ նիսկ զո րա վար ներ: Եր կու սե ռի 
մր ցա պայ քա րի հա մար ը մբ շա մար տի ա ռա
ջին մր ցա կա նոն նե րը մշակ վել են Ա թեն քի 
հիմ նա դիր Թե զեյի կող մից: Սկզբ նա կան շր
ջա նում ըմ բիշ նե րը գո տե մար տում է ին կանգ
նած դրու թյու նում: Հաղ թող էր ճա նաչ վում այն 
ըմ բի շը, ո րն իր մր ցակ ցին 3 ան գամ տա պա
լում էր գետ նին: Ըմ բիշ նե րը գո տե մար տում 
է ին ա ռանց կշռ վե լու և ա ռանց ժա մա նա կի: 
Գո տե մար տից ա ռաջ ըմ բիշ նե րը կա տա րում 
է ին ը նդ հա նուր և հա տուկ նա խա վար ժանք: 

Որ պես մար դու ֆի զի կա կան պատ րաս
տու թյան մի ջոց՝ ը մբ շա մար տը հա մար վում 
էր օ լիմ պի ա կան մար զաձև և մտ նում էր պեն
տատ լո նի մեջ (հն գա մարտ, Ք. ա. 708 թ.), 
ի սկ պանկ րա տի ո նի մեջ այն մի ա նում էր 
բռնց քա մար տի հետ (Ք. ա. 648 թ.) և հան դես 
էր գա լիս խա ռը ձևով, սա կայն ներ կա յաց վում 
է որ պես ի նք նու րույն մե նա մար տի ձև:

Հին օ լիմ պի ա կան խա ղե րի մաս նա կից
նե րի և հաղ թող նե րի մեջ կային ժա մա նա կի 
հան րա հայտ շատ տղա մար դիկ և կա նայք, 
ի նչ պի սիք է ին ֆի զի կա կան մեծ ու ժի տեր 
Մա րի ա մը, Պյու թա գո րա սը, Պլա տո նը, բա
նաս տեղծ Պին դա րը և ու րիշ ներ: Օ րի նակ` 
կրո տոն ցի հայտ նի զո րա վար Մի լո նը (540–
516 թթ. Ք. ա.) օ լիմ պի ա կան ռե կորդ է սահ
մա նել, ո րը մինչ այ սօր ոչ մե կին չի հա ջող վել 
գե րա զան ցել: 24 տա րի շա րու նակ նա ե ղել է 
6 օ լիմ պի ա կան խա ղե րի ը մբ շա մար տի հաղ
թող: Սպար տա ցի Հի պոս փե նը նույն պես 
(Ք. ա. 624–608 թթ.) վեց օ լիմ պի ա կան խա

ղե րում հաղ թող է ճա նաչ վել: Այդ պի սի ար
դյունք ներ չեն կա րո ղա ցել ցույց տալ ան գամ 
ժա մա նա կա կից ու ժե ղա գույն ըմ բիշ նե րը (Ի. 
Նո վի կո վը, Ա. Մեդ վի դը, Ի. Յա ռի գի նը, Ա. 
Նա զա րյա նը և ու րիշ ներ):

Հու նա կան կուլ տու րայի և հռո մե ա կան 
տի րա պե տու թյան ան կման ժա մա նա կաշր
ջա նում ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը, այդ 
թվում նաև ը մբ շա մար տը, ո րոշ ժո ղո վուրդ
նե րի մոտ ան կում ապ րեց: Պահ պան վե լով 
մի այն ի տա լա ցի նե րի և ֆրան սի ա ցի նե րի 
մոտ` ը մբ շա մար տը դան դաղ զար գա ցավ և 
տա րած վեց եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում: 
Մի ջին դա րե րում ը մբ շա մար տով հիմ նա
կա նում զբաղ վում է ին աս պետ նե րը, ո րոնք 
ը մբ շա մար տի հնարք ներն օգ տա գոր ծում է ին 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում և գլա դի ա
տո րա կան մե նա մար տե րում, ի սկ ա սի ա կան 
ժո ղո վուրդ նե րի մոտ զար գա նում էր ջի ու ջի
ցու, ձյու դո, սամ բո, կա րա տե, կեն տո և մյուս 
մե նա պայ քա րային ձևե րը: Խո շոր ա ռևտ
րային քա ղաք նե րի բար գա վաճ ման դա րաշր
ջա նում ը մբ շա մար տը նո րից սկ սում է դիտ վել 
որ պես զբաղ մուն քի ա ռար կա և ար վեստ, ո րը 
բնո րոշ է ը մբ շա մար տի շատ ազ գային ձևե րի: 

XIX դա րում ը մբ շա մար տը նո րից սկ սում 
է ճա նաչ վել և զար գա ցում ապ րել Բա զե դո
վի, Գուց–Մու ցի, Վե տի, Պես տա լո ցի ի կող
մից: Քա նի որ հա տուկ կա նո նա կարգ դեռ 
չէր մշակ վել, ո ւս տի ը մբ շա մար տի հե տա գա 
զար գա ցու մը դան դաղ էր ըն թա նում: Այ նու
հան դերձ, Ֆրան սի ա յում ը մբ շա մար տը հե
ղի նա կու թյուն ու ներ, հրա պա րակ վում է ին 
ը մբ շա մար տի տեխ նի կայի ու սուց ման ա ռա
ջին ձեռ նարկ նե րը և ո րոշ մր ցա կա նոն ներ: 

1848 թ. Փա րի զում բաց վում է աթ լե տի
կա կան մր ցաս պա րեզ, ո րը նա խա տես ված 
էր սպոր տային մի ջո ցա ռում նե րի և ը մբ շա
մար տի մր ցում նե րի ան ցկաց ման հա մար: 
Հա րա վային Ֆրան սի ա յում ը մբ շա մար տի 
ա վան դույթ նե րը աշ խու ժա ցան ան ցյալ հա
րյու րա մյա կի 90–ա կան թվա կան նե րին, ի սկ 
ար ևել քում՝ պրո ֆե սոր Կա նոյի նա խա ձեռ
նու թյամբ ջո ւի ջի ցու մար տար վես տի հիմ
քե րի վրա ձյու դո ը մբ շա մար տը, Ռու սաս
տա նում սկ սեց զար գա նալ մար տա կան և 
մար զա կան սամ բո ը մբ շա մար տը, ո րոն ցով 
հա վա սա րա պես սկ սե ցին զբաղ վել նաև 
կա նայք: Աս տի ճա նա բար կա նանց հա մար 
մշակ վե ցին մարզ ման մե թոդ ներ, ներգ րա
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վիչ ը նդ հա նուր վար ժու թյուն ներ, հա տուկ 
մր ցակ ցա կան վար ժու թյուն ներ և նա խա
վար ժան քային մի ջոց ներ:

Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ 
հան րա պե տու թյան մար զիչ նե րը, հաշ վի առ
նե լով ը մբ շա մար տի ներ գոր ծու թյան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը կա նանց օր գա նիզ մի 
վրա, գի տա կա նո րեն և կա նո նա կարգ ված 
ձևով մո տե նում է ին մար զու հի նե րի սպոր
տային պատ րաս տու թյան պլա նա վոր մա նը, 
բեռն վա ծու թյան չա փա վոր մա նը և ֆունկ ցի
ա նե րի վե րա կանգն մա նը: 

Եվ րո պա կան և Ա ՊՀ շատ ե րկր նե րում 
ձյու դո ը մբ շա մար տը կա նանց հա մար ա վե լի 
գրա վիչ դար ձավ:

Սկ սե ցին ան ցկաց վել նախ կին Խորհր
դային Մի ու թյան ա ռաջ նու թյուն ներ, Եվ րո
պայի, աշ խար հի ա ռաջ նու թյուն ներ: Ձյու դո 
ը մբ շա մար տը կարճ ժա մա նա կում մաս սա
յա կա նու թյուն ստա ցավ նաև Հա յաս տա նում 
և Ար ցա խում, նրա նով սկ սե ցին ակ տիվ ձևով 
պա րա պել նաև տար բեր տա րի քի աղ ջիկ
ներ, բաց վե ցին ձյու դո և սամ բո ը մբ շա մար
տի մար զադպ րոց ներ, ո րոնց հա մար մշակ
վե ցին ու սում նա կան ծրագ րեր:

Բարձր գնա հա տե լով ձյու դո ը մբ շա մար տի 
գի տա գործ նա կան նշա նա կու թյու նը՝ քա ռորդ 
դար ա ռաջ Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի և սպոր տի պե տա կան ի նս տի տու տում 
սկս վեց պատ րաստ վել և թո ղարկ վել ձյու դո 
ը մբ շա մար տի մաս նա գետ ներ, ո րոնք այ սօր 
հա ջո ղու թյամբ աշ խա տում են ի նչ պես Հա յաս

տա նի և Ար ցա խի հան րա պե տու թյուն նե րում, 
այն պես էլ այլ ե րկր նե րում: Հե ղի նա կի սուբյեկ
տիվ հաշ վար կով եր կու հան րա պե տու թյուն նե
րում կա նո նա վոր կեր պով պատ րաստ վում և 
մր ցում նե րին մաս նակ ցում են մի քա նի հա զար 
ձյու դոիստ ներ և սամ բիստ ներ: 

Այս պի սով՝ կա նանց ձյու դո ը մբ շա մար տի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցը բո լոր դեպ քում 
պետք է հա մա րել կա յա ցած և ան վե րա դարձ: 
Ը մբ շա մար տով զբաղ վե լու ցան կու թյունն 
ար դա րաց վում է նաև նրա նով, որ կա նայք 
ա ճող հան ցա գոր ծու թյան պայ ման նե րում 
ցան կա նում են ա պա հո վել ի րենց և, ան հրա
ժեշ տու թյան դեպ քում, մեր ձա վոր նե րի ան
վտան գու թյու նը: 

Երկ րորդ: Կա նայք ձգ տում են սպոր տում 
հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նել, ը նտր վել, ակ տի
վա նալ և փա ռա բան վել, ին չու չէ, նաև բա րե
լա վել ի րենց նյու թա կան պայ ման նե րը: 

Եզ րա կա ցու թյուն: 1. Աշ խար հի բո լոր ժո
ղո վուրդ ներն ու նե ցել են ի րենց մշա կույ թը, 
սո վո րույթ նե րը, զբաղ մուն քը, ո րից ի րենց 
ան վտան գու թյան հա մար կար ևո րել են ը մբ
շա մար տի այն պի սի ձևեր, ի նչ պի սին են 
ձյու դոն, սամ բոն, սու մոն, կա րա տեն, թեք
վան դոն և այլն: 2. Հա զա րա մյակ նե րի ըն
թաց քում կի նը ֆի զի կա կան աշ խա տան քի 
ժա մա նակ միշտ օգ նել է ա մուս նուն, սի րել 
է բնա կան ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը, 
մաս նակ ցել է հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյա նը 
և մաս նակ ցել է սպոր տային տար բեր մի ջո
ցա ռում նե րին և մր ցում նե րին:
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ЖЕНСКАЯ БОРЬБА ДЗЮДО КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
С. АЙРАПЕТЯН

Борьба дзюдо – одна из самых древных видов борьбы. Истоки ее зарождения уходят в 
глубины веков.

Еще в первобытнообщинном строе человеку приходилось вступать в единобортства с 
врагами и зверами (Сорокин Н. Н., Ա թո յան Կ. Պ. և ու րիշ ներ). В данной статье приводяться 
сокращенные исторические данные о значении борьбы в том числе и женской спортивной 
борьбы дзюдо в формировании физической подготовки человека.
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FEMALE WRESTLING JUDO AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION
S. HAYRAPETYAN

Wrestling is one of the oldest and most beloved by people kind of sport. Its origin leaves in 
depth of centuries.

Back in the primitive communal society man had to engage in combat. This article is a con
densed data about the importance of prestling in the formation of human physical training.
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ՄԱՐԳՈՒՇ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 
ՆԱՐԻՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

ԲՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ ԲԱՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Ե րեք տաս նա մյակ շա րու նակ քա ռա մյա 
տար րա կան դպ րո ցում մայ րե նի ի հա մակց ված 
դա սերն ի րա կա նաց վում են բա ցատ րա կան 
ըն թեր ցա նու թյան մե թո դով, ո րը բազ մա բա
ղադ րիչ ու սում նա մե թո դա կան հա մա կարգ է։ 
Այս հա մա կար գի գրե թե բո լոր բա ղադ րիչ ներն 
ի րա կա նաց վում են դա սա գր քե րում զե տեղ
ված տա րաբ նույթ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի՝ 
բնագ րե րի շուրջ։ Այդ բա ղադ րա մա սե րից յու
րա քան չյուրն ու նի իր նպա տակ նե րը, ի րա կա
նաց ման ի նք նա տիպ մե թո դա կան հնար նե րը։

Մայ րե նի ի հա մակց ված դա սի յու րա քան
չյուր բա ղադ րիչ դա սի ըն թաց քում ու նի իր 
տե ղը, քա նի որ դրանք փոխ կա պակց ված 
են, և մեկ բա ղադ րի չը նա խա պատ րաս տում 
է մյու սին։ Այս բա ղադ րիչ նե րի մեջ վճ ռո րոշ է 
բա ռային աշ խա տան քը, որ ե րեք ո ւղ ղու թյուն 
ու նե ցող ու սում նաո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու
թյուն է։ 

Աշ խա տան քային այս փու լով է նաև պայ
մա նա վոր ված բնա գի րը կար դա լու՝ սո վո րող
նե րի կա րո ղու թյան ձևա վո րու մը։ Բա ռային 
ար դյու նա վետ աշ խա տան քը նպաս տում է 
ա շա կերտ նե րի՝ կար դա լու ո րա կա կան հատ
կա նիշ նե րի պահ պան մամբ ըն թեր ցե լու հմ
տու թյան զար գաց մա նը։

Կր թու թյան այս օ ղա կում ան ցկաց րած 

մեր բազ մա թիվ դա սալ սում նե րի և հա տուկ 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում հա
մոզ վել ե նք, որ դաս վար նե րը ևս բա ռա պա
շա րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ տար վող 
աշ խա տանք նե րը կար ևո րում են, և սո վո րող
նե րը մայ րե նի ի յու րա քան չյուր դա սի ժա մա
նակ այդ ո ւղ ղու թյամբ հա տուկ ծրագ րա վոր
ված գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լում։ Ցա վոք, 
հա ճախ բա ռա պա շա րի հարս տաց ման ո ւղ
ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը սահ մա նա փակ
վում են մի այն ան ծա նոթ բա ռե րի ի մաս տի 
բա ցատր ման կամ այդ բա ռե րը բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րի մեջ գոր ծա ծե լու ա ռա ջադ
րանք նե րով։ Սա ևս կար ևոր է, սա կայն դա 
բա ռա պա շա րի հարս տաց ման ո ւղ ղու թյամբ 
աշ խա տանք նե րի մի այն ա ռա ջին խն դիրն է։ 

Սո վո րող նե րի բա ռա պա շա րը հարս տաց
նել նոր բա ռե րով՝ նշա նա կում է ոչ մի այն 
դրանց ի մաստն ը մբռ նել տալ, այլև դրանք 
ներ մու ծել ա շա կեր տի ակ տիվ բա ռա պա շար, 
նպաս տել, որ դպ րո ցա կա նը նոր սո վո րած 
բա ռե րը կա րո ղա նա գոր ծա ծել գրա վոր և 
բա նա վոր խոս քում՝ խոս քային գոր ծու նե ու
թյան բո լոր ձևե րում, մաս նա վո րա պես հա
ղոր դակ ցու թյան գոր ծըն թա ցում (2, 1–10)։

Ներ կա յաց նենք բա ռային աշ խա տան քի 
շղ թայի ա ռա վել կար ևոր օ ղակ նե րը՝

 Անծանոթ բառերի 
բացատրություն 

Նորածանոթ բառերի Ուղղագրական արժեք 
    ունեցող բառերի դի- 

   տարկում 
         ակտիվացում 

Բառերի բացատրութ. 
      աշակերտների կողմից 

Ուղղագրական կանո- 
նի վերհիշում և 
բացատրություն 

Բառի գործածում բա- 
ռակապակցության 
մեջ 

Բառի գործածում 

  մեջ 

Նույն կանոնի վերա-    
բերյալ այլ օրինակնե-  
րի  ներկայացում 

 նախադասության     

Տվյալ բառի գրառում 
գրատախտա կին  և 
բառատետրում 

Բառի գործածում   
կապակցված 
խոսքում՝  
շարադրություն  
(բանավոր և գրավոր) 

       Բացատրման  եղա- 
       նակները՝  
       ա) առարկայի 

        միջոցով 

        ցուցադրման, 
        բ) նկարների և  
        նկարելու, 
        գ) բառակազմական 
         վերլուծության, 
        դ)բառային (տեքստա- 
        յին) բացատրության 
      ե) հոմանիշների, 
      զ) հականիշների  

 Բառային աշխատանքի փուլերը և նպատակները 
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 Անծանոթ բառերի 
բացատրություն 

Նորածանոթ բառերի Ուղղագրական արժեք 
    ունեցող բառերի դի- 

   տարկում 
         ակտիվացում 

Բառերի բացատրութ. 
      աշակերտների կողմից 

Ուղղագրական կանո- 
նի վերհիշում և 
բացատրություն 

Բառի գործածում բա- 
ռակապակցության 
մեջ 

Բառի գործածում 

  մեջ 

Նույն կանոնի վերա-    
բերյալ այլ օրինակնե-  
րի  ներկայացում 

 նախադասության     

Տվյալ բառի գրառում 
գրատախտա կին  և 
բառատետրում 

Բառի գործածում   
կապակցված 
խոսքում՝  
շարադրություն  
(բանավոր և գրավոր) 

       Բացատրման  եղա- 
       նակները՝  
       ա) առարկայի 

        միջոցով 

        ցուցադրման, 
        բ) նկարների և  
        նկարելու, 
        գ) բառակազմական 
         վերլուծության, 
        դ)բառային (տեքստա- 
        յին) բացատրության 
      ե) հոմանիշների, 
      զ) հականիշների  

 Բառային աշխատանքի փուլերը և նպատակները 

Ինչ պես ա կն հայ տո րեն եր ևում է ներ կա
յաց ված գծա կար գից, բա ցատ րա կան ըն թեր
ցա նու թյան մե թո դի «Բա ռային աշ խա տանք» 
բա ղադ րա մասն ու նի մի շարք խն դիր ներ։ 
Բնա կա նա բար, ու սու ցի չը կանգ նում է շատ 
կար ևոր խնդ րի ա ռջև. ե ՞րբ և ի նչ պե՞ս ի րա
կա նաց նել այս ա մե նը, կամ ի ՞նչ նպա տակ է 
հե տապն դում դրանց ի րա կա նա ցու մը։

Նախ ներ կա յաց նենք, թե ո րն է մայ րե նի ի 
դա սագր քե րում զե տեղ ված ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի ըն թերց ման ա ռաջ նա հերթ խն դի
րը։ Սա հուն կար դալ սո վո րեց նե լը, ան շուշտ, 
ան հրա ժեշտ է, սա կայն դա վե րը ներ կա յաց
ված բա ռային աշ խա տան քի ի րա կա նաց
մա նը ամ բող ջու թյամբ չի նպաս տում։ Մենք 
հա մոզ ված ե նք, որ մի այն սա հուն կար դալն 
ա շա կեր տին գրե թե ո չինչ չի տա լիս. սո վո
րող նե րը ցան կա ցած նյութ կար դա լիս ի րենց 
ա ռջև նպա տակ են դնում հաս կա նալ կար
դա ցա ծը։ 

Ի՞նչ է նշա նա կում հաս կա նալ կար դա ցա
ծը։ Ա ռանց բնագ րում գոր ծած ված բա ռե րի, 
ար տա հայ տու թյուն նե րի, դարձ վածք նե րի 
ի մաստ նե րի ըն կալ ման ըն թեր ցո ղը չի կա րող 

ը մբռ նել բնագ րում ներ կա յաց վող դեպ քե րի 
հա ջոր դա կա նու թյունն ու տրա մա բա նա կան 
կա պե րը, գոր ծող ան ձանց, նրանց ե րկ խո
սու թյուն նե րի և ա րարք նե րի, հե ղի նա կի 
պատ մա ծի է ու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հիմ նա կան միտ քը՝ գա ղա փա րը, չի կա րող 
կռա հել են թա տեքս տը, ո րո շել դեպ քե րի հա
ջոր դա կա նու թյունն ու պատ ճա ռա հետ ևան
քային կա պե րը։ Այլ կերպ ա սած՝ սո վո րո ղի 
հա մար կար դա ցա ծը կդառ նա ա նի մաստ, 
ա նօ գուտ, ան գամ ե թե նյութն ըն թերց վել է 
սա հուն։

Կար դա ցա ծը հաս կա նա լու կա րո ղու թյան 
ձևա վոր ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 
նախ հաս նել նրան, որ ըն թեր ցո ղը հաս կա
նա կար դա ցած տեքս տի ոչ մի այն ա ռան ձին 
պար բե րու թյուն նե րի ի մաս տը, այլև դրանց 
միջև գո յու թյուն ու նե ցող ի մաս տային և տրա
մա բա նա կան կա պե րը, դի տար կում նե րի 
ճա նա պար հով ո րո շի յու րա քան չյուր պար բե
րու թյան նա խա դա սու թյուն նե րի ի մաս տային 
և պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, ի սկ 
նա խա դա սու թյուն նե րի մեջ՝ բա ռե րի (բա ռա
կա պակ ցու թյուն նե րի) ի մաս տային կախ վա
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ծու թյու նը։ Հա մոզ ված ե նք, որ ա ռանց այս 
կա րո ղու թյուն նե րի ամ րա կայ ման ան հնար է 
ձևա վո րել գոր ծա ռա պես գրա գետ ըն թեր ցող 
մարդ, ի նչ պես նաև կար դա լու բո լոր ո րա կա
կան հատ կա նիշ նե րը բա վա րա րող հմ տու
թյուն ներ։

Այս ի մաս տով, մենք կար ևո րում ե նք բա
ռային աշ խա տան քի դե րը, որ միտ ված է 
հաս կա նա լով կար դա ցող ան ձի ձևա վոր մա
նը։  Հաս կա նա լով կար դա լու կա րո ղու
թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է կար դա ցած 
բնագ րի շուրջ բա ռային աշ խա տան քի մե թո
դա պես ճիշտ կազ մա կեր պու մով։ Բնագ րի 
բա ռե րի նկատ մամբ ու շա դիր, բծախն դիր և 
պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քի ձևա վո
րու մը զար գաց նում է ոչ մի այն հաս կա նա լով 
կար դա լու կա րո ղու թյու նը, այլև ա շա կեր
տի լեզ վազ գա ցո ղու թյու նը, խոս քի մշա կույ
թը. մայ րե նի լեզ վի նկատ մամբ սեր մա նում 
է հե տաքրք րու թյուն, սեր, ձևա վո րում է սե
փա կան լե զուն գնա հա տե լու, ա րժ ևո րե լու, 
ա նա ղարտ պա հե լու ո րակ ներ։  Հաս կա
նա լով կար դա լու կա րո ղու թյան ձևա վոր մա
նը, բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը և դրանք 
հմ տու թյուն նե րի վե րա ծե լուն նպաս տում է 
կար դա լու և պատ մե լու տար բեր տե սակ
նե րի գործ նա կան կի րա ռու մը։ Դրան ցից, 
հատ կա պես, ի բրև մաս նա կից և ի բրև ա կա
նա տես՝ կար դա ցա ծը վե րար տադ րելն ա շա
կերտ նե րի հա մար պատ մե լու գոր ծըն թա ցը 
դարձ նում է հե տաքրք րա շարժ, աշ խույժ և 
նպաս տում է նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան կա
րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը (1, 134–135)։ 

«Մայ րե նի–2» (Վ. Ա. Սարգ սյան և ու րիշ
ներ, Ե., 2012) դա սագր քում զե տեղ ված «Գա
րուն է գա լիս» բա նաս տեղ ծու թյան (Հ. Սա
հյան) շր ջա նակ նե րում ցույց տանք բա ռային 
աշ խա տան քի փու լե րի ի րա կա նաց ման ու ղի
նե րը:

Նախ ա շա կերտ ներն ա ռա ջին ան գամ 
ըն թեր ցե լիս ա ռանձ նաց նում են բնագ րում 
հան դի պող ան ծա նոթ բա ռե րը. դրանք ե ն՝ 
կա նա չին տալ, ան հա տակ, հրճ վանք, 
փար վել, վտակ, ծաղ կունք, հով, ակ նա մոմ, 
ձայն տալ, հուն, ծիլ, բնու թյուն և այլն։

Ան ծա նոթ բա ռե րի բա ցատ րու թյունն սկս
վում է բա ռային աշ խա տան քի ի րա կա նաց
ման շղ թայի ա ռա ջին օ ղա կից. այն է՝ բա ռե
րի բա ցատ րու թյուն ա շա կերտ նե րի կող մից։ 

Ան շուշտ, ու սու ցի չը կա րող է ան մի ջա պես 
ներ կա յաց նել նոր բա ռե րի բա ցատ րու թյու նը: 
Սա կայն այդ դեպ քում սո վո րող նե րը դուրս 
կմ նան բուն աշ խա տան քից։ Այդ նպա տա կով 
նախ ան հրա ժեշտ է ճշ տել ա շա կերտ նե րի 
կող մից նոր (հան դի պած) բա ռե րի ի մաստ
նե րի ի մա ցու թյան մա կար դա կը։ Ու սուց չի 
աշ խա տանքն սկս վում է այն տե ղից, որ տեղ 
վեր ջա նում է ա շա կերտ նե րի հնա րա վո րու
թյու նը՝ ա ջակ ցե լու մնա ցած բա ռե րի բա ռի
մաստ նե րի մեկ նա բան մա նը։ Գծա կար գում 
մենք ցույց ե նք տվել բա ռի մաստ նե րի բա
ցատր ման ե ղա նակ նե րը. ու սու ցի չը կա րող 
է կի րա ռել այն ե ղա նակ նե րը, ո րոնք ա ռա վել 
հս տակ և մատ չե լի կեր պով կա րող են նպաս
տել ան ծա նոթ բա ռե րի բա ռի մաս տային 
նշա նա կու թյուն նե րի մեկ նա բան մա նը։ Այդ 
ե ղա նակ նե րից մաս նա վո րեց նենք՝ 

ա) Բա ռա կազ մա կան վեր լու ծու թյան 
ե ղա նա կը։ Այս ե ղա նա կով բա ցատր վող բա
ռե րը բա ժան վում են ե րեք խմ բի՝ պարզ, բարդ 
և ա ծան ցա վոր։ Բա ռա կազ մա կան վեր լու ծու
թյան ե ղա նակն ա ռա վե լա պես նպա տա կա
հար մար է կի րա ռել բարդ և ա ծան ցա վոր 
բա ռե րի ի մաստ նե րը բա ցատ րե լու ա ռու մով. 
մի կող մից՝ ի մաս տա կիր բա ղադ րիչ նե րի 
բա ցատ րու թյու նը, մյուս կող մից՝ ա ծանց նե
րի բա ռա կազ մա կան նշա նա կու թյուն նե րի 
վեր հա նու մը, սո վո րող նե րի գի տակ ցու թյան 
մեջ կամ րա կայեն այդ մի ա վոր նե րի մի ա ձույլ 
նշա նա կու թյուն ներն ու բա ռա կան ի մաստ
նե րը և կապ կս տեղ ծեն ըն թեր ցա նու թյան և 
լեզ վա կան նյու թի ու սում նա սի րու թյան միջև։

Այս պես, ան հա տակ (ծով) ա ծան ցա վոր 
բառն ա շա կերտ նե րը բա ժա նում են մա սե րի

և ցույց տա լիս, որ ան (ժխ տա կան) մաս
նի կը, ա վե լա նա լով հա տակ բա ռին, ցույց է 
տա լիս ծով ա ռար կայի հա տակ չու նե նա լը՝ 
ան սահ ման խո րու թյու նը. սո վո րող նե րին 
հայտ նի է, որ ան ա ծանցն ու նի ժխ տա կան 
նշա նա կու թյուն։ Ան ա ծան ցի բա ռա կազ մա
կան նշա նա կու թյու նը սո վո րող նե րը կա րող 
են յու րաց նել՝ դի տար կե լով ի նք նու րույն օ րի
նակ ներ (ա ծան ցա վոր բա ռե րի սե րող հիմ քե
րը ա ռա ջար կում է ու սու ցի չը)՝ գու(յ)ն (ա վոր), 
բախտ(ա վոր), ո ւժ(եղ), բնա կան, ի րա կան և 
այլն): 

Նույն ե ղա նա կով հրճ վանք բա ռից ա շա
կերտ ներն ա ռանձ նաց նում են հրճ վել բայը 
(ա նո րոշ դեր բայը) և բա ցատ րում, որ այն 
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նշա նա կում է ու րա խա նալ, ի սկ ե րբ նրա 
բա ռա հիմ քին ա վե լա ցել է –ա նք ա ծան ցը, 
կազմ վել է նոր բառ՝ ու րա խու թյուն ի մաս
տով։ Կա րող ե նք վկայել –ա նք ա ծան ցով այլ 
բա ռեր ևս։ Ի նչ պես՝ զար մանք, զբո սանք, 
տան ջանք, տա ռա պանք և այլն։ Բա ցատ
րում ե նք, որ –ա նք ա ծանցն ու նի հա վա քա
կան նշա նա կու թյուն։ Օ րի նակ, ծաղ կունք 
բա ռի բա ղադ րիչ ներն ե ն՝ ծա ղիկ և –ո ւնք, 
բա ցատ րում ե նք, որ այս տեղ –ո ւնք ա ծան ցը 
նույն պես հա վա քա կան նշա նա կու թյուն ու
նի, և բա ռը, այդ ա ծան ցի բա ռա կազ մա կան 
նշա նա կու թյամբ պայ մա նա վոր ված, նշա նա
կում է «ծա ղիկ նե րի խումբ» կամ «ծաղ կած 
բու սա կա նու թյուն» ը նդ հան րա պես։

–Ո ւնք ա ծան ցի բա ռա կազ մա կան նշա
նա կու թյունն ամ րապն դե լու հա մար ու սու ցի
չը վկա յում է հա մա տիպ այլ կազ մու թյուն ներ, 
ի նչ պես՝ բուր մունք, վար մունք, վե րա բեր
մունք, ա րար մունք և այլն։ 

Բ նագ րում գոր ծած ված են նաև կա նա
չին տալ և ակ նա մոմ բարդ բա ռե րը, ո րոնց 
բա ռի մաստ ներն ա շա կերտ նե րը բա ցատ րում 
ե ն՝ նրա բա ղադ րիչ նե րի բա ռա կան նշա նա
կու թյուն նե րով։ Ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու
նը պի տի հրա վիր վի այն հան գա ման քի վրա, 
որ տալ բա ղադ րի չը, լի ի մաստ բա ռե րի 
հետ մի ա նա լով, ար տա հայ տում է գոր ծո ղու
թյան գա ղա փար, ի նչ պես՝ ձայն տալ (կան
չել), գլուխ տալ (խո նարհ վել), սիրտ տալ 
(գո տեպն դել) և այլն։ Ա շա կերտ ներն ա ռանց 
դժ վա րու թյան բա ցատ րում են, ո ր ակ նա մոմ 
բարդ բա ռի բա ղադ րիչ ներն են ա կն և մոմ։ 
Ա կն բա ղադ րի չը նշա նա կում է «աչք, ան ցք», 
ի սկ մոմ–ը «ծաղ կա հյու թից պատ րաստ ված 
այն հյութն է, ո րով մե ղու նե րը ծե փում են փե
թա կի ան ցքե րը»,– մեկ նա բա նում է ու սու ցի չը։ 

Ակն (ա չք) բա ղադ րի չի բա ռա կան նշա
նա կու թյու նը նույն պես կա րե լի է ամ րապն
դել՝ հա մա նուն այլ բա ռեր վկայե լով, ի նչ պես՝ 
ակ նա բույժ, ա կն հայտ, ակ նոց, ակ նա
շարժ, ակ նա ռու և այլն։ 

Բ նագ րում հան դի պող պարզ բա ռե րը կա
րե լի է բա ցատ րել այլ ե ղա նակ նե րի մի ջո ցով։ 

բ) Հո մա նիշ նե րի ե ղա նա կը։ Հո մա նիշ
նե րի մի ջո ցով կա րե լի է բա ցատ րել բնագ րի 
պարզ բա ռե րը. գտ նե լով այդ բա ռե րի հո մա
նիշ նե րը՝ ա շա կերտ նե րը, հեն վե լով ի րենց 
ծա նոթ հո ման շային զույ գի վրա, կա րող են 
բա ցատ րել ան ծա նոթ բա ռի ի մաս տը։ 

Հո ման շային աշ խա տան քը կա տա րում է 
ու սու ցի չը, քա նի որ ա շա կերտ նե րը չեն կա
րող ան ծա նոթ բա ռե րի հա մար վկայել մեր
ձի մաստ այլ բա ռեր։ 

Ու սու ցի չը գրա տախ տա կին գրում է 
փար վել, վտակ, հով բա ռե րը՝ ա շա կերտ նե
րի հետ մի ա սին կազ մե լով դրանց հո մա նիշ
նե րը՝

փար վել – գգ վել – փա ղաք շել – գուր գու
րել

վ տակ – առ վակ
հով – զե փյուռ – սյուք – քա մի
Վե րո բե րյալ հո ման շային զույ գի կամ 

շար քի ան դամ նե րից որ ևէ մե կի ի մա ցու թյու
նը կա րող է օգ նել սո վո րող նե րին՝ ո րո շե լու 
բնագ րում ե ղած ան ծա նոթ բա ռե րի բա ռա
կան ի մաստ նե րը։ 

գ) Հա կա նիշ նե րի ե ղա նա կը։ Հա կա
նիշ նե րը հա տուկ են հատ կան շային խոս քի 
մա սե րին և բային։ Տվյալ դեպ քում բա ռի
մաստ նե րի բա ցատ րու թյան այս ե ղա նա կով 
կա րե լի է հիմ նա վո րել կամ ամ րապն դել ար
դեն բա ցատր ված ան հա տակ, փար վել և 
նման կար գի բա ռե րի բա ռա կան ի մաստ նե
րը։ 

Հմմտ.՝ ան հա տակ – ծան ծաղ,
փար վել – խու սա փել (հե ռա նալ – մե կու

սա նալ, վա նել) և այլն։  
Ինչ պես նկա տե ցինք, բնագ րում հան դի

պող ան ծա նոթ բա ռե րը կա րե լի է բա ցատ
րել տար բեր ե ղա նակ նե րով, ո րոնք, մի մյանց 
լրաց նե լով, ամ բող ջաց նում են բա ռի մաստ
նե րի մա տուց ման հա մա լի րը։

Ան ծա նոթ բա ռե րի ի մաստ նե րի բա ցա
հայ տու մը ի նք նան պա տակ կդառ նա, ե թե 
այդ բա ռե րը քն նու թյան ա ռար կա չդառ նան 
այլ դի տան կյու նից, ի նչ պես՝ ա սենք, ո ւղ ղագ
րու թյան և գոր ծա ծու թյան տե սան կյու նից։ 

Հաս կա նա լի է, որ ե րկ րորդ դա սա րա նում 
սո վո րող ներն ա ռնչ վում են ո ւղ ղագ րու թյան 
ո րո շա կի կա նոն նե րին, ո ւս տի նոր սո վո րած 
բա ռե րի ի մաստ նե րի ըն կալ մա նը զու գա հեռ՝ 
ան հրա ժեշտ է ծա նո թա նալ ո ւղ ղագ րա կան 
դժ վա րու թյուն ու նե ցող բա ռե րի գրու թյա նը։ 

Այս պես, քն նարկ վող բա նաս տեղ ծու թյան 
մեջ ո ւղ ղագ րա կան դժ վա րու թյուն են ներ կա
յաց նում հետ ևյալ բա ռե րը՝ կա նա չին (տալ), 
հրճ վանք, ծաղ կունք, ակ նա մոմ, ո րոնք 
կրտ սեր դպ րո ցի սո վո րող նե րի հա մար, 
ի րոք, բա ցատ րու թյան կա րիք ու նեն։ 
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Այդ բա ռե րը կա րե լի է հնա րա վո րինս խմ
բա վո րել ը ստ ո ւղ ղագ րա կան կա նոն նե րի և 
դրա նից հե տո լրաց նել այդ բա ռե րի շար քը 
ը ստ հա մա պա տաս խան կա նո նի։ 

Այս պես, կա նա չին (տալ), հրճ վանք բա
ռե րը պատ կա նում են ջ–ճ–չ լծորդ բա ղա
ձայն նե րի ո ւղ ղագ րու թյան կա նո նին։ Ու սուց
չի բա ցատ րու թյու նից հե տո ա շա կերտ նե րը 
կա րող են ի րենց ի մա ցած բա ռե րով հա մալ
րել բնագ րի վե րո բե րյալ մի ա վոր նե րը՝ ա րջ, 
ար ճիճ, ա չք, վեր ջին, վայ րէջք, դար չին, 
կարճ և այլն։

Ծաղ կունք բա ռը պատ կա նում է ղ–խ բա
ղա ձայն նե րի ո ւղ ղագ րու թյա նը (ծա ղիկ ան
հն չյու նա փոխ ձևով)։ Ա շա կերտ նե րը լրաց
նում ե ն՝ աղ բյուր, եղ բայր, եղ ջյուր, թախտ, 
բախտ և այլն։ 

Ակ նա մոմ բա ռի ո ւղ ղագ րու թյու նը բա
ցատ րե լիս ան դրա դառ նում ե նք նրա բա
ռա կազ մու թյա նը՝ վեր հի շե լով նրա բա ռա
կազ մա կան բա ղադ րիչ նե րը՝ ա կն և մոմ։ 
Ո ւղ ղագ րա կան դժ վա րու թյուն ներ կա յաց
նում է ա կն բա ռը, ո րի վեր ջին կի սա վան կում 
հն չող ը ձայ նա վո րը ո ւղ ղագ րա կան սխա լի 
տե ղիք կա րող է տալ։ Ա կն ար մա տով բա ռեր 
ար դեն վկայել են ա շա կերտ նե րը. կա րե լի է 
դրանք պար զա պես վեր հի շել։ 

Բ նագ րի ան ծա նոթ բա ռե րի ի մաստ նե րի 
բա ցատ րու թյան և դրանց յու րաց ման ե ղա
նակ նե րը բա ցատ րե լուց հե տո, հա մոզ ված 
լի նե լով, որ սո վո րող նե րը դրանք հաս կա ցել 
և մտա պա հում են, ու սու ցի չը հանձ նա րա
րում է, որ նոր սո վո րած բա ռե րը գրեն գրա
տախ տա կին և բա ռա տետ րե րում։

Կար ծում ե նք՝ բա ռի մաստ նե րի բա ցատ
րու թյան այս ե ղա նակ նե րը որ քան էլ ար
դյու նա վետ լի նեն, սո վո րող նե րը չեն կա րող 
հի շել, ե թե ու սու ցի չը չանց նի բա ռային աշ
խա տան քի հա ջորդ փու լին՝ նո րա ծա նոթ բա
ռե րի ակ տի վաց մա նը։ 

Որ պես զի նոր սո վո րած բա ռե րը պա սիվ 
բա ռա պա շա րից ան ցնեն ակ տիվ բա ռա պա
շար, սո վո րող նե րը պետք է կա րո ղա նան այդ 
բա ռե րը գոր ծա ծել նախ՝ բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րի, ա պա՝ նա խա դա սու թյուն նե րի մեջ։ 

Այս պես, ա շա կերտ նե րը գրա տախ տա կին 
գրում են բնագ րի նո րա ծա նոթ բա ռե րը և ու
սուց չի հանձ նա րա րու թյամբ դրանց լրա ցում
ներ ա վե լաց նում, այ սինքն՝ այն պի սի բա ռեր, 
ո րոնք ի մաս տով ա ռնչ վում են տր ված բա

ռե րին։ Սո վո րող նե րին օգ նե լու նպա տա կով 
ու սու ցի չը տր ված բա ռե րին ա ռա ջար կում է 
ո րո շա կի հար ցեր, ո րոնց պա տաս խա նե լով՝ 
սո վո րող նե րը ա կա մայից կազ մում են բա ռա
կա պակ ցու թյուն։  

Հմմտ.՝ կա նա չին տալ (որ տե՞ղ) – ան տա
ռում,

(ի նչ պի սի՞) հրճ վանք – ման կա կան,
փար վել (ո ՞ւմ) – մայ րի կին,
(ին չի՞) վտակ – գե տի,
ծաղ կունք (որ տե ղի՞) – դաշ տի,
հով (ի նչ պի սի՞) – մեղմ,
ակ նա մոմ (ին չի՞) – փե թա կի և այլն։ 
Այ նու հետև՝ գրա տախ տա կին ա ռան ձին 

գրում են ստեղծ ված բա ռա կա պակ ցու թյուն
նե րը.

կա նա չին տալ ան տա ռում, ման կա կան 
հրճ վանք, փար վել մայ րի կին, գե տի վտակ, 
սա րի ծաղ կունք, մեղմ հով, փե թա կի ակ
նա մոմ։ 

Բա ռային աշ խա տան քի այս փու լում ա կն
հայտ է դառ նում, որ սո վո րող նե րը հաս կա
ցել են և յու րաց րել բնագ րի նո րա ծա նոթ 
բա ռե րը։ Ու րեմն կա րե լի է ան ցնել հա ջորդ 
խնդ րին։ 

Բա ռային աշ խա տան քի նա խա վեր ջին 
փու լը, որ ը ստ է ու թյան վեր ջինն է, նա խա տե
սում է ար դեն յու րաց րած ան ծա նոթ բա ռե րի 
գոր ծա ծում նա խա դա սու թյան մեջ։ 

Ե թե բա ռային աշ խա տան քի վե րոն շյալ 
փու լե րը լի ո վին կա տար վում են, և ա շա
կերտ նե րը բնագ րի նո րա ծա նոթ բա ռե րով 
կա րո ղա նում են ի նք նու րույն կեր պով կազ մել 
նա խա դա սու թյուն ներ, ա պա մայ րե նի ի դա
սի գերխն դի րը կա տար ված է։ 

Հետ ևա բար, բնա գի րը հաս կա նա լով 
կար դա լը ի րա կա նա նում է բնագ րի բո լոր 
բա ռե րի ի մաստ նե րը հաս կա նա լի լի նե լու 
դեպ քում. նո րա ծա նոթ բա ռե րի յու րա ցու մը 
կա տար վում է բա ռային աշ խա տան քի վե
րոն շյալ փու լե րով, որ նպաս տում է սո վո րող
նե րի խոս քի մշա կույ թի զար գաց մա նը (3, 3)։ 

Ե թե ա շա կերտ նե րը նո րա ծա նոթ բա ռե
րով կա րո ղա նում են կազ մել նա խա դա սու
թյուն ներ, ա պա ա մեն ևին դժ վար չի լի նի 
սո վո րած բա ռե րը գոր ծա ծել կա պակց ված 
խոս քում՝ հյու սե լով բա նա վոր կամ գրա վոր 
շա րադ րու թյուն։ Այդ կար գի աշ խա տանք ներ 
սո վո րող նե րը կա րող են կա տա րել և՛ դա սա
րա նում, և՛ տա նը։ 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
М. МИРУМЯН, Н. МНАЦАКАНЯН

В статье рассматрывается методика лексической работы над текстом, которая исполняется 
на уроке родного языка в начальной школе. 

THE LEXICAL WORK ON THE TEXT IN THE PRIMARY SCHOOL 
M. MIRUMYAN, N. MNATSAKANYAN

In this article presented methodics of the lexical work on the text, which is performed in the 
class of the native language in the primary school.
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ԺԱՆ ՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Պ ՐՈԲ ԼԵ ՄԱՅԻՆ ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ 
«ՀԻԴ ՐՈ ԼԻԶ» ԹԵ ՄԱՅԻՑ 

Քի մի ա կան կր թու թյան մեջ փորձ նա կան 
աշ խա տանք նե րը կար ևոր տեղ են զբա ղեց
նում, ո րոնց ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը սո
վո րում են հետ ևել քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե
րի ըն թաց քին, ո րո շել դրանց տե սակ նե րը և 
դա սա կար գել, վեր լու ծել ե լա նյու թե րի հետ 
կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը, պայ ման
ներ ստեղ ծել այս կամ այն փո խազ դե ցու
թյան ի րա կա նաց ման հա մար (տա քա ցում, 
սա ռե ցում, կա տա լի զա տո րի կի րա ռում և 
այլն) և, ի նչ խոսք, պատ կե րա ցում կազ մել 
այս կամ այն ռե ակ ցի այի և ստաց վող վեր
ջա նյու թե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն
նե րի մա սին [1, 2]: Այս աշ խա տանք նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս նաև ծա նո թա
նա լու լա բո րա տո րի ա յում կի րառ վող սար քա
վո րում նե րին, հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու 
դրան ցով աշ խա տե լու հա մար: Փոր ձա րա
րա կան խն դիր նե րը հա ջո ղու թյամբ լու ծե լու 
հա մար սո վո րող նե րը պետք է տի րա պե տեն 
քի մի ա կան փորձ կա տա րե լու հմ տու թյուն նե
րին: Մյուս կող մից էլ հենց նման խն դիր նե րի 
կա տա րումն է նպաս տում փոր ձա րա րա կան 
հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը: Այդ պի սի 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց քում 
են սո վո րող նե րը ձեռք բե րում այն պի սի ան
ձնային հատ կա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են նպա
տա կաս լա ցու թյու նը, հա մա ռու թյու նը, քի մի
ա կան փոր ձեր ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում 
ան հրա ժեշտ ու շադ րու թյու նը, սո վո րում են 
խնայո ղա բար օգ տա գոր ծել քի մի ա կան նյու
թե րը, զգու շո րեն վե րա բեր վել քի մի ա կան 
սար քա վո րում նե րին ու ա պա կե ղե նին [3–5]: 
Հա ջո ղու թյամբ փոր ձա րա րա կան խն դիր
ներ կա րե լի է կա տա րել նաև «հիդ րո լիզ» 
թե մայից` հաշ վի առ նե լով նաև այն հան
գա ման քը, որ թե ման դժ վար է յու րաց վում, 
ի սկ ու սում նա կան ծրագ րով նա խա տես ված 
է բա վա կա նին քիչ ժա մա քա նակ: Ա ղե րի 
հիդ րո լիզ թե ման քն նար կե լիս ա ռանձ նա
հա տուկ է այն հան գա ման քը, որ ու սու ցան
վող նյու թը կա րե լի է ներ կա յաց նել փոր ձա
րա րա կան աշ խա տան քի ձևով՝ հա րու ցե լով 

պրոբ լե մային ի րա վի ճակ ներ և դա սը կազ
մա կեր պել որ պես պրոբ լե մային ու սուց ման 
ա ռան ձին դեպք: Ա ռա ջադր վող հանձ նա
րա րա կան նե րը կա րող են նե րա ռել թե մայի 
տար բեր են թա հար ցեր.

1. տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րի ո րո շում:

2. Ա ղե րի հիդ րո լի զի հա վա սա րակշ ռու
թյու նը տե ղա շար ժող ազ դակ նե րի ո րո շում:

3. Ա ղե րի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի հա մե
մա տա կան բնու թագ րում:

4. Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ո ւղ ղու թյան 
վրա ա ղե րի դար ձե լի հիդ րո լի զի ազ դե ցու
թյան քն նար կում:

5. Ա ղե րի հիդ րո լի զի տե սակ նե րը (դար
ձե լի և ոչ դար ձե լի): 

Քն նար կենք դրան ցից մի քա նի սը:
Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա

րե լի է կազ մա կեր պել այս բո լոր հար ցե րի 
վե րա բե րյալ: Դրան ցից ա մե նա հայտ նին, 
ո րը ներ կա յաց ված է դպ րո ցա կան դա սագր
քե րում, խնդ րագր քե րում ու շտե մա րան նե
րում, տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րի ո րո շումն է: 

1. Տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րի ո րո շում:

Տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րում 
ստեղծ ված մի ջա վայ րը ո րո շե լու և հա մե մա
տե լու վե րա բե րյալ փոր ձա րա րա կան աշ խա
տանք կա րե լի է կա տա րել՝ օգ տա գոր ծե լով 
տար բեր ձևե րով հիդ րո լիզ վող և չհիդ րո լիզ
վող ա ղե րի ջրային լու ծույթ ներ: Հատ կա պես 
հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում ոչ հա
ճախ հան դի պող այն պի սի դեպ քե րը, ե րբ 
հա մե մատ վում են, օ րի նակ, նույն հիմ քից և 
տար բեր թթու նե րից ա ռա ջա ցած տար բեր 
ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի հատ կու թյուն
նե րը: Քն նար կենք նման փոր ձա րա րա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րի մի քա նի դեպք.

Ա ռա ջադ րանք 1.
Տր ված են նատ րի ու մի ֆոս ֆա տի, նատ

րի ու մի հիդ րո ֆոս ֆա տի և նատ րի ու մի դի
հիդ րո ֆոս ֆա տի փո շի ներ: Օգ տա գոր ծե լով 
ու նի վեր սալ հայ տա նյութ (թուղ թը)` ո րո շե՛ք 
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այդ ա ղե րի լու ծույթ նե րի մի ջա վայ րի ռե ակ
ցի ան: Հիմ նա վո րե՛ք դի տարկ վա ծը: Կա տա
րե՛ք հիմ նա վոր ված եզ րա կա ցու թյուն ներ:

Լու ծում
Նատ րի ու մի ֆոս ֆա տը նախ որ պես 

ջրում լու ծե լի աղ ջրային լու ծույ թում լրիվ դի
սոց ված է և են թարկ վում է հիդ րո լի զի ը ստ 
ա նի ո նի.

Na3PO4  3Na++ PO4
3–

PO4
3–+ H2O  HPO4

2– + OH– 

(pH > 7) կամ` 
Na3PO4 + H2O Na2HPO4 + 

NaOH (pH > 7) (հիդ րո լի զի I փուլ)
Na2HPO4–ը ջրում լավ լու ծե լի աղ է և դար

ձյալ ջրային լու ծույ թում լրիվ դի սոց ված է.
Na2HPO4  2Na++ HPO4

2–

Լու ծույ թում տե ղի է ու նե նում հիդ րո լի զի 
ե րկ րորդ փու լը՝ դար ձյալ հիդ րո լիզ՝ ը ստ 

ա նի ո նի, ո րի ար դյուն քում մի ջա վայ րը 
նո րից դառ նում է թույլ հիմ նային.

HPO4
2– + H2O  H2PO4

– + 
OH– (pH > 7, pH 8) կամ` 

Na2HPO4 + H2O NaH2PO4 + 
NaOH (pH > 7, pH 8) (հիդ րո լի զի II փուլ) 

Այ սինքն` HPO4
2– ի ոն նե րը ջրից մի աց

նում են H+ ի ոն ներ՝ փո խարկ վե լով H2PO4
– 

ի ոն նե րի, ի սկ ջրից ա զատ ված OH– ի ոն նե
րը, կու տակ վե լով լու ծույ թում, ստեղ ծում են 
թույլ ալ կա լի ա կան մի ջա վայր` pH > 7: Սա
կայն հայ տա նյու թը NaH2PO4–ի լու ծույ թում 
ցույց կտա թթ վային մի ջա վայր` pH < 7, 
ին չը հա րու ցում է սո վո րող նե րի զար ման քը 
այդ եր ևույ թը բա ցատ րե լու հա մար ան հրա
ժեշտ գի տե լիք նե րի պա կա սի պատ ճա ռով: 
Ստեղծ վում է հա կա սու թյուն տե սա կան գի
տե լիք նե րի և փոր ձի ար դյունք նե րի միջև: 
Սկս վում է ե րկ խո սու թյան փու լը: Սո վո րող
նե րը դա սա խո սի կամ ու սուց չի հետ փոր ձում 
են հա մա տեղ լու ծել այդ հա կա սու թյու նը: 
Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ դի հիդ րո
ֆոս ֆատ ի ոն նե րի դի սո ցու մը գե րակշ ռում է 
նույն դի հիդ րո ֆոս ֆատ ի ոն նե րի` ը ստ ա նի
ո նի կա տար վող հիդ րո լի զի գոր ծըն թա ցը, 
ո րի հետ ևան քով լու ծույ թը մնում է թթ վային.

H2PO4
– H+ + HPO4

2–

Փոր ձե րի ար դյուն քում կա րող ե նք կա
տա րել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը. 

1. թթու ա ղե րի լու ծույթ նե րի մի ջա վայ րի 
ռե ակ ցի ան (ա ռա ջադ րանք ներ 2, 3) պայ
մա նա վոր ված է եր կու գոր ծըն թաց նե րի, այն 

է` ա նի ո նի դի սոց ման և դրա հիդ րո լի զի ին
տեն սի վու թյան հա րա բե րակ ցու թյամբ:

2. Na2HPO4–ի ջրային լու ծույ թի ալ կա
լի ա կան մի ջա վայ րը պայ մա նա վոր ված 
է դի սոց ման նկատ մամբ ա ղի ը ստ ա նի
ո նի հիդ րո լի զի գե րա կա յու թյամբ: Ի սկ 
NaH2PO4 ա ղի լու ծույ թի թթ վային ռե ակ
ցի ան ար դեն պայ մա նա վոր ված է ա ղի 
հիդ րո լի զը գե րակշ ռող դի հիդ րո ֆոս ֆատ 
ի ոն նե րի դի սոց մամբ, ին չը կա րող ե նք 
ներ կա յաց նել հետ ևյալ ո ւր վագ րե րով. 
H2PO4

– H+ + HPO4
2– (դի սո ցում՝ 

մեծ չա փով)
H2PO4

– + H2O  H3PO4 + 
OH– (հիդ րո լիզ՝ թույլ ար տա հայտ ված). α դիս 

.> α հիդր.

2. Ա ղե րի հիդ րո լի զի հա վա սա րակշ ռու
թյան տե ղա շար ժի վրա ազ դող տար բեր 
ազ դակ նե րի ազ դե ցու թյու նը: 

Ա ղե րի հիդ րո լի զը հիմ նա կա նում դար
ձե լի գոր ծըն թաց է, և բնա կա նա բար, որ
պես այդ պի սին են թարկ վում է Լե–Շա
տելյե ի սկզ բուն քին: Ի սկ դա նշա նա կում է, 
որ հիդ րո լի զի գոր ծըն թա ցը կա ռա վա րե լի է, 
պայ ման ներ ստեղ ծե լով՝ այն կա րե լի է կան
խել և նաև հնա րա վոր է ա վե լի խո րաց նել: 
Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք հնա րա վոր է 
կազ մա կեր պել նաև ա ղե րի հիդ րո լի զի հա
վա սա րակշ ռու թյան տե ղա շար ժի վրա ազ
դող ազ դակ նե րի ազ դե ցու թյան ու սում նա սի
րու թյան վե րա բե րյալ: Օ րի նակ.

Ա ռա ջադ րանք 2.
Եր կա թի (III) քլո րի դի նույն զանգ վա ծով 

եր կու նմուշ նե րից մե կը լու ծե՛ք ջրում և պատ
րաս տե՛ք լու ծույթ: Ի ՞նչ է նկատ վում, ին չո՞ւ 
է ստաց վում պղ տոր լու ծույթ: Մյուս նմու շը 
լու ծե լուց ա ռաջ դրան ա վե լաց րե՛ք մի քա
նի կա թիլ ա ղաթ թու և նոր մի այն լու ծե՛ք ու 
պատ րաս տե՛ք նույն ծա վա լով լու ծույթ: Ի ՞նչ է 
նկատ վում, տվե՛ք հիմ նա վոր ված պա տաս
խան և գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը: 

Լու ծում. Եր կա թի (III) քլո րի դը, լի նե լով 
լու ծե լի աղ, ջրում գործ նա կա նում լրիվ դի
սոց ված է. 

FeCl3  Fe3+ + 3Cl–
Սա կայն որ պես բազ մաթ թու թույլ հիմ

քից (Fe(OH)3) և ու ժեղ թթ վից (HCl) ա ռա ջա
ցած աղ` այն հիդ րո լիզ վում է փու լե րով, ը նդ 
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ո րում, ի նչ պես հայտ նի է, հատ կա պես մեծ 
չա փով հիդ րո լիզն ըն թա նում է ը ստ ա ռա ջին 
փու լի, ին չի ար դյուն քում ստեղծ վում է թթ
վային մի ջա վայր` pH < 7.

Fe3+ + H2O [Fe(OH)]2+ + H+ 
կամ մո լե կու լային ձևով` 

FeCl3+ H2O [Fe(OH)]Cl2 + 
HCl pH < 7 

Ռե ակ ցի այի ըն թաց քում ստաց վում են 
եր կաթ (III)–ի տար բեր բա ղադ րու թյան դժ
վա րա լուծ հիդ րօք սո կոմպ լեք սային մի ա ցու
թյուն ներ, և լու ծույ թը պղ տոր վում է: Կար ևոր 
ազ դակ նե րից մե կը, ո րը կա րող է այդ ռե ակ
ցի այի հա վա սա րակշ ռու թյան տե ղա շարժ 
ա ռաջ բե րել, այ սինքն` խո րաց նել հիդ րո լի զի 
գոր ծըն թա ցը կամ կան խել այն, մի ջա վայ րի 
թթ վու թյան փո փո խու թյունն է` H+ ի ոն նե րի 
կոն ցենտ րա ցի այի փո փո խու թյու նը, ո րը կա
րե լի է մե ծաց նել՝ թթու ա վե լաց նե լով: Հետ
ևա բար՝ լու ծույթ պատ րաս տե լուց ա ռաջ, 
ե թե եր կա թի (III) քլո րի դի վրա կամ լու ծույթ 
պատ րաս տե լու հա մար չափ ված թո րած 
ջրին նա խա պես ա վե լաց նենք քիչ քա նա կու
թյամբ ա ղաթ թու, ա պա, ը ստ Լե–Շա տելյե ի 
սկզ բուն քի, հա վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա
շարժ վի ե լա նյու թե րի ա ռա ջաց ման կող մը, 
հիդ րո լի զը կկանխ վի, և կս տաց վի եր կա թի 
(III) քլո րի դի պարզ, թա փան ցիկ լու ծույթ:

3. Ա ղե րի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի հա մե
մա տա կան բնու թա գի րը

Տար բեր ա ղե րի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի 
հա մե մա տա կան բնու թա գի րը տա լու հա մար 
պետք է հաշ վի առ նել ա ղե րի բա ղադ րու թյան 
մեջ մտ նող (աղ ա ռա ջաց նող) թույլ է լեկտ
րո լի տի հատ կու թյուն նե րը: Քա նի որ թույլ 
է լեկտ րո լիտ ներն էլ ի րենց հեր թին տար բեր
վում են ը ստ դի սոց ման կա րո ղու թյան (ը
ստ դի սոց ման աս տի ճա նի (α), հետ ևա բար 
նաև` ըստ է լեկտ րո լի տի ու ժի), ու րեմն կախ
ված աղ ա ռա ջաց նող թույլ է լեկտ րո լի տի 
բնույ թից՝ հիդ րո լիզ ված ա ղի քա նա կու թյու
նը, հետ ևա բար նաև հիդ րո լի զի աս տի ճա նը 
լի նե լու է տար բեր: Այս դեպ քում նպա տա
կա հար մար է հա մե մա տել նույն մե տա ղի ու 
որ ևէ բազ մա հիմն թույլ թթ վի ա ռա ջաց րած 
ա ղե րի կամ նույն ու ժեղ թթ վի և թույլ հիմ քեր 
ա ռա ջաց նող տար բեր մե տաղ նե րի ա ռա
ջաց րած ա ղե րի վար քը: Փոր ձե րը կա րե լի է 
կա տա րել ոչ հաշ վար կային փոր ձա րա րա
կան խն դիր նե րի ձևով: Օ րի նակ.

Ա ռա ջադ րանք 3.
Հայ տա նյու թե րի մի ջո ցով ո րո շե՛ք եր կու 

մի ան ման փոր ձա նոթ նե րում պա րու նակ վող 
նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի և կար բո նա
տի ան գույն, թա փան ցիկ լու ծույթ նե րի pH–ը: 
Բա ցատ րե՛ք նկատ ված եր ևույթ նե րը և հիմ
նա վո րե՛ք դրանք հա մա պա տաս խան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րով:

Լու ծում.  Նատ րի ու մի կար բո նա տը հիդ
րո լիզ վում է ա վե լի մեծ չա փով, քան հիդ
րո կար բո նա տը: Դրանք եր կուսն էլ ու ժեղ 
հիմ քից (NaOH) և ե րկ հիմն թույլ թթ վից 
(H2CO3) ա ռա ջա ցած ա ղեր են, և հիդ րո լի զը 
կկա տար վի ը ստ կար բո նատ ա նի ո նի` եր կու 
փու լով: Նատ րի ու մի կար բո նա տի հիդ րո լի
զի ա ռա ջին փու լի ի ո նա կան հա վա սա րու մը 
կար տա հայտ վի . 

CO3
2– + H2O  OH– + HCO3

– 
(pH ≈12 ) կամ` մո լե կու լային ձևով` 

Na2CO3 + H2O NaOH + NaH
CO3 (pH ≈12 )

NaHCO3 ա ղի հիդ րո լի զի հա վա սա րում նե
րը հա մընկ նում են Na2CO3 ա ղի հիդ րո լի զի 

երկ րորդ փու լի հա վա սա րում նե րի հետ.
HCO3

– + H2O  OH– + H2CO3 
(H2O + CO2) (pH ≈8) կամ` 

NaHCO3 + H2O NaOH + 
H2CO3 (H2O + CO2) (pH ≈8) 

Ընդ հան րա պես կար բո նատ նե րը հիդ
րո լիզ վում են ա վե լի մեծ չա փով, քան հիդ
րո կար բո նատ նե րը: Դա կա րե լի է բա ցատ
րել նրա նով, որ CO3

2 –ի ոն նե րը ստեղ ծում են 
բա ցա սա կան լից քի ա վե լի մեծ խտու թյուն և 
ա վե լի մեծ չա փով են բևե ռաց նում ջրի մո լե
կուլ ներ ու մի աց նում H+ ի ոն ներ, քան HCO3

– 

ի ոն նե րը: Այդ պատ ճա ռով էլ կար բո նատ 
ի ոն նե րը հիդ րո լիզ վում են ա վե լի մեծ չա փով 
և ստեղ ծում են ա վե լի ու ժեղ ալ կա լի ա կան 
մի ջա վայր, քան հիդ րո կար բո նատ ի ոն նե րը 
(այդ պատ ճա ռով էլ վեր ջինս հա ճախ ան տե
սում են): Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի և 
նատ րի ու մի կար բո նա տի լու ծույթ նե րում մի
ջա վայ րի ռե ակ ցի այի հա մե մա տա կան բնու
թա գի րը կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
ա ղյու սա կի ձևով (ա ղյու սակ 3). 

Ա ղյու սակ 3.  Նատ րի ու մի կար բո նա տի և 
նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րե րի հա մե մա տա կան բնու թագ րե
րը [6]: 
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Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ա ղե րը 

Հայ տա նյու թեր

Ու նի վեր սալ թղ թե  
հայ տա նյութ Լակ մուս (լու ծույթ)  Ֆե նոլֆ տա լե ին 

 NaHCO3  pH ~ 8 Հա մա րյա չի փոխ վում Թույլ վար դա գույն գու նա վո րում
 Na2CO3  pH ~ 11 – 12  Կա պույտ Ին տեն սիվ մո րու գույն

Ընդ հա նուր առ մամբ` 
HCO3

–  H2CO3   հիդ րո լի զի աս տի ճա նի
CO3

2–  HCO3
–   մե ծա ցում

Հիդ րո լիզ ը ստ ա նի ո նի
Ըստ ա նի ո նի ըն թա ցող հիդ րո լի զի աս

տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է թույլ թթ վի դի
սոց ման աս տի ճա նով. ի նչ քան թույլ է հիդ րո
լի զի ար դյուն քում ստաց վող թթուն, այն քան 
հիդ րո լիզն ըն թա նում է ա վե լի մեծ չա փով: 
Օ րի նակ` նատ րի ու մի սուլ ֆի դի և սուլ ֆի տի 
լու ծույթ նե րը հա մե մա տե լիս կա րե լի է հա
մոզ վել, որ նատ րի ու մի սուլ ֆի դը հիդ րո լիզ
վում է ա վե լի մեծ չա փով, և դրա լու ծույ թում 
ստեղծ վում է ա վե լի ալ կա լի ա կան մի ջա վայր 
(pH≈ 12), քան նատ րի ու մի սուլ ֆի տի լու ծույ
թում (pH ≈8 –9): Այդ տվյալ ներն ի րոք հաս
տատ վում և բա ցատր վում են եր կու թթու
նե րի ա ռա ջին աս տի ճան նե րի դի սոց ման 
հաս տա տուն նե րի ար ժեք նե րը հա մե մա տե
լով. K1(H2SO3)= 1,4•10–2, K1(H2S)= 1,0•10–7 [7]: 
Ը նդ հան րաց նե լով կս տաց վի.

SO3
2  HSO3

–
   հիդ րո լի զի 

աս տի ճա նի
S2–  HS–   մե ծա ցում

Հիդ րո լիզ ը ստ կա տի ո նի 
Ըստ կա տի ո նի ըն թա ցող հիդ րո լի զի աս

տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է հիդ րո լի զի 
ար դյուն քում ա ռա ջա ցող թույլ հիմ քի ու ժով: 
Ի նչ պես հայտ նի է, թույլ հիմ քե րը մե ծա մա
սամբ մե տաղ նե րի բազ մա լիցք կա տի ոն նե րի 
ա ռա ջաց րած հիդ րօք սիդ ներն են, և ի նչ քան 
մեծ է մե տա ղի կա տի ո նի լից քը դրա հիդ
րօք սի դում, այն քան հիդ րօք սի դի հիմ նային 
հատ կու թյուն նե րը թույլ են ար տա հայտ ված: 
Եր կա թի (II) և եր կա թի (III) սուլ ֆատ նե րի 
օ րի նա կով կա րե լի է ցույց տալ, որ Fe3+–ի ա ղը 
հիդ րո լիզ վում է ա վե լի մեծ չա փով (pH≈3), 
քա նի որ Fe3+ ի ո նի դրա կան լից քի խտու
թյունն ա վե լի մեծ է, և նա ա վե լի մեծ չա փով 

է բևե ռաց նում ջրի մո լե կուլ ներն ու մի աց նում 
OH– ի ոն ներ, քան Fe2+ ի ոն նե րը, ո րի պատ
ճա ռով էլ եր կա թի (II) սուլ ֆա տի լու ծույ թում 
ստեղծ վում է pH ≈ 5 թթ վու թյուն: Ը նդ հան
րաց նե լով կս տաց վի. 

Fe2+  Fe(OH)+
   հիդ րո լի զի 

աս տի ճա նի
Fe3+  Fe(OH)2+   մե ծա ցում

4. Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ո ւղ ղու թյան 
վրա ա ղե րի դար ձե լի հիդ րո լի զի ազ դե
ցու թյու նը:  Հիդ րո լի զի պատ ճա ռով եր բեմն 
ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րում տե ղի են ու նե
նում այնպի սի ռե ակ ցի ա ներ, ո րոնց ըն թաց
քը դժ վար է կան խա տե սել ա ռանց հիդ րո լի զի 
գործ ըն թաց նե րի մեկ նա բա նու թյան: Դպ րո
ցա կան ծրագ րի սահ ման նե րում նման փոր
ձա րա րա կան աշ խա տանք ներ ու խն դիր ներ 
ևս հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել: Օ րի նակ. 
Ա ռա ջադ րանք. Փոր ձա նո թում գտն վող մագ
նե զի ու մի քլո րի դի 2–3 մլ լու ծույ թին ա վե լաց
րե՛ք քիչ քա նա կու թյամբ մագ նե զի ու մի փո շի: 
Ի ՞նչ է նկատ վում: Ին չո՞վ բա ցատ րել գա զի 
ան ջա տու մը: Ի նչ պե՞ս հաս տա տել գա զի ի նչ 
լի նե լը: Բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը 
հիմ նա վո րե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րով:

Լու ծում.  Կա տար վում է զար մա նա լի եր
ևույթ. մագ նե զի ու մի քլո րի դի լու ծույ թին քիչ 
քա նա կու թյամբ մագ նե զի ու մի փո շի ա վե լաց
նե լիս սկ սում է գազ ան ջատ վել: Փոր ձա նո
թին հար մա րեց ված գա զա տար խո ղո վա կի 
ծայ րին առ կայ ծող մար խը մո տեց նե լիս կա
րող ե նք հա մոզ վել, որ ան ջատ վող գա զը 
ջրա ծինն է: Նկատ ված եր ևույ թը դժ վար է 
բա ցատ րել, ե րբ հայտ նի է, որ սե նյա կային 
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պայ ման նե րում մագ նե զի ու մը ջրի հետ չի փո
խազ դում, ի սկ ռե ակ ցի ոն խառ նուր դում ջրա
ծին պա րու նա կող մի ակ նյու թը, ո րից կա րող 
էր այն դուրս մղ վել, ջուրն է: Ստեղծ վում է 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ, քա նի որ սո վո րող
նե րի գի տե լիք նե րը չեն բա վա րա րում փոր ձի 
ըն թաց քում դիտ ված եր ևույ թը բա ցատ րե
լու հա մար: Ի րա կա նում ի ՞նչ է կա տար վում: 
Մագ նե զի ու մի քլո րիդն ու ժեղ թթ վից (HCl) և 
թույլ հիմ քից (Mg(OH)2) ա ռա ջա ցած աղ է և 
ջրային լու ծույթ նե րում են թարկ վում է դար
ձե լի հիդ րո լի զի: Ի նչ պես ար դեն բա ցատ րել 
ե նք, հիդ րո լիզն ըն թա նում է ը ստ կա տի ո նի, 
ա ռա վե լա պես մեծ չա փով ար տա հայտ վում է 
հիդ րո լի զի ա ռա ջին փու լը, ին չի շնոր հիվ լու
ծույ թում ստեղծ վում է թթ վային մի ջա վայր` 
pH < 7: Բնա կա նա բար, այս պի սի լու ծույ
թի մեջ մագ նե զի ու մի փո շի լց նե լիս սկ սում 
է մագ նե զի ու մի և ա ղաթթ վի փո խազ դե
ցու թյան ռե ակ ցի ան, ին չի ար դյուն քում էլ 
ան ջատ վում է ջրա ծի: Ըն թա ցող եր ևույթ
նե րը կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ ռե
ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րի մի ջո ցով.  
Mg2+ + H2O [Mg(OH)]+ + H+ 
կամ մո լե կու լային ձևով` 

MgCl2 + H2O [Mg(OH)]Cl + 
HCl pH < 7

Այ նու հետև.
Mg + 2H+ = Mg2+ + H2↑
Mg + 2HCl= MgCl2 + H2↑
Բո լոր ռե ակ ցի ա նե րի գու մա րային հա վա

սա րումն է. 
Mg + MgCl2 + 2H2O = 2[Mg(OH)]Cl+ H2↑ 
Իսկ ի ՞նչ կկա տար վի, ե թե ցին կի քլո րի

դի լու ծույ թի մեջ ա վե լաց նենք քիչ քա նա կու
թյամբ ցին կի փո շի: Կա րե լի է կազ մա կեր պել 
փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք կամ նա խորդ 
փոր ձի ար դյունք նե րից ու բա ցատ րու թյուն նե
րից ել նե լով՝ կազ մել հա մա պա տաս խան ռե
ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներն ու կա տա րել 
ը նդ հան րա ցում ներ: Փոր ձա րա րա կան աշ
խա տանք կա րե լի է կազ մա կեր պել` մի փոքր 
այլ կերպ փո խե լով հար ցադ րու մը: Օ րի նակ, 
ի ՞նչ կկա տար վի, ե թե նկա րագր ված ձևով 
հիդ րո լիզ վող ա ղի լու ծույ թին ա վե լաց նենք ոչ 
թե նույն, այլ մեկ այլ մե տա ղի փո շի:

5. Ա ղե րի լրիվ (ոչ դար ձե լի) հիդ րո լի զը
Բա ցի ա ղե րի ոչ մեծ չա փով ըն թա ցող 

դար ձե լի հիդ րո լի զի գոր ծըն թաց նե րից՝ ո րոշ 

ա ղեր կա րող են նաև ամ բող ջու թյամբ են
թարկ վել հիդ րո լի զի: Սրանք սո վո րա բար 
թույլ հիմ քից և թույլ թթ վից ա ռա ջա ցած 
ա ղերն են, ո րոնք հիդ րո լիզ վում են և՛ ը ստ 
կա տի ո նի և՛ ը ստ ա նի ո նի, ո րոնք կար ծեք 
թե ի րար մեջ «կի սում» են ջրի մո լե կուլ նե րը` 
փո խարկ վե լով թույլ է լեկտ րո լիտ նե րի, ի նչն 
էլ ռե ակ ցի ան ա վարտ վե լու պատ ճառ է դառ
նում: Այս պի սի ա ղե րի հիդ րո լի զը հա ճախ 
կա տար վում է ա ռանց նկա տե լի ար տա քին 
ազ դակ նե րի, և դրանց վե րա բե րյալ փոր ձա
րա րա կան աշ խա տանք կա տա րելն ա ռանձ
նա պես հե տաքր քիր չէ: Սա կայն քիչ չեն նաև 
այն դեպ քե րը, ե րբ եր կու տար բեր նյու թե րի 
նաև ար տա քին ազ դակ նե րով ու ղեկց վող 
փո խազ դե ցու թյունն ա վարտ վում է մի ան գա
մայն ան սպա սե լի վեր ջա նյու թե րի ա ռա ջաց
մամբ: Քն նար կենք նաև այդ պի սի դեպ քեր: 

Ա ռա ջադ րանք 5.  Փոր ձա նո թում գտն վող 
եր կա թի (III) քլո րի դի 5–10 կա թիլ լու ծույ թին ա վե
լաց րե՛ք նույն ծա վա լով նատ րի ու մի սուլ ֆի դի լու
ծույթ և փոր ձա նո թը թա փա հա րե՛ք զգույշ: Ի ՞նչ է 
նկատ վում: Ին չո՞վ բա ցատ րել հա վա սա րակշ ռու
թյան լրիվ տե ղա շար ժը հիդ րո լի զի վեր ջա նյու
թե րի կող մը: Հար ցե րին տվե՛ք հիմ նա վոր ված 
պա տաս խան և գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե
ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:

Լու ծում.
Եր կա թի (III) քլո րի դի լու ծույ թին նատ

րի ու մի սուլ ֆի դի լու ծույթ ա վե լաց նե լիս 
ա ռա ջին հեր թին սպաս վում է, որ տե ղի 
կու նե նա ի ո նա փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա.  
2FeCl3 + 3Na2S = Fe2S3 + 6NaCl 

Սա կայն Fe2S3 ա ղը ջրային լու ծույ թում 
ա ռա ջա նալ չի կա րող, քա նի որ ա ռա ջա ցած 
 լի նե լով թույլ հիմ քից (Fe(OH)3) և թույլ թթ
վից (H2S )` տե ղի է ու նե նում ա ղը կազ մող 
ի ոն նե րի ոչ դար ձե լի հիդ րո լիզ, և ա ռա ջա
նում են այդ գոր ծըն թա ցի վեր ջա նյու թե րը. 
Fe2S3 + 6H2O = 2Fe(OH)3↓+ 3H2S↑ 

Եր կու ռե ակ ցի ա նե րի գու մա րային հա վա
սա րումն է.

2FeCl3 + 3Na2S + 6H2O = 2Fe(OH)3 ↓+ 
6NaCl + 3H2S↑

Փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ի րա կա
նում կան ջատ վի Fe(OH)3–ի գորշ նստ ված քը, 
լու ծույ թից կան ջատ վի ծծմ բաջ րա ծին, և կզ
գաց վի դրա տհաճ հո տը:
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PROBLEMATIC EXPERIMENTAL TASKS IN THEME OF «HYDROLYSIS»
ZH. SARGSYAN

Experimental works and problems have an important role in chemical education during which 
students acquire certain and necessary skills and abilities. Experimental problems may be suc
cessfully carried out also on topic,Hydrolysis’’ taking to an account a fact that the topic is difficult 
and there are limited hours of study for it. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ ‘’ГИДРОЛИЗ’’
Ж. САРГСЯН

Экспериментальные работы и задачи имеют важную роль в химическом образовании, 
при выполнении которых учащиеся приобретают определенные и необходимые умения 
и навыки. Экспериментальные задачи могут быть успешно выполнены также по теме 
«гидролиз», принимая во внимание тот факт, что тема является сложным, и по учебной 
программе ей выделена ограниченное число учебных занятий (часов).
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Ժա մա նա կա կից կր թա կան հայե ցա կար
գե րում ա վե լի է կար ևոր վում սո վո րող նե րի 
բարձ րա կարգ մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
խն դի րը: Աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ա րա
գըն թաց զար գա ցում նե րը ի րենց ան մի ջա
կան ներ գոր ծու թյունն են ու նե նում կր թա
կան հա մա կար գե րի վրա՝ ա ռա ջադ րե լով 
գի տե լի քա հեն տն տե սու թյան և տե ղե կատ
վա կան հա սա րա կու թյան պայ ման նե րում 
գոր ծող և ապ րող մար դու ձևա վոր ման նոր 
պա հանջ: Եվ դա իր հեր թին ա ռաջ է բե րում 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան վե րա նայ
ման ու ար դի ա կա նաց ման խն դիր: Հան րա
հայտ է, որ հան րակր թու թյան ա ռանց քային 
նպա տակ նե րից մեկն ա շա կեր տին մտա
ծել սո վո րեց նելն է: Ա ռանձ նաց վում են այդ 
նպա տա կին հաս նե լու եր կու հիմ նա կան ու
ղի ներ. մտա ծո ղու թյան մա սին գի տու թյան՝ 
տրա մա բա նու թյան տար րե րի ի մա ցու թյու նը 
և մա թե մա տի կայի ու սում նա սի րու թյու նը, 
ին չը բո լոր ժա մա նակ նե րում դիտ վել է որ
պես սո վո րող նե րի տրա մա բա նա կան մտա
ծո ղու թյան զար գաց ման լա վա գույն մի ջոց 
[1, 3]:

Մա թե մա տի կան գի տու թյուն է կա ռուց
վածք նե րի, հա ջոր դա կա նու թյուն նե րի և 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, պատ մա կա
նո րեն ձևա վոր վել և զար գա ցել է ի րա կան 
ա ռար կա նե րը հաշ վե լու, դրանք չա փե լու և 
դրանց ձևե րը նկա րագ րե լու գոր ծո ղու թյուն
նե րի հի ման վրա։

Մա թե մա տի կա կան օբյեկտ ներն ստեղծ
վում են ի րա կան կամ այլ մա թե մա տի կա
կան օբյեկտ նե րի հատ կու թյուն ներ ի դե ա
լա կա նաց նե լու և հա տուկ լեզ վով դրանք 
գրա ռե լու ճա նա պար հով։ Մա թե մա տի կան 
բնա կան գի տու թյուն նե րի շար քին չի պատ
կա նում, սա կայն լայ նո րեն կի րառ վում է այդ 
գի տու թյուն նե րում ի նչ պես ճշգ րիտ բո վան
դա կու թյուն ներ կա յաց նե լու, այն պես էլ նոր 
ար դյունք ներ ստա նա լու հա մար։ Մա թե
մա տի կան հիմ նա րար գի տու թյուն է, ո րի 

մի ջո ցով այլ գի տու թյուն նե րում բո վան դա
կու թյուն նե րը ներ կա յաց վում են մեկ մի
աս նա կան լեզ վով։ Դրա նով այն ազ դում է 
դրանց միջև կա պի վրա և օգ նում է տար բեր 
գի տու թյուն նե րում բնու թյան ը նդ հա նուր 
օ րենք նե րը գտ նե լու հար ցում [3]։

Մա թե մա տի կան այն գի տե լիք նե րի ու 
հմ տու թյան ամ բող ջու թյունն է, ո րն օգ նում է 
խու սա փե լու ա վե լորդ վե րա հաշ վում նե րից, 
սո վո րեց նում հայտ նի մե ծու թյան օգ նու
թյամբ ո րո շել ան հայ տը:

Մա թե մա տի կայի հիմ նա կան բնա գա
վառ նե րից են թվա բա նու թյու նը, ե րկ րա
չա փու թյունն ու հան րա հա շի վը: Այս պես 
կոչ ված «մա քուր» մա թե մա տի կոս նե րին հե
տաքրք րում են ա մե նա բազ մա զան վե րա ցա
կան խն դիր ներ, օ րի նակ՝ տար բեր թվե րի և 
պատ կեր նե րի միջև ե ղած հա րա բե րակ ցու
թյուն ներն ու ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն
նե րը: Այլ մա թե մա տի կոս ներ զբաղ վում են 
մա թե մա տի կայի նվա ճում նե րը տար բեր 
բնա գա վառ նե րում, օ րի նակ` բնա կան գի
տու թյուն նե րում և ճար տա րա գի տա կան 
մշա կում նե րում կի րա ռե լու հար ցե րով [4]:

«ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ» ԲՆԱ ԳԱ ՎԱ ՌԻ 
Ա ՌԱՐ ԿԱ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ԵՎ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ
ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Այ սօր ա շա կերտ նե րին ա վե լի խոր մա թե
մա տի կա կան գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ 
են ան հրա ժեշտ՝ բարձ րա գույն կր թու թյուն 
ստա նա լու, տեխ նո լո գի ա կան ո ւղղ վա ծու
թյուն ու նե ցող աշ խա տան քի շու կա յում մր
ցակ ցե լու և քա ջա տե ղյակ քա ղա քա ցի ներ 
լի նե լու հա մար: Ա շա կերտ նե րը պետք է ըն
կա լեն թվա բա նու թյան, չա փում նե րի, ե րկ
րա չա փու թյան, հա վա նա կա նու թյուն նե րի 
տե սու թյան, տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան և 
վի ճա կագ րու թյան, հան րա հաշ վի և ֆունկ
ցի ա նե րի հիմ նա րար գա ղա փար նե րը ու 
զար գաց նեն ի րենց մա թե մա տի կա կան հմ
տու թյուն նե րը: Բա ցի դրա նից՝ ա շա կերտ նե

ՀԱՍ ՄԻԿ ԹԵ ԼՈՅԱՆ

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 
ՏՐԱ ՄԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ ՆԵ ՐԱՌ ՄԱՆ  

Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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րը պետք է սո վո րեն օգ տա գոր ծել համ րանք 
կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ տար բեր 
մե թոդ ներ և գոր ծիք ներ, նե րա ռյալ՝ թուղթ 
ու գրի չը, մտ քում մա թե մա տի կա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն ու հաշ վիչ նե րը: 
Գրա ֆի կա կան մի ջոց նե րը, հաշ վարկ ներ 
կա տա րող հա մա կարգ չային ծրագ րե րը, 
հաշ վիչ նե րը, հա մա կար գիչ նե րը և է լեկտ րո
նային տե ղե կատ վա կան այլ տեխ նի կա կան 
ձևերն այժմ ա մե նա լայն տա րա ծումն են 
գտել գի տու թյան, ին ժե նե րա տեխ նի կա կան 
գոր ծու նե ու թյան, բիզ նե սի և ար դյու նա բե
րու թյան, կա ռա վար ման աշ խա տանք նե րի և 
պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում: 
Այդ պատ ճա ռով տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա
գոր ծու մը պետք է սո վո րե լու և սո վո րեց նե
լու ան բա ժա նե լի մա սը դառ նա: Այ դու հան
դերձ, ա շա կերտ նե րի կող մից քա նա կա կան 
գա ղա փար նե րի և կա պե րի ը մբռ նու մը կամ 
հիմ նա կան հաշ վարկ ներ կա տա րե լու հմ տու
թյուն նե րը չպետք է փո խա րին վեն տեխ նո լո
գի ա ներ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյամբ: 
Խնդ րում ե նք ու շադ րու թյուն դարձ նել հա
մա կարգ չային/ տեխ նո լո գի ա կան չա փո րո
շիչ նե րի վրա, ո րոնք հա ջոր դում են հա մա
պա տաս խա նա բար հին գե րորդ և ու թե րորդ 
դա սա րան նե րի չա փո րո շիչ նե րին: Այս հմ
տու թյուն նե րը զար գաց նե լու պա տաս խա
նատ վու թյու նը պետք է բա ժան վի բո լոր 
ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե րի միջև [6]:

Մա թե մա տի կայի ու սու ցումն ու նի 
ա ռանց քային դեր, և դրա նպա տակն է` սո
վո րող նե րի մեջ ձևա վո րել ու զար գաց նել 
տրա մա բա նա կան, լեզ վա կան և քայ լա շա
րային (ալ գո րիթ մա կան) մտա ծո ղու թյուն: 
Այ սօ րի նակ խն դիր նե րի ի րա գործ մանն է 
միտ ված զար գաց նող ու սուց ման կի րարկ
ման գոր ծըն թա ցը, ո րը կրտ սեր դպ րո
ցա կա նի ի մա ցա կան, ֆի զի կա կան, հո գե
բա նա կան ո լորտ նե րում ան գնա հա տե լի 
ո րա կա կան տե ղա շար ժեր է են թադ րում. 
զար գա նում է սո վո րո ղի մտա ծո ղու թյու նը, 
նա կա րո ղա նում է ոչ ստան դարտ ի րա
վի ճա կում իր գի տե լի քը կի րա ռել, յու րա
քան չյուր խնդ րի լուծ ման հա մար հան դես 
է բե րում ի նք նու րույ նու թյուն և նա խա ձեռ
նո ղա կա նու թյուն: Զար գաց նող ու սու ցու մը 
են թադ րում է մա թե մա տի կայի ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցում մա թե մա տի կա կան 
խոս քի զար գաց ման, ե րկ խո սու թյուն նե րի 

ներդր ման, խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի 
ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյուն [2]: Սրանք 
ծրագ րային պա հանջ ներ են, ո րոնց ան տե
սու մը ի ջեց նում է դա սի ար դյու նա վե տու
թյու նը և կա սեց նում ա շա կեր տա կենտ րոն 
մո դե լի զար գա ցու մը: Պա կաս հրա տապ 
խն դիր չէ նաև մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
ժա մա նակ հաս կա նա լով կար դա լու գոր ծըն
թա ցի կար ևո րու մը: Հայտ նի ի րո ղու թյուն 
է, որ դպ րո ցում ա վանդ վող ա ռար կա նե րի 
շար քում մա թե մա տի կան ի րեն հա վա սա րը 
չու նի մտա ծել սո վո րեց նե լու գոր ծում: Ի սկ 
մա թե մա տի կայի ու սում նա սիր ման, մաս
նա վո րա պես խն դիր նե րի լուծ ման ա ռա ջին 
և ան հրա ժեշտ պայ մա նը կար դա ցա ծի բո
վան դա կու թյու նը հաս կա նալն է ու դրա մեջ 
խո րա մուխ լի նե լը: Դպ րոց նե րում կա տար
ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ դաս վար նե րից շա տե րը չեն կար ևո
րում վե րոն շյալ հար ցե րը և չեն կի րա ռում 
նա խաա տես տա ցի ոն վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րից ստա ցած գի տե լիք նե րը: 
Կար ծում ե նք` ու սու ցիչ ներն այ սօր ի րենց 
մե թո դա կան զի նա նո ցը հարս տաց նե լու խն
դիր ու նեն: Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա
մա կար գը նպա տա կաուղղ ված է նաև այդ 
հա մա կար գում կենտ րո նա կան տեղ զբա
ղեց նող ան ձի ճա նա չո ղա կան կա րո ղու
թյուն նե րի և ի նք նու րույ նու թյան զար գաց
մա նը: Այս պա հան ջը են թադ րում է այն պի սի 
կր թա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում, 
ո րի ժա մա նակ հաշ վի են ա ռն վում յու րա
քան չյուր ա շա կեր տի ան հա տա կան կա րիք
նե րը: Այս պի սի ու սում նա կան մի ջա վայ րում 
ա շա կեր տը հնա րա վո րու թյուն է ու նե նում 
ի րեն լի ար ժեք դրս ևո րե լու և ո ւս ման նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րե լու [5]: 

Ցան կա ցած դա սըն թաց, հատ կա պես 
մա թե մա տի կա կան ո ւղղ վա ծու թյան, կազ
մա կեր պե լիս ու սու ցի չը պետք է նախ և 
ա ռաջ հաշ վի առ նի այն հան գա ման քը, որ 
բո լոր ա շա կերտ ներն ի րա րից տար բեր
վում են ի րենց մի ջի նու թյամբ. նրանք ու
նեն տար բեր հա կում ներ ու ճա նա չո ղա կան 
հե տաքրք րու թյուն ներ, տար բեր դժ վա րու
թյուն ներ, հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի զար
գաց ման տար բեր մա կար դակ ներ և այլն: 
Ո ւս տի պետք է դա սըն թա ցը կազ մա կեր պել 
այն պես, որ ստաց վի ա ռա վե լա գույն ար
դյու նա վե տու թյուն, ա շա կերտ նե րը չձանձ
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րա նան դա սին, դա սը չվե րած վի «չոր» 
թվա բա նա կան ավ տո մա տաց ված գոր ծո
ղու թյուն նե րի ան հե տաքր քիր կույ տի: Այս 
խնդ րի ի րա գործ ման հա մար ու սու ցի չը 
պետք է յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հնա րա
վո րու թյուն տա ծրագ րային նյու թը յու րաց
նե լու իր կա րո ղու թյուն նե րի սահ ման նե րում, 
որ պես զի ու սու ցու մը հար մա րեց վի սո վո
րո ղի զար գաց ման տեմ պե րին, և վեր ջինս 
դառ նա ա ռա վել ի նք նավս տահ ու վայե լի 
ո ւս ման բերկ րան քը: Կար ևոր է, որ ու սու
ցիչն իր ձեռ քի տակ ու նե նա բազ մաբ նույթ 
ու բազ մա շերտ ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք 
կօգ նեն նրան ի րա կա նաց նե լու ան հա տա
կա նաց ված ու սու ցում: Այս նպա տա կին են 
ծա ռա յում ստեղծ ված ու սում նաօ ժան դակ 
նյու թե րը, ո րոնց մի ջո ցով ու սու ցի չը հնա
րա վո րու թյուն կու նե նա բա ցա հայ տե լու իր 
սո վո րող նե րի նե րու ժը և հե տաքրք րու թյուն 
կա ռա ջաց նի մա թե մա տի կայի նկատ մամբ 
[7]: 

Ներ կա յումս հան րակր թա կան դպ րոց
նե րի պե տա կան ու սում նա կան չա փո րո
շիչ նե րում «Մա թե մա տի կա» բնա գա վա ռի 
ա ռար կա նե րը դա սա վան դե լիս կար ևոր վում 
է ու սուց ման բո վան դա կու թյան գործ նա
կան–կի րա ռա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը, ա ռա
ջին հեր թին` ա ռօ րյա կյան քում: 

Կր թա կան գոր ծըն թա ցը չա փո րոշ չային 
պա հանջ նե րին ա ռա վե լա գույնս հա մա պա
տաս խա նեց նե լու նպա տա կով ա ռաջ նա
հերթ խն դիր ներ են հա մար վում մա թե մա
տի կայի հան րակր թա կան նշա նա կու թյան 
բա ցա հայ տու մը, ու սուց ման չա փո րոշ չային 
նվա զա գույն պա հանջ նե րի ա պա հո վու մը: 
Դրան է ա պես նպաս տող գոր ծոն նե րից են` 
դա սա վանդ ման նոր մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
և ՏՀՏ–նե րի ներդ րու մը դա սապ րո ցե սում: 

Ըստ չա փո րոշ չային պա հանջ նե րի` ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցում հար կա վոր է 
ա պա հո վել սո վո րող նե րի պատ րաստ վա ծու
թյան ցան կա լի մա կար դա կը (նա խընտ րե լի 
է ա ռա վել մեծ թվով սո վո րող նե րի ը նդ գր
կու մը՝ դրա նով ի սկ հնա րա վո րու թյուն ըն
ձե ռե լով շր ջա նա վարտ նե րին` շա րու նա կե լու 
կր թու թյու նը բարձ րա գույն և միջ նա կարգ 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում): 

Մեր կար ծի քով հատ կա պես դրա կան է 
յու րա քան չյուր թե մային հա րա կից մեկ նա

բա նու թյուն նե րի զե տե ղու մը՝ տվյալ ու սում
նա կան նյու թը սո վո րո ղին ա ռա վել ըն կա լե լի 
ներ կա յաց նե լու տե սա կե տից: Կար ևոր վում 
է նաև ՏՀՏ– նե րի նպա տա կային կի րա ռու
մը՝ ա ռա վե լա գույնս դի տո ղա կա նու թյուն 
ա պա հո վե լու նպա տա կադր մամբ:

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ
ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ ՏՐԱ ՄԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐ
ՐԵ ՐԻ ՆԵ ՐԱՌ ՄԱՆ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅՈՒ
ՆԸ

Տ րա մա բա նու թյու նը որ պես գի տու թյուն 
սկզբ նա վոր վել է Հին Հու նաս տա նում, ա վե
լի քան եր կու հա զար տա րի ա ռաջ փի լի
սո փա յու թյան ըն դեր քում, որ տեղ տրա մա
բա նու թյա նը հատ կաց վող յու րա հա տուկ 
տե ղը պայ մա նա վոր ված էր հիմ նա կա նում 
այն հան գա ման քով, որ այն կապ ված էր 
բա նա վի ճե լու ար վես տի հետ, ո րը հին հու
նա կան քա ղաք– պե տու թյուն նե րում, ի սկ 
հե տա գա յում նաև Հին Հռո մում հա սա րա
կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման ա ռանձ
նա հատ կու թյունն էր: Այս տեղ ստեղծ վում 
է ին դպ րոց ներ, ո րոն ցում մար դիկ սո վո րում 
է ին ճշ մա րի տը փնտ րե լու, բա նա վի ճե լու և 
դի մա ցի նին իր տե սա կե տի մեջ հա մո զե լու 
ար վես տը: Նրանք սո վո րում է ին բազ մա թիվ 
փաս տե րից ը նտ րել ճշ մա րիտ նե րը, կա ռու
ցել դրանք ի րար հետ կա պող դա տո ղու
թյուն նե րի տրա մա բա նա կան շղ թա, հան
գել ճշ մա րիտ դա տո ղու թյուն նե րի: Սկզբում 
ճշմա րիտ մտա ծո ղու թյան օ րենք ներն ու 
ձևե րը սո վո րում է ին հռե տո րա կան ար վես
տի շր ջա նակ նե րում, ո րը հա մար վում էր 
մարդ կանց մտա ծո ղու թյան, հա մոզ մունք
նե րի ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րից մե կը: 
Այդ ժա մա նակ նե րից էլ ըն դուն ված է, որ 
տրա մա բա նու թյու նը գի տու թյուն է ոչ մի այն 
մտա ծո ղու թյան, այլև օբյեկ տիվ ի րա կա նու
թյան ա ռար կա նե րի մա սին: Այդ պես էր նաև 
Հին Հնդ կաս տա նում, Հին Հռո մում և այլ 
ե րկր նե րում [9, 7–12]:

ՀՀ հան րակր թա կան մի ջին դպ րո ցի 
հան րա հաշ վի նոր դա սագր քե րի «Տ րա մա
բա նու թյան հան րա հա շի վը» ը նդ հա նուր 
թե մայի շր ջա նակ նե րում նե րա ռում են հետ
ևյալ նյու թե րը. հա վա սա րում ներ, հա վա
սար ման ար մատ նե րը և լու ծում նե րը, ան
հա վա սա րում ներ, ան հայ տի թույ լատ րե լի 
ար ժեք նե րի բազ մու թյու նը, նույ նու թյուն ներ, 
նույ նա կան հա վա սա րում ներ, նույ նա բար 
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ճշ մա րիտ ան հա վա սա րում ներ, ա սույթ, 
ա սույ թի ճշ մար տային ար ժեք նե րը, բա նաձ
ևե րի հա մա խում բը կամ տրա մա բա նա կան 
գու մա րը, ոչ խիստ ան հա վա սա րու թյուն ներ, 
ոչ խիստ ան հա վա սա րում ներ, բա նաձ ևե րի 
հա մա կար գը կամ տրա մա բա նա կան ար
տադ րյա լը, կրկ նա կի ան հա վա սա րում ներ, 
մի ջա կայ քեր, բա նաձ ևի ժխ տու մը, բա նաձ
ևե րի հա մար ժե քու թյու նը, հա մար ժե քու
թյան օ րենք նե րը, բա նաձ ևե րի հա մախմ
բե րի և հա մա կար գե րի հա մար ժե քու թյան 
օ րենք նե րը, բա նաձ ևե րի ժխտ ման հատ կու
թյուն նե րը, պարզ բա նաձ ևե րի կա պը, նույ
նա կան բա նաձ ևեր [3, 9]:

Հան րակր թա կան դպ րո ցում տրա մա
բա նու թյան տար րե րի ու սուց ման, դրանք 
մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում նե րա ռե լու 
հիմ նա հար ցը հան գա մա նո րեն ու սում նա սի
րել է հայտ նի մե թո դիստ Ա. Ա. Ստո լ յա րը: 
Նա, հան րակր թու թյան ա վագ դա սա րան նե
րում դա սա վան դե լով մա թե մա տի կա, այ նու
հետև տրա մա բա նու թյուն, ե կավ այն եզ րա
կա ցու թյան, որ այս ա ռար կա նե րի ա ռան ձին 
դա սա վան դու մը ար դյու նա վետ չէ: Եվ մա
թե մա տի կան ու տրա մա բա նու թյու նը դա սա
վան դե լով մի ա ցյալ ձևով («տ րա մա բա նու
թյու նը մա թե մա տի կայի մեջ»)՝ նա հա սավ 
լուրջ հա ջո ղու թյուն նե րի, ին չը ներ կա յաց
ված է նրա` «Մա թե մա տի կայի դա սե րին 
ե րե խա նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու
թյան դաս տի ա րա կու մը» թե մայով թեկ նա
ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան մեջ: 

Ել նե լով մի շարք գի տա հե տա զո տա կան 
և տե սա մե թո դա բա նա կան աշ խա տանք նե
րից՝ կա րե լի է պն դել, ո ր՝

1. Հան րակր թա կան դպ րոց նե րի մա թե
մա տի կայի ա ռար կա յախմ բի դա սըն թաց
նե րում տրա մա բա նու թյան տար րե րի նե րա
ռու մը՝ 

ա) հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար մա տա
պես բա րե լա վե լու սո վո րող նե րի լեզ վատ րա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
խնդ րի լու ծու մը,

բ) հիմք է ծա ռա յում դա սըն թա ցի տեխ
նի կա վար ժան քային ո ւղղ վա ծու թյու նը գա
ղա փա րա կան– բո վան դա կային դաշտ տե
ղա փո խե լու, սեր տո ղա կան ու սուց ման 
թե րու թյուն նե րը նվա զեց նե լու և ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա
մար, գ) ստեղ ծում է սո վո րող նե րի դաս տի

ա րա կու թյան և ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր
ման լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու թյուն ներ [8, 10]: 

2. Մա թե մա տի կայի ու սուց ման ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը նպաս տում 
է մե թո դա կան հա մա կար գի հարս տա ցու մը 
այն պի սի մե թո դա կան հնար նե րով, ո րոնց 
օգ նու թյամբ տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը վե րա ցա կան ձևե րի մա կար դա
կից փո խադր վում են պատ կե րային ըն
կա լում նե րի մա կար դակ և մի ա ժա մա նակ 
ստա նում են լեզ վա կան հս տակ ձևա կեր
պում ներ: Դրա շնոր հիվ՝ 

ա) ու սուց ման գոր ծըն թա ցը սո վո րող նե
րի հա մար դառ նում է մատ չե լի և հե տաքր
քիր,

բ) հեշ տու թյամբ են կանխ վում տրա մա
բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս 
սո վո րող նե րի կող մից թույլ տր վող հնա րա
վոր սխալ նե րը, 

գ) նոր հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղծ
վում մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի բա ցա
հայտ ման և բազ մա ռար կա յա կան ին տեգր
ված ու սուց ման հա մար: 

3. Հան րակր թա կան ծրագ րե րի բո վան
դա կու թյան մեջ տրա մա բա նա կան բա ղադ
րի չի ու ժե ղա ցու մը կապ ված է ու սու ցիչ նե րի 
տրա մա բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման խնդ րի հետ, 
ո րի լուծ ման հա մար հար կա վոր է կա տա րել 
բո վան դա կային փո փո խու թյուն ներ բու հա
կան ծրագ րե րում: 

Այս պի սով՝ մա թե մա տի կայի ու սու ցումն 
ու նի ա ռանց քային դեր սո վո րո ղի ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում. այն նպաս տում է ա շա
կերտ նե րի տրա մա բա նա կան, լեզ վա կան և 
ալ գո րիթ մա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր
մա նը ու զար գաց մա նը: 

Մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ փաս
տում են, որ մա թե մա տի կա կան բնա գա
վա ռի ա ռար կա նե րի ու սուց ման ժա մա նակ 
տրա մա բա նա կան տար րե րի նե րա ռու մը, 
ա շա կերտ նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո
ղու թյան զար գա ցու մը նպաս տում են դա սա
վանդ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
մա նը: Դա սապ րո ցե սում տրա մա բա նա կան 
բա ղադ րի չը գոր ծա ծե լու հա մար նախ և 
ա ռաջ ու սու ցի չը պետք է ու նե նա տրա մա
բա նա կան զար գա ցած մտա ծո ղու թյուն 
և հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 
փորձ:
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НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ ВК ЛЮ ЧЕ НИЯ ЛО ГИ ЧЕС КИХ ЭЛЕ МЕН ТОВ  
В ПРО ЦЕС СЕ ОБУ ЧЕ НИЯ МА ТЕ МА ТИ КЕ 

А. ТЕ ЛО ЯН 

О бу че ние ма те ма ти ке иг ра ет важ ную роль в про цес се обу че ния уча ще го ся: это спо собст
ву ет фор ми ро ва нию ло ги чес ко го, язы ко во го и ал го рит ми чес ко го мыш ле ни я.

М но гие исс ле до ва ния сви де тельст ву ют о том, что вк лю че ние ло ги чес ких эле мен тов во 
вре мя обу че ния ма те ма ти чес ких пред ме тов, раз ви тие ло ги чес ко го мыш ле ния спо собст ву ют 
по вы ше нию эф фек тив нос ти про цес са уро ка. Важ но учесть, что для вк лю че ния ло ги чес ких 
эле мен тов в про цесс уро ка, учи тель сам дол жен бут вы со ко раз вит с точ ки зре ния ло ги чес
ко го мыш ле ни я.

NECESSITY OF INCLUSION OF LOGICAL ELEMENTS IN THE PROCESS  
OF TEACHING MATHEMATICS

H. TELOYAN

The teaching of mathematics plays an important role in the learning process of the student: 
this contributes to the formation of logical, linguistic and algorithmic thinking.

Many studies indicate that the inclusion of logical elements during the training of mathemati
cal subjects, the development of logical thinking contribute to improving the effectiveness of the 
process of the lesson. It is important to consider that for including logical elements in the process 
of the lesson, the teacher himself must be highly developed in terms of logical thinking.



155

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

Ե րբ Հայ կը հե ռա ցավ Բա բե լո նից՝ չու զե
նա լով ստր կու թյան մեջ ապ րել, Հայ կա կան 
բարձ րա վան դա կում ստեղ ծեց իր բնա կա
տե ղին: Ձևա վոր վեց հայ ազ գը՝ ա զատ, 
ան կախ: Ա զատ մտա ծո ղու թյան տեր յու րա
քան չյուր ա զգ ու նի ստեղ ծա գոր ծե լու մեծ 
կա րո ղու թյուն: 

Պատ մա հայր Խո րե նա ցին հի շա տա կում 
է դպ րու թյան ա ստ ված Տի րին. սա նշա նա
կում է, որ հայը հենց գի տակ ցու թյան է 
ե կել, մտա հոգ վել է կր թու թյամբ և գի տու
թյամբ, փոր ձել է ստեղ ծել գիր, գրա կա նու
թյուն: Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից մեզ են 
հա սել տար բեր տի պի ար ձա նագ րու թյուն
ներ՝ վի մա գիր, մե հե նա կան և այլն, ո րոնք 
փաս տում ե ն՝ ու նե ցել ե նք գիր և մշա կույթ: 
Լի նե լով քա ղա քա կիրթ ա զգ՝ հայը չէր կա
րող չու նե նալ իր դպ րո ցը: Դպրոց ներ ունե
նա լու, հայ ման կա նը ճիշտ կր թու թյուն 
տա լու գոր ծը միշտ էլ մտա հո գել է մեր 
պե տա կան այ րե րին և այդ գոր ծի նվի րյալ
նե րին: Գիր և դպ րոց ու նե նա լու գոր ծը իր 
վերջ նա կան լու ծու մը ստա ցավ 5–րդ դա
րում՝ Վռամ շա պուհ ար քայի օ րոք: Տա ռե րի 
ստեղ ծու մից հե տո հիմն վե ցին դպ րոց ներ, 
և մեծ թա փով զար գա ցավ դպ րու թյան գոր
ծը: Բայց աս տի ճա նա բար դպ րո ցի ա ռջև 
սկ սե ցին ծա ռա նալ խն դիր ներ՝ կապ ված 
կյան քի ա ռա ջըն թա ցի և կրթա կան հին մե
թոդ նե րի հետ: 

12–րդ դա րում ար դեն մեծ ման կա վարժ 
Ներ սես Շնոր հա լին ան հանգս տա նում էր 
մա նուկ նե րի կր թա կան գոր ծըն թա ցով: 
Մտա ծում է ր՝ էլ ի նչ հնար նե րով զար գաց
նի ե րե խա նե րի հմ տու թյուն նե րը, աշ խար
հը լավ ըն կա լե լու կա րո ղու թյուն նե րը: Այդ 
ա ռու մով գրեց չա փա ծո խրատ նե րի եր
կու շարք՝ ան ձնա վո րե լով հայոց այ բու
բե նի տա ռե րը: Շար քե րը բաղ կա ցած են 
36 –ա կան տնե րից, մե կը՝ ու թա տող, մյու
սը՝ քա ռա տող: Քա ռա տո ղերն ո ւղղ ված են 
ու սում նա սեր մա նուկ նե րին: Հե ղի նա կը 
ձգ տել է ու սու ցա նել հայոց այ բու բե նը, մի

ա ժա մա նակ սեր ա րթ նաց նել մա նուկ նե րի 
մեջ դե պի ու սումն ու գի տու թյու նը: Նա նաև 
գրել է 300 –ից ա վե լի չա փա ծո հա նե լուկ
ներ, ո րոնք ու սում նա սիր վել են դպ րո ցում: 
Նրա հա նե լուկ նե րի նյու թը բնու թյունն է, 
մարդ կային կյան քը, հայ ժո ղովր դի պատ
մու թյունն ու դի ցա բա նու թյու նը: 

Այս նույն ցա վով ու հոգ սով էր տա
ռա պում նաև մեծ մտա ծող, լու սա վո րիչ, 
ման կա վարժ Խ. Ա բո վյա նը: Եվ րո պա յում 
ստա նա լով կր թու թյուն, ծա նո թա նա լով 
մեծ փի լի սո փա նե րի մտ քե րին, գա ղա փար
նե րին և ապ րե լով այն պի սի ժա մա նա
կաշրջա նում, ե րբ Եվ րո պա յում տա րած
ված էր լու սա վոր չա կան շար ժու մը, փոր ձեց 
ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը ներդ նել հայ 
ման կա վար ժա կան մտ քի զար գաց ման 
գոր ծում: Ու նե նա լով սե փա կան պան սի ոն, 
դաս տա լով տար բեր ազ գե րի ե րե խա նե
րի՝ նա ցա վով տես նում էր, որ մա նուկ նե
րը ու սում նա տենչ են, սի րում են կար դալ, 
սո վո րել, բայց նրանք կանգ նած են դժ վա
րու թյան ա ռջև. գրա բար լե զուն, տեր թո դի
կյան մե թոդ նե րը խան գա րում են նրանց: 
Հայ մա նու կը սի րով է կար դում օ տա րի՝ 
գեր մա նա ցու, ֆրան սի ա ցու գրա կա նու թյու
նը. նրան հե տաքր քիր չեն սաղ մոս նե րը 
ու ե կե ղե ցա կան գրա կա նու թյու նը: Հրա
տապ խն դիր էր ծա ռա ցել մեծ ման կա վար
ժի ա ռջև՝ փո խել դա սա վանդ ման մե թո դի
կան, ու սում նա սիր վող նյու թե րը, լե զուն և 
այլն: Այս հար ցում Շնոր հա լին և Ա բո վյա նը 
հա մա կար ծի քի է ին: Շնոր հա լու ա ռա ջար
կա ծը՝ բնու թյա նը մոտ լի նել, նրա նով մա
նուկ նե րին սո վո րեց նե լը, շատ ըն դու նե լի էր 
Ա բո վյա նի կող մից: Եվ նա ե րկ նեց ման կա
վար ժա կան մի շատ հզոր գիրք՝ «Նա խա
շա վի ղը»: Սա հան դուգն հղա ցում է. նա 
հիմ նի վեր շար ժեց ժա մա նա կի քա րա ցած 
միտ քը, պահ պա նո ղա կան ման կա վար
ժու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը: Ա բո
վյա նը խի զա խեց հայ ե րե խա նե րի ձեռ քից 
վերց նել ժա մագր քե րը, շա րա կան նե րով և 

Ա ՆՈՒՇ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ

ԽԱ ՉԱ ՏՈՒՐ Ա ԲՈՎՅԱ ՆԻ «ՆԱ ԽԱ ՇԱ ՎԻՂ  
ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ» ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
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կրո նա կան տա ղե րով լի գրա բա րա լե զու 
ձեռ նարկ նե րը, տե ղը տալ աշ խար հիկ բո
վան դա կու թյամբ և ժո ղովր դա կան լեզ վով 
դա սա գիրք: «Նա խա շա վիղ» –ով Ռուս սոյի 
հայ ա շա կեր տը մի նոր և լու սա վոր էջ բա
ցեց հայ ման կա վար ժա կան մտ քի տա րե
գրու թյան մեջ: 

«Նա խա շա վի ղը» մեր ժեց ե կե ղե ցա կան 
լե զուն՝ գրա բա րը: Լի նե լով դպ րոց նե րի տե
սուչ՝ Ա բո վյա նը տես նում էր, որ գրա բա րը 
տան ջում էր ե րե խա նե րին, դրա նից էլ ու
սու մը դառ նում էր տան ջանք ու պա տիժ: 
Նա գտ նում էր, որ գրա բարն է պատ ճա ռը, 
որ մեր ժո ղո վուր դը զուրկ է մնա ցել զար
գաց ման բնա կա նոն ըն թաց քից: 

Այժմ տես նենք, թե ի նչ է ա ռա ջար կում 
Ա բո վյա նը, ի նչ նո րու թյուն ներ է բե րում: 
«Նա խա շա վի ղի» բե րած նո րու թյուն նե րը 
կա րե լի է բա ժա նել հետ ևյալ 3 հար ցե րի 
շուրջ: 

1. Ի ՞նչ դեր ու նի դպ րո ցը ե րե խայի հո գե
կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մեջ:

Դպ րո ցը պետք է բաց ա նի, լու սա վո րի 
նրա միտ քը, դա տո ղու թյու նը, եր ևա կա
յու թյու նը: Ման կա վար ժը պետք է ճա նա չի 
ե րե խայի հո գին, նրա բնա կան զար գա ցում
նե րը: Ման կա վար ժը պետք է սեր սեր մա նի 
դե պի հայ րե նի քը, սե փա կան ժո ղովր դի լե
զուն, ըն կերն ու ծնո ղը, կա րեկ ցու թյուն՝ դե
պի ճնշ վա ծը, բա րու թյուն, ո ւղ ղամ տու թյուն: 

Այս ա մե նը ամ փոփ ված է կարճ պատ
մու թյուն նե րում: Պատ մու թյուն նե րից մե
կում ա սում է. «Ա մե նին պէտք է սի րէլ»: 
Այս տեղ Մով սե սի օ րի նա կով ցույց է տա լիս, 
որ ման կա վար ժը պետք է բո լո րին սի րի: 
Մի ե րե խա կա մե նում էր ծա ծուկ բան ա նել, 
բայց հի շում է, որ Ա ստ ծո աչ քը ա մեն տեղ 
է, և չի ա նում, չի ու զում՝ նրա քաղցր աչ քից 
ը նկ նի: 

Զար մա նա լի դա սեր է տա լիս. միշտ ճշ
մա րի տը պետք է ա սել, ազ գա սեր լի նել, 
ո ւղ ղա միտ, սրա միտ, պար զա միտ, ա զա
տա սեր լի նել: Ա սեմ, որ այս գա ղա փար նե
րը Ա բո վյա նի բո լոր գոր ծե րի հիմ քում են 
ըն կած: Դրա վառ օ րի նակն է «Վերք Հա
յաս տա նի» վե պի գլ խա վոր հե րո սի՝ Ա ղա
սու բո լոր ա րարք նե րը: 

Ա բո վյա նը շատ բարձր է գնա հա տում 
Մես րոպ Մաշ տո ցին՝ հայոց այ բու բե նը 
ստեղ ծո ղին: [Ոչ ի նչ լե զու էն քան ճոխ և հա

րուստ չի գրով, ի նչ պես մեր լե զուն], բայց 
հի մա այդ լե զուն դար ձել է ան հաս կա նա լի 
ու դժ վար սո վո րե լի: Դրա հա մար փոք րիկ 
խո րա ման կու թյուն ներ է ա ռա ջար կում ու
սուց ման մե թո դի կա յում: Օ րի նակ՝ ե րե խան 
ա սի տա ռը, ման կա վար ժը գրի գրա տախ
տա կին: Շատ հա ճախ կա րող է դի տա վո
րյալ սխալ գրել և թող նել, որ ե րե խան ո ւղ
ղի սխա լը: Շատ կու րա խա նան ե րե խա նե րը 
և կծի ծա ղեն, բայց եր բեք չեն մո ռա նա տա
ռե րը ու բա ռե րի ճիշտ գրու թյու նը: 

2. «Նա խա շա վի ղը» մեր ժեց գրե րին 
ա նուն ներ տա լով դա սա վան դե լու միջ նա
դա րյան ե ղա նա կը՝ փո խա րե նը ա ռաջ քա
շե լով տա ռե րի ար տա սա նու թյան ի րենց 
բնա կան հնչ մամբ ե ղա նա կը: 

Ա բո վյա նը կար ևո րում է հն չա կան ար
տա սա նու թյու նը և բե րում նա խոր դի ար տա
սա նու թյան դժ վա րու թյուն նե րը. [ Վաս նո րոյ 
հեշ տա գոյն քան զա մե նայն է, ձայ նա ւոր 
տառսն այն պէս ա սել՝ որ պէս կան. զո րօ
րի նակ ա. ե. է. ր. ի. օ. ու. խ. ես. ե օ: Ի սկ 
զբա ղա ձայ նը՝ բը, գը… և այլն]: Ա սում է, որ 
այս պես սո վո րեց նենք, ա պա 2–3 ժա մում 
ե րե խա նե րը կսո վո րեն բո լոր տա ռե րը: Տա
ռերն ու սու ցա նել ե րե խա նե րի մի ջո ցով, ճա
նա չել տալ տառն ու նրա գրու թյու նը: Դրա 
հա մար նաև վար ժա պե տը նախ պետք է 
գրա տախ տա կի վրա գրի կամ ցույց տա 
ա ղյու սա կի վրա՝ ը ստ օ րի նա կի, թե ի նչ պես 
են մի գծից ել նում բա զում գծեր և տա ռեր 
են դառ նում, և հարց նի տա ռե րի զա նա զա
նու թյու նը և նրա նման իս կույն ե րե խային 
գրել տա: Հե տո ա շա կերտ նե րին ար տա սա
նել է տա լիս տա ռե րը և նրանց էլ հարց նում 
է, թե այդ գոր ծըն թա ցին ո ՞ր օր գան ներն են 
մաս նակ ցում՝ կո կո՞ր դը, բե րա՞ նը, շր թունք
նե՞ րը և այլն: Ո ՞ր տա ռերն են ի րար նման 
աս վում: Ի րար նման են բ–պ–փ, դ–տ–թ–ն 
և այլն: Հե տո սո վո րեց նում է, թե որ ձայ նա
վոր ներն են բառ կազ մում: Ե թե մեկ բա ղա
ձայն լի նի մեջ տե ղում, ե րկ րորդ վան կի հետ 
պետք է կա պել և այլն: 

Տա ռե րը սո վո րե լուց հե տո կա րե լի է ան
ցնել վան կին: Բա ռը վան կե րի է բա ժա նում 
ոչ թե ա ռան ձին բա ռե րի օ րի նակ նե րով, այլ 
բա ռա կա պակ ցու թյամբ, ո րն էլ ե րե խային 
մի ջա վայ րը, ա ռար կան, հատ կա նիշ նե րը 
զա նա զա նել է սո վո րեց նում. [ Թուղ–թն է 
սպի– տակ: Թա– նաքն է սե աւ: Սե– ղանն է 



157

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

բարձր] և այլն: Որ պես զի վան կի ու սու ցու
մը ա վե լի հե տաքր քիր և դյու րին լի նի, Ա բո
վյա նը ա ռա ջար կում է փոք րիկ պատ մու
թյուն պատ մել հան դար տու թյամբ, ա ռանց 
շտա պե լու, այն քան, մինչև ե րե խան հաս
կա նա, և ին քը պատ մի, ա պա տախ տա կի 
վրա գրել տա ո րոշ բա ռեր: Վար ժա պե տը 
հարց նի, թե, օ րի նակ, մեկ բա ռը մար դու 
բե րա նից քա նի ան գամ է դուրս գա լիս: Իս
կույն կլ սի՝ մեկ, բայց ե րե խա՝ ե րեք ան գամ: 
Այս պես՝ մեկ ան գամ բեր նից դուրս ե կած 
ձայ նին վանկ են ա սում: Օ րի նակ՝ հաց, 
ջուր, քար և այլն, ո րոնց ան վա նում ե նք մի
ա վանկ, եր կու վանկ ու նե նա լիս՝ ե րկ վանկ, 
ե րեք վանկ ու նե նա լիս՝ ե ռա վանկ, հա մա
պա տաս խա նա բար՝ քա ռա վանկ, հն գա
վանկ և այլն: 

3. Դպ րո ցը և գիր քը պետք է օգ նեն 
ման կա նը, որ նա ճա նա չի ի րա կա նու թյու
նը և իր շր ջա պա տը: Ե րե խան պետք է լի նի 
բնու թյան մեջ: Բնու թյունն ա մե նա կեն դա
նի և լավ դպ րոցն է: Ե րե խան պետք է ի րը, 
ա ռար կան շո շա փի, որ կա րո ղա նա ըն կա լել: 

Զար մա նա լի պարզ և մատ չե լի տա լիս 
է ու սուց ման մե թոդ ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
ե րե խան ի րեն շր ջա պա տող ա ռար կա նե րի 
մի ջո ցով կսո վո րի քե րա կա նա կան նյու թը, 
կճա նա չի նաև ի րեն շր ջա պա տող ա ռար
կա նե րը, եր ևույթ նե րը: Բե րում է տան օ րի
նա կը: Ի ՞նչ ձև ու նի. բարձր է, ցածր, լայն, 
քա ռա կու սի, սպի տակ, պայ ծառ, հին, նոր, 
ու նի եր կու լու սա մուտ, եր կու դուռ, չորս 
ան կյուն և պատ, քա րե ղեն, ծե փած և այլն: 
[ Լաւ մտա ծի՛ր, սի րե լի՛ ե րե խայ, կա րո՞ղ են էս 
նիւթքս ի նքն ի րե նե ան գո յա նալ, չէ՛]: Թող 
ե րե խան մտա ծի, թե որ ի րար վրա դնեն 
քա րե րը, կա րող է տուն դառ նալ, ին չո՞վ է 
պետք հողն ու ջու րը խառ նել, պատ րաս
տել: Մտա ծող, պա տաս խա նող ե րե խային 
պետք է գո վել, խրա խու սել: Շա րու նա կում 
է. ե թե ա մե նը պատ րաստ լի նի, ան հրա
ժեշտ է ո րմ նա դիր, լար, մա լա և այլն: Մար
դիկ ծա ռեր են հա տում ան տա ռում, վա ճա
ռում են, հար թեց նում են փայ տը, տա շե լիս 
ի ՞նչ գոր ծիք են օգ տա գոր ծում: Մար դիկ ի ՞նչ 
շո րեր են հագ նում, ին չի՞ց են պատ րաստ
ված նրանց շո րե րը, ի ՞նչ գույն ու նեն, ո ՞վ է 
այդ հա գուս տի կտոր նե րը պատ րաս տում, 
ի ՞ն չը ստի պեց մար դուն հնա րել դրանք. 

կա րիքն ու մտա ծո ղու թյու նը: Մար դը, որ չի 
մտա ծում, ա նա սու նի կար գի է: 

Այս պես Ա բո վյանն ան ցնում է աշ խար
հագ րու թյա նը և այն ա ռար կա նե րին, ո րոնք 
կապ ված են բնու թյա նը, ե րե խայի շր ջա
պա տի հետ: 

Այս գր քով Ա բո վյա նի նպա տակն էր 
ե րե խա նե րին տալ հա մա կող մա նի գի տե
լիք ներ, և զար մա նա լին այն է, որ ոչ մի 
սահ մա նում չի տա լիս, պար զա պես վերց
նում է բնու թյան, կյան քի մի եր ևույթ և դրա 
մի ջո ցով պար զա բա նում, սո վո րեց նում է. 
[Էս ամ պը, որ տես նում էք, նմա նա պէս ջուր 
է: Մեր բո լոր ե րկ րի ե րե սիցն ան դա դար 
բու ղա վեր կե նում, ի նչ պես կե րա կուրն ե փէ
լիս, ի ՞նչ էք կար ծում՝ նրանք ցրում, կոր չո՞ւմ 
են: Քաւ լի ցի…]: 

Ա բո վյանն ա սում է, որ ե թե ու սու ցիչն ու
նի հո գի, կա րող է այս պես պա րա պեց նե լով 
սո վո րեց նել այն պես, որ ե րե խան մո ռա նա, 
որ ին քը ա շա կերտ է, մտա ծի, թե վար ժա
պետ է: Բայց ու սու ցի չը պետք է յու րա քան
չյուր սխալ ո ւղ ղի: Ստի պի, որ պատ մի այն 
ա մե նը, ի նչ տե սել կամ լսել է հյու րըն կա
լու թյան, հար սա նի քի, ծնուն դի, թաղ ման և 
այլ նի ժա մա նակ: Ե րբ ե րե խան հմ տա նա 
գրե լու, պատ մե լու մեջ, գրել տա նաև նշա
նա վոր դեպ քե րը, ո րոնք լսել կամ տե սել 
է: Եվ այս պես շա րու նակ. մի ջա վայ րի հետ 
ե րե խան պի տի սո վո րի, ճա նա չի աշ խարհն 
ու կյան քը: 

Ի նչ քան ու սում նա սի րում եմ Խ. Ա բո վյա
նի «Նա խա շա վի ղը», այն քան զար մա նում 
եմ, թե որ քան ար դի ա կան է Ա բո վյա նը: 
Հա մա րյա 2 դար է ան ցել, բայց նրա մե
թոդ նե րը հա մա հունչ են այ սօր վա ման կա
վար ժա կան մա թոդ նե րին. այն է՝ զարկ տալ 
ե րե խայի մտ քին, կա րո ղու թյա նը, հմ տու
թյա նը: 

Ա բո վյա նը գտ նում էր, որ ե րե խան ման
կա վար ժի հա մար ա մե նա լավ հումքն է, 
ո րից լավ ման կա վար ժը լավ բան կս տա
նա, բայց այդ ա մե նի հա մար հայ ա շա կեր
տը ա ռա ջին հեր թին պի տի լավ ի մա նա իր 
մայ րե նի լե զուն: [ Ձեզ եմ ա սում, ձեզ՝ հայոց 
նո րա հաս ե րի տա սարդք, ձեր ա նու նին 
մեռ նեմ, ձեր ար ևին ղուր բան, տա սը լե զու 
սով րե ցեք, ձեր լե զուն, ձեր հա վա տը ղայիմ 
բռ նե ցեք]:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
 Խ. Ա բո վյան, Նա խա շա վիղ կր թու թյան, Եր., 1940: 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF KHACHATUR ABOVYAN’S ‘INTRODUCTION TO 
EDUCATION’ IN THE DEVELOPMENT OF ARMENIAN PEDAGOGY

A. MELKONYAN 

Khachatur Abovyan’s “Nakhashavigh krtutyan” has a very important role in educational sys
tem. It offers various ways of teaching Armenian language in middle grades, which makes the 
teaching easy to understand and simple. Hereinafter is the short analysis of the “Nakhashavigh”. 

 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ “ПРЕДТРОПЬЕ” ХАЧАТУРА АБОВЯНА  
В РАЗВИТИИ АРМЯНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

А. МЕЛКОНЯН

«Подступы к образования» Абовяна занимет большое место в учебно–позновательном 
процессе. Она предлагает многостороннее изучение армянского языка в средних классах, 
которое делает изучение языка доступным и легким. Эта книга содержит соответствующие 
новым методам приемами изучения, где главное место отводится ребенку и его окружению. 
Внизу анализуруем краткое содержание книги.
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Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐԳ ՐԱՎ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԴՊ ՐՈ
ՑՈՒՄ 

Ե րե խա նե րին, ծնող նե րին և ու սու ցիչ նե
րին մի ա վո րում են ը նդ հա նուր մտա հո գու
թյուն ներ ու խն դիր ներ, և դրանց լու ծում ներն 
է ա պես պայ մա նա վոր ված են նրանց հա մա
գոր ծակ ցու թյան բնույ թով:

Դպ րո ցի և ըն տա նի քի հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը նպա տա կաս լաց ու եր կա րատև աշ
խա տանք է, ո րն ա մե նից ա ռաջ են թադ րում է 
ըն տա նի քի, ե րե խայի ըն տա նե կան դաս տի
ա րա կու թյան պայ ման նե րի ու յու րա հատ կու
թյուն նե րի բազ մա կող մա նի և հա մա կարգ
ված ու սում նա սի րու թյուն: 

Ու սու ցիչ նե րի և ըն տա նի քի փոխ ներ գոր
ծու թյան բնույ թը պայ մա նա վոր ված է դպ րո
ցի նկատ մամբ ծնող նե րի վե րա բեր մուն քով, 
ի նչ պես նաև այն հան գա ման քով, թե վեր ջին
ներս` ը ստ ի րենց ի մա ցա կան կա րո ղու թյուն
նե րի, հա յացք նե րի ու դիր քո րո շում նե րի, որ
տեղ են ի րենց տես նում դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցում: Այդ պատ ճա ռով էլ ծնո ղի 
հետ աշ խա տանքն ան հրա ժեշտ է կա ռու ցել 
տար բե րակ ված՝ չպար տադ րել փոխ ներ գոր
ծու թյան մի ա տե սակ ձևեր, այլ կողմ նո րոշ վել 
դե պի ծնող նե րի պա հանջ մունք նե րը, ըն տա
նի քի և ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան 
յու րա հատ կու թյուն նե րը, ծնող նե րին աս տի
ճա նա բար ներգ րա վել դպ րո ցի, դա սա րա նի 
և իր ե րե խայի գոր ծե րում: 

Ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի փոխ ներ գոր
ծու թյան ակ տիվ մե թոդ ներ կա րող են լի նել 
փոր ձի փո խա նակ ման հա մա ժո ղով նե րը, 
հարց ու պա տաս խա նի ե րե կո նե րը, բա նա
վե ճե րը, ու սու ցիչ նե րի ու մաս նա գետ նե րի 
(բ ժիշկ ներ, հո գե բան ներ, սո ցի ա լա կան աշ
խա տող ներ և այլն) հետ հան դի պում նե րը: 
Ե րկ խո սու թյան պա րա գա յում շո շափ վում 
են խն դիր ներ, ո րոնք ե րկ կող մա նի մտա հո
գու թյան ա ռար կա են, կամ ը նդ հա կա ռա կը՝ 
փո խա նակ վում են խն դիր նե րի այն հար
թակ նե րը, ո րոնք ան հանգս տաց նում են կա՛մ 

ու սուց չին, կա՛մ ծնո ղին: Խն դիր նե րը կա րող 
են լի նել ա մե նա պար զից ա մե նա բարդ: Ներ
կա յաց նենք ա մե նա պարզ օ րի նակ նե րից մե
կը, ո րն հան դի պում է յու րա քան չյուր կր թա
կան մի ջա վայ րում: Օ րի նակ և՛ ծնող նե րի, և՛ 
ու սու ցիչ նե րի հա մար շատ կար ևոր կա րող 
է լի նել տար րա կան դա սա րա նում ե րե խայի 
ձե ռա գի րը, տետ րի ը նդ հա նուր էս թե տիկ 
վի ճա կը, ո րի պահ պան ման շուրջ տար վում 
են աշ խա տանք ներ: Հա մա գոր ծակ ցու թյան 
և մի աս նա կան աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ 
հնա րա վոր է հաս նել ո րո շա կի ար դյուն քի, 
քա նի որ մշակ վում են այդ նպա տակն ի րա
կա նաց նե լու հս տակ ու եր կուս տեք հա մա
ձայ նեց ված քայ լեր: Այս պա րա գա յում շատ 
կար ևոր են դպ րո ցա կան հա մա կար գում 
հո գե բա նա կան, ի րա վա բա նա կան, ման
կա վար ժա կան և բժշ կա կան խորհր դատ
վու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ներ մու ծու մը և 
կի րա ռու թյու նը, ո րը կս տանձ նի բեռն վա ծու
թյան մի մա սը և բա վա կան հա ջո ղու թյամբ 
կլու ծի ծա գող հիմ նախն դիր նե րը: Վե րը 
նշված օ րի նա կում կար ծում ե նք ան գնա հա
տե լի է հո գե բա նի դե րը: Հա մա պա տաս խան 
խնդ րի լուծ ման հա մար կա րող են հն չել հետ
ևյալ հար ցե րը՝ ա րդյո՞ք հնա րա վոր է և նպա
տա կա հար մար փո խել ե րե խայի ձե ռա գի րը 
կամ ամ բող ջո վին վե րաց նել թափթփ վա
ծու թյու նը տետ րե րի նկատ մամբ, կր թա կան 
գոր ծըն թա ցում ին չի՞ վրա պետք է հիմ նա
կան շեշ տը դնել, ի ՞ն չը հա մա րել ա ռաջ նային 
և այլն (2, 6):

Հո գե բա նը կամ սո ցի ա լա կան ման կա
վար ժը կա րող են օգ նել նաև ո րո շե լու ծնող
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան նպա տա կը: 
Հատ կա պես հենց նրանք են տի րա պե տում 
այն պի սի տե ղե կու թյուն նե րի, ո րոնք եր բեք 
չեն ձեռք բեր վում հարց ման մի ջո ցով: Ա կն
հայտ է, որ դժ վար է դպ րո ցում ի րա կա նաց
նել յու րա քան չյուր ե րե խայի ծնո ղի հետ փոխ
ներ գոր ծու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
ի րենց մեջ նե րա ռող խն դիր նե րի ամ բողջ 

ՆԵԼ ԼԻ ՀԱ ՐՈՅԱՆ

ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ԵՎ ԴՊ ՐՈՑ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ 
Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ  

ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ



160

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

ծա վա լով: Հե տա զո տում նե րի հա մա ձայն՝ 
ա շա կերտ նե րը, ո րոնց ծնող նե րը ակ տի վո
րեն մաս նակ ցում են կր թա կան գոր ծըն թա
ցին, ա վե լի լավ ար դյունք նե րի են հաս նում. 
ստա նում են ա վե լի լավ գնա հա տա կան ներ, 
ու նեն ա վե լի բարձր ա կա դե մի ա կան ձեռք
բե րում և ա վե լի ո րա կով կա տա րած տնային 
ա ռա ջադ րանք ներ: Նրանց հա ճախ ման ցու
ցա նիշն ա վե լի բարձր է, և աչ քի են ը նկ նում 
դրա կան վար քով, բա րե համ բույր են դպ րո
ցի նկատ մամբ և ու նեն սե փա կան ան ձի և 
հնա րա վո րու թյուն նե րի նկատ մամբ հա վատ: 
Ե րե խան կա րող է լի նել ըն դու նակ և խե լա ցի, 
դա սըն թաց նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցի և 
ի րեն լա վա գույնս դրս ևո րի, սա կայն ըն տա
նի քում ծնող նե րի ա նու շադ րու թյան պատ
ճա ռով և բար ձի թո ղի վի ճա կի հետ ևան քով 
դպ րո ցի մի ա կող մա նի աշ խա տան քը զգա լի
ո րեն տու ժե լու է: Դա սա րա նում Սամ վե լը բա
վա կա նա չափ ակ տիվ ա շա կերտ է, սի րում է 
մաս նակ ցել դա սե րին, հա ջող կա տա րում է 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը, սա կայն մշ տա պես 
ներ կա յա նում է ա ռանց տետ րի, դա սը սո վո
րում է կի սատ–պ ռատ և այլն: Ա կն հայտ է, որ 
ա շա կեր տի կր թա կան գոր ծըն թա ցը բա րե
լա վե լու հա մար հա մա գոր ծակ ցու թյան թի
րախ պետք է ը նտր վի հենց ծնո ղը:

Ծ նող նե րի հետ հան դի պումն ու հա մա
գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քը կա րող են լի նել 
նաև սե մի նար նե րի ձևով: Դրանք են թադ
րում են քն նար կում ներ և գոր ծըն թաց նե րի 
ցու ցադ րում ներ բազ մաբ նույթ խն դիր նե րի 
շուրջ, այդ թվում՝ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
ա դապ տա ցի ան, դա սա րա նի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քը, ի նք նու րույ նու թյան զար
գա ցու մը և այլն: Կար ևոր նա խա պայ ման է 
սե մի նար նե րում այլ մաս նա գետ նե րի (հո
գե բան, ի րա վա բան, սո ցի ա լա կան ման կա
վարժ, հա տուկ ման կա վարժ և այլն) ներ կա
յու թյունն ու ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը:

Ման կա վարժ նե րը և ծնող նե րը ու նեն 
ը նդ հա նուր նպա տակ ներ, և ա ռանց նրանց 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րե խայի կյան քը լի
ար ժեք չէ: Դպ րո ցը ե րե խային տա լիս է ա կա
դե մի ա կան գի տե լիք ներ և ի րա կա նու թյան 
նկատ մամբ դաս տի ա րա կում գի տակ ցա
կան վե րա բեր մունք: Ըն տա նիքն իր հեր թին 
ա պա հո վում է կյան քի պրակ տիկ փորձ (5):

Ծ ՆՈՂ–ԴՊ ՐՈՑ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ  
ԴԵ ՐԸ ԿԱՊ ԿՈՒ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ 
Երբ ե րե խան ու նի կր թու թյան ա ռանձ նա

հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք, հաս կա նա
լի է, որ ծնո ղը շատ ա վե լի մաս նակ ցու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյուն ու պա տաս խա նատ վու
թյուն ու նի կր թու թյան գոր ծըն թա ցում, քան 
այն ծնող նե րը, ո րոնց ե րե խա նե րը չու նեն 
այդ կա րի քը, և կամ այդ ծնո ղի մյուս ե րե
խա նե րը չու նեն այդ կա րի քը: Ծնո ղի մաս
նակ ցու թյու նը ե րե խայի կր թու թյան գոր ծըն
թա ցում սկս վում է հենց ի րենց ըն տա նի քից 
և հենց ի րենց հա մայն քում ու դպ րո ցում (2, 
15): Շատ հա ճախ ե րե խա նե րի կր թու թյու նը 
տու ժում է այն պատ ճա ռով, որ ըն տա նի քում 
ա կն կա լիք նե րը ե րե խայից կր թու թյան, ձեռք
բե րում նե րի ու ար դյունք նե րի ա ռու մով շատ 
ցածր են: Սա հա ճախ կրկն վող եր ևույթ է: 
Յու րա քան չյուր ծնող, ան կախ իր ե րե խայի 
կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րի քի աս տի ճա նից, պետք է հա վա տա, որ 
կր թու թյան դրա կան ազ դե ցու թյունն իր ե րե
խայի զար գաց ման պրո ցե սում ո չն չով տար
բեր չէ, քան իր մյուս ե րե խա նե րի հա մար (3, 
39):

Ե րբ ե րե խան ար դեն դպ րո ցում է, թե՛ ծնո
ղի, թե՛ դպ րո ցի կար ևոր ա նե լիքն է հա մա
գոր ծակ ցու թյան ու ղի ներ գտ նել, ո րով հետև 
ի նչ պես ծնող նե րը, այն պես էլ ու սու ցիչ նե րը 
մեր հա սա րա կու թյան այն ան դամ ներն են, 
ով քեր հա ճախ ա ռաջ նորդ վում են դեռևս գո
յու թյուն ու նե ցող կարծ րա տի պե րով, որ այս 
ե րե խա նե րը չեն կա րող, մինչ դեռ այդ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը իս կա պես ծնո ղին դարձ
նում է ա վե լի ի րա տես իր ե րե խայի կա րո
ղու թյուն նե րի հան դեպ, ու սուց չին դարձ նում 
է ա վե լի վս տահ, որ ին քը կա րող է այդ ե րե
խայի կր թու թյու նը կազ մա կեր պել: 

Ա շա կերտ նե րիցս մե կը ու ներ ագ րե սիվ 
վե րա բեր մունք իր հա մա դա սա րան ցի նե րի 
և ու սու ցիչ նե րի նկատ մամբ, և ագ րե սի ան 
կա րող էր հաս նել ֆի զի կա կան բռ նու թյան: 
Հո գե բանն ու սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը, 
աշ խա տե լով ե րե խայի հետ, ի նչ պես նաև հա
մա գոր ծակ ցե լով ծնող նե րի հետ, պար զե ցին, 
որ ե րե խան ագ րե սիվ է մի այն դպ րո ցում և 
տա նը: Մաս նա գետ նե րը բա ցա հայ տե ցին, 
որ Վար դա նը գե րակ տիվ է և ձեռ նար կե ցին 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ: Իմ հոր դո րով 
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դա սըն կեր նե րը այ ցե լե ցին նրանց տուն, և 
ե րե խայի ռե ակ ցի ան կա րե լի էր գնա հա տել 
ըն կե րա կան, ջերմ և բա րյա ցա կամ: Հո գե
բա նի հետ խոր ու սում նա սի րե լով խն դի րը` 
ե կանք այն եզ րա հանգ ման, որ ե րե խայի ագ
րե սիվ վե րա բեր մուն քը ձևա վոր վել է ման կա
պար տե զի տա րի քից, ե րբ ե րե խան վի ճում էր 
իր տա րե կից այլ ե րե խա նե րի հետ, և դաս
տի ա րակ նե րը ե րե խային մե կու սաց նում է ին 
մյուս ե րե խա նե րից` այդ պի սով ձևա վո րե լով 
ե րե խայի ագ րե սի ան և ան հան դուր ժո ղա կա
նու թյու նը իր ըն կեր նե րի և դաս տի ա րակ նե
րի հան դեպ: Հաս կա նա լով խն դի րը և դրա 
պատ ճառ նե րը` ո րո շե ցի պար զել ե րե խայի 
նա խա սի րու թյուն նե րը, ո րով և կգ րա վե ի 
նրա ու շադ րու թյու նը: Ծնո ղի հետ հա մա գոր
ծակ ցե լով` հաս կա ցա, որ ա շա կեր տի նա
խա սի րու թյուն նե րից է շախ մատ խա ղա լը: 
Այդ պի սով՝ դա սապ րո ցե սից դուրս շփ վում է ի 
ա շա կեր տիս հետ շախ մա տի սե ղա նի շուրջ, 
ի սկ շու տով դա սըն կեր նե րը ևս սկ սե ցին նրա 
հետ շախ մատ խա ղալ: 

Ո րո շա կի ջան քե րի շնոր հիվ պար զե լով 
ե րե խայի ագ րե սի այի պատ ճառ նե րը և փնտ
րե լով այդ պատ ճառ նե րից բխող խն դիր նե
րի լու ծում նե րը՝ ու սու ցիչ–ծ նող սերտ և ճիշտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով ար դյուն քում 
ստեղծ վեց փոխվս տա հու թյան մթ նո լորտ, 
Վար դա նը ըն կե րա ցավ դա սըն կեր նե րի հետ, 
և նա այլևս ոչ մի վախ չու ներ հա սա րա կու
թյու նից, ան հե տա ցան ագ րե սի այի բո լոր 
դրս ևո րում նե րը: 

Ծ նող –ու սու ցիչ փոխ հա րա բե րու թյու նը
Ծ նող ներն ու ըն տա նի քի ան դամ նե րը 

ե րե խայի ա ռա ջին և ա մե նա կար ևոր ու սու
ցիչ ներն են: Ոչ մի հա կա սու թյուն չի կա
րող լի նել դպ րո ցի և ըն տա նի քի միջև, ե թե 
ծնող ներն ու դպ րո ցը հա ջո ղու թյամբ հա
մա գոր ծակ ցում են, ին չը ա շա կեր տի կր թու
թյան վճ ռո րոշ տարրն է: Վեր ջին շր ջա նում 
շատ է քն նարկ վում, թե ի նչ պես ծնող նե րին 
ներգ րա վել: Կա տե սա կետ, որ ծնող նե րի 
դե րը սահ մա նա փակ վում է՝ ե րե խա նե րի 
կար գա պա հու թյա նը հետ ևե լով և ու սու ցիչ
նե րին ա ջակ ցե լով: Այլ տե սան կյու նից այդ 
դերն ա վե լի ը նդ լայն ված է ըն կալ վում: Ը ստ 
այդմ՝ ծնող նե րը պետք է կար դան ե րե խա նե
րի հա մար, օգ նեն տնային աշ խա տանք նե
րը կա տա րե լիս, մաս նակ ցեն ծնող –ու սու ցիչ 
կոն ֆե րանս նե րին, հա մադպ րո ցա կան ծնո

ղա կան ժո ղով նե րին: Ա մե նայն հա վա նա կա
նու թյամբ ծնող ներն ի րենք էլ են ցան կա նում 
ը նդ գրկ վել ի րենց ե րե խա նե րի կր թու թյան 
գոր ծում, մի այն թե ու ղի նե րը հս տակ չեն: 
Դ րա կան և ար դյու նա վետ դպ րո ցա կան մի
ջա վայր ստեղ ծե լու գոր ծում ա ջակ ցու թյան 
մեկ այլ աղ բյուր է դպ րո ցա կան կյան քում 
ծնող նե րի ներգ րա վու մը: Այ սօր դպ րո ցում 
ծնո ղի ներգ րավ ման ը նդ լայ նու մը կա րող է 
ո րա կյալ տար րա կան կր թու թյա նը նպաս տե
լու բեռն ու հա ճույ քը կի սե լու հնա րա վո րու
թյուն ստեղ ծել: Ծ նող նե րը ի րենց ե րե խա նե
րի դաս տի ա րա կու թյան և կր թե լու գոր ծում 
դառ նում են ու սուց չի գոր ծըն կեր նե րը (1, 
23): Նրանք ի րենց ե րե խա նե րի հա մար ու
նեն նույն նպա տակ նե րը, ի նչ –որ ու սու ցիչ նե
րը բո լոր ե րե խա նե րի հա մար: Հատ կա պես 
տար րա կան դպ րո ցում ե րե խա նե րի ու սում
նա ռու թյան գոր ծում ծնող նե րի ներգ րա վու մը 
խիստ է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի, որ քան 
շատ, այն քան լավ: Ծնող ներն ու դպ րո ցը մի
ա սին են պա տաս խա նա տու զար գաց ման բո
լոր ո լորտ նե րում: Կր թու թյան հար ցում ծնող
նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը ա պա հո վե լու 
հա մար կա րե լի է թույլ տալ, որ ծնող նե րը դա
սա վան դեն` օգ տա գոր ծե լով ի րենց մաս նա
գի տա կան գի տե լիք նե րը: Ի րենց ծնող նե րին 
տես նե լով դպ րո ցի կյան քում ներգ րավ ված 
և հա մա գոր ծակ ցե լիս` ե րե խա ներն ի րենց 
ա վե լի կար ևոր մարդ են զգում: Ըն տա նի քի 
և դպ րո ցի լավ, բա րե կա մա կան հա րա բե րու
թյուն նե րից շա հում են բո լոր ե րե խա նե րը:  
 Կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի նա խա գիծ, որ
տեղ ներ գարվ վեն ծնող նե րը՝ օ գտ վե լով 
ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից և 
այն ար դյու նա վետ կի րա ռե լով: Ա շա կերտ նե
րիցս մե կը հրա շա լի ձայն ու ներ և եր գում էր: 
Նա տա ղան դը ժա ռան գել էր մայ րի կից: Մայ
րիկն աշ խա տում էր ե րաժշ տա կան ու սում
նա րա նում: Մի ան գամ եր գի դա սա ժա մին 
հրա վի րե ցի նրան, դասն ան ցավ շատ հա
գե ցած ու հե տաքր քիր: Ան ժե լայի մայ րի կը 
հա մա ռոտ դա սա խո սու թյուն ներ կա յաց րեց 
ժո ղովր դա կան խա ղիկ նե րի մա սին, նվի րեց 
մի քա նի կա տա րում, սո վո րեց րեց նաև ե րե
խա նե րին: 

Անն կա րագ րե լի էր ե րե խա նե րի ոգ ևո
րու թյու նը ո ղջ դա սա ժա մին: Յու րա քան
չյու րը հան դես ե կավ սե փա կան ա ռա ջար
կու թյամբ՝ մյուս դա սա ժա մին իր մայ րի կին 
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կամ հայ րի կին հրա վի րե լու: Տես նե լով նա
խագ ծի ար դյու նա վե տու թյու նը և կեն սու
նա կու թյու նը՝ հեր թա կան ծնո ղա կան ժո
ղո վի ըն թաց քում քն նար կե ցինք այն, և մի 
քա նի ծնող ևս հա մա ձայ նե ցին մեկ օ րով 
դառ նալ «ծ նող –ու սու ցիչ»: Նրան ցից մե
կը, ո րը կեն սա բան էր, տե ղե կատ վու թյուն 
հա ղոր դեց ե րե խա նե րին «Ա շուն» թե մայի 
շր ջա նակ նե րում տերև նե րի դեղ նե լու, ծա
ռե րի, ան ձր ևի, խո նա վու թյան մա սին:  
Այս պի սի սերտ և շո շա փե լի հա մա գոր ծակ
ցու թյան ար դյուն քում ոգ ևո րու թյան ա լի քը 

հա մա կում է ոչ մի այն ա շա կերտ նե րին, այլև 
ծնող նե րին, և սկս վում են փնտր վել հա մա
գոր ծակ ցու թյան և ի րենց ե րե խա նե րի կր թա
կան կյան քին մաս նակ ցու թյան նոր ու ղի ներ: 
Այս պի սով՝ ծնո ղը մի այն հե ռա վար պատ կե
րաց մամբ չի ըն կա լում իր ե րե խայի ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցը, այլ ան մի ջա կան մաս
նակ ցու թյուն է ու նե նում դրան, «իր մաշ կի 
վրա զգում» տար րա կան դա սա րա նում կր
թա կան հիմ քը ա մուր դնե լու պա տաս խա
նատ վու թյու նը, դժ վա րու թյուն ներն ու հա ճե լի 
ըն թաց քը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. «Ըն տա նիք և դպ րոց» գի տա մե թո դա կան ամ սա գիր, Եր., 2013:
2. Նե րա ռա կան կր թու թյուն, վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի բո վան դա կային նյու թեր, Եր., 2016 թ.:
3. Дьюи Дж. Школа и общество, Москва, 1925.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ШКОЛЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Н. АРОЯН 

Школа и семья имеют общие интересы и проблемы, и решения зависят от их 
сотрудничества. Цель состоит в том, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс 
и повысить уровень образования ребенка.

EFFECTIVITY OF COOOPERATION OF SCHOOL AND FAMILY IN ELEMENTARY 
SCHOOL

N. HAROYAN 

School and family have common interests and problems and resolution depends on their co
operation. The aim is to involve parents in educational level.
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ԷԼ ՖԻ ՆԱ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

Տ ՐԱ ՄԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄՏԱ ԾՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 
Բ նու թյու նը մար դուն օժ տել է զար գա ցած 

մտա ծո ղու թյուն ձեռք բե րե լո ւու նա կու թյամբ: 
Ա ռօ րյա դի տար կում նե րը ցույց են տա լիս, 
որ մար դիկ միշտ միև նույն ձևով չեն մտա
ծում: Ի րադ րու թյան պա հանջ նե րից և ի րենց 
զար գաց ման տա րի քային փու լի յու րա հատ
կու թյուն նե րից կախ ված` մար դիկ ա ռա վե
լա պես օ գտ վում են մտա ծո ղու թյան այս կամ 
այն տե սա կից, ը նդ ո րում՝ դրանք գոր ծի 
են դր վում ի նք նա բե րա բար, պրոբ լե մային 
ի րադ րու թյան կամ խնդ րի ըն կալ ման հետ 
մի ա սին: Ա ռանձ նաց նում են մար դու մտա
ծո ղու թյան հետ ևյալ հիմ նա կան տե սակ նե րը.

ա) ակ նա ռու – գործ նա կան,
բ) ակ նա ռու – պատ կե րա վոր,
գ) խոս քային – տրա մա բա նա կան:
Խոս քային–տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու

թյունն ըն թա նում է խոս քի, լեզ վի պար տա դիր 
մաս նակ ցու թյամբ: Հիմ նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյու նը հաս կա ցու թյուն նե րի և տրա
մա բա նա կան կա ռուց վածք նե րի օգ տա գոր
ծումն է, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն և գոր ծում են 
լեզ վա կան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ:

Լե զուն և մտա ծո ղու թյու նը ան խզե լի ո րեն 
կապ ված են ի րար հետ: «Հն չյու նային լեզ վի 
մի ա վոր նե րով ձևա վոր ված, լեզ վա կան թա
ղան թով նյու թա կա նա ցած մտա ծո ղու թյու
նը մար դու մտա ծո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա մե նա բարձր աս տի ճանն է»,– ա հա այս պես 
է ար տա հայտ վել հայտ նի լեզ վա բան Է դո
ւարդ Ա ղա յա նը (1, 55): Լե զուն մտա ծո ղու
թյան ար տա հայտ ման մի ջոց է, մտա ծո ղու
թյու նը՝ ի բրև հաս կա ցու թյուն նե րի ու մտ քե րի 
ամ բող ջու թյուն: Գո յու թյուն ու նի լեզ վամ տա
ծո ղու թյուն հաս կա ցու թյու նը: Այ սինքն՝ ե թե 
լե զուն և մտա ծո ղու թյու նը մի աս նա կան են, 
ա պա լեզ վի ու սու ցումն ու նի լա վա գույն հնա
րա վո րու թյուն նե րը զար գաց նե լու ա շա կեր տի 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը: 

Լե զուն նաև հա ղոր դակց ման մի ջոց է: 
Սա նշա նա կում է, որ պետք է կա րո ղա նալ 
ա պա հո վել այն կեն սա կան պա հան ջը, որ 
ա շա կեր տը մտ քերն ար տա հայ տի գրա գետ 
և գե ղե ցիկ հայե րե նով, թույլ չտա իր սո վո
րած կա նոն նե րից շե ղում ներ, այդ կա նոն նե

րը կա րո ղա նա կի րա ռել:
Լե զուն թույլ է տա լիս գրա վոր կամ բա

նա վոր խոս քի մի ջո ցով հս տա կո րեն ձևա
կեր պել միտ քը, գի տակ ցել այն ու հաս կա
նալ: Ե թե մարդն ու նի զար գա ցած խոսք, 
ա պա նա հեշ տու թյամբ է կա րո ղա նում իր 
մտ քե րը շա րադ րել: Խոսքն այս ա ռու մով դի
պուկ է բնու թագ րել Ալ. Նալ չա ջյա նը. «Բա ռը, 
խոս քը մտ քի նյու թա կան թա ղանթն է» (2, 
237): Հա ճախ մարդն իր սե փա կան մտ քերն 
ի սկ ան հրա ժեշտ խո րու թյամբ սկ սում է հաս
կա նալ մի այն այն բա նից հե տո, ե րբ խոս քի 
օգ նու թյամբ ձևա կեր պում, հղ կում է դրանք: 
Եվ, ան շուշտ, սե փա կան քիչ թե շատ բարդ 
միտքն ու րի շին հաս կա նա լի դարձ նե լու ան
հրա ժեշտ պայ մա նը այդ միք տը խոս քով ար
տա հայ տելն է:

Խոս քը մարդ կանց հա ղոր դակց ման, մտ
քե րի փո խա նակ ման հիմ նա կան մի ջոցն է:

Լեզ վի և մտա ծո ղու թյան մի աս նու թյան 
մա սին ա հա այս պես է ար տա հայտ վել Էդ. 
Ա ղա յա նը. «Լեզ վի մեջ չկա ո չինչ, ո րը ե ղած 
չլի նի մտա ծո ղու թյան մեջ» (1, 48):

Մ տա ծո ղու թյու նը խիստ ան հրա ժեշտ է 
ու սում նա կան յու րա քան չյուր ա ռար կայի ու
սուց ման հա մար: Հայոց լեզ վի դպ րո ցա կան 
ու սուց ման հիմ նա կան թե րու թյուն նե րից մե
կը մնում է սեր տո ղա կա նու թյու նը: Գի տակ
ցա կան յու րաց ման փո խա րեն ա շա կերտ
նե րը հա ճախ մե խա նի կո րեն կրկ նում են 
դա սագր քային բա ցատ րու թյուն նե րը, և ե րբ 
հարկ է լի նում դրանք բա ցատ րել կամ գործ
նա կա նում կի րա ռել, ա պա ո րո շա կի ո րեն 
դժ վա րա նում են: Սա պար տա վո րեց նում է 
հայոց լեզ վի ու սուց չին ու սուց ման ար դյու նա
վետ մե թոդ նե րի գոր ծադ րու մով զար գաց նել 
ա շա կեր տի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու
թյու նը, յու րա ցու մը դարձ նել գի տակ ցա կան, 
ո րն էլ հիմք է գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց ման: «Տ րա մա բա նա կան մտա ծո
ղու թյան ա ռա վել բարձր մա կար դակ առ կա 
է այն դեպ քում, ե րբ ան ձի մտա ծո ղու թյու նը 
դի նա միկ է ու ճկուն, նա իր մտ քի բո վան դա
կու թյան տար րերն ու գոր ծառ նա կան կազ մը 
կա րո ղա նում է ա րա գո րեն հար մա րեց նել իր 
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ա ռջև դր ված նոր խն դիր նե րին, օգ տա գոր
ծել մտա ծո ղա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը, 
ա րա գո րեն ի մա ցու թյան մեկ օբյեկ տից ան
ցնել մյու սին, կա պեր գտ նել այդ օբյեկտ նե րի 
միջև» (2, 294): Այդ հատ կու թյունն Ալ բերտ 
Նալ չա ջյանն ան վա նում է հմ տու թյուն: 

Պա տա հա կան չէ, որ լե զուն հա մե մա տում 
են մա թե մա տի կայի հետ. բա վա կան է հաս
կա նալ ա ռար կայի է ու թյու նը, սո վո րել խն
դիր նե րի և վար ժու թյուն նե րի լուծ ման ձևե րը, 
հմ տա նալ դրանց մեջ, և կհաղ թա հար վեն 
ա ռար կայի բար դու թյուն նե րը, սո վո րա ծը չի 
մո ռաց վի: Ե թե ա շա կեր տը ժա մա նա կին լավ 
չի սո վո րել մա թե մա տի կա կան որ ևէ, հատ
կա պես հան գու ցային թե մա, ա պա դա ան
մի ջա կա նո րեն ան դրա դառ նում է հա ջորդ 
թե մա նե րի յու րաց ման վրա, սրանք է լ՝ այլ 
թե մա նե րի, և այս պես շա րու նակ: Հիմ նա կա
նում այդ պես է նաև լե զուն: Լե զուն ամ բող
ջա կան հա մա կարգ է, կա ռույց, ո րի կազ միչ 
տար րե րը պայ մա նա վոր ված են մի մյան ցով, 
բխում են մի մյան ցից, սո վո րա բար հա ջոր
դը հեն վում է նա խոր դի վրա: Օ րի նակ. ե թե 
լավ գի տեն բայի կազ մու թյու նը, ո րն էլ հիմք 
կդառ նա դեր բայ նե րի կազ մու թյան յու րաց
մա նը, ի սկ ե թե լավ գի տեն դեր բայ նե րը, 
նրանց կազ մու թյու նը և բա յա հիմ քե րը, կու
նե նան ան հրա ժեշտ հիմք դի մա վոր ձևե րի 
կազ մու թյան, բա ղադ րյալ ձևե րի ար տա հայ
տած ի մաստ նե րի և կի րա ռու թյան հա մար:

Տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման, գի տակ ցա կան յու րաց ման ա պա
հով ման հա մար պա հանջ վում են հա մառ 
և հետ ևո ղա կան աշ խա տանք, մե թոդ նե րի 
բազ մա զա նու թյուն, լեզ վա կան եր ևույթ նե րի 
ու հաս կա ցու թյուն նե րի պատ ճա ռա հետ ևան
քային կա պի բա ցա հայ տում:

Մ տա ծո ղու թյու նը գոր ծըն թաց է, ո րի ըն
թաց քում ար տա ցոլ վում է եր ևույ թը, բա ցա
հայտ վում են նրա հիմ նա կան հատ կա նիշ
նե րը, այլ եր ևույթ նե րի հետ ու նե ցած կապն 
ու պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը, ը նդ հան րու
թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը: Մտա
ծո ղու թյու նը սկս վում է այն տեղ, որ տեղ կա 
հարց, խն դիր, պրոբ լեմ, ան հայ տը գտ նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն: Եվ դրա հա մար էլ տրա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
հիմ նա կան փու լը մնում է նոր դա սի հա ղոր
դու մը, բա ցատ րու թյու նը, քա նի որ այդ փու
լում է դր վում նոր նյու թի ի մա ցու թյան հիմ քը: 

Ա շա կերտ նե րի ա ռջև պետք է դր վեն խն դիր
ներ, հար ցեր, դրանք ձևա կերպ վեն հս տա կո
րեն ու մատ չե լի և ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ 
լուծ վեն, բա ցա հայտ վեն: Ա շա կեր տը պի տի 
կա րո ղա նա հա մե մա տել, եզ րա կա ցու թյուն 
ա նել, գտ նել ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար
բե րու թյուն նե րը, սահ մա նել օ րի նա չա փու
թյու նը, այլ խոս քով՝ մտա հան գում կա տա րել: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ 
շատ հա ճախ ու սու ցիչն ա ռա ջադ րում է ա ռան
ձին փաս տեր, օ րի նակ ներ, ու շադ րու թյուն 
հրա վի րում այս կամ այն կող մի վրա, պա հան
ջում վեր լու ծել դրանք, կա տա րել հա մե մա տու
թյուն ներ, գտ նել օ րի նա չա փու թյու նը: 

Ա շա կեր տի տրա մա բա նա կան մտա ծո
ղու թյան զար գա ցու մը ոչ մի այն նա խա պայ
ման է գի տե լիք նե րի գի տակ ցա կան յու րաց
ման և դրանք գործ նա կա նում կի րա ռե լու 
հմ տու թյան մշակ ման, այլև առ հա սա րակ 
մտա ծո ղու թյան կար գա վոր ման, մտա ծո ղու
թյան զար գաց ման հա մար: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան 
խն դիր նե րից մե կը դպ րո ցա կան նե րի մեջ 
ակ տիվ, ի նք նու րույն, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան ձևա վո րումն է: Ակ տիվ մտա
ծո ղու թյու նը կա րող է և ի նք նու րույն չլի նել: 
Ա շա կեր տը կա րող է ար տա հայ տել նաև ու
րի շի միտ քը կամ կար ծի քը: Ի սկ ի նք նու րույն 
մտա ծո ղու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ա շա կեր տին ա զատ ար տա հայ տել իր մտ քե
րը, թեև նրանց մեջ կա րող են լի նել նաև ոչ 
ճիշտ ձևա կեր պում ներ կամ մտ քեր: Ի նք նու
րույն մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը նպաս
տում են հա ճա խա կի կազ մա կերպ վող բա
նա վե ճե րը, քն նար կում նե րը: Պետք է նշել, 
որ ի նք նու րույն մտա ծո ղու թյու նը ոչ միշտ է 
ստեղ ծա գոր ծա կան: 

Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան դա սա ժա
մե րին ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյա նը 
շատ լավ նպաս տում են շա րադ րու թյուն նե րը 
կամ ա նա վարտ փո խադ րու թյուն նե րը: Այս 
ա ռա ջադ րանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ա շա կեր տին ա սե լու իր խոս քը, ցույց 
տա լու իր եր ևա կա յու թյու նը, աշ խարhա յաց
քը և մտ քի թռիչ քը: Ա շա կերտ նե րի շր ջա նում 
ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն են ա ռա
ջաց նում ա նա վարտ փո խադ րու թյուն նե րը, 
ո րոնք ստի պում են ա շա կեր տին զար գաց նել 
եր ևա կա յու թյու նը, հան դես գալ ի նք նու րույն, 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյամբ:
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Ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյունն 
ան պայ մա նո րեն և՛ ակ տիվ է, և՛ ի նք նու րույն: 
Նրա զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
ա շա կեր տին հա ճա խա կի դնել այն պի սի 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ նե րում, ո րոնց մեջ 
նրա նից պա հանջ վեր ի նք նու րույն լու ծե լու 
կա րո ղու թյուն և ձգ տում: Շատ կար ևոր է, 
ե րբ ա շա կերտն ի նքն է բա ցա հայ տում, ի նքն 
է գտ նում պա տաս խա նի, պրոբ լե մի լուծ ման՝ 
մինչև այդ ի րեն ան հայտ ու ղին: 

Ոչ մի այն ստեղ ծա գոր ծա կան, այլ նաև 
ի նք նու րույն մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը 
պա հան ջում է պա րապ մունք նե րի այն պի
սի կազ մա կեր պում, ե րբ գի տե լիք նե րը տր
վում են ոչ թե պատ րաս տի վի ճա կում, այլ 
մեծ մա սամբ ա շա կերտ նե րը ձեռք են բե րում 
ի նք նու րույն: Դրան, բնա կա նա բար, օգ նում է 
վա ղուց հայտ նի օգ տա գոր ծու մը, սա կայն ոչ 
ա մեն դեպ քում և ոչ միշտ ճիշտ ու լրիվ օգ
տա գոր ծե լով այն մե թո դը, ե րբ գի տե լիք ներ 
են տր վում՝ ա շա կերտ նե րին մղե լով հայտ նի 
փաս տի ի նք նու րույն եզ րա կա ցու թյուն ներ 
ա նե լու ե ղա նա կով: Տար բեր տի պի հար ցե
րը, հա կադ րու թյու նը, հա մե մա տու թյու նը, 
հա կա պատ կեր նե րի և հա կա ռակ օ րի նակ
նե րի օգ տա գոր ծու մը, այն պի սի խն դիր նե րի 
օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք լուրջ մտա ծե լու տե
ղիք են տա լիս, բայց ո րոնք կա րե լի է լու ծել 
ի նք նու րույն ու ժե րով, այդ ա մե նը դր դում, 
ի սկ հե տո վար ժեց նում է ա շա կերտ նե րին 
ի նք նու րույն վեր լու ծու թյան և վեր լու ծած օ րի
նակ նե րի ի նք նու րույն ը նդ հան րաց ման:

Մ տա ծո ղու թյան ակ տի վաց ման կար ևոր 
մի ջոց է ու սուց ման ըն թաց քում ու սուց չի կող
մից օգ տա գործ վող հար ցե րի հա մա կար գը: 
Նույ նիսկ նոր նյու թի հա ղորդ ման ժա մա նակ 
ի նքն ի րեն ո ւղղ ված ու սուց չի հար ցը զգաս
տաց նում է ա շա կերտ նե րին, ու ժե ղաց նում 
նրանց մտ քի աշ խա տան քը: Մտա ծո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման հա մար է ՛լ 
ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ու սուց չի 
պատ մե լու կամ բա ցատ րու թյան ըն թաց քում 
զրույ ցի, քն նարկ ման մե թոդ նե րին դի մե լը: 
Դրանք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա շա
կեր տին ը նդ հան րաց նե լու ու նե ցած գի տե լիք
նե րը և օգ նում նոր նյու թը հնի հետ կա պե լու, 
ը նդ հա նու րից մաս նա վոր և մաս նա վո րից 
ը նդ հա նուր ան ցում կա տա րե լու հա մար:

Հայոց լեզ վի դա սա ժա մե րին շատ հա
ճախ ու սու ցիչն ան դրա դառ նում է նա խա դա

սու թյան ան դամ նե րին: Յու րա քան չյուր ան
դամ բա ցատ րե լիս պետք է նախ ա սել, թե ի նչ 
է ցույց տա լիս այդ ան դա մը և որ խոս քի մա
սով, ի նչ ձևով է ար տա հայտ վում: Ը նդ ո րում, 
ե թե գո յա կան է, որ հո լո վով, ե թե բայ է, ի ՛նչ 
ձևով՝ դի մա վոր թե ան դեմ, որ դեր բայով և 
այլն: Ե թե ա շա կեր տը գի տի այս ձևը, ե ղա
նա կը, նշա նա կում է ու սու ցի չը կա րո ղա ցել է 
կար գա վո րել մտա ծո ղու թյու նը, սո վո րեց նել 
լեզ վի գաղտ նիք նե րը:

Մ տա ծո ղու թյան զար գաց մա նը նպաս
տում է նաև հա մա կարգ ված ու սու ցու մը: 
Հայե րե նի հո լով նե րը, որ պես քե րա կա նա
կան կարգ, քե րա կա նա կան ի մաս տի և ձևի 
մի աս նու թյուն են և ու նեն հա մա պա տաս խան 
կի րա ռու թյուն ներ: Նշա նա կում է, որ ա շա
կեր տը պետք է ի մա նա, որ հո լով նե րը բա
ցատ րե լիս հար ցը ներ կա յաց նե լու է ո րո շա կի 
հա մա կար գով, ո րո շա կի պլա նով.

ա) ի նչ է ար տա հայ տում տվյալ հո լո վը, 
ի նչ են ցույց տա լիս այդ հո լո վով դր ված բա
ռե րը,

բ) ի նչ պես է կազմ վում այդ հո լո վը, ի նչ 
վեր ջա վո րու թյուն նե րով և որ հիմ քով,

գ) ի նչ կի րա ռու թյուն ներ ու նի այդ հո լո վը:
Տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար

գաց մա նը մե ծա պես նպաս տում են լեզ վա
կան փաս տե րի հա մե մա տու թյուն նե րը, հա
մադ րումն ու հա կադ րու մը: Աչ քա թող չպետք 
է ա նել նաև այդ բնույ թի աշ խա տան քը: Ա հա 
մեկ օ րի նակ. բայն ան ցնե լուց հե տո նպա
տա կա հար մար է տալ այս պի սի հանձ նա րա
րու թյուն. գտ նել հետ ևյալ բայե րի ը նդ հան րու
թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը, այ սինքն՝ 
ի նչ հատ կա նիշ նե րով են նույ նը և ի նչ հատ
կա նիշ նե րով տար բեր հետ ևյալ բայե րը՝ մո տե
ցավ և տես նում էր, կա ռուց վե լու է և պատ մի, 
գա լիս է և բե րեց, կոտ րա տող և մո ռա ցած և 
այլն: Ա ռա ջադ րան քը տա լուց ա ռաջ պետք է 
նա խա պես կրկ նել, հի շեց նել բայի բո լոր հատ
կա նիշ նե րը, ո րոնք պետք է հա մե մատ վեն՝ 
դի մա վոր և ան դեմ, կազ մու թյուն, հիմ քի կազ
մու թյուն, սեռ, խո նար հում, դեմք, թիվ, ժա մա
նակ, ե ղա նակ, պարզ և բա ղադ րյալ դի մա վոր 
ձևեր, կա նո նա վոր և ան կա նոն: Նմա նա տիպ 
ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լիս կա րե լի է օ գտ
վել Վե նի դի ագ րամ մե թո դից: Նման հանձ
նա րա րու թյուն ներ կա րե լի է տալ գրե թե բո լոր 
թե մա ներն ան ցնե լուց հե տո. հա մե մա տել հն
չյուն ներն ի րենց հատ կա նիշ նե րով, հն չյու նա
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փոխ ված և ան հն չյու նա փոխ բա ռեր, գրու թյուն 
և ար տա սա նու թյուն, բա ռե րի տե սակ նե րը, գո
յա կան ա նուն, ա ծա կան ա նուն, թվա կան, դե
րա նուն, բայ, կապ, շաղ կապ, ձայ նար կու թյուն, 
վե րա բե րա կան, շա րա հյու սա կան զա նա զան 
կա ռույց ներ: Շատ կար ևոր է նաև բա ռե րի 
ձևա բա նա կան վեր լու ծու թյու նը, ո րը ևս հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս կրկ նե լու ան ցա ծը, ամ
րապն դե լու և մտա ծե լու: Օ րի նակ՝ գո յա կա նը 
դուրս գրել, նշել հո լով, հո լո վում, թիվ, ա ռում, 
ան ձ թե իր, հա տուկ թե հա սա րակ և այլն:

Նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րը հայոց 
լեզ վի ու սուց չին տա լիս են հնա րա վո րու
թյուն ներ, որ պես զի ա շա կերտ նե րը կրկ նեն, 
վեր հի շեն ան ցա ծը, մտա ծեն, սո վո րեն եր
ևույթ նե րը քն նել, վեր լու ծել և ի վեր ջո զար
գաց նեն մտա ծո ղու թյու նը: 

Ա շա կեր տի տրա մա բա նա կան մտա ծո
ղու թյան զար գաց ման, ը նդ հան րա ցում ներ 
կա տա րե լու գոր ծում լավ հնա րա վո րու թյուն
ներ են տա լիս ամ փո փիչ պա րապ մունք նե րը, 

կրկ նու թյուն նե րը: Նույն նպա տա կին կա րող 
են ծա ռայել թե մա նե րի ամ փո փիչ գծա պատ
կեր նե րը, ա ղյու սակ նե րը, ո րոնք ան պայ ման 
պետք է վեր լուծ վեն: Ա շա կերտ նե րը պետք 
է ի մա նան գծա պատ կեր ներ կա ռու ցե լու 
գաղտ նիք նե րը, նր բու թյուն նե րը: Գծա պատ
կերն այն պի սին պետք է լի նի, որ կար դաց վի 
և ո րո շա կի գա ղա փար կազմ վի հաս կա ցու
թյան մա սին:

Մայ րե նի լեզ վի ու սուց ման ո րա կը բա րե
լա վե լու, ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց
նե լու, այն ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար պետք 
է պայ քա րել սեր տո ղա կա նու թյան դեմ, ան
հրա ժեշտ է հաս կաց նել լեզ վա կան հաս կա
ցու թյուն նե րի է ու թյու նը, ա պա հո վել նյու թի 
գի տակ ցա կան յու րա ցու մը, ա մեն կերպ ակ
տի վաց նել ա շա կեր տին, սո վո րեց նել մտա
ծել, փաս տե րը քն նել և ի նք նու րույն եզ րա
կա ցու թյուն ներ ա նել, ը նդ հան րա ցում ներ 
կա տա րել:
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THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING
E. KARAPETYAN 

The article presents the connection between language and thinking, methods and techniques 
that contribute to the development of the student’s logical thinking.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Е. КАРАПЕТЯН 

В статье представлена взаимосвязь между языком и мышлением, методы и приемы, 
которые способствуют развитию логического мышления студентов.
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Մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման հիմ նա
կան նպա տակն է ա շա կերտ նե րի մեջ մշա կել 
վեր լու ծա կան, տրա մա բա նա կան, հա մա կար
գային ու խորհր դան շա կան մտա ծո ղու թյուն, 
հե տա զոտ ման կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու
թյուն ներ: Մա թե մա տի կայի դա սա վան դու մը 
ա շա կեր տին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձեռք 
բե րե լու այն կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն
նե րը, ո րոնք հե տա գա յում պետք է օգ նեն 
նրան կեն ցա ղային, գործ նա կան հիմ նախն
դիր նե րը լու ծե լու հար ցում [1; 10–12, 4; 9]: 

Մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րին տի րա
պե տե լը խթա նում է սո վո րո ղի հե տաքրք րու
թյուն նե րը, նպաս տում կա րո ղու թյուն նե րի և 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը: Մա թե մա տի
կան հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ի րա կան 
եր ևույթ նե րը և ա ռօ րյա խն դիր նե րը մո դե լա
վո րե լու մի ջո ցով դրանց ու սում նա սի րու թյու
նը փո խար կել թվե րի, պատ կեր նե րի և պայ
մա նան շան նե րի՝ ու սում նա սի րե լով դրանք 
մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րով։ 

Ու սում նա կան այս բնա գա վա ռի հիմ նա
կան նպա տակն է մա թե մա տի կա կան հաս
կա ցու թյուն նե րով աշ խա տե լու, խն դիր ներ և 
վար ժու թյուն ներ լու ծե լու մի ջո ցով խթա նել 
սո վո րո ղի մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի զար
գա ցու մը, բարձ րա կարգ մտա ծո ղու թյան 
ձևա վո րու մը, սո վո րեց նել հս տակ ձևա կեր
պել մտ քե րը, կա տա րել գրա գետ դա տո ղու
թյուն ներ և ա րագ կողմ նո րոշ վել տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում [2, 8–9]։

Դ րա նից հետ ևում է, որ մա թե մա տի կայի 
ու սուց ման ըն թաց քում խն դիր ներ լու ծե լը ի նք
նան պա տակ չէ: Այս պես, կր թա կան ա ռու մով 
ա ռանձ նա պես մեծ չէ որ ևէ խնդ րի լու ծումն 
ի մա նա լու նշա նա կու թյու նը: Այ նինչ, խնդ րի 
պա րա գա յում կր թա կան հիմ նա կան նպա
տակն է գի տե լիք նե րի օգ տա գործ ման մի ջո
ցով խնդ րային ի րադ րու թյու նը վեր լու ծե լու, 
լուծ ման ու ղի ներ ո րո նե լու, կողմ նո րոշ վե լու, 
վար կած ներ ա ռա ջա դրե լու, կան խա տե սում
ներ ա նե լու, վճիռ ներ կա յաց նե լու, գոր ծո
ղու թյուն նե րի պլան մշա կե լու, ար դյունք նե
րը ստու գե լու, գնա հա տե լու, ան հրա ժեշտ 
ճշգրտում ներ կա տա րե լու, հետ ևանք նե րը 

վեր լու ծե լու և այլ կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու
թյուն նե րի զար գա ցու մը [5, 19–22]:

Մա թե մա տի կան գի տու թյուն է կա ռուց
վածք նե րի, հա ջոր դա կա նու թյուն նե րի և 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, պատ մա կա
նո րեն ձևա վոր վել և զար գա ցել է ի րա կան 
ա ռար կա նե րը հաշ վե լու, դրանք չա փե լու և 
դրանց ձևե րը նկա րագ րե լու գոր ծո ղու թյուն
նե րի հի ման վրա։

Մա թե մա տի կա կան օբյեկտ նե րը ստեղծ
վում են ի րա կան կամ այլ մա թե մա տի կա
կան օբյեկտ նե րի հատ կու թյուն ներ ի դե ա
լա կա նաց նե լու և հա տուկ լեզ վով դրանք 
գրա ռե լու ճա նա պար հով։ Մա թե մա տի կան 
բնա կան գի տու թյուն նե րի շար քին չի պատ
կա նում, սա կայն լայ նո րեն կի րառ վում է 
այդ գի տու թյուն նե րում ի նչ պես ճշգ րիտ բո
վան դա կու թյուն ներ կա յաց նե լու, այն պես էլ 
նոր ար դյունք ներ ստա նա լու հա մար։ Մա
թե մա տի կան հիմ նա րար գի տու թյուն է, ո րի 
մի ջո ցով այլ գի տու թյուն նե րում բո վան դա
կու թյուն նե րը ներ կա յաց վում են մեկ մի
աս նա կան լեզ վով։ Դրա նով այն ազ դում է 
դրանց միջև կա պի վրա և օգ նում է տար
բեր գի տու թյուն նե րում բնու թյան ը նդ հա նուր 
օ րենք նե րը գտ նե լու հար ցում [1, 9]։

Մա թե մա տի կան այն գի տե լիք նե րի ու հմ
տու թյան ամ բող ջու թյունն է, ո րն օգ նում է 
խու սա փե լու ա վե լորդ վե րա հաշ վում նե րից, 
սո վո րեց նում հայտ նի մե ծու թյան օգ նու
թյամբ ո րո շել ան հայ տը:

Մա թե մա տի կայի հիմ նա կան բնա գա
վառ նե րից են թվա բա նու թյու նը, ե րկ րա
չա փու թյունն ու հան րա հա շի վը: Այս պես 
կոչ ված «մա քուր» մա թե մա տի կոս նե րին 
հե տաքրք րում են ա մե նա բազ մա զան վե րա
ցա կան խն դիր ներ, օ րի նակ՝ տար բեր թվե րի 
և պատ կեր նե րի միջև ե ղած հա րա բե րակ
ցու թյուն ներն ու ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու
թյուն նե րը: Այլ մա թե մա տի կոս ներ զբաղ վում 
են մա թե մա տի կայի նվա ճում նե րը տար բեր 
բնա գա վառ նե րում, օ րի նակ` բնա կան գի
տու թյուն նե րում և ճար տա րա գի տա կան 
մշա կում նե րում կի րա ռե լու հար ցե րով [5, 41]:

Մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ նե րի հի

ՄԱ ՐԻ ԱՄ ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ
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ման վրա են կա ռուց վում ժա մա նա կա կից 
ա մե նա բարդ սար քե րը՝ հա մա կար գիչ ներն 
ու տի ե զե րա նա վե րը: 

Մա թե մա տի կան զար գա նում և փո փոխ
վում է զուտ մա թե մա տի կա կան հե տաքր քիր 
խն դիր նե րի (նաև խա ղե րի) հայտ նա բեր ման 
ու դրանց լուծ ման ճա նա պար հով: Աշ խար հի 
մա թե մա տի կոս նե րը հա ճախ մի մյանց հետ 
քն նար կում են ա ռա վել կար ևոր խն դիր ներն 
ու ո րո շում, թե ով քեր են ճիշտ լու ծում ներ 
գտել [7, 24–25]:

Մա թե մա տի կայի ու սու ցումն ու նի ա ռանց
քային դեր, և դրա նպա տակն է` սո վո րող նե րի 
մեջ ձևա վո րել ու զար գաց նել տրա մա բա նա
կան, լեզ վա կան և քայ լա շա րային (ալ գո րիթ
մա կան) մտա ծո ղու թյուն: Այ սօ րի նակ խն դիր
նե րի ի րա գործ մանն է միտ ված զար գաց նող 
ու սուց ման կի րարկ ման գոր ծըն թա ցը, ո րը 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ի մա ցա կան, ֆի զի
կա կան, հո գե բա նա կան ո լորտ նե րում ան
գնա հա տե լի ո րա կա կան տե ղա շար ժեր է 
են թադ րում. զար գա նում է սո վո րո ղի մտա
ծո ղու թյու նը, նա կա րո ղա նում է ոչ ստան
դարտ ի րա վի ճա կում իր գի տե լի քը կի րա ռել, 
յու րա քան չյուր խնդ րի լուծ ման հա մար հան
դես է բե րում ի նք նու րույ նու թյուն և նա խա
ձեռ նո ղա կա նու թյուն [3, 5–9]: Զար գաց նող 
ու սու ցու մը են թադ րում է մա թե մա տի կայի 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում մա թե մա տի
կա կան խոս քի զար գաց ման, ե րկ խո սու
թյուն նե րի ներդր ման, խնդ րա հա րույց ի րա
վի ճակ նե րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 
Սրանք ծրագ րային պա հանջ ներ են, ո րոնց 
ան տե սու մը ի ջեց նում է դա սի ար դյու նա վե
տու թյու նը և կա սեց նում ա շա կեր տա կենտ
րոն մո դե լի զար գա ցու մը: Պա կաս հրա տապ 
խն դիր չէ նաև մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
ժա մա նակ հաս կա նա լով կար դա լու գոր ծըն
թա ցի կար ևո րու մը: Հայտ նի ի րո ղու թյուն է, 
որ դպ րո ցում ա վանդ վող ա ռար կա նե րի շար
քում մա թե մա տի կան ի րեն հա վա սա րը չու նի 
մտա ծել սո վո րեց նե լու գոր ծում [8, 14–16]: 

Դպ րոց նե րում կա տար ված ու սում նա սի
րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ դաս վար
նե րից շա տե րը չեն կար ևո րում վե րոն շյալ 
հար ցե րը և չեն կի րա ռում նա խաա տես տա
ցի ոն վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե
րից ստա ցած գի տե լիք նե րը: Կար ծում ե նք` 
ու սու ցիչ ներն այ սօր ի րենց մե թո դա կան զի
նա նո ցը հարս տաց նե լու խն դիր ու նեն: Ժա

մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար գը նպա
տա կաուղղ ված է նաև այդ հա մա կար գում 
կենտ րո նա կան տեղ զբա ղեց նող ան ձի ճա
նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և ի նք նու
րույ նու թյան զար գաց մա նը: Այս պա հան ջը 
են թադ րում է այն պի սի կր թա կան գոր ծըն
թա ցի կազ մա կեր պում, ո րի ժա մա նակ հաշ
վի են ա ռն վում յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 
ան հա տա կան կա րիք նե րը: Այս պի սի ու սում
նա կան մի ջա վայ րում ա շա կեր տը հնա րա վո
րու թյուն է ու նե նում ի րեն լի ար ժեք դրս ևո րե
լու և ո ւս ման նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն 
ցու ցա բե րե լու [10, 3]: 

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ա րա գըն թաց զար գաց ման շր ջա նակ նե
րում ան հնար է պատ կե րաց նել դա սապ րո
ցեսն ա ռանց ՏՀՏ–նե րի կի րառ ման, քա նի 
որ ան ժխ տե լի կեր պով ՏՀՏ–նե րի կի րա
ռու մը բե րում է դա սի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը, ա վե լի մեծ պա հան ջարկ 
ու նի ա շա կերտ նե րի շր ջա նում, թույլ է տա
լիս դուրս գալ դա սի ա վան դա կան դա սա րա
նային ձանձ րա լի վի ճա կից, նոր մո տե ցում
ներ և հնարք ներ կի րա ռել միև նույն խնդ րի 
լուծ ման վե րա բե րյալ:

Ժա մա նա կա կից դպ րո ցում դա սա վան
դող ու սու ցի չը, մաս նա վո րա պես մա թե մա
տի կայի ու սու ցի չը, նախ պետք է ին քը լի
ար ժեք տի րա պե տի հա մա կարգ չին, ի մա նա 
տար բեր ծրագ րեր, կա րո ղա նա օգ տա գոր ծել 
դրանք տար բեր խն դիր ներ լու ծե լիս, կազ մա
կեր պի հե տաքր քիր և ճա նա չո ղա կան պրե
զեն տա ցի ա ներ, ա պա այդ ա մե նը մատ չե լի 
փո խան ցի դա սա րա նին: 

Ներ կա յաց նենք մի քա նի օ րի նակ, ե րբ 
հա մա կարգ չային ծրագ րե րը ա կն հայտ կեր
պով նպաս տում են մա թե մա տի կա կան 
մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը, զար գաց մա
նը, խն դիր ներ լու ծե լու ու նա կու թյան զար
գաց մա նը [11, 39–43]:

1. Minesweeper–ը որ պես մա թե մա տի
կա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
մի ջոց: 

Գ րե թե բո լո րը գի տեն Minesweeper («Ա կա
նա պատ դաշտ») կոչ վող խա ղը, սա կայն մի
այն քչերն են ծա նոթ այս խա ղի հնա րա վո
րու թյուն նե րին: Սկս նակ նե րը սո վո րա բար 
փոր ձում են գու շա կել վան դա կի պա րու նա
կու թյու նը` են թադ րու թյուն ներ ա նե լով հար
ևան վան դակ նե րի թվե րի պա րու նա կու թյան 
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վրա, ո րն ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն 
չէ: Խաղն ա ռա վել հե տաքր քիր դարձ նե լու 
հա մար խա ղա ցո ղը պետք է եզ րա հանգ ման 
գա՝ փոր ձե լով քա ղել ա վե լի շատ տե ղե կու

թյուն ներ:
Ու շադ րու թյուն դարձ նենք հետ ևյալ եր կու 

սխե մա տիկ պատ կեր նե րին՝ 

4) «2»-ի և 3-րդ կետի համաձայն` այս երեքից երկու եզրային վանդակներն ական են 
պարունակում: 

2) Հաջորդ «1»–ը հաստատում է, որ այս երեք վանդակներից միայն 
մեկում է առկա ական: 

1) Ամենաներքևի «1»–ը ցույց է տալիս, որ վանդակներից մեկը 
պարունակում է ական: 

3) Այսպիսով, ներքևից երրորդ վանդակն 
ական չի պարունակում: 

5) 4-րդ կետի և վերին «1»-ի համաձայն` նշված վանդակում ական չկա:

1) Ակնհայտ է, որ «4»-ի շուրջ կա երեք ական, հետևաբար այս երկու վանդակներից մեկն ական է 
պարունակում: 

2) 1-ին կետի համաձայն` այստեղ ական չկա: 

3) Ելնելով 2-րդ կետից և մեջտեղում գտնվող վանդակի վերևում «1» թվի առկայությունից` ձախ 
կողմի վանդակն ական է պարունակում: 

4) 3-րդ կետը և «2»-ի առկայությունը ցույց է տալիս, որ այս վանդակն ական չի 
պարունակում: 

Խաղն ա ռա ջի նը կա վար տի այն խա ղա
ցո ղը, ով կգտ նի ա վե լի շատ հու շում ներ: Հու
շում նե րը կռա հե լիս հնա րա վոր է հս տա կեց
նել ան հրա ժեշտ և բա վա րար պայ ման նե րի 
գա ղա փա րը: Խա ղի հի ման վրա կա րե լի է 
կազ մել մեծ թվով վար ժու թյուն ներ: Mine
sweeper խա ղը հա ճե լի է խա ղալ եր կա րատև 
ար ձա կուր դին հա ջոր դող ա ռա ջին օ րը, ար
ձա կուր դին նա խոր դող վեր ջին օ րը, 100–րդ 
դա սի ըն թաց քում, ի սկ էկ րա նի պատ կե րը 
կա րող է նույ նիսկ նե րառ վել թես տում:

1. Ն կար ման գոր ծիք ներ, դրանց հնա
րա վոր կի րա ռու մը: Microsoft Office ծրագ
րային փա թե թը նե րա ռում է ներ կա ռուց ված 
նկար ման գոր ծիք, ո րը կա րող է կի րառ վել 
Word, PowerPoint, ի նչ պես նաև Excel ծրագ
րե րում: Այս գոր ծի քի աշ խա տան քը հիմն ված 
է վեկ տո րային գրա ֆի կայի սկզ բուն քի վրա, 
ո րը, նախ կի նում ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի 
հա մա ձայն, թույլ է տա լիս ձևա փո խել ա ռան
ձին տար րե րի` ար տա ցո լու մը, տե ղա փո

խու մը, կենտ րո նա կան ար տա ցո լու մը, ար
տա ցո լու մը և նմա նու թյամբ ձևա փո խու մը, 
ո ւղ ղա հա յաց ա ֆի նու թյու նը: 

Պատ կեր ներ նկա րե լիս կա րե լի է օ գտ վել 
դրանք կա նո նա վոր կամ կենտ րո նա կան սի
մետ րիկ նկա րե լու հնա րա վո րու թյու նից: Այս 
ա մե նը յու րաց նե լուց հե տո ա շա կերտ նե րը 
կա րող են կա տա րել «կա ռուց ման» պարզ 
ա ռա ջադ րանք ներ` հա մա կարգ չի օգ նու
թյամբ ի րենց գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում 
կի րա ռե լու նպա տա կով: Այս մի ջո ցը կա րե լի 
է կի րա ռել վեկ տոր նե րի դա սը բա ցատ րե լիս, 
դի ագ րամ ներ գծե լիս, հար մար է նաև ա վե լի 
ցածր դա սա րան նե րում: Օ րի նակ՝ հանձ նա
րա րել նկա րել ե ռան կյան բարձ րու թյուն նե րը: 
Դա պետք է կա տար վի այն քան ճշգ րիտ, որ 
գծե րը հատ վեն մեկ կե տում նույ նիսկ պատ
կե րը մինչև 200 % մե ծաց նե լու դեպ քում:

2.  Բա նաձ ևե րի ը նդ հա նուր կի րա ռու
մը (ո ւղ ղան կյուն ե ռան կյուն նե րի տվյալ նե րի 
հաշ վարկ): Excel ծրագ րում կա րե լի է ստեղ
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ծել աշ խա տա թերթ` հաշ վար կե լու հա մար 
ո ւղ ղան կյուն ե ռան կյան պա րա մետ րե րը: 
Տր ված են հետ ևյալ պա րա մետ րե րը` ե րեք 
կող մե րի եր կա րու թյու նը և եր կու ան կյուն նե
րը (բա ցա ռու թյամբ 90 աս տի ճան ու նե ցող 
ան կյուն նե րի): Ա ղյու սա կա թեր թում պետք է 
հաշ վարկ վի այդ պա րա մետ րե րից որ ևէ ե րե
քը՝ մնա ցած եր կու պա րա մետ րե րի առ կա յու
թյան դեպ քում: Յու րա քան չյուր բա նաձ ևում 
ան հրա ժեշտ է կի րա ռել մի այն տվյալ ար ժեք
նե րը: (Ա ռա ջադ րան քը բաղ կա ցած է հինգ 
մա սից՝ պայ մա նով, որ հայտ նի չէ տար բե
րու թյու նը եր կու է ջի միջև` եր կու է ջի, մեկ 
է ջի և ներք նա ձի գի, է ջի և դրան կից ան կյան 
միջև, է ջի և դրա հա կա դիր ան կյան, ներք
նա ձի գի և դրան կից ան կյան միջև): Ա վե լի 
ը նդ հա նուր լու ծում կա րող է տր վել սի նու սի 

և կո սի նու սի բա նաձ ևե րի հի ման վրա: Ա ռա
ջարկ վող ծրագ րա շա րը՝ ա ղյու սա կա թեր թեր 
պատ րաս տե լու հա մար` Excel:

3.  Հեր թա կան վճա րում նե րը 
Օգ տա գոր ծե լով PMT() բա նաձ ևը՝ կա րե

լի է հաշ վար կել վար կի կոնկ րետ գու մա րի 
տա րե կան վճա րում նե րը (օ րի նակ` 1 € ) այն 
դեպ քե րում, ե րբ դրույ քա չա փը և ժամ կե տը 
փոխ վում են: Կար ճա ժամ կետ թե՞ եր կա րա
ժամ կետ վարկն ա ռա վել նպա տա կա հար
մար կլի նի: Փորձ՝ դյու րին, տպա վո րիչ, զար
մա նա լի: Ա ռա ջարկ վող տնային աշ խա տանք 
կամ թես տային հարց՝ փոր ձեք կա տա րել 
կեն սա թո շա կային խնայո ղու թյուն նե րի նմա
նա տիպ հաշ վարկ ներ: Տար բե րակ/ Հե տա գա 
մի ջո ցա ռում ներ՝ կա րե լի է նաև քն նար կել 
կեն սա թո շակ նե րի խն դի րը:

4. Խաչ բառ, տնային հանձ նա րա րու
թյուն, կազ մել մա թե մա տի կա կան խաչ բառ՝ 
կի րա ռե լով ան հրա ժեշտ հա մա կարգ չային 
ծրա գիր

1. Պնդում, որը պետք է ապացուցել:
2. Ուղղի մաս, որը սահմանափակված 

է այդ ուղղի երկու կետերով:
3. Անկյան գագաթից ելնող այն…ը, որն 

այդ անկյունը տրոհում է երկու հավասար 
անկյունների, կոչվում է անկյան կիսորդ:

4. Եռանկյան գագաթը հանդիպակաց 
կողմի միջնակետին միացնող հատվածը:

5. 90°–ից փոքր անկյունը կոչվում է . . 
. անկյուն:

6. Եթե երկու ուղիղներ հատողով 
հատելիս . . . . . . . . . . անկյունների գումարը 
180° է, ապա այդ ուղիղները զուգահեռ են:

7. Հարթության վրա երկու ուղիղներ 
կոչվում են . . . . . . ., եթե նրանք չեն հատվում:

8. Շրջանագծի կենտրոնով անցնող լարը:
Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

ա րա գըն թաց զար գաց ման շր ջա նակ նե
րում ան հնար է պատ կե րաց նել դա սապ րո
ցեսն ա ռանց ՏՀՏ–նե րի կի րառ ման, քա նի 
որ, ան ժխ տե լի կեր պով, ՏՀՏ–նե րի կի րա
ռու մը բե րում է դա սի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը, ա վե լի մեծ պա հան ջարկ 
ու նի ա շա կերտ նե րի շր ջա նում, թույլ է տա
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լիս դուրս գալ դա սի ա վան դա կան դա սա րա
նային ձանձ րա լի վի ճա կից, նոր մո տե ցում
ներ և հնարք ներ կի րա ռել միև նույն խնդ րի 
լուծ ման վե րա բե րյալ: 

Այս տեղ ա ռա ջարկ ված դա սի ան ցկաց
ման մի քա նի ե ղա նակ նե րը ան մի ջա պես 

կապ ված են հա մա կարգ չի կի րառ ման հետ, 
նպաս տում են ա շա կերտ նե րի մտա ծո ղու
թյան, տրա մա բա նու թյան, ճա նա չո ղու թյան 
զար գաց մա նը, նպաս տում են դա սի ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը:
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ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ КОМП ЬЮ ТЕ РОВ НА УРО КАХ МА ТЕ МА ТИ КИ
М. МУ РА ДЯН

В ми ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий не воз мож но предс та вить про цесс уро ка без внед
ре ния ИТ, так как они неп ре мен но под ни ма ют уро вень эф фек тив нос ти уро ка, при во дят к 
по зи тив ным отк ли кам у уче ни ков, поз во ля ют вый ти из мо но тон но го наст ро е ния скуч но го 
уро ка, пред ло жить но вые под хо ды в ре ше нии тех же са мых за дач.

П редс тав лен ные в ра бо те не ко то рые ме то ды прер по да ва ния име ют не пос редст вен ную 
связь с ис поль зо ва ни ем комп ью те ра, раз ви ви ая тем са мым мыш ле ние и ло ги ку у уче ни ков, 
а так же под ни мая уро вень эф фек тив нос ти уро ка.

USING COMPUTERS IN MATHS
M. MURADYAN

In the world of information technology, it is impossible to imagine the process of the lesson 
without the introduction of IT, as they inevitably raise the level of the effectiveness of the lesson, 
lead to positive responses from students, allow you to get out of the monotonous mood of a boring 
lesson, and offer new approaches to solving the same tasks.

Presented in the work some methods of pre–teaching have a direct connection with the use 
of computer, thereby developing the thinking and logic of the students and also raising the level 
of the effectiveness of the lesson.
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ՇՈ ՂԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ 

Բ ՆԱԳ ՐԻ ՇՈՒՐՋ ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՂ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԸ 
 ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԿԱՆ ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ 

ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐՈՎ
Բ նագ րի շուրջ կա տար վող աշ խա տանք նե

րի տեխ նո լո գի ան մշ տա պես փո փո խու թյան է 
են թարկ վում ժա մա նա կի թե լադ րան քով: Բա
ցի դրա նից՝ ու սուց ման տար բեր փու լե րում ըն
թեր ցա նու թյան դա սա վանդ մա նը բազ մա զան 
պա հանջ ներ են ներ կա յաց վում:

Տա րած ված կար ծիք կա այն մա սին, որ 
տար րա կան և մի ջին դա սա րան նե րում պետք 
է սո վո րեց նել գե ղար վես տա կան տեքս տի 
դան դաղ ըն թեր ցա նու թյուն, որ պես զի ե րե խան 
կար դա լու ըն թաց քում կա րո ղա նա մտա ծել յու
րա քան չյուր բա ռի ի մաս տի շուրջ, հենց կար
դա լու ըն թաց քում կա րո ղա նա հար ցեր տալ և 
գտ նել դրանց պա տաս խան նե րը տեքս տում, 
կա րո ղա նա կար դա ցա ծի տար րա կան վեր լու
ծու թյուն կա տա րել, ապ րու մակ ցել հե ղի նա կի 
զգա ցա ծին: Պետք է ըն դու նել, որ ե րե խային 
մենք կար դալ սո վո րեց նում ե նք ոչ թե մեզ հա
մար, այլ իր: Դա նշա նա կում է, որ ան հրա ժեշտ 
է սո վո րեց նել հաս կա նալ ու րի շի (հե ղի նա կի) 
մտ քե րը, ո րոնք ամ փոփ ված են տեքս տում, 
զգալ այն, ի նչ զգա ցել են ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հե րոս նե րը: Հետ ևա բար, բարձ րա ձայն և լուռ 
կար դա լու կա րո ղու թյուն նե րը հա վա սա րա չափ 
պետք է կար ևոր վեն: Ի հար կե, ըն թեր ցա նու
թյան այս պի սի ու սու ցու մը պա հան ջում է ո րո
շա կի մե թո դա կան մո տե ցում: 

Ա վան դա կան մե թո դի կան դա սին նոր 
նյու թի (ան ծա նոթ բնագ րի) շուրջ աշ խա տե
լու ի ՞նչ ձևեր է ա ռա ջար կում: Նախ ու սու ցի
չը նա խա պատ րաս տում է ե րե խային նյու թի 
ըն կալ մա նը, պատ մում է հե ղի նա կի մա սին, 
ծա նո թաց նում ստեղ ծա գոր ծու թյան թե մային 
և այլն: Այ նու հետև բա ցատ րում է նո րա ծա
նոթ (իր կար ծի քով) բա ռե րի ի մաս տը, ո րոնք 
նա նա խա պես դուրս է գրել տեքս տից, հե տո 
(դար ձյալ ին քը) ար տա հայ տիչ ըն թեր ցում է 
տեքս տը, և այս քա նից հե տո մի այն ա շա կերտ
նե րը մի ա նում են աշ խա տան քին, բարձ րա
ձայն կար դում են, պա տաս խա նում ու սուց չի 

հար ցե րին: Ստաց վում է՝ տեքս տը, որ պետք 
է ե րե խա նե րը սո վո րե ին կար դալ, ար դեն ըն
թերց վել է ու սուց չի կող մից: Ար դյուն քում՝ ա շա
կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը մո տի վաց ված չէ, 
և դասն ան հե տաքր քիր է: Ա վե լին, ա շա կեր տի 
հա մար պարզ չէ, թե ին չու է պա տաս խա նե
լու հենց այս կամ այն հար ցին, ի նչ սկզ բուն քով 
են տր վում այդ հար ցե րը և այլն: Ը ստ է ու թյան, 
ե րե խա նե րը ա մե նագլ խա վոր հար ցի պա տաս
խա նը չեն ստա նում՝ ի նչ է նշա նա կում կա րո
ղա նալ կար դալ տեքս տը: Նրանք հա ճույք չեն 
ստա նում կար դա լու բուն գոր ծըն թա ցից: 

Ի տար բե րու թյուն ա վան դա կան մե թո դի
կայի՝ ի ՞նչ նոր մո տե ցում ներ են այ սօր ա ռա
ջարկ վում: Դա մո տա վո րա պես ձևա կերպ վում 
է այս պես. «... Ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րել 
ճիշտ ըն թեր ցո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն, ո րն 
ի րե նից ներ կա յաց նում է ե րե խա նե րի կող մից 
գր քի ան հա տա կան նպա տա կա դիր ըն կալ
ման և յու րաց ման ե ռաս տի ճան գոր ծըն թաց»:

Բ նագ րի շուրջ կա տար վող աշ խա տանք նե
րի փու լերն ե ն՝ մինչև ըն թեր ցու մը, ըն թեր ցե լու 
ըն թաց քում և ըն թեր ցու մից հե տո: Նշ ված փու
լե րից յու րա քան չյու րը նե րա ռում է ո րո շա կի հա
ջոր դա կա նու թյամբ ի րա կա նաց վող «քայ լեր»:

Ներ կա յաց նենք աշ խա տան քի տեխ նո լո
գի ան ար ձակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հա
մա տեքս տում: 

I. Աշ խա տանք բնագ րի շուրջ` մինչև 
ըն թեր ցու մը.

Ն պա տա կը՝ տեքս տի բո վան դա կու թյան 
կան խա գու շակ ման կա րո ղու թյան զար գա
ցում՝ վեր նագ րի, նկա րա զարդ ման և հե նա կե
տային բա ռե րի մի ջո ցով: 

1. Ա շա կերտ նե րը կար դում են հե ղի նա
կի ա նու նը, ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր նա գի րը, 
զն նում են նկա րա զար դու մը, գու շա կու թյուն
ներ են ա նում, ի րենց կան խա տե սում ներն ար
տա հայ տում ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա
կու թյան, թե մայի և հե րոս նե րի ա ռն չու թյամբ:
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2. Գ րա տախ տա կին գր ված հե նա կե
տային բա ռե րը ըն թեր ցում են նախ լուռ, ա պա` 
բարձ րա ձայն: Ճշ տում են ի րենց նախ նա կան 
տպա վո րու թյուն նե րը ստեղ ծա գոր ծու թյան թե
մայի, հե րոս նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի զար
գաց ման վե րա բե րյալ: 

Ու սու ցիչն իր ա ռջև խն դիր է դնում տեքս
տի մի ջո ցով «երկ խո սու թյուն» կազ մա կեր պել 
հե ղի նա կի և ա շա կերտ նե րի միջև՝ ստու գե
լու և ճշ տե լու նրանց նախ նա կան են թադ րու
թյուն նե րը: Այս փու լի հա մար՝ մի նկա տա ռում. 
ան հրա ժեշտ է ե րե խա նե րին ցույց տալ, որ 
ըն թեր ցա նու թյու նը ոչ թե ան մի ջա կան հա
ղոր դակ ցու թյուն է, այլ միջ նոր դա վոր ված, ո րը 
կա յա նում է հե ղի նա կի ստեղ ծած տեքս տի 
մի ջո ցով: Այն դժ վար գոր ծըն թաց է, քա նի որ 
տեքս տում ա ռո գա նա կան և տրա մա բա նա
կան շեշ տադ րում ներ չկան, ո րոնք օգ նում են 
բա նա վոր խոս քի ըն կալ մա նը: Բայց տեքս
տում կան կե տադ րա կան նշան ներ, և ա շա
կերտ նե րին դրանց ի մաս տային դե րը բա
ցատ րելն ան հրա ժեշտ է: Կար ևոր է նաև ցույց 
տալ, որ տեքս տում կան ի մաս տա կիր բա ռեր, 
ո րոնք մյուս բա ռե րի կող քին յու րա տե սակ 
ի մաս տային ե րանգ են ստա նում:

II. բ նագ րի շուրջ տար վող աշ խա
տանք ներն ըն թեր ցե լու ժա մա նակ

Ն պա տա կը՝ տեքս տի բո վան դա կու թյան 
ըն կա լում

1. Ա շա կերտ ներն ի նք նու րույն լուռ ըն թեր
ցում են տեքս տը՝ ա ռա ջադ րան քով՝ ստու գել 
մինչև ըն թեր ցումն ու նե ցած են թադ րու թյուն
նե րը:

2. Բարձ րա ձայն ըն թեր ցա նու թյուն ամ բող
ջա կան հատ ված նե րով կամ աոան ձին նա խա
դա սու թյուն նե րով՝ մեկ նա բա նե լով: Կար դա լու 
ըն թաց քում (բայց՝ ոչ հե տո) ու սու ցիչն ըն կալ
ման վե րա բե րյալ կոնկ րե տաց նող հար ցեր է 
ո ւղ ղում և պար բե րա բար հա մե մա տու թյուն ներ 
կա տա րում նախ նա կան են թադ րու թյուն նե րի 
շուրջ:

Բա ռային աշ խա տան քը (բա ռե րի ի մաստ
նե րի ճշգր տում և բա ցատ րու թյուն) ևս ու
ղեկ ցում է տեքս տի ըն թեր ցա նու թյա նը: Այս 
դեպ քում այն դառ նում է հե տաքր քիր և մո տի
վաց ված, քա նի որ ըն թեր ցե լու ըն թաց քում է 
բա ցա հայտ վում, թե որ բա ռը բա ցատ րու թյան 
կա րիք ու նի և բա ցատր վում է կոն տեքս տում և 
ոչ տեքս տից դուրս, ա ռան ձին: Չմո ռա նանք, 
որ տվյալ փու լի նպա տա կը տեքս տի բո վան

դա կու թյան ըն կա լումն է, և բա ռի բա ցատ
րու թյու նը պի տի ծա ռայի այդ նպա տա կին, 
հետ ևա բար այս փու լում ան հրա ժեշտ է ան
դրա դառ նալ մի այն բա ռա բա ցատ րա կան աշ
խա տան քի, ի սկ բա ռային աշ խա տան քի մյուս 
ձևե րին (ի մաս տա կիր և բնու թագ րող բա ռեր, 
հո մա նիշ ներ, հա կա նիշ ներ, բա ռօգ տա գործ
ման ա ռա ջադ րանք ներ և այլն) պետք է տեղ 
տալ դա սի հա ջորդ փու լե րում: 

Ու սուց չի` կար դա լու ըն թաց քում տր վող 
հար ցե րը, ը ստ է ու թյան, հե ղի նա կին են ո ւղղ
ված, դրանց պա տաս խան նե րը ան հրա ժեշտ 
է ո րո նել և գտ նել կար դա ցած կամ կար դաց
վե լիք հատ ված նե րում: Ու սուց չի մեկ նա բա նու
թյուն նե րը պետք է լի նեն հա կիրճ, բո վան դա
կա լից և ըն թերց վե լիք նյու թից ոչ շատ շեղ ված: 
Այս մի ջո ցով ե րե խա նե րը մաս նա կից են դառ
նում տեքս տի մեջ խո րա մուխ լի նե լու գոր ծըն
թա ցին, «քայ լում են» հե ղի նա կի հետ տեքս
տի մի ջով` մի ա ժա մա նակ մտա ծե լով բա ռե րի 
ի մաստ նե րի մա սին, հե տա մուտ են լի նում հե
րոս նե րի բնա վո րու թյան գծե րի բա ցա հայտ
մա նը, լեզ վա կան աշ խա տանք են կա տա րում, 
պատ կե րաց նում են այն դր վագ նե րը, որ նկա
րագ րում է հե ղի նա կը: Մի խոս քով` ա շա կերտ
նե րի աչ քի ա ռջև «բաց վում է» տեքս տը:

3.  Հարց է ա ռա ջադր վում հատ վա ծի 
(հա մե մա տա բար մեծ և ամ բող ջա կան) բո
վան դա կու թյան ըն կալ ման վե րա բե րյալ: Ըն
կալ ման ար դյունք կա րող է լի նել տեքս տի 
տվյալ հատ վա ծի վեր նագ րու մը:

4. Ն ման աշ խա տանք (1–3 քայ լեր) 
կազ մա կերպ վում է տեքս տի հա ջորդ ամ բող
ջա կան հատ ված նե րի շուրջ, մինչև տեքս տի 
ա վար տը: Ե թե տեքս տը ծա վա լուն է, և մեկ 
դա սա ժա մում հնա րա վոր չէ մեկ նո ղա կան աշ
խա տանք կազ մա կեր պել, կա րե լի է հանձ նա
րա րել ա շա կերտ նե րին տա նը լուռ ըն թեր ցել 
մնա ցած հատ վա ծը: Հա ջորդ դա սին տեքս տի 
ի նչ –որ հատ ված կա րող է կար դալ ու սու ցի
չը, այ նու հետև ա շա կերտ նե րի բարձ րա ձայն 
ըն թեր ցա նու թյան ըն թաց քում մեկ նո ղա կան 
աշ խա տանք կազ մա կեր պել կար դա ցած հատ
վա ծի շուրջ: Հնա րա վոր են աշ խա տան քի զա
նա զան տար բե րակ ներ: 

5. Ամ բող ջա կան զրույց տեքս տի բո վան
դա կու թյան շուրջ, ը նտ րո վի ըն թեր ցա նու թյուն: 
Հա մե մա տու թյուն նախ նա կան են թադ րու
թյուն նե րի և տեքս տի բո վան դա կու թյան միջև:

III. Աշ խա տանք բնագ րի շուրջ՝ ըն թեր ցե
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լուց հե տո
Ն պա տա կը՝ տեքս տի բո վան դա կու թյան 

ըն կա լում՝ վեր լու ծա կան մա կար դա կով (գլ խա
վոր մտ քի, են թա տեքս տի ըն կա լում): 

1. Ու սու ցիչն ա ռա ջադ րում է պրոբ լե
մային հարց տեքս տի վե րա բե րյալ: Սրան հա
ջոր դում են ա շա կերտ նե րի պա տաս խան նե րը 
և զրույ ցը: Ար դյուն քը պետք է լի նի հե ղի նա կի 
մտադ րու թյան վեր հա նու մը, ո րը թաքն ված է 
են թա տեքս տում: 

2. Ու սուց չի խոս քը հե ղի նա կի մա
սին: Ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն թեր ցու մից հե
տո զրույց՝ գրո ղի ան ձի մա սին: Սա ար վում է 
նպա տա կային, քա նի որ նյութն ըն թեր ցե լուց 
հե տո մի այն այդ տե ղե կատ վու թյան հա մար 
նպաս տա վոր հող է ստեղծ վում, ե րե խան կա
րող է ըն թեր ցե լու ժա մա նակ ստա ցած տպա
վո րու թյու նը հե ղի նա կի մա սին մտո վի հա մե
մա տել ու սուց չի տե ղե կատ վու թյան հետ: Բա ցի 
դրա նից՝ հե ղի նա կի մա սին գրա գետ և հե
տաքրք րա շարժ կազմ ված խոս քը կն պաս տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն կալ ման խո րաց մա նը:

3. Կրկ նա կի ան դրա դարձ ստեղ ծա գոր
ծու թյան վեր նագ րին և նկա րա զարդ մա նը: 
Զրույց վեր նագ րի, վեր ջի նիս՝ տեքս տի թե մայի 
հետ ու նե ցած կա պի և հե ղի նա կի մտադ րու
թյան մա սին:

Հար ցեր նկա րա զարդ ման վե րա բե րյալ՝ 
նկա րի չը տեքս տի ո ՞ր հատ վածն է վե րար
տադ րել նկա րում (կամ գու ցե վե րա բե րում է 
ամ բողջ տեքս տի՞ն): Ճի՞շտ է նկա րի չը ման րա
մաս նե րի մեջ: Նրա «տե սա ծը» հա մընկ նո՞ւմ է 
ձեր ըն կալ մա նը:

4. Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք: 
Օ րի նա կով ցույց տանք վե րոն շյալ աշ խա

տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը կոնկ րետ դա սա
նյու թե րով:

I դա սա րան, «Մայ րե նի – 1», «Ին չը օգ նեց 
մայ րի կին» 

ԻՆ ՉԸ ՕԳ ՆԵՑ ՄԱՅ ՐԻ ԿԻՆ
Մայ րիկն աշ խա տան քից տուն ե կավ և ան

մի ջա պես ան կո ղին մտավ:
– Մայ րի՛կ, հի վա՞նդ ես,– հարց րեց Ա ստ ղի կը:
– Այո՛,– թույ– թույլ ա սաց նա: 
Աստ ղի կը շոյեց մայ րի կի ձեռ քե րը: Համ բու

րեց ճա կատն ու այ տե րը և ա սաց.
– Ջեր մու թյուն չու նես:
Հե տո գնաց իր սե նյա կը և տիկ նիկ նե րին ու 

խա ղա լիք նե րին ա սաց.
– Ձայն չհա նե՛ք, մայ րիկս հի վանդ է: 

Վե րա դառ նա լով մայ րի կի մոտ` ա սաց.
– Թեյ կու զե՞ս:
Մայ րի կը լսեց Ա ստ ղի կի ա սած նե րը և ժպ

տա լով ա սաց.
– Ո ՛չ, աղ ջի՛կս, ար դեն լա վա ցա:
Գ րա տախ տա կին գր ված են հե նա կե

տային բա ռեր, ո րոնք ա շա կերտ նե րը կար դում 
են նախ մտ քում, ա պա` բարձ րա ձայն.

մայ րիկ, ան կո ղին, հի վանդ, թույլ– թույլ, 
Ա ստ ղիկ, շոյել, ճա կատ, այտ, ջեր մու թյուն, լա
վա նալ: 

Աշ խա տանք բնագ րի շուրջ՝ մինչև ըն թեր
ցե լը.

Են թադ րու թյուն ներ բո վան դա կու թյան վե
րա բե րյալ՝ վեր նագ րի, հե նա կե տային բա ռե րի 
և նկա րա զարդ ման մի ջո ցով:

Հար ցեր.
• Ի՞նչ եք կար ծում՝ ո ՞ւմ մա սին ե նք կար

դա լու (մայ րի կի, հի վան դու թյան): 
• Ո՞վ է հի վանդ, կամ ի ՞նչ է պա տա հել 

(ջեր մու թյուն ու նի): 
• Ի՞նչն այդ քան ա րագ օգ նեց լա վա նա

լուն (շոյեց ճա կա տը, այ տը...): 
• Ի՞նչ եք կար ծում, լա վա ցա՞վ հի վան դը:
Բո լոր այս հար ցե րին պա տաս խա նե լու և 

բո վան դա կու թյու նը հաս կա նա լու հա մար կար
դա ցե՛ք տեքս տը:

II Ա շա կերտ նե րը ըն թեր ցում են տեքս տը 
նախ լուռ, ա պա՝ բարձ րա ձայն՝ ա ռան ձին նա
խա դա սու թյուն նե րով կամ հատ ված նե րով:

Բարձ րա ձայն ըն թեր ցա նու թյանն ու ղեկ ցող 
հար ցեր.

• Ի՞նչ էր պա տա հել մայ րի կին: 
• Ինչ պե՞ս վար վեց Ա ստ ղի կը: 
• Արդյոք ի ՞ն չը այդ քան ա րագ օգ նեց 

մայ րի կին: 
• Արդյո՞ք Ա ստ ղի կը ճիշտ վար վեց:
•  «–Ո՛չ, աղ ջի՛կս, ար դեն լավ եմ»: Ի նչ

պե՞ս պետք է կար դալ այս նա խա դա սու թյու նը 
(հեգ նա կան տո նո՞վ, ժպի տո՞վ, թե՞ ե րախ տա
գի տու թյամբ):

Նյու թի կամ նրա վեր ջին հատ վա ծի վե
րըն թեր ցում՝ հա մա պա տաս խան ա ռո գա նու
թյամբ:

III Աշ խա տանք նյու թի շուրջ՝ ըն թեր ցու մից 
հե տո: Հար ցեր ամ բողջ տեքս տի վե րա բե րյալ.

• Ո՞ւմ դի մեց Ա ստ ղի կը` պա հան ջե լով 
մայ րի կի հան գիս տը չխան գա րել: 

• Աստ ղիկն ի ՞նչ օգ նու թյուն ա ռա ջար
կեց մայ րի կին: 
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• Ի՞նչ եք կար ծում՝ սա ու րա՞խ պատ մու
թյուն է, թե՞ տխուր: Հիմ նա վո րե՛ք: Ու սու ցի չը 
մեկ ան գամ ևս ու շադ րու թյուն է հրա վի րում 
նկա րա զարդ մա նը: Ե րե խա նե րը

մ տա ծում են, թե ո ՞ր հատ վածն է վե րար
տադր ված նկա րում: Ի ՞նչ բա ռե րով կա րե լի 
է բնու թագ րել Ա ստ ղի կին, նրա վար մուն քը: 
Ա ռա ջարկ վում է բա նա վոր դի ա ֆիլմ ստեղ ծել 
(յու րա քան չյուր կադ րին՝ մեկ նա խա դա սու
թյուն): Այս հնա րի մի ջո ցով ստեղծ վում է պլան, 
ո րի օգ նու թյամբ վե րար տադ րում են դա սա
նյու թի բո վան դա կու թյու նը:

V դա սա րան, «Մայ րե նի 5», Մկր տիչ Կո
րյու նի «Այ գե պան Մո սին» հե քի ա թը

I Աշ խա տանք բնագ րի շուրջ՝ մինչև ըն թեր
ցե լը 

Են թադ րու թյուն ներ բո վան դա կու թյան վե
րա բե րյալ՝ վեր նագ րի, կարճ զրույ ցի, հե րո սի 
բա ցա հայտ ման և նկա րա զարդ ման մի ջո ցով: 

Ա շա կերտ նե րին ա ռա ջարկ վում է հինգ րո
պե ա նոց շա րադ րան քով պա տաս խա նել հետ
ևյալ հար ցադր մա նը` «Ի՞նչն է մար դուն դարձ
նում գե ղե ցիկ»: 

Ա շա կերտ նե րի գրա ռում նե րը ըն թեր ցե
լուց հե տո կա տար վում է մտ քե րի ամ փո փում: 
Գրա տախ տա կին գր վում է «Աշ խա տան քը գե
ղեց կաց նում է մար դուն» ա ֆո րիզ մը: Հա ջորդ 
հար ցադ րու մը կա տար վում է բա նա վոր ձևով. 
«Իսկ, ը ստ ձեզ, ո ՞ր աշ խա տանքն է հա մար
վում պատ վա բեր»: Ը նդ հան րա ցու մը դար ձյալ 
գր վում է գրա տախ տա կին. «Ցան կա ցած աշ
խա տանք պատ վա բեր է, ե թե ազ նիվ է»: 

Անդ րա դարձ է կա տար վում հե քի ա թի վեր
նագ րին. ա շա կերտ նե րը հաս կա նում են, որ 
հե րո սը Մո սի ա նու նով մի մարդ է, ով այ գի է 
խնա մում: Նկա րա զարդ ման մի ջո ցով նրանք 
բնու թագ րում են հե րո սի ար տա քի նը` բա րի 
դեմ քով, թխա հեր, հաղ թան դամ, ե ռան դուն, 
ժպ տե րես և այլն: Նկա րա զար դու մը նրանց 
նաև հու շում է, որ Մո սին այ գին խնա մում է 
բա հով, ի նչն էլ հենց խորհր դան շա կան իր է 
հե քի ա թում:

II Բո վան դա կու թյունն ըն կա լե լու հա մար 
ա շա կերտ նե րը բարձ րա ձայն ըն թեր ցում են 
տեք սի մի հատ վա ծը (սկզ բից մինչև «Եր կինքն 
իր ա ստ ղե րի ող կույզ նե րով լց վել էր լճի մեջ…»):

Բարձ րա ձայն ըն թեր ցա նու թյանն ու ղեկ ցող 
հար ցեր.

• Ի՞նչ զո րու թյուն ու ներ այ գե պան Մո
սին (ա շա կերտ նե րի պա տաս խան նե րը պետք 

է հնա րա վո րինս մոտ լի նեն դա սագր քին): 
• Ի՞նչ է ա ռա ջար կում նրան թա գա վո րը 

և ի ՞նչ խոս տա նում: 
• Այ գե պան Մո սին չոր ա նա պա տը ին չի՞ 

է վե րա ծում: 
• Ինչ պե՞ս է ին ապ րում մար դիկ այդ այ

գում:
•  Փոր ձե՛ք կան խա գու շա կել` ի նչ պե՞ս 

կվար վի թա գա վո րը. ա րդյոք հա վա տա րի՞մ 
կմ նա իր խոստ մա նը:

•  Վեր նագ րե՛ք այս հատ վա ծը` դուրս 
գրե լով հատ վա ծի կար ևոր բա ռը, բա ռա կա
պակ ցու թյու նը, նա խա դա սու թյու նը:

Բա ցատր վում են նո րա ծա նոթ բա ռերն ու 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը` փի րու զե, ճախ
րել, հա գե նալ, ա ստ ղե րի ող կույզ ներ, ոս կեթև 
մե ղու ներ: 

Ի րա կա նու թյու նը պար զե լու հա մար ա ռա
ջարկ վում է ըն թեր ցել հե քի ա թի ե րկ րորդ 
հատ վա ծը (մինչև «ո՛րն է նրա հա մար ա մե նա
թանկ բա նը…»):

Հար ցեր այս հատ վա ծի վե րա բե րյալ.
• Ին չո՞ւ այդ պես վար վեց թա գա վո րը. 

մի՞ թե թա գա վոր նե րը ար դա րա միտ և ազ նիվ 
չպետք է լի նեն: 

• Արդյոք ճի՞շտ է նա, ե րբ ա սում է, թե 
այ գե պա նը ան նե րե լի հան ցանք է գոր ծել: 

• Ի՞նչ եք կար ծում` ի ՞նչ կվերց նի իր հետ 
այ գե պան Մո սին, ո ՞րն է նրա հա մար ա մե նա
թանկ բա նը:

•  Վեր նագ րե՛ք այս հատ վա ծը` դուրս 
գրե լով հատ վա ծի կար ևոր բա ռը, բա ռա կա
պակ ցու թյու նը, նա խա դա սու թյու նը:

Բա ցատր վում են նո րա ծա նոթ բա ռե րը և 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը` վտա րել, նսե մա
նալ, ոս կե հա տիկ քր տինք: 

Ըն թերց վում է հե քի ա թի վեր ջին հատ վա
ծը, ա շա կերտ նե րը դար ձյալ վեր նագ րում են 
հատ վա ծը` դուրս գրե լով նրա կար ևոր բա ռը, 
բա ռա կա պակ ցու թյու նը, նա խա դա սու թյու նը: 
Բա ցատր վում են նո րա ծա նոթ բա ռե րը` ըն
ձյուղ, ծա ռա նալ, կայք:

III Աշ խա տանք նյու թի շուրջ՝ ըն թեր ցու մից 
հե տո: Հար ցեր ամ բողջ տեքս տի վե րա բե րյալ.

•  Հե քի աթն այն պես ա վարտ վե՞ց, ի նչ
պես դուք է իք մտա ծում: 

• Ին չո՞ւ այ գե պան Մո սին ը նտ րեց իր 
բա հը. ի ՞նչ է այն խորհր դան շում:

•  Ժո ղո վուրդն ին չո՞ւ ըմ բոս տա ցավ թա
գա վո րի դեմ: Ի ՞նչ կա նե իք դուք, ե թե այդ պա



176

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

հին մի հրաշ քով հայտն վե իք այն տեղ: 
• Ին չո՞ւ թա գա վո րի աչ քե րի ա ռջև ծա

ռա ցավ կաղ նի` ար մատ նե րը մայր հո ղի սր
տում թա ղած: Ի ՞նչ է խորհր դան շում կաղ նին: 

Ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վում է նշ ված 
բնու թագ րում նե րից ը նտ րել հա մա պա տաս
խան բա ռե րը և փոր ձել պատ ճա ռա բա նել.

Թա գա վոր – ցու ցա մոլ, փա ռա սեր, վախ
կոտ, խո րա մանկ, ստա խոս, ա նազ նիվ, գո
ռոզ, նա խանձ, զգու շա վոր, թու լա կամ, նենգ: 

Այ գե պան Մո սի – հա մար ձակ, աշ խա տա
սեր, ու ժեղ, կա մային, վճ ռա կան, ար դա րա
միտ, հա մա կերպ վող, մի ա միտ, ան մեղ:

Գ րա տախ տա կին գր վում են ա ռած –ա սաց
վածք ներ, ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վում է 
գրի առ նել և մեկ նա բա նել դրան ցից այն օ րի
նակ նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են 
հե քի ա թի բո վան դա կու թյա նը.

•  Ծա ռը պտու ղով են ճա նա չում, մար
դուն` գոր ծով: 

• Ժո ղովր դի ձայ նը թն դա նո թի ձայ նից 
ու ժեղ է: 

• Աշ խարհ քի տե րը աշ խա տանքն է:
•  Շա տի հետ ևից ը նկ նո ղը, քիչն էլ 

կկորց նի: 
• Աստ ծուց խնդ րի՛ր, հա մա բա հը ձեռ

քիցդ մի՛ գցիր:
•  Լավ հնձ վո րը ար տում էլ կհն ձի, սա

րում էլ: 
• Ար հեստ ու նե ցո ղը սո ված չի մնա:
Հանձ նա րար վում է նկա րել հե քի ա թից որ ևէ 

սիմ վո լիկ պատ կեր և ներ կա յաց նել կարճ շա
րադ րանք` հետ ևյալ հար ցադ րում նե րի շուրջ.

Ի՞նչ տպա վո րու թյուն ստա ցա, ի ՞նչ փո փո
խու թյուն կա տար վեց իմ մեջ, իմ շր ջա պա տում 
կա՞ն ա րդյոք Մո սի ի նման մար դիկ, ի ՞նչ եմ ես 
սո վո րում այդ պի սի մարդ կան ցից:

Վե րոն շյալ մե թո դա կան հնար նե րը ծա ռա
յում են մի շատ կար ևոր նպա տա կի՝ սո վո րող
նե րի հաս կա նա լով կար դա լու կա րո ղու թյան 
զար գաց մա նը: Հաս կա նա լու ար դյուն քում գի
տե լի քը դառ նում է ան հա տի նե րաշ խար հի մի 
մա սը և ներ գոր ծում է նրա գոր ծու նե ու թյան 
կար գա վոր ման վրա:

METHODS OF PERFORMING THE READING OF THE ORIGINAL COMPONENTS
SH. SARGSYAN, V. GEVORGYAN 

Different methods and techniques for identifying and expressive reading, of course, in many 
cases, is the competent organization of the work of teachers. But the most interesting and original 
new approaches to work around the learning process for teachers are still necessary.This article 
can be seen as a demand initiative, which guides teachers to organize effective text work, which is 
aimed at developing the ability of students to work independently and creatively, making reading 
for them fascinating and interesting.The authors believe that with the proper arrangement of 
the original three–phase organization, the student is given the opportunity to learn the material 
read, reproduce the perceived, express his own opinion, stimulate the creative imagination, and 
interpret the literary works in a new way.

МЕ ТО ДЫ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬС КО ГО ЧТЕ НИЯ ИС ХОД НЫХ КОМ ПО НЕН ТОВ
Ш. САРГ СЯН, В. ГЕ ВОР ГЯН 

Раз лич ные ме то ды и при е мы для вы яв ле ния и вы ра зи тель ное чте ни е, ко неч но, во мно
гих слу ча ях, яв ля ет ся гра мот ной ор га ни за ци ей ра бо ты учи те лей. Но са мые ин те рес ные и 
ори ги наль ные но вые под хо ды к ра бо те вок руг про цес са обу че ния для учи те лей по–п реж
не му не об хо ди мы.Э та стат ья мо жет расс мат ри вать ся как сп рос ини ци а ти вы, ко то рая нап
рав ля ет учи те ля ор га ни зо вать эф фек тив ную ра бо ту текс та, ко то рая нап рав ле на    на раз ви тие 
спо соб нос ти сту ден тов ра бо тать са мос то я тель но и твор чес ки, де лая чте ние для них ув ле ка
тель ным и ин те рес ным.Ав то ры счи та ют, что при пра виль ном рас по ло же нии ори ги наль ной 
трех фаз ной ор га ни за ци и, уче ни ку да е тя воз мож ность ос во ить про чи тан ный ма те ри ал, восп
ро из вес ти восп ри ня то е, вы ра жать собст вен ное мне ни е, сти му ли ро вать твор чес кое во об ра
же ни е, а так же ин терп ри ти ро вать ли те ра тур ные про из ве де ния по но во му. 
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Հան րա հայտ է, որ հե քի ա թը կար ևոր 
դեր ու նշա նա կու թյուն ու նի ե րե խայի կյան
քում։ Այս ա ռու մով` հրա շա լի հնա րա վո րու
թյուն ներ են ըն ձե ռում Հով հան նես Թու մա
նյա նի հե քի աթ նե րի ու սում նա սի րու մը։

Թու մա նյա նին ե րե խա նե րը գի տեն վաղ 
տա րի քից, տար րա կան դպ րո ցում, բայց 
նրա ի մաս տու թյանն ու վար պե տու թյա նը 
հա սու ե նք լի նում ամ բողջ կյան քի ըն թաց
քում։ Այն քան վաղ է Թու մա նյա նի հետ ծա
նո թու թյու նը, որ չենք կա րող մտա բե րել մեր 
լսած ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյու նը կամ 
ա ռա ջին հե քի ա թը։ Ի մա ցու թյու նը սկս վում 
է զար ման քով։ Թու մա նյա նը հե քի աթ նե րի 
մի ջո ցով մո տե նում է ման կա նը, գրա վում է 
նրանց` բնու թյան, մարդ կանց ու կեն դա նի
նե րի մա սին զար մա նա լի բա ներ պատ մե
լով։

Հատ կա պես ու շագ րավ են Թու մա նյա
նի ի նք նու րույն և թարգ մա նա կան հե քի
աթ նե րը։ Նա ժո ղովր դա կան հե քի ա թի գե
ղար վես տա կան մշակ ման ա մե նա հայտ նի 
վար պետ նե րից է։ Թու մա նյա նի ի նք նու րույն 
հե քի աթ նե րի մեծ մա սը ու րախ պատ մու
թյուն ներ են, ո րոնք մի ան գա մայն մատ չե լի 
են նա խադպ րո ցա կան նե րին և կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րին, ի սկ թարգ մա նա կան եր կե
րը ա վե լի շատ հա սուն ե րե խա նե րին ու պա
տա նի նե րին են ո ւղղ ված։ 

Մեծ է ե ղել բա նաս տեղ ծի հե տաքրք րու
թյունն ու մտա հո գու թյու նը հե քի ա թագ րու
թյան ժան րի նկատ մամբ։ 

Թու մա նյա նի ի նք նու րույն և փո խադ րած 
հինգ տաս նյա կի հաս նող հե քի աթ նե րը, հա
վա տա րիմ ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյան ի րա կան ար մատ նե րին, ար տա ցո լում 
են ժո ղովր դի կյան քը, մտ քե րը, ե րա զանք
ներն ու մտա հո գու թյուն նե րը։

Ն րա ի նք նու րույն հե քի աթ նե րը մեծ մա
սամբ հայ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան 
նյու թե րի վար պետ մշա կում ներ են, ա ռա վե
լա պես ի րա պա տում հե քի աթ նե րը։

Նա մակ նե րից մե կում Թու մա նյա նը գրել 
է, թե այդ բո լո րի մեջ կա տա րյալ, այն էլ վե
րա պա հում նե րով, հա մա րում է մի այն «Քաջ 
Նա զա րը»։ Հի րա վի, մեծ, շատ մեծ հա մես
տու թյուն, ո րը հա տուկ է մի այն իս կա կան 
մե ծե րին ու մեծ, շատ մեծ պա հանջ կո տու
թյուն։ 

Ի՞նչ բո վան դա կու թյուն ու նի «Քաջ Նա
զար» հե քի ա թը։ Չնա յած հե քի ա թային չա
փա զան ցու թյուն նե րին՝ Թու մա նյա նը գե
ղար վես տո րեն ներ կա յաց րել է ան հա տի 
ճա կա տագ րի և մի ջա վայ րի փո խա դարձ 
կա պը։ Նա զա րի բո լոր հաղ թա նակ նե րի 
պատ ճա ռը մի ջա վայրն է, քա նի որ նրանք 
են հո րի նում և տա րա ծում «ան հաղթ» հե
րո սի կո չու մը։ Նա զա րը տե ղյակ էլ չէր դրա 
մա սին, իր գոր ծո ղու թյուն նե րով ոչ մի հա
տուկ ջանք չի գոր ծադ րում հռ չակ վե լու հա
մար, դրա կա րիքն ը նդ հան րա պես չէր էլ 
զգում։ Ստաց վում է այն պես, որ ա մե նից 
ա նար ժան մար դը, ան կախ իր կամ քից ու 
ձգ տու մից, ի նք նա բե րա բար դառ նում է բո
լոր ի րա վունք նե րի ու բա րիք նե րի տե րը։

Հե քի ա թում վախ կոտ Նա զա րի հա վա
քա կան կեր պա րը, ո րն իր մեջ է մարմ նա
վո րում ան շնորհք ու ան պետք, ո չն չու թյուն 
ներ կա յաց նող մի ա պե տե րին, այն քան 
տպա վո րիչ ու կեն դա նի է, որ հա վի տյան 
մնում է փոք րիկ նե րի մտա պատ կեր նե րում։

Քաջ Նա զա րը` վախ կոտ, մի ա ժա մա նակ 
պար ծեն կոտ, ա ռանց որ ևէ ար ժա նի քի, հա
ջո ղակ բախ տախն դիր մար դու կեր պար է, 
այ սինքն` այն, ի նչ հիմ նա կա նում տես նում 
ե նք նաև ժո ղովր դա կան հե քի ա թի բազ մա
թիվ տար բե րակ նե րում։ Հենց սկզ բից ըն
թեր ցողն ի մա նում է, թե ի նչ պի սինն է հե րո
սը. քա՞ջ է, թե՞ վախ կոտ, բա րի՞ է, թե՞ չար և 
այլն։

Քաջ Նա զա րը գոր ծում է ի րա կան հո ղի 
վրա, ի րա կան մարդ կանց մեջ։ Այս բո լո րից 
հե տո, ե րբ մտա ծում ե նք «Քաջ Նա զար»–ի 
դաս տի ա րակ չա կան և ու սու ցո ղա կան ար

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԼՈ ՌԵՑՅԱՆ

«ՔԱՋ ՆԱ ԶԱՐ» ՀԵ ՔԻ Ա ԹԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ՄԸ  
ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ  

ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ 
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ժե քի մա սին, գա լիս ե նք այն եզ րա կա ցու
թյան, որ նա ման կան մեջ ա ռա ջաց նում է 
ա ռա ջին հա յաց քից ծի ծաղ ա ռա ջաց նող դր
վագ ներ, ը մբռ նել տա լիս Նա զա րի ո չն չու
թյու նը և ծնում ար հա մար հանք բռ նա կալ նե
րի նկատ մամբ։

Կար ևո րե լով հե քի ա թի ու սում նա սիր ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` ներ կա յաց
նենք 4–րդ դա սա րա նում մեր ան ցկաց ված 
դա սը։

Դա սի թե ման` Քաջ Նա զա րը
Դա սի տե սա կը` Նոր նյու թի հա ղորդ ման 

դաս
Դա սի նպա տակ նե րը` Ա շա կերտ նե րը՝
•  կըն թեր ցեն բնա գի րը` զար գաց նե

լով ե րկ խո սու թյուն ներն ար տա հայ տիչ կար
դա լու կա րո ղու թյուն նե րը,

• կ կա րո ղա նան բնագ րում «տես նել» 
բա ռե րի պատ կե րա վո րու թյու նը և ար տա
հայտ չա կա նու թյու նը,

• կ կա րո ղա նան նկա րագ րել հե քի ա
թի հե րո սին, հե տաքր քիր ի րա վի ճակ նե րը,

• կ վե րար տադ րեն հե քի ա թը` վե րա
բեր մունք դրս ևո րե լով հե րո սի նկատ մամբ,

• կ կա րո ղա նան դե րե րով ար տա հայ
տիչ ըն թեր ցել բնա գի րը։ 

Ու սուց ման մե թո դի կա
Ն պա տակ ներ և ու սում նա ռու թյան ար

դյունք ներ կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու
թյուն նե րի հա մա կար գից

1. Ճա նա չո ղա կան, տրա մա բա նա կան 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ.

• գտ նել կա պեր՝ հե քի ա թի բո վան դա
կու թյան ու սե փա կան կեն սա փոր ձի միջև, 

• ըմբռ նել հե րոս նե րի վար քագ ծի դր
դա պատ ճառ նե րը, նրանց զգա յա կան վի
ճա կը, 

• ըն կա լել գրա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րում հա մե մա տու թյան մի ջո ցով կա
տար ված ը նդ հան րա ցում ներն ու եզ րա հան
գում նե րը։

2. Հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն ներ 
և հմ տու թյուն ներ.

• լ սել ըն կե րոջ խոս քը,
•  բա նա վի ճել` փաս տարկ ներ ու հիմ

նա վո րում ներ ներ կա յաց նե լով։
3. Ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն ներ 

և հմ տու թյուն ներ.
• ս տեղ ծա գոր ծա բար բա նա վոր վե

րար տադ րել տեքս տը` վե րա բեր մունք դրս
ևո րե լով հե րոս նե րի վար քագ ծի վե րա բե
րյալ։

4. Ար ժե քային հա մա կարգ.
• կ կար ևո րեն բա րո յա կան չա փա նիշ

նե րը, հա մա մարդ կային ար ժեք նե րը,
• կձգ տեն լի նել ազ նիվ, գթա սիրտ, 

ար դա րա միտ, օ րի նա պահ, բա րե կիրթ, 
• ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րել քն

նա դա տա կան, մեր ժե լի վե րա բեր մունք դա
տա պար տե լի ա րարք նե րի նկատ մամբ։

Դա սի ըն թաց քը` 
Խ թան ման փուլ
Ներ կա յաց վում են «Քաջ նա զա րը» հե քի

ա թի «Բա նա լի բա ռե րը»։ Նա խա պես բնագ
րից ը նտ րում և դուրս ե նք բե րում բա նա լի 
բա ռեր և ար տա հայ տու թյուն ներ՝

վախ կոտ, քար վան կտ րել, ան հաղթ, 
ջար դի հա զար:

Հանձ նա րար վում է զույ գե րով աշ խա
տանք, ո րին տր վում է 5–6 րո պե ժա մա նակ, 
որ պես զի խմ բե րում ա շա կերտ նե րը քն նար
կեն այդ բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն նե
րը և կռա հեն, թե դրանք որ հե քի ա թից են 
մեջ բեր ված։ Մի քա նի զույ գեր ներ կա յաց
նում են ի րենց տար բե րակ նե րը։ Այ նու հետև 
հանձ նա րար վում է նոր նյու թի ու սում նա սի
րու թյան ժա մա նակ ու շադ րու թյուն դարձ նել 
այդ բա ռե րին ու ար տա հայ տու թյուն նե րին, 
մի ա ժա մա նակ նաև ստու գեն` ճի՞շտ են կռա
հել, թե՞ ո չ։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում ե րկ րորդ 
ըն թերց ման ժա մա նակ ու սու ցի չը կի րա ռում 
է նախ ը նտ րո վի, ա պա դե րային ըն թեր ցա
նու թյան հնա րը, ո րն ամ րա կա յում է ոչ մի
այն ե րկ խո սու թյուն նե րը հաս կա նա լով կար
դա լու կա րո ղու թյու նը, այլև ա շա կերտ նե րը 
ձեռք են բե րում բնագ րի յու րա քան չյուր տո
ղի, բա ռի ի մաս տի մեջ թա փան ցե լու ու նա
կու թյուն և հնա րա վո րու թյուն։ 

Այ նու հետև աշ խա տանք է կազ մա կերպ
վում բնագ րի գա ղա փա րի, բո վան դա կու
թյան ըն կալ ման շուրջ։

Հար ցեր դա սա նյու թի բո վան դա կու
թյան վե րա բե րյալ

1.  Ի ՞նչ պա տա հեց վախ կոտ Նա զա
րին մի ան գամ։ 

Ու սուց չի հրա հան գով ա շա կերտ նե րը 
գտ նում են այդ տո ղե րը և ըն թեր ցում։ 

2. Վախ կոտ Նա զա րը ի նչ պե՞ս դար



179

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

ձավ Քաջ Նա զար։ 
Այս հար ցի պա տաս խանն օգ նում է ա շա

կերտ նե րին ար տա հայ տե լու ի րենց մտ քե րը 
սե փա կան բա ռե րով, կազ մե լու դա տո ղա
կան և գնա հա տող խոսք, ո րը զար գաց նում 
է բա նա վոր խոս քը։

Բա ռային աշ խա տանք բնագ րի բա ռա
հում քի շուրջ 

Ա շա կերտ նե րը ան շնորհք, վախ կոտ, 
ան զգամ, ջար դել, հար ևան, ան հաղթ բա ռե
րը դուրս են գրում բնագ րից և գրում տետ
րե րում։ Մեկ նա բան վում են նաև հե քի ա թում 
զե տեղ ված բար բա ռային բա ռե րը։

Լեզ վատ րա մա բա նա կան ա ռա ջադ
րան քի կա տա րում 

Ա ռա ջադ րանք 1–ի մի ջո ցով ամ րա կայ
վում են ը ստ ե րան գի նա խա դա սու թյան տե
սակ նե րի մա սին ա շա կերտ նե րի ու նե ցած 
գի տե լիք նե րը։ Ա շա կերտ նե րը նշում են նա
խա դա սու թյան տե սակ նե րը ը ստ ե րան գի` 
բե րե լով օ րի նակ ներ։

Հար ցե րի և տր ված բա ռե րի օգ նու թյամբ 
բնու թագ րում են հե քի ա թի հե րո սին։

Կշ ռա դատ ման փու լում կի րառ վում է 
«Քա ռա բա ժան» մե թո դա կան հնա րը։

Ի՞նչ է իր տես նում հե քի ա թը կար
դա լիս։ 

Ի՞նչ է իր զգում հե քի ա թը կար դա
լիս (զայ րույթ, բար կու թյուն)։

Ին չի՞ մա սին է հե քի ա թը. գրի՛ր 
սե փա կան բա ռե րով։ Հե քի ա թին դի՛ր նոր վեր նա գիր։ 

Այ նու հետև «Քա ռա բա ժա նի» վեր լուծ ման 
ճա նա պար հով ան դրա դարձ է կա տար վում 
նպա տակ նե րին, և ար վում է եզ րա հան գում։

Այ նու հետև ու սու ցիչն ա ռա ջար կում է 
կար դալ բնագ րի վեր ջում տր ված հղու մը և 
ամ փո փում դա սա նյու թի ամ բողջ միտ քը։

3. Ի ՞նչ եք կար ծում, Նա զա րը քա՞ջ է ր։ Ո ՞ր 
տո ղե րից այդ ի մա ցաք:

4. Ին չո՞ւ են վեր նագ րում գոր ծած ված քաջ 
և նա զար բա ռե րը։ Ձեր կար ծի քով դրանք 
նույն ի մա՞ստն ու նեն։ Այդ դեպ քում հե ղի
նակն ին չո՞ւ է նույն մար դուն բնու թագ րել քաջ 
և նա զար բա ռե րով։ 

Ինչ պի սի՞ մար դուն ե նք ան վա նում նա
զար։ 

Այս պի սով, կր թու թյան ա ռջև դր ված այ
սօր վա պա հանջ նե րին հա մա հունչ, ե րե խա
նե րի գի տե լիք նե րի պա շա րը, եր ևա կա յու
թյունն ու մտ քի թռիչ քը սահ մա նա փա կում ներ 
չպետք է ու նե նան, որ պես զի նպաս տեն 
ա րագ ըն կա լել նյու թը` ա շա կեր տի դեպ քում, 
ի սկ ու սուց չի պա րա գա յում` դրս ևո րել տրա
մա բա նու թյուն, մտ քի թռիչք, դա սը կա ռու ցել 
այն պես, որ նյու թի յու րա ցու մը ամ բող ջա կան 
դարձ նի և բարձ րաց նի սո վո րո ղի մտա վոր 
ակ տի վու թյու նը։ 

Այս խն դիր նե րի լու ծու մը հնա րա վոր է 

ի րա կա նաց նել փոխ գոր ծուն մե թոդ նե րի կի
րառ մամբ։ Մաս նա վո րա պես այս խն դիր նե րի 
լու ծու մը նպաս տում է ա շա կերտ նե րի ար ժե
հա մա կար գի ձևա վոր մա նը։ Այ նինչ, եր բեմն 
ու սուց չի կող մից հե քի ա թի ու սուց ման հա
մար կի րառ ված տար բեր մե թոդ նե րը չեն 
ծա ռա յում նպա տա կին։ 

«Հե քի աթն ու նի դաս տի ա րակ չա կան 
հզոր ար ժեք, բա րո յա կան ար ժե քա վոր սկզ
բունք ներ, ո րոնք ոչ թե ներ կա յաց վում են 
ի բրև քա րոզ, այլ ար տա հայտ վում են հե րոս
նե րի ա րարք նե րով, խոս քե րով։ Հենց այս 
հան գա մանքն էլ ու ժե ղաց նում է ե րե խայի 
հո գու, զգաց մունք նե րի և հա մոզ մունք նե րի 
վրա թող նող ազ դե ցու թյու նը» (1, 173)։

Դա սի ա վար տից հե տո փոր ձե ցի հաս
կա նալ, թե ի նչ ար ժե քային հա մա կարգ ձևա
վոր վեց ա շա կերտ նե րի մեջ.

•  կա րո ղա ցան վե րար տադ րել հե քի
ա թը` վե րա բեր մունք դրս ևո րե լով հե րո սի 
նկատ մամբ, 

• ա շա կեր տը հս տա կեց րեց աշ խար հի 
կեր պարն իր մտա պատ կե րում, փոր ձեց գտ
նել իր տեղն ու դերն այս աշ խար հում։ 

• Ի վեր ջո հե քի ա թի ու սում նա սիր ման 
դա սի նպա տա կը մեկն է. հե քի ա թի բուն գա
ղա փա րը հասց նել սո վո րող նե րին։
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ИЗУЧЕНИЕ СКАЗКИ «ХРАБРЫЙ НАЗАР» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Л. ЛОРЕЦЯН 

В данной статье рассматривается вопрос изучения сказки как метод развития ценностной 
системы у младшего школьника. В частности, здесь рассматривается сказка «Храбрый 
Назар».

THE RESEARCH OF THE TALE «BRAVE NAZAR» AS A METHOD OF DEVELOPING 
THE MERIT SYSTEM OF THE PUPILS IN THE PRIMARY SCHOOL 

L. LORETSYAN 

In this article it is discussed the case of research problem of the tale as a method of developing 
the merit system of the pupil studying in the primary school. Especially in this system the tale 
«Brave Nazar» is explored. 
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ԿՅՈՒ ՐԵՂՅԱՆ 

«ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒՆ» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ  
Բ. ԲԼՈՒ ՄԻ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԱ ԿԱՐ ԳՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ 
Վեր ջին եր կու տաս նա մյա կում կր թու

թյան բո վան դա կու թյան և նպա տակ նե րի 
յու րաց ման ա ռու մով հս կա յա ծա վալ նո րա
րա րու թյուն ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ են 
ար վել տար բեր ե րկր նե րի և մի ջազ գային 
կր թա կան կա ռույց նե րի կող մից, մշակ վել 
և ներդր վել են ու սում նա դաս տի արկ չա կան 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ա ռա վել 
ար դյու նա վետ ե ղա նակ ներ, սո վո րող նե րի 
ու սում նա կան կա րո ղու թյուն նե րի խթան ման 
նոր հնա րա վո րու թյուն ներ։ Մի կողմ թող նե
լով կր թու թյան կազ մա կերպ ման տար բեր 
ե ղա նակ նե րը՝ այս հոդ վա ծում ներ կա յաց
վում են պատ մու թյան դա սե րի ու սուց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ը ստ Բ. Բլու մի 
աս տի ճա նա կար գու թյան։ Աս տի ճա նա կար գը 
ներ կա յաց նում է կր թու թյան բո վան դա կու
թյան ե րեք մա կար դակ, ո րոնց մենք ան վա
նում ե նք մշակ վող մա կար դակ, հա ղորդ վող 
մա կար դակ և յու րաց վող մա կար դակ կամ 
գի տե լիք նե րի հա մա կարգ, կա րո ղու թյուն նե
րի և հմ տու թյուն նե րի հա մա կարգ և ար ժե
քային հա մա կարգ։ Մշակ վող մա կար դա կը և 
գի տե լիք նե րի հա մա կար գը կր թու թյան ի մա
ցու թյան ո լորտն է, ո րը ցույց է տա լիս, թե ի նչ 
պետք է ի մա նա սո վո րո ղը։ Ե րկ րորդ մա կար
դա կը կամ կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն
նե րի հա մա կար գը նե րա ռում է սո վո րո ղի 
հու զա կա մային և հո գե շար ժո ղա կան ո լոր տը 
կամ նրա ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քը։ Ը ստ Բ. Բլու մի՝ «չ սո վո րող ա շա կերտ 
չկա, յու րա քան չյուր նոր մալ մարդ կա րող է 
սո վո րել, ե թե ստեղծ վում են հա մա պա տաս
խան պայ ման ներ։ Ու սու ցի չը չի կա րող սո
վո րեց նել, նա կա րող է օգ նել, ա ջակ ցել ու
սուց մա նը և կազ մա կեր պել լավ ու սուց ման 
հա մա պա տաս խան կր թա կան մի ջա վայ րը, 
հա մա պա տաս խան բո վան դա կու թյամբ նյու
թե րը, աշ խա տանք նե րը։ Ու սու ցու մը չի ա ռա
ջա նում ա շա կերտ նե րի հա մար ի նչ –որ բան 
կար դա լով կամ պատ մե լով։ Ու սու ցի չը կա
րող է կազ մա կեր պել և ա ռաջ նոր դել փոր

ձը և մտա ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը» [1, 
278]։ Աս վա ծից եր ևում է, որ ու սում նա կան 
ձեռք բե րում նե րի մի ակ պա տաս խա նա տուն 
ա մեն ևին էլ սո վո րո ղը չէ, այլ սո վո րո ղի մի
ջա վայ րը, դպ րո ցը, ըն տա նի քը և այլն։ 

Սոս կա կան գի տե լի քի հա ղոր դումն այլևս 
կր թու թյան գե րա կա նպա տա կը չէ։ Այ սօր
վա սո վո րո ղին ան հրա ժեշտ են գի տե լիք ներ՝ 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու մա սին, այ սինքն՝ 
ան հրա ժեշտ է մտային գոր ծո ղու թյուն կա
տա րե լու ո րո շա կի փորձ, կա րո ղու թյուն և հմ
տու թյուն։ Թերևս սա է պատ ճա ռը, որ կր թու
թյան եր րորդ մա կար դա կը ո րո շա կի մի տում 
է դրս ևո րում. սո վո րե լու փոր ձա ռու թյուն ու նե
ցող ա շա կեր տը կա րող է գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րել ի նք նու րույն՝ դրա հա մար օ գտ վե լով 
բազ մա թիվ սկզբ նաղ բյուր նե րից։ Այլ կերպ 
ա սած՝ կր թա կան նպա տակ նե րի յու րա քան
չյուր մա կար դակ մի ա ժա մա նակ նաև գի տե
լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու ար ժե քային 
ո րակ նե րի այն մա կար դակն է, ո րը պետք է 
ձեռք բե րի սո վո րողն ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում։ Բ. Բլու մի աս տի ճա նա կար գու թյան հա
մա կար գը տե ղին է օգ տա գոր ծել այն պատ
ճա ռով, որ դա սա կար գում է յու րա քան չյուր 
նշ ված ո լոր տում ու սուց ման նպա տակ նե րը։ 
Մի ա ժա մա նակ նա նկա րագ րում է այն վար
քը, ո րը դրս ևո րում է սո վո րո ղը ու սուց ման 
նպա տակ նե րից յու րա քան չյու րին հաս նե
լիս։ Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է կոնկ րետ 
ա ռար կայի ու սուց ման այն շր ջա նա կը, ո րի 
մի ջո ցով հնա րա վոր է ա շա կեր տին հասց
նել մտա ծո ղու թյան ո րո շա կի մա կար դա կի։ 
Բ. Բլու մը ճա նա չո ղու թյան գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ նե րը բա ժա նում է վեց աս տի ճա նա
կար գե րի, ո րոնք դա սա վոր ված են պար զից 
դե պի բար դը. 

1. գի տե լիք, 
2. ըն կա լում,
3.  կի րա ռու թյուն,
4.  վեր լու ծու թյուն,
5.  հա մադ րու թյուն,
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6. գ նա հա տում։
Գի տե լիք նե րի հա մա կար գը կր թու թյան 

բո վան դա կու թյան ա ռանց քային բա ղադ րիչ
նե րից է, ո րը պատ կե րա ցում է տա լիս պատ
մա կան ի րո ղու թյուն նե րի մա սին։ Ու սուց ման 
ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը ձեռք են բե րում 
գի տե լիք նե րի այն պի սի տար րեր, ո րոն ցից են 
փաս տե րը, ի րա դար ձու թյուն նե րը, հաս կա
ցու թյուն նե րը, եր ևույթ նե րը և այլն։ Պատ մու
թյան մեջ փաս տը տե ղի ու նե ցած ի րա կա նու
թյան մասն է։ Այն ան կրկ նե լի է և հնա րա վոր 
չէ նույ նու թյամբ վե րար տադ րել, կրկ նել։ Օ րի
նակ՝ փաստ է թուր քե րի կող մից 1453 թ. Կ. 
Պոլ սի գրա վու մը։ Օ րի նակ՝ Ա վա րայ րի ճա
կա տա մար տը, Կուրս կի ճա կա տա մար տը և 
այլն։ Այս ի րա դար ձու թյուն նե րը կա տար վել 
են կոնկ րետ պայ ման նե րում ո րո շա կի մարդ
կանց մաս նակ ցու թյամբ և խիստ տե ղայ նաց
ված են ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ։ 
Պատ մա կան հաս կա ցու թյուն նե րը ան հրա
ժեշտ են փաս տե րի բա ցատր ման և դա սա
կարգ ման, ի նչ պես նաև այլ հաս կա ցու թյուն
նե րի ի մաս տա վոր ման հա մար։ Եր ևույթ ներ 
են կոչ վում ը նդ հա նուր հաս կա ցու թյուն նե րը՝ 
հե ղա փո խու թյուն, ա պս տամ բու թյուն և այլն, 
ո րոնք չեն վե րա բե րում կոնկ րետ փաս տե րի, 
չու նեն տե ղի, ժա մա նա կի և մաս նա կից նե րի 
ը նդ գծում ներ։

Վ. Վ. Կրաևս կին «Ա ռար կա յա կա նը և ը նդ
հա նուր ա ռար կա յա կա նը կր թա կան չա փո
րո շիչ նե րում» հոդ վա ծում նշում է. «Գի տե լիք
նե րը նե րա ռում են կոնկ րե տի և ը նդ հա նու րի 
վեր հի շում, մե թոդ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի 
վեր հի շում, կա ռույ ցի և մի ջա վայ րի վեր հի
շում։ Չափ ման ա ռու մով վեր հիշ ման ի րա վի
ճա կը նե րա ռում է մի փոքր ա վե լին, քան հա
մա պա տաս խան նյու թի մտա բե րումն է» [2, 
15]։ Հա ճախ գի տե լիքն ա ռաջ նային, եր բեմն 
էլ ա ռար կա յա կան ծրագ րի հիմ նա կան նպա
տակն է դառ նում, ե րբ խոս քը վե րա բե րում 
է ա ռար կա յա կան չա փո րոշ չի պար տա դիր 
նվա զա գույ նի կա տար մա նը։ Գի տե լի քի բո
վան դա կու թյու նը կոնկ րետ դա սից վերց ված 
փաս տերն են, տեր մին նե րի, գա ղա փար նե րի 
ի մա ցու թյու նը, սահ մա նում նե րի բա ցատ րու
թյու նը, կա նոն նե րի, օ րենք նե րի մտա պա
հու մը և այլն։ Գի տե լի քի ի մա ցու թյան մա
կար դա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը են թադ րում են հետ ևյալ 
հար ցե րը՝ ո ՞վ, ի ՞նչ, ե ՞րբ, ո ՞ր տեղ և այլն։ Օ րի

նակ՝ ե ՞րբ է գա հա կա լել Տիգ րան Մե ծը, ո ՞վ է 
Գրի գոր Պարթ ևը, ո ՞ր տեղ է կնք վել հռո մե ա
պարս կա կան 40 –ա մյա խա ղա ղու թյան պայ
մա նա գի րը։ Ա շա կերտ նե րից կոնկ րետ գի
տե լիք ներ ստա նա լու նպա տա կով ես տա լիս 
եմ հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ ա ռա ջադ
րանք ներ. դա սից ա ռանձ նաց րո՛ւ հիմ նա կան 
փաս տերն ու ի րա դար ձու թյուն նե րը, բա
ցատ րի՛ր հե ղա փո խու թյուն տեր մի նի բո վան
դա կու թյու նը, նկա րագ րի՛ր Վար դան Մա մի
կո նյա նին, տար բե րա կի՛ր Վա սակ Սյու նուն 
և Վար դան Մա մի կո նյա նին։ Ա վե լի պարզ 
ա սած՝ գի տե լի քը եր ևույ թի կամ տե ղե կատ
վու թյան տար րա կան կամ պար փակ ված 
մի ա վորն է։ Օ րի նակ՝ Բագ րա տու նյաց Հա
յաս տա նի մայ րա քա ղա քը Ա նին է, Ա վա րայ
րի ճա կա տա մար տում հայոց բա նակն ու ներ 
66– հա զա րա նոց զորք և այլն։ 

Ըն կա լու մը աս տի ճա նա կար գու թյան մեջ 
այն հա ջորդ մա կար դակն է, ե րբ սո վո րո ղը 
գի տի, թե ի նչ է հա ղորդ վում, և կա րող է օգ
տա գոր ծել հա ղորդ վող նյու թը կամ միտ քը, 
սա կայն այդ նյու թը նա չի կա րող կա պել այլ 
նյու թի կամ մտ քի հետ։ Այս աս տի ճա նա կար
գով պարզ վում է, թե ա շա կերտ նե րը ա րդյոք 
հաս կա ցե՞լ են որ ևէ թե մա, միտք, դա տո ղու
թյուն։ Օ րի նակ՝ ներ կա յաց րո՛ւ Բագ րա տու նի
նե րի թա գա վո րու թյան ժա մա նակ սպա րա
պե տի ի րա վա սու թյուն նե րը, մեկ նա բա նի՛ր 
«Մե հե նա գիր» հաս կա ցու թյու նը, նկա րագ
րի՛ր Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը, կար դա՛ 
մի հատ ված Դ. Դե միր ճյա նի «Վար դա նանք» 
պատ մա վե պից, հի շի՛ր նշա նա վոր իշ խան նե
րին և այլն։

Կի րա ռու թյու նը գի տե լի քի այն աս տի
ճանն է, ե րբ ա շա կերտն իր ի մա ցած փաս
տե րը, տե ղե կու թյուն նե րը, սկզ բունք նե րը, 
կա նոն նե րը, սահ մա նում նե րը կի րա ռում է 
կոնկ րետ պայ ման նե րում և նոր ի րա վի ճակ
նե րում։ Այս մա կար դա կում ա շա կերտ նե րից 
պա հանջ վում է օգ տա գոր ծել ի րենց գի տե լիք
նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը այլ ի րա վի ճա կում։ 
Օ րի նակ՝ կա րո՞ղ ես քար տե զի վրա ցույց տալ 
Մեծ Հայ քի 15 նա հանգ նե րը, ը նտ րի՛ր 10–14 
դդ. պատ մա գի տու թյան նշա նա վոր պատ մի
չին, կազ մի՛ր Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյան 
ազ դե ցիկ ար քա նե րի ցու ցա կը, կա րո՞ղ ես 
քար տե զի վրա գծել Տիգ րան Մե ծի նվա ճում
նե րի հեր թա կա նու թյու նը, ի ՞նչ կար ծիք ու նես 
Պապ թա գա վո րի վա րած ներ քին քա ղա քա
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կա նու թյան մա սին, ճի՞շտ վար վեց նա, ե րբ 
ե կե ղե ցուց խլեց վան քա պատ կան հո ղե րի 
մի մա սը, ա ղյու սա կի տես քով ներ կա յաց րե՛ք 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չած և դա
տա պար տած ե րկր ներն ու կազ մա կեր պու
թյուն նե րը և այլն։

Վեր լու ծու մը են թադ րում է եր ևույ թի, փաս
տի, ի րադ րու թյան, դա տո ղու թյան ա ռան ձին 
տար րե րի վեր հա նում, մեկ նա բա նում կամ 
եր ևույթ նե րի, փաս տե րի, հաս կա ցու թյուն նե
րի, մտ քե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի ներ
կա յա ցում։ Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում վեր
լու ծու թյու նը ա ռա վել հս տա կեց նում է միտ քը, 
պն դու մը, նյու թի հա ղոր դու մը, մեկ նա բա նու
մը։ Օ րի նակ՝ վեր լու ծե՛ք «Հռ չա կա գիր Հա յաս
տա նի ան կա խու թյան մա սին» փաս տաթղթի 
ա ռանց քային դրույթ նե րը, բա ցատ րե՛ք 
ԽՍՀՄ –ի փլուզ ման գլ խա վոր պատ ճառ նե
րը, ներ կա յաց րե՛ք Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան (1918–1920 թթ.) ան կման ներ քին և 
ար տա քին պատ ճառ նե րը և այլն։ 

Հա մադ րու մը բաղ կա ցած է համ և դիր 
բա ղադ րիչ նե րից, այ սինքն՝ թե մայի մեջ առ
կա տար րե րը կամ մաս նիկ նե րը մի աց վում 
են այն պես, որ դառ նան ամ բող ջու թյուն, դա
սա վանդ վող նյութն ու նե նա հս տակ կա ռուց
վածք։ «Դա սա կան ի մաս տով հա մադ րումն 
ա ռան ձին մե կու սաց ված մտա ծա կան գոր
ծո ղու թյուն չէ, այն միշտ հա ջոր դում է վեր
լու ծու թյա նը և են թադ րում է վեր լու ծու թյան 
պրո ցե սում ստեղծ ված ա ռան ձին հաս կա ցու
թյուն նե րի տրա մա բա նա կան մի ա վո րում»… 
[3, 128]։ Հա մադ րու մը փաս տե րի, տե ղե
կույթ նե րի մի ա վո րումն ու ամ փո փումն է մեկ 
ամ բող ջա կան գա ղա փա րի մեջ։ Ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում հա մադ րու մը պա հան ջում 
է ստեղ ծա գոր ծա կան հար ցեր և մո տե ցում
ներ։ Օ րի նակ՝ հա մա կարգ ված ձևով ներ կա
յաց րե՛ք 9–12 դդ. Հա յաս տա նի տն տե սու թյան 
մեջ առ կա զար գա ցում նե րը, ամ բող ջաց րո՛ւ 
Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կման 
պատ ճառ նե րը, հան րա գու մա րի՛ բեր Ե րկ
րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ար
դյունք նե րը, փաս տե րով հիմ նա վո րի՛ր 1960 –
ա կան թթ. ա ռա ջին կե սին Խորհր դային 
Հա յաս տա նում սկս ված ազ գային զար թոն
քը։

«Գ նա հա տու մը ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյան և ու սուց ման 
ար դյունք նե րի բա ցա հայտ ման մի ջոց է, սո

ցի ալ– պատ մա կան ի րա կա նու թյան տար բեր 
եր ևույթ նե րին և մարդ կանց ա րարք նե րին 
հա վա նու թյուն տա լը կամ դրանց դա տա
պար տումն է» [4, 74]։ Գնա հա տու մը պա
հան ջում է դա սա վանդ վող նյու թի և մե թո դի 
ա րժ ևո րու թյան մա սին դա տո ղու թյուն ներ, 
հանձ նա րա րու թյան ստու գում, եր ևույ թի, 
պատ մա կան ան ձի, ի րադ րու թյան նկատ
մամբ քն նա դա տա կան մո տե ցում, այս կամ 
այն տե ղե կույ թի, փաս տի ի րադ րու թյան, 
ան ձի գոր ծու նե ու թյան նշա նա կու թյան կամ 
կար ևո րու թյան ա րժ ևո րու մը՝ ե ղած տվյալ
նե րի կամ ար տա քին չա փա նիշ նե րի հի ման 
վրա։ Գնա հատ ման մա կար դակն ա մե նա
բարդ մա կար դակն է, ո րով հետև սրա կա
տար ման ժա մա նակ ա շա կերտ նե րից պա
հանջ վում է ի րենց սե փա կան կար ծի քից 
բա ցի օգ տա գոր ծել բո լոր մա կար դակ նե րը։ 
Գնա հա տու մը են թադ րում է հետ ևյալ հար
ցե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ «Հա մա ձա՞յն եք 
ա րդյոք, Ի նչ պե՞ս եք վե րա բեր վում, կա րո՞ղ 
ես պատ ճա ռա բա նել, ին չո՞ւ տե ղի ու նե ցավ» 
և այլն։ Օ րի նակ՝ ին չո՞ւ խորհր դային պե տու
թյու նը կազ մա կեր պեց հայե րի հայ րե նա
դար ձու թյու նը, ո րո՞նք են Ա նգ լի ա յում տե ղի 
ու նե ցած հե ղա փո խու թյան (1640–1660 թթ.) 
ար դյունք նե րը, բե՛ր փաս տարկ ներ, ո րոնք 
հիմ նա վո րում են ա ստ ղա գի տու թյան մեջ Վ. 
Համ բար ձու մյա նի մե ծու թյու նը, տո՛ւր գնա
հա տա կան Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ
մում Ստա լինգ րա դի ճա կա տա մար տի նշա
նա կու թյան մա սին և այլն։ 

Գնա հա տու մը պետք է լի նի նպա տա
կային: Ի սկ ի ՞նչ է «գ նա հատ ման նպա տակ» 
հաս կա ցու թյու նը։ Այն որ պես ու սում նա կան 
գոր ծըն թաց ու նի հետ ևյալ նպա տակ նե րը.

–  բա րե լա վել հան րակր թու թյան բո
վան դա կային գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը,

–  վե րահս կել սո վո րող նե րի գի տե լիք
նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
յու րաց ման աս տի ճա նը,

–  չա փել սո վո րո ղի ու սում նա ռու թյան 
գոր ծըն թաց նե րը և ար դյունք նե րը,

–  չա փել ոչ մի այն ու սում նա ռու թյան, 
այլև ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյան ար դյունք
նե րը և վե րագ նա հա տել դրանք,

– ձ ևա վո րել, զար գաց նել, վե րահս կել 
սո վո րող նե րի ար ժե քային ո րակ նե րը,

–  բա ցա հայ տել յու րա քան չյուր սո վո
րո ղի և ու սում նա կան հաս տա տու թյան կող
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մից չա փո րո շիչ նե րի ու ծրագ րե րի պա հանջ
նե րի կա տար ման ամ բող ջա կան պատ կե րը։

Բ. Բլու մի աս տի ճա նա կար գու թյան կար
ևոր ա ռանց քը մտա ծո ղու թյան մա կար դակ
նե րի՝ ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի ու սուց ման 
հա մար մատ չե լի կա ռուց ված քով ներ կա յաց
նելն է։ Օ գտ վե լով դրա նից՝ ու սու ցի չը ո րոշ 
մո տա վո րու թյամբ կա րող է ո րո շել, թե մտա
վոր զար գաց ման ի նչ մա կար դա կում է այս 
կամ այն ա շա կեր տը։ Որ պես կա նոն, աս տի
ճա նա կար գու թյան նշ ված վեց մա կար դակ
նե րը ձևա վոր վում են մի մի աս նա կան գոր
ծըն թա ցում։ «Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 

բո լոր տե սակ ներն էլ այս կամ այն չա փով 
պա հան ջում են բո լոր մա կար դակ նե րի ամ
բող ջա կան և մի ա ժա մա նա կյա օգ տա գոր
ծում՝ կախ ված կոնկ րետ ա շա կեր տի հնա րա
վո րու թյուն նե րից» [5, 275]։ 

Բ. Բլու մի աս տի ճա նա կար գու թյու նը կր
թու թյան նպա տակ նե րի, փու լե րի և այդ ամ
բողջ գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հա
մա կարգ ված ներ կա յա ցումն է։ Այն կա րող 
է դր վել ու սուց ման յու րա քան չյուր փու լում 
գրանց ված ար դյունք նե րի հաշ վառ ման և 
գնա հատ ման հիմ քում։
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О БУ ЧЕ НИЕ ПРЕД МЕ ТУ ,,ИС ТО РИ Я,, В КОН ТЕКС ТЕ ТАК СО НО МИИ Б. БЛУ МА 
А. КЮ РЕ ГЯН

В стат ье опи са ны осо бен нос ти обу че ния на уро ках ис то рии по так со но мии Б. Блу ма. При
ни мая как ос но ву так со но мия Б. Блу ма, трак ту ют ся под хо ды учи те ля к каж до му из ком по нен
тов со дер жа ния об ра зо ва ни я, в част нос ти как мож но дос туп но и эф фек тив но предс та вить 
уров ни мыш ле ния для обу че ния по прог рам ме пред ме та. 

Предс тав ля ют ся це ли обу че ния по так со но ми и, конк рет ны ми при ме ра ми по ка за ны как 
мож но при ме нить шесть уров ней так со но мии в про цес се пре по да ва ни я. 

TEACHING HISTORY IN THE CONTEXT OF BLOOM’S TAXONOMY
A. KYUREGHYAN

The paper presents the peculiarities of History teaching according to Bloom’s Taxonomy. As
suming as a basis Bloom’s Taxonomy, teacher’s approaches upon each component of education 
content are mentioned, particularly how to present levels of thinking in an easy and effective way 
for curriculum teaching. Educational goals are cited according to the taxonomy, and it is shown 
how to implement the six levels of taxonomy in the process of teaching by concrete examples. 
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ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՓԻ ԼԻ ՊՈ ՍՅԱՆ 

ՀՈՒ ԶԱԶ ԳԱՑ ՄՈՒՆ ՔԱՅԻՆ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ  
ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏՈՒ ՄԸ ԿԵՐ ՊԱՐ ՎԵՍ ՏԱՅԻՆ  

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 
Ա շա կերտ նե րի նկար նե րի ո րա կի ո րոշ 

չա փա նիշ ներ տար բե րա կե լու խն դի րը քն
նարկ վում է ժա մա նա կա կից բազ մա թիվ ու
սում նա սի րու թյուն նե րում, ո րոնք ա ռնչ վում 
են ման կա կան կեր պար վես տի գոր ծու նե
ու թյան տե սա կան և մե թո դա կան տար բեր 
կող մե րին: Ա ռանց այդ չա փա նիշ նե րի ո րո
շա կի աց ման հնա րա վոր չէ դա տել ու սուց
ման տար բեր մե թոդ նե րի և հնարք նե րի 
ար դյու նա վե տու թյան, ե րե խայի գե ղար վես
տաս տեղ ծա գոր ծա կան զար գաց ման մա
կար դա կի մա սին (1, 2, 3, 4): 

Այն խն դիր նե րը, ո րոնք կա րող են դրս
ևոր վել «Կեր պար վեստ» ա ռար կայի գոր ծու
նե ու թյամբ, դպ րոց նե րում եր բեմն հաշ վի չեն 
ա ռն վում, և «ան տես վում» են ա ռար կային 
բնո րոշ յու րա հատ կու թյուն նե րը: Եվ այս ան
տես ման հետ ևան քով է, որ ա ռա ջին հեր թին 
շր ջանց վում է ա շա կեր տի զգաց մունք նե րի, 
նրա հույ զե րի, ա պա նաև մտ քի և տրա մա
բա նու թյան զար գաց ման ձևա վոր ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի կար ևո րու թյու նը:

Կեր պար վես տը ձևա վո րում է ե րե խայի 
գե ղար վես տա կան ըն կա լու մը, զար գաց նում 
եր ևա կա յու թյու նը, ը նդ լայ նում հե տաքրք րու
թյուն նե րի շր ջա նա կը, բա ցա հայ տում զգաց
մունք նե րի, հույ զե րի դրս ևոր ման աս տի ճա
նը, ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը, ը նդ լայ նում 
է ու նա կու թյուն նե րի և հա կում նե րի շր ջա նա
կը, խթա նում հի շո ղու թյու նը: Ե րե խան աշ
խար հը ըն կա լում է հույ զե րի մի ջո ցով: Ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում շատ կար ևոր 
է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ յու րա
քան չյուր ան հա տի, տվյալ դեպ քում ա շա կեր
տի հու զա կան տպա վո րու թյուն նե րը և ապ
րում նե րը եր բեք չեն մո ռաց վում, և կա րող են 
խոր հետք թող նել ո ղջ կյան քի ըն թաց քում: 
Ձևա վոր ման այս շր ջա նում հու զա կա նու
թյու նը զու գորդ վում է զգա ցո ղու թյուն նե րի 
ար տա հայտ մամբ, զգաց մուն քայ նու թյամբ, 
ո րը ներ դաշ նակ վում է բնու թյան, մար դու 
հան դեպ նրա վե րա բեր մուն քով (3): Ձևա վոր

վե լով տար բեր ըն տա նիք նե րում, տար բեր 
դա սա րան նե րում՝ ա շա կերտ նե րի շր ջա նում 
գե ղե ցի կի նկատ մամբ հու զա կան ար ձա գան
քը խիստ տար բեր է: Կար ևո րե լով «հու զա
կա նու թյուն» եզ րույ թը մար դու ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում՝ «Կեր պար վեստ» ա ռար կան 
դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րը պետք է կար
ևո րեն այն, որ յու րա քան չյուր թե մա ան հրա
ժեշտ է նե րա ռի հուզ մուն քայ նու թյուն, քա նի 
որ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի տա րի քում 
կա տար վում է բուռն ճա նա չո ղա կան զար գա
ցում: Ար վես տին հա ղոր դակց վե լու ըն թաց
քում հու զա կա նու թյան մթ նո լոր տի առ կա յու
թյու նը դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հա մա կարգ կա ռու ցե լու 
կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է (3): Ման կա
վար ժա կան աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու
նը, ձևը, մե թոդ նե րը և ե ղա նակ նե րը ա ռա ջին 
հեր թին պետք է միտ ված լի նեն ա շա կեր տի 
հու զա կան դաշ տին և ներ գոր ծու թյա նը, դրա
նից հե տո մի այն գի տակ ցու թյա նը, տրա մա
բա նա կան մտա ծո ղու թյա նը: Յու րա քան չյուր 
ա րթ նաց րած դրա կան և ոչ դրա կան հույ զի 
հա մար պա տաս խա նա տու է ու սու ցի չը, քա նի 
որ հոգ ևո րի ու սու ցու մը նրա գոր ծու նե ու թյան 
կար ևոր բա ղադ րա մասն է: Կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի տա րի քում հույ զե րը և զգաց մունք
նե րը և դրանք խթա նող բո լոր ազ դակ նե րը ի 
վեր ջո ձևա վո րում են ան հա տին: Ներ կա յումս 
մա տաղ սերն դի դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ
վող մաս նա գետ նե րի գերխն դի րը պետք 
է լի նի ե րե խայի հու զա կան դաշ տի ճիշտ 
ձևա վո րու մը: Ան գամ ան նշան վրի պու մը, 
հնա րա վոր է, բա ցա սա կան ան ջն ջե լի հետք 
թող նի ե րե խայի հո գում: Եվ թաքն ված ու 
չար տա հայտ ված մնա լով՝ դժվար է կան խա
տե սել, թե հա սուն տա րի քում այն ի նչ դրս ևո
րում կու նե նա: Այս պես՝ դաս տի ա րա կը կամ 
ու սու ցի չը, հո գա տա րու թյուն ցու ցա բե րե լով 
ե րե խայի նկատ մամբ, կան խում է որ ևէ այլ ու
սուց չին ըն դա ռաջ վա զող և գր կել ցան կա ցող 
ե րե խայի վազ քը, նմա նօ րի նակ զգու շու թյուն
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ներն ու ար գելք նե րը կա րող են զգաց մունք
նե րի խա թա րում ա ռա ջաց նել գերզ գա յուն 
ե րե խա նե րի դեպ քում, և մե ծա հա սակ նե րի 
«տա րօ րի նակ» պահ ված քը չհաս կա նա լով՝ 
նրանց կա րող է թվալ, թե ի րենք այլևս չեն 
սիր վում տվյալ ու սուց չի կող մից:

Փաս տո րեն զգաց մունք նե րի և հույ զե րի 
վրա կա րող է մեծ հետք թող նել շր ջա պա
տի ցան կա ցած դրս ևո րում ե րե խայի նկատ
մամբ:

Ցան կա ցած գնա հա տա կան տա լով՝ ման
կա վար ժը ա ռա ջին հեր թին պետք է ա ռաջ
նորդ վի նրա սուբյեկ տիվ ար ժեք նե րով՝ հա
մե մա տե լով դրանք նա խորդ նկար նե րի հետ՝ 
այդ ըն թաց քում հաշ վի առ նե լով ի նչ պես 
ա շա կեր տի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, այն պես էլ նրա ի նք նար տա
հայտ ման, ի նք նագ նա հատ ման բնույ թը: 
Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը նշում է, որ 
ե րե խայի նկա րի քն նար կու մը պետք է ի րա
կա նաց վի հո գե բա նա կան խրա խուս ման, 
կա ռու ցո ղա կան սկզ բուն քով, այ սինքն՝ բա
ցա հայ տի նկա րի թե րի կող մե րը, ցույց տա 
դրանք ո ւղ ղե լու ճա նա պարհ նե րը: Այն պես, 
որ այդ վեր լու ծու թյու նը չդառ նա ման կա
վար ժի մեր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քի պար
զու նակ ար տա հայ տու թյուն, ի սկ ա շա կեր տի 
հա մար՝ հո գե կան ծանր հար ված՝ ա ռա ջաց
նե լով իր ի սկ ի նք նու րույ նու թյու նը մեր ժող 
ի րա վի ճակ: Օ րի նակ՝ ա շա կեր տի պատ կե
րագ րա ծը քն նա դա տեց դաս վա րը՝ «Կեր
պար վեստ» ա ռար կայի ու սուց չու հու փո խա
րեն գնա հա տա կան տա լով (ի ՞նչ ես նկա րել, 
տվյալ պատ կե րը այդ պես չի կա րող լի նել): 
Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե ոչ մի ար
տա ռոց բան չի ե ղել. ի րենց սի րե լի դաս վարն 
է, ո րը միշտ ո ւղ ղում է մայ րե նի ի դա սե րի 
ըն թաց քում ի րենց թույլ տված սխալ նե րը 
և ջանք ու ե ռանդ չի խնա յում ի րենց ու սու
ցա նե լու, դաս տի ա րա կե լու գոր ծըն թա ցում: 
Բայց, ո ՛չ, կա տար վեց ան սպա սե լին. ա շա
կեր տի փխ րուն ի նք նա սի րու թյու նը վի րա
վոր ված էր, նա պատ ռեց նկա րը՝ եզ րա կաց
նե լով, որ ին քը նկա րել չի սի րում, չի կա րող 
նկա րել: Այ նինչ դա սա վան դող նե րիս գլ խա
վոր նպա տա կը ա շա կեր տին հա մա պա տաս
խան գի տե լիք ներ մա տու ցելն է: Ար վես տի ու
սու ցումն այն բնա գա վառն է, ո րի ու սուց ման 
մեջ ման կա վար ժի ան բա րյա ցա կա մու թյու նը 
կամ հատ կա պես ա վե լորդ խս տու թյու նը ան

թույ լատ րե լի են:
Մեր փոր ձա րա րա կան դա սե րի ըն թաց

քում նկա տե ցինք, որ աշ խա տանքն ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է, ե րբ յու րա քան չյուր թե մա 
զու գորդ վում է դաս տի ա րակ չա կան որ ևէ 
գա ղա փա րով՝ ըն կե րա սի րու թյան, բա րու
թյան, ա զն վու թյան, մար դա սի րու թյան, հայ
րե նա սի րու թյան: Օ րի նակ՝ 2–րդ դա սա րա
նում Ե. Չա րեն ցի «Մայր իմ ա նուշ ու ան գին» 
ծրագ րային թե ման ան ցնե լիս նկար չա կան 
ու սուց ման գի տե լիք նե րին զու գա հեռ ներ
դաշ նա կել ծնո ղա սի րու թյան գա ղա փա րը՝ ու
սու ցա նե լով գնա հա տել, ա րժ ևո րել հո գե կան 
այդ մե ծա գույն ար ժե քը: Աշ խար հում ա մե
նա թան կը մայրն է: Ի նչ քան ե նք մենք սի
րում մեր մայ րիկ նե րին, նրանց օգ նու թյամբ 
ճա նա չում ե նք աշ խար հը, դաս տի ա րակ վում, 
հղկ վում, ձևա վոր վում է մեր մարդ տե սա կը: 
Մայ րու թյան թե ման միշտ կար ևոր վել է նկա
րիչ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում (Տի րա
մոր կեր պա րով): «Կեր պար վեստ» ա ռար կան 
իր լայ նա խո հու թյան շնոր հիվ հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ստեղ ծա գոր ծա կան ան վերջ 
խն դիր ներ լու ծե լու: Այս պես, օ րի նակ, 2–րդ 
դա սա րա նում «Փա թիլ» թե ման ու սու ցա նե
լիս պետք է խթա նել ա շա կերտ նե րի եր ևա
կա յու թյու նը դի պուկ ու տպա վո րիչ խոս քով 
ու հու զիչ պատ մու թյամբ: Ա շա կերտ նե րը, 
լսե լով ու սուց չի խոս քը, որ սա լով հն չյուն նե
րի յու րա քան չյուր ել ևէ ջը, եր ևա կա յու թյան 
մեծ ու ժով ստեղ ծում են փա թիլ նե րի յու րո վի 
պատ կեր նե րը, յու րո վի շունչ ու տրա մադ րու
թյուն հա ղոր դում նրան, տես նում յու րա քան
չյուր փա թի լի նուրբ և ներ դաշ նակ շար ժու
մը: Ու սուց չի պատ մու թյա նը զու գա հեռ ա սես 
տե սա նե լի են դառ նում թափ վող ձյան փա
թիլ նե րը, և ե րբ նրանց հա ղոր դում ես այն 
միտ քը, թե ի նչ պես հալ վեց փա թի լը քո այ տի 
ջե մու թյու նից, ի սկ դու չհասց րիր նրան հա
ղոր դել ջերմ խոս քեր կամ չն կա տե ցիր նրան, 
քա նի որ տար ված է իր մյուս թափ վող փա
թիլ նե րով, ե րե խայի մեջ, զգաց մուն քային 
հույ զեր ա ռա ջաց նե լով, ձևա վո րում ե նք ար
ժե քի զգա ցո ղու թյու նը. ան ցում ե նք կա տա
րում մեզ հա րա զատ մարդ կանց՝ ծնող նե րին, 
ու սու ցիչ նե րին, տա տի կին և այ լոց: Հալ վող 
փա թի լին, ո րին չհասց րինք ջերմ խոս քեր 
շշն ջալ, հա մե մա տում ե նք մեր հա րա զատ
նե րի հետ և սեր մա նում այն գա ղա փա րը, որ 
պետք է ժա մա նա կին ու ճիշտ պա հին շշն ջալ 
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ջերմ խոս քեր, քա նի դեռ նրանք էլ փա թի լի 
պես չեն հե ռա ցել՝ զար գաց նե լով վե րա բեր
մունք, նր բան կա տու թյուն, և որ մեր ա նե լի քը 
ժա մա նա կավ րեպ չլի նի: 

Այս կա պակ ցու թյամբ 2–րդ դա սա րա նում 
կա տար վել է հետ ևյալ հե տա զո տու թյու նը: 
Նկա տե լով, որ այդ դա սա րա նում ա վան դա
կան, մի օ րի նակ, ոչ կա ռու ցո ղա կան ղե կա վա
րու մը դրա կան ար դյունք չի ա պա հո վում, ի սկ 
գե ղար վես տա կան կեր պա րի ստեղ ծու մը յու
րա հա տուկ մթ նո լոր տի կա րիք ու նի, ո րը գա
լիս է խթա նե լու սո վո րո ղի եր ևա կա յու թյու նը, 
ու նա կու թյուն նե րը, ստեղ ծում հա մա պա տաս
խան հու զա կան ըն կա լու մը, ո ւս տի ա ռա ջին 
հեր թին փոր ձել ե նք ա պա հո վել հա մա պա
տաս խան հու զա կա նու թյան և զգաց մուն քայ
նու թյան դաշ տը, ո րի ար դյուն քում աշ խա տան
քը կա տար վեց խմ բային մտա ծո ղու թյամբ. 
ձևա վոր վեց զգա յա կան վե րա բեր մունք, ո րի 
ար դյուն քում էլ ա շա կերտ նե րը կա րո ղա ցան 
հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյուն կա տա րել: 
Ա շա կերտ նե րի շր ջա նում ան հրա ժեշ տու թյուն 
ե ղավ ա րթ նաց նել սեր ա կա դե մի ա կան գի տե
լիք նե րի նկատ մամբ, հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կը մե ծաց նել ար վես տի, մշա կույ թի, 
կեր պար վես տի յու րաց ման հա մար: Պետք է 
եր բեք աչ քա թող չա նել այն հան գա ման քը, որ 
մենք գործ ու նենք տար բեր խառն ված քի ե րե
խա նե րի հետ: 

Սո վո րող նե րի ի նք նու րույ նու թյան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի զար գա ցու մը 
կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով 
մենք ի րա կա նաց նում ե նք եր կու հիմ նա կան 
մո տե ցում նե րով՝ ան հա տա կան և խմ բային 
պա րապ մունք նե րի ե ղա նա կով: Ստեղ ծա
գոր ծա կան նե րու ժի ձևա վոր ման կար ճա
ժամ կետ վար ժու թյուն նե րը ե րե խա նե րի շր
ջա նում աս տի ճա նա բար կա տա րե լա գոր ծում 
են ի նք նու րույ նու թյան գոր ծըն թա ցը:

Հա տուկ ը նտր ված դա սա րան նե րի փոր
ձի հի ման վրա պարզ վեց, որ որ քան շատ է 

տե ղե կատ վու թյու նը, գի տե լիք նե րի կու տա
կու մը, այն քան ա վե լի մեծ է ստեղ ծա գոր
ծա կան միտ քը, եր ևա կա յու թյու նը, ան հա
տա կա նու թյու նը, ո րն էլ հենց օգ նեց նրանց 
ի նք նա բա ցա հայտ մա նը, նպաս տեց ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժի և ի նք նու րույ նու թյան 
զար գաց մա նը: Դա սապ րո ցե սում պարզ վեց, 
որ ե թե ու սու ցա նե լիս չբա ցա հայ տենք նրանց 
ան հա տա կա նու թյու նը, ի նք նու րույ նու թյու նը, 
ա պա չի բա ցա հայտ վի նրանց մեջ ե ղած նե
րու ժը, հույ զերն ու զգաց մունք նե րը, ո րն էլ 
վերջ նար դյուն քում պետք է դառ նա ստեղ ծա
գոր ծու թյուն (2, 101): 

Ել նե լով վե րը նշ ված օ րի նա կից՝ ան հրա
ժեշտ են այն պի սի գործ նա կան ա ռա ջա
դրանք ներ, ո րոնք ու սու ցի չը նա խա տե սել և 
պլա նա վո րել է, ո րոն ցով էլ պայ մա նա վոր
ված պետք է լի նի ու սու ցա նող և զար գաց նող 
վար ժու թյուն նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը: 
Նման հա մա կար գը զար գաց նում է ե րե խայի 
գե ղար վես տա կան ըն կա լու նա կու թյու նը, 
ա ռար կա յա կան աշ խար հի պատ կե րագր ման 
կա րո ղու թյուն նե րը և, որ ա մե նա կար ևորն է, 
ի նք նու րույ նու թյան և ի նք նավս տա հու թյան 
ամ րապն դու մը: 

Այ նու հան դերձ, այս վար ժու թյուն նե րի հա
մա կար գի ներդ րու մը հան դի սա նում է կեր
պար վես տի ու սուց ման կար ևոր բնա գա վառ, 
ո րը պետք է զար գաց նի ե րե խայի ըն կալ ման 
և վե րար տադր ման գոր ծըն թա ցը, ի սկ ու սուց
ման հա մա լիր գոր ծըն թա ցը կու նե նա ման
կա վար ժա հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն, ո րը 
կլի նի լի ար ժեք ու ար դյու նա վետ:

Այս պի սով, ե թե մեր վերջ նա կան և գլխա
վոր նպա տա կը ա շա կեր տի ստեղ ծա գոր
ծա կան նե րու ժի բա ցա հայ տումն ու ի նք
նու րույ նու թյան զար գա ցումն է: Այն պետք 
է ըն թա նա մտա ծո ղու թյան, գի տե լիք նե րի 
հարս տաց ման և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո
ղու թյուն նե րի ձեռք բեր ման ճա նա պար հով:
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Р. ПИЛИПОСЯН

В статье анализируются педагогическо–психологические понятия художественного 
потенциала и выявления самостоятельности ученика с необходимостью эмоционально–
чувственного восприятия.

DISCLOSURE OF EMOTIONAL PERCEPTION IN FINE ART ACTIVITIES
R. PILIPOSYAN

The article analyzys the psychological and pedagogical terms of the student’s artistic potential 
and discovery of self–dependence by necessity of emotional perception.
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ՋԵՄ ՄԱ ԲԵԳ ԼԱՐՅԱՆ 

«ՄԻ ՍԱՔ ՄԵ ԾԱ ՐԵՆՑ» ՆՅՈՒ ԹԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
Հան րակր թա կան դպ րո ցում «Հայ գրա

կա նու թյուն» ա ռար կան նպաս տում է սո վո
րող նե րի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր մա նը, 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի զար գաց մա նը, գրա կան – գե
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
վեր լու ծե լու, կար դա ցա ծը մեկ նա բա նե լու, 
ի նք նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լու ու նա կու թյուն նե րի կա տա րե
լա գործ մա նը: Ա շա կերտ նե րը գի տե լիք ներ 
են ստա նում նշա նա վոր գրող նե րի կյան քի 
և գոր ծու նե ու թյան, նրանց ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Այս ա մե նի հի ման 
վրա ձևա վոր վում են ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րը ըն կա լե լու, գնա հա տե լու, քն նա դա տա բար 
վեր լու ծե լու, հիմ նա վոր պատ ճա ռա բա նու
թյուն ներ տա լու կա րո ղու թյուն ներ: 

Գ րա կա նու թյան դա սա վանդ ման եր կար 
տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ա շա
կերտ նե րի զգա լի մա սը դժ վար է յու րաց նում 
ա րևմ տա հայ գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը: Ա րևմ տա հայե րե նի ու սուց ման 
գոր ծում շատ կար ևոր է հայոց լեզ վի և գրա
կա նու թյան ու սուց չի դե րը: Ու սու ցի չը պի
տի կա րո ղա նա ա ռա ջադր ված թե մայի մեջ 
ա ռանձ նաց նել կար ևո րը և ա շա կերտ նե րի 
ու շադ րու թյու նը սևե ռել դրան: 

Կար ևո րե լով ա րևմ տա հայ գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու սու ցու մը՝ դասն 
աշ խա տում եմ կազ մա կեր պել նպա տա
կային՝ կի րա ռե լով հա մա պա տաս խան մե
թոդ ներ, ման կա վար ժա կան հնար ներ:

«Մի սաք Մե ծա րենց» թե ման ար դյու նա
վետ դա սա վան դե լու ա ռա վել լավ հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս ու սուց ման նո րա գույն 
մե թոդ նե րից ԽԻԿ հա մա կար գը: Այն նպաս
տում է սո վո րող նե րի քն նա դա տա կան մտա
ծո ղու թյան, ի նք նու րույն եզ րա հան գում ներ 
ա նե լու ու նա կու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը:

Դա սա րան VIII: 
Դա սը՝ «Մի սաք Մե ծա րենց» նյու թի ու սու

ցում:
Դա սի նպա տակ նե րը:
1.  Գի տե լիք նե րի հա մա կար գից՝ 

• Մե ծա րեն ցի կեն սագ րու թյան և 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մա սին սո վո րող
նե րի գի տե լիք նե րի խո րա ցում: 

• Ա շա կերտ նե րի գրա վոր և բա նա վոր 
խոս քի զար գա ցում:

•  Մե ծա րեն ցի ո ճի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի վեր հա նում:

2.  Կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի հա մա կար գից՝

•  Կա րո ղա նալ կար դալ ճիշտ շեշ տադ
րու թյամբ և ա ռո գա նու թյամբ:

•  Նոր տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րել 
Մե ծա րեն ցի կյան քի և ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի մա սին:

•  Կա րո ղա նալ նյու թը ճիշտ ըն կա լել, 
մեկ նա բա նել և վե րար տադ րել, ի նք նադրս
ևոր վել, սե փա կան ձևա կեր պում նե րով ար
տա հայ տել մտ քե րը, ի նք նու րույն եզ րա հան
գում ներ ա նել: 

3. Ար ժե քային հա մա կար գից՝
•  Գի տակ ցել ազ գային մշա կույ թի 

կար ևո րու թյունն ու նշա նա կու թյու նը:
•  Սո վո րող նե րի հետ ծա վա լել ազ

գային մշա կույ թի նյու թի վե րա բե րյալ քն նար
կում՝ հնա րա վոր դարձ նե լով նույն գա ղա փա
րը փո խան ցել սո վո րո ղին, որ պես զի նա լի նի 
դրա կրո ղը, փո խան ցո ղը և կա րո ղա նա ազ
գային հիմ նախն դիր նե րի գոր ծում ու նե նալ 
իր մաս նակ ցու թյու նը: 

Ու սում նա կան նյու թեր՝ Մե ծա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծու ներ, 
դա սագր քեր, պաս տառ ներ, Ա. Սարգ սյա նի 
«Արևմ տա հայե րեն–ար ևե լա հայե րեն» բա ռա
րան, օ ժան դակ այլ գրա կա նու թյուն, ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի նկա րա զար դում ներ:

Դա սի կա ռուց ված քը՝ ԽԻԿ հա մա կարգ:
Դա սի ըն թաց քը՝ խթան ման փուլ:
Նա խա պատ րաստ ման փու լում ա շա

կերտ նե րին կար դալ տալ պաս տա ռին գր
ված ա սույթ նե րը:

Ա րյուն է ե ղել աշ խար հում։ Ե ղել է ե ղեռն 
ու կռիվ։

Լեռ նա ցել են ու ժեր վիթ խա րի՝ ա մե հի 
ե լած ի րար դեմ: 
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Աշ խար հից հե ռու մի գյու ղում, ե ղեգ նյա 
մի սրինգ կտ րած, 

Արև՜ է եր գել ու գա րուն այս հի վանդ, հան
ճա րեղ պա տա նին: 

Ե ղի շե Չա րենց

Մի սաք Մե ծա րեն ցը ա ռանց որ ևէ տա
րա կու սան քի հան դի սա նում է ա րևմ տա հայ 
քնա րի ա ռաջ նա կարգ դեմ քե րից մե կը և հա
րա զատ ար տա հայ տի չը իր ժա մա նա կաշր
ջա նի:

Զա պել Ե սա յան

Այժմ ես մե ծա ցել եմ, դար ձել չա փա հաս, 
դու մնա ցիր պա տա նի ։Այժմ իմ չա փա հաս 
ձեռ քով և չա փա հա սի խո րին գուր գու րան
քով շո յում եմ քո պա տա նի գլու խը, չք նաղ 
գլու խը, և ար ցունք ներս վա զում են քո եր գե
րի վրա։ 

Երբ մր սում եմ այս աշ խար հում, մե՛ծ պա
տա նի, գր կում եմ քո եր գե րը, և ա հա ար ևը 
սուզ վում է իմ ցուրտ հո գու մեջ կա թիլ առ 
կա թիլ:

Վա հան Թո թո վենց

Ո րից հե տո դա սա րա նը բա ժա նում ե նք 
չորս խմ բի: Յու րա քան չյուր խմ բի տր վում 
է հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րու թյուն: 
Խմ բային աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն
թաց քում յու րա քան չյուր խմ բի կա տա րած 
աշ խա տանք նե րի ար դյուն քը խմ բի ա վագ
նե րի մի ջո ցով ներ կա յաց վում է քն նարկ ման: 
Ո րո շա կի ա ռա ջար կու թյուն ներ են ար վում, 
փո խա նակ վում են այլ խմ բե րից հա վա քած 
տե ղե կու թյուն նե րը: 

I.  խումբ՝ Մե ծա րեն ցի մա սին կեն սագ
րա կան տե ղե կու թյուն ներ:

II.  խումբ՝ Մե ծա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ:

III.  խումբ՝ «Սի րերգ» բա նաս տեղ ծու
թյան վեր լու ծու թյուն:

IV.  խումբ՝ «Ա քա սի ա նե րու շու քին տակ» 
բա նաս տեղ ծու թյան վեր լու ծու թյուն:

4. Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ՝
I.  խում բը սկ սում է Մե ծա րեն ցին ներ

կա յաց նել Վա հագն Դավ թյա նի մեկ նա բա
նու թյամբ՝ 

Ա ռա ջին ա շա կերտ՝ 
Ե կար գու նատ ու տր տում, 
Ա ղո թե ցիր ու ան ցար…

…Եվ բուր մունք ներ մնա ցին 
Ե րի ցու կի և ո ւր ցի, 
Ու ա սես ցավն աշ խար հում
Դար ձավ ա ղոթք մի պայ ծառ, 
Ու ա սես մահն աշ խար հում
Փոխ վեց ան մահ զրույ ցի…
Երկ րորդ ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է 

նրա ծնն դա վայ րը՝ Բին կյան գյու ղը: 
Եր րորդ ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է նրա 

դա սըն կեր Վա հան Նար լյա նի վկա յու թյու նը.
Այս պես ա շա կերտ նե րը շա րու նա կում են 

ներ կա յաց նել Մե ծա րեն ցի կյան քը: 
Ա ռա ջին խմ բի ա վա գը կա տա րում է եզ

րա հան գում:
Մե ծա րեն ցը ապ րեց ստեղ ծա գոր ծա կան 

կարճ կյանք՝ ըն դա մե նը վեց տա րի: Բայց 
նրա մահ վան թի վը դար ձավ սկիզբ մի «հ րա
շա լի հա րու թյան», մի ե րկ րոր ՝ հոգ ևոր կյան
քի, ո րով ապ րում են մի այն մե ծե րը, և ո րը 
ե րբ ևէ չի ա վարտ վում:

II. խմ բին հանձնա րար ված էր ու սում
նա սի րել Մե ծա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը:

Ա ռա ջին ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է 
«Ծի ա ծան» ժո ղո վա ծուն: 

Երկ րորդ ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է ՝ 
«Նոր տա ղեր» ժո ղո վա ծուն: 

Երկ րորդ խմ բի ա վա գը կա տա րում է եզ
րա հան գում: 

Գ րա կան աս պա րեզ է մտել նոր ու թարմ 
շունչ և իր պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյամբ 
իր պատ վա վոր տեղն է գրա վել ա ռա ջին նե
րի շար քում:

III.  խումբ՝ «Սի րերգ» բա նաս տեղ ծու
թյան վեր լու ծու թյու նը: 

Ա ռա ջին ա շա կեր տը ա ռո գա նու թյամբ և 
ճիշտ շեշ տադ րու մով ար տա սա նում է «Սի
րերգ» բա նաս տեղ ծու թյու նը:

Հե տո ա շա կերտ նե րը վեր լու ծում են բա
նաս տեղ ծու թյան քա ռա տո ղե րը: 

Եր րորդ խմ բի ա վա գը կա տա րում է եզ
րա հան գում: 

«Սի րերգ»–ը Մե ծա րեն ցի ա մե նա սիր ված 
բա նաս տեղ ծու թյունն է: Ամ բողջ բա նաս տեղ
ծու թյու նը շն չում է սի րով: Բնու թյու նը շն չա
վոր ված է ակ է, ո րին ու զում է ձուլ վել բա նաս
տեղ ծը, զգալ նրա գե ղեց կու թյու նը: Կյան քը 
տո նա կան լույ սե րի մեջ շա րու նակ վում է, բայց 
բա նաս տեղ ծի հո գու լույ սը քիչ–քիչ մա րում է:

IV.  խումբ՝ «Ա քա սի ա նե րու շու քին տակ» 
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բա նաս տեղ ծու թյու նը: 
Ա ռա ջին ա շա կեր տը ար տա սա նում է 

«Ա քա սի ա նե րու շու քին տակ» բա նաս տեղ
ծու թյու նը: 

Երկ րորդ ա շա կեր տը վեր լու ծում է ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը: 

Եր րորդ ա շա կեր տը խո սում է բա նաս
տեղ ծու թյան մեջ գոր ծած ված մակ դիր նե րի 
մա սին: Ա շա կերտ նե րը տա լիս են մակ դի րի 
սահ մա նու մը, մատ նան շում ա ծա կա նի ու 
մակ դի րի տար բե րու թյու նը:

Չոր րորդ ա շա կեր տը բա ցատ րում է հետ
ևյալ բա ռե րը՝

հու շիկ – հան դարտ, մեղմ, կա մաց–կա մաց 
օ ծուն – օծ ված
բու րյան – հո տա վետ, բու րա վետ, ա նու

շա բույր

հեշ տին – հեշտ, դյու րին
հոտ ևան – բու րում նա վետ ա նու շա բույր
խո լա բար – կա տա ղի. մո լե գին, ո ւժ գին
հ մա յա գեղ – հմայիչ գե ղեց կու թյուն ու նե ցող

Խմ բի ա վա գը կա տա րում է եզ րա հան գում: 
Բ նու թյան ձայ նե րը ա մե նու րեք կան չում 

են բա նաս տեղ ծին, և նա ձուլ վում է բնու թյա
նը, դառ նում նրա մի մաս նի կը:

Մե ծա րեն ցի «Ա քա սի ա նե րու շու քին 
տակ» քերթ վա ծը ան զու գա կան է:

5. Կշ ռա դատ ման և գնա հատ ման փուլ: 
Այս փու լում ան դրա դարձ է կա տար վում 

ամ բողջ նյու թին: Ա շա կերտ նե րը կա տա րում 
են եզ րա հան գում ներ: Աշ խա տան քի ար
դյունք նե րի գնա հատ ման հա մար նա խա պես 
մշակ ված է չա փո րո շիչ նե րի ա ղյու սակ: 

Ա շա կերտ նե րը գնա հատ վում են ը ստ այդ չա փո րո շիչ նե րի:

Չա փո րո շիչ ներ մի ա վոր

Ներ կա յաց ված աշ խա տան քի հա մա պա տաս խա նու թյուն 
ա ռա ջադ րան քին

Գրա գետ խոսք

Կա րո ղա նալ օ գտ վել տար բեր աղ բյուր նե րից, նաև՝ հա մա ցան ցից

Խմ բային աշ խա տան քի հմ տու թյուն

Ըն դա մե նը 

Որ պես տնային աշ խա տանք՝ հանձ նա րար վում է գրել շա րադ րու թյուն՝ «Բ նու թյու նը Մե
ծա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում» վեր նագ րով:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մի սաք Մե ծա րենց, Եր կեր, Եր., 1986 թ.:
2. Դա վիթ Գաս պա րյան, Գրա կա նու թյուն: Դա սա գիրք հան րակր թա կան դպ րո ցի 8–րդ դա սա րա նի 

հա մար, Եր., 2012 թ.:
3. Հայոց լե զու, գրա կա նու թյուն: Հան րակր թա կան դպ րո ցի ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ և ծրա գիր, 

Եր., 2006 թ.:

“THE STUDY OF THE TOPIC MISAK METSARENTS”
J. BEGLARYAN 

Most of the pupils at schools hardly grasp the pieces of writing of Western Armenian authors. 
Yet, every pupil of a secondary school should be able to grasp easily the works of the Western 
authors.
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When covering the works of the Western authors, the teacher should organize the lesson 
purposefully, applying appropriate methods and pedagogical skills. The teacher should highlight 
the important parts of the topic and draw the pupils’ attention to the very parts. The teaching 
process should be organized in a way to stir the pupils’ interest towards Western Armenian; 
meantime, when covering the works, the teacher should carry out work on vocabulary and do 
analytical research. The teacher of the native language and literature should do research to 
enlarge the pupils’ linguistic background and to develop their imaginative thinking so that they 
can grasp the works of the greatest poets to the required extent, particularly the ones of Misak 
Metsarents. Metsarents’ poems are among the works compiling the immortal pages of Armenian 
classic literature. Unfortunately, the fate was cruel towards the poet: his life was interrupted on 
his way of creativity, taking away a subtle and unique poetic world. The poet created magnificent 
“songs” about sun, spring, love and nature: poems, that are in contrast with the gloomy life he 
had lived, and which not only reveal the poet’s emotions and feelings, but also offer an insight 
into his vision of a happy life.

ИЗУ ЧЕ НИЕ ТЕ МЫ МИ СА КА МЕ ЦА РЕН ЦА”
ДЖ. БЕГ ЛА РЯН

Боль шинст во уча щих ся в шко лах труд но ус ва и ва ют про из ве де ния за пад ных ар мянс ких 
ав то ров. Тем не ме не е, каж дый уче ник сред ней шко лы дол жен лег ко по ни мать про из ве де
ния за пад ных ав то ров.

П ри ос ве ще нии про из ве де ний за пад ных ав то ров, учи тель дол жен ор га ни зо вать урок це
ле нап рав лен но, при ме няя со от ветст ву ю щие ме то ды и пе да го ги чес кие на вы ки. Учи тель дол
жен вы де лить глав ные час ти это го про из ве де ния и прив лечь вни ма ние уче ни ков имен но к 
этим час тям. Учеб ный про цесс дол жен быть ор га ни зо ван та ким об ра зом, что бы про бу дить 
ин те рес уча щих ся к за пад но ар мянс ко му, од нов ре мен но с этим при про хож де нии оп ре де лен
но го ма те ри а ла учи тель дол жен про во дить ра бо ту по лек си ке и де лать ана ли ти чес кие исс ле
до ва ни я. Учи тель род но го язы ка и ли те ра ту ры дол жен про во дить исс ле до ва тельс кие ме роп
ри я тия так, что бы рас ши рить у уча щих ся язы ко вой фон и раз ви вать их об раз ное мыш ле ни е, 
так что бы они мог ли по ни мать про из ве де ния ве ли чай ших по э тов в не об хо ди мом об ъе ме, 
осо бен но та ких по э тов как Ми сак Ме ца ренц. Сти хи и пес ни Ме ца рен ца –э то бесс мерт ные 
ст ра ни цы ар мянс кой клас си чес кой ли те ра ту ры. К со жа ле ни ю, судь ба ока за лась жес то кой по 
от но ше нию к по э ту: его жизнь прер ва лась на пу ти ве ли ко го твор чес ко го по ле та, за би рая с 
со бой его тон кий и не пов то ри мый по э ти чес кий мир. Сво ей не дол гой и мрач ной жиз ни по эт 
про ти во пос та вил лу че зар ные ,, пес ни” про солн це, вес ну, лю бовь и ве ли ко леп ные ме ло дии 
при ро ды, ко то рые яв ля ют ся кра си вым вы яв ле ни ем эмо ций и чувств по э та,а так же по ка зы
ва ют счаст ли вое ви де ние жиз ни по э та. 
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Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում, հայ րե նա սի րա կան դաս տի
ա րա կու թյան մեջ ա ռանձ նա կի կար ևոր տեղ 
է գրա վում հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա
նե րի միջև կա պի ա պա հո վու մը: Հատ կան
շա կան է, որ ու սում նա սի րե լով հա սա րա
կա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սագր քերն 
ու հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
պե տա կան ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը 
վս տա հա բար կա րող ե նք փաս տել, որ թեև 
բո լոր ա ռար կա նե րը որ պես այդ պի սին նպա
տա կաուղղ ված են նաև սո վո րող նե րի մոտ 
հայ րե նա սի րու թյան ձևա վոր մա նը, բայց և 
այն պես որ ևէ կոնկ րետ դաս, որ ևէ կոնկ րետ 
ա ռար կայի մա սով կոնկ րետ չա փո րոշ չային 
պա հան ջով առ կա չէ:  

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի 
ապ րի լի 8–ի N 439–Ն ո րոշ մամբ հաս տատ
ված հան րակր թու թյան պե տա կան չա փո
րոշ չից ա ռանձ նաց նենք հետ ևյալ հատ վա
ծը` «հոդ ված 57. Ա վագ դպ րո ցի ծրագ րի 
«Հա սա րա կու թյուն, հա սա րա կա կան գի տու
թյուն ներ» ու սում նա կան բնա գա վա ռը նպա
տա կաուղղ ված է ՝

1) ազ գային և հա մաշ խար հային հիմ
նախն դիր նե րի, մարդ կու թյան և սե փա կան 
ազ գի պատ մու թյան և զար գաց ման վե րա
բե րյալ հա մա կարգ ված գի տե լիք նե րի տի րա
պե տող,

2) պե տա կան մտա ծո ղու թյուն և գոր ծե
լա կերպ ու նե ցող և դրանց հաս նե լու ցան կու
թյուն և կամք դրս ևո րող,

3) հայ րե նա սեր և հայ րե նի քի պաշտ պա
նու թյա նը պատ րաստ,

58. Ա վագ դպ րո ցի ծրա գի րը պետք է նե
րա ռի կա յուն գի տե լիք ներ և պատ կե րա ցում
ներ` 

1) հայ ժո ղովր դի ազ գային հիմ նախն դիր
նե րի,

2) հայ կա կան քա ղա քակր թու թյան յու րա
հատ կու թյուն նե րի ու ստեղ ծած ար ժեք նե րի,

3) քա ղա քակր թու թյուն նե րի զար գաց ման 

պատ մա կան ըն թաց քի և ար դի փու լի,
4) իր ժո ղովր դի և պե տու թյան կյան քը 

կար գա վո րող ի րա վա կան և բա րո յա կան 
հիմ նա կան նոր մե րի, ազ գային ա վան դույթ
նե րի նշա նա կու թյան» [11]:

Չա փո րոշ չային պա հանջ նե րում են թադր
վում է, որ այս կամ այն դասն ու սում նա սի րե
լիս սո վո րող նե րի մոտ պետք է ա ռաջ քա շել, 
ո ւղ ղոր դել, ձևա վո րել հայ րե նա սի րու թյուն, 
սա կայն հայ րե նա սի րու թյուն ձևա վո րե լու 
հա մար սոսկ դաս–դա սա րա նային պա րապ
մունք նե րը և հայ րե նա սի րու թյան վե րա բե րյալ 
տե սա կան գի տե լիք նե րը բնավ բա վա րար 
չեն սո վո րող նե րի հայ րե նա սի րու թյան ձևա
վոր ման, և, որ ա մե նա կար ևորն է, հայ րե նա
սի րու թյան դրս ևոր ման հա մար: Վ. Գյուլ զա
դյա նը իր «Ու սուց չի ու ղե ցույց տետր. Օր վա 
դա սի պլան» գր քույ կում ան դրա դառ նա լով 
կր թա կան հա մա կար գում տե ղի ու նե ցող փո
փո խու թյուն նե րին, նշում է, որ «ՀՀ–ո ւմ տե ղի 
ու նե ցող ժա մա նա կա կից կրթա կան բա րե փո
խում ներն ո ւղղ ված են այն պի սի ման կա վար
ժու թյան ստեղծ մա նը, ե րբ շեշ տը դր վում է ոչ 
թե ա շա կեր տի կող մից պատ րաս տի գի տե
լիք ներ վերց նե լու և մտա պա հե լու, այլ նրանց 
բա ցա հայտ ման և պար զա բան ման վրա, 
ա շա կեր տի ին ֆոր մա ցի այի ի նք նու րույն մշա
կե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, կր
թու թյան բո վան դա կու թյան, ա շա կերտ նե րի 
պրակ տիկ կյան քի և նրանց հե տաքրք րու
թյուն նե րի կա պի ստեղ ծու մը, ո րը կենտ րո
նաց ված է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման և կա ռու ցո ղա կան ման կա վար
ժու թյան մեջ» [2, 8]:

Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
միջև մի ջա ռար կա յա կան կա պի ճիշտ ա պա
հո վումն ա վե լի շո շա փե լի կդարձ նի վե րո հի
շյալ խնդ րի լու ծումն ա վե լի ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու հա մար: Հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մա սով մի ջա ռար կա յա
կան կա պի ա պա հո վու մը շատ ու սու ցիչ նե րի 
պնդ մամբ եր բեմն ան հա մա տե ղե լի և ան

ԳԱ ԳԻԿ Է ՄԻՆՅԱՆ

Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԻ ՐԱ ԿԱՆ  
ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 

ՄԻ ՔԱ ՆԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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հնա րին է: Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա
նե րի միջև կա պի ա պա հո վու մը ան հրա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել այն պես, որ այն իր մեջ նե
րա ռի ոչ թե զուտ տե սա կան ին ֆոր մա ցի ա 
և գի տե լիք ներ, այլ կի րառ վի որ պես գործ
նա կան բա ղադ րիչ՝ ա պա հո վե լով ու սում նա
կան նյու թի գա ղա փա րա կան մի աս նու թյան 
խն դի րը: Խորհր դային մի ու թյան կր թա կան 
հա մա կար գում դա սագր քե րը գրում է ին՝ 
հաշ վի առ նե լով խորհր դային մի ու թյան կո
մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ի դե
ա լա կան ու սո ցի ա լիս տա կան ար ժեք նե րը: 
Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո հրա
տա րակ ված հա սա րա կա գի տա կան ա ռար
կա նե րի դա սագր քե րում բա ցա կա յում է 
մի ա տարր գա ղա փա րա խո սա կան որ ևէ մո
տե ցում, և յու րա քան չյուր ա ռար կայի դա սա
գիրք իր մեջ նե րա ռում է տե ղե կատ վու թյան 
կոնկ րետ ա ռար կայի, կոնկ րետ ժա մա նա
կա հատ վա ծի, կա նոն նե րի ու սահ մա նում
նե րի ամ բող ջու թյուն ներ: Այս պա րա գա յում 
խո սել հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե
րի միջև կա պի ա պա հով ման մա սին և դրա 
ար դյուն քում սո վո րո ղի մոտ հա մա կող մա նի 
գի տե լիք ներ և կա րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լու 
մի ա տե սակ գա ղա փա րի և աշ խա տանք նե րի 
մա սին, ո ւղ ղա կի ա նի րա տե սա կան է: Աս վա
ծին պի տի հա վե լենք նաև այն հան գա ման քը, 
որ այ սօր յու րա քան չյուր ա ռար կայի մա սով 
ու սուց չին ա ռա ջին հեր թին ա ռա ջադր վում է 
պահ պա նել կոնկ րետ նեղ ա ռար կա յա կան 
ի մա ցու թյուն:

Շատ հա ճախ ու սու ցիչ նե րը մի ջա ռար կա
յա կան կապ ստեղ ծե լու հա մար փոր ձում են 
դա սապ րո ցե սին, որ պես օ ժան դակ գրա կա
նու թյուն, օգ տա գոր ծել հա սա րա կա գի տա
կան ա ռար կա նե րի դա սագր քեր, հա րա կից 
ա ռար կա նե րի դի դակ տիկ նյու թերն ու պա
րա գա նե րը, ա պա վի նում են տե սալ սո ղա
կան հո լո վակ նե րի օգ նու թյա նը: Ա վե լի հմուտ 
ման կա վարժ նե րը փոր ձում են վա րել հա
մակց ված դա սեր՝ դա սին հրա վի րե լով հա
րա կից ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե րին: Շատ 
հա ճախ, հա սա րա կա գի տու թյան ու սու ցիչ նե
րը հակ ված են սո վո րող նե րի մեջ սեր մա նե
լու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հիմ
նա րար այն պի սի ար ժեք ներ, ի նչ պի սիք են` 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, քա ղա քա ցի ա
կան ակ տի վու թյու նը, բա րո յա կան կեց ված
քը, և այս ա մե նը չեն հա մադ րում հայ րե նա

սեր քա ղա քա ցու գա ղա փա րա խո սու թյան, 
հայ րե նա սեր քա ղա քա ցու դաս տի ա րակ ման 
հա մա տեքս տի մեջ: Ա. Ս. Մա կա րեն կոն, ան
դրա դառ նա լով սո վո րող նե րի կար գա պա հու
թյան խնդ րին, գրում է. «Այս պի սով՝ կար գա
պա հու թյուն ա սե լով պետք է հաս կա նանք 
դաս տի ա րակ չա կան ամ բողջ աշ խա տան քի 
ը նդ հա նուր ար դյուն քը» [4, 34]:

Ու սում նա սի րե լով մի շարք աշ խա տու
թյուն ներ ման կա վար ժու թյան վե րա բե րյալ 
մենք կա րող ե նք հա վաս տի աց նել, որ դա րեր 
շա րու նակ շատ ման կա վարժ ներ հայ րե նա
սի րա կան դաս տի ա րա կու թյու նը բա ցա ռա
պես կա պել են օ րի նակ նե րի վե րար տադ
րու թյան հետ. այն բազ միցս ար տա ցոլ վել է 
դաս տի ա րակ չա կան տար բեր հա մա կար գե
րում Ի. Վ. Բա բու րո վան իր «Օ րի նա կը, որ
պես դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց» հոդ վա ծում 
ան դրա դարձ է կա տա րում Ա. Չեր նա ևի աշ
խա տու թյա նը, գրում է. «Ա. Չեր նա ևը, ո ւմ 
աշ խա տու թյու նը հրա տա րակ վել է 1909 թ. 
գր քույ կի տես քով, փոր ձում էր հիմ նա վո րել 
մեծ մարդ կանց կեն սագ րու թյուն նե րի վրա 
հիմն վող դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան
քի հա մա կարգ ման և ձևա վոր ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը: Նրա գա ղա փարն այն էր, որ 
միջ նա կարգ դպ րո ցում գտն վե լու ո ւթ տա րի
նե րի ըն թաց քում սո վո րո ղին ծա նո թաց նեն 
250–500 հան րա հայտ մարդ կանց կեն սագ
րու թյուն նե րին» [9, 118]: 

Դաս տի ա րա կու թյան հա մար, որ պես մե
թոդ օգ տա գործ վող օ րի նակ նե րի վե րար
տադ րու թյան պրո ցե սը լի ար ժեք չէ, քա նի որ 
նմա նա տիպ օ րի նակ նե րը հա ճախ կորց նում 
են ի րենց ար դի ա կա նու թյու նը մշա կու թային 
ըն կա լում նե րի մեջ տեղ գտած փո փո խու
թյուն նե րի հետ ևան քով, ո րոշ դեպ քե րում էլ 
դրանք կորց նում են ի րենց նշա նա կու թյու
նը՝ դիտ վե լով ա վե լի շատ հե տա դի մա կան: 
Բանն այն է, որ մեկ ու րի շի օ րի նա կը կրկ նե
լը և դրա նով բա րո յա կան ար ժեք նե րի կրող 
դառ նա լը, եր բեմն շա հագր գիռ չի լի նում նաև 
այն պարզ պատ ճա ռով, որ օ րի նակ նե րի հե
ղի նակ նե րը շատ հա ճախ շր ջա պա տի ան
ձնա վո րու թյուն չեն: Այս տեղ շատ կար ևոր է, 
որ դաս տի ա րա կը (ու սու ցի չը) ին քը ստանձ նի 
այն մար դու դե րը, ով օ րի նա կե լի պի տի լի նի 
դաս տի ա րակ վող նե րի հա մար և իր ան ձնա
կան օ րի նա կով փոր ձի ազ դել սո վո րո ղի ի նք
նա գի տակ ցու թյան վրա: Յու. Բա բանց կին, 
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կար ևո րե լով սո վո րող նե րին օ րի նակ նե րի 
մի ջո ցով դաս տի ա րա կե լը, գրում է. «Դե ռա
հա սու թյան և ա ռանձ նա պես վաղ պա տա
նե կու թյան տա րի քում դպ րո ցա կան ներն ըն
դու նակ են թա փան ցե լու ու րիշ մարդ կանց 
մո տի վա ցի ոն ո լոր տը, վեր լու ծել նրանց գոր
ծո ղու թյուն ներն ու ա րարք նե րը, հա մադ րել 
դրանք իր գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ և դրանց 
ներ գոր ծու թյամբ փո խել վար քի սո վո րա կան 
ե ղա նա կը կամ կազ մա վոր ված հա յացք նե րը, 
ո րը բա րեն պաս տո րեն է ներ գոր ծում նրանց 
կող մից բա րո յա կան օ րի նակ նե րի յու րաց
ման վրա» [1, 181]:

Այս պա րա գա յում թե՛ սո վո րո ղի ան մի
ջա կան մաս նակ ցու թյու նը և շփու մը, թե՛ աշ
խա տանք նե րի ար դի ա կա նու թյունն ա պա
հով ված կլի նի լի ար ժե քո րեն: Հա յաս տա նում 
խնդ րի բար դու թյուն նե րից է նաև այն հան
գա ման քը, որ շատ դեպ քե րում սո վո րող նե րի 
ծնող ներն են ո րո շում թե ի րենց ե րե խան ի նչ 
մաս նա գի տու թյուն պի տի ու նե նա, դաս տի ա
րա կու թյան որ ո լորտ նե րի ազ դե ցու թյունն իր 
վրա ա վե լի շատ պի տի կրի և այլն: Խն դի
րը բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րե լու հա մար 
փոր ձենք հա մե մա տել ար ևե լյան, հա յաս տա
նյան, ա րևմ տյան գա ղա փա րա մե թո դա կան 
մո տե ցում ներ: Օ րի նակ Ա. Ռ. Նու րու տի
դո վան, իր ըն տա նե կան և նա խադպ րո ցա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը հոդ վա ծում ան
դրա դառ նա լով վե րո բե րյալ խնդ րին, գրում 
է. «Ճա պո նու հին ձգ տում է կար գա վո րե լու 
ե րե խայի վար քը զգաց մունք նե րի վրա ազ
դե լու մի ջո ցով և բա ցա հայ տե լով ա րար քի 
հնա րա վոր հետ ևանք նե րը՝ նա խու սա փում է 
ե րե խայի կամ քի և ցան կու թյան հետ ա ռե րե
սու մից ու հա ճախ իր դժ գո հու թյունն ար տա
հայ տում է ա նուղ ղա կի ո րեն» [10, 103]: 

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցի մաս նա կից նե րի շր ջա նում առ կա ան
հա մա չափ և սահ մա նա փակ ըն կա լում նե րը 
ա վագ դպ րո ցա կան նե րի հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան և դրա նշա նա կու թյան 
վե րա բե րյալ հան գեց նում է նրան, որ յու րա
քան չյուրն իր մա սով փոր ձում է սե փա կան 
հա մոզ մունք նե րը հար մա րեց նել ցան կա լի ի 
հետ և այս հա մա տեքս տում «ճշ մա րիտ» եզ
րա հան գում ներ կա տա րել՝ ա ռանց որ ևէ վեր
լու ծու թյան: Հայ րե նա սի րու թյան և հայ րե նա
սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան վե րա բե րյալ 
սա կավ ին ֆոր մա ցի ան և փոր ձը հան գեց

նում են լուրջ հետ ևանք նե րի, մի աս նա կան 
մտա ծե լա կեր պի` գա ղա փա րա կան մի աս նու
թյան բա ցա կա յու թյան, պա տաս խա նատ վու
թյան և պատ րաս տա կա մու թյան նկատ մամբ 
ոչ հա մար ժեք վե րա բեր մուն քի: Պատ կե րա
ցում նե րը սո վո րող նե րի դաս տի ա րակ վա
ծու թյան և դրա չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ 
պատ մա կան տար բեր ժա մա նակ նե րում և 
տար բեր ե րկր նե րում ու հա սա րա կար գե րում 
շատ տար բեր են ե ղել, քա նի որ դրանց վրա 
իր ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն են թո ղել հա
սա րա կա կան–քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, 
ազ գային, մշա կու թային և կրո նա կան հա
մոզ մունք ներն ու պե տա կան շա հը: Հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սո վո րող նե
րի հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան 
բո վան դա կու թյան հա մա տեքս տում մենք 
հաս կա նում ե նք սո վո րող նե րի գի տե լիք նե
րի, հմ տու թյուն նե րի, վար քի, բնա վո րու թյան 
գծե րի, կար գա պա հու թյան և պա տաս խա
նատ վու թյան ձևա վո րու մը և պահ պա նու մը, 
ին չը հենց նպա տակ է ծա ռա յում սո վո րող
նե րի կր թա դաս տի ա րակ չա կան պրո ցե սում, 
շատ փխ րուն է և իր վրա կրում է ար տա քին 
բա զում ազ դակ ներ: Հան րակր թա կան դպ
րոցն այ սօր սո վո րող նե րի և հատ կա պես 
ա վագ դպ րո ցա կան նե րի դաս տի ա րա կու
թյան ժա մա նա կա կից խն դիր նե րի մեջ չի 
ա ռանձ նաց նում կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե
րի որ ևէ հա մա լիր ծրա գիր, ո րն իր մեջ կնե
րա ռի սո վո րող նե րի դաս տի ա րակ վա ծու թյան 
չա փա նիշ ներ և նրանց դաս տի ա րակ վա ծու
թյան աս տի ճա նի գնա հատ ման մե խա նիզմ
նե րը: Շատ հա ճախ այն փոր ձում են դի տել, 
որ պես ու սուց ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
և ա կն կալ վող ցան կա լի ար դյունք: Այս հան
գա ման քը հան գեց նում է նրան, որ սո ցի ա
լա կան ան հա մե մատ լավ կար գա վի ճա կում 
գտն վո ղը, ո ւս ման մեջ մի այն բարձր ա ռա
ջա դի մու թյուն ու նե ցո ղը, դիտ վում է դաս տի
ա րակ ված, ճշ մա րիտ և օ րի նա կե լի: Ի րա կան 
պատ կե րը բնա կա նա բար հե ռու է հա սա
րա կու թյան մեջ առ կա թյու րըն կա լում նե րից: 
Հենց այս տեղ է, որ դաս տի ա րակ վա ծու թյան 
չա փա նիշ նե րի և գնա հատ ման ձևե րի ու մե
թոդ նե րի բա ցա կա յու թյու նը սո վո րող նե րի, 
որ պես հայ րե նա սեր քա ղա քա ցու, դաս տի
ա րակ ման նպա տա կի հա մար խն դիր նե րի 
լու ծու մը չա փա զանց բար դա նում է: Սո վո
րող նե րի հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու
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թյան մեջ շատ կար ևոր է, որ ա ռանձ նաց վի և 
ու շադ րու թյուն դարձ վի սո վո րող նե րի կոնկ
րետ դրս ևո րում նե րին: 

Արևմ տյան ե րկր նե րում, հայ րե նա սի րա
կան դաս տի ա րա կու թյան խն դի րը դիտ վում 
է բա ցա ռա պես ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
հա մա տեքս տում` ա վագ դպ րո ցա կա նին մղե
լով սո ցի ա լա կան և հա սա րա կա կան ա րարք
նե րի: Զար գա ցած, ան մի ջա կան ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րից զերծ, տն տե սա պես 
կա յուն ե րկր նե րում թերևս հնա րա վոր կլի ներ 
վե րո հի շյալ ձևով լու ծել հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախն դի րը, բայց 
զար գա ցող, ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րին ան մի ջա կան մաս նա կից, 30%–ից 
ա վե լի աղ քա տու թյուն ու նե ցող պե տու թյան 
հա մար այն շատ դեպ քե րում ան հա մա տե
ղե լի է: Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում հա սա րա կա գի տա կան 
ա ռար կա նե րի մի ջո ցով հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան խն դի րը պի տի դի տար
կել նախ և ա ռաջ այդ ա ռար կա նե րի բո վան
դա կու թյան, չա փո րոշ չային պա հանջ նե րի և 
հայե ցա կար գե րի ը նդ հան րաց ման ու վեր լու
ծու թյան հա մա տեքս տում: Վ. Ն. Ստո լե տովն, 
իր «Երկ խո սու թյուն ներ դաս տի ա րա կու թյան 
մա սին» հոդ վա ծի մեջ ան դրա դառ նա լով 
հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյա նը, 
գրում է. «Հայ րե նի քի նկատ մամբ ակ տիվ, 
գոր ծուն սի րո դաս տի ա րա կու թյու նը, հայ
րե նա սի րա կան վար քի փոր ձի ձեռք բե րումն 
ա մե նից հեշտ տե ղի է ու նե նում Հայ րե նի քի 
գոր ծե րին ու հոգ սե րին մար դու աս տի ճա նա
կան մաս նակ ցու թյան պրո ցե սում» [8, 555]: 

Ման րա մասն ու սում նա սի րե լով հա սա րա
կա գի տա կան ա ռար կա նե րի չա փո րո շիչ նե
րը, ա ռար կա յա կան բո վան դա կային մի ջուկ
նե րը, հայե ցա կար գե րի և հան րակր թա կան 
ու սում նա կան հաս տա տու թյան հիմ նա կան 
և միջ նա կարգ դպ րոցն ա վար տո ղին ներ
կա յաց վող ը նդ հան րա կան պա հանջ նե րը, 
կա րող ե նք հս տա կո րեն ը նդ գծել այն փաս
տը, որ ի րա վամբ որ ևէ կոնկ րետ ա ռար կա չի 
կա րող ամ բող ջու թյամբ ա պա հո վել սո վո րո
ղի հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյու
նը: Միջ նա կարգ (ա վագ) դպ րո ցի շր ջա
նա վար տին ներ կա յաց վող ը նդ հան րա կան 
պա հանջ նե րից ա ռանձ նաց նենք հետ ևյա
լը՝ ՀՀ պե տա կան չա փո րո շիչ հոդ ված 68 
կետ 6. «հետ ևել և պահ պա նել հա սա րա կա

կան հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րը, տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում քա ղա քա ցի ա կան բարձր 
գի տակ ցու թյուն դրս ևո րել՝ 

ա. կար ևո րել և ա րժ ևո րել իր ազ գային 
ի նք նու թյու նը,

բ. հաս կա նալ և հար գել ըն տա նե կան 
կյան քի ար ժեք նե րը,

գ. խո րա պես ի մա նալ և հար գել մար դու 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և քա ղա քա ցի ա
կան ա զա տու թյուն նե րը,

դ. պա տաս խա նատ վու թյուն ցու ցա բե րել 
ա ռօ րյա կյան քում, ի մա նալ, ըն դու նել և հար
գել ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րը, լի նել մար դա
սեր, հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մունք ու նե
նալ շր ջա պա տի մարդ կանց նկատ մամբ, 

ե. հաս կա նալ մարդ կանց կա րիք նե րը 
և նրանց նկատ մամբ դրս ևո րել հար գա լից 
վարք,

զ. ցան կա ցած ծա նոթ կամ ան ծա նոթ մի
ջա վայ րում լի նել բա րե կիրթ, զուսպ և քա ղա
քա վա րի, 

է. օգ տա կար լի նել հա րա զատ հա մայն
քին, գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ նրա 
բա րե կարգ մա նը, աշ խա տան քում լի նել գոր
ծու նյա և նա խա ձեռ նող, ու նակ լի նել հա մա
գոր ծակ ցե լու ծա նոթ և ան ծա նոթ ան ձանց 
հետ, 

ը. կա րո ղա նալ կա տա րել ար դյու նա վետ 
թի մային աշ խա տանք, ցու ցա բե րել ի նք նու
րույն ո րո շում ներ ըն դու նե լու, իր գոր ծու նե ու
թյու նը պլա նա վո րե լու հմ տու թյուն,

թ. ու նե նալ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
ման կա րո ղու թյուն ներ և այլն» [11]:

Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
կի րառ վող պար տա դիր և/ կամ ցան կա լի 
փաս տաթղ թե րում ան գամ, սո վո րող նե րի 
հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան վե
րա բե րյալ որ ևէ բան առ կա չէ և լա վա գույն 
դեպ քում այն կա րող է ար տա ցոլ ված լի նել 
տնօ րե նի, տնօ րե նի տե ղա կա լի և դաս ղեկ նե
րի աշ խա տան քային պլան նե րում: Վե րո բե
րյա լից կա րող ե նք են թադ րել, որ սո վո րող նե
րի հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյու նը 
կոնկ րետ ան դրա դարձ կոնկ րետ ա ռար կայի 
մի ջո ցով չի ի րա կա նաց նում, և այն ա վե լի 
շատ են թադ րում է, որ պի տի ի րա կա նաց վի 
հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ու սու
ցիչ նե րի կող մից: Պատ մու թյու նը, հա սա րա
կա գի տու թյու նը, հայ ե կե ղե ցու պատ մու թյու
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նը, Հա յաս տա նի աշ խար հագ րու թյու նը, 
ՀԺՊ ա ռար կա նե րի չա փո րո շիչն ու ծրա գի րը 
են թադ րում է,որ այս կամ այն դա սը սո վո րո
ղի մոտ պի տի ձևա վո րի հայ րե նա սի րու թյուն, 
բայց դա կրում է և ա վե լի շատ կար ճատև 
ազ դե ցու թյուն, քան թե ի րա կան և մնա յուն 
դաս տի ա րա կու թյան ա ռանձ նա հա տուկ մո
տի վա ցի ա: Գ. Ի. Շչու կի նան, ան դրա դարձ 
կա տա րե լով սո վո րող նե րի դաս տի ա րա կու
թյան մե թոդ նե րին, գրում է. «Բա րո յա կան 
թե մա նե րով պատ մե լու մե թո դը գլ խա վո րա
պես կի րառ վում է կրտ սեր և մի ջին դպ րո ցա
կան տա րի քի ե րե խա նե րի դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տան քում» [6, 454]:

Ցա վոք սր տի ու սու ցիչ նե րը դա սա պատ
րաստ ման հա մար օր վա պլան նե րում ան
գամ որ ևէ ան դրա դարձ չեն կա տա րում այս 
կամ այն դա սի հայ րե նա սի րա կան դրույթ նե
րին: Եվ խն դի րը հան գեց նում է նրան, որ տե
սա կան գի տե լիք ներ հա ղոր դե լու ժա մա նակ` 
պատ մա կան, սո ցի ա լա կան, քա ղա քա ցի ա
կան, և կրո նա կան եր ևույթ նե րին ու գոր ծըն
թաց նե րի վե րա բե րյալ հա մադ րում ներ չեն 
կա տա րում: Այս պա րա գա յում ար դեն հայ
րե նա սի րու թյան կոնկ րետ դրս ևոր ման գոր
ծո նի պար զա բա նումն ու դրանց նկատ մամբ 
հետ ևո ղա կա նու թյունն ա պա հո վե լու գոր
ծըն թա ցը դառ նում է ոչ լի ար ժեք: Այս ա մե
նը հան գեց նում է նրան, որ հե րո սի ա րարքն 
ան գամ հա վա սա րեց նում է ան հրա ժեշտ և 
ցան կա լի սո վո րա կան մի գոր ծու նե ու թյան, 
ո րը ի րե նից ո չինչ չի ներ կա յաց նում սո վո րո
ղի մոտ: Առ կա բա ցը լրաց նե լու հա մար մենք 
ա ռա ջար կում ե նք` 

1. դա սա պատ րաստ ման օր վա պլա նում 
ա ռանձ նաց նել կետ տվյալ դա սի դաս տի ա
րակ չա կան և հատ կա պես հայ րե նա սի րա
կան դաս տի ա րա կու թյան վե րա բե րյալ, 

2. դա սի նպա տակ նե րի մեջ ա ռանձ նաց
նել ու սու ցան վող նյու թի դաս տի ա րակ չա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

3. հնա րա վո րինս կի րա ռե լի դարձ նել 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը, 

4. կազ մա կեր պել հա մե մա տու թյուն ներ,
5. գործ նա կան աշ խա տանք նե րին կազ

մա կեր պել հա րա կից հա սա րա կա գի տա կան 
ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե րի հետ, 

6. ա ռան ձին դա սեր ի րա կա նաց նել հա
մակց ված` դա սը վա րել 2 և ա վե լի ու սու ցիչ
նե րով, 

7. հնա րա վո րինս չա փե լի և գնա հա տե լի 
դարձ նել դա սի դաս տի ա րակ չա կան մա սը, 

8.ա ռան ձին դա սա ժա մեր կազ մա կեր պել 
բնու թյան գր կում, տուն–թան գա րան նե րում, 
հա սա րա կա կան վայ րե րում

Քա նի որ դա սի տե սա կան մա սը ա վե լի 
հեշտ չա փե լի և գնա հա տե լի է, ո ւս տի շատ 
ու սու ցիչ ներ մո ռա ցու թյան են տա լիս դա սի 
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծո նը և շեշ տը դնում 
են մի այն տե սա կան գի տե լիք նե րի չա փե լի
ու թյան և հենց դրա վե րար տադր ման աս տի
ճա նի գնա հատ ման վրա: Ցա վոք սր տի հենց 
դրա պատ ճա ռով էլ ե տին պլան է մղ վում հա
սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սե րի 
դաս տի ա րակ չա կան բնույ թը: Վե րո հի շյա լից 
խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ է տե սա
կան, ի մա ցա կան նյու թի վե րար տադ րու թյու
նից զատ գնա հա տե լի դարձ նել նաև սո վո
րո ղի ստա ցած գի տե լիք նե րի գործ նա կան 
կի րա ռու թյու նը, դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը հատ կա պես ա վագ դպ րո ցում: 
Որ պես այդ պի սին ի րա կա նաց նել` 

1. վար քի գնա հա տու մը, 
2. տե սա կան գի տե լիք նե րի գործ նա կա

նում օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյու նը, 
3. գ նա հա տե լի դարձ նել սո վո րո ղի ստեղ

ծա գոր ծա կան մո տեց ման ձգ տու մը, 
4. հա սա րա կա կան, հան րօ գուտ, ար

տադպ րո ցա կան և ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րում ը նդ գր կե լու կա րո ղու
թյու նը,

5. իր սո վո րա ծը ու րի շին սո վո րեց նե լու 
ձգ տու մը, 

6. ա ռա վել բարդ ա ռա ջադ րանք նե րը հա
մա տեղ լու ծե լու ցան կու թյու նը, 7.պատ րաս
տա կա մու թյու նը, 

8. պա տաս խա նատ վու թյու նը,
9. ան շա հախնդ րու թյու նը, 
10. ն պա տա կաս լա ցու թյու նը 
Ան վա նի ման կա վարժ Յան Ա մոս Կո

մենս կին ան դրա դառ նա լով սո վո րող նե
րի աշ խա տան քային դաս տի ա րա կու թյա նը 
ա ռանձ նաց նում է հետ ևյալ միտ քը. «Ազ նիվ 
աշ խա տա սի րու թյուն ե րե խայի մոտ կա րե լի 
է դաս տի ա րա կել ոչ թե զա նա զան խրատ
նե րով ու խոր հուրդ նե րով, այլ աշ խա տան
քային զա նա զան հանձ նա րա րու թյուն նե րով» 
[3, 336]:

Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
միջև մի ջան կյալ կա պի ճիշտ և բո վան դա
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կային կազ մա կեր պու մը հնա րա վո րու թյուն 
կս տեղ ծի սո վո րո ղի մոտ ձևա վո րե լու ան կաշ
կանդ վարքն ու պատ րաս տա կամ քա ղա քա
ցուն բնո րոշ վար քա գիծ: Դաս տի ա րակ չա
կան ֆո նի վրա կա տար ված գնա հա տու մը 
մե ծաց նում է սո վո րո ղի ի նք նավս տա հու թյու
նը, բարձ րաց նում սո վո րող նե րի աշ խա տու
նա կու թյու նը, հնա րա վո րու թյու նը(պո տեն ցի
ա լը)՝ մի ա ժա մա նակ ա րթ նաց նե լով ձգ տու մը՝ 
ա վե լի ին հաս նե լու հա մար. հետ ևա բար 
կոնկ րետ աշ խա տան քի գնա հա տու մը ան փո
խա րի նե լի է իր տե սա կով: Ա. Վ. Մուդ րի կը, 
ա ռանձ նաց նե լով սո վո րող նե րի խրա խուս
ման և ի նք նա հաս տատ ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, կար ևո րում է հետ ևյալ միտ քը. 
«Ինք նա հաս տա տու մը են թադ րում է ան ձին 
գո հաց նող ակ տի վու թյան դրս ևո րում կեն
սա գոր ծու նե ու թյան՝ իր հա մար նշա նա կա լի 
ո լորտ նե րում: Ը նդ ո րում՝ ան հրա ժեշտ է, որ 
այդ դրս ևոր ման հա ջո ղու թյունն ըն դու նեն ու 
խրա խու սեն դպ րո ցա կա նի հա մար հե ղի նա
կա վոր ան ձնա վո րու թյուն նե րը (բ նա կան է, 
որ այդ ի մաս տով ի նք նա հաս տա տու մը հա
վա սա րա զոր չէ ան ձի ի նք նադրս ևոր մա նը)» 
[5, 29]:

Քա նի որ հան րակր թա կան ա ռար կա
յա կան ծրագ րի չա փո րո շիչ նե րի նի շային 
գնա հա տում վե րոգ րյա լի վե րա բե րյալ չի 
նա խա տես վում, և շատ դեպ քե րում այն նե
րառ վում է խրա խու սա կան, ձևա վո րող գնա
հատ ման մեջ, ո ւս տի մենք ա ռա ջար կում ե նք 
գնա հատ ման հա մար օգ տա գոր ծել հետ ևյալ 
ձևե րը` խրա խու սում գրա վոր, խրա խու սում 
բա նա վոր, պատ վո տախ տակ նե րի վրա 
նկար նե րի տե ղադ րում, խրա խուս ման ներ
կա յա ցում, մ/խ,ծ/խ,ա/խ,կ/խ և կա տա րած 
աշ խա տանք նե րի լու սա բա նում տնօ րե նի 
կող մից, ռա դի ո հան գույ ցի և սո ցի ա լա կան 
կայ քե րի մի ջո ցով հնա րա վո րինս հան րայ

նաց նե լով, թե՛ գնա հա տու մը, և թե՛ սո վո րո
ղի ձեռք բե րում նե րը: Վ. Ի. Սե լի վա նովն իր 
հեր թին ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է 
ար ժա նաց նում սո վո րող նե րի խրա խուս ման 
մե թոդ նե րին մեջ բե րե լով հետ ևյալ միտ քը. 
«Խ րա խու սել ե րե խային պետք է ոչ մի այն 
վերջ նա կան ար դյուն քի հա մար (գ րա վոր 
կամ այլ աշ խա տան քի ճիշտ կա տա րու մը), 
այլև ա վե լի շատ աշ խա տա սի րու թյան և ի նք
նու թյուն ջան քե րի, ո րոնք ար տա հայտ վում 
են նրա հա մար դժ վար խն դիր ներ լու ծե լու 
դեպ քում: Ա նհ րա ժեշտ է սո վո րո ղին զի նել 
մար դու կամ քի մա սին ա վե լի ճիշտ պատ կե
րա ցում նե րով, գա ղա փար նե րով» [7, 43]:

Ել նե լով ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ մենք 
ա ռա ջար կում ե նք գնա հատ ման հա մա կար
գը մշա կել ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ
խա տանք նե րի բո վան դա կու թյու նը նկա տի 
ու նե նա լով, հաշ վի առ նե լով ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը: Այս պա րա գա յում կա րող ե նք փաս տել, 
որ ու սու ցում և դաս տի ա րա կու թյուն գոր ծըն
թա ցում կա րող ե նք ա պա հո վել հե տա դարձ 
կապն ու սո վո րող նե րի մղու մը կոնկ րետ գոր
ծո ղու թյուն նե րի՝ ա պա հո վե լով նրանց ը նդ
գրկ վա ծու թյու նը, օ րի նակ ծա ռայե լու, սո վո
րա ծը և կա տա րած որ ևէ աշ խա տան քը մեկ 
ու րի շին սո վո րեց նե լու կար ևո րա գույն մո տե
ցու մը: Ստորև ներ կա յաց նում ե նք սո վո րող
նե րի դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
նի շային գնա հատ ման հա մար մեր մշա
կած մո դե լը (տե՛ս ա ղյու սակ 1): Սո վո րող նե
րի դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
սանդ ղա կը և գնա հատ ման մո դե լը պի տի 
հա սա նե լի լի նի ու սում նա կան հաս տա տու
թյան կր թա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա
կից նե րի հա մար: 

Ա ղյու սակ 1
Սո վո րող նե րի դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի գնա հատ ման սանդ ղակ

էքս կուր սի ա նե րի, ար տադպ րո ցա կան և ար տա դա սա րա նային հան րօ գուտ աշ խա տաք
ներ (շա բա թօ րյակ ներ, դաս ղե կա կան ժա մեր, մի ջո ցա ռում ներ և այլն)

Բ ՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻՉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Պա տաս խա նատ վու թյուն և պար
տա ճա նա չու թյուն
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2. Պատ րաս տա կա մու թյուն

3. Հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք

4. Ստեղ ծա գործ մտա ծե լա կեր պը և 
լու ծում ներ ա ռա ջար կե լը

5. Ակ տի վու թյուն

6. Նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն

7. Նվիր վա ծու թյուն

8. Կար գա պա հու թյուն

9. Աշ խա տան քը մինչև վերջ հասց նե
լու կա րո ղու թյուն

10. Կա տա րած աշ խա տան քի ար դյու
նա վե տու թյուն

Նի շային գնա հա տում
91 – 100  71 – 90   51 – 70  21 – 50  1–20
Գե րա զանց  շատ լավ  լավ   բա վա րար  ան բա վա րար

Հան րային գնա հա տում
1. Կա տար ված աշ խա տան քի լու սա բա նում այդ թվում սո ցի ա լա կան կայ քե րում 
2. Հան րային քն նար կում և հա մե մա տու թյուն
3. Ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայ տում
4. Սո ցի ա լա կա նա ցում
5. Խրա խու սում (պարգ ևատ րում և այլն)
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ ОЦЕНОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Г. ЭМИНЯН

В статье делаеться ссылка на особенности регулирования патриотического воспитания 
старшеклассников и на формы оценок воспитательних работ.

SOME PECULIARITIES OF THE EVALUATION OF THE RESULTS OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS’ PATRIOTIC UPBRINGING

G. EMINYAN

The article touches upon the peculiarities of patriotic upbringing of high school students and 
the evaluation forms of educational activit.
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Տար բեր ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի աշ
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան մեջ ը նդ լայն
վում և խո րա նում է տե ղե կատ վա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը՝ պայ մա նա վոր ված, 
մի կող մից դրանց ա նընդ հատ զար գաց ման 
մի տում նե րով, մյուս կող մից՝ շու կա յա կան 
պա հանջ նե րով: Այս օ րի նա չա փու թյու նը 
առ կա է նաև կր թա կան ո լոր տում, որ տեղ 
տար բեր մաս նա գի տա ցում նե րի ման կա
վարժ ներ կր թու թյան ո րա կի բարձ րաց ման 
նպա տա կով օգ տա գոր ծում են տա րա տե
սակ կի րա ռա կան ծրագ րային փա թեթ ներ, 
ի նչ պես նաև հա մա ցան ցի ըն ձե ռած հնա րա
վո րու թյուն նե րը: Ա կն հայտ է, որ դրանց կի
րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է 
ման կա վարժ նե րի տե ղե կատ վա կան– հա ղոր
դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րին (այ սու հետ` 
ՏՀՏ) տի րա պե տե լու պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կից: Ո ւս տի դա սա վան դող նե րի 
ՏՀՏ տի րա պե տե լու պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման հիմ նա հար
ցը մշ տա պես ար դի ա կան է: Ար դի ա կան և 
չա փա զանց կար ևոր են մնում կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում ՏՀՏ ա ռար կա նե
րի դա սա վանդ ման ար դյու նա վետ մե թո դի
կա նե րի մշակ ման և ներդր ման հար ցե րը  
(1, 2): Ներ կա յումս միջ նա կարգ ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում (մի ջին և ա վագ 
դպրո ցում) դա սա վանդ վում է «Ին ֆոր մա
տի կա» ա ռար կան, ի սկ բու հե րում՝ տար բեր 
մաս նա գի տու թյուն նե րով սո վո րող նե րի հա
մար, «Տե ղե կատ վա կան– հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ» ա ռար կան: Բո լոր մա
կար դակ նե րում MS Office բազ մա ֆունկ ցի ո
նալ ծրագ րային փա թե թը պար տա դիր ը նդ
գրկ ված է ա ռար կա յա կան ծրագ րե րում: Դա 
պայ մա նա վոր ված է այդ կի րա ռա կան փա թե
թի կար ևո րու թյամբ և հա մընդ հան րու թյամբ: 
Ել նե լով այժ մե ա կան ի րո ղու թյու նից, ե րբ ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցը շա րու նա կա կան 

բնույթ ու նի, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով Mi
crosoft Office կի րա ռա կան ծրագ րային փա
թե թի Word, Excel, Power Point ծրագ րե րի շա
րու նա կա կան զար գա ցու մը և օգ տա գործ ման 
լայն տի րույ թը՝ պար բե րա բար ան հրա ժեշ
տու թյուն է ա ռա ջա նում ար դի ա կա նաց նե լու 
նա խորդ գի տե լիք նե րը և խո րաց նե լու նշ ված 
ծրագ րե րի տի րա պետ ման մա կար դա կը: 

Ին ֆոր մա տի կայի ա ռան ձին բա ժին նե րի 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում հիմ նա կա
նում առ կա է ո րո շա կի ա վան դա կա նու թյուն, 
այն է, բա ժին նե րից մե կի ու սու ցումն սկս վում 
է նա խոր դի յու րա ցու մից հե տո, ո րը որ պես 
մո տե ցում, կի րառ վում է տար բեր կի րա ռա
կան ծրագ րեր (փա թեթ ներ) ու սում նա սի րե
լիս: Այս պի սի մո տե ցում է կի րառ վում, մաս
նա վո րա պես, Microsoft Office կի րա ռա կան 
ծրագ րային փա թե թի Microsoft Word տեքս
տային խմ բագ րի չի, է լեկտ րո նային ա ղյու
սակ նե րի մշակ ման Microsoft Excel ծրագ րի, 
շնոր հան դես նե րի ստեղծ ման Microsoft Power 
Point ծրագ րի դա սա վանդ ման ըն թաց քում: 
Այս պա րա գա յում դրանց ու սում նա սի րու թյան 
հա ջոր դա կա նու թյան ո րո շու մը իր մեջ կրում 
է սուբյեկ տի վու թյան տարր՝ ծրագ րե րի ը նտ
րու թյան նա խա պատ վու թյու նը շատ հա ճախ 
մնում է դա սա վան դո ղի հայե ցո ղու թյա նը: 

Այդ ի րա վի ճա կում վե րոն շյալ ծրագ րե
րի յու րա ցու մը լա վա գույնս կազ մա կեր պե լու 
հա մար հե ղի նա կի կող մից մշակ վել և ա ռա
ջարկ վել է ին ֆոր մա տի կայի դա սա վանդ ման 
նոր հա մընդ հա նուր մե թո դի կա [3]՝ հիմն ված 
նշ ված ծրագ րե րի հա մե մա տա կան վեր լու
ծու թյան վրա, ո րի ար դյու նա վե տու թյան նա
խադ րյալ նե րը առ կա է ին, բայց վար կա ծը 
հիմ նա վո րե լու հա մար հար կա վոր էր ի րա
կա նաց նել գի տա փորձ: 

Ա ռա ջարկ ված մե թո դի կայի ի մաս տը հա
կիրճ կա րե լի է ձևա կեր պել այս պես.

• (Word, Excel, Power Point) ծրագ րե րի 

ԼԻ ԼԻԹ ՇԱՀ ԲԱԶՅԱՆ

ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔԻ 
ՀԻ ՄԱՆ ՎՐԱ ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԱ ՓՈՐ ՁԻ 

ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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նպա տա կը, ին չի հա մար են դրանք ստեղծ
վել և ի նչ հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձե ռում, 

• աշ խա տան քային պա տու հան նե րը, 
ներ դիր նե րը, գոր ծիք նե րը, դրանց հա մադ
րու մը և հա մե մա տու մը,

• ծ րագ րե րի աշ խա տան քի հիմ նա կան 
սկզ բունք նե րը: 

Ակն հայտ է, որ կան ներ դիր ներ (աշ խա
տան քային գոր ծիք նե րի խմ բեր), ո րոնք կրկն
վում են (Word, Excel, Power Point) ծրագ
րե րում և նմա նա տիպ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս, և կան ներ դիր
ներ, ո րոնք բնո րոշ են մի այն տվյալ ծրագ րին՝ 
ել նե լով նրա ստեղծ ման նպա տա կից: 

Դա սա վանդ ման նման մո տե ցու մը, ո րով 
ի ցույց են դր վում նշ ված ծրագ րե րի հրա մա
նային տո ղե րի, ներ դիր նե րի, պա տու հան նե
րի, աշ խա տան քային գոր ծիք նե րի նմա նու
թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
տրա մա բա նա կան կա պե րը, թույլ է տա լիս 
նաև օգ տա գոր ծել և զար գաց նել սո վո րո ղի 
հա մա կար գային– հա մակ ցա կան մտա ծո ղու
թյու նը:

Գի տա փոր ձի նպա տակն էր հիմ նա վո րել, 
որ նոր մե թո դի կան թույլ է տա լիս դա սա
վանդ վող նյու թի բո վան դա կու թյու նը, ու սում
նա կան ծրագ րե րով նա խա տես ված ժա մե
րի քա նա կին հա մա պա տաս խան, դարձ նել 
ա վե լի ըն կա լե լի և մատ չե լի յու րաց ման հա
մար, թույլ է տա լիս խո րաց նել ստաց ված 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը ա ռար կա յա կան 
ու սում նա կան պլա նով նշ ված ժա մա քա նա կի 
ըն թաց քում: 

Գի տա փոր ձի նկա րագ րու թյու նը
Քա նի որ MS Office փա թե թի ու սում նա

սի րու թյու նը սկս վում է միջ նա կարգ դպ րո
ցում, այ նու հետև ստաց ված գի տե լիք նե րը 
և հմ տու թյուն նե րը խո րաց վում են ա վագ 
դպ րո ցում, բու հում, մեր կող մից մշակ ված 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան սկզ բուն քով 
դա սա վանդ ման նոր մե թո դի կայի ար դյու նա
վե տու թյու նը գնա հա տե լու նպա տա կով ան
ցկաց վել է ման կա վար ժա կան գի տա փորձ 
Եր ևա նի Ն. Զա րյա նի ան վան №130 հիմ նա
կան և Տ. Շև չեն կոյի ան վան №42 ա վագ դպ
րոց նե րում, ի նչ պես նաև ՀՊՄՀ –ում:

Գի տա փոր ձի կազ մա կեր պու մը ՀՊՄՀ –
ում պայ մա նա վոր ված էր եր կու հան գա
ման քով: Ա ռա ջի նը՝ հե ղի նա կի սերտ կա պը 
բու հի հետ որ պես հայ ցորդ և բազ մա մյա 

դա սա վան դու մը «Ին ֆոր մա տի կայի և դրա 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի» ամ բի ո նում 
հնա րա վոր դարձ րին փոր ձարկ ման ի րա
կա նա ցու մը: Մյուս կող մից, ՀՊՄՀ–ն բու հի 
լա վա գույն օ րի նակն է նման գի տա փորձ կա
տա րե լու, քա նի որ պատ րաս տում է ման կա
վարժ ներ բո լոր մաս նա գի տու թյուն նե րով (4), 
ո րոնց գի տե լիք նե րից էլ կախ ված է հա սա
րա կու թյան կր թու թյան մա կար դա կը:

ՀՊՄՀ «Ին ֆոր մա տի կայի և դրա դա սա
վանդ ման մե թո դի կայի» ամ բի ո նում «ՏՀՏ 
մաս նա գի տա կան նպա տակ նե րով» ա ռար
կայի ու սում նա կան ծրագ րում MS Office 
ծրագ րային փա թե թի (Word, Excel, Power 
Point) ու սում նա սիր ման հա մար նա խա տես
ված է 2 ժամ դա սա խո սու թյուն և 10 ժամ լա
բո րա տոր աշ խա տանք: Միջ նա կարգ դպ րո
ցում 8–րդ դա սա րա նում «Ին ֆոր մա տի կա» 
ա ռար կայի դա սա վանդ մա նը տրա մադր վում 
է ե րե սուն չորս ժա մյա դա սըն թաց, ո րից 6 
ժամն է հատ կաց ված է լեկտ րո նային ա ղյու
սակ նե րի և տեքս տային խմ բագ րի չի ու սում
նա սիր ման հա մար, ի սկ 9–րդ դա սա րա նում՝ 
34 ժա մից 12 ժամ: Ա վագ դպ րո ցի բնա գի տա– 
մա թե մա տի կա կան հոս քի 10–րդ դա սա րա
նում տրա մադր վում է 34– ժա մյա դա սըն թաց, 
ո րից 20–ն է նա խա տես ված է լեկտ րո նային 
ա ղյու սակ նե րի, տեքս տային խմ բագ րի չի և 
ցու ցադ րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ի սկ ը նդ
հա նուր և հու մա նի տար հոս քե րի 34 –ա կան 
ժա մից` 20 –ա կա նը: Ը նդ հա նուր և հու մա նի
տար հոս քե րի 11–րդ դա սա րա նում 34– ժա մյա 
դա սըն թաց նե րից 4–ն է նա խա տես ված ցու
ցադ րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ի սկ բնա գի
տա– մա թե մա տի կա կան հոս քի 11–րդ դա
սա րա նում այդ ծրագ րե րի ու սում նա սի րու մը 
նա խա տես ված չէ (5, 6, 7): 

Ակն հայտ է, որ նման սուղ դա սա ժա մե րի 
և ու սում նա սիր վող նյու թի մեծ ծա վա լի դեպ
քում ա պա հո վել գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն
նե րի պա հանջ վող մա կար դակ բա վա կա նին 
դժ վար է: 

Դա սա վանդ ման նոր մե թո դի կայի գի տա
փոր ձի նպա տակ ներն են ե ղել.

• ս տու գել` տվյալ մե թո դի կայի կի րա
ռու մը ու սա նող նե րին տա լիս է ա րդյոք բազ
մա կող մա նի գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ,

•  վեր լու ծել մե թո դի կայի ար դյու նա վե
տու թյու նը,

•  ձևա վո րել բազ մա գոր ծոն մո դել:
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Հարկ է նշել, որ այս տեղ բազ մա գոր ծոն 
մո դել հաս կա ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է դա սա վանդ ման նոր մե թո դի կայի և կի
րառ ման օբյեկտ նե րի բազ մա զա նու թյամբ 
(ու սու ցան վող նե րի խմ բեր, ը նդ ո րում տար
բեր տա րի քային և մաս նա գի տու թյան ու 
մաս նա գի տաց ման, տա րաբ նույթ ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում՝ միջ նա կարգ և 
ա վագ դպ րոց ներ, բու հեր) (8): 

Պետք է նշել, որ ման կա վար ժա կան գի
տա փոր ձը բաղ կա ցած է ո րո շա կի փու լե րի 
հա ջոր դա կա նու թյու նից (9).

•  փոր ձի գա ղա փա րի ա ռա ջադ րում,
•  հիմ նախնդ րի ձևա կեր պում, 
• փոր ձի հի պո թե զի ձևա կեր պում և 

պլա նա վո րում,
• կազ մա կեր պա– նա խա պատ րաս

տա կան փուլ,
•  գործ նա կան փուլ,
•  փոր ձի ար դյունք նե րի վեր լու ծու

թյուն, 
• ամ փո փում:
Նե րա ծու թյուն բաժ նում ար դեն քն նարկ

վել են ա ռա ջին ե րեք փու լե րը: Այժմ նկա
րագ րենք գի տա փոր ձի նա խա պատ րաս տա
կան փու լը:

Գի տա փոր ձի նա խա պատ րաս տա կան 
փու լի կազ մա կեր պու մը 

Ընդ հա նուր դեպ քում այս փու լը նե րա
ռում է հետ ևյալ գոր ծըն թաց նե րը. փոր ձի ան
ցկաց ման հա մա ձայ նե ցում, փոր ձի օբյեկտ
նե րի ը նտ րու թյուն և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում դրանց ճշգր տում, մե թո դա կան 
ա պա հով ման և հե տա զո տա կան գոր ծի քա
շա րի նա խա պատ րաս տում, այս ա մե նի հետ 
մեկ տեղ ամ րագ րե լով կա տա րող նե րին և 
ի րա կա նաց ման ժամ կետ նե րը (10):

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի նա խա
պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը կա րող է լր ջո
րեն ազ դել փոր ձի ար դյուն քի վրա, այս պես 
օ րի նակ, ե թե ստու գո ղա կան օբյեկ տը (խում
բը, դա սա րա նը) նա խա պես չի ը նտր վել կամ 
չի հա վա սա րակշռ վել փորձ նա կա նի հետ, 
հնա րա վոր չէ ստա նալ հա վաս տի ար դյունք
ներ (11): 

Փոր ձի ի րա կա նաց ման հա մար նշա նա
կու թյուն ու նի սո վո րող նե րի կամ նրանց խմ
բե րի (օ րի նակ, դա սա րան և խումբ բու հում)՝ 
որ պես փոր ձի օբյեկտ ը նտ րու թյու նը: Շատ 
թույլ խմ բի դեպ քում փոր ձը դա տա պարտ

ված է ձա խող ման, ի սկ ու ժե ղի դեպ քում 
հնա րա վոր է ոչ ճիշտ (ի րա կա նից գե րա
զանց ված) ար դյունք ներ: 

Ընդ հա նուր դեպ քում սպաս վե լիք ար դյուն
քի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը 
ո րոշ վում է օբյեկ տի այն ո րակ նե րի մա կար
դա կով, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են փոր ձի 
ազ դե ցու թյամբ: Սա կայն, ման կա վար ժու թյու
նում ա ռայժմ հս տակ նկա րագր ված չեն այն
պի սի չա փա նիշ ներ, ո րոնց նկատ մամբ հնա
րա վոր լի ներ չա փել այդ փո փո խու թյուն նե րը: 
Յու րա քան չյուր մաս նա վոր դեպ քում հա մե
մատ ման հա մար որ պես (չա փո րո շիչ) է տա լոն 
ըն դուն վում են ստուգ վող խմ բի ցու ցա նիշ նե
րը, ո րում ըն թա նում է սո վո րա կան ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թաց՝ ա ռանց փորձ նա
կան ազ դե ցու թյուն նե րի (10):

Գի տա փոր ձի ան ցկաց ման հա մար մեր 
կող մից ը նտր վել է մի ջին ար դյունք նե րով 
խումբ՝ նախ նա կան գի տե լիք նե րի մա կար
դա կի գնա հատ ման ե ղա նա կով: Հե տա գա
յում փոր ձի ժա մա նակ հա մե մատ վող խմ բե րը 
նա խա պես հա մա պա տաս խա նեց վել են ը ստ 
նախ նա կան (սկզբ նային) տվյալ նե րի և ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի պայ ման նե րի:

Փոր ձի մե թո դա բա նա կան ա պա հո վու մը 
նե րա ռել է փոր ձա րա րա կան ազ դե ցու թյուն
նե րի կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
բո լոր ման կա վար ժա կան նյու թե րը. փորձ նա
կան դա սե րի դի դակ տիկ նյու թե րը, փորձ նա
կան ու սում նա կան պլան ներն ու ծրագ րե րը, 
ու սում նա կան գրա կա նու թյու նը, ու սուց ման 
տեխ նի կա կան մի ջոց ներն ու ձեռ նարկ նե րը 
և այլն: 

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ժա մա
նակ որ պես մե թո դա բա նա կան ա պա հով ման 
բաղ կա ցու ցիչ օգ տա գործ վել է հե ղի նա կի 
կող մից մշակ ված մե թո դա կան ձեռ նար կը (3): 

Օբյեկ տի բնու թագ րիչ նե րի վի ճա կի ամ
րագր ման և չափ ման հա մար ա ռանձ նա
հա տուկ ու շադ րու թյուն է պա հան ջում մե
թո դա բա նա կան մի ջոց նե րի՝ թես թե րի, 
ստու գո ղա կան աշ խա տանք նե րի, հար ցա
թեր թիկ նե րի, դի տար կում նե րի պլան նե րի և 
ձևաթղ թե րի նա խա պատ րաս տու մը, ո րոնք 
գի տա փոր ձի ի րա կա նաց ման հա մար նա
խա պես մշակ վել և ան հրա ժեշտ քա նա կով 
բազ մաց վել են: Գի տա փոր ձի ըն թաց քում 
կի րառ վել է ժա մա նա կա կից «Hot Potatoes» 
ծրագ րային փա թե թը, ո րի ը նտր ման հիմ նա
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վո րու մը բեր ված է ստորև: 
Փոր ձի մա կար դակն ու ո րա կը զգա լի ո

րեն բարձ րա նում է, ե րբ նա խա պատ րաս
տա կան փու լում ի րա կա նաց վում է ո րո շա կի 
ու սում նա սի րու թյուն՝ մե թո դա կան նյու թե րի 
փոր ձարկ ման նպա տա կով: Այդ ու սում նա
սի րու թյու նը կա տար վել է մինչև հիմ նա կան 
փոր ձը. մաս նա կից նե րի սահ մա նա փակ քա
նա կով, ին չը օգ նել է փոր ձի պլան–ծ րագ րի 
կազմ մա նը: Այս պես` MS Office ծրագ րային 
փա թե թում ը նդ գրկ ված ծրագ րե րի ու սում
նա սիր ման ո րոշ թե մա ներ (օ րի նակ, Excel–ի 
մա թե մա տի կա կան և տրա մա բա նա կան 
ֆունկ ցի ա նե րը) ու սում նա սիր վել են այդ մե
թո դի կայով տար բեր ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում (դպ րո ցում, բու հում) և 
տար բեր խմ բե րում (դա սա րան նե րում, ու սա
նո ղա կան խմ բե րում, վե րա պատ րաստ վող 
մաս նա գետ նե րի խմ բե րում):

Գի տա փոր ձի գործ նա կան փու լի կազ
մա կեր պու մը 

Այս փու լում օբյեկ տը դի տարկ վում է փոր
ձա րա րա կան մի ջա վայ րում, և հե տա զո տո ղը 
հետ ևում է հե տա զոտ վող բնու թագ րիչ նե րի 
փո փո խու թյուն նե րի ո ւղ ղու թյա նը, մե ծու թյա
նը և կա յու նու թյա նը: 

Այս փու լի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ 
ա ռանձ նաց վում է ե րեք են թա փուլ՝ հաս տա
տագ րող, ձևա վո րող և ստու գող, ո րոն ցից յու
րա քան չյուրն ու նի իր ո րո շա կի նպա տա կը: 

Ա ռա ջին են թա փու լի (հաս տա տագ րող 
փորձ) հիմ նա կան նպա տա կը փոր ձի ըն
թաց քում հսկ ման են թա կա բո լոր բնու թագ
րիչ նե րի և փաս տարկ նե րի սկզբ նա կան մա
կար դա կի ո րո շումն է (ամ րագ րու մը): 

Դի տար կում նե րի և փաս տաթղ թե րի ու
սում նա սիր ման մի ջո ցով ո րոշ վել է փոր ձի 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ
ման նե րի բա վա րար լի նե լը և գնա հատ վել 
փոր ձի մաս նա կից նե րի վի ճա կը: Եվ ա մե
նա կար ևո րը՝ ո րոշ վել է հե տա զո տու թյա նը 
մաս նակ ցող խմ բե րի գի տե լիք նե րի, ու նա
կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի մա կար դա
կը, դրանց գնա հատ ման ներ կա յումս գոր ծող 
մե թոդ նե րով: 

Երկ րորդ են թա փու լում գրանց վել են սո
վո րող նե րի վրա ի րա կա նաց վող մի ջո ցա
ռում նե րի ազ դե ցու թյուն նե րի տվյալ նե րը, 
ի նչ պես նաև գի տա փոր ձի կազ մա կերպ ման 
հետ կապ ված բաց թո ղում նե րը և բար դու

թյուն նե րը: 
Եր րորդ են թա փու լում կա տար վել է ու

սում նա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր վերջ նա կան 
բնու թագ րիչ նե րի ամ րագ րու մը՝ նկա րագ րու
թյուն ներ, գնա հա տա կան ներ: 

Ինչ պես հայտ նի է փոր ձա րա րա կան հայ
տա նի շի ո րոն ման կազ մա կեր պու մը կա րե լի 
է ի րա կա նաց նել տար բեր ե ղա նակ նե րով՝ 
գծային, զու գա հեռ և խաչ վող փոր ձե րի մի
ջո ցով [10]: 

Գծային սխե մայի դեպ քում կա տար վում է 
օբյեկ տի հա մե մա տումն ի նքն իր հետ ու սու
ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում: 
Այս մո տե ցու մը կի րա ռե լի է այն դեպ քում, 
ե րբ հե տա զոտ վող եր ևույ թի կախ վա ծու
թյու նը սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ու նա
կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ա ճից հա
մե մա տա բար փոքր է: Զու գա հեռ սխե մայի 
հիմ քում ըն կած է եր կու և ա վե լի օբյեկտ նե րի 
հա մե մա տու թյու նը, ո րն ու նի տար բե րա կում
ներ՝ հա մե մա տու թյուն մի ակ նմա նու թյան և 
մի ակ տար բե րու թյան ե ղա նակ նե րով:

Մի ակ տար բե րու թյան ե ղա նա կով զու
գա հեռ փորձն ա վե լի դժ վար է, քա նի որ 
են թադր վում է ու սուց ման բո լոր փաս տարկ
նե րի հա մա պա տաս խա նե ցում (հա վա սա
րակշ ռում) օբյեկտ նե րի եր կու խմ բե րում: Այ
նու հետև փոր ձարկ վող խմ բում կա տար վում 
է փոր ձա րա րա կան ազ դե ցու թյու նը, ի սկ մյու
սում (հսկ ման խմ բում) գոր ծըն թա ցը գնում է 
ա ռանց այդ պի սի ազ դե ցու թյան: Ե թե ստաց
վի, որ փոր ձարկ վող խմ բում ու սուց ման ար
դյունք նե րը ա վե լի բարձր են, քան հսկ ման 
խմ բում (մի ակ տար բե րու թյուն), ա պա դա 
հա մար վում է փոր ձա րա րա կան ազ դե ցու
թյան կի րառ ման ար դյունք:

Մեր կող մից ի րա կա նաց ված գի տա փոր
ձի ժա մա նակ կի րառ վել է զու գա հեռ սխե ման՝ 
մի ակ տար բե րու թյան ե ղա նա կի մի ջո ցով:

Վե րոն շյալ յու րա քան չյուր ու սում նա կան 
հաս տա տու թյու նում սկզ բում գնա հատ վել են 
ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը ա վան դա կան 
մո տե ցում նե րի հի ման վրա, ին չից հե տո կի
րառ վել է նոր դա սա վանդ ման մե թո դի կան և 
ան ցկաց վել գի տե լիք նե րի գնա հա տում Hot 
Potatoes մի ջա վայ րում:

Մե թո դի կան փոր ձարկ վել է «Տե ղե կա
տվա կան– հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա
ներ» ա ռար կայի շր ջա նա կում: Փորձն ի րա
կա նաց վել է մեկ կի սա մյա կի ըն թաց քում Խ. 
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Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ եր կու տար բեր 
ֆա կուլ տե տում (Կուլ տու րայի ֆա կուլ տետ և 
Սկզբ նա կան կր թու թյան ֆա կուլ տետ)՝ նույն 
մաս նա գի տու թյամբ սո վո րող 2 –ա կան խմ բե
րում, հա մա պա տաս խա նա բար 11– հո գա նոց 
և 15– հո գա նոց, ո րոնց հատ կաց ված է ե ղել 
12 դա սա ժամ: Գի տե լիք նե րի յու րաց ման 
ըն թա ցիկ վի ճա կը ստուգ վել է 2 գրա վոր 
(թես տային) աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով: Գի
տա փոր ձի ժա մա նակ 1 –ին խմ բում (հսկ վող 
խումբ) դա սա վան դու մը ի րա կա նաց վել է 
ա վան դա կան ե ղա նա կով, ի սկ 2–րդ խմբում 
(փոր ձարկ վող խումբ) ա ռա ջարկ ված նոր 
մե թո դի կայով: Նմա նա տիպ սկզ բուն քով 
գի տա փորձ է ի րա կա նաց վել նաև «Ին ֆոր
մա տի կա» ա ռար կայի շր ջա նա կում մեկ կի
սա մյա կի ըն թաց քում Եր ևա նի Ն. Զա րյա նի 
ան վան №130 հիմ նա կան դպ րո ցի 7–րդ և 8–
րդ դա սա րան նե րից չոր սում և Տ. Շև չեն կոյի 
ան վան №42 ա վագ դպ րո ցի՝ 10–րդ և 11–րդ 
չորս դա սա րան նե րում:

Ը նտր ված թես թա վոր ման հա մա կար գի 
հիմ նա վո րու մը

Բու հե րի ու սուց ման մո դուլ– վար կա նի
շային հա մա կար գին ան ցման ար դյուն քում, 
թես թա վոր ման գոր ծըն թա ցը կար ևոր դեր 
ու նի: Նախ նա կան փու լում ու սա նո ղի ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը ան խու սա փե լի ո րեն մե
ծա նում է, քա նի որ ը ստ ու սում նա կան ծրագ
րե րի՝ ի նք նա դա սա պատ րաստ մա նը ա վե լի 
շատ ժա մա նակ պետք է հատ կաց նել: Մյուս 
կող մից, ը նդ լայն վում է նաև սո վո րեց նո ղի 
պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը՝ նե րա
ռե լով գի տե լիք նե րի ո րա կի հս կումն ու հաշ
վետ վու թյուն նե րի վա րու մը: 

Ու սա նող նե րի ի նք նահսկ ման գոր ծըն
թաց նե րի և գի տե լիք նե րի հատ վա ծային և 
վերջ նա կան ստուգ ման կազ մա կերպ ման, 
վի ճա կագ րու թյան և հաշ վետ վու թյուն նե րի 
կազմ ման աշ խա տանք ներն է ա պես կա րե
լի է նվա զեց նել կի րա ռե լով թես թա վոր ման 
է լեկտ րո նային հա մա կար գեր: Այդ տի պի հա
մա կար գե րից ա ռա վել հու սա լի նե րի և մատ
չե լի նե րի (կի րառ ման տե սան կյու նից) դա սին 
է պատ կա նում «Hot Potatoes» ծրագ րային 
փա թե թը, ո րը հա մաշ խար հային ճա նա չում 
և կի րա ռում ու նի: Այդ հա մա կար գի կար ևոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից և ա ռա վե
լու թյուն նե րից է յու րաց ման պար զու թյու նը, 
ո րա կա կան բարձր մա կար դա կով կցու մը 

հե ռա վար ու սուց ման Moodle հա մա կար գին, 
ան վճար օգ տա գոր ծու մը և այլն: Hot Pota
toes հա մա կար գի հիմ նա կան հնա րա վո րու
թյուն ներն են. սո վո րեց նող նե րը կա րող են 
ի նք նու րույ նա բար ստեղ ծել ին տե րակ տիվ 
ա ռա ջադ րանք ներ, ա ռանց տի րա պե տե լու 
ծրագ րա վոր ման լե զու նե րի: Հնա րա վոր է 
մշա կել 10 տե սա կի վար ժու թյուն ներ տար
բեր ա ռար կա նե րի գծով, ը նդ ո րում դրանք 
կա րող են լի նել տար բեր լե զու նե րով, կա րե
լի է օգ տա գոր ծել տա րաբ նույթ տեքս տային, 
գրա ֆի կա կան, ձայ նա– և տե սա տե ղե կույթ: 
Ա ռա ջադ րանք նե րը պահ պան վում են web –
է ջի ստան դարտ ձևա չա փով, ին չը թույլ է 
տա լիս թես թա վո րումն ի րա կա նաց նել կա
մա յա կան հա մա կարգ չի վրա, ա ռանց որ ևէ 
լրա ցու ցիչ ծրագ րային փա թեթ տե ղադ րե լու: 
Հնա րա վոր է ստեղծ ված ծրագ րային կի րա
ռու թյուն ներն օգ տա գոր ծել առ ցանց ռե ժի
մում, ա ռանց մի ա նա լու հա մա ցան ցին:

Կի րա ռա կան ծրագ րի վրա աշ խա տե լիս 
նյու թե րը կա րե լի է պահ պա նել նաև հե տա գա 
խմ բագ րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու 
նպա տա կով: Տար բե րակ նե րը պահ պան վում 
են html ձևա չա փով, և դրանք կա րե լի է տե
ղադ րել նաև հա մա ցան ցում, ի նչ պես նաև 
օգ տա գոր ծել ցան ցից դուրս: Սո վո րո ղի հա
մար կար ևոր է նաև այն, որ վեր ջինս կա րող 
է իր հա մար նա խընտ րե լի ժա մին և պայ ման
նե րում դի տել կա տար ված աշ խա տանք նե
րը, ի նչ պես ը նդ հա նուր տես քով, այն պես էլ 
թես թի յու րա քան չյուր հար ցի կտր ված քով:

Սո վո րեց նողն ու նի գոր ծիք ներ, ո րոն ցով 
հնա րա վոր է դառ նում այդ տվյալ նե րի օ պե
րա տիվ մշա կու մը, տե ղադ րու մը կայ քում, 
ի նչ պես նաև տվյալ նե րի տար բեր բար դու
թյան վեր լու ծու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 
Այդ տվյալ նե րը հե տա գա յում կա րող են օգ
տա գործ վել ու սա նող նե րի ա տես տա վոր ման 
ժա մա նակ՝ գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված ձևա
վո րե լով բազ մա զան հաշ վետ վու թյուն ներ 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ: 
Վե րոն շյալ ա ռա վե լու թյուն նե րը հիմք հան դի
սա ցան Hot Potatoes է լեկտ րո նային թես թա
վոր ման հա մա կար գի ը նտ րու թյան հա մար:

Գի տա փոր ձի ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյու նը

Գի տա փոր ձի ըն թաց քում ստաց ված 
տվյալ նե րի հի ման վրա եզ րա հան գում նե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վել է 
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տրա մա բա նա կան գոր ծա ռույթ նե րի՝ վեր լու
ծու թյան, սին թե զի, ին դուկ ցի այի և դե դուկ
ցի այի մի ջո ցով: 

Ս տորև բեր ված են Եր ևա նի Ն. Զա րյա
նի ան վան №130 հիմ նա կան դպ րո ցում և Տ. 
Շև չեն կոյի ան վան №42 ա վագ դպ րո ցում, 

ի նչ պես նաև ՀՊՄՀ –ում, ի րա կա նաց ված 
գի տա փոր ձի ար դյունք նե րը: Ար դյունք նե րը 
հա մե մատ վել են խմ բի մի ջին և նվա զա գույն 
գնա հա տա կան նե րի վի ճա կագ րա կան վեր
լու ծու թյան հի ման վրա (հա մա պա տաս խա
նա բար աղ. 1,2,3):

կի րառ ված մե թո դի կան
գի տե լիք նե րի յու րաց ման 
ստուգ ման 1 –ին գրա վո րի 
մի ջին գնա հա տա կա նը

գի տե լիք նե րի յու
րաց ման ստուգ ման 
2–րդ գրա վո րի մի ջին 
գնա հա տա կա նը

գի տե լիք նե րի յու
րաց ման նվա զա
գույն շեմ (գ նա
հա տա կան)

ա վան դա կան մե թո դի կայով 
դա սա վանդ ման ար դյուն քում 
գնա հատ ման մի ջին մի ա վո րը 
1 –ին խումբ (հսկ վող խումբ)

6.5 7 5

նոր մե թո դի կայով դա սա վանդ
ման ար դյուն քում գնա հատ ման 
մի ջին մի ա վո րը 2–րդ խումբ
(փոր ձարկ վող խումբ)

7 8 5

Աղ. 1. Ն. Զա րյա նի ան վան №13 հիմ նա կան դպ րոց, 7–րդ դա սա րան

կի րառ ված մե թո դի կան

գի տե լիք նե րի յու րաց
ման ստուգ ման 1 –ին 
գրա վո րի մի ջին գնա
հա տա կա նը

գի տե լիք նե րի յու
րաց ման ստուգ ման 
2–րդ գրա վո րի մի
ջին գնա հա տա կա նը

գի տե լիք նե րի յու
րաց ման նվա զա
գույն շեմ (գ նա հա
տա կան)

ա վան դա կան մե թո դի կայով դա
սա վանդ ման ար դյուն քում գնա
հատ ման մի ջին մի ա վո րը 1 –ին 
խումբ (հսկ վող խումբ)

5.5 6.8 5

նոր մե թո դի կայով դա սա վանդ ման 
ար դյուն քում գնա հատ ման մի ջին 
մի ա վո րը 2–րդ խումբ (փոր ձարկ
վող խումբ)

6.7 8.5 6

Աղ. 2. Տ. Շև չեն կոյի ան վան №42 ա վագ դպ րոց 11–րդ դա սա րան

կի րառ ված մե թո դի կան

գի տե լիք նե րի յու րաց
ման ստուգ ման 1 –ին 
գրա վո րի մի ջին գնա
հա տա կա նը

գի տե լիք նե րի յու րաց
ման ստուգ ման 2–րդ 
գրա վո րի մի ջին գնա
հա տա կա նը

գի տե լիք նե րի յու
րաց ման նվա զա
գույն շեմ (գ նա հա
տա կան)

ա վան դա կան մե թո դի կայով 
դա սա վանդ ման ար դյուն քում 
գնա հատ ման մի ջին մի ա վո րը 
1 –ին խումբ (հսկ վող խումբ)

14 15.5 8

նոր մե թո դի կայով դա սա վանդ
ման ար դյուն քում գնա հատ ման 
մի ջին մի ա վո րը 2–րդ խումբ 
(փոր ձարկ վող խումբ)

14.5 17.5 9

Աղ. 3. ՀՊՄՀ –ում ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ար դյունք նե րը
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Հարկ է նշել, որ գի տա փոր ձի ըն թաց քում 
ի րա կա նաց վել է նաև դա սա վանդ վող նե րի 
հո գե բա նա կան, զգա ցա կան և այլ չա փա նիշ
նե րով բնու թագր վող վի ճա կի դի տար կում և 
գնա հա տում, հիմն վե լով ման կա վար ժու թյան, 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ազ դե ցու թյուն 
ու նե ցող մի քա նի հիմ նա կան չա փա նիշ նե
րի վրա (12): Ստորև բեր ված ա ղյու սա կում 
ներ կա յաց ված են այդ դի տար կում նե րի ար
դյունք նե րը ը ստ չա փա նիշ նե րի (աղ. 4):

գ նա հատ ման չա փա նիշ հսկ վող խումբ փոր ձարկ վող խումբ

յու րաց ված գի տե լի քի, 
հմ տու թյան ծա վա լը

հա մա պա տաս խա նում է 
ու սում ա կան պլա նին, 
ծրագ րին

Ա վե լի շատ, քան նա խա տես ված է 
ու սում ա կան պլա նով, ծրագ րով

սո վո րող նե րի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու
թյու նը

հասց րել են  անց նել քիչ, 
քան փոր ձարկ վող խմ
բում

հասց րել են ան ցնել 
ա վե լին, քան հսկ վող խմ բում

պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում և
վեր ջում սո վո րող նե րի հոգ նա ծու թյան աս տի
ճա նը` ըստ Ս.Ա.Կո սի լո վի ա ղյու սա կի

մի ջին ցածր

նյու թի յու րաց ման աս տի ճա նը` 
ը ստ սե փա կան հե տա զո տու թյու նում օգ տա
գործ ման ար դյունք նե րի

մի ջի նից ցածր
մի ջի նից բարձր, շատ են հի շել և 
ակ տիվ օգ տա գոր ծել ի նք նու րույն 
հե տա զո տու թյու նում

ու սուց ման ըն թաց քում 
ինք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը մի ջին մի ջի նից բարձր

(հա մե մատ ման ե ղա նակ)

ու սուց չի բեռն վա ծու թյան 
աս տի ճա նը հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե
րի կազ մա կերպ ման ըն թաց քում

բարձր մի ջին

սո վո րող նե րի բա րո յա կան բա վա րար վա ծու
թյան աս տի ճա նը մի ջին բարձր

ու սու ցիչ նե րի բա րո յա կան բա վա րար վա ծու
թյան աս տի ճա նը մի ջին բարձր

Աղ. 4. Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ազ դե ցու թյուն ու նե ցող չա փա նիշ ներ

Գի տա փոր ձի ար դյունք նե րը ցույց են տա
լիս, որ չնա յած տար բեր ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում մաս նա կից նե րի թի վը 
տար բեր է, այ նո ւա մե նայ նիվ, ար դյունք նե
րը նույնն են (հա մադ րե լի են): Այն է. բո լոր 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո
վո րող նե րը կա րո ղա նում են հաղ թա հա րել 
նվա զա գույն գի տե լիք նե րի շե մը, բո լոր գնա
հատ ված նե րի մի ջին ցու ցա նի շը բարձր է: 
Տվյալ մե թո դի կան թույլ է տա լիս հայտ նա բե
րել գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի թաքն
ված, դժ վա րու թյամբ ճա նաչ վող բա ղադ րիչ
նե րը, ի սկ դա հա կա դարձ կա պով խթա նում 
է սո վո րող նե րի աշ խա տան քը՝ ա ռա ջաց նե

լով հե տաքրք րու թյուն, ի նչ պես նաև ձևա
վո րում գի տե լիք նե րի ամ բող ջա կա նու թյուն: 
Սո վո րո ղի մոտ տե սա կան գի տե լիք նե րի 
ի մա ցու թյու նը, գործ նա կան կա րո ղու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյան վար պե տու թյու նը հան
դես են գա լիս գի տե լիք նե րի յու րաց ման նոր 
մա կար դա կով` ա պա հո վե լով բազ մա չա փա
նի շային մո տե ցում: 

Եզ րա կա ցու թյուն
Գի տա փոր ձը հիմ նա վո րեց նոր մե թո դի

կայի բազ մա գոր ծոն ար դյու նա վե տու թյու
նը: Ո ւս տի, հաշ վի առ նե լով դա սա ժա մե
րի քա նա կի սուղ լի նե լը, ու սում նա սիր վող 
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նյու թի մեծ ծա վա լը և որ պես գերն պա տակ` 
պա հանջ վող հմ տու թյուն նե րի տի րա պետ
ման ա պա հո վե լը, նպա տա կա հար մար է դի

տարկ ված ծրագ րե րի (Word, Excel, Power 
Point) թե մա նե րը դա սա վան դել նոր մե թո
դա բա նու թյամբ: 
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ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Л. ШАХБАЗЯН

В данной статье рассматриваются вопросы организации научного педагогического 
эксперимента, проведенного с целью проверки продуктивности новой методики 
преподавания пакета прикладных программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и 
анализа его результатов.

BASED ON THE PRINCIPLE OF COMPARATIVE ANALYSIS THE DESCRIPTION  
AND RESULTS OF EXPERIMENT IN

L. SHAHBAZYAN

This article discusses how to organize an experiment to test the effectiveness of new methods 
in teaching Microsoft Office programs (Word, Excel, Power Point) and the results analysis.

http://www.kaspersky.com
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ՍՏԵ ՓԱՆՅԱՆ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐ ՋԱ ԿԱ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ» ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԸ ՈՐ ՊԵՍ 
ԲՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ Ա ՌԱՐ ԿԱ ՆԵ ՐԻ ՆԱ ԽԱ ՀԻՄՔ

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» դա սըն թա ցի 
հիմ նա կան նպա տակն է տար րա կան դպ րո
ցի սո վո րող նե րի մեջ ձևա վո րել նախ նա կան 
պատ կե րա ցում ներ բնու թյան տար րե րի ու եր
ևույթ նե րի, իր և իր շր ջա պա տի վե րա բե րյալ: 
Դա սըն թա ցի խն դիրն է սո վո րո ղի աշ խար
հա յաց քի ձևա վոր մա նը զու գա հեռ նրա մեջ 
զար գաց նել հան րակր թու թյան պե տա կան 
չա փո րոշ չով սահ ման ված ճա նա չո ղա կան 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ: Դա սըն
թա ցի նպա տակն է նաև բնու թյան ան կեն դան 
և կեն դա նի տար րե րի, մար դու, Եր կիր մո լո
րա կի` որ պես մարդ կու թյան ը նդ հա նուր տան 
սկզբ նա կան ու սում նա սի րու թյու նը:

Դա սըն թացն ի րա կա նաց վում է` 
ա)  սո վո րո ղի ա ռող ջու թյան պահ պան

մա նը և ան վտանգ կեն սա գոր ծու նե ու թյանն 
ո ւղղ ված ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կա նաց մամբ,

բ)  իր շր ջա պա տը հե տա զո տե լու տար
րա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մամբ, 
դրանց վե րա բե րյալ ի նք նու րույն եզ րա հան
գում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյան զար գաց
մամբ,

գ)  Հա յաս տա նի բնու թյան բազ մա
զա նու թյան, բնա կան և հա սա րա կա կան 
օբյեկտ նե րի ու եր ևույթ նե րի վե րա բե րյալ 
տար րա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մամբ, 

ե)  մայր ցա մաք նե րի հայտ նա գործ ման 
ու հե տա զո տու թյան մա սին պատ մու թյուն նե
րի մի ջո ցով:

7–10 տա րե կան հա սա կը խիստ ար դյու նա
վետ է հա մա գոր ծակ ցու թյան, փո խըմռն ման, 
սե փա կան ի րա վունք նե րը գի տակ ցե լու հա
մար: Դա մար դու կյան քում սո ցի ա լա կան ի նք
նա գի տակ ցու թյան ա ճի ժա մա նա կաշր ջանն 
է, և ան հրա ժեշտ է, որ հենց այս տա րի քում 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում քն նարկ ման 
հիմ նա կան թե մա դառ նան յու րա քան չյու րի 
նկատ մամբ ար դա րա ցի վե րա բեր մուն քի, սե
փա կան ար ժա նա պատ վու թյան զգա ցու մի, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյան, շր ջա պա տի մարդ
կանց նկատ մամբ բայ րա ցա կա մու թյան ձևա

վոր մանն ո ւղղ ված հար ցե րը:
Դա սըն թա ցում ը նդ գրկ ված թե մա ներն 

ո ւղղ ված են ե րե խայի` որ պես ա ճող ան հա
տա կա նու թյան սո ցի ա լա կա նաց ման, ի նչ պես 
նաև աշ խար հա ճա նաչ ման ու մարդ կային 
հա սա րա կու թյան նկատ մամբ սե փա կան 
դիր քո րո շու մը և հա րա բե րու թյուն նե րը ճշ տե
լուն, դրա մի ջո ցով դե պի ի րա վա կան պե տու
թյուն տա նող ճա նա պար հի ա ռա ջին քայ լերն 
ա նե լուն, իր ե րկ րի ար ժա նա վոր քա ղա քա ցի 
դառ նա լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե
րի ստեղծ մա նը:

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» դա սըն թա ցը 
սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րը զար գաց նե լու, շր ջա կա մի ջա վայ
րի եր ևույթ նե րը լավ ճա նա չե լու, ա ռողջ և 
ան վտանգ ապ րե լա կեր պի կա նոն նե րը սո
վո րեց նե լու լայն հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն
ձե ռում: Ու սում նա սի րե լով ի րենց բա կը, քա
ղա քը, մար զը, հայ րե նի քը, նրա ներ կան ու 
ան ցյա լը, պատ մամ շա կու թային ար ժեք նե րը, 
ծա նո թա նա լով տար բեր մաս նա գի տու թյուն
նե րի տեր մարդ կանց և նրանց սո ցի ա լա կան 
դե րին` սո վո րող նե րը ձեռք են բե րում ոչ մի
այն գի տե լիք ներ, այլև շատ ան հրա ժեշտ և 
կեն սա կան կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն
ներ, սո ցի ա լա կան հա ղոր դակց ման փորձ, 
ծա նո թա նում են այդ հա ղոր դակ ցու թյու նը 
կար գա վո րող նոր մե րին և կա նոն նե րին:

Դա սըն թա ցը բնա գի տա կան ա ռար
կան նե րի` ֆի զի կայի, քի մի այի, աշ խար
հագ րու թյան, կեն սա բա նու թյան, մար դու 
ա նա տո մի այի նա խա հիմ քերն է ստեղ ծում 
սո վո րող նե րի մոտ:

II դա սա րա նում «Բ նու թյունն իմ շուր ջը» 
թե մայի ու սում նա սի րու թյու նը սո վո րող նե
րին նա խա գի տե լիք ներ է տա լիս բու սա կան 
և կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին: Նրանք 
կա րո ղա նում են տար բե րա կել կեն դա նա կան 
աշ խար հի հիմ նա կան խմ բե րը. այն է` ձկ ներ, 
թռ չուն ներ, կաթ նա սուն ներ, մի ջատ ներ, սո
ղուն ներ, ե րկ կեն ցաղ ներ, ին չով են ի րա րից 
տար բեր վում բու սա կան աշ խար հի 3 տե սակ
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նե րը` ծա ռեր, թփեր, խո տա բույ սեր: Ճա նա
չում են բույ սե րի մա սե րը, գի տեն ին չի հա մար 
են բույ սերն օգ տա գոր ծում ար ևի է ներ գի ան, 
ի նչ օ գուտ են տա լիս բույ սե րը մար դուն: 

Այժմ ներ կա յաց նեմ մեկ թե մայի ու սում
նա սի րու թյան պատ կե րը:

Թե մա. «Ինչ պի սին են բույ սե րը»
Ն պա տակ՝ ե րե խային գա ղա փար տալ 

շր ջա պա տող բույ սե րի մա սին
Քն նարկ վող հար ցեր.
1. Ի՞նչ բույ սեր կան դպ րո ցում, շր ջա

կայ քում կամ հա մայն քում: 
2. Ինչ պե՞ս են բույ սե րը ազ դում մարդ

կանց վրա և հա կա ռա կը:
3.  Սե նյա կային ի նչ պի սի՞ բույ սեր կան:
Ա շա կերտ նե րիս հետ հան դի պե ցի դպ րո

ցա մերձ այ գում: Նա խօ րոք զգու շաց րել է ի, 
որ գրա ռում նե րի հա մար վերց նեն տետ րեր 
ու գրիչ ներ: Ես զրույ ցի թե մա ներ է ի նա խա
պատ րաս տել, ո րոնց քն նարկ մամբ ա վե լի 
պարզ ու հաս կա նա լի էր լի նե լու հե տա գա 
աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը: Օ րի նակ.

– Ի՞նչ ե նք հաս կա նում՝ «Մի ջա վայր» 
ա սե լով: 

– Ո՞րն է մեր շր ջա կա մի ջա վայ րը: 
– Ի՞նչ բույ սեր կան դպ րո ցում, տա նը, 

բա կում: 
– Ի՞նչ օ գուտ են տա լիս բույ սե րը:
Ե րբ զրու ցում է ինք այս թե մա նե րի շուրջ, 

ես նկա տե ցի, որ ե րե խա նե րը քաջ գի տակ
ցում է ին, թե ո րն է ի րենց մի ջա վայ րը, որ
տեղ են ապ րում: Սա կայն նրանց մտ քով չէր 
էլ ան ցել. հե տաքրքր վե լու ի րենց մի ջա վայ րի 
բու սա կա նու թյամբ: Մեր ա ռա ջին գործն այն 
ե ղավ, որ մի փոք րիկ է քս կուր սի ա կա տա րե
ցինք դպ րո ցում, շր ջա կա մի ջա վայ րում, այ
գում և հա մայն քում: Ե րե խա նե րը լուռ գրա
ռում ներ է ին կա տա րում այն ա մե նի մա սին, 
ի նչ տես նում է ին:

Ես նրանց ա ռա ջար կե ցի տա նը նո րից 
կազ մել բույ սե րի ցու ցա կը և ալ բոմ նե րի մեջ 
նկա րել ի րենց տպա վո րու թյուն նե րը: 

Հա ջորդ հան դիպ ման ժա մա նակ ե րե խա
նե րը կար դա ցին ի րենց նշում նե րը և ցու ցադ
րե ցին նկա րած պատ կեր նե րը:

Ա շա կերտ նե րի դի տար կում նե րից.
1.  Դա սա սե նյա կում ու նենք սե նյա

կային բույ սեր:
2. Դպ րո ցի այ գում կան պտ ղա տու ծա

ռեր:

3. Դպ րո ցի շր ջա կայ քում ա ճում են դե
կո րա տիվ ծա ռա տե սակ ներ, թփեր և ծա ղիկ
ներ:

Ա շա կերտ նե րը կա տա րե ցին հետ ևյալ հե
տա զո տու թյուն նե րը.

1.  Ծա ռե րի և թփե րի հա մե մա տու թյուն:
2. Պտ ղա տու և դե կո րա տիվ ծա ռե րի 

հա մե մա տում:
3.  Ծա ռե րի օգ տա կա րու թյան հիմ նա

վո րում նե րը:
III դա սա րա նում սո վո րող նե րի մեջ «Մար

դու ա նա տո մի ա» ա ռար կայի նա խա հիմ քերն 
են դր վում: Ա շա կերտ նե րը ծա նո թա նում են 
մար դու մարմ նի գոր ծու նե ու թյու նը կա ռա վա
րող 5 հա մա կար գե րին` 

ա) նյար դային հա մա կարգ, 
բ) մար սո ղա կան հա մա կարգ, 
գ) շն չա ռա կան հա մա կարգ, 
դ) ա րյու նա տար հա մա կարգ, 
ե) հե նա շար ժիչ հա մա կարգ:
Սո վո րում են, թե ին չե րից է կազմ ված 

մար դու մար մի նը, նա խա գի տե լիք ներ են 
ստա նում սպի տա կուց նե րի, վի տա մին նե րի, 
ճար պե րի մա սին:

III դա սա րա նում դր վում են ա ստ ղա գի
տու թյան նա խա հիմ քե րը` Տի ե զերք, Ա րե գակ
նային հա մա կարգ, ի նչ պես են ա ռա ջա նում 
տար վա ե ղա նակ նե րը, գի շերն ու ցե րե կը:

Պետք է ա սեմ, որ այս թե ման չա փա զանց 
շատ է հե տաքրք րում ե րե խա նե րին և սո վո րում 
են ա ռանձ նա կի սի րով և հե տաքրք րու թյամբ:

III և IV դա սա րան նե րում սո վո րող նե րը 
նա խա գի տե լիք ներ են ստա նում ֆի զի կայից 
և քի մի այից` ձգո ղա կա նու թյուն, ձայ նային և 
լու սային ա րա գու թյուն, մար մին ներ, նյու թեր, 
մաս նիկ ներ:

IV դա սա րա նում սո վո րող նե րը ծա նո թա
նում են «Աշ խար հագ րու թյուն» ա ռար կայի 
նա խա հիմ քե րին. քար տեզ, գլո բուս, հա տա
կա գիծ, ճա նա պար հոր դու թյուն, աշ խար
հագ րա կան հայտ նա գոր ծու թյուն ներ:

Դա սըն թա ցը սո վո րող նե րին նա խա գի
տե լիք ներ է տա լիս բնա կան ա ղետ նե րի մա
սին և սո վո րեց նում նրան ցից պաշտ պան վե
լու մի ջոց նե րը:

Թ վարկ ված թե մա նե րը յու րաց նե լիս սո
վո րող նե րը ձեռք են բե րում նաև մաս նա
գի տա կան բա ռա պա շար, ո րը հե տա գա յում 
հեշ տաց նում է ա ռար կա նե րի յու րա ցու մը: 

Ի րենց տա րի քի հա մար այս քան բարդ և 
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մի ա ժա մա նակ հե տաքր քիր թե մա նե րը ա շա
կերտ նե րին յու րաց նել տա լու հա մար ու սու
ցի չը պետք է նախ ի նքն իր հա մար ճշ տի 
այն կար ևոր հար ցերն ու հար ցադ րում նե
րը, ո րոնք պետք են և կօգ նեն ա շա կեր տին: 
Հար ցերն ու հար ցադ րում նե րը օգ նում են 
խթա նե լու սո վո րող նե րի մտա ծո ղու թյու նը, 
զար գաց նե լու նրանց ի նք նու րույն մտա ծե լու, 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րը: 

Ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ
րաց նե լու հա մար պետք է օգ տա գոր ծել 
բազ մա թիվ ման կա վար ժա կան մե թոդ ներ և 
հնար ներ` ը նտ րե լով տվյալ թե մայի յու րաց
ման հա մար նպա տա կա հար մա րը: Դրան 
նպաս տում են նաև ժա մա նա կա կից է լեկտ
րո նային տեխ նո լո գի ա նե րը: Դա սըն թա ցի ու
սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը մեծ չա փով 
կա րող են նպաս տել զրույ ցի և բա նա վե ճի 
մե թոդ նե րը: Այս մե թոդ նե րի ա ռա վե լու թյունն 

այն է, որ սո վո րող ներն ամ բողջ դա սա ժա մի 
ըն թաց քում ակ տիվ վի ճա կում են:

Զ րույ ցի մե թո դը նպաս տում է.
•  Սո վո րող նե րի մտա հո րի զո նի ը նդ

լայն մա նը, գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մա նը,
•  Ճա նա չո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի 

զար գաց մա նը,
•  Հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի 

ձևա վոր մա նը:
Շատ կար ևոր է սո վո րող նե րի ի նք նու րույն 

եզ րա հան գում ներ կա տա րե լը. այդ նպա տա
կով ար դյու նա վետ են կար ծիք նե րի ա զատ 
փո խա նա կու մը, զույ գե րով և խմ բային աշ
խա տանք նե րը, տա րաբ նույթ քն նար կում
ներն ու բա նա վե ճե րը:

Դա սըն թա ցը նպաս տում է նաև կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի ա զատ և ան կաշ կանդ խոս քի 
զար գաց մա նը, ձևա վո րում է հա տուկ վե րա
բեր մունք բնու թյան նկատ մամբ:
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„Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР” УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА 
ПРЕДПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

А. СТЕПАНЯН

В данной статье подробно рассматриваются особенности обучения учебной праграмы «Я и 
окружающий мир» начальных классах, что позволяет применять на практике учебные методы.

TEACHING “THE ENVIRONMENT AND ME” AS A BASIS OF NATURAL DISCIPLINES
A. STEPANYAN

In the following article we study the features of teaching the subject “The environment and 
me” and the social–psychological features in elementary school.
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ԱՐՏԱԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ–ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում փոխ վել 

են հա սա րա կու թյան ար ժե քային կողմ նո
րո շիչ նե րը, կր թու թյան և դաս տի ա րա կու
թյան հա մա կար գը վե րաի մաս տա վո րել 
է իր գե րա կա յու թյուն նե րը՝ շեշ տադ րե
լով ու սա նո ղա կենտ րոն մո տեց ման, սո
վո րո ղի ան ձնային նե րու ժի զար գաց ման 
և մաս նա գի տա կան դժ վա րու թյուն ներն 
ի նք նու րույն հաղ թա հա րե լու հմ տու թյուն
նե րի ձևա վո րման հիմ  նախն դիր նե րը։ Որ
պես բարձ րա գույն ար ժեք դի տարկ վում է 
ա զատ, կրթ ված, զար գա ցած ան հա տը, 
ո րն ըն դու նակ է ապ րե լու ու ստեղ ծա գոր
ծե լու հա րա փո փոխ աշ խար հում, լի նե լու 
մր ցու նակ, ին տեգր վե լու հա մաշ խար հային 
հան րու թյա նը: 

Կր թա կան ո լոր տը, ար ձա գան քե լով 
նոր ժա մա նակ նե րի մար տահ րա վեր նե
րին, կա րիք ու նի նոր մար դու, ո րն ու նակ 
է ի նք նու րույն գոր ծե լու, ու նի սե փա կան 
դիր քո րո շում, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյուն և ի նք նի րաց ման կա րո ղու թյուն
ներ [6]։

Վեր ջին տաս նա մյա կում կր թու թյան 
և մաս նա վո րա պես ման կա վար ժու թյան 
ո լոր տում կա տար ված բա րե փո խում ներն 
այ սօր պա հան ջում են ման կա վար ժի այն
պի սի պատ րաստ վա ծու թյուն, որ տեղ 
կհա մակց վեն հին ման կա վար ժու թյան 
լա վա գույն ա վան դույթ նե րը և նո րի ա ռա
վե լու թյուն նե րը: Ը ստ այդմ կր թա կան ո լոր
տին ան հրա ժեշտ են ման կա վարժ ներ, ով
քեր բաց են յու րա քանչ յուր նո րի հա մար, 
ըն դու նակ են ա րագ հար մար վե լու մաս
նա գի տա կան և սո ցի ա լա կան ի րա կա նու
թյան բարդ պայ ման նե րին, ի նք նու րույն և 
պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն դու նել ո րո
շում ներ, ա նընդ հատ ի նք նա կա տա րե լա
գործ վել և ի նք նակրթ վել: Ի նչ պես ա սում 
է Սելև կոն «...ման կա վարժ լի նել, նշա նա
կում է ու նե նալ գի տակ ցու թյան ո րո շա կի 
տե սակ, ո րի օգ նու թյամբ ման կա վար ժը 

կա րող է այն պես փո խել ի րա վի ճա կը, ո րը 
կդր դի ան ձին զար գա նա լու» [8]: 

Ա զատ ու լայ նա խոհ, իր գոր ծու նե ու
թյան ար դյունք նե րը կան խա տե սող և կր
թա կան գոր ծըն թացն այդ ար դյունք նե րին 
հա մա պա տաս խան մո դե լա վո րող ու սու
ցիչն ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի ի րա  կա
նաց ման ե րաշ խիքն է: Դա է պատ ճա ռը, 
որ ներ կա յումս կտ րուկ ա ճել է բարձր 
ո րա կա  վո րում ու նե ցող, ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյամբ օ ժտ ված ու սու ցիչ
նե րի պա հան ջար կը, ով քեր ըն դու  նակ են 
ժա մա նա կա կից աշ խար հում դաս տի ա րա
կե լու ներ դաշ նա կո րեն զար գա ցած և մր
ցու նակ ան հատ: Նման խն դիր կա րող են 
լու ծել մի այն ի րա պես կոմ պե տենտ ու սու
ցիչ նե րը, ով քեր ու նե ն ստեղ ծա գոր ծա կան 
և ոչ ստան դարտ մտա ծե լա կերպ, ցան կա
ցած բարդ ի րա վի ճա կում կա րող են վս
տահ ո րո շում ներ կա յաց նել, ա ռա ջար կել 
ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի գրա գետ 
լու ծում ներ: 

Ուս տի ներ կա յումս ա ռա վել ար դի ա կան 
է դար ձել ու սուց չի մաս նա գի տա կան–ման
կա վար ժա կան կոմ պե տեն տու թյան ձևա
վո րու մը, ո րը հա վա սա րա պես վե րա բե
րում է նաև ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և 
սպոր տի ո լոր տին:

Կր թա կան հա րա ցույ ցի կա տա րե լա գոր
ծու մը բե րում է ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
կար գա վի ճա կի փո փոխ ման` որ պես հու
մա նի տար ու սում նա կան ա ռար կայի: Սրա
նով է պայ մա նա վոր ված ֆիզ կուլ տու րային 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան ար դի ա
կա նա ցու մը և դրա նով հան դերձ է ա կա
նո րեն փոխ վում են ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի ու սուց չի դիր քը, նրա պրո ֆե սի ո նալ 
ան ձնային հմ տու  թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
առ կա հա յաց քը` վե րաի մաս տա վո րե լով և 
վե րա կա ռու ցե լով նրա պրո ֆե սի ո նալ գոր
ծու նե ու թյան բնույ թը [10, 12]:

Ն ման պա րա գա յում ֆիզ կուլ տու րային 
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կր թու թյան բո վան դա կու թյան հիմ նա կան 
ար դի ա կա նաց նո ղը հա մար վում է ու սու
ցի չը, հատ կա պես նրա պրո ֆե սի ո նա լիզ մը 
և կոմ պե տեն տու թյու նը կա րող են ա պա
հո վել ան հրա ժեշտ ար դյունք նե րի ձեռք
բե րու մը: Ո ւս տի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ու սու ցի չը դառ նում է ֆիզ կուլ տու րային կր
թու թյան ար դի ա կա նաց ված բո վան դա կու
թյան կրո ղը, մաս նա գի տա կան գոր ծու նե
ու թյան ա րդ յու նա վե տու թյունն ա պա հո վող 
ման կա վար ժա կան պայ ման նե րի կազ մա
կեր պի չը: 

Ել նե լով վե րոն շյա լից՝ ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի ու սու ցիչն իր մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը պետք է կա ռու ցի ժա մա
նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան` տի րա  պե տե լով մաս նա գի տա կան–
ման կա վար ժա կան կոմ պե տեն տու թյան 
բո վան դա կու թյա նը: Այս պի սով, ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի ո լոր տում ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ար դի ա կա
նաց ման ա ռաջ նային դե րը պատ կա նում է 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չին:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց
չի կր թու թյու նը նոր բո վան դա կու թյուն է 
ստա նում կոմ պե տեն տային մո տեց ման 
տե սան կյու նից, քա նի որ ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց նում է կր թա կան, 
դաս տի ա րակ չա կան, ա ռող ջա րա րա կան, 
ճա նա չո ղա կան, սո ցի ա լա կան և խա ղային 
գոր ծու նե ու թյան հա մա տեքս տում:

Կր թու թյան մո դեռ նի զաց մանն ո ւղղված 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում և 
հրա պա րա կում նե րում հիմ նա կան շեշ
տադ րում նե րը կա տար վում են «կոմ պե
տեն ցի ա» և «կոմ պե տեն տու թյուն» հաս
կա ցու թյուն նե րի վրա, ո րոնք այ սօր չու նեն 
մի ան շա նակ սահ մա նում և հիմ նա կա նում 
մեկ նա բան վում են` ել նե լով հե ղի նա կի 
դիր քո րո շու մից: 

Ըստ Ա. Ս. Բու դա ղյա նի և Ս. Բ. Կա
րա բե կյա նի՝ կոմ պե տեն ցի ան ի րե նից ներ
կա յաց նում է գի տե լի քի և ի մա ցու թյան, 
մի ջանձ նային, մտա վոր և գործ նա կան հմ
տու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև բա րո յա կան 
ար ժեք նե ր դա վա նե լու դի նա միկ հա մակ
ցու թյուն [1]:

Հ. Հ. Պետ րո սյանն իր աշ խա տու թյու
նում ա ռանձ նաց նում է մաս նա գի տա կան 

կոմ պե տեն տու թյան հե տևյալ բա ղադ րիչ
նե րը՝ նա խագ ծային և պլա նա վոր ման, ու
սում նա կան, դաս տի ա րակ չա կան, մե թո
դա կան, տեխ նո լո գի ա կան, ա րժ ևոր ման և 
գնա հատ ման, կազ մա կերպ չա կան, կա ռա
վար  չա կան, գի տա հե տա զո տա կան [4]: 

Ու սուց չի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն
տու թյունն, ը ստ Վ. Ա. Սլաս տե նի նի և հա
մա հե ղի նակ նե րի, բարդ կազ մա վո րում է, 
ո րն ը նդ գր կում է ան հա տի գի տե լիք նե րի, 
հատ կա նիշ նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ամ
բող ջու թյու նը՝ դրա նով ա պա հո վե լով կր
թա կան գոր ծըն թա ցի և որ ևէ ա ռար կայի 
դա սա վանդ ման ար դյու նա վետ և օպ տի
մալ կազ մա կեր պու մը [9]: Նրանք տար բե
րա կում են մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն
տու թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը՝ հա տուկ, 
սո ցի ա լա կան, ան ձնային և ան հա տա կան: 

Ա. Ս. Բել կի նի և Վ. Վ. Նես տե րո վի տե
սան կյու նից, ման կա վար ժա կան կոմ պե
տեն տու թյու նը հա մա պա տաս խան կոմ պե
տեն ցի ա նե րի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող 
մաս նա գի տա կան և ան հա տա կան կա րո
ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է [5]: 

Ն րանց աշ խա տու թյու նում մաս նա գի
տա կան կոմ պե տեն տու թյան կա ռուց ված
քը ներ կա յաց վում է մի շարք կոմ պե տեն ցի
ա նե րի հա ջոր դա կա նու թյամբ՝ կոգ նի տիվ, 
հո գե բա նա կան, հա ղոր դակ ցա կան, հռե
տո րա կան, մաս նա գի տա կան–տեխ նո լո
գի ա կան, մո նի տո րին գային:

Վեր լու ծե լով և ամ փո փե լով հե տա
զոտ վող ո լոր տի մի շարք ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ նե րի մո տե ցում նե րը և մեկ
նա բա նում նե րը կա րող ե նք փաս տել, որ 
կոմ պե տեն ցի ան մաս նա գե տի կրթա
կան պատ րաս տու թյա նը նա խօ րոք ա ռա
ջադրված սո ցի ա լա կան պա հանջն է, 
չա փա նի շը, ո րն ան հրա ժեշտ է հա մա պա
տաս խան մաս նա գի տա կան ո լոր տում ո րա
կա պես և ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու հա մար, ի սկ կոմ պե տեն տու
թյու նը գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի ձեռք բե
րումն է, ո րը են թա դրում է բազ մա կող մա նի 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու
թյուն նե րի, ըն դու նա կու թյուն  նե րի և ան
ձնա  յին ո րակ նե րի դրս ևո րում։ Այն կոնկ
րետ ան ձի կող մից կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
հա մա   կար գի յու րա   ցումն է։ Այ սինքն՝ կոմ
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պե տեն տու թյու նը բնու  թա գրում է գոր ծու
նե ու թյան սուբ յեկ տին, ի սկ կոմ պե  տեն ցի ա
նե րը վե րա բե րում են գոր ծու նե ու թյա նը։ 

Ուս տի, կր թու  թյան կոմ պե տեն տային 
մո դե լը նկա րա գրում է, թե ի նչ կոմ պե տեն
ցի ա նե րի պետք է տի րա պե տի բու հի շր
ջա նա վար տը, ի նչ գոր ծա ռույթ ներ պետք 
է կա րո ղա նա ի րա կա նաց նել և փո փո խվող 
աշ խա տա շու կայի պայ ման նե րում պատ
րաս տու թյան ի նչ մա կար դակ պետք է ու
նե նա կոնկ րետ մաս նա գի տա  կան պար
տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար։ 

Այս պի սով` կոմ պե տեն տային կողմ նո
րոշ ված կր թու թյու նը կր թա կան հա մա
կար գի ա դեկ վատ ռե ակ ցի ան է սո ցի ա լա
կան պատ վե րին հա մա պա տաս խան:

Վե րը նշ ված նե րը դի տար կե լով ան հրա
ժեշտ է փաս տել, որ ժա մա նա կա կից մաս
նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կարգն 
ամ բող ջո վին պետք է հիմն վի կոմ պե տեն
տային մո տեց ման վրա։ 

Այս ա մե նից ել նե լով մեզ հա մար 
ա ռանց քային է դառ նում ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ու սուց չի մաս նա գի տա կան–
ման կա վար ժա կան կոմ պե տեն տու թյան 
կա ռուց ված քը: Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ու սուց չի ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյունն ու նի իր յու րա հատ կու թյու նը՝ կապ
ված նրա ի րա կա նաց ման հետ. բա ցի 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ
նա կան (կա ռու ցո ղա կան, կազ մա կերպ չա
կան, հա ղոր դակ ցա կան և գնոս տի կա կան) 
կող մե րից, առ կա է նաև նրա շար ժո ղա
կան բա ղադ րի չը [3]:

Բա ցի դրա նից, չա փո րոշ չային փաս
տաթղ թե րի հա մա ձայն, ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի ու սու ցի չը պետք է պատ րաստ 
լի նի ի րա կա նաց նե լու ու սում նա–դաս տի
ա րակ չա կան, սո ցի ալ–ման կա  վար ժա կան, 
մշա կու թային, գի տա մե թո դա կան, կազ
մա կերպ չա կան–ղե կա վար ման, ֆիզ կուլ
տու րա յին մար զա կան և ա ռող ջա րա րա
կան–ռեկ րե ա ցի ոն գոր ծու նե ու թյուն: 

Ու սում նա սի րե լով ման կա վար ժա կան–
մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան 
կա ռուց ված քի նկատ մամբ տար բեր մո տե
ցում ներ, ա ռա ջար կում ե նք ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ու սուց չի մաս նա գի տա կան–
ման կա վար ժա կան կոմ պե տեն տու թյան 
մեր կող մից մշակ ված մո դե լը (ն կար 1): 

Ա ռա ջարկ վող կոմ պե տեն տու թյու նը նե
րա ռում է հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը.

Կոգ նի տիվ կոմ պե տեն ցի ան ար տա
հայտ վում է «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ու
սում նա կան ա ռար կայի բո վան դա կու թյան, 
սո վո րող նե րի ֆի զի կա կան ու հո գե բա նա
կան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
ճա նաչ ման, ի նչ պես նաև ու սուց չի ի նք
նա գի տակ ցու թյան մի ջո ցով: Այն իր մեջ 
նե րա ռում է դի ագ նոս տի կայի ու կան խա
տես ման կա րո ղու թյուն նե րը՝ ա շա կերտ
նե րի ֆի զի կա  կան զար գաց ման ու ֆի զի
կա կան պատ րաստ վա ծու թյան, ի նչ պես 
նաև ու սուց ման ու դաս տի ա  րա  կու թյան 
մա կար դակ նե րի ո րոշ ման հա մար: Կոգ
նի տիվ կոմ պե տեն ցի ան են թա դրում է, որ 
ու սու ցի չը պետք է ու նե նա հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան գի տե լիք ներ, ի նչ պես նաև 
գի տե լիք ներ դա սա վանդ վող ա ռար կայի 
ո լոր տից (ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան տե սու թյան, օ լիմ պի ա կան շարժ ման, 
շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան բժշ կա կեն 
սա բա նա կան, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և 
սպոր տի պատ մամ շա կու թային հի մունք
նե րի և ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա
նոն  նե րի վե  րա բեր յալ), պետք է լի նի փոր
ձա ռու՝ սո վո րող նե րի մոտ գի տե լիք ներ, 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ ձևա
վո րե լու հա մար:

Ն կար 1. Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու
սուց չի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու
թյան մո դե լը 
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Նա խագ ծային կոմ պե տեն ցի ան նե րա
ռում է դա սի/ պա րապ մուն քի, ար տա դա սա
րա նա կան և զանգ վա ծային մի ջո ցա ռում նե րի 
բազ մա մա կար դակ ա ռա ջադ րանք նե րի նա
խագծ ման կա րո ղու թյուն նե րը, այ սին քն այս 
կոմ պե տեն ցի ան ա ռա ջի կա գոր ծու նե ու թյան 
պլա նա վո րումն ու մո դե լա վո րումն է, ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի մի ջոց
նե րի, մե թոդ նե րի, ձևե րի և բո վան դա կու թյան 
ը նտ րու թյունն ու կա ռու ցումն է, ա ռա ջադր ված 
խն դիր նե րի փու լայ նու թյան ո րո շու մը:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի կազ
մա կերպ չա կան կոմ պե տեն ցի ան ար տա 
հայտ վում է ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ չա կան կա րո ղու
թյուն  նե րով, մար զա կան գոր ծու նե ու թյու նում 
սո վո րող նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան մա կար դա
կով և ու սուց չի գոր ծե լա կեր պով: Օ րի նակ, դա
սի ըն թաց քում ու սում նա կան նյու թի ճիշտ մա
տու ցու մը են թադ րում է՝ ա շա կերտ նե րի ա ռջև 
կոնկ րետ խն դիր նե րի ա ռա ջադ րում և դրանց 
լուծ ման նշա նա կու թյան բա ցա հայ տում, ֆի
զի կա կան վար ժու թյուն նե րի ցու ցադ րու թյուն 
և մեկ նա բա նու թյուն, օգ նու թյան ցու ցա բե րում 
դպ րո   ցա կան նե րին՝ վար ժու թյուն նե րի կա
տար ման ըն թաց քում: Այս կոմ պե տեն ցի այի 
ի րա գոր ծումն ա շա կերտ նե րի մոտ ա պա հո
վում է նրանց ու շադ րու թյան կենտ րո նա ցում, 
շար ման և շա րա  փոխ ման հս տակ կա տա րում, 
նա  խա պատ րաս տում շար ժո ղա կան գոր ծու
նե ու թյան կա տար մա նը, վար ժու թյուն նե րի 
ամ րապն դում, ֆի զի կա կան բեռն վա ծու թյան 
չա փա վո րում: 

Ու սու ցիչն իր վար քա գի ծը կա ռու ցում է՝ 
ու շադ րու թյան ա ռա վել նպա տա կա հար մար 
բաշխ ման, ա շա կերտ նե րի հետ հա ղոր դակց
ման հա մա պա տաս խան ձայ նե րան գի ը նտ
րու թյան, սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վե
րահս կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով: 
Ա շա կերտ նե րի ի նք նու  րույն գոր ծու նե ու թյան 
ճիշտ կազ մա կեր պումն ու սուց չի փոր ձա ռու
թյու նը բնու թագ րող հատ կա նիշ է: Իր գոր ծի 
վար պետ հան դի սա ցող ու սուց չին բնո րոշ է 
նաև ի նք նա կազ մա կերպ վա ծու թյան բարձր 
մա կար դա կը: 

Ու սուց չի, այդ թվում նաև ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի ու սուց չի մաս նա գի տու
թյու նը պատ կա նում է «խոս քա յին բարձր 
պա տաս խա նատ վու թյուն» ներ կա յաց նող 
մաս նա գի տու թյուն նե րի թվին, ո րոնց մեջ պրո

ֆե սի ո նա լիզ մի պար տա դիր նա խա պայ ման է 
հան դի սա նում հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե
տեն ցի ան, ո րի մեջ նե րառ վում է կոնֆ լիկ տա
բա նա կան (կոնֆ լիկտ նե րի (ը նդ հա րում նե րի) 
նկատ մամբ կա ռու ցո ղա կան վե րա բեր մուն քի 
կա րո ղու թյու նը, դրանց վեր լու ծու թյան և լուծ
ման մի ջոց նե րին տի րա պե տու մը) և հռե տո
րա կան (խոս քային փոխ ներ գոր ծու թյան կուլ
տու րա) բա ղադ րիչ նե րը:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի մաս
նա գի տա կան խոսքն ու սում նա մար զա կան 
դա սըն թաց նե րի շր ջա նակ նե րում ու նի իր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ կապ ված խոս
քա շար ժիչ կոոր դի  նա  ցի այի, ու սուց չի հս տակ, 
կտ րուկ և գոր ծուն խոս քի կար ևո րու թյան, ոչ 
վեր բալ մի ջոց նե րի ակ տիվ օգ տա գործ ման 
հետ: Դա կար ևոր է հատ կա պես մեծ մար զա
դահ լիճ նե րի, լո ղա վա զան նե րի, մար զաս րահ
նե րի ա կուս տի կայի պայ ման նե րում:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի ման կա
վար ժա կան հա ղոր դակ ցու թյու նը են թադ րում է 
աշ խա տե լու հմ տու թյուն ի նչ պես դա սա րա նա
կան և մար զա կան խմ բե րի, այն պես էլ` մեծ կո
լեկ տիվ նե րի հետ (զանգ վա ծային մար զա կան 
մի ջո ցա ռում ներ, ա ռող ջու թյան օ րեր, մար զա
կան տո ներ, ե րե կո ներ): Այս հմ տու թյուն նե րը 
ձևա վոր վում են աշ խա տան քային գոր ծու նե
ու թյան ո ղջ ըն թաց քում և նե րա ռում են ա շա
կերտ նե րի, նրանց ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և 
դպ րո ցի ղե կա վա րու թյան, հա սա րա կա կան 
և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա ղոր
դակց վե լու հմ տու թյուն ներ:

Հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ան իր մեջ 
նե րա ռում է նաև ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե
րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում օպ տի մալ քա
նա կու թյամբ և ո րա կով օ րի նակ ներ բե րե լու, 
ի նչ պես նաև մար զա կան խմ բում, կո լեկ տի
վում դրա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ստեղ ծե լու 
կա րո ղու թյու նը:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի հե տա
զո տա կան կոմ պե տեն ցի ան կապ ված է ճա
նա չո ղա կան խն դիր նե րի լուծ ման, ոչ ստան
դարտ լու ծում նե րի ո րոն ման, ի նչ պես նաև 
նո րա րա րա կան ու ստեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման կա րո ղու թյունն 
ա պա հո վող տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման ու 
մշակ ման հետ: Այն ար տա հայտ վում է հետ ևյալ 
հմ տու թյուն նե րում. խն դիր  նե րի ձևա կեր պում 
և դրանց լուծ ման հա մար էվ րիս տի կա կան մե
թոդ նե րի կի րա ռում, տե սա կան գի տե լիք նե րի 
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վեր լու ծու թյուն, մեկ նա բա նու թյուն և ներդ րում 
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նում, գրա կան 
աղ բյուր նե րի հետ աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն, 
սե փա կան հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա ջող կազ մա կեր պում, վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քագ րում և մշա կում, հե տա
զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ձևա կեր պում, 
ստաց ված ար դյունք նե րի ներդ րում գործ նա
կան աշ խա տան քում, հե տա զո տու թյուն նե րի 
ո րա կի գնա հա տում [10]:

Շար ժո ղա կան կոմ պե տեն ցի ան հան դի
սա նում է ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի 
աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: Այն 
ո րոշ վում է հենց ա ռար կայի բո վան դա կու
թյամբ և յու րա հատ կու թյամբ, ո րը նե րա ռում 
է ի նչ պես ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե րը, 
այն պես էլ ար տա դաս ա րա նա կան, զան գվա 
ծային մար զա կան մի ջո ցա ռում նե րը, ա ռող
ջա րա րա կան– ռեկ րե ա ցի ոն գոր ծու նե ու թյու նը: 
Քա նի որ պա րապ մունք նե րը դի նա միկ են և 
հա գե ցած բազ մա պի սի շար ժում նե րով, ու սու
ցի չը պետք է ռա ցի ո նալ տեղ ը նտ րի մար զա
դահ լի ճում (մար զահ րա  պա րա կում), ժա մա
նա կին կազ մա կեր պի տե ղա փո խու թյուն նե րը, 
լա վա գույն կեր պով տի րա պե տի ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի տեխ նի կային, օգ նու թյան 
ցու ցա բեր ման և դպ րո ցա կան նե րի ան վտան
գու թյան ա պա հով ման ե ղա նակ նե րին: 

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի աշ խա
տան քի կար ևոր մաս է կազ մում մար զա գույ քի 
և սար քա վո րում նե րի պատ րաս տումն ու վե
րա նո րո գու մը, խա  ղահ րա պա րակ նե րի, վազ
քու ղի նե րի նա խա պատ րաս տու մը, ի նչն ան մի
ջա կա նո րեն կապ ված է ու սուց չի տն տե սա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի կա տար ման հետ [11]:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի մաս
նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան կա ռուց
ված քում մաս նա գի տա կան ի նք նա կա տա
րե լա գործ  ման կոմ պե տեն ցի ան ի րե նից 
ներ կա յաց նում է մաս նա գի տա կան կա րո ղու
թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րն ա պա հո վում է 
ու սուց չի աշ խա տան քի ար դյու նա  վե տու թյան 
ա նընդ հատ աճ և շա րու նա կա կան զար գա
ցում մաս նա գի տա կան ո լոր տում:

Քա նի որ կր թա կան տա րած քը դի տարկ
վում է որ պես հա մընդ հա նուր տե ղե կատ վա
կան հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տա րա ծու թյան 
մաս, և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն վե րա փո խե լու ի նչ
պես ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի մո դե լը, այն

պես էլ ու սու ցա նո ղի և ու սու ցան վո ղի գոր ծու
նե ու թյու նը, մենք կար ևո րում ե նք ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ու սուց չի տե ղե կատ վա կան կոմ
պե տեն ցի ան, ո րի տակ հիմ նա կա նում պետք 
է հաս կա նալ հա մա կարգ չի տի րա պետ ման 
հմ տու թյու նը՝ ծրագ րային ա պա հով ման, ին
տեր նե տի օգ տա գործ ման, տե ղե կատ վա կան 
աղ բյուր նե րի հետ աշ խա տե լու հմ տու թյուն ներ, 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով 
մաս նա գի տա կան հա ղոր դակ ցու թյուն, փոր
ձի փո խա նա կում և այլն: Այս կոմ պե տեն ցի ան 
նե րա ռում է թվային, ռե սուր սային և տեխ նո լո
գի ա կան բա ղադ րիչ նե րը: Թվային բա ղադ րի
չը մի ա վո րում է հա մա կարգ չի և հա մա ցան ցի 
մա սին ու սուց չի գի տե լիք նե րը: Շատ ու սու ցիչ
ներ կա րող են օ գտ վել հա մա կարգ չից, սա կայն 
դժ վա րու թյուն ներ ու նեն հա մա ցան ցից օ գտ
վե լիս: Ռե սուր սային բա ղադ րիչ նշա նա կում 
է ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը գտ նե լու 
և օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյուն, ի սկ տեխ նո
լո գի ա կան բա ղադ րի չը են թադ րում է, որ ու
սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա ոչ մի այն օ գտ վել 
հա մա կարգ չից և հա մա ցան ցից, այլև դրանց 
մի ջո ցով մշա կել տե ղե կատ վու թյու նը: 

Ել նե լով մեր կող մից նա խօ րոք կա տար ված 
ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ար դյունք նե
րից [2], ի նչ պես նաև պլա նա վոր ված հե տա զո
տա կան աշ խա տանք նե րից, տե ղե կատ վա կան 
կոմ պե  տեն ցի ա յի ձևա վոր ման և զար գաց ման 
հա մար ա ռա ջար կում ե նք գոր ծու նե ու թյան 
հետ ևյալ ձևե րը՝

1.  Ծա նո թու թյուն հա մա կարգ չի հետ՝ 
որ պես տե ղե կատ վու թյան հետ բազ մա կող մա
նի աշ խա տե լու մի ջոց

2.  Տե ղե կատ վու թյան հետ աշ խա տե լու 
տեխ նո լո գի ա նե րի տի րա պե տում

•  տե ղե կատ վու թյան ո րո նում աս տի ճա
նա կարգ ված կա ռուց վածք նե րում և ո րո նո ղա
կան հա մա կար գե րում,

•  տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում, 
վեր լու ծում և ը նդ հան րա ցում,

•  տե ղե կատ վու թյան վե րա կա ռու ցում 
(մ շա կում) (գ րա ֆի կա կա նից՝ տեքս տային, 
ա նա լո գա յի նից՝ թվա յին կամ հա կա ռա կը և 
այլն):

3.  Ձեռք բեր ված տե ղե կատ վու թյան 
հան դեպ ստեղ ծա գոր ծա կան մո տեց ման, 
կար ևո րի ա ռանձ նաց   ման և հա վաս տի ու թյան 
գնա հատ ման հմ տու թյան ձևա վո րում 

4. Ու սում նա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
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հա մար տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րառ ման հմ տու թյան ձևա վո րում

5.  Մի աս նա կան տե ղե կատ վա կան տա
րած քում տար բեր հա յացք ներ ու նե ցող մարդ
կանց հետ հա ղոր դակց ման, ե րկ խո սու թյան 
ստեղծ ման հնա րա վո րու թյուն

•  հա ղոր դակ ցա կան և ին տե լեկ տո ւալ 
ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գա ցում՝ տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով: 

Ա ռաջ նորդ վե լով ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի ու սուց չի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն
տու թյան նկատ մամբ ժա մա նա կա կից պա
հանջ նե րով՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել նրա 
մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան կոմ
պե տեն տու թյան զար գաց ման հիմ նա կան ու
ղի նե րը՝ 

• աշ խա տանք մե թո դա կան մի ա վո
րում նե րում, ստեղ ծա գոր ծա կան խմ բե րում, 
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյուն,

•  նո րա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
ման կա վար ժա կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի 
յու րա ցում, ու սուց ման ար դյունք նե րի գնա
հատ ման նոր ե ղա նակ նե րի, հս կո ղու թյան 
նոր ձևե րի ներդ րում մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյու նում,

•  սե փա կան ման կա վար ժա կան փոր ձի 
հե ռար ձա կում ին տեր նետ տի րույ թում, ե լույթ
ներ գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս նե րում, 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ման կա վար ժա կան 
մր ցույթ նե րին ու մի ջո ցա ռում նե րին, հոդ ված
նե րի և մե թո դա կան մշա կում նե րի տպագ րում, 

• ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր
ծըն թա ցում տե ղե կատ վա կան–հա ղոր դակ ցա
կան տեխ նո լո գի ա  նե րի, ու սուց ման ին տե րակ
տիվ մի ջոց նե րի կի րա ռում,

•  մաս նա գի տա կան ա նընդ հատ ի նք
նա կա տա րե լա գոր ծում, պար բե րա բար հա ճա
խում ո րա կա վոր ման դա սըն թաց նե րին,

•  ֆի զի կա կան լավ վի ճա կի պահ պա
նում, շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 

մշա կում և շար ժո ղա կան հմ տու թյուն նե րի կա
տա րե լա գոր ծում:

Նշ ված ու ղի նե րի ի րա կա նա ցու մը, մեր 
կար ծի քով, նպաս տում է գնոս տի կա կան, կազ
մա կերպ  չա կան, հա ղոր դակ ցա կան, տե ղե
կատ վա կան, հե տա զո տա կան, շար ժո ղա կան, 
նա խագ ծա յին և ի նք նա կա տա րե լա գործ ման 
կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր մա նը, ո րոնք ամ
բող ջաց նում են ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու
սուց չի մաս նա գի տա կան – ման կա վար ժա կան 
կոմ պե տեն տու թյու նը:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի մաս
նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր է հաշ վի առ
նել թե՛ դա սային, թե՛ ար տա դա սա րա նա կան 
գոր ծոն նե րը, ու սու   ցիչ նե րի մտա ծե լա կեր պը, 
տվյալ կր թա կան հան րու թյան ա վան դույթ նե
րը, դա սա վան դող նե րի և սո վո րող նե րի փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը: 
Ա նհ րա ժեշտ է շա րու նա կա բար բարձ րաց նել 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի մաս նա գի
տա կան կոմ պե տեն տու թյան մա կար դա կը թե՛ 
բու հում՝ ու սում նա ռու թյան տա րի նե րին, թե՛ հե
տա գա աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում: 

Այս պի սով, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու
սուց չի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան 
հիմ նախն դի րը դի տարկ վում է շա րու նա կա
կան կր թու թյան շր ջա նա կա նե րում: Նման 
մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում կի
րա ռե լու ու սուց ման ժա մա նա կա կից տեխ նո լո
գի ա ներ, մե թո դա բա նա կան և տեխ նո լո գի ա
կան նոր դիր քե րից մո դե լա վո րել ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցը:

Մաս նա գի տո րեն կոմ պե տենտ կա րե լի է 
ան վա նել այն ու սուց չին, ով օ ժտ ված է մաս նա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
բարձր մա կար դա կով, սո վո րող նե րի կր թու
թյան ու դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում ա պա
հո վում է կա յուն բարձր ցու ցա նիշ ներ:
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

А. СТЕПАНЯН

В статье обсуждается профессиональная деятельность учителя физической культуры с 
точки зрения компетентности.

Основываясь на изучении литературных источников и результатах собственного иссле
до вания автор статьи представляет содержание и модель профессионально–педа го ги ческой 
компе тентности учителя физической культуры.

В предлагаемой модели профессионально–педагогичекой компетентности учителя фи
зи чес кой культуры четко определена необходимая структура компетентности и способы ее 
развития.

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE CONTENT  
OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

A. STEPANYAN

The article discusses professional activity of the physical education teacher from the point of 
view of competence.

Based on the study of literary sources and on the results of his own research the author pres
ents the content and model of the professional and pedagogical competence of physical education 
teacher.

The proposed model of professional and pedagogical competence of physical education teach
er clearly defines the structure of the competence and the ways of its development.
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ՆԱԻ ՐԱ Ա ՎԱԳՅԱՆ 
ՆԱԻ ՐԱ ՆԵՐ ՍԻՍՅԱՆ

ԵՐԿ ԼԵԶ ՎԱ ԿԻՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԽՈՍ ՔԻՆ ԲՆՈ ՐՈՇ  
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Ո ՐՈՇ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐ 

Երկ լեզ վակ րու թյու նը՝ եր կու լեզ վի տի րա
պե տու մը, մար դուն տա լիս է շատ ա ռա վե լու
թյուն ներ, սա կայն այն իր հետ բե րում է նաև 
ո րոշ խն դիր ներ: Հոդ վա ծում քն նարկ վում է 
ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի խոս քի զար գաց
ման ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ե րկ
լեզ վակ րու թյու նից բխող խն դիր ներ և դրանց 
հաղ թա հար ման մո տե ցում ներ:

Յու րա քան չյուր ժո ղովր դի էթ նի կա կան 
պատ մու թյան մեջ զգա լի տեղ ու նեն էթ նո
լեզ վա կան գոր ծըն թաց նե րը: Հայե րը քա ղա
քա կան, պատ մաաշ խար հագ րա կան և այլ 
տար բեր հան գա մանք նե րի բե րու մով ի րենց 
վրա միշտ էլ կրել են ե րկ լեզ վակ րու թյան տա
րած մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի ազ դե ցու
թյու նը: Դա րե րի ըն թաց քում հայե րը տար բեր 
բնույ թի շփում ներ են ու նե ցել ռուս նե րի, վրա
ցի նե րի, ա րաբ նե րի, հույ նե րի, ա սո րի նե րի, 
թուր քե րի, պար սիկ նե րի և այլ ազ գե րի հետ: 

Հայ ժո ղովր դի էթ նի կա կան պատ մու
թյան մեջ նոր եր ևույթ էր խորհր դային շր ջա
նի հայ–ռու սե րեն ե րկ լեզ վակ րու թյու նը: Դրան 
նպաս տող գոր ծոն նե րից է ին հան րակր թա
կան դպրոց նե րում ռու սաց լեզ վի նկատ մամբ 
հա տուկ վե րա բեր մուն քը, ի նչ պես նաև հայ զի
նա կո չիկ նե րի` խորհր դային բա նա կում զին վո
րա կան ծա ռա յու թյունն ան ցկաց նե լու փաս տը:

Խո սե լով հայ–ռու սե րեն ե րկ լեզ վակ րու
թյան տա րած ման աղ բյուր նե րի մա սին` հարկ 
է նշել, որ ներ կա յումս ե րկ լեզ վակ րու թյան 
զար գաց ման բարձր տեմ պե րը Հա յաս տա
նում ո րոշ չա փով պայ մա նա վոր ված են հան
րա պե տու թյուն ներ գաղ թած նե րի մեծ թվով: 
Ռու սաս տա նից, Վրաս տա նից և ա ռա վե լա
պես Ա դր բե ջա նից սե փա կան էթ նի կա կան 
մի ջա վայր վե րա դար ձած վե րաբ նա կիչ նե
րի լեզ վա կան վար քում ռու սաց լեզ վի ազ
դե ցու թյու նը զգա լի է ի նչ պես ըն տա նե կան 
մի ջա վայ րում, այն պես էլ ար տադ րա կան, 
հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան և գի տամ շա
կու թային ո լորտ նե րում, ա ռա վե լա պես տե
ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման դաշ տում: 

Երկ լեզ վակ րու թյու նը և նրա ա ռա վե լու
թյուն նե րը 

Ե րե խա նե րի մոտ տար բե րա կում են ե րկ
լեզ վակ րու թյան եր կու հիմ նա կան ձև` հա
մա ժա մա նա կյա և տար ժա մա նա կյա: Հա
մա ժա մա նա կյա ե րկ լեզ վակ րու թյու նը եր կու 
լե զու նե րի գրե թե հա վա սա րա չափ տի րա
պե տումն է մինչև 3 տա րե կան հա սա կը: 
Դա ման կա կան ե րկ լեզ վակ րու թյան ա ռա
ջին փուլն է: Այդ շր ջա նում ի հայտ են գա լիս 
այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են խոս քի 
ու շա ցու մը և եր կու լե զու նե րի մի ա խառ նու
մը: Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ե րե
խան սկ սում է տար բե րել լե զու նե րը, և այդ 
եր ևույթ ներն ա րագ ան հե տա նում են: Այդ 
գոր ծըն թա ցին նպաս տում են նաև ար տա
քին գոր ծոն նե րը: Քա նի որ ա ռա ջին փու լում 
ե րե խայի խոս քի ձևա վո րու մը հիմ նա կա նում 
կա տար վում է ըն տա նի քում. շատ կար ևոր է, 
որ ծնող նե րը կամ ըն տա նի քի մյուս ա վագ 
ան դամ ներն ի րենց խոս քում չխառ նեն եր
կու լե զու նե րը: Տար ժա մա նա կյա ե րկ լեզ վակ
րու թյան դեպ քում ե րե խայի ե րկ րորդ լեզ վի 
ի մա ցու թյու նը ձեռք է բեր վում մի քիչ ա վե լի 
ո ւշ` խարսխ վե լով մաս նա վո րա պես հիմ նա
կան լեզ վի ի մա ցու թյան վրա: 

Երկ լեզ վակ րու թյունն ու նի շատ ա ռա
վե լու թյուն ներ։ Ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա ներն 
ա վե լի հեշտ են ըն կա լում նույ նիսկ եր րորդ, 
չոր րորդ լե զու նե րը, ի սկ այդ չորս լե զու նե րի 
ըն կա լու մը կհա ջող վի մի այն ե րե խայի հետ 
ին տեն սիվ աշ խա տե լու դեպ քում։ Ա պա ցուց
ված է, որ ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րը ա վե լի 
ստեղ ծա րար են և ա վե լի հեշտ են ո րո շում
ներ կա յաց նում և կենտ րո նա նում։ 

Լեզ վամ տա ծո ղու թյան զար գա ցում՝ պայ
մա նա վոր ված նաև մար դու աշ խար հա յաց
քով։ Քա նի որ լե զուն մշա կույ թի ա մե նա կար
ևոր բա ղադ րիչ նե րից է, կա րող ե նք պն դել, որ 
ե րկ լեզ վա կիր նե րը ներ կա յաց նում են մե կից 
ա վե լի մշա կույթ ներ, ի նչ պես նաև մեն թալ 
դաշ տեր, ո րն էլ նպաս տում է ա զատ, քն նա
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դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը։
Երկ լեզ վակ րու թյան խն դիր նե րը 
Որ քան էլ ջա նում ե նք լի նել ու շա դիր, 

փոր ձում ե նք ա նել ա ռա վե լա գույ նը աշ խա
տե լու ըն թաց քում, միև նույնն է, լի նում են 
ո րոշ թե րու թյուն ներ, բաց թո ղում ներ, ո րոնք 
չի կա րե լի աչ քա թող ա նել։ Ե րկ լեզ վա կիր 
ըն տա նիք նե րում ծնող նե րի խոս քում տեղ 
գտած լեզ վա կան սխալ նե րը բա ցա սա բար 
են ազ դում ե րկ րորդ կամ եր րորդ լեզ վի լի
ար ժեք յու րաց ման վրա։ Ա մե նաըն դուն ված 
սխալ նե րից մեկն այն թյուր կար ծիքն է, թե 
ե րե խա նե րը ի նք նա բե րա բար կդառ նան ե րկ
լեզ վա կիր, քա նի որ ըն տա նի քը ե րկ լեզ վա
կիր է։ Ե րե խան սպունգ չէ, որ ա ռանց ջանք 
ու ե ռան դի կլա նի ա մեն ի նչ։ Հար կա վոր է 
լուրջ աշ խա տանք և մեծ համ բե րու թյուն, որ 
նա ե րկ րորդ կամ եր րորդ լե զուն յու րաց նի 
ար տադ րո ղա կան մա կար դա կում։ Նա կա
րող է հաս կա նալ ա մեն ի նչ, բայց չկա րո ղա
նա ար տա հայտ վել։ 

Երկ լեզ վա կիր ե րե խա ներ ու նե ցող ծնող
նե րի մոտ կա ևս մի շատ տա րած ված վրի
պում։ Նրանք են թադ րում են, որ հե ռուս
տա ցույ ցով ե րկ րորդ լե զուն պար բե րա բար 
լսե լով՝ կա րե լի է տի րա պի տել լեզ վին։ Ե րե
խան, հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նի ա ռջև նս տե
լով, նույն պես յու րաց նում է ո րո շա կի օ տա
րա լե զու լեզ վա կա ղա պար ներ: Սա կան միշտ 
չէ, որ դրանք նա կի րա ռում է իր օ տա րա լե զու 
ակ տիվ խոս քում: 

Կար ևոր բաց թո ղում է այն, ե րբ ծնող նե
րը փոր ձում են ար հես տա կան կամ ու սում
նա կան պայ ման նե րում ձևա վո րել ե րե խա
նե րի մոտ հա մա դա սա կան ե րկ լեզ վու թյուն: 
Նրանք ճիշտ պատ կե րա ցում ներ չու նեն գե
րա կա (դո մի նանտ) կամ ստո րա դաս ե րկ լեզ
վու թյան մա սին: Ա վե լին, նրանք դեռևս վաղ 
տա րի քում են թա գի տակ ցո րեն փոր ձում են 
հաղ թա հա րել ե րե խա նե րի մոտ քե րա կա նա
կան, բա ռային, հն չյու նա կան, մշա կու թային 
բնույ թի փոխ ներ թա փանց ման դրս ևո րում
նե րը: Սա կայն օ տար լեզ վի ու սուց ման ցան
կա ցած փու լում դա նոր մալ եր ևույթ է:

Կա նաև մտա վա խու թյուն, որ ե րե խա նե
րը ե րկ լեզ վակ րու թյան հետ ևան քով ո ւշ կսկ
սեն խո սել, և դպ րո ցում ա ռա ջա դի մու թյու նը 
կլի նի ա վե լի ցածր։ Այդ հիմ նախն դի րը պետք 
է քն նու թյան առ նել կոնկ րետ ի րադ րու թյուն
նե րում՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի և ե րկ

լե զու լեզ վա կան մի ջա վայ րի հո գե բա նա կան, 
սո ցի ա լա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րը նոր լե զու ներ 
յու րաց նում են նույն ա րա գու թյամբ, ի նչ պես 
մեկ լեզ վի տի րա պե տող ե րե խա նե րը։ Լե զու
նե րի փոխ ներ թա փան ցու մը միշտ չէ, որ գե
րա կա ե րկ լեզ վու թյան պատ ճառ է դառ նում։ 
Ե րե խա նե րին բնո րոշ է օ տա րա լե զու բա ռեր 
օգ տա գոր ծե լը ոչ մի այն օ տար, այլ նաև մայ
րե նի լեզ վով հա ղոր դակց վե լիս: 

Երկ լեզ վակ րու թյան բնո րոշ խոս քային 
սխալ նե րը և նրանց ո ւղ ղե լու մո տե ցում նե րը 

Երկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի լեզ վի ու սուց
ման, ի նչ պես և լեզ վում առ կա սխալ նե րը 
շտ կե լու խն դիր նե րը մշ տա պես ե ղել են մաս
նա գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ Ժա
մա նա կի ըն թաց քում բազ մա թիվ մո տե ցում ներ 
և մե թոդ ներ են մշակ վել։ Ը ստ այդմ, խն դիր է 
դր վում օ տար լե զու ներ ու սում նա սի րել դեռևս 
ըն տա նի քում, ը նդ ո րում՝ նա խա պես մշակ ված 
պլա նով։ Կար ևոր է այդ ա ռու մով հա մա պա
տաս խան լեզ վա կան մի ջա վայ րի դե րը: Ե թե 
ծնող նե րը հա ղոր դակց վում են տա նը եր կու և 
ա վե լի լե զու նե րով, ա պա ե րե խա նե րը հիմ նա
կա նում յու րաց նում են ե րկ րորդ լե զուն ա ռա
ջին լեզ վի մա կար դա կում: 

Եր բեք շատ ո ւշ կամ շատ շուտ չի լի նում 
ե րե խայի հա մար ե րկ րորդ լե զուն սո վո րե
լը։ Հա մա ձայն մաս նա գետ նե րի՝ ե րե խային 
ե րկ րորդ լե զուն սո վո րեց նե լու լա վա գույն 
ժա մա նա կը մինչև ե րեք տա րե կանն է։ Դա 
այն տա րիքն է, ե րբ ե րե խան լսում և սո վո
րում է իր ա ռա ջին լե զուն։ Այդ տա րի քում նա 
շատ ա րագ է վե րար տադ րում իր լսա ծը և, 
ի հար կե, մտա պա հում: Դեռևս մինչև խո սել 
սկ սե լը ե րե խայի մեջ ձևա վոր վում է հա մա
պա տաս խան լեզ վա կան պատ կե րը։ Հետ
ևա բար ե րե խայի հետ պետք է խո սել հենց 
ծն ված օր վա նից (ի սկ ո րոշ մաս նա գետ նե րի 
կար ծի քով՝ նույ նիսկ դեռ չծն ված ժա մա նակ՝ 
սաղմ նային վի ճա կում)։ Եվ պետք է խո սել 
հնա րա վո րինս շատ։ Նշա նա կու թյուն չու նի, 
թե ե րե խան ի նչ ա րա գու թյամբ է յու րաց նում 
հն չող խոս քը։ Կար ևոր խն դիր է նաև այն, թե 
ե րե խան ի նչ պես է տար բե րա կում օ տա րա լե
զու խոս քը, նրա շեշ տը, հն չե րան գը և այլն։ 
Ա հա թե ին չու ե րե խան կյան քի ա ռա ջին ի սկ 
ա միս նե րից պետք է լսի օ տար լեզ վով հն չող 
եր գեր։ Հո գե բան նե րը նա խա պատ վու թյու նը 
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տա լիս են կեն դա նի ձայ նին։ Է ա կան չէ՝ եր
գո ղը ե րաժշ տա կան լսո ղու թյուն ու նի, թե ո չ։ 
Չնա յած փոք րի կը դեռ չի խո սում, նա հա յաց
քով հետ ևում է եր գո ղի շուր թե րի շարժ մա նը 
և ար ձա գան քում է ձայ նին իր մի մի կայով, 
շար ժում նե րով և այլն։ 

Մինչև հա սու նու թյան տա րի քը ե րե խայի 
ու ղե ղը ու նակ է զու գա հե ռա բար մի քա նի լե
զու յու րաց նե լու՝ հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, 
որ հա սու նու թյան տա րի քից սկ սած՝ ե րկ րորդ 
լեզ վով տե ղե կատ վու թյուն կու տակ վում է ու
ղե ղի հա մա պա տաս խան կենտ րո նում։ Հետ
ևա բար ե րկ րորդ լե զուն ըն կա լե լու հա մար 
ե րե խան ա ռաջ նային լեզ վի հետ զու գա հեռ
ներ է տա նում կամ դի մում է թարգ մա նու թյան։

Լեզ վի յու րաց ման մեկ այլ ար դյու նա վետ 
մե թոդ է ըն թեր ցա նու թյու նը, ը նդ ո րում՝ եր
կու լեզ վով։ Ըն թեր ցա նու թյունն ար դյու նա
վետ է, ե րբ ա վարտ վում է ե րկ խո սու թյամբ։ 
Կա րե լի է քն նար կել հե րոս նե րին, նկա րագ րել 
նրանց, գու շա կել, թե ի նչ կլի նի հե տո, ի նչ
պես կա վարտ վի պատ մու թյու նը։ Ե րկ խո սու
թյու նը ևս պետք է ի րա կա նաց վի թե՛ գե րա
կա, թե՛ ե րկ րորդ լեզ վով։ Ըն թեր ցա նու թյու նը 
շատ կար ևոր է, ո րով հետև ե րե խան լսում է 
գե ղե ցիկ գրա կան լե զու, ձևա վո րում է միտ
քը խոս քի կա նոն նե րի հա մա ձայն, սո վո րում 
է նոր բա ռեր եր կու լե զու նե րից և դրանց ճիշտ 
ար տա բե րումն ու կա ռուց ված քը։ Գր քե րին և 
ըն թեր ցա նու թյա նը զու գա հեռ պետք է ան
ցում կա տա րել ման կա պա տա նե կան ֆիլ մե
րին և հե տաքր քիր խա ղե րին՝ կր կին եր կու 
լե զու նե րով: Դա նույն պես նպաս տում է բա
ռա պա շա րի զար գաց մա նը և ճիշտ խոսք կա
ռու ցե լուն։ Ե րե խա նե րի հա մար շատ մատ չե լի 
են պարզ, փոք րիկ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, 
ո րոնք նրանք հեշ տու թյամբ են մտա պա հում 
եր կու լե զու նե րով է լ։ Գաղտ նիք չէ, որ ե րե խա
նե րի մեծ մա սը հան գիստ նս տել չի կա րո ղա
նում՝ լի նի բա նաս տեղ ծու թյուն ար տա սա նե
լիս, պատ մու թյուն պատ մե լիս, թե եր գե լիս։ 
Ե րե խային սաս տել չի կա րե լի։ Ե րե խայի շար
ժում նե րը դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
նրա խոս քի ձևա վոր ման վրա: Պատ ճառն 
այն է, որ մարդ կանց գլ խու ղե ղում խոս քի հա
մար պա տաս խա նա տու հատ վա ծը շատ մոտ 
է շար ժում նե րի հա մար պա տաս խա նա տու 
հատ վա ծին։ Ո ւս տի բա ռա պա շա րը հարս
տաց նե լու լա վա գույն տար բե րակ են ու րախ, 
ռիթ միկ եր գե րը, ո րոնք եր գե լիս պա հանջ վում 

են շար ժում ներ: Բե րենք օ րի նակ՝
One little two little three little Indians,
Four little five little six little Indians,
Seven little eight little nine little Indian
Ten little Indian boys.

Од на го ло ва, 
У хо раз и ухо два,
Т ри у кле ве ра лис та,
Че ты ре ла пы у ко та
Вот ча сы про би ли пять.
Ч то еще бы пос чи тать?

Մեկ, եր կու, ե րեք՝ ձմե րու կը բե րեք,
Չորս, հինգ, վեց՝ ըն կավ կոտր վեց,
Յոթ, ո ւթ, ի նը՝ ի ՞նչ է նրա գի նը,
Տա սը՝ ա հա վնա սը:
Բ նա կան է, որ լե զու նե րի յու րաց ման ըն

թաց քում ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի մոտ 
կծա գեն հն չար տա բեր ման, քե րա կա նա
կան, շա րա հյու սա կան կա ռույց նե րի մի շարք 
խնդիր ներ։ Ու սում նա սի րե լով հայ կա կան մի
ջա վայ րում ապ րող ռու սա լե զու ե րկ լեզ վա կիր 
ե րե խա նե րի խոս քը` կա րե լի է նկա տել, որ 
հազ վա դեպ եր ևույթ է եր կու լե զու նե րի հա
վա սա րա չափ տի րա պե տու մը: Լե զու նե րից 
մե կը գրե թե միշտ գե րա կա է` ա ռաջ նային: 
Ա ռաջ նային է հիմ նա կա նում այն լե զուն, 
ո րով խո սում են ըն տա նի քում: Ե րկ րորդ լեզ
վի յու րա ցու մը մաս նա վո րա պես տե ղի է ու
նե նում ա ռաջ նային լեզ վի հիմ քի վրա, ո րի 
ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս թարգ մա նա
կան սխալ ներ լեզ վի տար բեր մա կար դակ նե
րում` բա ռային, քե րա կա նա կան և այլն: Դի
տար կենք մի քա նի օ րի նակ.

Քույ րիկս ի նձ չի տա լիս քնեմ (не да ет 
спать) ––––– չի թող նում քնեմ 

Իմ մոտ նոր խա ղա լիք կա (у ме ня но вая 
иг руш ка) ––––– ես նոր խա ղա լիք ու նեմ 

Ինձ ցուրտ է (м не хо лод но) –––– ես մր
սում ե մ

Ս տորև բեր ված օ րի նակ նե րում սխալ են 
թարգ ման ված նախ դիր նե րը.

տաք սի ի վրա ե կանք (п ри е ха ли на так си)
քույ րիկս դուրս ե կավ փո ղո ցի վրա (выш

ла на ули цу)
պա պան աշ խա տան քի վրա է (па па на 

ра бо те)
ն վա գում եմ ջու թա կի վրա (иг раю на ск

рип ке) 
ու շա ցանք դա սի վրա (о поз да ли на урок)
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Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հետ ևյալ օ րի նակ նե րում ցույց են տր ված 
սխալ ներ մի ա ժա մա նակ բա ռային և քե րա
կա նա կան մա կար դակ նե րում.

Ես չեմ մր սում, ես պալ տոյի մեջ եմ (я в 
паль то)

Տյո տյան ակ նոց նե րի մեջ է (те тя в оч ках)
Դե դու լին գնում են այս ակ նոց նե րը (де

душ ке идут эти оч ки)
Ս խալ նե րի շատ հա ճախ կա րե լի է հան

դի պել դարձ ված քային ար տա հայ տու թյուն
նե րի թարգ մա նու թյուն նե րում.

− Որ տե ղի՞ց: − Ո ւղ տից: (От ку да? − От 
верб лю да.)

− Իմ բե րա նը կող պե քի վրա է: ( У ме ня 
рот на зам ке.)

Բե րենք շա րա հյու սա կան սխալ նե րի մի 
քա նի օ րի նակ: Ի նչ պես գի տենք, հայե րե նի 
շա րա դա սու թյա նը ա ռա վել բնո րոշ բա նաձևն 
է` են թա կա+ու ղիղ խն դիր+ս տո րո գյալ: Ռու
սե րե նին ա վե լի բնո րոշ է են թա կա+ս տո րո
գյալ+ու ղիղ խն դիր կա ռույ ցը:

− Ես լսում եմ ե րաժշ տու թյուն (с лу шаю 
му зы ку) – Ե րաժշ տու թյուն եմ լսում:

− Մա ման պատ րաս տում է ճաշ: (го то вит 
обед) –Ճաշ է պատ րաս տում: 

Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել այդ պի սի սխալ նե
րը։ Ա մե նա կար ևոր պայ մա նը հանգս տու թյուն 
պահ պա նելն է։ Պետք է լի նել համ բե րա տար 
և ոչ մի դեպ քում խիստ բա ցա սա կան մո տե
ցում չցու ցա բե րել։ Ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը քե րա կա նա կան կա նոն
նե րը յու րաց նում է ի նք նա բե րա բար՝ խո սել 
սո վո րե լու ըն թաց քում։ Այս պի սով՝ գե րա կա 
լեզ վի ներ գոր ծու թյու նը ե րկ րորդ լեզ վի վրա 
ան խու սա փե լի է, ո րի պատ ճա ռով էլ ա ռա
ջա նում են վե րո հի շյալ սխալ նե րը։ Խո սե լիս 
խոր հուրդ չի տր վում ե րե խային ան դա դար 
ը նդ հա տել՝ սխա լը շտ կե լու հա մար։ Ե րե խան 
հնա րա վոր է հի աս թափ վի և հրա ժար վի սո
վո րել։ Ու շադ րու թյու նը պետք է կենտ րո նաց
նել մի այն կո պիտ սխալ նե րի վրա։ Հա կա ռակ 
դեպ քում ե րե խան կա րող է լար վել, հու սա
հատ վել, ո րի հետ ևան քով կա րող է ա վար
տին չհասց նել միտ քը։ Որ պես զի խու սա փենք 
նման ի րա վի ճակ նե րից, ա ռա ջար կենք սխալ 
ձևա կերպ ված միտ քը կամ բա ռը ան նկատ 
շտ կե լու մի քա նի մո տե ցում ներ. 

1. Ե րե խայի խո սե լու ըն թաց քում կա րե լի է 
գլ խով հա վա նու թյան նշան ա նել, ա մեն ճիշտ 
խոս քի ժա մա նակ։ Ի սկ խոս քի սխալ ձևա

կեր պում լսե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է սա հուն 
ե րկ խո սու թյան մեջ մտ նել՝ կրկ նե լով նույն նա
խա դա սու թյու նը ար դեն ճիշտ տար բե րա կով։ 
Եվ ե րե խան կլ սի ճիշտ հն չար տա բե րում կամ 
շա րա դա սու թյուն ա ռանց ա վե լորդ լար ման։

2. Սխալն ո ւղ ղե լու պա հին շատ կար ևոր 
է դեմ քի ճիշտ ար տա հայ տու թյու նը։ Ե րե խա
նե րը շատ ու շա դիր են խո սակ ցի ժես տե րի, 
դի մա խա ղի նկատ մամբ: Նրանք շատ ա րագ 
են գնա հա տում ոչ խոս քային հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րը՝ դեմ քի հան գիստ, զայ րա
ցած, հի աս թափ ված լի նե լը և այլն։ 

3. Կա րե լի է մտա պա հել ե րե խայի սխալ
նե րը և ան դրա դառ նալ դրանց ա վե լի ո ւշ՝ 
ա սենք զբոս նե լիս կամ խա ղա լիս։ Նր բան
կա տո րեն հի շեց րեք սխալ ձևա կեր պում նե
րը և բա ցատ րեք ճիշտ ձևե րը։ Ա նդ րա դառ
նա լով սխալ նե րին՝ հար կա վոր է շեշ տը դնել 
եր կու լե զու նե րի քե րա կա նա կան տար բե րու
թյուն նե րի վրա և հա մադ րել նմա նու թյուն նե
րը։ Ձեռք բեր ված քե րա կա նա կան գի տե լի քը 
ամ րապն դե լու հա մար կա րե լի է կի րա ռել 
ձեռ քի տակ ե ղած ցան կա ցած մի ջոց՝ հա
տուկ մշակ ված հա մա կարգ չային ծրագ րե
րից ը նդ հուպ մինչև լեզ վու սույց ներ։ 

4. Ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի մոտ քիչ 
չեն նաև ո ւղ ղագ րա կան սխալ նե րը։ Այս տեղ 
նույն պես պա հանջ վում է նր բան կա տու թյուն 
և համ բե րա տա րու թյուն։ Մաք րա գիր տետ
րում կար միր գույ նով նշում ներ ա նե լով մեծ 
ար դյուն քի չենք հաս նի։ Հար կա վոր է սևագ
րու թյան տետր վերց նել և աշ խա տել սխալ
նե րի վրա՝ բա ցատ րել բա ռա կազ մու թյու նը, 
շեշ տի տար բե րու թյուն նե րը և կա տա րել ար
տագ րու թյուն ներ։ Սխալ նե րի ո ւղղ ման ըն
թաց քը պետք է լի նի թեթև և վե րած վի հե
տաքր քիր խա ղի: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
ե րե խայի խոս քի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
շատ կար ևոր է ըն տա նե կան և սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րի դե րը: 

Երկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը չպետք է լի նի ծանր, դա ժան։ 
Այն պա հան ջում է հս տակ պլան, մշակ ված 
կա ռուց վածք, ա մե նօ րյա նպա տա կաուղղ
ված աշ խա տանք բա նա վոր և գրա վոր խոս
քի զար գաց ման վրա։ Եվ ա մե նա կար ևո րը՝ 
մեծ համ բե րու թյուն։

naraavakyan@ysu.am
nnersesian@ysu.am

mailto:naraavakyan@ysu.am
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SOME APPROACHES TO OVERCOMING PROBLEMS IN THE SPEECH  
OF BILINGUAL CHILDREN 

N. AVAGYAN, N. NERSISYAN 

The knowledge of two or more languages truly gives children many advantages in life. Bilin
gual children have the advantage of knowing two cultures, of being able to communicate with a 
wider variety of people. There are two major patterns in bilingual language acquisition: simulta
neous bilingualism and sequential bilingualism. In simultaneous bilingualism, the child acquires 
two languages at the same time before the age of three. Children may mix words or parts of 
words from both languages at this stage. Sequential bilingualism may also occur before the child 
is three years old, but the child can draw on the knowledge and experience of the first or dom
inant language (the language of the country they live in, or the one spoken in the family) while 
acquiring the second language. The article discusses some approaches to overcoming problems 
in the speech of bilingual children.

ПОД ХО ДЫ ПРЕ О ДО ЛЕ НИЯ ПРОБ ЛЕМ В РЕ ЧИ ДВУ Я ЗЫЧ НЫХ ДЕ ТЕЙ
Н. АВА ГЯН, Н. НЕР СИ СЯН

З на ние двух язы ков да ёт де тям мно го пре и му ществ в жиз ни. Есть два ос нов ных ви да 
дву я зы чия – синх рон ное и при об ре тён но е. При синх рон ном дву я зы чии ре бё нок до трёх лет 
па рал лель но, од нов ре мен но вла де ет дву мя язы ка ми. В этой ста дии воз мож но сме ши ва ние 
слов и грам ма ти чес ких конст рук ций двух язы ков, но это вре мен ное яв ле ни е. При об ре тён ное 
дву я зы чие – это изу че ние вто ро го язы ка на ос но ве пер во го (род но го) язы ка. В стат ье об суж
да ют ся не ко то рые под хо ды пре о до ле ния проб лем в ре чи дву я зыч ных де тей.
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ԼԻ ԼԻԹ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻՐ ՍԱ ՀԱԿՅԱ ՆԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ  
ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

(1932–2013 թթ.)

Վ լա դի միր Սա հա կյա նը հայ կեր պար
վես տի ե զա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է։ Նրա 
բազ մա մյա գե ղար վես տա կան փնտ րում նե րի 
և նկար չա կան մեծ վար պե տու թյան մա սին 
են խո սում գծի և ռիթ մի մեծ կուլ տու րան, աշ
խար հի նուրբ ըն կա լու մը, գե ղե ցի կի ան փո
խա րի նե լի զգա ցո ղու թյու նը և վա րա կիչ լա
վա տե սու թյու նը։ 

Վլա դի միր Սա հա կյա նը ծն վել է 1932 թ., 
1950–1958 թթ. սո վո րել է Երևանի Փանոս 
Թեր լեմեզյանի անվան գեղարվեստի 
ուսում նա րանում, այ նու հետև՝ 1960–1965 
թթ.՝ Երևանի գեղարվեստա–թատերական 
ինստի տուտում։ Նա Հայաստանի նկարիչ
նե րի միության ան դամ էր և մաս նակ ցել է 
բազ մա թիվ հան րա պե տա կան և ար տա
սահ մա նյան ցու ցա հան դես նե րի։ Եր կար 
տա րի ներ դա սա վան դում էր Եր ևա նի գե
ղար վես տա–թա տե րա կան ի նս տի տու տում 
(ներ կայիս Գե ղար վես տի ա կա դե մի ա)։

Վ լա դի միր Սա հա կյա նի աշ խա տանք նե

րին բնո րոշ է հս տակ գի ծը, հա գե ցած գույ նը, 
կոնտ րաս տը։ Այս տեղ մի ա ձուլ վում են ա ռօ րյա 
կյանքն ու պոե զի ան, ի րա կանն ու եր ևա կա
յա կա նը։ Վար պե տի վրձ նին հա տուկ ար տիս
տիզ մը, ո ճի զգա ցո ղու թյու նը և նկար չի տակ տը 
յու րա քան չյուր դե տալ դարձ նում են տե սա նե լի 
և շո շա փե լի ի րենց զա նա զա նու թյան և մի ա
ժա մա նակ մի աս նա կա նու թյան մեջ։

Բարձր բա նաս տեղ ծա կան աշ խար հըն
կա լու մը, շնոր հիվ շար ժուն ռիթ մի և գե
ղան կար չա կան պլաս տի կայի, դառ նում է 
ի րա կա նի և ե րա զայի նի ներ դաշ նակ մի աս
նու թյուն։ 

Ն րա աշ խա տանք նե րը աչ քի են ը նկ նում 
գու նային ներ դաշ նա կու թյամբ, վրձ նա հար
ված նե րի ռիթ միկ մշա կում նե րով և լու սային 
ակ տիվ հա կադ րում նե րով։ Նրանք ու նեն 
ա ռանձ նա կի ձգո ղա կա նու թյուն, այս տեղ 
ա մե նայն ամ բող ջա կա նու թյամբ օբյեկ տի
վաց վում և հա վա սա րակշռ վում է նկար չի 
նե րաշ խար հը, նրա տրա մադ րու թյուն նե րի և 
խո հե րի ո ղջ սպեկտ րը։ 

Վ լա դի միր Սա հա կյա նը շատ ի նք նա տիպ 
նկա րիչ է։ Նրա աշ խա տանք նե րը հնա րա
վոր չէ շփո թել, քա նի որ յու րա քան չյու րը` որ 
ժան րում էլ նկար ված լի նի, շատ ան կեղծ է 

http://www.wikiwand.com/hy/%D5%93%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD_%D4%B9%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%A5%D5%B4%D5%A5%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB_%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%93%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD_%D4%B9%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%A5%D5%B4%D5%A5%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB_%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%93%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD_%D4%B9%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%A5%D5%B4%D5%A5%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB_%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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և խոր վե րապ րած։ Նրա կեր տած կեր պար
նե րը այն քան հա մո զիչ են, որ թվում է, թե 
ապ րում են սե փա կան կյան քով և հույ զե րով։ 
Նկար չու թյա նը վար պե տո րեն տի րա պե տող 
հե ղի նա կը իր կտավ ներն է կեր տում մեկ հս
տակ, մեկ թրթ ռա ցող գծով, ո րն ան փո փոխ 
մնում է չա փա զանց ար տիս տիկ և գրա վող։ 
Այն ա սես կան չում է դի տո ղին հետ ևել ի րեն, 
գնալ նրա հետ ևից և խո րա նալ, խո րա նալ 
այն պես, ի նչ պես դա ա րել է ին քը` նկա րի չը։ 
Սա հա կյա նի գի ծը շատ ար տիս տիկ է և ռիթ
միկ, ու միև նույն ժա մա նակ նա է դառ նում 
նրա կտավ նե րի հիմ նա կան կա ռու ցող և հա
վա քող տար րը։

Վ լա դի միր Սա հա կյա նի կտավ նե րը աչ
քի են ը նկ նում բարդ և հա գե ցած կո լո րի
տով։ Ա ռա վել ազ դե ցիկ են մո նոխ րոմ աշ
խա տանք նե րը, ո ւր հե ղի նա կին հա ջող վում 
է միև նույն գույ նի մեջ գտ նել հա զա րա վոր 
տար բե րու թյուն ներ և ար տա հայտ վել բազ
մա թիվ ե րանգ նե րով։

Ն րա ար վես տը մի ա տարր չէ. ստեղ
ծա գոր ծա կան տար բեր շր ջան նե րում նրա 
կտավ նե րում կգտ նենք թե՛ ռե ա լիս տա կան, 
թե՛ ի մպ րե սի ո նիս տա կան և թե՛ սիմ վո լիզ մի 
տար րեր։ Խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե կոնկ
րետ հե ղի նակ նե րին հետ ևե լուն, այլ գե ղար
վես տա կան սկզ բունք նե րին, ի նչն ար տա
հայտ ված է գույ նի, գծի, օ դի պատ կեր ման 
գե ղար վես տա կան սկզ բունք նե րում։

Հե ղի նա կի մտա ծե լա կեր պը հիմն վում է 
ստեղ ծա գոր ծա կան ը նդ հան րաց ման վրա, 
ո ւր հա վաք վում են ա ռան ձին է լե մենտ ներ, 
մե ծաց վում, ը նդ լայն վում և դառ նում մի աս
նա կան մի հո րին վածք։ Դրա հետ մեկ տեղ 
նրա կտավ նե րին բնո րոշ է զգա յա կան կա մե
րայ նու թյու նը։ նրա կտավ նե րից շա տե րը լուծ
ված են կենտ րո նա ձիգ, հա մայ նա պատ կե
րային (բա վա կան է հի շել նրա պատ մա կան 
ժան րի կտավ նե րը), որ տեղ մի հար թու թյան 
վրա է հա վաք ված այն ա մե նը, ի նչ բնո րո շում 
է տվյալ պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը։ Այս 
մո տե ցու մը վկա յում է նկար չի հա մա կող մա
նի զար գա ցա ծու թյան և քա ղա քա ցի ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան մա սին։



226

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

Բ նան կար նե րում ա մեն մի փոքր, չն չին 
դր վագ կամ տարր Վլա դի միր Սա հա կյա նը 
դարձ նում է հա վա քա կան հա մայ նա պատ
կեր. ը նդ հան րաց նում է, մի ա վո րում և ներ
կա յաց նում որ պես մի մեծ ձոն կամ օ րհ ներգ 
հայ րե նի բնու թյա նը և այն տեղ ապ րող մարդ
կանց։ Հմ տո րեն բաշ խե լով լույ սը՝ վար պե տը 
ստա նում է գու նային և գու նա վոր ստ վեր ներ, 
ո րոնք ա վե լի են ակ տի վաց նում նկա րի գու
նա շա րը, այն դարձ նում շար ժուն և բո ցա
վառ վող։ Ա սես քա մու տակ է ծա ծան վում, 
թրթ ռում նրա յու րա քան չյուր վրձ նա հար վա
ծը։ Այդ կոնտ րաստ նե րի օգ նու թյամբ ստաց
վում է մի մեղ միկ, ջերմ մի ջա վայր, աշ խար հի 
մի ան կյուն, ո րը այդ քան սի րով է պատ կեր
վում հե ղի նա կի կող մից։ Աշ խա տանք նե
րը շատ գու նա գեղ են. օ դային հե ռան կա րը 
շեշտ ված, ո րում ա ռա վել նկատ վում է նկար չի 
նա խա պատ վու թյու նը ա ռան ձին գույ նե րին, 
նրանց նշա նա կու թյա նը և ար տա հայտ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րին։ Այս տեղ մտած ված 
և հա վա սա րակշռ ված է յու րա քան չյուր վրձ
նա հար ված։ 

Հե տաքր քիր են Վլա դի միր Սա հա կյա նի 
դի ման կար նե րը։ Այս տեղ գործ ու նենք ը նդ
հան րաց ված կեր պա րային մտա ծո ղու թյան 
հետ։ Նրանք կա տար ված են մեծ ը նդ հանր
ցում նե րով, զերծ են ե րկ րոր դա կան մշա
կում նե րից և ստա նում են դի նա միկ շունչ՝ 
շնոր հիվ ը նդ գծ ված լու սա–ստ վե րային մեծ 
զանգ ված նե րի։ 

Մո տե ցու մը այլ է դի ման կար նե րում։ Նա 
յու րա քան չյուր ա մե նա խո շոր խն դիր նե ղաց
նում է և կենտ րո նաց նում մի կոնկ րետ է ու
թյան մեջ։ Կեր պա րը օ ժտ վում է այն պի սի 
ան կեղ ծու թյամբ, որ ա կա մայից դառ նում է 
հա րա զատ ցան կա ցած դի տո ղին։ Այս շար
քում ա ռա վել հե տաքր քիր են կա նա ցի կեր
պար նե րը` ե րազ կոտ, նա զա նի և ռո ման տիկ։ 
Յու րա քան չյուր կեր պա րի հա մար ը նտր ված 
և գտն ված է հենց նրան բնո րոշ ներ քին հու
զա կան աշ խար հը։ Թե պետ նրանք բո լո րը 
խիստ տար բեր են, սա կայն բո լո րին մի ա վո
րում է նր բու թյու նը, կա նա ցի ու թյու նը և Սա
հա կյան–ն կար չի վրձ նին բնո րոշ ան սխալ 
հմայ քը։

Հե տաքր քիր կոմ պո զի ցի ոն լու ծում ներ 
ու նեն Վ. Սա հա կյա նի նա տյուր մորտ նե րը։ 
Օգ տա գոր ծե լով ան սպա սե լի, հա մադր ված 
դի տա կետ` ա սես մի ա ժա մա նակ մի քա նի 

կե տից, նկա րի չը ստա նում է շատ դի նա միկ և 
աշ խույժ պատ կեր ներ։ Այս կերպ պատ կե րու
մը ստա նում է շատ հե տաքր քիր պլա նային 
դա սա վո րում` այն մի ա ժա մա նակ և՛ խո րա
նում է, և՛ ըն կալ վում որ պես հա կադր վող հո
րի զո նա կան գո տի ներ։ Դի նա միկ շար ժու մը 
հա ղորդ վում է դա դա րի և գոր ծո ղու թյան հա
մադ րու մով։ 

Հա ճախ մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թյու
նը ստեղ ծում է տա րա ծա կան ան սահ մա
նու թյան պատ րանք։ Պարզ ֆոր մա նե րը և 
ը նդ գծ ված լու սա–ստ վե րային մշա կում նե րը 
շեշտ ված կա ռու ցող ո ւր վագ ծե րի օգ նու թյամբ 
հա վաք վում են և պահ վում–հա վա սա րակշռ
վում՝ դառ նա լով պարզ և միև նույն ժա մա նակ 
խիստ, հա վա քում են կոմ պո զի ցի ան և վկա
յում Սա հա կյա նի գե ղար վես տա կան գրա գի
տու թյան, գծի տի րա պետ ման փայ լուն վար
պետ լի նե լու մա սին։

Վ լա դի միր Սա հա կյա նի գե ղան կար չա
կան և գրա ֆի կա կան աշ խա տանք նե րը շատ 
ե րաժշ տա կան են, շնոր հիվ թե՛ ռիթ մի և թե՛ 
ծա վալ նե րի, գծի և գույ նի հար մո նիկ ներ
դաշ նա կու թյան։ Նրան ցում որ պես ա ռան ձին 
դո մի նանտ հն չում է գու նային կամ գծային 
շեշ տը, ո րին կրկ նում են բո լոր ե րկ րոր դա
կան նր բե րանգ նե րը։ Ներ քին լար ված ռիթ
մը, նյար դը ի րեն է են թար կում աշ խա տան
քի ո ղջ հար թու թյու նը։ Նկար չի հա մար չկա 
ա ռաջ նայի նը և ե րկ րոր դա կա նը` ան գամ 
ե տին պլա նի ա ռա ջին հա յաց քից ոչ կար ևոր 
հատ ված նե րը, ման րակր կիտ մշակ ված են` 
մտած ված և վե րապ րած։ Չա փի զգա ցո ղու
թյամբ, հա վա սա րակշռ ված և գե ղան կար
չա կան գրա գի տու թյամբ են ստեղծ ված հե
ղի նա կի բո լոր աշ խա տանք նե րը։ Այս տեղ է 
ար տա հայտ ված նրա փի լի սո փա յա կան աշ
խար հա յաց քը, գե ղա գի տա կան ճա շա կը և 
մի այն մեծ վար պե տին բնո րոշ ան վախ ան
կեղ ծու թյու նը։

Հա ճախ հարց է ա ռա ջա նում ի նչ պես 
մա տու ցել նյու թը, որ այն ու սա նո ղի հա մար 
դառ նա հա սա նե լի։

Քն նար կենք քայլ առ քայլ.
Ն պա տակ ներ.
1. Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել 20–րդ 

դա րի և 21–րդ դա րասկզ բի հայ կեր պար վես
տի ե զա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի հետ։

2. Ծա նո թաց նել նկար չի հա րուստ ժա
ռան գու թյա նը, նկար չա կան մեծ վար պե տու
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թյա նը, գծի, գույ նի և ռիթ մի ար տա հայտ ման 
մեծ կուլ տու րային։

3. Ա շա կերտ նե րի հա մար բա ցա հայ տել 
նրա կտավ նե րում ար տա հայտ ված գե ղե
ցի կի, լա վա տե սու թյան, շր ջա պա տի մարդ
կանց և հայ րե նի քը սի րե լու ան փո խա րի նե լի 
զգա ցո ղու թյու նը։

Խն դիր ներ
1. Վեր հա նել նկար չի կտավ նե րում աշ

խար հի յու րօ րի նակ ըն կալ ման նուրբ զգա ցո
ղու թյու նը։

2. Ըն կա լել նկար չի վա րա կիչ լա վա տե սու
թյու նը կյան քի նկատ մամբ։

3. Նկար չի օ րի նա կով հայ րե նա սեր և 
օ րի նա կե լի քա ղա քա ցի դաս տի ա րա կել։

Մե թոդ ներ և մե թո դա կան հնար ներ.
Կարճ դա սա խո սու թյուն, խմ բային աշ

խա տանք, աշ խա տանք աղ բյուր նե րի հետ 
և տար բեր ժան րե րի աշ խա տանք նե րի ցու
ցադ րում, քն նար կում, դի տում, հա մե մա տու
թյուն, վեր լու ծու թյուն։

Պա րա գա ներ
Թուղթ, գու նա վոր նշագ րիչ ներ, հա մա

կար գիչ, կա վիճ, գրա տախ տակ, էկ րան։
Դա սի ըն թաց քը 
Որ պես նկա րիչ – ման կա վարժ՝ նա կի րա

ռում էր ու րույն ու ի նք նա տիպ դա սա վանդ
ման մե թո դի կա։ Նա ոչ մի այն օգ տա գոր
ծում էր նոր նյու թի խմ բա կային, ը նդ հա նուր 
բա ցատր ման մե թո դի կան, այլ սի րում էր 
յու րա քան չյուր ու սա նո ղին ցու ցա բե րել ան
հա տա կան մո տե ցում։ Եր բեք չէր նկա րում 
ու սա նո ղի ա ռա ջադ րան քի վրա, չէր կոտ
րում նրա ան հա տա կան մտա ծե լա կերպն ու 
աշ խա տան քի կա տար ման ո ճը, փո խա րե նը 
ա ռան ձին թղ թի վրա ման րա մասն նկա րում 
և բա ցատ րում էր գծան կա րի տե ղադր ման, 
հա մա չա փու թյուն նե րի ճիշտ կա ռուց ման, 
լույս ու ստ վե րի սա հուն կամ կտ րուկ ան
ցման նր բու թյուն նե րը։ Այս ի նք նա տիպ 
ման կա վար ժա կան մո տեց մամբ և իր բազ
մա վաս տակ փոր ձի մի ջո ցով նա ու սա նող
նե րին փո խան ցում էր կա յուն գի տե լիք ներ, 
զար գաց նում ի նք նու րույն մտա ծե լա կերպ, 
աշ խա տան քի կա տար ման ան հա տա կան 
ոճ և ան սահ ման սեր ար վես տի նկատ մամբ։ 
Դա սը սկս վում է ու սուց չի կարճ դա սա խո
սու թյամբ. սո վո րող նե րին ներ կա յաց նում 
է դա սա նյու թը՝ մի ա ժա մա նակ զու գակ ցե
լով հա մա պա տաս խան նյու թի՝ նկար նե րի 

կամ տե սա ֆիլ մի ցու ցադ րու թյու նը, թե ե ՞րբ 
և ի նչ պես է սկս վել նկար չի բուռն ստեղ ծա
գոր ծա կան շր ջա նը, ստեղ ծա գոր ծա կան 
տար բեր շր ջան նե րի ըն թաց քը, ա ռանձ նաց
նե լով ռե ա լիս տա կան, ի մպ րե սի ո նիս տա կան 
և սիմ վո լիս տա կան տար րեր պա րու նա կող 
աշ խա տանք նե րը բա ցա հայ տե լով դրանց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու գե ղար վես
տա կան սկզ բունք նե րը։ Ին չու է նկա րի չը հայ 
գե ղան կար չու թյան մեջ հա մար վում ի նք նա
տիպ, և ի նչ հետք է թո ղել հայ կա կան մշա
կույ թում։ Որ պես նկա րիչ – ման կա վարժ ի նչ 
ներդ րում ու նի «Ն կար չու թյու ն» ա ռար կայի 
դա սա վանդ ման մե թո դի կա յում, սե րունդ նե
րի դաս տի ա րակ ման գոր ծում և վեր ջա պես 
ի նչ պե՞ս է այժմ ներ կա յա նում սե րունդ նե րի 
հի շո ղու թյան մեջ։

Փոք րիկ դա սա խո սու թյու նից հե տո կազ
մա կեր պում են բա նա վեճ «Վ լա դի միր Սա
հակյա նի կյանքն ու ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ությու նը» թե մայով, ո րից հե տո 
ուսու ցի չը ամ փո փում է դա սը։

Դա սի ամ փո փում. 
Դա սը ամ փո փե լու հա մար սո վո րող նե

րը պաս տա ռին գրում են ե րեք հիմ նա կան 
գա ղա փար, ո րը նրանք հի շե ցին՝ կա տա րե
լով եզ րա կա ցու թյուն ներ ու ը նդ հան րա ցում
ներ։ Այ նու հետև կա տա րում են քն նար կում, 
բա նա վեճ, հարց ու պա տաս խան, ու սու ցի
չը հար ցե րի մի ջո ցով կա տա րում է ան դրա
դարձ, ամ փո փում նոր նյու թը և ա շա կերտ
նե րին տա լիս է տնային հանձ նա րա րու թյուն։

1) Ներ կա յաց նել, թե Վլա դի միր Սա հա
կյա նի աշ խա տանք նե րից ո րը ա մե նից շատ 
դուր ե կավ ի րեն և ին չու։

2) Նկա րի ժան րը և բո վան դա կու թյան 
հա մա ռոտ ներ կա յա ցում։ 

3) Նկա րի գե ղար վես տա կան սկզ բունք
նե րը (կոմ պո զի ցի ա, գծան կար, գու նային 
գամ մա)։

4) Ի նչ սո վո րե ցին ծա նո թա նա լով Վլա
դի միր Սա հա կյա նի աշ խա տանք նե րի հետ 
(կոմ պո զի ցի այի ու շագ րավ թե մա տի կա, սա
հուն և թռթ ռա ցող գիծ, գու նա գեղ գու նային 
ներ դաշ նա կու թյուն, մո նոխ րոն աշ խա տանք
ներ)։ 

Բա ցատ րել հա ջո ղու թյան հաս նե լու չա
փա նիշ նե րը. 

ա. կա րո ղա նալ դի մա ցի նին լսել, 
բ. կա րո ղա նալ ճիշտ բա ցատ րել, 
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գ. կա րո ղա նալ տրա մա բան ված վեր լու ծել 
ցու ցադր ված նկա րը։

դ. բնու թագ րել ստեղ ծա գոր ծու թյան գե
ղար վես տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը և ար տա հայտ չա մի ջոց նե րը, 

ե .կա րո ղա նալ ներ կա յաց նել ստեղ ծա
գոր ծու թյան ձևը, տե սա կը և ժան րը, 

զ. տար բե րա կել պատ րաստ ման տեխ նի
կան և նյու թե րը։

Վե րահս կում և մի ջամ տում. 
ա. հետ ևել ա շա կերտ նե րի հա մա գոր ծակ

ցու թյամբ աշ խա տե լու կա նոն նե րին։ 
Գ նա հա տում.
ա.նա խօ րոք ներ կա յաց նել գնա հատ ման 

ձևը՝ սանդ ղա կը
Ա նդ րա դարձ. 
ա. նա խա տես ված ո ՞ր աշ խա տան քը չկա

տար վեց, 
բ. ի ՞նչ կա րե լի է ա վե լաց նել։ 
Այս պի սով՝ կա րող ե նք ա սել, որ Վլա դի

միր Սա հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը բազ
մա շերտ է։ Նկար չի հա մար չկա ա ռաջ նայի
նը և ե րկ րոր դա կա նը, ան գամ ե տին պլա նի 
ա ռա ջին հա յաց քից ոչ կար ևոր հատ ված նե
րը ման րակր կիտ մշակ ված են` մտած ված և 
վե րապր ված, ի սկ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ըն կա լու մը՝ խիստ ան հա տա կան։

ЖИЗНЬ И ДЕ Я ТЕЛ НОСТЬ ВЛА ДИ МИ РА СА А КЯ НА 
Л. ГРИ ГО РЯН

В ла ди мир Са а кян – один из яр ких и са мо быт ных ху дож ни ков се ре ди ны 20 ве ка. Он ра
бо тал в раз ных от рас лях изоб ра зи тель но го ис кусст ва։ жи во пи си и гра фи ке. Это мно го жан
ро вый ху дож ник, кис ти ко то ро го при над ле жат ис то ри чес кие по лот на, порт ре ты, жан ро вые 
кар ти ны. Его твор чест ву при су ще тон кое ху до жест вен ное ви де ни е, ар тис тизм, чувст во ме ры 
и пре дель ная про фес си о наль ная чест ность и гра мот ность.

VLADIMIR SAHAKYAN’S LIFE AND WORK
L. GRIGORYAN

Vladimir Sahakyan is one of the most interesting and original Аrmenian painters in 20–th 
century. He worked in different sectors of Art։ Painting and Graphic Arts. He was a multi–genre 
artist, who created many Portraits, Historical works, Still–lifes. In his Creation, we find artistic 
vision, artistry and Knowing of limits, professional honesty and literacy.
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ԱԼ ՎԱՐԴ ԳԻ ՆՈՍՅԱՆ

ՆԱ ԽԱԱՅԲ ԲԵ ՆԱ ԿԱՆ ՓՈՒ ԼԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ 
ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐՆ ՈՒ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ 

Մարդ կային հան ճա րի ա մե նա մեծ հրա
շա գոր ծու թյուն նե րից մեկն է լե զուն, ո րն 
ստեղծ վել է հա սա րա կա կան հա ղոր դակց
ման ան հրա ժեշ տու թյու նից։ Խո սե լով լեզ
վի հա սա րա կա կան դե րի մա սին՝ մեծ լու
սա վո րիչ Խ. Ա բո վյա նը գրում է. «Լե զուն, 
ան– շուշտ, ա մե նաազ նիվ գոր ծիքն է, ո րի 
մի ջո ցով մարդ իր ներ քին հո գե վի ճակն է 
ար տա հայ տում այլ մարդ կանց, ա ռանց ո րի 
ոչ ան հա տը, ոչ էլ մա նա վանդ ժո ղո վուր դը ի 
վի ճա կի չէ մտ քերն ու զգաց մունք նե րը հա
ղոր դե լու ու րիշ նե րին, մա նա վանդ՝ ա վան
դե լու հա ջորդ սե րունդ նե րին: Լեզ վի մեջ, 
ի նչ պես մա քուր հայե լու մեջ, ցո լա նում է մի 
ազ գի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, նրա կուլ
տու րան, մինչև ան գամ նրա քա ղա քա կան 
վի ճա կը» (1, 45): Այս տե ղից հետ ևում է, որ լե
զուն ոչ մի այն հա սա րա կա կան հա ղոր դակց
ման մի ջոց է, այլև աշ խար հա ճա նա չո ղա կան 
բազ մա պի սի գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման և 
կյան քում դրանց գոր ծադր ման հզոր զենք: 

Ինչ պես ռուս մեծ ման կա վարժ Կ. Դ. Ու
շինս կին է նկա տել՝ «այն ե րե խան, ո րի զար
գա ցու մը բռ նի կեր պով չի աղ ճատ վել, մեծ 
մա սամբ հինգ կամ վեց տա րե կա նում ար դեն 
իր մայ րե նի լեզ վով խո սում է աշ խույժ և ճիշտ: 
Սա կայն մի մտա ծե ցեք՝ ի նչ քա՞ն գի տե լիք ներ, 
զգաց մունք ներ, մտ քեր, տրա մա բա նու թյուն 
և նույ նիսկ փի լի սո փա յու թյուն է հար կա վոր, 
որ պես զի կա րե լի լի նի որ ևէ լեզ վով խո սել 
այն պես, ի նչ պես իր մայ րե նի լեզ վով խո սում 
է վեց–յոթ տա րե կան ոչ հի մար ե րե խան: 
Շատ սխալ վում են նրանք, ով քեր կար ծում 
են, թե ե րե խայի կող մից մայ րե նի լե զուն յու
րաց նե լու ըն թաց քում գոր ծում է մի այն հի շո
ղու թյու նը, ոչ մի հի շո ղու թյուն էլ չէր բա վա
կա նաց նի նրա հա մար, որ պես զի մեր մտ քում 
տպա վո րենք որ ևէ լեզ վի բո լոր բա ռե րը և 
այդ բա ռե րի բո լոր հնա րա վոր կա պակ ցու
թյուն ներն ու նրանց ձևա փո խու թյուն նե րը...» 
(2): Ա ռա ջին դա սա րա նի ա շա կեր տի խոս քի 
զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ե րեք բա
ղադ րիչ նե րի՝ բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
ու կա տա րե լա գործ ման, խոս քի ար տա հայտ

չա կա նու թյան՝ ա ռո գա նու թյան և լավ պատ
մե լու կա րո ղու թյան մշակ ման աշ խա տանք
նե րը պետք է ի րա կա նաց նել մի ա ժա մա նակ, 
մի մյանց հետ սեր տո րեն կապ ված: Ի սկ դրա 
լա վա գույն մի ջո ցը կա պակց ված խոսքն է՝ 
ե րե խա նե րին խո սեց նե լը, տե սա ծի, լսա ծի 
ու զգա ցա ծի մա սին պատ մե լը: Խո սե լու, ար
տա հայտ վե լու կամ պատ մե լու ըն թաց քում 
ո րո շա կի ո րեն դրս ևոր վում է ե րե խայի բա
ռա պա շա րը, խոս քի ար տա հայտ չա կա նու
թյունն ու պատ մե լու կա րո ղու թյու նը, և այն, 
ի նչ թե րի է, ու սու ցիչն ո ւղ ղում, շտ կում ու 
կա տա րե լա գոր ծում է կոնկ րետ լեզ վա կան 
նյու թի վրա: Ու սուց ման նա խաայբ բե նա կան 
շր ջա նում աշ խա տանք նե րի հա մա կար գում 
ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են գրա վում նաև ու
սում նա կան հար ցե րը, ո րով հետև գրա ճա նա
չու թյան ու սուց ման հա մար ա շա կերտ նե րը 
նաև ո րո շա կի լեզ վա կան ու աշ խար հա ճա
նա չո ղա կան գի տե լիք ներ պետք է ու նե նան, 
տե սա կա նո րեն ու գործ նա կա նո րեն պետք 
է նա խա պատ րաստ վեն կար դա լու և գրե լու 
մտա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը, 
ո րո շա կի կա րո ղու թյուն ներ պետք է ձեռք բե
րեն այդ ո ւղ ղու թյամբ (3, 73): 

Լեզ վա կան նա խա գի տե լիք նե րի ու սու ցու
մը որ պես գրա ճա նա չու թյան ու սուց ման հա
մար լեզ վա կան նա խադ րյալ նե րի ստեղծ ման 
պայ ման, ան հրա ժեշ տու թյուն է, և դրա վրա 
հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նեն: 
Գրա ճա նա չու թյան ու սուց ման ըն թաց քում 
գրե թե ա մեն օր ու ա մեն դա սին խոսք է լի նում 
նա խա դա սու թյան, բա ռի, վան կի, մի ա վանկ 
ու բազ մա վանկ բա ռե րի, հն չյու նի, ձայ նա
վոր ու բա ղա ձայն հն չյուն նե րի, մե ծա տա ռի 
ու փոք րա տա ռի, տպա գիր ու ձե ռա գիր տա
ռե րի և այլ լեզ վա կան հաս կա ցու թյուն նե րի 
մա սին, ո րոնք ան կաս կած ե րե խա նե րի հա
մար պետք է հաս կա նա լի լի նեն: Լեզ վա կան 
այդ հաս կա ցու թյուն նե րի մա սին ե րե խա նե րը 
գա ղա փար պետք է կազ մեն նա խաայբ բե
նա կան շր ջա նում: Այբ բե նա րա նում տր ված 
թե մա տիկ ա ռար կա յա կան և բառ–ն կար նե րի 
օգ նու թյամբ ե րե խա նե րին գա ղա փար ե նք 
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տա լիս խոս քի կամ «ամ բող ջա կան պատ մու
թյան», նա խա դա սու թյան ու բա ռե րի մա սին՝ 
այդ լեզ վա կան ան վա նում նե րը կա պե լով 
կոնկ րետ հաս կա ցու թյուն նե րի յու րաց ման 
հետ, որ պես զի դրան ցից յու րա քան չյու րը 
ո րո շա կի բո վան դա կու թյուն ու ի մաստ ստա
նա և հեշ տու թյամբ մտա պահ վի: Ա ռանձ նա
պես օգ տա կար են նա խա դա սու թյուն նե րը 
բա ռե րի բա ժա նե լու ա ռա ջադր ված բա ռե րով 
նա խա դա սու թյուն ներ կազ մե լու ի նք նու րույն 
կեր պով նա խա դա սու թյուն ներ ու բա ռեր 
ա սե լու վար ժու թյուն նե րը:4

Բա ռի մա սին հաս կա ցու թյուն տա լուց հե
տո գա ղա փար պետք է տալ նաև վան կի՝ 
բա ռի ար տա սա նա կան մի ա վոր նե րի կամ 
մա սե րի վե րա բե րյալ: Այս կա պակ ցու թյամբ 
էլ ե րե խա նե րը կծա նո թա նան մի ա վանկ 
բառ և բազ մա վանկ բառ հաս կա ցու թյուն
նե րին: Դեռևս ան ցյալ դա րի ո ւթ սու նա կան 
թվա կան նե րի վան կի մա սին տր վե լիք հաս
կա ցու թյու նը մատ չե լի դարձ նե լու հա մար 
Ա. Բա հաթ րյանն օգ տա գոր ծել է վան կային 
կո րե րը, ո րոնք այ սօր էլ հա ջո ղու թյամբ գոր
ծադր վում ե ն՝ ցույց տա լու հա մար բա ռե րի 
մեջ ե ղած վան կե րի քա նա կը: Դրան զու գըն
թաց օգ տա գործ վում են նաև նա խա դա սու
թյուն, բա ռի ու վան կի գծային մո դել նե րը, 
ո րոնք նույն պես օգ նում են այն հաս կա ցու
թյուն նե րի յու րաց մա նը՝ մա նա վանդ նա խա
պատ րաս տա կան շր ջա նում, ե թե բա ռի գրա
ֆի կա կան ձևը դեռևս չկա, և կո րե րը պետք 
է օգ տա գործ վեն մո դել նե րի հետ, և մո դելն է 
բա ռի վան կային կա ռուց ված քի և նա խա դա
սու թյան բա ռային կազ մի հիմ նա կան նյու
թա կա նաց նո ղը: 

Վան կից ան ցում է կա տար վում հն չյու նին, 
որ պես զի հե տա գա յում բո լոր վեր լու ծու թյուն
նե րը մինչև լեզ վա կան տար րա կան մաս նիկ
նե րի տար բե րա կու մը հասց նե լու հնա րա
վո րու թյուն ստեղծ վի, և նա խա պայ ման ներ 
ստեղծ վեն գրա ճա նա չու թյան ու սուց ման 
հա մար: Սկզ բում գա ղա փար է տր վում վան
կի, ա պա նաև բա ռի մեջ ե ղած հն չյուն նե րի 
մա սին, ի սկ ա վե լի ո ւշ ե րե խա նե րին պետք 
է սո վո րեց նել տար բե րա կել հն չյուն ներն ը ստ 
ար տա սա նու թյան եր կա րու թյան կամ ժա մա
նա կի, ը ստ ձայ նի և աղ մու կի հա րա բե րու
թյան (3, 79): 

Գ րե լու աշ խա տան քին վար ժեց նե լու հա
մար ա մե նից ա ռաջ պետք է զար գաց նել աջ 

ձեռ քի դաս տա կի ու մատ նե րի մանր–մ կա
նային հա մա կար գը: Ա ռանց դրա ե րե խան 
ի վի ճա կի չի լի նի գրե լու հա մար ան հրա
ժեշտ նուրբ ու չա փա վոր ված շար ժում ներ 
կա տա րե լու. ձեռ քի մկան նե րը չեն կա րո ղա
նա զգա յա կան գր գիռ նե րի մի ջո ցով ու ղե
ղի հա ղոր դած տե սո ղա կան պատ կեր նե րը 
նույ նու թյամբ վե րար տադ րել՝ պահ պա նե
լով ա ռա ջադր ված պատ կեր նե րի նմա նու
թյու նը, հա մա չա փու թյու նը, թե քու թյունն ու 
գե ղեց կու թյու նը: Ե րե խայի ձեռ քը գրե լուն 
նա խա պատ րաս տե լու հա մար մի շարք աշ
խա տանք ներ պետք է կա տա րել, ո րոնց գու
մա րը կտա այն, ին չին մենք ձգ տում ե նք: 
Դրանք են մկա նա հո դային վար ժու թյուն նե
րը, ո րոնք կա րե լի է ան ցկաց նել թե՛ դա սից 
դուրս՝ ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ մունք նե րին 
ու ֆիզ կուլտ դա դար նե րի ըն թաց քում և թե՛ 
գրա վոր դա սե րին ՝ գրե լու աշ խա տան քից 
ա ռաջ, գրե լու ըն թաց քում ան ցկաց վող կար
ճատև դա դար նե րի ըն թաց քում: Բա ցա ռիկ 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն պատ կեր նե
րի գու նա վոր ման վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս գրի չը բռ նել 
սո վո րեց նել, մա տի տով աշ խա տել, գու նա
վոր ման սահ ման ներն ու չա փե րը պա հել, 
գույ նե րը տար բե րել, ե րե խա նե րի մեջ գու
նազ գա ցո ղու թյուն զար գաց նել: 

Կար ևոր է նաև պարզ պատ կեր նե րի ման
րագ ծումն ու նր բագ ծու մը, ո րը զար գաց նում 
է աչ քա չա փը, սահ մա նի ու հե ռա վո րու թյան, 
հա մա չա փու թյան ու նմա նու թյան, ո ւղ ղու
թյան ու զու գա հե ռու թյան զգա ցո ղու թյու նը: 
Տար բեր ո ւղ ղու թյամբ տար վող նր բագ ծերն 
ու ման րագ ծե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
տի րա պե տե լու ձեռ քի շար ժում նե րին, դրանք 
դարձ նե լու նուրբ ու չա փա վոր ված: Նույն քան 
ար ժե քա վոր է նաև պարզ պատ կեր նե րի 
նկա րու մը, ո րն ա վե լի բարդ աշ խա տանք է 
և պա հան ջում է ա վե լի մեծ լար վա ծու թյուն, 
պատ կե րե լու կա րո ղու թյուն և գրի չին տի
րա պե տե լու վարժ վա ծու թյուն: Շր ջա պա տի 
պարզ ա ռար կա նե րի գծագ րու մը ե րե խա նե
րին մեծ հա ճույք է պատ ճա ռում և շատ օգ
տա կար աշ խա տանք է: Այս բո լո րը նա խա
պատ րաս տում են գրե լու ու սուց մա նը, ո րի 
հա մար ան ցման աս տի ճան են հան դի սա
նում գրե լու նա խա վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք 
քա ռա կու սի, ե ռան կյու նի, կի սաշր ջա նաձև և 
ո լոր վող պատ կեր ներ են կամ պատ կեր նե րի 
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շար քեր՝ նման եզ րա նախ շե րի: Սրանց գրե
լը դեռևս նկա րե լու կամ գծագ րե լու տար րեր 
ու նեն և նա խա պատ րաս տում են տա ռա մաս
նիկ նե րի գրու թյանն ան ցնե լու հա մար: 

Տա ռա մաս նիկ ներն ար դեն մեր տա ռե րի 
գրու թյան չորս տե ղադ րու թյուն նե րին հա մա
պա տաս խա նող, չորս տար բեր չա փե րի, 7–8 
տե սա կի, տար բեր մաս նիկ ներ են, ո րոնք 
մաս նակ ցում են մեր բո լոր տա ռե րի ձևա վոր
մա նը: Այս աշ խա տան քի կա տա րումն ար դեն 
մո տե նում է գրե լու գոր ծո ղու թյա նը թե՛ վար
ժու թյուն նե րի բնույ թով և թե՛ նյու թա կան տե
սա կե տից և հող է նա խա պատ րաս տում դրա 
հա մար: Տա ռա մաս նիկ նե րին ան դրա դառ
նում ե նք նաև հե տա գա յում, այբ բե նա կան 
շր ջա նում, սա կայն այն ժա մա նակ վերց նում 
ե նք մի այն ան ցնե լիք տա ռի ձևա վոր մա նը 
մաս նակ ցող մաս նիկ նե րը, ի սկ նա խա պատ
րաս տա կան շր ջա նում այդ հար ցին մո տե
նում ե նք ը նդ հան րա պես (3, 79–82): 

Կար դա լու նա խա պատ րաս տու մը ևս 
կար ևոր աշ խա տանք նե րից է և այս շր ջա նին 
հա տուկ: Կար դա լու մտա վոր գոր ծո ղու թյա
նը ե րե խա նե րին պետք է վար ժեց նել դեռևս 
նա խա պատ րաս տա կան շր ջա նում՝ հիմք ու
նե նա լով բա ռե րի գծային մո դել ներն ու վան
կային կո րե րը: Այդ աշ խա տան քը կա րե լի է 
տա նել հն չյու նային տար բեր կա ռուց վածք 
ու նե ցող բա ռե րի գծային մո դել նե րի վրա 
վեր լու ծա կան ու հա մադ րա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լով, ո րը նա խա պատ րաս տա կան 
շր ջա նում տար վող լեզ վա կան աշ խա տան
քի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը պետք է 
կազ մի: Ա ռա ջադր ված բա ռե րի գծա պատ
կե րը կազ մե լը կամ պատ րաս տի մո դել նե րին 
հա մա պա տաս խան բա ռեր գտ նե լը, դրանց 
հն չյու նային ու վան կային կա ռուց ված քը գի
տակ ցե լը, այդ բա ռերն ը ստ ա ռա ջադր ված 
կամ նոր կազմ ված մո դե լի կար դա լը ե րե խա
նե րի մեջ մշա կում է բա ռե րի վան կային սահ
մա նա գիծն զգա լու և ը ստ այդմ բա ռը վան
կե րով կամ ամ բող ջա կան ձևով կար դա լու 
կա րո ղու թյուն: Այս կա րո ղու թյու նը հե տա գա
յում մշակ վում ու կա տա րե լա գործ վում է տա
ռային հիմ քով կա տար վող վար ժու թյուն նե րի 
ըն թաց քում, սա կայն կար դա լու սկզբ նա կան 
կա րո ղու թյան ձևա վոր ման հիմ քը դր վում է 
այս շր ջա նում: 

Այս բաժ նի հիմ նա կան նպա տա կը ե րե
խա նե րին գրա ճա նա չու թյան նա խա պատ

րաս տելն է: Ներ կա յաց ված թե մա տիկ 
նկար նե րը, նկար պատ մու թյուն նե րը, նա
խա դա սու թյան և բա ռի ը նդ հան րաց ված 
գծա պատ կեր նե րը, բա ռի վան կային ու հն
չյու նային կազ մի գծա պատ կեր նե րը, խոս քի 
զար գաց ման, լեզ վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի 
ու հա մադ րու թյուն նե րի, կար դա լու կա րո ղու
թյան ձևա վոր ման հիմքն են: 

Նա խաայբ բե նա կան բա ժի նը կա ռուց ված 
է այն պես, որ ե րե խա նե րի մեջ ա րթ նաց նի 
հե տաքրք րա սի րու թյուն, սեր գր քի և դպ րո ցի 
նկատ մամբ, սո վո րե լու ցան կու թյուն: Ա ռնչ
վե լով դա սագր քի բազ մաբ նույթ ա ռա ջադ
րանք նե րին, հա ճույ քով կա տա րե լով դրանք՝ 
ե րե խա նե րը ու ժեղ կզ գան ի րենց, կդառ նան 
զվարթ, շփ վող, նրանց չի լքի հա ջո ղակ լի նե
լու զգա ցու մը: 

Նա խագ րային շր ջա նում ե րե խա նե րը 
ծա նո թա նում են կեն դա նա կան և բու սա կան 
աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, կա տա րում 
են զա նա զան հա մե մա տու թյուն ներ, գտ նում 
են ա ռար կա նե րի նմա նու թյուն ներն ու տար
բե րու թյուն նե րը, վարժ վում են եր կա րատև և 
լար ված աշ խա տել որ ևէ ա ռա ջադ րանք կա
տա րե լիս, սո վո րում են գտ նել, թե որ ա ռար
կա ներն են «ըն կեր ներ», որ ա ռար կա նե րը՝ 
«հա կա ռա կորդ ներ», վարժ վում են մտ նել 
և դուրս գալ բա վիղ նե րից ՝աշ խա տեց նե լով 
հա յաց քը և մա տի տը, ա ռար կա նե րի մի
ջից գտ նել «ա վե լոր դը», ա ռար կա նե րը դա
սա կար գել ը ստ որ ևէ հատ կա նի շի, նկա րել 
ա ռար կա նե րի պա կա սող մա սե րը, գու նա վո
րել ու գծել, կա տա րե լա գոր ծել դաս տա կի ու 
մատ նե րի նր բա շար ժում նե րը: Նրանք վարժ
վում են խոս քից (պատ մու թյու նից) ա ռանձ
նաց նել նա խա դա սու թյուն, նկա րագ րու թյու
նից ՝ բառ, բա ռե րը վան կա տել և են թար կել 
հն չյու նային վեր լու ծու թյան, ի մա նում են, թե 
ի նչ է գծա պատ կե րը, վան կային կո րը, հն
չյու նը, ճա նա չում են ձայ նա վոր հն չյուն նե րը, 
ի մա նում են նրանց վան կա րար դե րի մա
սին: Զար գա նում է նրանց հն չյու նա ձայ նային 
լսո ղու թյու նը, բա ռից այս կամ այն հն չյու նը 
ա ռանձ նաց նե լու կա րո ղու թյու նը, լսե լու և 
խոսք ա սե լու հմ տու թյու նը, մտ քե րը շա րադ
րե լու կա րո ղու թյու նը: Ե րե խա նե րը սո վո րում 
են ան վա նել նկա րում պատ կեր ված ա ռար
կա նե րը, կազ մել նա խա դա սու թյուն ներն ու 
բա ռե րը ներ կա յաց նել գծա պատ կեր նե րով: 
Այս ա մե նը կա տար վում է ե րե խա նե րի հա
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մար հո գե հա րա զատ այն մի ջա վայ րում, ո րն 
ստեղ ծում է դա սա գիր քը իր գու նա գե ղու
թյամբ, ա ռա ջադ րանք նե րի հե տաքրք րա
շար ժու թյամբ, նյու թի մա տուց ման խա ղային 
հնարք նե րով: 

Նա խաայբ բե նա կան շր ջա նի ու սու ցու մը 
կա տար վում է բա ժին նե րով.

1. Խոսք և պատ մու թյուն
2. Նա խա դա սու թյուն
3. Բառ և բա ռա կա պակ ցու թյուն
4. Վանկ
5. Հն չյուն և տառ 
Այս շր ջա նում ու սու ցան վող նյու թը բա վա

կա նին ծա վա լուն է, և հիմ նա կան նպա տա
կը ե րե խա նե րին գրա ճա նա չու թյան նա խա
պատ րաս տելն է: 

Նա խագ րային բաժ նի հիմ նա կան նպա
տա կը ե րե խա նե րին աս տի ճա նա բար ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վելն է, ան
նկատ ձևով ա վե լի բարդ ա ռա ջադ րանք նե րի 
կա տար մա նը նա խա պատ րաս տե լը: Այս շր
ջա նում ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան 
պատ մու թյու նից ա ռանձ նաց նել նա խա դա
սու թյուն, նա խա դա սու թյու նից՝ բառ, բա ռե րը 
վան կա տել և են թար կել հն չյու նային վեր լու
ծու թյան, ճա նա չել բա ղա ձայն և ձայ նա վոր 
հն չյուն նե րը, ի մա նան ձայ նա վոր հն չյուն
նե րի վան կա րար դե րի մա սին։ Ու սուց չից 
պա հանջ վում է մեծ աշ խա տանք, որ կա րո
ղա նա սա հուն կեր պով ան ցում կա տա րել 
նա խաայբ բե նա կա նից այբ բե նա կան շր ջան: 
Ը նդ հան րա պես ե րե խա նե րը լավ են հի շում 
այն ա մե նը, ի նչ հե տաքր քիր է: Եվ ան հրա
ժեշտ է դա սը դարձ նել հն չյուն նե րի, գույ նե
րի հե տաքր քիր, հե քի ա թային մի աշ խարհ: 
Պատ րաս տում ե նք գր պա նիկ ներ, ո րոն ցում 
կլի նեն տար բեր եր կա րու թյան և գույ նե րի 
թղ թե շեր տիկ ներ, նույն չա փի կա պույտ և 
կար միր շր ջան ներ և փոքր չա փի (ցան կա
ցած գույ նի) շր ջան ներ: 

Ն կար– պատ մու թյամբ սկս վում են պատ
մու թյան, նա խա դա սու թյան և բա ռի մա սին 
նախ նա կան պատ կե րա ցում նե րի ձևա վո րու
մը և հա մա կար գու մը: Նկար– պատ մու թյուն– 
նա խա դա սու թյուն– բառ շղ թան հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս հող նա խա պատ րաս տե լու 
նա խա դա սու թյան ու բա ռի գծա պատ կեր
նե րի ու սուց ման հա մար: Ե րբ ե րե խա նե
րը պատ մում են նկա րը, սո վո րում են նաև 
շեր տիկ նե րով նշել յու րա քան չյուր միտ քը: 

Եր կար նա խա դա սու թյուն նե րի փո խա րեն 
եր կար շեր տիկ ներ էր դր վում, կար ճե րի 
փո խա րեն՝ կարճ: Այ նու հետև ու սուց չի օգ
նու թյամբ սո վո րում են շեր տիկ նե րով գրել 
նա խա դա սու թյու նը: Ե րե խան ար տա սա նում 
է նա խա դա սու թյու նը, ա ռանձ նաց նում ա ռա
ջին բա ռը և մեկ շեր տիկ դնում: Ե րկ րորդ 
ան գամ ար տա սա նում է նա խա դա սու թյու նը, 
ե րկ րորդ բառն ա ռանձ նաց նում և մյուս շեր
տի կը տե ղադ րում է ա ռա ջի նի կող քին: Շեր
տիկ նե րը տար բեր գույն ու նեն, ո րով հետև 
դրանք տար բեր բա ռեր են: 

Հա ջորդ ան գամ գա ղա փար են ստա նում 
վեր ջա կե տի մա սին: Այս ձևով ե րե խա նե րը 
սո վո րում են, որ նա խա դա սու թյան մեջ բա
ռե րը գր վում են ի րա րից հե ռու, և նա խա դա
սու թյան վեր ջում դր վում է վեր ջա կետ: Նման 
ձևով կազ մում են մնա ցած նա խա դա սու
թյուն նե րի գծա պատ կեր նե րը և տր ված գծա
պատ կեր նե րով կազ մում են նոր նա խա դա
սու թյուն ներ: 

Հե տա գա յում ա շա կերտ նե րը պետք է 
ծա նո թա նան «բառ» հաս կա ցու թյա նը: Ու
սու ցի չը, ա պա ե րե խա նե րը ար տա սա նում 
են բա ռե րը, ո րոնք ցու ցադր վում են փոք րիկ 
շեր տիկ նե րի ձևով: 

Վան կի մա սին գա ղա փար տա լու հա մար 
ու սու ցի չը ար տա սա նում է մի ա վանկ բառ և 
ցու ցադ րում ա մե նա կարճ շեր տի կը, ա պա 
բազ մա վանկ բառ և ցու ցադ րում քիչ եր կար 
շեր տիկ: Այ նու հետև գա լիս ե նք եզ րա կա
ցու թյան, որ նշ ված բա ռե րը ար տա սան վում 
են մի ան գա մից, մի շն չով (մի ա վանկ) և մի 
քա նի շն չով (բազ մա վանկ): Ե րե խա նե րը 
գծա պատ կեր նե րի տակ գծում են վան կային 
կո րեր, ո րոնք խորհր դան շում են շն չե րը: 
Ե րե խա նե րը սո վո րում են, որ մի ա վանկ բա
ռերն ար տա սա նե լիս մեկ ծափ ե նք տա լիս, 
ե րկ վանկ բա ռե րը՝ եր կու և այլն: 

Բա ռի վան կե րի թի վը հաշ վե լու հա մար 
սո վո րում են հետ ևյալ հնա րը. բառն ար տա
սա նե լիս ծնո տը քա նի ան գամ դիպ չում է 
ձեռ քին, բա ռի մեջ այն քան վանկ կա: 

Բա ռի կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյու նը, 
բա ղա ձայն և ձայ նա վոր հն չյուն նե րի հետ 
ծա նո թա նա լու հա մար ար տա սա նած բա
ռե րի մեջ ա ռանձ նաց նում ե նք հն չյուն ներ և 
հա մոզ վում, որ կան հն չյուն ներ, ո րոնք ա վե
լի եր կար են հն չում, ի սկ մյուս նե րը՝ ա վե լի 
կարճ: Եր կար հն չո ղու թյուն ու նե ցող նե րին 
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ան վա նում ե նք ձայ նա վոր, ի սկ կարճ հն չո
ղու թյուն ու նե ցող նե րին ՝ բա ղա ձայն: 

Այս գա ղա փարն ամ րապն դե լու հա մար 
մեզ օգ նու թյան են գա լիս գու նա վոր շր ջան
նե րը՝ կար մի րը՝ ձայ նա վոր, ի սկ կա պույ տը՝ 
բա ղա ձայն: Այս շր ջա նիկ նե րի օգ նու թյամբ 
բա ռե րի հն չյու նային վեր լու ծու թյուն ե նք կա
տա րում և նյու թա կա նաց նում բա ռի հն չյու
նային կազ մը: Դա կա տար վում է այս պես՝ 
բա ռը դան դաղ և ձգ ված ար տա սա նե լով՝ 
ե րե խան ա ռանձ նաց նում է հն չյուն նե րը և 
դնում հա մա պա տաս խան շր ջա նի կը: 

Բա ռե րը գրե լուց հե տո սկ սում են կար դալ 
նրա տա ռե րը: Այս հմ տու թյու նը բա ռի գրառ
ման ե ղա նա կին տի րա պե տե լու հիմքն է կազ
մում: Ե րե խա նե րը « գրում են» բա ռեր, բայց 
քա նի որ նրանք տա ռե րը դեռ չեն ճա նա չում, 
ա պա ցան կա ցած տա ռը գրա ֆի կո րեն նշե լու 
հա մար շր ջա նիկ ներ են օգ տա գոր ծում: 

Այ նու հետև տա ռե րը սո վո րե լու ըն թաց
քում ե րե խա նե րը բա ռե րը գրում են խա ռը՝ 
շր ջան նե րի և ծա նոթ տա ռե րի օգ տա գործ
մամբ: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Խ. Ա բո վյան, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, հտ. 5, Գիտ. ա կա դե մի այի հրատ., Եր., 1950: 
2. Ու շինս կի, Մանկ. ըն տիր եր կեր, հտ. 2, Եր., 1950: 
3. Ա. Ե. ՏԵՐ–Գ ՐԻ ԳՈՐՅԱՆ, Հայոց լեզ վի մե թո դի կա, Եր., 1980: 

THE PURPOSES AND THE REALIZING PRE–ALPHABETICPROCESS
A. GINOSYAN

The main purpose of the pre–alphabetic period is the involvement of children in educational 
process gradually, preparing for more complex tasks. The performing works for fluent realization 
of that are multi–inclusive, which I’m representing below. 

ОСЩЕСТВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И СПСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОБУКВАРНОГО ПЕРИОДА

А. ГИНОСЯН 

Основная цель добукварного периода–постепенное вовлечение детей в учебно–воспи
тательный процесс, подготовить их к более сложным заданиям. Для полного осуществле
ния этого выполняемые работы выбираются разного содержания, которые представляются 
мной ниже.
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ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ Ե ՆՈՔՅԱՆ

ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ԽՈՍ ՔԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԿՐՏ ՍԵՐ 
ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐՈ

ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը 

բարդ և բազ մա բա ղադ րիչ է, ո րի ար դյու նա
վե տու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է 
ու սուց չի վար պե տու թյամբ, մաս նա գի տա
կան ո րակ նե րով և հա ղոր դակ ցա կան կա րո
ղու թյուն նե րի տի րա պետ ման մա կար դա կով: 
Ն. Վ. Կուզ մի նան նշ ված բա ղադ րիչ նե րից 
մաս նա վո րա պես կար ևո րում է ե րե քը՝ կա
ռուց ված քայի նը, մե թո դա կա նը և սո ցի ալ–
հո գե բա նա կա նը: Ը նդ ո րում՝ վեր ջին ներս 
բնու թագ րում են ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցի ներ քին կա ռուց ված քը: Դրանց մի
աս նու թյունն ու փոխ կա պակց վա ծու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ամ բող ջա կան 
ձևով ի րա կա նաց նել ման կա վար ժա կան հա
մա կար գի ծրագ րա վոր ված խն դիր նե րը: Այդ 
մի աս նու թյան մեջ հիմ նախնդ րի լուծ ման 
ի մաս տով գլ խա վո րը սո ցի ալ–ման կա վար
ժա կան բա ղադ րիչն է՝ ման կա վար ժա կան 
հա ղոր դակ ցու մը, ո րն ա պա հո վում է մյուս 
եր կու բա ղադ րիչ նե րի ի րա կա նա ցու մը: [3]

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
ան թիվ ստան դարտ և ոչ ստան դարտ ման
կա վար ժա կան խն դիր նե րի լուծ ման գոր
ծըն թաց է: Ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի 
ա ռար կան կա րող են լի նել ա շա կերտ նե րի 
գի տե լիք նե րը, նրանց ան հա տա կան–գործ
նա կան ո րակ նե րը, հա րա բե րու թյուն նե րը և 
այլ այն պի սի բնո րո շում նե րը, ո րոնք հակ
ված են ո րա կա կան և քա նա կա կան փո փո
խու թյուն նե րի: 

Օ րի նակ՝ ման կա վար ժա կան խնդ րի 
ա ռա ջաց ման ժա մա նակ, ե րբ ան հրա ժեշտ 
է լի նում բա ցատ րել նոր նյութ, ման կա վար
ժը վեր լու ծում է ի րա վի ճա կը, փնտ րում է բա
ցատ րե լու հնա րա վոր տար բե րակ ներ, ը նտ
րում է ար դյու նա վետ մե թոդ ներ, այ նու հետև 
ի րա կա նաց նում է ման կա վար ժա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ: Ման կա վար ժա կան խն դիր նե
րի լուծ ման բո լոր փու լե րում ման կա վար ժը 
կի րա ռում է հա ղոր դակց ման ո րո շա կի հա
մա կարգ, ո րի մի ջո ցով էլ կազ մա կեր պում է 

ման կա վար ժա կան փոխ գոր ծու նե ու թյու նը: 
Ո ւս տի ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի տար
րե րից է հա մար վում հա ղոր դակ ցա կան խն
դի րը (շփ ման խն դի րը):

Վե րոն շյա լը հաշ վի առ նե լով՝ ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է ներ կա
յաց ված լի նել նաև որ պես հա ղոր դակ ցա կան 
խն դիր նե րի շարք, ո րոնք փո խում են, զար
գաց նում և կազ մա կեր պում ման կա վար ժա
կան փոխ գոր ծու նե ու թյու նը՝ հա մա պա տաս
խան տվյալ խն դիր նե րի:

Շատ ման կա վարժ ներ հա ղոր դակց ման 
խն դիր նե րը չեն դի տար կում որ պես ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս, սա կայն գործ նա կան ի րա վի ճակ նե րում 
ան գի տակ ցա բար լու ծում են դրանք: Ո ւս տի 
և հա ղոր դակ ցա կան խն դիր նե րը հան դի սա
նում են ման կա վար ժա կան փոխ գոր ծու նե ու
թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սը և հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թա ցում է ձևա վոր վում հա մա գոր
ծակ ցու թյան այն կար ևոր հա մա կար գը, ո րի 
մի ջո ցով ա պա հով վում է կր թու թյան ար դյու
նա վե տու թյու նը, հա ղոր դակ ցու մը ձեռք է 
բե րում գոր ծա ռու թային բնույթ և ու նե նում է 
մաս նա գի տա կան նշա նա կու թյուն: 

Ա նա ռար կե լի է, որ օր վա մեծ մա սը կրտ
սեր դպ րո ցա կան ներն ան ցկաց նում են ըն
կեր նե րի, ու սու ցիչ նե րի և այլ շր ջա պա տող 
մարդ կանց հետ շփ վե լով: Շփ ման բո վան
դա կու թյու նը, բնա կա նա բար, աս տի ճա նա
բար փոխ վում է. նրա մեջ նվա զում են խա ղե
րի հետ կապ ված թե մա նե րը, գե րակշ ռում է 
գործ նա կան շփու մը: Ա ռա ջին դա սա րա նում 
սո վո րող ներն սկ սում են ա վե լի շատ շփ վել 
ի րենց ու սու ցիչ նե րի հետ: Այս հա ղոր դակ
ցու թյան նկատ մամբ նրանք սկ սում են ա վե լի 
շատ հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րել, քան թե 
տա րե կից նե րի, և քա նի որ ու սու ցի չը նրանց 
հա մար հե ղի նա կու թյուն է, ա շա կերտ ներն 
ան վե րա պա հո րեն ըն դու նում և ըն դօ րի նա
կում են ու սուց չի յու րա քան չյուր բա ռը, ար
տա հայ տու թյու նը, միտ քը: 
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Մե ծա հա սակ նե րը, ու սու ցի չը և նույ նիսկ 
կողմ նա կի մար դիկ ե րե խայի հետ հա ղոր
դակց վում են ի նչ պես ա ռանձ նա հա տուկ 
ան ձի հետ, ով տա րե կից նե րի նման իր վրա 
է վերց րել ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն: 
Ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ ե րե խա նե րը 
ձեռք են բե րում հա տուկ մտա ծա կան գոր
ծըն թաց ներ ի րա կա նաց նե լու ու նա կու թյուն՝ 
յու րաց նե լով մարդ կային ձեռք բե րում նե րի 
հիմ նա կան ձևե րը (գի տու թյուն, ար վեստ, 
բա րո յա կա նու թյուն և այլն)՝ սո վո րե լով գոր
ծել ը ստ ա վան դույթ նե րի [4, էջ 125]: 

Պա տա հա կան չէ, որ դաս տի ա րա կու
թյան ար վեստն իր մեջ նե րա ռում է խո սե լու 
մշա կույթ: Ո ւս տի դաս տի ա րակ չա կան աշ
խա տան քի մե թոդ նե րի մեջ է ա կա նը խոս
քայինն է, ո րի մի ջո ցով ար տա հայտ վում են 
զգաց մունք ներն ու հույ զե րը, քա նի որ բազ
մա թիվ կոնֆ լիկտ նե րի աղ բյուր ներ պայ մա
նա վոր ված են հա ղոր դակց վող նե րի խոս քի 
ան կա տա րու թյամբ: 

Կաս կա ծից վեր է, որ ու սուց չի մաս նա գի
տու թյան մեջ խոս քը նրա «զենքն է », ա ռանց 
ո րի ան հնար է պատ կե րաց նել ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցը: Ի սկ դա նշա նա կում է, 
որ ու սու ցի չը պետք է «ցու ցադ րի» ճշգ րիտ, 
հս տակ, ար տա հայ տիչ խոսք (այլ ոչ թե ո ւղ
ղա կի խո սի), կա տա րե լա պես տի րա պե տի 
խոս քի մշա կույ թին: [1,5]. 

Ինչ պես ցույց է տվել մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը՝ հա ղոր դակ
ցու մը նե րա ռում է այն պի սի բա ղադ րիչ ներ, 
ի նչ պի սիք ե ն՝

● շր ջա պա տի հետ կա պի մեջ մտ նե լու 
ցան կու թյուն՝ կա րի քը, և շփ ման կա նոն նե րի 
ի մա ցու թյու նը («ես ու զում եմ»),

● շր ջա պա տի հետ հա ղոր դակց վե լու 
կա նոն նե րի ի մա ցու թյու նը («ես գի տեմ»),

●  հա ղոր դակ ցու մը կազ մա կեր պե լու 
ու նա կու թյու նը («ես կա րող եմ»):

Վե րոն շյալ բա ղադ րիչ նե րի ձևա վոր ման 
հա մար էլ ու սուց չի ա ռջև դր ված են ե րե
խա նե րին հա ղոր դակց վել սո վո րեց նե լու, 
մի մյանց հետ հա մա գոր ծակ ցե լու, ի սկ ան
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ շփ ման ու նա կու
թյուն նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե
լու խն դիր ներ: 

Ու սուց չի խոս քի մշա կույ թի ձևա վոր մանն 
ան դրա դար ձել են դեռևս Հին Հու նաս տա
նում և Հին Հռո մում: Կան բազ մա թիվ աշ

խա տու թյուն ներ, ո րոնք նվիր ված են ու սուց չի 
խոս քի մշա կույ թի ձևա վոր մա նը և զար գաց
մա նը: Ն. Գ. Չեր նիշևս կին սահ մա նել է, որ 
ու սուց չի խոս քը դաս տի ա րա կու թյան կար
ևոր մի ջոց նե րից մեկն է: Նրա կար ծի քով 
ու սուց չի խոս քը ե րե խա նե րի հա մար պետք 
է լի նի պարզ և հաս կա նա լի, բայց ոչ պար
զեց ված [9]:

Հայ ման կա վար ժու թյու նը ևս ան մասն 
չի մնա ցել ու սուց չի խոս քի մշա կույ թի ձևա
վոր ման հիմ նախնդ րի ու սում նա սիր ման 
գոր ծում: Մեր ու սում նա սի րած բազ մա թիվ 
հոդ ված նե րում, ձեռ նարկ նե րում մատ նանշ
ված են այդ խնդ րի լուծ ման ար դյու նա վետ 
ու ղի ներ, մի ջոց ներ և հնար ներ: Այս պես, հայ 
մե ծա նուն ման կա վարժ Մ. Մա մու րյա նը կար
ևո րել է ու սուց չի լե զուն և ո ճը: Նա պն դում 
է, որ խոս քի հս տա կու թյունն ու ո րո շա կի ու
թյունն ար տա ցո լում են ու սուց չի ա ռար կա
յա կան մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյան 
և ու սու ցա նե լու ար վես տի հմ տու թյու նը, ի սկ 
ա նո րոշ, աղ քա տիկ խոս քը, ար տա հայ
տու թյուն ներն ը նդ հա կա ռա կը՝ նրա գի տե
լիք նե րի խառ նաշ փո թու թյու նը: Կար ևոր 
հան գա մանք է նաև լեզ վի քե րա կա նա կան 
կա նոն նե րի պահ պան ման ճշ տու թյու նը, 
ա ռո գա նու թյու նը, ո րով հետև ա շա կերտ նե րի 
լեզ վի մշակ ման, ըն դօ րի նակ ման ա մե նօ րյա 
և գլ խա վոր աղ բյու րը ու սու ցիչ ներն են ի րենց 
լեզ վա կան ար տա հայ տու թյուն նե րով: 

Մա մու րյա նը նշում էր, որ ու սու ցի չը պետք 
է ու նե նա հա րուստ բա ռա պա շար և տե ղին 
ու նպա տա կային գոր ծա ծի հար մար բա
ռե րը, ո րոնք ար տա հայտ չա կան որ ևէ դժ
վա րու թյուն չկ րեն: Ի սկ խոս քի մշակ ման, 
բա ռա պա շա րի հարս տաց ման աղ բյու րը 
գրա կան հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն ներն 
են, դրանց ըն թեր ցու մը: Բայց բա ռա պա
շա րի հարս տու թյու նը չպետք է ծան րա բեռ
նի ու սուց չի խոսքն ան տե ղի, չա փից ա վե լի 
«հոր դա ռատ» բա ռե րով, այ լա պես բա ռե րի 
տա րա փի տակ կմ թագ նի ա սե լի քը: «Երբ 
մտա ծո ղու թյու նը ճշտգր տու թյան կող մե թե
րի է, մարդ պետք ե ղածն ա վե լի խո սե լու կս
տի պի»,– նկա տում է Մա մու րյա նը: [2, էջ 17] 
Մ. Մա մու րյա նի տե սա կետն այ սօր էլ ար դի
ա կան է, և այդ ո ւղ ղու թյամբ նպա տա կաուղղ
ված աշ խա տանք է ի րա կա նաց վում:

Վ. Ա. Սու խոմ լինս կին կար ևո րում էր բա
ռի ար ժե քը և հա ղոր դակց ման ժա մա նակ 
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մեծ կար ևո րու թյուն էր տա լիս: Նա մաս նա
վա րա պես մատ նան շել է «բա ռի» դաս տի ա
րակ չա կան ան սահ ման ու ժը. ո րի մի ջո ցով 
ու սու ցիչ նե րը վար պե տո րեն են մո տե նում 
ե րե խա նե րի սր տին [6]: Կա րե լի է հա վե
լել, որ նրանք ա մե նա նուրբ է ակ ներն են, և 
կա րող է նրանց հո գե բա նա կան լուրջ վնաս 
հասց նել ան գամ ոչ տե ղին ար տա հայտ ված 
խոս քը, հետ ևա բար յու րա քան չյուր բառ ար
տա սա նե լիս պի տի մտած ված գոր ծա ծել:

Քա նի որ գրա գետ խոս քի բա ղադ րիչ նե րի 
մեջ կար ևոր է լեզ վի քե րա կա նա կան կա նոն
նե րի ի մա ցու թյու նը, ա պա այն ման կա վար
ժին տա լիս է մտ քե րը ճիշտ ար տա հայ տե լու 
հնա րա վո րու թյուն, խոս քը դարձ նում է ի մաս
տա վոր ված՝ նպաս տե լով սո վո րող նե րի կող
մից ու սում նա կան նյու թի ամ բող ջա կան ըն
կալ մա նը, ը մբռն մանն ու մտա պահ մա նը [7, 
էջ 51]: Կար ևո րե լով նշ վա ծը՝ խոս քը չպետք է 
լի նի խր թին, ե րե խա նե րի հա մար ան հաս կա
նա լի, ան մեկ նե լի։

Բա ցի այդ՝ կար ևոր է խոս քի ար տա հայտ
չա կա նու թյու նը՝ բո վան դա կու թյու նը, վս տա
հու թյու նը, հա մո զիչ լի նե լը, պատ կե րայ նու
թյու նը, ա ռո գա նու թյու նը, սա հու նու թյու նը և 
այլն: Ո ւս տի ու սու ցի չը պետք է տի րա պե տի.

● գ րա կան, գե ղար վես տա կան, ըն կե
րա կան շփ մա նը,

●  հե տաքր քիր, ըն կե րա կան, սի րով 
շփ մա նը,

● ս տեղ ծա գոր ծա կան, եր ևա կա յա կան 

շփ մա նը,
● ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյա նը,
●  կազ մա կերպ չա կան կա րո ղու թյա նը,
●  հու մո րի զգա ցում ու նե նա,
●  լի նի վճ ռա կան, հետ ևի կար գա պա

հու թյա նը և այլն: [8] 
Այս պի սով, ար դյու նա վետ կազ մա կերպ

ված ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թա ցը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա
նակ ա պա հո վե լու ի րա կան հո գե բա նա կան 
շփում, ո րը պետք է ա ռա ջա նա ման կա վար
ժի և ե րե խա նե րի միջև՝ նրանց վե րա ծե լով 
հա ղոր դակց ման սուբյեկտ նե րի, օգ նե լով 
հաղ թա հա րել տա րաբ նույթ հո գե բա նա կան 
խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են 
փոխ գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թա ցում, ե րե
խա նե րին ո ւղ ղոր դել հա մա գոր ծակ ցու թյան՝ 
դարձ նե լով ման կա վար ժա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան սուբյեկտ նե րի: Այս դեպ քում ման
կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը բնու թագ
րում է ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ը նդ հա նուր սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան 
կա ռուց ված քը: Այն ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյուն է ներ մուծ վում որ պես նե րազդ
ման գոր ծիք և սո վո րա կան պայ ման ներն ու 
հա ղոր դակց ման գոր ծա ռույթ ներն այս տեղ 
ստա նում են հա վե լյալ ծան րա բեռն վա ծու
թյուն, քա նի որ հա մա մարդ կային աս պեկտ
նե րից վե րա փոխ վում են մաս նա գի տա կան–
ս տեղ ծա գոր ծա կան բա ղադ րի չի: 
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ВЛИЯНИЕ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Т. ЕНОКЯН

Автор в своей статии представляет процесс обучения по формированию коммуникативных 
способностей у младших школьников, подчеркивая важность культуры речи учителя младших 
классов в данном процессе.

THE IMPLICATION OF TEACHER’S SPEECH ON THE FORAMATION  
OF COMMUNICATION SKILLS OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN

T. YENOKYAN

In the article the author presents the work on the formation of the communication skills of 
elementary school children, emphasizing the importance of speech culture of elementary school 
teacher in the process.
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
Ս ՏԵ ՓԱՆ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ  
Ա ՐԵՔ ՆԱ ԶԱՆ ՆԱ ՀԱ ՊԵՏՅԱՆ

DG ԴԻ ՆԱ ՄԻԿ Ե ՐԿ ՐԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅԱՆ ՓԱ ԹԵ ԹԻ  
ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ Ե ՐԿ ՐԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
Այ սօր դի նա միկ ծրագ րե րը հա մա կարգ

չային ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի կի
րառ մամբ մա թե մա տի կան ու սու ցա նե լու 
ա մե նաար դյու նա վետ մի ջոցն են հա մար
վում: Դի նա միկ ե րկ րա չա փու թյան DG փա
թե թը ե րկ րա չա փու թյան ու սում նա սի րու թյան 
հա մար նա խա տես ված հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րից է: Այն ին տե րակ տիվ մի ջա վայր 
է ե րկ րա չա փու թյան մեջ փոր ձեր կա տա րե
լու հա մար և ստեղծ վել է մա թե մա տի կայի ու
սու ցիչ նե րի հա մար որ պես հա մա կարգ չային 
օ ժան դակ մի ջոց՝ հար թա չա փու թյան դպ րո
ցա կան դա սըն թացն ա ռա վել ար դյու նա վետ 
դարձ նե լու հա մար (1):

Փա թե թի նպա տակն է սո վո րող նե րին 
հնա րա վո րու թյուն տալ հա մա կարգ չային 
փոր ձե րի օգ նու թյամբ ե րկ րա չա փու թյան մեջ 
ի նք նու րույն բա ցա հայ տում ներ կա տա րե լու:

DG–ն կա րող ե նք օգ տա գոր ծել հար
թա չա փու թյան դա սըն թա ցի խն դիր նե րի և 
թե ո րեմ նե րի ցու ցադր ման, ին տե րակ տիվ, 
ու սու ցո ղա կան և պատ կե րա վոր նյու թե րի 
պատ րաստ ման ու ներ կա յաց ման հա մար:

Փա թե թը կա րող է օգ տա գործ վել նաև 
հե տա զո տու թյուն նե րում պատ կեր նե րի 
ստեղծ ման, մո դե լա վոր ման, հի պո թեզ նե րի 
ձևա վոր ման և դրանց ճշ մար տա ցի ու թյան 
ստուգ ման հա մար: Այն կա րող են օգ տա գոր
ծել ի նչ պես մա թե մա տի կայի ո լոր տում մաս
նա գի տաց վող ու սա նող նե րը, այն պես էլ ե րկ
րա չա փու թյան պատ կե րա վոր աշ խար հով 
հե տաքրքր վող նե րը:

DG–ն հար թու թյան վրա տրա մադ րում է 
ե րկ րա չա փու թյան մո դե լը, ե րկ րա չա փա կան 
օբյեկտ նե րը և նրանց միջև ե ղած կախ վա

ծու թյու նը:
DG –ի հիմ նա կան գա ղա փարն է հնա րա

վո րու թյուն տալ հա մա կարգ չի վրա ստա
նա լու «թղ թի վրա» կա տար վող դա սա կան 
ե րկ րա չա փա կան կա ռու ցում նե րին նման 
կա ռու ցում ներ: Այ նու հետև DG–ն թույլ է տա
լիս «կեն դա նաց նել» ստաց ված նկա րը և 
հետ ևել, թե ի նչ պես է այն փո փոխ վում, ե րբ 
մկ նի կի օգ նու թյամբ շար ժում ե նք հիմ նա կան 
կե տե րը:

Կա ռուց ման գոր ծըն թացն ի րա գործ վում է 
ե րկ րա չա փա կան գոր ծիք նե րի օգ նու թյամբ: 
Օ րի նակ՝ 2 պատ կեր նե րի հատ ման կե տե
րը կա ռու ցե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ը նտ
րել «հատ ման կետ» գոր ծի քը և մկ նի կով նշել 
ան հրա ժեշտ պատ կեր նե րը (2): 

Այս պի սով՝ սահ մա նա փակ քա նա կու թյուն 
ու նե ցող հիմ նա կան գոր ծիք նե րի հա վա
քա ծո ւի օգ նու թյամբ հնա րա վոր է դառ նում 
ստեղ ծել ցան կա ցած կա ռուց վածք ան կախ 
բար դու թյան աս տի ճա նից: Կա ռու ցումն 
ա վար տե լուց հե տո կա րե լի է մկ նի կով շար
ժել ել ման կե տե րը, ին չի ար դյուն քում ամ
բողջ գծա գի րը դի նա մի կո րեն կփո փոխ վի՝ 
պահ պա նե լով կա ռուց ված քի մա սե րի միջև 
կախ վա ծու թյու նը: Սա դի նա միկ ե րկ րա չա
փու թյան հիմ նա կան սկզ բունքն է: Այս պի
սով՝ DG–ն ա պա հո վում է աշ խա տան քի ին
տե րակ տի վու թյու նը նկա րի հետ և վեր ջի նիս 
դի նա միկ հե տա զո տու թյան հնա րա վո րու
թյու նը:

DG –ի հնա րա վո րու թյուն ներն են.
• երկ րա չա փա կան կա ռու ցում նե րի 

մո դե լա վո րում. կա ռույց նե րի ստեղ ծում հա
մա կարգ չային կար կի նի և քա նո նի օգ նու
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թյամբ, ստաց ված ար դյունք նե րի հե տա զո
տում, չա փում նե րի ան ցկա ցում,

• DG–ն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
տես նե լու բո լոր կախ ված կա ռու ցում նե րի 
վայր կե նա կան փո փո խու թյուն ներն ու մի ա
ժա մա նակ մի քա նի ել քային պա րա մետ րե րի 
չա փում նե րը փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նակ,

•  կեն դա նի և տե սա նե լի պատ կեր նե
րի, ին տե րակ տիվ և դի նա միկ ու սու ցո ղա
կան ձեռ նարկ նե րի, տե ղե կա տու և է քս պերտ 
հա մա կար գե րի ստեղ ծում, մեկ նա բա նու
թյուն նե րի, կո ճակ նե րի, հու շում նե րի և հի
պերհ ղում նե րի օգ տա գոր ծում,

•  հա մա կարգ չային փոր ձե րի և հե տա
զո տու թյուն նե րի կազ մա կեր պում, հի պո թեզ
նե րի ա ռա ջադ րում և վիր տո ւալ ստու գում:

DG–ն թույլ է տա լիս կա տա րել կա ռու ցում
ներ, ո րոնք նման են կար կի նի և քա նո նի օգ
նու թյամբ կա տար վող դա սա կան կա ռու ցում
նե րին.

•  կա ռու ցել հատ ված ներ և ճա ռա
գայթ ներ,

•  կա ռու ցել շր ջա նա գիծ` ը ստ կենտ րո
նի և նրա վրա գտն վող կե տի,

•  կա ռու ցել շր ջա նա գիծ տր ված շա
ռավ ղով,

•  կա ռու ցել տր վա ծին հա վա սար տա
րա ծու թյուն ներ և ան կյուն ներ, 

• անց կաց նել զու գա հեռ և ո ւղ ղա հա
յաց գծեր, կի սորդ ներ,

•  կա ռու ցել տր ված պատ կե րին պատ
կա նող կե տեր,

• գտ նել պատ կեր նե րի հատ ման կե
տե րը:

«Կա ռու ցում ներ» պա րա մետ րե րի չա փե
լի ու թյու նը

Բա զային պա րա մետ րե րի փո փո խու
թյուն նե րից կախ ված՝ չա փում նե րը նույն պես 
ան մի ջա պես նո րաց վում են: Սա հե տա զո տու
թյուն նե րի կա տար ման, օ րի նա չա փու թյան 
ո րոն ման և հի պո թեզ նե րի ձևա վոր ման մեծ 
հնա րա վո րու թյուն է: Կա ռու ցում նե րի պա րա
մետ րե րը (եր կա րու թյուն նե րը, ան կյուն նե րը, 
մա կե րես նե րը և կոոր դի նատ նե րը) չա փել 
կա րե լի է 3 տար բե րա կով՝

• Ան մի ջա կան չա փում (կե տե րի նշու
մը չա փե լու հա մար և չա փում ներ գր ված
նե րի ստեղ ծու մը) ան հաս կա նա լի բա ռա կա
պակ ցու թյուն է, ճշ տել 

• Ա վե լաց նել գրու թյուն, ո րը պա րու
նա կում է դի նա միկ ար տա հայ տու թյուն ներ,

•  Հաշ վի չի օգ նու թյամբ ներդ նել ե րկ
րա չա փա կան հաշ վարկ ներ:

Ի նչ պես կա ռու ցել մո դել ներ DG –ի օգ նու
թյամբ. մո դել նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը 
ի նք նին ու սու ցո ղա կան է: Սա կայն տա րա ծա
չա փու թյան ու սուց ման սկզբ նա կան փու լում 
ան հրա ժեշտ են հա մե մա տա բար դյու րին 
հանձ նա րա րու թյուն ներ, ո րոնց պա հանջն է 
ար դեն պատ րաս տի մո դե լի վրա կա տա րել 
այս կամ այն կա ռու ցու մը: Ա մե նա տա րած
վա ծը, թերևս, հա տույթ նե րի կա ռուց ման խն
դիրն է:

Նկ. 1

Բազ մա նիս տի մո դե լը, օ րի նակ՝ խո րա
նար դի մո դե լը, հեշ տու թյամբ կա րե լի է դարձ
նել հա տույթ նե րի կա ռուց ման հանձ նա րա րու
թյուն: Պետք է մի այն մո դե լի վրա տե ղադ րել 
այն է լե մենտ նե րը, ո րոնք ո րո շում են հա տող 
հար թու թյու նը: Ա վե լի հա ճախ դրանք 3 կե
տեր են, ո րոն ցով այն պետք է ան ցնի: Սա
կայն կե տե րից եր կու սը կա ռու ցե լու փո խա
րեն կա րե լի է պար զա պես ան ցկաց նել ու ղիղ, 
այ նու հետև ո ւղ ղով և կե տով ո րո շել հա տող 
հար թու թյու նը: Կար ևոր է, որ այդ է լե մենտ
նե րը լի նեն «կապ ված» մո դե լին և պտտ վեն 
նրա հետ, ին չի հա մար ան հրա ժեշտ է կե
տերն ը նտ րել բազ մա նիս տի կո ղե րի կամ կո
ղե րը պա րու նա կող ու ղիղ նե րի վրա: 

Ու սում նա սի րենք օ րի նա կը: Խո րա նար
դի 3 զու գա հեռ կո ղե րի վրա տր ված են К, 
Լ, M կե տե րը: Կա ռու ցենք խո րա նար դի հա
տույ թը, ո րն ան ցնում է այդ կե տե րով (նկ. 1): 
Հա տույ թի տես քը կախ ված է տր ված կե տե
րի տե ղադ րու մից: Նկա րի վրա պատ կեր
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ված դեպ քում այն կլի նի հն գան կյուն, ո րի 3 
գա գաթ նե րը տր ված կե տերն են: Մնա ցա ծը 
կա րե լի է կա ռու ցել, օ րի նակ, այս պես՝ վիր
տո ւալ քա նո նի օգ նու թյամբ գտ նենք LK և 
D՛A՛ ու ղիղ նե րի P հատ ման կե տը (նկ. 2 ա): 
Այն վեր ևի սահ մա նագ ծի հար թու թյան վրա 
է: Նույն կերպ կա ռու ցենք LM և D՛C՛ ու ղիղ
նե րի հատ ման R կե տը, ո րը ևս նույն սահ
մա նագ ծի վրա է: Մի աց նենք ու ղիղ գծով P և 
R կե տե րը: A՛B՛ և B՛C՛ կո ղե րի հետ հատ ման 
կե տերն էլ կլի նեն հա տույ թի եր կու պա կա
սող գա գաթ նե րը (նկ. 2բ):

 Նկ. 2ա 

 Նկ. 2բ

Հա տույ թի վերջ նա կան տես քը ցու ցադր
ված է նկ. 2 բ–ում: Օգ տա գոր ծե լով մո դե
լում ներդր ված կա ռա վար ման մի ջոց նե րը՝ 
խո րա նար դը կա րե լի է պտ տել կա ռուց ման 
ըն թաց քում: Դա թույլ է տա լիս ա վե լի լավ 
պատ կե րաց նել կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը և 
խու սա փել այն պի սի սխալ նե րից, ի նչ պի սին, 
օ րի նակ, խաչ վող ու ղիղ նե րի հատ ման կե տե
րը կա ռու ցելն է:

Պ տույ տը կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև 
կա ռու ցում նե րը ստու գե լու հա մար: Ե թե վեր
ջինս ճիշտ է կա տար ված, ա պա պտույ տի 
ժա մա նակ կա րե լի է միշտ գտ նել այն դիր
քը, ե րբ հա տույ թը ձևա փոխ վում է հատ վա
ծի: Ե թե այդ պի սի ձևա փո խու թյուն չի լի նում, 

ու րեմն պետք է փնտ րել սխա լը: Բեր ված 
կա ռուց ման ժա մա նակ, փաս տո րեն, գոր
ծած վում է մի այն 1 գոր ծիք՝ քա նոն: Կա րե լի 
է օ գտ վել նաև զու գա հեռ գծեր ան ցկաց նե լու 
գոր ծի քից («կա ռու ցում նե րի» մե նյու) և հա
տույ թը կա ռու ցել այլ կերպ. K և M կե տե րով 
տա նենք ու ղիղ ներ, ո րոնք զու գա հեռ են LM –
ին և LK –ին, և մի աց նենք А՛В՛ և В՛С՛ կո ղե րի 
հետ նրանց հատ ման կե տե րը:

 Նկ. 3

Հանձ նա րա րու թյան մեջ կա րե լի է ֆիք սել 
K, L, M կե տե րը կո ղե րի վրա, բայց այն պես, 
որ դրանք շար ժա կան լի նեն: Այդ պի սով՝ կե
տե րի տե ղա շարժ ման ըն թաց քում հա տույթ
նե րը կփոխ վեն, ի սկ ո րոշ դիր քե րում ը նդ
հան րա պես կան հե տա նան: Օ րի նակ՝ մեր 
ա ռա ջին կա ռույ ցը չի աշ խա տում, ե թե KL 
հատ վա ծը զու գա հեռ է A՛D՛ –ին: Ձեռք չտա լով 
K և M կե տե րը` կ տե ղա փո խենք L –ը դե պի D՛ 
գա գա թը: Այդ ժա մա նակ վեր ևի հիմ քի հատ
ման կե տը կմո տե նա B՛ կե տին, և ի նչ –որ 
պա հի հա տույ թը հն գան կյու նից կվե րած վի 
KMB՛ քա ռան կյու նի: KMN քա ռան կյան N կե
տը, ո րը հա տույ թի հատ ման կետն էր BB՛ –ի 
հետ, այս ին տեր վա լում ան հե տա նում է, քա
նի որ N կե տը մենք չենք կա ռու ցել: L –ի հե
տա գա տե ղա փոխ ման ժա մա նակ հա տույ թը 
կր կին կդառ նա հն գան կյուն, բայց այն ար
դեն կհա տի խո րա նար դի ոչ թե վե րին, այլ 
ստո րին հիմ քը: Կս տա նանք հա տույ թի ձևի 
փո փոխ ման սա հուն և գե ղե ցիկ պատ կեր. 
ա մեն նոր դեպ քին ան ցնե լիս կս տաց վի հա
մա պա տաս խան հա տույ թը, ի սկ մնա ցած նե
րը կան հե տա նան: Այս պի սով՝ հա տույթ նե րի 
կա ռուց ման սո վո րա կան «թղ թային» հանձ
նա րա րու թյուն նե րը հե տա զո տու թյան ա ռար
կա են դառ նում հա մա կարգ չային տար բե
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У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ DG ПА КЕ ТА ДИ НА МИЧ НОЙ ГЕ О МЕТ РИИ В ПРО ЦЕС СЕ ПРЕ ПО
ДА ВА НИЯ ГЕ О МЕТ РИИ В ШКО ЛЕ

М. АКО ПЯН, С. ПО ГО СЯН, А. НА ГА ПЕ ТЯН

Ди на мич ные ге о мет ри чес кие прог рам мы или вир ту аль ные ге о мет ри чес кие ла бо ра то рии 
яв ля ют ся комп ью тер ны ми прог рам ма ми, расс чи тан ные для исс ле до ва ния ге о мет ри и. DG 
па кет ди на мич ной ге о мет рии яв ля ет ся ин те рак тив ной сре дой для про ве де ния ге о мет ри чес
ких опы тов. Он был соз дан для учи те лей ма те ма ти ки как вс по мо га тель ное комп ью тер ное 
средст во с цел ью бо лее эф фек тив но го про ве де ния уро ков ни ве ли ро ва ни я.

В стат ье предс тав ле ны зна че ние DG па ке та ди на мич ной ге о мет ри и, прин ци пы его ра бо
ты, спо соб нос ти и про цесс пост ро е ния мо де лей опи сан ны ми при ме ра ми.

րա կում. պա հանջն է` գտ նել տր ված կե տե րի 
բո լոր դիր քերն ու կա ռու ցել հա տույթ նե րը 
մաս նա վոր բո լոր դեպ քե րում: Լուծ ման ամ
բող ջու թյու նը և ճշ տու թյու նը կա րե լի է ստու
գել՝ տե ղա շար ժե լով կե տե րը գծագ րե րի վրա 
և փո փո խե լով պատ կե րի դիր քը:

Կա րե լի է բազ մա զան կա ռու ցո ղա կան 
հանձ նա րա րու թյուն ներ մտա ծել ե ռա չափ 
մո դել նե րի վրա: Օ րի նակ՝ կա րե լի է տալ 2 
խաչ վող ու ղիղ ներ (խո րա նար դի ան կյու նա
գի ծը և խո րա նար դի նիս տի ան կյու նա գի ծը) 
և պա հան ջել, որ ա շա կերտ նե րը կա ռու ցեն 
խաչ վող ու ղիղ նե րից մե կով ան ցնող, մյուս 
ո ւղ ղին զու գա հեռ հար թու թյուն, այ նու հետև 
կա ռու ցեն խաչ վող ու ղիղ նե րի հե ռա վո րու
թյու նը:

Մեկ այլ հանձ նա րա րու թյուն. տր ված 
է ու ղիղ և հար թու թյուն (կամ 3 կետ), պա
հանջ վում է կա ռու ցել ո ւղ ղի և հար թու թյան 
հատ ման կե տը: Մինչև հա տույթ նե րի կա
ռուց մանն ան ցնե լը ար դյու նա վետ կլի նի սկ
սել ա ռա վել պարզ դեպ քե րից: 

Ա ռա ջար կում ե նք ա ռա վել բարդ հանձ
նա րա րու թյուն: Պա հանջ վում է կա ռու ցել 
զու գա հե ռա նիստ, ո րի 3 կո ղե րը տր ված 
ու ղիղ նե րի վրա են: «Տա րա ծա չա փա կան» 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը, որ տեղ կար ևոր են 
ան կյուն նե րը և հե ռա վո րու թյուն նե րը, թեև 

բա վա կա նին դժ վար, սա կայն ան չափ հե
տաքր քիր և ու սու ցո ղա կան են: Դի տար կենք 
նմա նօ րի նակ մի հանձ նա րա րու թյուն. պա
հանջ վում է խո րա նար դի նշ ված գա գա թից 
կա ռու ցել տր ված հար թու թյա նը ո ւղ ղա հա
յաց ու ղիղ: 

Պետք է նշել, որ «պ րոյեկ ցի ա նե րի մե
թո դով» լուծ վող խն դիր նե րը կա րե լի է նաև 
լու ծել պատ կե րի հա մա պա տաս խան դիր քի 
ը նտ րու թյան օգ նու թյամբ: Այս մե թո դը վե րա
բե րում է վե րը ա ռա ջարկ ված խնդ րին (նկ. 1), 
որ տեղ ան հրա ժեշտ է տալ թվային հա րա
բե րու թյուն ներ, ը ստ ո րոնց՝ K, L, M կե տե րը 
բա ժա նում են հա մա պա տաս խան կո ղե րը: 
Թվային հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է լի նեն 
այն պի սին, ո րոնց դեպ քում հա տող հար թու
թյու նը կհա տի A՛B՛ և В՛С՛ կո ղե րը: Խո րա
նար դը պտ տե լուց հե տո հա տույ թը կդառ նա 
հատ ված, խն դի րը` հար թա չա փա կան: 

Այս պի սով՝ հոդ վա ծում տր վում են դի նա
միկ ե րկ րա չա փու թյան DG փա թե թի գրա ֆի
կա կան հիմ քով ձևա վոր վող տա րա ծա կան 
մտա ծո ղու թյան բո վան դա կու թյու նը, կա ռուց
ված քը և գոր ծա ռույթ նե րը, նկա րագր վում է 
ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի ստեղծ ման 
մո դել նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը հա մա
պա տաս խան նկա րագր ված օ րի նակ նե րով:
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THE USE OF DG DYNAMIC GEOMETRY PACKAGE IN THE PROCESS  
OF TEACHING GEOMETRY AT SCHOOL

M. HAKOBYAN, S. POGOSYAN, A. NAHAPETYAN

Dynamic Geometry Programs or the Virtual laboratories of Geometry are computer programs 
meant for the study of Geometry.

DG Dynamic Geometry package is interactive environment for experimentations in geometry.
It has been created for mathematics teachers, as a supplementary computer device to make 

the teaching process of planimetry more effective. 
The article gives the importance of DG package of Dynamic Geometry, work principle, poten

tials and the ways of modelling process based on the described examples. 
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Ու սուց ման կար ևո րա գույն խն դիր նե րից 
մե կը դպ րո ցի ա շա կեր տին` վաղ վա մաս
նա գե տին, քա ղա քա ցուն և եր կի րը կա ռու
ցո ղին ու զար գաց նո ղին ա պա գա մաս նա
գի տու թյան ճիշտ ը նտ րու թյուն կա տա րե լու 
դժ վա րին գոր ծում կողմ նո րո շելն է: Դրա 
հա մար կար ևոր է հաշ վի առ նել ոչ մի այն 
սե փա կան նա խա սի րու թյուն նե րը, մտա վոր 
ու նա կու թյուն նե րը, այլև ներ քին ու ար տա
քին աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րը: Այս 
աշ խա տան քում փոր ձում ե նք մատ նան շել 
բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի ի մա ցու թյամբ 
սո վո րո ղի ա ռջև բաց վող մաս նա գի տու թյան 
ը նտ րու թյան և գոր ծու նե ու թյան ծա վալ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Վե րը նշ ված հար ցե րի լուծ ման հնա րա
վոր տար բե րակ նե րից մե կը, մեր կար ծի քով, 
կա րող է հան դի սա նալ նա խագ ծային– հե
տա զո տա կան աշ խա տան քի կի րա ռու մը ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցում: 

Այն ա շա կեր տի հա մար կս տեղ ծի ո ւղ
ղորդ ված, և մի ա ժա մա նակ ան հա տա կան 
կամ թի մում աշ խա տանք կա տա րե լու կա րո
ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը կա տա րե լա
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն: Ոչ պա կաս կար
ևոր է նաև թի մային աշ խա տանք կա տա րե լու 
ար դյուն քում այն գի տակ ցու թյան ձևա վո րու
մը, որ մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գոր ծու
մը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է և մի ջա
վայ րի մշ տա պես փո փոխ վող պայ ման նե րին 
և պա հանջ նե րին հար մար վե լու մի ջոց: 

Ա շա կերտ նե րի նե րա ռու մը հե տա զո տա
կան բնույ թի աշ խա տանք նե րի մեջ կօգ նի 
զար գաց նե լու ի նք նու րույն խն դիր ներ ձևա
կեր պե լու և դրանց լուծ ման ու ղի ներ գտ նե լու, 
աշ խա տան քի թե րու թյուն նե րը ի նք նու րույն 
շտ կե լու կա րո ղու թյուն նե րը: Այս հատ կա
նիշ նե րը այ սօր վա ի րա գործ վող կր թա կան 
բա րե փո խում նե րի ա ռա ջադ րած պա հանջ
ներն են (1): Նմա նա տիպ ու սու ցու մը ու նի 
նաև դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյուն: 
Հա ճախ այս պի սի գոր ծու նե ու թյան տե սա

կը ա ռա վե լա գույնս ըն դու նե լի և ցան կա
լի է դառ նում նույ նիսկ մինչ այդ ա ռար կայի 
հան դեպ հե տաքրք րու թյուն չցու ցա բե րող 
սո վո րո ղի հա մար: Նա կար ևո րում է իր դե
րը կա տար վող գոր ծըն թա ցում, ին չը ո ւղ ղա
կի ո րեն նպաս տում է ան ձի ի նք նաարժ ևոր
ման հա մա կար գի ձևա վոր մա նը: Ու սուց չի 
գոր ծու նե ու թյու նը այս գոր ծըն թա ցում կա
րե լի է ո րա կա վո րել որ պես «հե տա զո տա
կան» ման կա վար ժու թյուն, ո րը ոգ ևո րում է 
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի, օգ նում նրա աշ
խար հըն կալ ման լայ նաց մա նը, ի նք նաար
տա հայտ ման մի ջոց նե րի տի րա պետ մա նը և 
այլն:

Բ նա գի տա կան ա ռար կա նե րի ու սում նա
սի րու թյան գոր ծըն թա ցում նա խագ ծային 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը այ սօր 
ձեռք է բե րում հա տուկ նշա նա կու թյուն: Նա
խագ ծային մե թո դով հար մար է ու սում նա սի
րել այն թե մա նե րը, ո րոնք ու սուց չի կար ծի
քով քիչ կամ ը նդ հան րա պես ար տա ցոլ ված 
չեն ու սում նա կան ծրագ րում, կամ թե մայի 
ու սում նա սիր մա նը ծրագ րով հատ կաց ված 
ժա մա քա նա կը բա վա րար չէ թե ման խոր և 
բազ մա կող մա նի ո րեն ու սում նա սի րե լու հա
մար, բայց ու սու ցիչն այն կար ևոր է հա մա
րում: Աշ խա տանք նե րի գե րակշ ռող մա սը 
կա տար վում է դա սե րից դուրս [2, 28]:

Նշ ված աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը 
պա հան ջում է աշ խա տան քային քայ լե րի 
հս տակ ո րո շում, ան վտան գու թյան կա նոն
նե րի ա պա հո վում, թի մային աշ խա տան քի 
գի տակ ցու թյուն, խիստ կազ մա կերպ վա ծու
թյուն և համ բե րա տա րու թյուն: 

Նա խագ ծային ի րա կա նաց ման գոր ծըն
թա ցի հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներն են. 1) 
թե մայի ը նտ րու թյուն, 2) խն դիր նե րի ձևա
կեր պում, 3) աշ խա տան քի կա տար ման ու ղի
նե րի ո րո շում, 4) աշ խա տան քային խմ բե րի 
ձևա վո րում, 5) աշ խա տան քային գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, 6) աշ խա տան քի 
ամ փո փում, ար դյունք նե րի գնա հա տում (5, 

Ա ՐԱՔՍՅԱ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ 
ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ

ՆԱ ԽԱԳ ԾԱՅԻՆ– ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ  
ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՄԵՐ ՓՈՐ ՁԸ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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46):
Նշ վա ծից հետ ևում է, որ յու րա քան չյուր 

փու լի ի րա կա նաց ման հա մար ա ռանձ նա հա
տուկ դեր է վե րա պահ վում ու սուց չին: 

Այ սօր, ի նչ պես եր բեք, հո սող ջրային հա
մա կար գե րը ձեռք են բե րում կար ևոր բնա
պահ պա նա կան նշա նա կու թյուն և հան դի
սա նում են տար բեր գի տա վեր լու ծա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի թի րախ: Ջրի ո րա կի 
գնա հատ ման տար բեր մե թոդ ներ են կի րառ
վում: Գե տա կի ջրի ո րա կը կախ ված է ոչ մի
այն բնա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նից, 
այլև ար հես տա ծին (հիմ նա կա նում տեխ նա
ծին) և տե ղային բնույ թի ազ դակ նե րի առ կա
յու թյու նից: Վեր ջին ներս հիմ նա կա նում ա ռա
ջա նում են ար տադ րա կան թա փոն նե րից և 
այլ աղ տո տում նե րից: Սրանք պայ մա նա վո
րում են ջրի ո րա կի կար գը:

2010 թվա կա նի մայիս– հու նիս ա միս
նե րին Գյում րու №42 ա վագ դպ րո ցի ա շա
կերտ նե րին բախտ վի ճակ վեց ներգ րավ վե լու 
«Հա յաս տա նի գե տե րի և վտակ նե րի կեն սա
բազ մա զա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը» 
բնա պահ պա նա կան քա րո զար շա վին, ո րի 
նա խա ձեռ նողն էր Հա յաս տա նում Գեր մա նա
կան տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
(gtz, այժմ` giz) Կեն սա բազ մա զա նու թյան կա
յուն կա ռա վա րում ծրա գի րը: Քա րո զար շա վի 
ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր դար ձավ ՀՀ ԲՆ 
շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան մո
նի թո րին գի կենտ րո նի և ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հա
մա գոր ծակ ցու թյամբ:

Քա րո զար շա վի նպա տակն էր.
• Ս տեղ ծել մո դել միջ նա կարգ դպ րոց

նե րում բնա պահ պա նու թյան մա սին ար տա
դա սա րա նային գործ նա կան ու սուց ման հա
մար:

•  Բարձ րաց նել գե տե րի և առ վակ նե
րի` որ պես կեն դա նի է կո հա մա կար գե րի մա
սին ի րա զե կու մը: 

• Ա շա կերտ նե րին ու սու ցա նել և ակ
տի վո րեն ներգ րա վել ի րենց մի ջա վայ րի վեր
լու ծու թյանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րի մեջ 
և դրա նով ի սկ պա տաս խա նատ վու թյան և 
սե փա կա նու թյան մեծ զգա ցում սեր մա նել 
նրանց շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ:

•  Տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել Հա յաս
տա նում գե տե րի և վտակ նե րի ջրի ո րա կի 
վե րա բե րյալ [4, 4]:

 Ծ րագ րին մաս նակ ցեց 100 դպ րո ցի 

և է կո –ա կումբ նե րի 120 ու սու ցիչ և մոտ 1200 
ա շա կերտ [4, 3]: 

Գյում րու № 42 ա վագ դպ րո ցի ա շա կերտ
նե րը ցու ցա բե րե ցին գոր ծուն մաս նակ ցու
թյուն այդ ծրագ րի ի րա գործ մա նը, ո րը տևեց 
մայի սի 15 –ից հու նի սի 15 –ը: Մեզ տրա
մադ րել է ին ձեռ նարկ, հատ կո րոշ ման ու
ղե ցույց ներ, մեր դպ րո ցի կող մից ու սում նա
սի րու թյան հա մար կազմ ված քար տեզ (նկ. 
1) և աշ խա տան քային գոր ծիք ներ (տա րա, 
գա վաթ, խո շո րա ցույց, խո զա նակ, միկ րո
ֆիլտր, պա րան, ցից): Մեր հե տա զո տու թյու
նը ո ւղղ ված էր Գյում րի քա ղա քի և հա րա կից 
գե տե րի ու վտակ նե րի ջրե րի ու սում նա սի րու
թյա նը: 

Ա շա կերտ նե րի կող մից կա տար ված հե
տա զո տու թյու նը կազմ ված է ե ղել հետ ևյալ 
քայ լե րից.

նկ.1 
Ա բի ո տիկ գոր ծոն նե րի հե տա զո տու

թյուն (գ նա հատ ման թեր թիկ). 1) ջրի ջեր
մաս տի ճա նի ո րո շում, 2) Գույն և պղ տո րու
թյուն` ջրի նմու շը լց նել ա պա կե տա րայի մեջ, 
պա հել սպի տակ թղ թի ա ռջև և հա մե մա տել 
խմե լու ջրի հետ, 3) Հոտ` ջրի նմու շը լց նել 
ա պա կե տա րայի մեջ, հա մե մա տել խմե
լու ջրի հետ, 4) Քա րե րի վրա` ջրի մուռ նե րի 
տե սա նե լի աճ (սնն դա րար նյու թե րի կու տա
կում), 5) Քա րե րի տակ` տե սա նե լի սև ծած
կույ թի առ կա յու թյուն (թթ ված նի ան բա վա
րա րու թյուն) (3, 32):

Միկ րո կա ռուց վածք նե րի գնա հա տում 
(գե տա կի կա ռուց ված քը). 1) ու սում նա սի
րել առ վա կի հատ վա ծը` քայ լե լով հո սան քով 
վերև և ներքև, 2) գծել առ վա կի ձևը, 3) նկա
րագ րել կար ևոր բա ղադ րիչ նե րը և նե րա ռել 
յու րա հատ կու թյուն նե րը գծագ րում, բա ցատ
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րել քար տե զի վրա տր ված նշան նե րը (3, 33): 
Գե տա կի հոս քի ա րա գու թյան ո րո շու

մը: 1) ե րեք ան գամ չա փել ժա մա նա կը, ո րի 
ըն թաց քում խցա նը լո ղա լով ան ցնում է գե
տի 10 մ եր կա րու թյամբ հատ վա ծը, 2) ո րո շել 
հոս քի ա րա գու թյու նը ը ստ բա նաձ ևի. մա
կեր ևու թային հոս քի մի ջին ա րա գու թյու նը` 

, գե տի հոս քի 
մի ջին ա րա գու թյու նը` 

 (3, 35):
Գե տի հու նի գծագ րում և խո րու թյան 

չա փում: Գե տի ա փե րի եր կու կող մե րում ամ
րաց նել սյու ներ, դրանք ի րար մի աց նել պա
րա նի մի ջո ցով: Խո րու թյու նը ո րո շել ձգ ված 
պա րա նի եր կայն քով` յու րա քան չյուր 20 (10) 
սմ կտր ված քի հա մար (3, 34):

Բ նա հո ղի քար տե զը: Ը նտ րել հար մար 
հատ ված, որ տեղ բնա հո ղը տե սա նե լի է և 
հար– մար է ու սում նա սի րու թյան հա մար: 
Այ նու հետև ը նտր ված տա րած քում ա ռանձ
նաց նել քա ռա կու սի մի հատ ված (1 մ2 մա կե
րե սով)՝ օգ տա գոր ծե լով պա րան և չորս ցից: 
Ա պա քար տե զագ րել առ վա կի բնա հո ղը (3, 
37):

Կեն սա բա նա կան գոր ծոն ներ, սապ րո
բային ար ժեք (ՍԱ): 1) Քա րե րի վրա կամ 
դրանց տակ, ջրային բույ սե րի, ցե խու տի 
վրա նս տած, ի նչ պես նաև ա վա զի կամ ցե խի 
մեջ հան դի պող ջրային ա նող նա շա րա վոր 
կեն դա նի նե րին վրձ նի մի ջո ցով տե ղա փո խել 
նա խա պես գե տի ջրով լց ված տար րա նե րի 
մեջ, 2) տե սա կա վո րել, 3) հաշ վել դրանց քա
նա կը, 4) ո րո շել սապ րո բային ար ժե քը և ջրի 
ո րա կի կար գը (3, 39):

Լ րաց ված գնա հատ ման թեր թիկ ներն ու 
փոր ձին ա ռնչ վող լրա ցու ցիչ նյու թե րի թղ թա
պա նա կը (շա րադ րու թյուն և տե սա հո լո վակ) 
ներ կա յաց վել է մր ցույ թին: Ծրա գիրն այդ
քա նով ա վարտ վեց, սա կայն ա շա կերտ նե րի 
հե տաքրք րու թյու նը չս պառ վեց: Նոյեմ բե րին 
նոր մե թո դա բա նու թյամբ, ո րն ա ռա ջար կել 
էր «Ջ րի մո նի թո րին գի հա մաշ խար հային օր» 
կազ մա կեր պու թյու նը նոր ու սում նա սի րու
թյուն ներ ան ցկաց րինք Գյում րի գե տա կում: 
Աշ խա տան քային գոր ծիք նե րը` ջեր մա չափ, 
պղ տո րու թյու նը ո րո շող պար զա գույն սարք, 
թթ ված նի պա րու նա կու թյու նը և ջրի pH –ը 
ո րո շե լու հա մար հա տուկ հա բեր (տ րա մադ
րել էր «Բի ո սո ֆի ա» ՀԿ –ը): Այս ծրագ րում 

ը նդ գրկ վե ցին ա վե լի մեծ թվով ա շա կերտ
ներ: Աշ խա տան քի ըն թաց քում ո րո շե ցինք` 
1) ջրի և օ դի ջեր մաս տի ճան նե րը, 2) ջրի 
պղ տո րու թյու նը, 3) մի ջա վայ րի ռե ակ ցի ան` 
pH –ը (ն պա տա կա հար մար գտանք ա շա
կերտ նե րին սո վո րեց նել նաև լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում ջրի pH –ը ո րո շե լու դա սա
կան ե ղա նա կը), 4) թթ ված նի պա րու նա
կու թյու նը, 5) ջրի ո րա կը: Թի մի հիմ նա կան 
աշ խա տան քային խում բը հե տա զո տու թյուն
նե րի նա խորդ փու լը ի րա կա նաց րած ա շա
կերտ ներն է ին, ով քեր, ու նե նա լով նախ
նա կան գի տե լիք ներ և հե տա զո տու թյուն 
ան ցկաց նե լու փորձ, ա պա հո վե ցին նո րեկ
նե րի ներգ րա վու մը աշ խա տանք նե րի մեջ: 
Ար դյուն քը գո հա ցու ցիչ էր, ո րով հետև ա շա
կերտ նե րը ոչ մի այն յու րաց րին հե տա զո տա
կան աշ խա տան քի կա տար ման մե թո դի կան, 
այլև կա րո ղա ցան հա ջո ղու թյամբ ի րա կա
նաց նել աշ խա տան քը, վեր լու ծել տվյալ նե րը 
և ներ կա յաց նել ոչ մի այն ծրագ րի հաշ վետ
վու թյուն, այլև ար տա դա սա րա նա կան մի ջո
ցառ ման ժա մա նակ ներ կա յաց րին դպ րո ցի 
հան րույ թին և ա շա կերտ նե րին: Ար դյունք
նե րից ոգ ևոր ված դպ րո ցի բնա գի տա կան 
ա ռար կա նե րի մե թոդ մի ա վո րու մը ո րո շեց 
նա խագ ծային աշ խա տան քը դարձ նել բնա
գի տու թյան, աշ խար հագ րու թյան, քի մի այի 
և կեն սա բա նու թյան դա սըն թա ցում, ի նչ պես 
նաև հու մա նի տար հոս քի 10–րդ դա սա րա
նում «Ջ րո լորտ» թե մայի ու սում նա սիր ման 
ժա մա նակ գործ նա կան այ լընտ րան քային 
աշ խա տանք:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք հու մա նի տար 
հոս քի 10–րդ դա սա րա նում «Ջ րո լորտ» թե
մայից կա տար ված նա խագ ծային աշ խա
տան քի հա մա ռոտ ըն թաց քը և ար դյունք նե
րի վեր լու ծու թյու նը:

1) Թե մայի ը նտ րու թյուն` Գյում րի գե տա
կի ջրի ո րա կի գնա հա տում, 

2) Խնդ րի ձևա կեր պում` Գյում րի գե տա
կի ջրե րի ո րա կի գնա հա տումն էր, ը ստ տար
բեր հատ ված նե րի` Վ. Սարգ սյան փո ղո ցից 
մինչև քա ղա քային ավ տո կա յա նի հետ նա
մաս (մոտ 8 կմ) եր կա րու թյամբ: Չնա յած գե
տի ոչ մեծ եր կա րու թյա նը՝ այդ հատ ված նե րը 
տար բեր վում են մի մյան ցից ի րենց բնակ լի
մա յա կան պատ կե րով (ջեր մաս տի ճան, խո
րու թյուն, կեն սա բազ մա զա նու թյուն), ի նչն իր 
ազ դե ցու թյունն է գոր ծում ջրե րի կեն սա բազ
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մա զա նու թյան վրա:
3) Աշ խա տան քի կա տար ման ու ղի նե րի 

ո րո շում՝ ծա նո թաց նել ա շա կերտ նե րին ջրե
րի հե տա զոտ ման մե թոդ նե րին. քի մի ա կան, 
ա բի ո տիկ գոր ծոն նե րին, ջրային օբյեկտ
նե րի կեն սա բա նա կան գո տի ա վոր մա նը: 
Խճան կա րի մե թո դի կի րառ մամբ ու սու ցա նել 
ջրային ա նող նա շա րա վոր նե րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք հա մար վում են ջրի 
ո րա կի ցու ցիչ ներ:

4) Աշ խա տան քային խմ բե րի ձևա վո
րում ձևա վո րել 4 խումբ յու րա քան չյու րում 
5–6 ա շա կերտ: Խմ բե րին ներ կա յաց վեց հե
տա զո տու թյան կոնկ րետ վայ րը և ժա մը:

5) Աշ խա տան քային գոր ծո ղու թյուն նե
րի ի րա կա նա ցում (տ ևո ղու թյու նը՝ 30–45 ր): 
Ը ստ նա խա պես կազ մած աշ խա տան քային 
պլա նի՝ կա տար վեց հետ ևյալ հե տա զո տու
թյուն նե րը.

1. Ա բի ո տիկ գոր ծոն նե րի վեր լու ծու
թյուն

2.  Միկ րո կա ռուց վածք նե րի գնա հա
տում

3.  Գե տի հոս քի ա րա գու թյան ո րո շում
4.  Գե տի հու նի գծագ րում
5. Բ նա հո ղի քար տեզ
6.  Կեն սա բա նա կան գոր ծոն ներ
6) Աշ խա տան քի ամ փո փում, ար դյունք

նե րի գնա հա տում: Հա ջորդ օ րը յու րա քան
չյուր խումբ ամ փո փեց իր աշ խա տանք նե րը, 
կազ մեց եզ րա կա ցու թյուն և ներ կա յաց րեց 
դա սա րա նին: Ա պա հա մադ րե ցինք բո լոր 
չորս խմ բե րի աշ խա տանք նե րը և ե կանք 
ը նդ հա նուր եզ րա կա ցու թյան՝ հա մա ձայն 
ո րի.

Ա ԲԻ Ո ՏԻԿ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ 
Օ դի ջեր մաս տի ճան: Գե տա կի քա ղաք 

մուտ քի և ել քի հատ ված նե րում օ դի ջեր մաս
տի ճա նը ա ճում է 4–5 0C –ով (Տե՛ս Աղ. №1):

Ջ րի ջեր մաս տի ճան: Գե տի ջրի ո րա կը 
հա կա դարձ հա մե մա տա կան է ջրի ջեր մաս
տի ճա նին: Ի նչ քան ա վե լի բարձր է ջեր մաս
տի ճա նը, այն քան ա վե լի է նվա զում թթ ված
նի կլան ման ու սպառ ման գոր ծըն թաց նե րի 
ա րա գու թյու նը: Քա ղա քի մի ջով ան ցնե լիս 
գե տա կի ջրի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է 
(մոտ 8 0C –ով), ո րը բե րում է թթ ված նի պա
րու նա կու թյան նվազ մա նը: Ա շա կերտ նե րը 
նշե ցին, որ թթ ված նի մեծ մա սը ծախս վում է 
օր գա նա կան նյու թե րի քայ քայ ման վրա (Տե՛ս 

Աղ. №1):
Հոտ: Ջրի հո տը քայ քայ ման գոր ծըն թա

ցի ցու ցա նիշ է: Քա ղա քի մուտ քի մոտ ջու
րը հոտ չու նի, ի սկ կենտ րո նում և ել քի մոտ 
տհաճ կո յու ղաջ րե րի հոտ ու նի: Հո տի առ կա
յու թյու նը ևս վկա յում է օր գա նա կան նյու թե րի 
քայ քայ ման գոր ծըն թա ցի մա սին:

Գույն և պղ տո րու թյուն: Քա ղա քի մի ջով 
ան ցնե լիս գե տա կի ջրի գույ նը մգա նում է, և 
պղ տո րու թյու նը՝ ա վե լա նում: Քա ղա քի մուտ
քի մոտ ջու րը գույն չու նի, ի սկ կենտ րո նում 
և քա ղա քի ել քի մոտ՝ նկա տե լի ո րեն պղ տոր, 
եր ևա ցող լո ղա ցող մաս նիկ նե րով:

Թթ ված նի պա րու նա կու թյուն: Քա ղա քի 
ել քի մոտ նկատ վում է ջրի մուռ նե րի տե սա նե
լի աճ, ո րը սնն դա րար նյու թե րի կու տակ ման 
ցու ցա նիշ է, ի նչ պես նաև ա նուղ ղա կի կեր
պով մատ նան շում է ֆոս ֆա տով և նիտ րա
տով աղ տոտ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 

Ջ րի հա տա կին ըն կած քա րե րի ստո րին 
շեր տի գու նա վո րու մը մատ նան շում է եր
կա թի սուլ ֆի դի առ կա յու թյու նը, ո րը ջրում 
թթ ված նի ան բա վա րար պա րու նա կու թյան 
նշան է: Քա ղա քի մի ջով ան ցնե լիս նկատ
վում է գե տա կում գտն վող քա րե րի տակ սև 
ծած կույ թի աճ:

pH: pH –ի ար ժե քից է կախ ված ջրային 
օր գա նիզմ նե րի նոր մալ ա ճը, զար գա ցու մը և 
կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը, ի նչ պես նաև շատ 
քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց
ներ: Քա ղա քի մի ջով ան ցնե լիս գե տա կի ջրի 
ռե ակ ցի ան չե զո քից դառ նում է թույլ հիմ
նային (7–8): Գե տա կի ջրի ո րակն ըն դուն
ված նոր մայի սահ ման նե րում (բ նա կան ջրե
րի pH –ի ար ժե քը կազ մում է 6,5–8):

ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ
Գե տի ա փա մերձ հատ ված նե րը և հու նը 

մի ա տե սակ կա ռուց վածք ու նեն, ո րը վկա յում 
է տե սա կային բազ մա զա նու թյան նվազ ման 
և ջրի աղ տոտ վա ծու թյան բարձր մա կար
դա կի մա սին: Բնա կան գե տե րին բնո րոշ են 
մի քա նի ֆի զի կա կան կա ռուց վածք ներ (մեծ 
քա րեր, աս տի ճա նա կան և կտ րուկ իջ վածք
ներ, խիճ, ա վազ, ճյու ղեր, ա րա գա հոս հատ
ված ներ, ջր վեժ ներ և այլն):

Բ նա հո ղի ու սում նա սի րու թյու նը ևս հիմ
նա վո րեց այն կար ծի քը, որ գե տը բա վա
կա նա չափ աղ տոտ ված է, քա նի որ բա ցի 
ճյու ղե րից ու տերև նե րից հայտ նա բե րե ցինք 
կեն ցա ղային աղ բի մեծ պա շար:



247

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ (ՍԱՊ
ՐՈ ԲԱՅԻՆ ԱՐ ԺԵՔ` ՍԱ)

Գե տում տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը 
նվա զում է: Հիմ նա կա նում հայտ նա բեր վել են 
սա կա վա խո զան որ դեր, տզան մո ծա կի թր
թուր ներ, խխունջ կո ճիկ, ջրի շուկ, բայո տիս 
ցե ղի մի օ րի կի թր թուր ներ: Ի նչ քան ցածր է 
սապ րո բային ար ժե քը, այն քան մա քուր է ջու
րը: ՍԱ ևս վկա յում է գե տի ջրի աղ տոտ վա ծու
թյան բարձր մա կար դա կը: ՍԱ քա ղա քի մուտ
քից մինչև ՀՊՃՀ –ի Գյում րու մաս նա ճյու ղի 

մոտ մե ծա նում է (3.4), ա պա մինչև Սվերդ լով 
փո ղո ցի մո տա կայ քը նվա զում է (3.2) (ա շա
կերտ նե րը նկա տե ցին, որ այս տեղ գոր ծում է 
գե տե րին բնո րոշ ի նք նա մաքր ման սկզ բուն
քը), քա ղա քի սահ ման նե րի մոտ նո րից մե
ծա նում (3.6): Այս պի սով՝ Գյում րի գե տա կը, 
քա ղա քի տա րած քով ան ցնե լով, հա գե նում 
է կո յու ղաջ րե րով, կեն ցա ղային աղ բով, ո րի 
պատ ճա ռով 3–րդ կար գի գե տի ջու րը, քա ղա
քով ան ցնե լով, վե րած վում է 5–րդ կար գի:

Դի տա կետ
Ղա րիբ ջա նյան 
խճու ղի (Ավ տո կա
յա նի հետ նա մաս)

Ս վերդ լով փո ղոց 
(Ման կա կան ա տամ
նա բու ժա րա նի մոտ)

ՀԱՊՀ –ի (Պո
լի տեխ նիկ) 
մո տա կայք

Վ. Սարգ սյան 
(մար զադպ րո ցի 
մոտ)

Օ դի ջեր մաս տի ճան 14 0C 11 0C 12 0C 5 0C

Ջ րի ջեր մաս տի ճան 10 0C 9 0C 8 0C 3 0C

Գույ նը Գույն գորշ գորշ գոր շա վուն

pH 7,7 7,6 7,6 7,3

Թթ ված նի պա րու նա
կու թյու նը 4 4 8 4

Պղ տո րու թյուն (մմ) 39 42 67 92

Սապ րո բային ար ժե քը 3,6 3,2 3,4 –

Կար ծում ե նք՝ նմա նա տիպ գործ նա կան 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը ա շա
կերտ նե րի մեջ կդաս տի ա րա կի ջերմ վե րա
բեր մունք շր ջա պա տող բնու թյան հան դեպ, 
կզար գաց նի ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծե լա

կեր պը և ոչ մի այն ցան կու թյուն կա ռա ջաց
նի, այլև ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ կձ ևա վո րի 
գի տու թյան բնա գ` ա վա ռում հե տա գա յում 
աշ խա տե լու հա մար:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կարգ, Եր., 2004 թ.: 
2. Ա. Սա հա կյան, Սո վո րող նե րի ի նք նու րույն– գործ նա կան աշ խա տանք ներ, Վա նա ձոր, 2010 թ.: 
3. Կեն սա բազ մա զա նու թյան կա յուն կա ռա վա րում Հա րա վային Կով կա սում, «Հա յաս տա նում գե տե րի 

և վտակ նե րի կեն սա բազ մա զա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը». Հա յաս տա նում բնա պահ պա նա
կան կր թու թյան մո դել, Աշ խա տան քային փաս տա թուղթ, Հա յաս տան, 1/2010 թ.: 

4. Կեն սա բազ մա զա նու թյան կա յուն կա ռա վա րում Հա րա վային Կով կա սում, «Հա յաս տա նում գե տե րի 
և վտակ նե րի կեն սա բազ մա զա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը». Հա յաս տա նում բնա պահ պա նա
կան կր թու թյան մո դել, Ծրագ րի ար դյունք նե րի հաշ վետ վու թյուն, Հա յաս տան, 1/2010 թ.: 

5. Ա. Կի րա կո սյան, Նա խագ ծային կա րո ղու թյու նը որ պես կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ստեղ ծա գոր ծա կա
նու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ, «Ման կա վար ժա կան միտք», Եր., «Զան գակ», 2015 թ., հ. 3: 
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НАШ ОПЫТ ПРЕ МЕ НЕ НИЯ ПРО ЕКТ НО –ИСС ЛЕ ДИ ВА ТЕЛЬС КО ГО  
МЕ ТО ДА В ШКО ЛЕ 

А. ГЕ ВОР ГЯН, К. СА А КЯН 

Одинизметодовобучения,влияющегонаразвитиесамосознанияисамооценкиученика,а
такжеподнятиясамостоятельностииуверенностивсебепривыполнениизаданнойработы,яв
ляетсяосуществлениеисследовательскойработыужесошкольнойскамьи:Этостановитсявоз
можным в старших классах. Учениками, вместе с руководителем, 42–ойшколы г. Гюмри было
проведено исследование качества воды речки, протекающей по городу, в разных ее отрезках,
отличающихсяпо составуразличныхпримесейнеорганического,органическогои техногенного
происхождения.Вработеописаноцель,подготовка(сос тав ле ние про ек та),всестадииработы,
полученныеданные,иханализизаключение.Учтенывсепараметры,обуславливающиесостоя
ниеводы,иметодыихопределения.

OUR EXPERIENCE OF USING THE PROJECT–RESEARCH METHOD IN THE SCOOL
A. GEVORGYAN, K. SAHAKYAN

One of the methods of learning that affects the development of self–awareness and self–es
teem of the student, as well as raising self–sufficiency and self–confidence in doing the assigned 
work, is the implementation of research work already at the school desk: this becomes possible in 
high school. Students, together with the supervisor of the 42nd school in Gyumri, carried out a 
study of the quality of the river water flowing through the city in its different segments, differing 
in composition of various admixtures of organic, inorganic and technogenic origin. The work 
describes the goal, preparation (drafting the project), all stages of work, data obtained, their 
analysis and conclusion. All parameters that calibrate the state of water, and methods for their 
determination are taken into consideration.
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ԿԱ ՐԻ ՆԱ ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆ 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄՆ Ը ՍՏ  
ՏԱՐ ԲԵՐ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՀԱՏ ՎԱԾ ՆԵ ՐԻ

Օ տար լե զու նե րի ու սուց ման ըն թաց քում 
քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րի ներ կա յաց
ման հար ցը քն նարկ ման ա ռար կա է դար ձել 
տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում: Բուռն 
քն նար կում ներ են ան ցկաց վել քե րա կա նու
թյան դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի վե րա բե
րյալ: Ի նչ պես հայտ նի է, տար բեր ժա մա նա
կա հատ ված նե րում գոր ծած վել են տար բեր 
մո տե ցում ներ և մե թոդ ներ օ տար լե զու նե րի 
դա սա վանդ ման վե րա բե րյալ։ Հետ ևա բար 
քե րա կա նու թյան դա սա վանդ ման մե թոդ նե
րը և մո տե ցում նե րը տաս նա մյակ նե րի ըն
թաց քում ու նե ցել են ի րենց ա ռա վե լու թյուն
նե րը և թե րու թյուն նե րը։

Մեր հոդ վա ծում փորձ ե նք ա նում քն
նար կել և վեր լու ծել օ տար լե զու նե րի դա սա
վանդ ման մե թոդ նե րը, դա սա կար գել դրանց 
ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը: Այժմ 
փոր ձենք քն նար կել մե թոդ նե րը: 

Քե րա կա նա կան–թարգ մա նա կան մե
թոդ (grammar–translation method): Քե
րա կա նա կան–թարգ մա նա կան մե թո դը 
քե րա կա նու թյան դա սա վանդ ման մեջ ա մե
նա տա րած ված և ա մե նա հին մե թոդ նե րից 
է։ Այն ձևա վոր վել է XVII–XIX դա րե րում և 
այդ ժա մա նա կից ի վեր իր ա ռանց քային 
տեղն ու նի օ տար լեզ վի քե րա կա նու թյան 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում։ Մե թո դի 
հիմ նա կան նպա տակն է ե ղել օ տար լեզ վով 
ըն թեր ցա նու թյու նը և թարգ մա նու թյու նը: 
«Այն ըն թեր ցա նու թյան հմ տու թյուն նե րի այն 
մա կար դա կի ձևա վո րումն է, որ սո վո րո ղը 
կա րո ղա նա գրա կա նու թյուն ըն թեր ցել ու սու
ցան վող լեզ վով» (Richards and Rodgers 2001, 
4)։ 

Մե թո դի շր ջա նակ նե րում ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում են քե րա կա նա կան կա ղա պար
նե րի ու սու ցու մը, նա խա դա սու թյուն նե րի 
քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյու նը մայ րե նի 
լեզ վով, ի նչ պես նաև սո վո րող նե րի ըն թեր
ցա նու թյան և գրա վոր խոս քի հմ տու թյուն նե

րը զար գաց նե լը: Ի նչ վե րա բե րում է բա նա
վոր խոս քի, ո ւնկնդ րե լու հմ տու թյուն նե րի և 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, ա պա այն 
ան ցնում է հե տին պլան (Г. В. Ро го ва, 1975, 
12): 

Ինչ պես հայտ նի է, մե թո դը ա վան դա կան 
է, ու սուց չի դե րը՝ նույն պես։ Դա սի ըն թաց
քում ու սու ցի չը հան դես է գա լիս որ պես «վե
րա դաս», սո վո րող ներն էլ կա տա րում են այն, 
ի նչ հանձ նա րա րում է ու սու ցի չը։

Հաշ վի առ նել քե րա կա նա կան–թարգ մա
նա կան մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե
րու թյուն նե րը.

Ա ռա վե լու թյուն ներ. 1) քն նարկ վող մե
թո դի շր ջա նակ նե րում դա սա վան դու մը հա
մակց վում է զու գադ րա կան ու սում նա սի
րու թյամբ, ո րի ար դյուն քում ու սա նող նե րին 
հեշ տո րեն հա ջող վում է գտ նել քե րա կա նա
կան հա մար ժե քը մայ րե նի լեզ վում, ի նչն էլ 
հան գեց նում է նյու թի ա ռա վել խոր և հիմ
նո վին ը մբռն մա նը, 2) թարգ մա նու թյան մի
ջո ցով հնա րա վոր է հեշ տու թյամբ հա ղոր դել 
և բա ցատ րել զա նա զան բա ռեր, ար տա հայ
տու թյուն ներ և քե րա կա նա կան կա ղա պար
ներ, 3) չկան հա ղոր դակ ցա կան պատ նեշ ներ 
ու սուց չի և սո վո րո ղի միջև:

1)  Թե րու թյուն ներ. 1) տվյալ մե թո
դի հիմ քում գե րիշ խում է դե դուկ ցի ան, քա
նի որ դա սա վան դողն ի նքն է ներ կա յաց նում 
այս կամ այն քե րա կա նա կան կա նո նը, ին չը 
այդ քան էլ ըն դու նե լի չէ դա սա վանդ ման ար
դի գոր ծըն թա ցում, 2) Մե թո դը ա վե լի ու սուց
չա կենտ րոն է, 3) նվա զում են օ տար լեզ վով 
հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, 4) 
դա սի ըն թաց քում հիմ նա կա նում խո սում է 
դա սա վան դո ղը: (teacher talking time – TTT) 
(Dellar, H. Rethinking, 2004):

Վեր լու ծե լով մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րը 
և թե րու թյուն նե րը՝ կա րող ե նք եզ րա կաց
նել, որ այն չի հա մա պա տաս խա նում դա
սա վանդ ման ի նո վա ցի ոն չա փա նիշ նե րին և 
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պա հանջ նե րին, չնա յած այն հան գա ման քին, 
որ այն դեռ ու նի իր նշա նա կա լից տեղն ու 
դե րը դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում։ 

Ու ղիղ մե թոդ (direct method): Ե րկ րորդ՝ 
ու ղիղ մե թո դը ձևա վոր վել է ի հա կադ րու
թյուն քե րա կա նա կան–թարգ մա նա կան մե
թո դին 19–րդ դա րում: Մե թո դի կողմ նա կից
ներն են այն պի սի գիտ նա կան ներ, ի նչ պի սին 
են Վ. Ֆի ես տեր, Պ. Պաս սի, Օ. Ես պեր սեն և 
այլք: Ը ստ այս մե թո դի՝ ամ բողջ ու սու ցու մը 
ան ցկաց վում է օ տար լեզ վով. քե րա կա նու
թյու նը ներ կա յաց վում է ին դուկ տիվ կեր պով 
(Գ. Վ. Ռո գո վա, 1975, 13): Սկզ բում տր վում 
են օ րի նակ ներ, հե տո սո վո րող նե րը դուրս 
են բե րում կա նո նը: Այ սինքն՝ սո վո րող նե րը 
ի րենք են բա ցա հայ տում կա նո նը՝ կա տա
րե լով հա մա պա տաս խան վար ժու թյուն ներ: 
Ու ղիղ մե թո դով դա սա վան դե լիս ու շադ րու
թյան կենտ րո նում բա նա վոր խոսքն է, և 
ա շա կերտ նե րը հիմ նա կա նում սո վո րում են 
ան հրա ժեշտ «ա ռօ րյա» բա ռա պա շար։ Այս 
մե թո դի սկզ բուն քային կողմ նա կից նե րից Հ. 
Պալ մե րը քն նարկ վող մե թո դի ա ռաջ նային 
ա ռա վե լու թյուն է հա մա րում այն, որ ու ղիղ 
մե թո դը ա ռա ջին հեր թին հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում հա ղոր դակց վե լու (Г. Паль
мер, 1960): Ար դի մե թո դիստ նե րից Սկոտ 
Թորնբ րին նշում է, որ «ու ղիղ մե թո դը, ո րի 
հիմ նա կան նպա տա կը հա մար վում է հա
ղոր դակ ցու թյու նը, ու սու ցան վող քե րա կա նա
կան նվա զա գույ նը ներ կա յաց նում է նե րա
կա ձևով» (S. Thornbury, 2002, 21): Սրա նից 
կա րե լի է են թադ րել, որ ու ղիղ մե թո դը հա
մա պա տաս խա նում է դա սա վանդ ման ներ
կայիս պա հանջ նե րին, որ տեղ հիմ նա կան 
նպա տա կը հա ղոր դակ ցու թյունն է, քե րա կա
նա կան կա նոն ներն էլ ներ կա յաց վում են ին
դուկ ցի այի մի ջո ցով: 

Ամ փո փե լով ու ղիղ մե թո դի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը՝ կա րե լի է նշել այդ մե
թո դի հետ ևյալ ա ռա վե լու թյուն նե րը՝ 1. այն 
դարձ նում է ու սում նա կան գոր ծըն թացն 
ա վե լի հե տաքր քիր և աշ խույժ, քա նի որ ու
սուց ման հիմք է հա մար վում բա նա վոր խոս
քը, 2. այն ա պա հո վում է բո լոր սո վո րող նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը, 3. այս մե թոդն օգ նում է 
սո վո րող նե րին ա զատ, վարժ տի րա պե տե լու 
օ տար լեզ վին, ու նե նա լու լավ ար տա սա նու
թյուն և ի րենց մտ քե րի ար տա հայտ ման հմ
տու թյուն ներ։

Սա կայն ու ղիղ մե թոդն ու նի նաև ո րո շա
կի թե րու թյուն ներ՝ 1. կան շատ վե րա ցա կան 
ի մաստ ու նե ցող բա ռեր, ո րոնք հնա րա վոր չէ 
ու ղիղ կեր պով մեկ նա բա նել ան գլե րեն, և եր
բեմն բա ռի մաս տի ըն կա լումն ու յու րա ցու մը 
դառ նում են ժա մա նա կա տար, 2. այս մե թո
դի հիմ նա կան սկզ բունքն այն է, որ դա սա
վան դու մը պետք է ի րա կա նաց նեն լեզ վա կիր 
մաս նա գետ նե րը, 3. ու ղիղ մե թո դը նպա տա
կա հար մար չէ կի րա ռել խո րաց ված դա սըն
թաց նե րում, որ տեղ ա վե լի բարդ գրա կան 
բա ռա պա շա րի ներ կա յա ցումն ու յու րա ցու մը 
հնա րա վոր չէ ա ռանց թարգ մա նու թյան: 

Մեր կար ծի քով ու ղիղ մե թո դը նպա տա
կա հար մար է կի րա ռել ու սուց ման սկզբ նա
կան փու լում, ե րբ ու սու ցան վում է հիմ նա կա
նում ա ռօ րյա յում գոր ծած վող բա ռա պա շա րը։ 
Ի սկ հե տա գա յում, այդ մե թո դից բա ցի, հար
կա վոր է նաև գոր ծա ծել այլ մե թոդ ներ՝ դրանք 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով կա տար վող աշ
խա տան քի բնույ թին։ 

Լեզ վալ սո ղա կան մե թոդ (audiolingual 
method): Լեզ վալ սո ղա կան մե թո դի, ի նչ
պես նաև ու ղիղ մե թո դի նպա տակ նե րը և 
սկզ բունք նե րը տար բեր վում են քե րա կա
նա կան–թարգ մա նա կան մե թո դի սկզ բունք
նե րից: Մե թո դի հիմ նա դիր նե րից Լե ո նարդ 
Բլում ֆիլ դը և իր աշ խա տա կից նե րը մե թո դի 
ա ռաջ նային սկզ բունք նե րից են հա մա րում 
այն, որ ու սու ցու մը պետք է ան ցկաց վի լեզ
վա կիր մաս նա գե տի կող մից, ո րը կա պա հո
վի սո վո րող նե րին բա ռա պա շա րով, ի նչ պես 
նաև մեկ այլ մաս նա գետ–լեզ վա բա նի ներ
կա յու թյամբ, ով կվե րահս կի ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցը (L. Bloomfield, 1933): Մե թո դի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, 
որ կար ևոր վում է ոչ մի այն խոս քային, այլև 
ոչ խոս քային հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե րի 
ու սու ցու մը: Ը ստ պրո ֆե սոր Ն. Բրուք սի՝ այս 
մե թո դի վերջ նա կան նպա տակն այն է, որ 
սո վո րող նե րը «պետք է օգ տա գոր ծեն լե զուն 
այն պես, ի նչ պես կօգ տա գոր ծեր լեզ վա կի րը» 
(N. Brooks, 1964, 111): 

Ինչ վե րա բե րում է քե րա կա նա կան եր
ևույթ նե րին, հար կա վոր է նշել, որ դրանք 
պար զա պես ներ կա յաց վում են ե րկ խո սու
թյան մեջ, կա նոն նե րը դուրս են բեր վում օ րի
նակ նե րի հի ման վրա: Ե ՛վ բա ռա պա շա րը, և՛ 
քե րա կա նա կան կա ռույց նե րը ու սու ցան վում 
են ե րկ խո սու թյուն նե րի մի ջո ցով: Քե րա կա
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նու թյու նը կա րե լի է նաև ամ րապն դել խա
ղե րի մի ջո ցով (grammar game), ո րոնք հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս սո վո րող նե րին այս 
կամ այն քե րա կա նա կան եր ևույ թը հա մա
տեքս տում օգ տա գոր ծե լու հա մար: Սա կայն 
նա խօ րոք չեն տր վում քե րա կա նա կան կա
նոն ներ, օ րի նա չա փու թյուն նե րը ու սու ցան
վում են օ րի նակ նե րի և վար ժանք նե րի մի ջո
ցով: 

Ճա նա չո ղա կան մե թոդ (cognitive meth
od): Ճա նա չո ղա կան մե թո դը զար գա ցել է ի 
հա կադ րու թյուն լեզ վալ սո ղա կան մե թո դի՝ 
1970–ա կան նե րին: Մե թո դի սկզ բունք նե րից 
է սո վո րո ղի լեզ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, ո րի ըն թաց
քում սո վո րո ղը բա նա վոր խոս քին ա ռնչ վող 
հնար նե րը կա տա րում է՝ դրանք հաս կա նա
լով և ստեղ ծա գոր ծա բար:

Ճա նա չո ղա կա նու թյու նը ար տա ցոլ ված 
է Բրու նե րի և Աու սյու բե լի տե սու թյուն նե
րում (D. P. Ausubel, 1968, J. S. Bruner, 1961)։ 
Բրու նե րի տե սու թյան մեջ ա ռաջ նային է ու
սուց ման կա ռու ցո ղա կան մո տե ցու մը, ո րի 
շր ջա նակ նե րում սո վո րո ղը ա ռա ջին հեր թին 
ի նքն է բա ցա հայ տում ու սու ցան վող նյու թը, 
այլ ոչ թե հիմն վում է պատ րաս տի կա նոն նե
րի և նմուշ նե րի վրա (J. S. Bruner, 1966): Այ
սինքն՝ լե զու նե րի ու սուց ման ճա նա չո ղա կան 
ո ւղղ վա ծու թյու նը են թադ րում է ոչ թե պատ
րաս տի լեզ վա կան գի տե լիք նե րի փո խան
ցում, այլ լեզ վի յու րաց ման հա մար մշակ ված 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի ներ կա յա ցում։ Աս
վա ծի հի ման վրա կա րե լի է ճա նա չո ղա կան 
մե թո դը հա մե մա տել քե րա կա նու թյան դա
սա վանդ ման ին դուկ տիվ մե թո դի հետ, որ
տեղ քե րա կա նա կան նվա զա գույ նը ներ կա
յաց վում է նե րա կա ե ղա նա կով: Ար դյուն քում, 
սո վո րո ղը ի նքն է ձևա կեր պում քե րա կա
նա կան կա ռույ ցը՝ ա ռանց նա խա պես բա
ցատ րու թյուն ստա նա լու, 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 և 
ամ րապնդ վում վար ժու թյուն նե րի և բա նա
վոր խոս քի մի ջո ցով։ 

Ման կա վար ժա կան հա մա պա տաս խան 
գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը, ար դյունք
նե րի զու գա հեռ հա մե մա տու մը, ի նչ պես նաև 
մեր լսա րա նային փոր ձը թույլ են տա լիս ի մի 
բե րել ճա նա չո ղա կան մե թոդ նե րի ու ժեղ և 
թույլ կող մե րը և հա մե մա տել դրանք։ 

Մեր կար ծի քով ճա նա չո ղա կան մե թո
դը ու նի մի շարք դրա կան կող մեր։ Նախ և 
ա ռաջ այն նպաս տում է սո վո րող նե րի ճա
նա չո ղա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց մա նը, 
ի նչն էլ ձևա վո րում է ի նք նու րույն մտա ծո ղու
թյուն՝ սո վո րո ղին դարձ նե լով ա վե լի ան կախ, 
ին չի հետ ևան քով նյու թը դառ նում է ա ռա վել 
մատ չե լի։ Այն նպաս տում է խոս քային հմ
տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, ո րը ժա մա նա
կա կից ման կա վար ժու թյան պա հանջ նե րից 
մեկն է: Այն ու սա նո ղա կենտ րոն է։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս մե թո դը ար դյու
նա վետ չէ այն սո վո րող նե րի հա մար, ով քեր 
չու նեն ու սու ցան վող լեզ վի բա վա րար ի մա
ցու թյուն։ Այն նաև շատ ժա մա նակ և ջանք 
է պա հան ջում ցու ցա բե րել յու րա քան չյուր ու
սա նո ղի նկատ մամբ։ Հետ ևա բար, ու ղիղ (դի
րեկ տիվ) մո տե ցու մը (դա սա խո սու թյուն ներ, 
սո վո րող նե րի կող մից կա տար վող բա ցա
հայ տում ներ, շա րադ րանք) շատ դա սա վան
դող նե րի հա մար նախ կի նի նման ման կա
վար ժա կան մո տեց ման ա ռա վել տա րած ված 
ձևեր ե ն։ 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա
լը՝ կա րե լի է եզ րա հան գել, որ ճա նա չո ղա
կան մե թո դը բա վա կա նին ար դյու նա վետ է 
և կի րա ռե լի օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ
ման մե թո դի կայի մեջ, քա նի որ այն նախ և 
ա ռաջ հա րում է ա ռա վել ու սա նո ղա կենտ րոն 
մո տե ցում նե րին, ո րը մեծ ա ռա վե լու թյուն է, 
և զա նա զան եր ևույթ նե րի, մաս նա վո րա պես 
քե րա կա նա կան նյու թի յու րա ցու մը տե ղի 
է ու նե նում ա վե լի ճկուն և հիմ նո վին ձևով, 
ո րով հետև սո վո րողն ի նքն է մաս նակ ցում 
տվյալ կա նո նի ձևա կերպ մա նը և գի տակ ցա
բար ը մբռ նում է այն տար բեր ե ղա նակ նե րի, 
հնար նե րի և բա նա վոր խոս քի մի ջո ցով։ 

Հա ղոր դակ ցա կան մե թոդ (commuica
tive method): 60–ա կան թվա կան նե րից սկ
սած՝ օ տար լե զու նե րի ու սուց ման մե թոդ նե րի 
և ծրագ րե րի վե րա բե րյալ կա տար վե ցին մի 
ամ բողջ շարք հե տա զո տու թյուն ներ, ո րի ար
դյուն քում ան ցում տե ղի ու նե ցավ քե րա կա
նա կան–թարգ մա նա կան, տե սալ սո ղա կան 
մե թոդ նե րից դե պի հա ղոր դակ ցա կան մե թո
դի հայե ցա կար գե րի ձևա վո րու մը: Այդ հայե
ցա կար գե րը նպաս տե ցին սո վո րո ղի՝ օ տար 
լեզ վով հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը, ո րը ժա
մա նա կա կից ման կա վար ժու թյան տե սա կե
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տից շատ կար ևոր և նո րա րա րա կան խն դիր 
է: Հա ղոր դակ ցա կան մե թո դի ի նո վա ցի ոն 
սկզ բունք նե րից են հա մար վում քե րա կա նու
թյան և բա ռա պա շա րի ու սու ցու մը: Ը ստ Ու. 
Լիթլ վու դի՝ հա ղոր դակ ցա կան մո տե ցու մը 
չի նվա զեց նում քե րա կա նու թյան դե րը. «Դա 
հենց այն մի ջոցն է, ո րի օգ նու թյամբ սո վո
րող նե րը կա րո ղա նում են ի րա կա նաց նել 
հա ղոր դակ ցու թյու նը»: Մեր կար ծի քով, քա
նի որ ու սում նա ռու թյան գլ խա վոր նպա տա
կը ի րա կան հա ղոր դակ ցու թյունն է, կար ևոր 
է նաև քե րա կա նու թյան լավ ի մա ցու թյու նը, 
ո րը կօգ նի սո վո րող նե րին ճիշտ ար տա հայ
տե լու ի րենց մտ քե րը: Ո ւս տի հա ղոր դակ
ցա կան մո տեց ման տե սան կյու նից՝ քե րա
կա նա կան կա ռույց նե րի և բա ռա պա շա րի 
ու սու ցու մը ի րա կա նաց վում է ի րադ րա կան 
են թա տեքս տում: Ա. Ս. Հորն բի ի հա մա ձայն՝ 
«Լե զուն ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ո րո շա կի 
ի րադ րու թյուն նե րում, և դրա հա մար էլ ու
սուց ման ե լա կե տային սկզ բուն քը պետք է 
լի նի ի րադ րու թյու նը» (A. S. Hornby, 1984, 
103): Քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րի ու սու ցու

մը հա ղոր դակ ցա կան մո տեց ման մի ջո ցով 
ըն թա նում է ին դուկ տիվ ե ղա նա կով, ո րի ժա
մա նակ այս կամ այն կա նո նը օ րի նակ նե րի, 
վեր լու ծու թյան մի ջո ցով ձևա կեր պե լուց հե տո 
սո վո րող նե րը այն ամ րապն դում են վար ժու
թյուն նե րով, ի նչ պես նաև ա զատ խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով (free–practice ac
tivity), ո րը զու գակց վում է ե րկ խո սու թյուն
նե րով, լսա րա նային քն նար կում նե րով (open 
class discussion), դե րային խա ղե րով (role–
play), շր ջա սե լու մի ջո ցով (paraphrasing), որ
տեղ ա ռաջ նային պայ մա նը նոր քե րա կա նա
կան կա նո նի գոր ծա ծումն է:

Հա ղոր դակ ցա կան մե թո դի վեր լու ծու
թյու նը ցույց է տա լիս, որ մե թո դի ա ռաջ
նային խն դիրն ան ձի հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն է, ո րը հա
րում է ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման մո
տե ցում նե րին: Ո ւս տի լու սա բան վող մե թո դը 
ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյան տե
սան կյու նից կար ևոր է և նո րա րա րա կան թե՛ 
դի դակ տի կա կան, թե՛ մե թո դա բա նա կան, թե՛ 
հո գե բա նա կան տե սան կյու նից: 
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THE CLASSIFICATION OF THE METHODS OD TEACHING ENGLISH GRAMMAR AC
CORDING TO DIFFERENT PERIODS OF TIME

K. SOGHOMONYAN

The methods of teaching grammar of foreign language, in our case teaching English, are 
obsereved and analysed in the article. The author classifies the methods according to different 
periods of time and also points out the advantadges and disadvantadges of the methods. 

К ЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ МЕ ТО ДОВ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ГРАМ МА ТИ КИ АНГ ЛИЙС КО ГО 
ЯЗЫ КА В СО ОТ ВЕТСТ ВИИ С РАЗ ЛИЧ НЫ МИ ПЕ РИ О ДА МИ

К. СО ГО МО НЯН

В стат ье расс мот ре ны и про а на ли зи ро ва ны ме то ды пре по да ва ния грам ма ти ки иност ран
ных язы ков, в част нос ти анг лийс ко го язы ка. Ав тор при во дит клас си фи ка цию ме то дов в 
со от ветс вии с раз лич ны ми пе ри о да ми, а так же ука зы ва ет пре и му щест ва и не дос тат ки этих 
ме то дов.
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ԼԻ Ա ՆԱ ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ

«ՊԱՐԶ ԿՏՐ ՎԱԾՔ ՆԵՐ» ԹԵ ՄԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Գ ծագ րու թյու նը՝ որ պես ու սում նա կան 
ա ռար կա, իր նպա տակ նե րով և խն դիր նե րով 
է ա պես տար բեր վում է մյուս ու սում նա կան 
ա ռար կա նե րից: Այն մի կա պող օ ղակ է բնա
գի տա մա թե մա տի կա կան, տեխ նի կա կան և 
այլ ա ռար կա նե րի շղ թա յում:

Գ ծագ րու թյու նը սո վո րող նե րի գրա ֆի
կա կան գրա գի տու թյան հիմքն է, ձևա վո
րում և զար գաց նում է սո վո րո ղի տա րա ծա
կան պատ կե րա ցում նե րը, եր ևա կա յու թյու նը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը, դի տու նա կու
թյու նը: 

Ա ռանց գրա ֆի կա կան գի տե լիք նե րի, 
գծագ րեր կազ մե լու և ըն թերց ման ի մա ցու
թյան, ան հնար է գի տու թյան և տեխ նի կայի 
ա ռա ջըն թա ցը: Ի զուր չէ, որ գծագ րու թյու նը 
ան վան վել է «տեխ նի կայի լե զու»: Ել նե լով 
գծագ րա կան գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն
նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյու նից՝ ու շադ րու թյան կենտ րո
նում պետք է պա հել այդ դա սըն թա ցի ու սուց
ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
հար ցե րը:

«Պարզ կտր վածք ներ» թե մայի ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում կի րա ռել ման կա վար ժա հո գե բա նա կան, 
դի դակ տի կա կան հիմ նադ րույթ նե րը:

Դի դակ տի կայի սկզ բունք ներն ա պա հո
վե լու հա մար հաշ վի պետք է առ նել սկզ բունք
նե րի փո խա դարձ կա պե րը: Գծագ րու թյան 
ու սուց ման գի տա կա նու թյան սկզ բունքն 
ա պա հով վում է պրոյեկտ ման մե թոդ նե րի, 
ե րկ րա չա փու թյան թե ո րե մա նե րի կի րա ռու
թյամբ: Հատ կա պես կար ևոր է զն նա կա նու
թյան և մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րի հիմ
նադ րույթ նե րի կի րա ռու թյու նը: 

Այս պես, պարզ կտր վածք նե րի ու սու ցու
մը զն նա կան և մատ չե լի դարձ նե լու հա մար 
մշա կել եմ ու սում նա կան սխե մա ներ (ս խե
մա 1¸6), զն նա կան պա րա գա (մո դել), ո րոնց 
վրա բա ցատր վում են տե սա կան նյու թե րը և 
դրանց գործ նա կան կի րա ռու թյուն նե րը: 

Ա ռար կա նե րի գծագ րե րը կա տար վում են 
ո ւղ ղան կյուն պրոյեկտ ման մե թո դով: Հիմ
նա կա նում օգ տա գործ վում են 3 պրոյեկ ցի
ա ներ: Պրոյեկ ցի ա յում հա մա պա տաս խան 
ո ւղ ղու թյամբ ա ռար կայի տե սա նե լի եզ րագ
ծե րը պատ կեր վում են հիմ նա կան հոծ գծե
րով, ան տե սա նե լի եզ րագ ծե րը` գծա շա րային 
գծե րով: Պրոյեկ ցի ա նե րով ա ռար կայի ներ
քին կա ռուց ված քը պատ կեր վում է զգա լի դժ
վա րութ յուն նե րով: 

Ա ռա ջին հա յաց քից դժ վար է տար բե րել 
նրա լի քը և դա տարկ մա սե րը (պա տե րը և 
ան ցքե րը):

Ներ քին բարդ կա ռուց ված քով ա ռար կայի 
պրոյեկ ցի ան խճճ վում է գծա շա րային գծե
րով և դժ վա րա նում է գծագ րի ըն թեր ցու մը 
(ս խե մա 1): 

Գ րա ֆի կա կան պատ կեր նե րի այդ թե
րու թյու նը հաղ թա հար վում է կտր վածք ներ 
կի րա ռե լու մի ջո ցով: Կտր վածք կոչ վում է 
այն պի սի գրա ֆի կա կան պատ կե րը, ո րն 
ա ռա ջա նում է ա ռար կան մեկ կամ մի քա նի 
հա տող հար թու թյուն նե րով մտո վի հա տե լու 
դեպ քում: Ա ռար կայի այն մա սը, ո րը գտն
վում է դի տո ղի և հա տող հար թու թյան միջև, 
մտո վի հե ռաց վում է, ի սկ պրոյեկ ցի այի հար
թու թյան վրա պատ կեր վում է այն, ի նչ ստաց
վում է հա տող հար թու թյան վրա, այ սինքն` 
ա ռար կայի հա տույ թը և այն ի նչ գտն վում է 
հա տող հար թու թյան ետ ևում: 

Ըստ հա տող հար թութ յուն նե րի քա նա
կի կտր վածք նե րը լի նում են պարզ և բարդ: 
Պարզ կոչ վում է այն կտր ված քը, ո րն ա ռա
ջա նում է ա ռար կան մեկ հար թութ յամբ հա
տե լիս:

Պարզ կտր վածք նե րը լայ նո րեն կի րառ
վում են դե տալ նե րի գծագ րեր կազ մե լիս:

Պարզ կտր վածք ներն, ը ստ հա տող հար
թու թյան դիր քի, լի նում են` հո րի զո նա կան 
(հա տող հար թու թյու նը զու գա հեռ է H–ին), 
ֆրոն տա լային (հար թու թյու նը զու գա հեռ է V–
ին), պրո ֆի լային (հար թութ յու նը զու գա հեռ է 
W–ին) և թեք (հա տող հար թու թյու նը պրոյեկ
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տող է):
Ս խե մա 2–ո ւմ պատ կեր ված է ֆրոն տա

լային կտր ված քի ա ռա ջա ցու մը և պատ կե
րու մը (P//V): Այն գծ վում է ֆրոն տա լային 
պրոյեկ ցի այի տե ղում` նրա փո խա րեն:

Ցու ցադր վում է ա ռար կայի եր կու մա սից 
բաղ կա ցած մո դե լը հա տող հար թու թյան 
հետ մի ա սին, հե ռաց վում է հա տող հար թու
թյան և դի տո ղի միջև ե ղած մա սը, ցու ցադր
վում է հա տող հար թու թյան վրա ա ռա ջա ցած 
հա տույ թը, հե ռաց վում է հա տող հար թու թյու
նը և ցու ցադր վում նրա ետ ևում գտն վող մա
կեր ևույթ նե րը:

Կտր ված քի մտա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րից 
հե տո ա ռար կայի ներ քին ան տե սա նե լի գծե
րը, ի նչ պես նաև հար թու թյան ետ ևում գտն
վող մա կեր ևույթ նե րը, դառ նում են տե սա նե
լի: Սխե մա 2–ո ւմ ա ռա ջա ցած ֆրոն տա լային 
կտր ված քը փո փո խու թյուն չի ա ռա ջաց նում 
մյուս տես քե րի վրա:

Պ րո ֆի լային կտր ված քի դեպ քում մտո վի 
հե ռաց վում է ա ռար կայի այն մա սը, ո րը գտն
վում է հա տող հար թու թյան ձախ կող մում 
(դիտ ման ո ւղ ղու թյու նը ձա խից x ա ռանցքն 
է): Սխե մա 3–ո ւմ պարզ եր ևում է կտր ված
քի ա ռա ջա ցու մը, հա տող հար թութ յան վրա 
ա ռա ջա ցած պատ կեր նե րը և հար թու թյան 
մյուս կող մում գտն վող մա կեր ևույթ նե րը: 
Պրո ֆի լային կտր ված քը գծ վում է ձա խից 
տես քի տե ղում` նրա փո խա րեն:

Հո րի զո նա կան կտր վածքն ա ռա ջա նում է 
ա ռար կան մտո վի հա տե լով H–ին զու գա հեռ 
հար թու թյամբ: Մտո վի հե ռաց վում է ա ռար
կայի այն մա սը, ո րը գտն վում է հա տող հար
թութ յան վեր ևում (դիտ ման ո ւղ ղու թյու նը 
վեր ևից z ա ռանցքն է), կի րառ վում են վե րը 
նշ ված պայ մա նա կա նու թյուն նե րը, և ստաց
ված կտր ված քը գծ վում է հո րի զո նա կան 
պրոյեկ ցի այի տե ղում նրա փո խա րեն (գ ծագ
րի մյուս պատ կեր նե րը մնում են ան փո փոխ): 
Տվյալ դեպ քում հա տող հար թու թյու նը չի հա
մընկ նում դե տա լի հա մա չա փու թյան հար թու
թյան հետ, այդ ի սկ պատ ճա ռով ցույց է տր
վում հա տող հար թու թյան դիր քը` հա տույ թի 
բաց (հաս տաց ված) գծե րով:

Հատ ված քի գծիկ նե րը չպետք է հա տեն 
դե տա լի գծագ րի եզ րա գի ծը: Հատ ված քագ ծի 
գծիկ նե րին ո ւղ ղա հա յաց, դր վում են հա յաց քի 
ո ւղ ղու թյու նը ցույց տվող սլաք ներ: Սլաք նե րը 
դր վում են հատ ված քագ ծի գծի կի ար տա քին 

ծայ րից 2–3 մմ հե ռա վո րու թյան վրա:
Յու րա քան չյուր սլա քի մոտ, հատ ված

քագ ծի գծի կի ար տա քին ծայ րից 2–3մմ նրա
նից դուրս ե կած մա սում, գր վում է հայե րեն 
այ բու բե նի նույն մե ծա տա ռը:

Կտր ված քի վեր ևում կա տար վում է հա
տող հար թու թյա նը հա մա պա տաս խան ը նդ
գծու մով մա կագ րու թյուն (ս խե մա 4 Ա–Ա):

Կտր վածք նե րում ա ռար կան սահ մա նա
փա կող տե սա նե լի եզ րագ ծե րը պահ պան
վում են, ի սկ մի ջան կյալ եզ րագ ծե րը մնում 
են դե տա լի հե ռաց ված մա սի վրա և կտր
վածք նե րում չեն պատ կեր վում: Մի ջան կյալ 
տե սա նե լի եզ րագ ծե րի բա ցա կա յու թյու նը 
դժ վա րեց նում է դե տա լի ար տա քին կա ռուց
ված քի պատ կե րա ցու մը: 

Այդ թե րու թյու նը վե րաց վում է կտր ված քի 
և նրա հա մա պա տաս խան տես քի հա մա տեղ 
պատ կե րու մով: 

Ե թե տես քը և հա մա պա տաս խան կտր
ված քը հա մա չափ են նույն ա ռանց քի նկատ
մամբ, ա պա նրանց 1/2 մա սե րը գծ վում են 
հա մա տեղ և մի մյան ցից բա ժան վում են հա
մա չա փու թյան ա ռանց քով, այ սինքն` գծա կե
տային գծով:

Ս խե մա 5. 1–ո ւմ պատ կեր ված է ա ռար
կայի ամ բող ջա կան տես քը, 2–ո ւմ պատ կեր
ված է նրա կե սը, 3–ո ւմ` ֆրոն տա լային ամ
բող ջա կան կտր ված քը, 

4–ո ւմ` կտր ված քի կե սը: Սխե մա 5. 5–ո ւմ 
սլաք նե րի մի ջո ցով ցույց է տր ված գլ խա վոր 
տես քի և ֆրոն տա լային կտր ված քի կե սի հա
մա տեղ պատ կե րու մը:

Կտր ված քի կե սը և տես քի կե սը պա րու
նա կող գծագ րերն ա ռա վել հա րուստ պատ
կե րա ցում են տա լիս ա ռար կայի ամ բող ջա
կան կա ռուց ված քի մա սին, քան նրան ցից 
յու րա քան չյուրն ա ռան ձին–ա ռան ձին: Տես քի 
կե սով պատ կե րաց վում է ամ բողջ տես քը, 
կտր ված քի կե սով` ամ բողջ կտր ված քը:

Հա մա չափ ա ռար կա նե րի գծագ րե րում 
հա ճախ պատ կեր վում են հիմ նա կան տես
քերն ի րենց հա մա պա տաս խան կտր ված քի 
հետ հա մակց ված: Սխե մա 6–ո ւմ պատ կեր
ված է դե տա լի աք սո նո մետ րիկ պրոյեկ ցի ան 
և կի րառ ված է այն պի սի կտր վածք, որ տեղ 
եր ևում է և՛ ֆրոն տա լային, և՛ պրո ֆի լային, և՛ 
հո րի զո նա կան կտր վածք նե րի ո րոշ մա սե րը:

Վե րը բեր ված տե սա կան հիմ նադ րույթ
նե րի ու սու ցու մից հե տո ան հրա ժեշտ է կա
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տա րել ֆրոն տա լային գործ նա կան աշ խա
տանք: ՈՒ սու ցի չը բա ցատ րում է ը նտր ված 
խնդ րի լու ծու մը, ա շա կերտ նե րը զու գա հե ռա
բար կա տա րում են դե տա լի գծա գիրն ան

հրա ժեշտ կտր ված քով: 
Որ պես ի նք նու րույն աշ խա տանք հանձ

նա րար վում է խն դիր ներ կտր վածք նե րի վե
րա բե րյալ:
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ „ПРОСТЫЕ РАЗРЕЗЫ” В ШКОЛЕ 
Л. АЙВАЗЯН 

В статье преставлено методика обучения черчении по теме „простые разрезы” с 
применением современных педагогикапсехологических дидактических принципыв.

THE TEACHING METHOD OF „SIMPLE CUTS” AT SCHOOL
L. AYVAZYAN 

The drawing methods of teaching „Simple cuts” theme using the modern pedagogical–psycho
logical didactic principles is presented in the article.
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«Գե նե տի կայի ը նդ հա նուր հի մունք ներ» 
ա ռար կայի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
փորձ է ար վել ներ կա յաց նե լու «Լե տալ, կի սա
լե տալ գե նե րը» և «Շղ թա յակց ված ժա ռանգ
ման եր ևույ թը» թե մա նե րը՝ ել նե լով դրանց 
ար դի ա կա նու թյու նից, յու րա հատ կու թյուն նե
րից և ժա ռան գա կա նու թյա նը վե րա բե րող 
շատ թե մա նե րի հետ սեր տո րեն կապ վա ծու
թյու նից: Այս գոր ծըն թա ցում սո վո րող նե րի 
բնա գի տա կան, տրա մա բա նա կան մտա ծո
ղու թյան զար գաց ման գոր ծում կար ևոր դեր 
ու նեն նաև թես տային ա ռա ջադ րանք նե րը, 
ի նք նաս տուգ ման հար ցե րը և խն դիր նե րի 
լու ծու մը: Վե րո հի շյալ ա ռա ջադ րանք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է ու սա նող նե
րի մեկ նար կային մա կար դակ, ո րի շնոր հիվ 
դա սը կա րե լի է դարձ նել ա վե լի հե տաքր քիր 
և ակ տիվ, ի սկ մի ջա ռար կա յա կան և նե րա
ռար կա յա կան կա պե րի ստեղ ծու մը տա նում 
է գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման և դրանք 
գործ նա կա նում օգ տա գործ ման: Թե մա նե րի 
ներ կա յաց ման ըն թաց քում պետք է վեր հի շել 
ժա ռան գա կա նու թյուն և ժա ռան գում, ի նչ պես 
նաև ժա ռանգ ման ե ղա նակ նե րը թե մա նե րը: 
Հայտ նի է, որ ժա ռան գա կա նու թյու նը և ժա
ռան գու մը նույն ի մաս տը չու նեն: Ժա ռան գա
կա նու թյու նը կեն դա նի նյու թի հատ կու թյունն 
է, ո րի շնոր հիվ փո խանց վում են ծնող նե րի 
հատ կա նիշ նե րը՝ ա պա հո վե լով սե րունդ նե րի 
միջև մոր ֆո լո գի ա կան, կեն սա քի մի ա կան, 
ֆի զի ո լո գի ա կան հատ կու թյուն նե րի ա նընդ
հա տու թյու նը, ի նչ պես նաև ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
մի ջա վայ րի ո րո շա կի պայ ման նե րում: Ժա
ռան գու մը մեկ ծնո ղա կան ձևի բջ ջից կամ 
օր գա նիզ մից հա ջորդ սերն դին ժա ռան գա
կան տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման ե ղա
նակն է: Ժա ռան գու մը ժա ռան գա կա նու թյան 
ար տա քին դրս ևո րումն է: Ժա ռանգ վում է ոչ 
թե հատ կա նի շը, այլ գե նը: Կախ ված բջ ջում 
գե նե րի տե ղա կա յու մից՝ տար բե րում են կո
րի զային (ք րո մո սո մում ե ղող գե ներ) և ցի

տոպ լազ մային (մի տո քոնդ րի ում նե րում և 
պլաս տիդ նե րում ե ղող գե ներ) ժա ռան գում: 
Կո րի զային ժա ռան գումն իր հեր թին լի նում 
է աու տո սոմ և սե ռի հետ շղ թա յակց ված (1): 

ԼԵ ՏԱԼ ԵՎ ԿԻ ՍԱ ԼԵ ՏԱԼ ԳԵ ՆԵՐ
Մեն դե լի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ժա մա

նակ պարզ վել է, որ հե տե րո զի գոտ ծնո ղա
կան ձևե րի խա չա սեր ման դեպ քում ստաց
վում է ճեղ քա վո րում՝ 3:1 ը ստ ֆե նո տի պի և 
1:2:1 ը ստ գե նո տի պի: Եր բեմն տվյալ հատ
կա նի շի նկատ մամբ հե տե րո զի գոտ ծնո ղա
կան ձևե րի խա չա սեր ման դեպ քում սերն դում 
նկատ վում է շե ղում ճեղ քա վոր ման օ րեն քից 
և դո մի նանտ ու ռե ցե սիվ ա ռանձ նյակ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյու նը ստաց վում է ոչ թե 
3:1, այլ 2:1: Դա պայ մա նա վոր ված է լե տալ 
և կի սա լե տալ գե նե րի առ կա յու թյամբ: Լե տալ 
գե նե րը, ո րոնք կա րող են լի նել դո մի նանտ 
կամ ռե ցե սիվ, ա ռա ջա նում են մու տա ցի
այի հետ ևան քով, և դրանց կող մից դե տեր
մի նաց վող սպի տա կու ցը ան հա մա տե ղե լի 
է լի նում օր գա նիզ մի նոր մալ կեն սա գոր ծու
նե ու թյան հետ, խան գար վում են նյու թա փո
խա նա կու թյան պրո ցես նե րը` ա ռա ջաց նե լով 
մահ: Կի սա լե տալ կամ սուբ լե տալ գե նե րը 
ճն շում, ը նկ ճում են օր գա նիզ մի կեն սա գոր
ծու նե ու թյու նը: Դո մի նանտ լե տալ գե նե րը 
մեծ մա սամբ են թարկ վում են է լի մի նա ցի այի 
(ան հե տաց ման) բնա կան ը նտ րու թյան պրո
ցե սում: Ռե ցե սիվ լե տալ գե նե րը հե տե րո զի
գոտ վի ճա կում կա րող են վնաս չպատ ճա
ռել օր գա նիզ մին, ո ւս տի դրանք կա րող են 
փո խանց վել հա ջորդ սերն դին և լայ նո րեն 
տա րած վել պո պու լյա ցի ա յում: Մար դու մեջ 
հան դի պում է լե տալ գեն, ո րը հե տե րո զի գոտ 
վի ճա կում ա ռա ջաց նում է բրա խի ո դակ տի
լի ա (կարճ մատ ներ): Հո մո զի գոտ նե րի մեջ 
այդ գե նի առ կա յու թյան դեպ քում դիտ վում 
է կմախ քի ոչ նոր մալ զար գա ցում. ե րե խա
նե րը ծն վում են կարճ մատ նե րով, կմախ քի 
ո սկ րե րի կա ռուց ված քի զա նա զան խան գա
րում նե րով, ո րոնք բե րում են մահ վան: Այն 

Ա ՆԱ ՀԻՏ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 

«ԼԵ ՏԱԼ, ԿԻ ՍԱ ԼԵ ՏԱԼ ԳԵ ՆԵՐ» ԵՎ «ՇՂ ԹԱՅԱԿՑ ՎԱԾ 
ԺԱ ՌԱՆԳ ՄԱՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԸ» ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ  

ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒՄՆ ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐՈՎ
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դեպ քում, ե րբ եր կու ծնող ներն էլ ու նեն բրա
խի ո դակ տի լի ա, նրանց զա վակ նե րը (50 % 
հա վա նա կա նու թյամբ) տա ռա պում են այդ 
հի վան դու թյամբ (Aa), ի սկ 25 %–ը լի նում է 
ա ռողջ: Հո մո զի գոտ նե րը (AA) մա հա նում են 
ծն վե լուց հե տո (1, 4): 

Ո րոշ լե տալ գե ներ կո դա վո րում են այն
պի սի կար ևոր սպի տա կուց ներ, ո րոնց 
մու տա ցի այի հետ ևան քով ը նդ հատ վում է 
սաղ մի զար գա ցու մը: Այդ պի սի մի սպի տա
կու ցի (կազ մա փոխ ված հե մոգ լո բին) սին
թե զի դեպ քում մար դու մեջ ա ռա ջա նում է 
ման գա ղաձև է րիթ րո ցի տային ա նե մի ա՝ 
սիկ լե մի ա: Հե տե րո զի գոտ վի ճա կում է րիթ
րո ցիտ նե րը ման գա ղաձև տեսք են ստա նում: 
Այդ պի սի է րիթ րո ցիտ նե րը հա ճախ խցան
վում են փոքր տրա մա գիծ ու նե ցող ա նոթ
նե րում և պատ ճառ դառ նում ա րյան մա տա
կա րար ման խան գար ման: Է րիթ րո ցիտ նե րի 
նման կազ մա փո խու մը տե ղի է ու նե նում թթ
ված նի ցածր կոն ցենտ րա ցի այի դեպ քում՝ 
հատ կա պես բարձ րա դիր վայ րե րում: Այդ գե
նի նկատ մամբ հո մո զի գոտ ան հատ նե րի 90 
% –ը մա հա նում է վաղ հա սա կում: Չնա յած 
այդ գե նը հա մար վում է լե տալ, սա կայն այն 
չի վե րա նում և ար ևա դար ձային Աֆ րի կայի 
բնակ չու թյան 20–40 % –ը հե տե րո զի գոտ է 
դրա նկատ մամբ: Այս լե տալ գե նի առ կա յու
թյան մեծ տո կո սը բա ցատր վում է նրա նով, 
որ մա լա րի ա հի վան դու թյան հա րու ցիչ նե րը 
չեն կա րո ղա նում զար գա նալ կազ մա փոխ
ված է րիթ րո ցիտ նե րում և գործ նա կա նում 
հե տե րո զի գոտ ան հատ նե րը մա լա րի այով 
չեն հի վան դա նում: Նոր մալ հե մոգ լո բին ու
նե ցող մար դիկ (aa) հա ճախ են հի վան դա
նում մա լա րի այով, և նրանց մա հա ցու թյու նը 
մեծ տո կոս է կազ մում: Ռե ցե սիվ լե տալ գե
նի օ րի նակ է հա մար վում Տե յա– Սաք սի հի
վան դու թյու նը, ո րից ե րե խա նե րը մա հա նում 
են մինչև 4 տա րե կան հա սա կը: Այդ գե նի 
նկատ մամբ հո մո զի գոտ (aa) ան հատ նե րի 
օր գա նիզ մում բա ցա կա յում է ու ղե ղի ո րոշ 
ճար պե րի փո խա նա կու թյա նը մաս նակ ցող 
ֆեր մեն տը, ո րի հետ ևան քով ճար պան ման 
նյու թե րը կու տակ վում են հատ կա պես ու ղե ղի 
բջիջ նե րում: Գո յու թյուն ու նի մեկ այլ լե տալ 
գեն, ո րից զար գա նում է կիս տոզ– ֆիբ րոզ 
հի վան դու թյու նը: Այս դեպ քում բրոն խի ոլ նե
րը, լյար դի և են թաս տա մոք սային գեղ ձի ծո
րան նե րը լց վում են խիտ լոր ձով և հի վանդ

նե րը մա հա նում են զա նա զան վա րակ նե րից 
մինչև 20 տա րե կան հա սա կը (2):

Կան մկ ներ, ո րոնց դե ղին գույ նը դո մի
նանտ հատ կա նիշ է, սևը՝ ռե ցե սիվ: Ե րբ դե
ղին մկ նե րը տրա մա խա չում են սև մկ նե րի 
հետ, ստաց վում է ճեղ քա վո րում 1:1.

Սև մկ նե րի տրա մա խա չու մից ստաց վում 
են մի այն սև մկ ներ:

Իսկ ե րբ դե ղին մկ նե րը տրա մա խա չում 
են մի մյանց հետ, ստաց վում է ճեղ քա վո րում 
2:1 ը ստ ֆե նո տի պի:

Պարզ վում է, որ այն մկ նե րը, ո րոնք ու
նեն դո մի նանտ հո մո զի գոտ գե նո տիպ, ո չն
չա նում են, այ սինքն՝ դրանք կրում են լե տալ 
գեն: Պարզ ված է, որ լե տալ գե ներ կան նաև 
հա վե րի մոտ: Հա վե րի կարճ ոտ քե րի (K) 
հատ կա նի շը դո մի նանտ է նոր մալ ոտ քե
րի (k) նկատ մամբ: KK գե նո տի պով հա վե րը 
սաղմ նային վի ճա կում սատ կում են, քա նի 
որ բա ցի կարճ ոտ քե րից ու նե նում են նաև 
կարճ կտուց, չեն կա րող կոտ րել ձվի կճեպն 
ու դուրս գալ (4):
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«Լե տալ, կի սա լե տալ գե ներ» թե ման մեկ
նա բա նե լու հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
Վե նի դի ագ րամ և T –աձև ա ղյու սակ ին տե
րակ տիվ մե թոդ նե րը: Վե նի դի ագ րա մի մի 
կող մում կա րե լի է գրել լե տալ, մյուս կող մում՝ 
կի սա լե տալ գե նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, ի սկ մեջ տե ղում ա ռանձ նաց նել եր կու
սին վե րա բե րող ը նդ հան րու թյուն նե րը: Վե
րոն շյալ թե ման կա րե լի է ներ կա յաց նել նաև 
T –աձև ա ղյու սա կի մի ջո ցով (6):

ՇՂ ԹԱՅԱԿՑ ՎԱԾ ԺԱ ՌԱՆԳ ՄԱՆ Ե ՐԵ
ՎՈՒՅ ԹԸ

Մեն դե լի կող մից հաս տատ ված հատ
կա նիշ նե րի ան կախ ժա ռանգ ման օ րենքն 
ի րա կա նա նում է այն դեպ քում, ե րբ տար բեր 
հատ կա նիշ ներ պայ մա նա վո րող գե նե րը հո
մո լոգ քրո մո սոմ նե րի տար բեր զույ գե րում են 
կամ նույն քրո մո սո մում 50 մոր գա նոիդ հե
ռա վո րու թյան վրա: Պարզ վել է, որ վար սա
կի ծաղ կի գույ նը և տեր ևա ծո ցում ե ղած վար
դա գույն գու նա վո րումն ա պա հո վող եր կու 
գե ներն ի րա րից չեն հե ռա նում, ա զատ կոմ
բի նա ցի ա ներ չեն տա լիս և ծնո ղից սերն դին 
ան ցնում են շղ թա յակց ված ձևով: Այս եր
ևույ թը 1906 թ. նկա տել է Պե նե տը, սա կայն 
այդ հար ցին բա ցատ րու թյուն տալ չի կա րո
ղա ցել: Հե տա գա յում՝ 1910 թ., Մոր գանն ու 
իր աշ խա տա կից նե րը, փոր ձեր կա տա րե լով 
դրո զո ֆիլ պտ ղա ճան ճի վրա, հաս տա տել են 
ժա ռան գա կա նու թյան քրո մո սո մային տե սու
թյու նը: Քա նի որ բջ ջում բազ մա թիվ քա նա
կու թյամբ գե ներ են պա րու նակ վում, ի սկ քրո
մո սոմ նե րի քա նա կը սահ մա նա փակ է, ա պա 
ա կն հայտ է, որ յու րա քան չյուր քրո մո սո մում 
առ կա են մեծ քա նա կու թյամբ գե ներ, ո րոնք 
կապ ված են մի մյանց հետ և ժա ռանգ վում 
են խմ բե րով: Գե նե րը, ո րոնք տե ղա կայ ված 
են միև նույն քրո մո սո մում, ներ կա յաց նում են 
շղ թա յակց ված գե նե րի ամ բող ջու թյուն՝ շղ
թա յակց ման խումբ: Տվյալ օր գա նիզմն ու նի 
այն քան շղ թա յակց ման խումբ, որ քան իր 
քրո մո սո մային հապ լոիդ հա վա քա կազմն է: 
Դրո զո ֆիլ պտ ղա ճանճն ու նի 500 հատ կա
նիշ, 4 զույգ քրո մո սոմ ներ և 4 շղ թա յակց ման 
խմ բեր: Մար դու մոտ շղ թա յակց ման խմ բե րը 
23–ն են, ո լո ռի մոտ՝ 7 –ը և այլն: 

Մոր գանն իր փոր ձե րը կա տա րել է դրո
զո ֆիլ պտ ղա ճան ճի վրա, ո րը հար մար գե
նե տի կա կան օբյեկտ է ու սում նա սի րու թյուն
նե րի հա մար մի քա նի պատ ճառ նե րով.

1. տա լիս է նոր սե րունդ հա մե մա տա բար 
կարճ ժամ կե տում (10–15 օր),

2. օ ժտ ված է մեծ բե ղու նու թյամբ, ո րի 
շնոր հիվ կա րե լի է ստա նալ մեծ քա նա կու
թյամբ ա ռանձ նյակ ներ, 

3. դրո զո ֆիլ պտ ղա ճանճն օ ժտ ված է 
բազ մա զան ալ տեր նա տիվ հատ կա նիշ նե րով 
և աչ քի է ը նկ նում ժա ռան գա կան փո փո խու
թյուն նե րով (մու տա ցի ա ներ), 

4. ու նի քրո մո սոմ նե րի հա մե մա տա բար 
փոքր թիվ (8), ո րն էլ հեշ տաց նում է դրան
ցում գե նե րի դա սա վո րու թյան ու սում նա սի
րու թյու նը, 

5. պա հանջ կոտ չէ, հեշ տու թյամբ բուծ
վում է լա բո րա տո րի ա նե րում 25 °C պայ ման
նե րում:

Մոր գա նը գորշ մար մին, զար գա ցած 
թևեր ու նե ցող ա ռանձ նյակ նե րին խա չա սե
րել է մուգ մար մին, սաղմ նային թևեր ու նե
ցող ա ռանձ նյակ նե րի հետ: F1 –ում ստաց
վել են գորշ մար մին, զար գա ցած թևե րով 
ա ռանձ նյակ ներ:

F1 սերն դի ե րկ հե տե րո զի գոտ է գը, խա չա
սե րե լով ծնո ղա կան ռե ցե սիվ ձևի հետ, (վեր
լու ծող խա չա սե րում) ստաց վել է հետ ևյալ 
ար դյուն քը.

Փաս տո րեն վե րո հի շյալ գե նե րը նույն 
քրո մո սո մում են, և մեյո զի ժա մա նակ քրո մո
սո մի նույ նան ման հատ ված նե րի միջև տե ղի 
է ու նե նում գե նե րի փո խա նա կում՝ կրո սին գո
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վեր և գե նե րի վե րա դա սա վո րում` ռե կոմ բի
նա ցի ա (1)

Կ րո սին գո վե րի եր ևույ թի բջ ջա բա նա կան 
ի մաս տը մեկ նա բա նե լու ո ւղ ղու թյամբ շատ 
հե տաքր քիր ու սում նա սի րու թյուն ներ են կա
տար վել Շտեր նի և Կլի տո նի կող մից:

1909 թ. Ֆ. Յան սե նը, ու սում նա սի րե լով 
ե րկ կեն ցաղ նե րի մոտ մեյո զը, բա ցա հայ
տել է պրո ֆազ ա ռա ջի նի դիպ լո նե մա յում 
քրո մո սոմ նե րի միջև տրա մա խա չու մը (խի
ազմ ներ) և են թադ րել, որ մեյո զի ժա մա նակ 
քրո մո սոմ ներն ըն դու նակ են փո խա նա կել 
հատ ված ներ: Մոր գանն այս պատ կե րա ցում
նե րը զար գաց րել է հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րի 
կո նյու գա ցի այի ժա մա նակ գե նե րի փո խա
նակ ման գա ղա փա րի մեկ նա բան ման ժա
մա նակ: Փաս տո րեն ոչ լրիվ շղ թա յակ ցու մը 
նրա կող մից բա ցատր վել է որ պես գե նե րի 
փո խա նակ ման հիմք և ան վան վել է կրո
սին գո վեր: Կրո սին գո վե րը կա րող է ի րա կա
նա նալ և ի մաստ ու նի մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ օր գա նիզմ ներն ու նեն հե տե րո զի գոտ 
գե նո տիպ: Կրո սին գո վե րի հա ճա խու թյու նը 
կախ ված է քրո մո սո մում գե նե րի հե ռա վո րու
թյու նից և չափ վում է մոր գա նոի դով: Գե նե րի 
միջև հե ռա վո րու թյան մի ա վոր ըն դուն ված է 
կրո սին գո վե րի 1 % հա ճա խու թյու նը, ո րը կոչ
վում է 1 մոր գա նոիդ: Վե րո հի շյալ դեպ քում A 
և B գե նե րը մի մյան ցից 17 մոր գա նոիդ հե ռա
վո րու թյան վրա են: Որ քան գե նե րը մի մյան
ցից հե ռու են, այն քան մեծ է կրո սին գո վե րի 
հա վա նա կա նու թյու նը և հա ճա խու թյու նը: 
Ե թե գե նե րը նույն քրո մո սո մում 50 մոր գա
նոիդ հե ռա վո րու թյան վրա են, ա պա կա րե լի 
է ա սել, որ դրանք ժա ռանգ վում են ան կախ, 
ի սկ ե թե նրանց միջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նը 
3 մոր գա նոիդ է, գործ նա կա նում այդ գե նե րը 
ժա ռանգ վում են որ պես մո նո գեն հատ կա
նիշ: Վերց նե լով դրո զո ֆիլ պտ ղա ճան ճի ե րկ
հե տե րո զի գոտ ա րու նե րը՝ Մոր գա նը են թար
կեց վեր լու ծող խա չա սեր ման և նկա տեց, որ 
ա ռա ջա նում են մի այն ծնո ղա կան ձևե րին 
նման ան հատ ներ:

Այ սինքն՝ դրո զո ֆիլ պտ ղա ճան ճի ա րա
կան ա ռանձ նյակ նե րի մոտ տրա մա խա չում 
չկա (1):

Գո յու թյուն ու նի հա տուկ բա նաձև, ո րով 
կա րե լի է ո րո շել, թե խա չա սեր ման հետ ևան
քով որ քան կրո սին գո վե րային ան հատ ներ 
են ստաց վել.

  n –ը ստաց ված ան հատ նե րի քա
նակն է,

   n1 –ը կրո սին գո վե րային ան հատ
նե րի թի վը: 

Են թադ րենք, ստաց վել են 542 ան հատ
ներ, ո րոն ցից 27 –ը՝ կրո սին գո վե րային, ա պա, 

 = 4,98, ու րեմն ստաց ված 542 ան հատ
նե րից 4,98 % –ը կրո սին գո վե րային է: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ կրո սին գո վեր կա րող է կա տար վել նաև 
մի տո զի ժա մա նակ, սա կայն շատ հազ վա
դեպ, և դա կոչ վում է մի տո տիկ կրո սին գո
վեր: Կրո սին գո վեր կա րող է կա տար վել նաև 
քրո մո սոմ նե րի միջև ոչ հա վա սա րա չափ 
հատ ված նե րում, և այն կոչ վում է ան հա վա
սա րա չափ կրո սին գո վեր: Այս դեպ քում քրո
մո սո մի մի հատ վա ծում ա վե լա նում է գե նե րի 
քա նա կը, ի սկ մյու սում՝ պա կա սում: Փոր
ձեր են կա տար վել ե գիպ տա ցո րե նի վրա, և 
պարզ վել է, որ սաղ մի բեղմ նա վո րու մից 1–10 
օ րե րի ըն թաց քում կրո սին գո վեր կա տար
վում է ա վե լի ին տեն սիվ ձևով, 10–20 օ րե րի 
ըն թաց քում կրո սին գո վե րի ին տեն սի վու թյու
նը ը նկ նում է, ի սկ 20–30 օ րե րի ըն թաց քում 
նո րից բարձ րա նում: Դրո զո ֆի լի 3–րդ քրո
մո սո մում հայտ նա բեր վել է մու տա ցի ա, ո րն 
ար գե լա կում է կրո սին գո վե րը: Դրո զո ֆիլ 
պտ ղա ճան ճի է գի հա սա կը, մի ջա վայ րի ջեր
մաս տի ճա նը նույն պես ու նեն ո րո շա կի դեր 
կրո սին գո վե րի գոր ծըն թա ցում (1, 4): 

«Շղ թա յակց ված ժա ռանգ ման եր ևույ թը» 
թե ման ներ կա յաց նե լիս կա րե լի է կի րա ռել, 
օ րի նակ, խո րա նար դի մե թո դը: Այս մե թո
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դը կի րա ռե լու հա մար պետք է պատ րաս տել 
ստ վա րաթղ թե խո րա նար դիկ: Յու րա քան
չյուր կող մի վրա ան հրա ժեշտ է նա խա պես 
գրել ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հետ ևյալ 
կողմ նո րո շում նե րը` նկա րագ րի՛ր, զու գոր
դի՛ր, հա մե մա տի՛ր, վեր լու ծի՛ր, կի րա ռի՛ր, 
գնա հա տի՛ր (6): «Ն կա րագ րի՛ր» հրա հան գի 
դեպ քում պետք է ներ կա յաց նել շղ թա յակց
ված ժա ռանգ ման եր ևույ թը (կա րե լի է օգ տա
գոր ծել տար բեր հատ կա նիշ ներ): «Զու գոր
դի՛ր» հրա հան գի դեպ քում պետք է մտա ծել 
նմա նա տիպ էլ ի ՞նչ եր ևույթ կա րող է լի նել: 
«Հա մե մա տի՛ր» հրա հան գի դեպ քում պետք է 
պար զել, թե շղ թա յակց ված ժա ռանգ ման եր
ևույ թը ին չի է նման, ին չից է տար բեր: «Վեր
լու ծի՛ր» հրա հան գի դեպ քում պետք է ներ կա
յաց նել թե մայի կա ռուց ված քը (բա նաձ ևե րի, 
խա չա սե րում նե րի մի ջո ցով): «Կի րա ռի՛ր» 
հրա հան գի դեպ քում պետք է բնու թագ րել 
եր ևույ թի նշա նա կու թյու նը, ի սկ «գ նա հա
տի՛ր» հրա հան գի դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
ը նտ րել տար բեր տե սան կյուն ներ և պատ ճա
ռա բա նել դրանք փաս տարկ նե րով: 

Ինչ պես նշ վել էր, դա սապ րո ցեսն ա վե
լի հե տաքր քիր և նպա տա կային դարձ նե լու 
հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև տար
բեր թես տեր, այդ թվում նաև քո ղարկ ված և 
միջ նոր դա վոր ված, ո րոնք սո վո րող նե րի մեջ 
կզար գաց նեն մի շարք կա րո ղու թյուն ներ ու 
հմ տու թյուն ներ: Վերջ նար դյուն քի ստուգ ման 
նպա տա կով կար ևոր վում է ի նք նաս տուգ ման 
ա ռա ջադ րանք նե րի, թես տե րի կազ մու մը: 
Որ պես զի թես տե րի կազ մու մը ծա ռայի իր 
նպա տա կին, այն պետք է լի նի հու սա լի, հա
վաս տի, ար դյու նա վետ և օգ տա կար: Վեր
ջին նե րիս դե րը կար ևոր վում է ճիշտ, ո ւղ ղոր
դող և նպա տա կային հար ցե րի կազմ ման, 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ նե րի ստեղծ ման 
և դրան ցից դուրս գա լու հմ տու թյուն նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բեր ման մեջ, ո րն էլ 
ա պա հո վում է ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյան զար գա ցու մը:

Վեր նագ րի՛ր բեր ված հատ ված(ներ)ը.
Այս գե ներն ա ռա ջա նում են մու տա ցի

այի հետ ևան քով, և նրանց կող մից դե տեր
մի նաց վող սպի տա կու ցը ան հա մա տե ղե լի 
է լի նում օր գա նիզ մի նոր մալ կեն սա գոր ծու
նե ու թյան հետ, խան գար վում են նյու թա փո
խա նա կու թյան պրո ցես նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով 
մահ, կա րող են լի նել դո մի նանտ և ռե ցե սիվ:

….…… ………
Լ րաց րո՛ւ բաց թողն ված բառ(եր)ը.
1)  Հե տե րո զի գոտ ա ռանձ նյակ նե րի 

խա չա սեր ման դեպ քում, կախ ված լե տալ 
կամ կի սա լե տալ գե նե րի առ կա յու թյու նից, 
ճեղ քա վո րու մը լի նում է ………. :

2)  Լե տալ գե նե րը լի նում են ………. և 
………. :

3) …….. ……. գե նե րը հիմ նա կա նում 
են թարկ վում են է լի մի նա ցի այի:

4)  Ռե ցե սիվ լե տալ գե նե րը կա րող են 
…….. վի ճա կում վնաս չպատ ճա ռել օր գա
նիզ մին և փո խանց վել սերն դե սե րունդ:

5)  Սիկ լե մի ա հի վան դու թյան դեպ քում 
է րիթ րո ցիտ նե րը ……… տեսք են ստա նում և 
կա րող են խցա նել ա րյու նա տար ա նոթ նե րը:

Խն դիր ներ.
1. Մկ նե րի մոր թու դե ղին գույ նը պայ

մա նա վո րող դո մի նանտ գենն ու նի մա հա ցու 
ազ դե ցու թյուն և (AA) գե նո տի պով մկ նե րը 
մա հա նում են սաղմ նային փու լում (նե րար
գան դային զար գաց ման ըն թաց քում): Նրա 
a ա լե լը ա ռա ջաց նում է ռե ցե սիվ սև գու նա
վո րում և ա պա հո վում է նոր մալ կեն սա գոր
ծու նե ու թյուն: Խա չա սե րել են եր կու դե ղին 
ան հատ: Մոր թու գու նա վոր ման ի նչ պի սի՞ 
ճեղ քա վո րում է սպաս վում F1 –ում:

2. Դ րո զո ֆի լի հե տե րո զի գոտ ա րուն, 
ո րն ու նի եր կու դո մի նանտ հատ կա նիշ՝ մոխ
րա գույն մար մին և կար միր աչ քեր, խա չա
սեր վել է սև մար մին և ծի րա նա գույն աչ քեր 
ու նե ցող է գի հետ (ռե ցե սիվ հատ կա նիշ): 
Սերն դում հայտ նա բեր վել են 50 % սև, ծի րա
նա գույն և 50 % մոխ րա գույն, կար միր աչ քե
րով ա ռանձ նյակ ներ: Ի նչ պի սի՞ խա չա սե րում 
է ան հրա ժեշտ ան ցկաց նել, որ պես զի բա
ցա հայտ վի, թե տվյալ ճեղ քա վո րու մը գե նե
րի պլե ոտ րոպ կամ շղ թա յակց ված եր ևույ թի 
ար դյունք է:

3. L, M և N գե նե րը պատ կա նում են շղ
թա յակց ման մի խմ բի: Փոր ձով հաս տատ վել 
է, որ L և M գե նե րի միջև տա րա ծու թյու նը հա
վա սար է 5 մոր գա նոի դի, ի սկ M և N գե նե րի 
միջև՝ 3 մոր գա նոիդ: Կա րե լի՞ է ա րդյոք ո րո
շել L և N գե նե րի միջև ե ղած հե ռա վո րու թյու
նը: Լրա ցու ցիչ փոր ձում հաս տատ վել է, որ L 
և N գե նե րի միջև տա րա ծու թյու նը հա վա սար 
է 2 մոր գա նոի դի: Գրա ֆի կո րեն պատ կե րեք 
քրո մո սո մում L, M և N գե նե րի տե ղադ րու մը: 

4. Դ րո զո ֆիլ է գը և ա րուն հե տե րո զի
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գոտ են A և P գե նե րով: Եր կու դո մի նանտ 
գե նե րը գտն վում են մի աու տո սո մում՝ 12 
մոր գա նոիդ հե ռա վո րու թյան վրա: Ձվաբ
ջիջ նե րի և սպեր մա տա զոիդ նե րի ո ՞ր տո կո
սը կպա րու նա կի քրո մո սոմ այդ եր կու դո մի
նանտ գե նե րով: 

5. B գե նը, ո րը պայ մա նա վո րում է 
բրա խի ո դակ տի լի ան (կարճ և հաստ մատ
ներ) հո մո զի գոտ վի ճա կում ա ռա ջաց նում է 
ան հա տի մահ: Հե տե րո զի գոտ նե րը կեն սու
նակ են: Ո րո շեք կեն սու նակ ա ռանձ նյակ նե
րի տո կո սը, ո րոնք ծն վել են հե տե րո զի գոտ 
ծնող նե րից: 

6. Գան գա դի մային դի զոս տո զը (գան
գի կա րե րի ժա մա նա կից շուտ փա կում) ժա
ռանգ վում է որ պես դո մի նանտ աու տո սոմ 
հատ կա նիշ 50% պե նենտ րան տու թյամբ: 

Ո րո շեք հի վանդ ե րե խա ծն վե լու հա վա նա
կա նու թյու նը, ե թե ծնող նե րից մե կը հե տե
րո զի գոտ է տվյալ հատ կա նի շով, ի սկ մյուս 
ծնողն ա ռողջ է: 

Այս պի սով, փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
դա սա վանդ ման պրո ցե սում ին տե րակ տիվ 
տեխ նո լո գի ա նե րի և մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
նպաս տում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի բա
րե լավ մա նը: Այն ակ տի վաց նում և ստեղ ծա
գործ է դարձ նում ու սա նո ղի ան հա տա կան 
և խմ բային աշ խա տանք նե րը: Ին տե րակ
տիվ մե թոդ ներն ա պա հո վում են այն պի սի 
բա զային կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն
նե րի զար գա ցու մը, ի նչ պի սիք են մտա ծե լը, 
պրպ տե լը, ստեղ ծա գոր ծե լը, ոչ ստան դարտ 
լու ծում ներ գտ նե լը, վեր լու ծե լը, ի նք նու րույն 
կողմ նո րոշ վե լը, հե տա զո տե լը և այլն:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ба кай А. В., И. И. Ко чиш, Г. Г. Ск реп ни чен ко, Ге не ти ка, Ко лосс, 2006.
2. Ф. Фо гель, А. Мо тульс ки, Ге не ти ка че ло ве ка, из да тельст во «Мир», 1990. 
3. Ա. Առ նաու դյան, Ա. Գյուլ բու դա ղյան. Ս. Խա չատ րյան, Մաս նա գի տա կան զար գաց ման ձեռ նարկ 

ու սու ցիչ նե րի հա մար, 2004, Եր.:

TEACHING OF “LETHAL AND SEMI–LETHAL GENES” AND “CHAINED INHERITANCE 
PHENOMENON” TOPICS WITH INTERACTIVE METHODS

A. GRIGORYAN

The topics “Lethal and Semi – lethal Genes” and “Chain of Inheritance Phenomenon” being 
currently modern, were presented in the teaching process of the academic subject “General 
Principles of Genetics”. Interactive methods utilization as well as test assignments, self–testing and 
problem solving are given importance in the process of the students’ biological, logical thinking 
development. 

П РЕ ПО ДА ВА НИЕ “ЛЕ ТАЛЬ НЫЕ И ПО ЛУ ЛЕ ТАЛЬ НЫЕ ГЕ НЫ” И “ЯВ ЛЕ НИЕ СЦЕП
ЛЕН НОЙ НАС ЛЕДСТ ВЕН НОС ТИ” ТЕМ С ИН ТЕ РАК ТИВ НЫ МИ МЕ ТО ДА МИ 

А. ГРИ ГО РЯН

В про цес се пре по да ва ния пред ме та “Ос но вы об щей ге не ти ки”, ис хо дя из ак ту аль нос
ти, бы ли предс тав ле ны сле ду ю щие те мы: “Ле таль ные и по лу ле таль ные ге ны” и “Яв ле ние 
сцеп лен ной нас ледст вен нос ти”. Боль шое зна че ние при да ва лось при ме не нию ин те рак тив
ных ме то дов с цел ью раз ви тия у сту ден тов ес тест вен но на уч но го и ло ги чес ко го мыш ле ни я. 
Так же боль шое вни ма ние уде ля лось вы пол не нию тес то вых за да ний, воп ро сам са мо конт ро ля 
и ре ше нию ти по вых за дач.
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Ել նե լով այն հան գա ման քից որ կեր պար
վես տի դա սե րին շա բա թա կան հատ կաց
ված է մեկ ժամ ը ստ պե տա կան   ու սում նա
կան պլա նի, մենք հաս կա նում ե նք, որ այդ 
ըն թաց քում հնա րա վոր չէ գո նե մեկ նկա րիչ 
դաս տի ա րա կել: Բայց մենք այդ պի սի խն
դիր մեր ա ռջև չենք դնում: Նախ և ա ռաջ 
ես լր ջո րեն մտա ծում եմ, թե ի նչ պես զար
գաց նել մար դուն բնո րոշ ստեղ ծա գոր ծա
կան, գե ղար վես տա կան   ու նա կու թյուն նե րը, 
ամ րապն դել հոգ ևոր ու ժե րը, օգ նել նրան 
որ պես զի նա գտ նի ի նքն ի րեն: Ի վեր ջո, 
քա նի որ մենք գի տենք, որ մար դու ստեղ
ծա գոր ծե լու ու նա կու թյունն ա րթ նաց նում է 
նրա ան հայտ ու ժե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս 
նրան, որ պես զի կա տա րի մեծ գի տա կան   
 հայտ նա գոր ծու թյուն ներ ո րոնք շատ հե ռու 
են ար վես տից:

Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գրա կա
նու թյու նում մեծ ու շադ րու թյուն են դարձ նում 
ու սուց ման մե թոդ նե րի ո րոն մա նը, ո րոնք 
նպաս տում են գե ղար վես տա կան   ու նա կու
թյուն նե րի ար դյու նա վետ զար գաց մա նը, և 
ա պա հո վում են ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի սուբյեկտ նե րի մտա վոր և գործ նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ակ տի վա ցու մը: Ստեղ ծա
գոր ծա կան ակ տի վու թյուն պետք է մշա կել 
դեռ ման կա կան հա սա կից, դպ րո ցա կան 
նս տա րա նից: Այդ գոր ծում, մեծ օգ նու թյուն 
է ցու ցա բե րում կեր պար վես տը, ե րաժշ տու
թյու նը՝ ա ռար կա ներ, ո րոնք կա րող են, օգ
տա գոր ծե լով ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
զար գաց նել ե րե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը, նրա ստեղ ծա գոր ծա կան 
ան հա տա կա նու թյու նը:

Հա մա ձայն «Կր թու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ կր թու թյան հա մա կար գում, հան
րակր թա կան դպ րո ցում առ կա է կեր պար
վես տի դա սա վանդ ման նոր մո տե ցում նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյուն, ո րոնք կա րող են ար
դյու նա վետ լու ծել գե ղար վես տա կան կր թու
թյան, գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
և ան հա տի զար գաց ման ժա մա նա կա կից 

խն դիր նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կր թու թյան նոր մո դե լի կա ռուց ման 
պայ ման նե րում, կր թա կան գոր ծըն թա ցում 
նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րու մը դառ նում է 
ա ռաջ նային խն դիր նե րից մե կը:

Ժա մա նա կա կից դպ րո ցի հիմ նա կան խն
դիր նե րից մեկն է նոր սերն դի մոտ ձևա վո րել 
դի նա միկ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
մեջ գոր ծե լու և հա ջո ղու թյան հաս նե լու կա
րո ղու թյուն:

Այս ա մե նը ստի պում է մտա ծել, թե ի նչ
պես դարձ նել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը  
ար դյու նա վետ կյան քի պա հանջ նե րին հա
մա պա տաս խան:

Ժա մա նա կա կից դպ րոց նե րում այդ խնդ
րի լուծ ման հա մար օգ տա գոր ծում ե ն բազ
մա թիվ նո րա րա կան տեխ նո լո գի ա ներ՝ 
խա ղային տեխ նո լո գի ա ներ, նա խագ ծային 
մե թոդ, հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցում, ան
հա տա կան   և տար բե րակ ված ու սու ցում, մո
դու լային ու սու ցում և այլն:

Այդ նո րա րա րու թյուն նե րի կի րա ռու
մը ան հնար է ա ռանց նոր տե ղե կատ վա
կան հա մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի 
օգ տա գործ ման: Ու սուց ման հա մա կարգ
չային տեխ նո լո գի ա նե րը՝ տե ղե կատ վու թյան 
պատ րաստ ման և փո խանց ման գոր ծըն թաց 
են կր թա կան գոր ծըն թա ցի սուբյեկտ նե րին, 
ո րոնց ի րա կա նաց ման մի ջոցն է հան դի սա
նում ին տե րակ տիվ սար քա վո րում նե րը:

Կեր պար վես տի դա սըն թաց նե րի ժա մա
նակ գե ղար վես տա կան   ու նա կու թյուն–նե րի 
զար գաց ման հա մար, կար ծում ե նք, նպա
տա կա հար մար է ՏՀՏ–ի ներդ րու մը: Քա նի 
որ կե րար վես տի յու րա քան չյուր դա սը ու նի 
տե սո ղա կան բնույթ, հա մա կարգ չային հնա
րա վո րու թյուն նե րի և ին տե րակ տիվ սար քա
վո րում նե րի կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս բա ցել լսա րա նի փակ տա րած քը 
ե րե խա նե րի հա մար և ներ սուզ վել ար վես տի 
աշ խարհ՝ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լի նել 
նկար չի, դի զայ նե րի և ճար տա րա պե տի դե
րում՝ ա ռանց նյու թե րի առ կա յու թյան, ո րոնք 

ՀԱՅ ԿՈՒ ՀԻ ՄՈՒ ԿՈՅԱՆ

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ 
ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԿԵՐ ՊԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ԴԱ ՍԵ ՐԻՆ 
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շատ դեպ քե րում մատ չե լի չեն ե րե խա նե րի 
հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, պետք է հաշ
վի առ նել, որ հա մա կար գի չը չի փո խա րի նե
լու ու սուց չին, այլ մի այն լրաց նե լու է նրան: 
Ար դյուն քում մենք ո րո շե ցինք հա մա կարգ
չային տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման ձևե րը 
կեր պար վես տի դա սե րի ժա մա նակ՝

•  մե դի ա հնա րա վո րու թյուն նե րի օգ
տա գոր ծու մը որ պես տե ղե կատ վու թյան աղ
բյուր.

•  դա սի տար բեր փու լե րում ու սուց չի 
գոր ծու նե ու թյա նը հա մա կարգ չային ա ջակ
ցու թյուն.

• Ա շա կերտ նե րի նա խագ ծային գոր
ծու նե ու թյան կազ մա կեր պում:

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում պար զել են, որ մե դի ա ռե սուրս նե
րի օգ տա գոր ծու մը, որ պես տե ղե կու թյուն նե
րի աղ բյուր բարձ րաց նում է ա շա կերտ նե րի 
հե տաքրք րու թյու նը նկա րիչ նե րի գոր ծու նե ու
թյան, ար վես տի ո ւղ ղու թյուն նե րի հան դեպ, 
թույլ է տա լիս օգ տա գոր ծել դա սա րա նում 
բա ցի ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րից, նաև գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 
ե րաժշ տու թյուն: Բայց սկա վա ռակ նե րի լի
ար ժեք օգ տա գոր ծու մը նպա տա կա հար մար 
չէ, քա նի որ շատ հա ճախ վառ և տպա վո րիչ 
հան րա գի տա րան նե րը չեն հաշ վի առ նում 
սո վո րող նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի կա ռուց ման կա նոն նե րը և 
օ րենք նե րը: Հետ ևա բար, պետք է հաշ վի առ
նել, որ պետք է կի րա ռել մի այն տե սա նյու թե
րի ո րո շա կի մա սե րը, ան մի ջա պես նոր թե
մայի ներ կա յաց նե լուց հե տո, ձեռք բեր ված 
գի տե լիք նե րի ըն կալ ման, կամ դա սի վեր ջում 
դրանք ամ րապն դե լու հա մար: 

Ըստ Ի.Վ. Նի կո լա յու կի, տե ղե կատ վա
կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, 
«բա ցում են կր թու թյան բնա գա վա ռում բա
ցար ձա կա պես նոր հնա րա վո րու թյուն ներ, 
սո վո րող նե րի կր թա կան և ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ»: Դա սե րի ըն թաց
քում տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը բարձ րաց նում 
է ու սուց ման մո տի վա ցու մը և խթա նում է 
սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու
թյու նը, բարձ րա նում է ի նք նու րույն աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը» [5, 5]:

Գ. Վ. Ժե րե բյատ նի կո վի ա տե նա խո սու

թյու նը ու սում նա սի րե լուց հե տո, մենք հա մա
ձայն ե նք նրա դի տար կում նե րի հետ, որ նա
խագծ ման տեխ նո լո գի ան, որ պես ու սուց ման 
մե թոդ ու նի մեծ կի րա ռե լի ու թյուն ու սու ցիչ նե
րի շր ջա նա կում, ո րոնք զբաղ վում են ի նչ պես 
տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րով այն պես էլ 
դրանց գործ նա կան ի րա կա նաց մամբ տար
բեր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
և ու նեն հետ ևյալ հատ կա նիշ ներ, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ գի տե լիք նե րի ին տեգ րում ի րա կան գոր
ծու նե ու թյու նում. ակ տիվ ի նք նու րույն գոր ծու
նե ու թյուն. ը նտ րու թյուն, հիմ նա վո րում և կա
տա րած աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հա տում. հա ղոր դակց ման ու նա կու թյան 
կի րա ռում թի մային աշ խա տան քում. գոր ծու
նե ու թյան ար դյուն քի ա րա րում [2, 110]:

Մենք նաև, հա մա ձայն ե նք Ի. Վ. Նի կո
լա յու կի հետ, որ այդ մե թո դի ա ռա վե լու թյուն
նե րը՝ կր թա կան հանձ նա րա րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում սո վո րող նե
րի մտա ծո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի բազ
մա կող մա նի ներգ րա վումն է, ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի ի րա կան կազ մա կերպ ման, 
ան հա տա կա նաց ման, տար բե րակ ման հնա
րա վո րու թյու նը: Կր թա կան նա խագ ծե րի 
ստեղծ ման ժա մա նակ հեն վում են գործ նա
կա նի պա հանջ նե րի վրա, կա րող են հաշ վի 
առ նել հա սա րա կա կան ար ժեք նե րը և հա սա
րա կու թյան պա հանջ նե րը, այ սինքն, ի րա կա
նաց վում է տե սու թյան և պրակ տի կայի հա
մա կա պակ ցու թյու նը [4, 118]:

Հա մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի կի
րա ռու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ոչ մի այն 
ու սուց չի կող մից դա սի ըն թաց քում և նա
խա պատ րաստ ման ժա մա նակ, այլ նաև 
սո վորղ նե րի կող մից ի րենց աշ խա տան քի 
ըն թաց քում: Ձևե րից մե կը՝ սո վո րող նե րի 
նա խագ ծային գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր
պումն է, ո րոնք ձևա վոր ված են շնոր հան
դես նե րի, տպա գիր հա ղոր դագ րու թյուն նե
րի, հաշ վետ վու թյուն նե րի, զե կու ցում նե րի 
տես քով: Կեր պար վես տի ու սուց ման ժա մա
նակ ՏՀՏ–ի օգ տա գործ ման ա ռա վե լու թյուն
նե րը ակ նա ռու ե ն՝

•  ցան կա ցած թե մայի հետ ծա նո թա
նա լը կա րող է ու ղեկց վել տե սա հո լո վակ նե
րի, լու սան կար նե րի ցու ցադ րու մով,

•  լայ նո րեն կի րա ռել նկա րիչ նե րի 
կտավ նե րի ցու ցադ րում,

•  ցու ցադ րել գրա ֆի կա կան նյու թեր 
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(ա ղյու սակ ներ, դի ագ րամ ներ), 
• այ ցե լել աշ խար հի ա մե նա մեծ թան

գա րան ներ,
• լ սել ե րաժշ տա կան ձայ նագ րու թյուն

ներ, 
• ակ տի վաց նել ու սում նա կան գոր ծըն

թա ցը: 
Այս պի սով, նոր տե ղե կատ վա կան տեխ

նո լո գի ա նե րը՝ սո վո րող նե րին տե ղե կատ
վու թյան պատ րաստ ման և հա ղորդ ման 
գոր ծըն թաց է, հա մա կարգ չի մի ջո ցով, հա
մա պա տաս խան տեխ նի կա կան և ծրագ
րային ա պա հով մամբ: Դա հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս զար գաց նել սո վո րող նե րի գե ղար
վես տա կան   և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րը և լու ծել նոր խն դիր ներ, ո րոնք 
դեռևս լուծ ված չեն ե ղել: Բայց մենք չպետք 
է մո ռա նանք գլ խա վո րը՝ լա վա գույն և ժա մա
նա կա կից մե քե նան չի կա րող փո խա րի նել 
ու սուց չի և սո վո րո ղի միջև «կեն դա նի» կա
պը: 

Աշ խա տե լով կեր պար վես տի դա սե րին 
սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման խնդ րի վրա, մենք 
հա մոզ վե ցինք, որ ման կա վար–ժա կան ջան
քե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն սո վո րող նե րի 
մո տի վաց մա նը, ո ւս տի օգ տա գոր ծում ե նք 
զար գա ցող տեխ նո լո գի ա ներ, ո րոնք ակ տի
վաց նում են սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 
Դրանք նե րա ռում են խա ղային տեխ նո լո գի
ա նե րը:

Խա ղը դա սի ըն թաց քում օգ նում է ա րագ 
ներգ րա վել բո լոր ա շա կերտ նե րին, զգաց
մուն քային տրա մադ րու թյուն հա ղոր դել, ին չը 
օգ նում է ստեղ ծել շփում սո վո րող նե րի հետ, 
տրա մադ րում է աշ խա տել ակ տի վո րեն: 

Դի դակ տիկ խա ղե րի օգ նու թյամբ «Լու րեր 
նա վից», «Ե րեք ճա նա պարհ նե րի խճու ղում», 
«Կա խար դա կան գոր գեր», դա սա վան դում 
ե նք հին գե րորդ դա սա րան ցի ներին` գույ նի 
հու զա կան ըն կա լում: Բա րի և չա րի գույ նը, 
ու րա խու թյու նը և ան հե թե թությու նը պետք է 
տար բեր վեն:

«Նա տյուր մորտ» դա սի ըն թաց քում վե ցե
րորդ դա սա րա նում ան ցկաց նում ե նք «Մենք 
ստեղ ծում ե նք» խա ղը: Ա ռա ջար կում ե նք կա
տա րել մեծ նկա րիչ նե րի նա տյուր մորտ նե րի 
վեր լու ծու թյուն: Այդ նկար նե րը ի նչ կա րող 
են ա սել: Ե րե խա նե րին տր վում է հանձ նա
րա րու թյուն՝ հո րի նել պատ մու թյուն: Ո րոշ 

ե րե խա նե րը հեշ տու թյամբ հո րի նե ցին պատ
մու թյու նը, մյուս նե րը դժ վա րա ցան: Պատ
մու թյուն նե րից ել նե լով, տես նում ե նք, թե որ 
ե րե խա նե րի մոտ է ա վե լի զար գա ցած եր ևա
կա յու թյու նը, և որ ե րե խա նե րի մոտ պետք է 
զար գաց նել:

Կեր պա րա նա փո խու մը կի րա ռում ե նք 
տար բեր դա սե րի ժա մա նակ: Օ րի նակ՝ 
«Զ վար ճա լի կեն դա նի ներ» դա սի ժա մա նակ 
տա լիս ե նք ա ռա ջադ րանք՝ «Պատ կե րաց րեք 
ձեզ կատ վի դե րում, հի շեք, թե ի նչ պես է նա 
շարժ վում, թե ի նչ ձայն է հա նում: Կա տա րեք 
նույ նը»: «Պատ կե րաց րեք ձեզ մի տի ե զե
րագ նաց, ով հան դի պել է օ տա րերկ րա ցի նե
րի հետ.» «Պատ կե րաց րեք ձեզ մի հե րոս, ով 
ըն կել է բա րու կամ չա րի թա գա վո րու թյուն: 
Ի նչ ա ռաս պե լա կան հե րոս ներ են ապ րում 
այն տեղ: Ի նչ կեն դա նի ներ, թռ չուն ներ, մի
ջատ ներ են ապ րում այն տեղ: Ի նչ գույ նե րով 
կա րե լի է պատ կե րել բա րու և չա րի թա գա
վո րու թյու նը»: Կեր պա րա նա փոխ վե լով և 
ներ կա յաց նե լով տար բեր կեր պար ներ, ե րե
խա նե րը դառ նում են «դե րա սան ներ» և չեն 
կաշ կանդ վում: Ի րենց նկար նե րը ստաց վում 
են ա վե լի «կեն դա նի»:

«Կա թի լագ րա ֆի ա» խա ղը օգ նում է զար
գաց նել աչ քա չա փը, շար ժում նե րը, եր ևա
կա յու թյու նը: Նրանք կա թի լը մեծ հա ճույ քով 
ձևա փո խում են թռ չուն նե րի, փոք րիկ կեն
դա նի նե րի, ձկ նե րի, հե քի ա թային հե րոս նե
րի: Կոկ տեյ լի ձո ղի կի օգ նու թյամբ կա թի լը 
կա րող են վե րա փո խել ծա ղիկ նե րի փուն ջի, 
բույ սե րի, ճյու ղե րի:

Մեծ տա րա ծում են գտել դի դակ տիկ 
խա ղե րը՝ «Ն կար նե րի ցու ցա հան դես ներ», 
«Գ տիր սխա լը», «Խառ նաշ փոթ», «Ն ման 
է, նման չէ», «Կեն դա նա ցած նկար ներ», 
«Ե րաժշ տա կան հա նե լուկ», «Ու րա խու թյուն 
կամ տխ րու թյուն», «Հա վա քեք բա ցիկ»: 
Հա մա կարգ չային խա ղե րի օգ նու թյամբ՝ 
«Լ ռու թյուն քն նու թյուն է», կեր պար վես տի 
տե սակ նե րը ու ժան րե րը բա ցա հայ տող «Ին
տե րակ տիվ թես տեր», ո րոնք ամ փո փում են 
կեր պար վես տի դա սե րին ձեռք բեր ված գի
տե լիք նե րը:

Կեր պար վես տի դա սե րին լու ծում են խաչ
բա ռեր կամ գլուխ կոտ րուկ ներ, սո վո րող նե րը 
ամ րապն դում են ձեռք բե րած գե ղան կար չու
թյան, գրա ֆի կայի, քան դա–

կա գոր ծու թյան գի տե լիք նե րը, կու տա կում 
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են գե ղար վես տա կան տեր մին նե րի և տե սո
ղա կան պատ կեր նե րի գան ձա րան, սո վո րում 
են սի րել և հաս կա նալ ար վես տը:

Մեծ ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն է 
ստեղ ծում «հե ռա կա ճամ փոր դու թյուն–նե րը» 
հրա վի րե լով մաս նա կից նե րին հե տաքր քիր 
ճամ փոր դու թյան: Այս տե սա կի դա սե րը նե
րա ռում են «ճամ փոր դու թյուն դե պի գե ղեց
կու թյան աշ խարհ, բնու թյան աշ խարհ»: Այս 
դա սը դաս տի ա րա կում է ե րե խա նե րի մոտ 
սեր ի րենց հայ րե նի բնու թյան հան դեպ, հե
տաքրք րու թյուն բա նաս տեղծ նե րի, կոմ պո
զի տոր նե րի և նկա րիչ նե րի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի հան դեպ, ո րոնք նկա րագ րում են 
բնու թյան գե ղեց կու թյու նը:

Զ րույց ներ ար վես տի մա սին՝ գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյան կար ևոր մի ջոց 
է: Զրույց նե րի ըն թաց քում ցույց ե նք տա լիս 
ե րե խա նե րին նկար ներ, որ տեղ ար տա ցոլ
վում են մեր հայ րե նի քի բնու թյու նը, ե րկ րի 
պատ մու թյան ի րա դար ձու թյուն–նե րը, գե
ղան կար չու թյան, գրա ֆի կայի տար բեր ո ւղ
ղու թյուն նե րը:

Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար գի 
ա մե նա կար ևոր աս պեկտ նե րից մեկն է՝ կա
ռու ցել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը սո վո րո ղի 
և ու սու ցիչ նե րի միջև կր թա կան ե րկ խո սու
թյան վրա, ո րը նպա տա կաուղղ ված է ծրագ
րային գոր ծու նե ու թյան հա մա տեղ նա խագծ
մա նը: Ցան կա ցած կր թա կան ա ռար կայի 
մեջ, հատ կա պես կեր պար վես տում, սո վո րո

ղը ը նտ րո վի ո րեն է վե րա բե րում ու սում նա
կան նյու թի բո վան դա կու թյա նը, տե սակ նե
րին ևւ ձևե րին: Ոչ բո լոր հաս կա ցու թյուն ներն 
են ըն կալ վում ե րե խա նե րի կող մից, այլ մի
այն նրանք ո րոնք կազ մում են ան ձնա կան 
փոր ձի մա սը: Հետ ևա բար, կեր պար վես տի 
դա սե րի կազ մա կերպ ման նախ նա կան կե տը 
պետք է լի նի սուբյեկ տի փոր ձի ի րա կա նա
ցու մը, կա պե րի ո րո նու մը: Ա շա կեր տա կենտ
րոն ու սուց ման դեպ քում կար ևոր է հաշ վի 
առ նել սո վո րո ղի ը նտ րո ղա կա նու թյու նը, մո
տի վա ցի ան, գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն կի
րառ ման ցան կու թյու նը, ի նք նու րույն նա խա
ձեռ նու թյամբ: 

Այս պի սով, մեր ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յում բո լոր վե րո հի շյալ ման կա
վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս բա ցա հայ տել 
և զար գաց նել սո վո րող նե րի գե ղար վես
տա կան ու նա կու թյուն նե րը, ստեղ ծա գոր
ծա կան բնույ թի հանձ նա րա րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման կա րո ղու թյուն–նե րը նաև 
դաս տի ա րա կել ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյա
նը ստեղ ծա գոր ծա կան վե րա բեր մուն քի ցու
ցա բեր ման հատ կու թյուն:

Նո րա րար ման կա վար ժու թյու նը պա
հան ջում է ամ բող ջո վին վե րա նայել ման
կա վար ժա կան՝ ի նչ պես ու սուց ման այն պես 
էլ դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը, դի
տար կել սո վո րո ղին որ պես գոր ծու նե ու թյան 
սուբյեկտ:
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СОВ РЕ МЕН НЫЕ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИЕ ТЕХ НО ЛО ГИ И  НА УРО КАХ  
ИЗОБ РА ЗИ ТЕЛЬ НО ГО ИС КУССТ ВА 

А. МУ КО ЯН

П ри ме не ние сов ре мен ных пе да го ги чес ких тех но ло гий, поз во лят вы я вить и раз вить у уча
щих ся ху до жест вен ные спо соб нос ти, уме ния по вы пол не нию ори ги наль–ных твор чес ких за
да ний, а так же вос пи ты вать твор чес кое от но ше ние к лю бой де я тель нос ти.

Сов ре мен ная пе да го ги ка тре бу ет пе ре ос мыс ле ния все го пе да го ги чес ко го про цес са, как 
обу че ни я, так и вос пи та ни я, взг ля да на уче ни ка как на суб ъект де я тель нос ти.

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF FINE ART
H. MUKOYAN

Using the application of modern pedagogical technologies will allow to reveal and develop 
students’ artistic abilities, abilities to perform original creative tasks, and to bring up a creative 
attitude to any activity. 

Modern pedagogy requires a rethinking of the whole pedagogical process, both instruction 
and upbringing have to look at the pupil as a subject of activity.
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ՍԻ ՐԱ ՆՈՒՇ ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ

ԽԻԿ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԴԱ ՍԻ  
Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

Դա սի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
մի ջոց նե րից են մե թոդ նե րը: Յու րա քան չյուր 
ու սու ցիչ դա սա րան մտ նե լուց ա ռաջ ան պայ
ման իր ա ռջև դնում է եր կու կար ևոր հարց. 
«Ո՞րն է կր թու թյան նպա տա կը, և ի ՞նչ պետք 
է սո վո րեց նի ի նքն իր ա շա կերտ նե րին»:  Ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցի հա ջող ի րա կա նաց
ման հա մար ու սուց չին ան հրա ժեշտ է տար
բեր մե թոդ նե րի ի մա ցու թյուն: Սա կայն դա 
դեռևս բա վա րար չէ ար դյու նա վետ ու սու ցում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար:  Որ քան էլ ու սու ցի չը 
ա զատ է մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ այդ գոր ծո ղու թյու նը չի կա
րող կա մա յա կան բնույթ կրել: Խնդ րի ի րա
գործ ման հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է մի շարք գոր ծոն նե րով. 1. ու սուց ման նպա
տա կը, խն դիր նե րը, 2. բո վան դա կու թյու նը, 3. 
նյու թի քա նա կը և բար դու թյու նը, 4. սո վո րող
նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, 5. սո վո րող նե րի պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կը, 6. ու սում նա կան ժա մա քա նա
կը, 7. ու սուց չի պատ րաստ վա ծու թյան մա
կար դա կը:

Լա վա գույն ու սու ցիչ լի նե լու հա մար ի նչ
քան կար ևոր են գի տե լիք նե րը, այդ քան ան
գամ կար ևոր է ու սուց չի ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյու նը: Ու սուց չի ման կա վար ժա
կան վար պե տու թյու նը պետք է ար տա հայտ
վի նրա գոր ծու նե ու թյան բո լոր բնա գա վառ
նե րում. ու սում նա կան նյու թի հա ղորդ ման ու 
ամ րապնդ ման, հին դա սա նյու թի հարց ման և 
հար ցե րի մի ջո ցով ամ փոփ ման, սո վո րող նե
րին տր վող ա ռա ջադ րանք նե րի, ն րանց հետ 
ու նե ցած վե րա բեր մուն քի,  պա հանջ նե րի ներ
կա յաց ման, իր բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րի 
դրս ևոր ման, խրա խու սան քի ու պատ ժի մե
թոդ նե րի կի րառ ման, ա շա կերտ նե րին ար վող 
դի տո ղու թյուն նե րի, նրանց հետ հա ղոր դակց
վե լու ու շփ վե լու, իր շար ժուձ ևի, դի մա շար ժի, 
հու մո րի ու կա տա կի, նիս տու կա ցի, քայլ քի, 
ան գամ դա սա սե նյա կի դու ռը փա կել–բա ցե լու, 
դպ րո ցա կան նե րին ող ջու նե լու մեջ: Ման կա
վար ժա կան վար պե տու թյու նը, որ պես հաս

կա ցու թյուն, նե րա ռում է ու սուց չի ման կա վար
ժա կան, հո գե բա նա կան խո րա գի տու թյու նը, 
մաս նա գի տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը և 
ման կա վար ժա կան տեխ նի կայի ո ւղ ղու թյամբ 
ու նե ցած կա րո ղու թյուն նե րը: Ա ռա ջին` խո րա
պես ու սում նա սի րել ման կա վար ժա կան վար
պե տու թյա նը վե րա բե րող ման կա վար ժա կան 
գի տու թյան և հո գե բա նու թյան տե սա կան բո
լոր հար ցե րը, ու սուց չի մաս նա գի տա կան ըն
դու նա կու թյուն նե րի մա սին ե ղած հիմ նա րար 
աշ խա տու թյուն նե րը և ման կա վար ժա կան 
տեխ նի կան: Ե րկ րորդ` ու սում նա սի րել ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի հի մունք ներն 
ու օ րին չա փու թյուն նե րը, նրա բո լոր մե խա
նիզմ նե րը, ա պա գործ նա կա նում տի րա պե
տել դրանց գոր ծադր ման ար վես տին և կա
տա րե լա գոր ծել սե փա կան փոր ձը: Ու սուց ման 
մե թոդ նե րի և հնար նե րի հիմ նա կան խն դիրն 
է լու ծել սո վո րող նե րի կր թու թյան, դաս տի
ա րա կու թյան և զար գաց ման խն դիր նե րը: 
Բա ցի մե թոդ նե րից և հնար նե րից ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում կի րառ վում են ու սուց ման մի
ջոց ներ: Ու սուց ման մի ջոց ներ են հա մար վում 
ու սում նա կան ա ռար կա նե րը, դա սագր քե րը, 
ձեռ նարկ նե րը, ու սում նա կան տեխ նի կա կան 
մի ջոց նե րը և այլն: Ո ւսւց ման մե թոդ նե րը բա
ժան վում են հիմ նա կան խմ բե րի. 1) սո վո րող
նե րի ու սում նաի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման ու ի րա գործ ման մե թոդ ներ, 
2) սո վո րող նե րի ու սում նաի մա ցա կան գոր ծու
նե ու թյան խթան ման և մո տի վա ցի այի մե թոդ
ներ, 3) սո վո րող նե րի ու սում նաի մա ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյան և ի նք նա վե րահս կո
ղու թյան մե թոդ ներ: Մե թոդ նե րի հիմ նա կան 
խմ բե րից յու րա քան չյուրն իր հեր թին կա րող է 
բա ժան վել են թախմ բե րի և նրանց մեջ մտ նող 
ա ռան ձին մե թոդ նե րի:

Ու սում նաի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման և ի րա գործ ման մե թոդ ներ 

Այն մաս նա գետ նե րը, ո րոնք կրթ վել ու աշ
խա տել են խորհր դային դպ րո ցում, դժ վա րա
նում են և մի քիչ էլ «վա խե նում են» նոր մո տե
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ցում նե րը կի րա ռել: Դժ վա րա նում են, քա նի 
որ դա սը նոր՝ ա շա կեր տա կենտ րոն մե թոդ
նե րով պլա նա վո րե լու և նա խա պատ րաս տե
լու հա մար բա վա կա նին ժա մա նակ է պետք: 
Նոր մե թոդ նե րին ծա նոթ, այ սինքն՝ վե րա
պատ րաստ ված, փոր ձա ռու ման կա վար ժի 
հա մար դրանց կի րա ռու թյու նը մի այն ժա մա
նա կի ու ցան կու թյան հարց է: Նրանց գի տե
լիք ներն ու մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րը 
բա վա կան են: Նոր մե թոդ ներն ան ցկաց նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է նա խօ րոք պլա նա վո
րել, ստեղ ծել ան հրա ժեշտ նյու թեր, պատ կե
րաց նել ա մեն մի րո պեն: Շատ քիչ ու սու ցիչ
ներ են նա խօ րոք դրանք կա տա րում: Նրանց 
կար ծի քով, ե թե դա սի նյու թը ան գիր գի տեն 
և կա րող են վե րար տադ րել, ու րեմն պետք չէ 
ե րե կո յան պատ րաստ վել դա սին: 

Ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ
րաց նող ու սուց ման կազ մա կերպ ման ձևե րից 
ե ն  հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցու մը,խմ բային 
աշ խա տան քը, զույ գե րով աշ խա տան քը, ան
հա տա կան աշ խա տան քը: Ժա մա նա կա կից 
ու սու ցի չը պետք է որ դեգ րի կա ռու ցո ղա
կան մո տե ցում և կի րա ռի դա սա վանդ ման 
նո րա րա րա կան մե թոդ ներ: Դա սա րա
նում կա տար վող աշ խա տան քին կա րող են 
օ ժան դա կել նաև առ կա ժա մա նա կա կից 
ՏՏ սար քա վո րում նե րը և հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րը: Կրտ սեր դպ րո ցում կի րառ վող 
հա րուստ զի նա նո ցից նպա տա կա հար մար է 
ը նտ րել այն մե թոդ նե րը, ո րոնք ա պա հո վում 
են ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան ա շա կեր
տա կենտ րոն մո տե ցում, ո րի հա մա ձայն` յու
րա քան չյուր սո վո րող պետք է դառ նա դա սի 
գոր ծուն մաս նա կի ցը:  Փոր ձեմ ներ կա յաց
նել ԽԻԿ մե թո դի կի րա ռու մը և հիմ նա վո րել 
նրա ար դյու նա վե տու թյու նը: Մե թո դը կկի րա
ռեմ «Ես և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար կայի` 
«Ըն տա նի քը` ու սու ցիչ» թե մայի յու րաց ման 
նպա տա կով:  Դա սի կա ռուց ված քի` ե ռա փուլ 
հա մա կար գով (ԽԻԿ) նա խա տես վում են 
հետ ևյալ մե թոդ նե րի նե րա ռու մը. Խ թան ման 
փուլ– մտագ րոհ, բա նա լի բա ռեր,  Ի մաս տի 
ըն կալ ման փուլ–պ րիզ մա, Վե նի տրա մա գիր ( 
դի ագ րամ), խճան կար, Կշ ռա դատ ման փուլ–
քա ռա բա ժան, 10 րո պե ա նոց շա րադ րանք:

Խ թան ման   փու լի հիմ նա կան նպա տակ
նե րից են`  Նոր նյու թի վե րա բե րյալ բա ցա հայ
տել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը, քն նարկ վե
լիք նյու թի մեջ ներգ րա վե լով՝ ակ տի վաց նել 

ա շա կերտ նե րին, ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո
րել գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ ձեռք բե
րե լու ձգ տում:  Մե թոդ ներ, ո րոնք հար մար են 
կի րա ռե լու դա սի խթան ման փու լում` մ տագ
րոհ, խմ բա վո րում, պրիզ մա, մտա ծիր–զույգ 
կազ միր–քն նար կիր, ձնագն դի, հինգ րո պե
ա նոց ա զատ շա րադ րանք: Ի մաս տի ըն կալ
ման  փու լի նպա տակ նե րից են`  Սո վո րող նե րի 
մեջ հե տաքրք րու թյան ա ճի պահ պա նու մը, 
տե ղե կատ վու թյան ըն կալ ման ի նք նա վե
րահսկ ման ա պա հո վու մը, նոր և հին տե ղե
կատ վու թյան շաղ կա պու մը և ի մա ցու թյան 
նոր կա ռույ ցի ստեղ ծու մը:  Մե թոդ ներ, ո րոնք 
հար մար են կի րա ռե լու դա սի ի մաս տի ըն կալ
ման փու լում` T–ա ձև ա ղյու սակ, գա ղա փար
նե րի քար տեզ, Վե նի դի ագ րամ, փոխ գոր
ծուն նշան նե րի հա մա կարգ, խո րա նար դում, 
խճան կար, ե րեք բա նա լի և մեկ կող պեք, 
շր ջա գա յու թյուն պատ կե րաս րա հում: Կշ
ռա դատ ման  փու լի նպա տակ նե րից են` 
 Սո վո րո ղը նոր ստա ցած տե ղե կատ վու թյու
նը կա րո ղա նա ար տա հայ տել իր բա ռե րով և 
ձևա կեր պում նե րով, նոր գի տե լիք նե րի մի ա
ձու լում ու նե ցա ծին և դրանց աս տի ճա նա կան 
ին տեգ րա ցում:  Մե թոդ ներ, ո րոնք հար մար 
են կի րա ռե լու դա սի կշ ռա դատ ման փու լում` 
 քա ռա բա ժան, խո րա նար դում: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ– դա սագր քեր, 
նկար ներ, սլայդ (շ նոր հան դես)

Դա սը սկ սում եմ ԽԻԿ հա մա կար գով:
1. Խթան ման փուլ Նշում եմ օր վա դա սի 

թե ման և նպա տա կը` Ըն տա նի քը` ու սու ցիչ, 
ԽԻԿ մե թո դի կի րա ռու մը դա սի ար դյու նա
վե տու թյան հա մար: 

Անց կաց նում եմ թե մայի ամ փո փում` հարց 
ու պա տաս խա նի մի ջո ցով: Ամ փո փու մը կա
տար վում է ամ բող ջա կան, դե րե րով, հար
ցադ րում նե րով, շա րու նա կե լով: Ա շա կերտ նե
րը Վե նի դի ագ րա մի մե թո դով նկա րագ րում 
են բա նա լի բա ռե րը: Տեքս տից դուրս ե նք 
գրում հիմ նա կան գա ղա փար նե րը և ըն կա
լում, որ մեծ է ըն տա նի քի դե րը ե րե խա նե րի 
նե րաշ խար հի, դաս տի ա րա կու թյան, կր թու
թյան գոր ծում: Խթան ման փու լում ու սու ցի չը 
տա լիս է ըն տա նի քի ը նդ հա նուր նկա րա գի րը՝ 
մի փոքր ան դրա դառ նա լով պատ մա կան ան
ցյա լին: Ըն դուն ված է ա սել, որ ե րե խան շր
ջա պա տող աշ խար հի, մաս նա վո րա պես իր 
ըն տա նի քի ար տա ցո լումն է:Այդ պատ ճա ռով 
ի հար կե կար ևոր է, թե ի նչ պի սի ըն տա նի քում 
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է մե ծա նում ե րե խան և ի նչ մարդ կան ցով է շր
ջա պատ ված: Եր ևի ու րիշ ոչ մի այլ ա զգ սո վո
րու թյուն չու նի մի ա սին ապ րե լու, ի նչ պես հայ 
ազ գը: Եր բեմն մի ըն տա նի քում ապ րում են 
ե րեք կամ չորս փոքր ըն տա նիք ներ: Ի տար բե
րու թյուն այլ ազ գե րի՝ հայ մայ րիկ ներն ու հայ
րիկ ներն ե րա զում են ի րենց ամ բողջ կյանքն 
ապ րել զա վակ նե րի` մեծ մա սամբ որ դի նե րի 
և նրանց ըն տա նիք նե րի հետ: Այդ մեծ ըն տա
նիքն այլ կերպ ան վա նում են ԳԵՐ ԴԱՍ ՏԱՆ: 
Այս բա ռի մեջ մի յու րօ րի նակ ազ գային  ու ժի 
ու մի աս նու թյան զգա ցում կա։ Հայի հա մար 
«գեր դաս տա նը» պար զա պես ըն տա նիք չէ, 
այլ տոհմ, ո րի մեջ ը նդ գրկ ված են ար դեն վա
ղուց, ա ռա ջին հա յաց քից մո ռաց ված թվա ցող 
նախ նի նե րի սե րունդ նե րը։ «Գեր դաս տա նը» 
նե րա ռում է բո լոր հա րա զատ նե րին, ան գամ 
նրանց, ո ւմ կյան քում մեկ ան գամ ես տես նում 
տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի հար սա
նի քի կամ հու ղար կա վոր ման ա րա րո ղու թյան 
ժա մա նակ։ «Գեր դաս տա նը» պատ մու թյուն է, 
սերն դե սե րունդ փո խանց վող հի շո ղու թյուն
նե րի և ըն տա նե կան լե գենդ նե րի շղ թա։ Ցան
կա ցած «գեր դաս տան» ու նի իր ա վան դույթ
նե րը, կա նոն նե րը, ար ժեք նե րը, ի րեն բնո րոշ 
հու մո րը եւ գաղտ նիք նե րը։ Ա ռանց այս ա մե նի 
հայը օ տա րա նում է, նա մո լոր վում է այս մեծ 
աշ խար հում, քա նի որ հենց «գեր դաս տանն» 
է թույլ տա լիս նրան զգալ ի րեն, որ պես երկ
րագն դի կենտ րոն, իսկ ա վան դույթ ներն ու հի
շո ղու թյուն նե րը այն հիմ նա կան սյու ներն են, 
ո րոնց վրա հիմն վում է հայ կա կան «գեր դաս
տա նը»... 2. Ֆիզ կուլտ դա դար– բա ռա խաղ – 
Ըն տա նիք բա ռի տա ռե րով կազ մել նոր բա
ռեր` տա նիք, ըն տա նի, տան, տա նի, ին քը և 
այլն: 3. Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ – Մտագ րոհ 
մե թո դի մի ջո ցով սկ սում եմ նյու թի հա ղոր
դու մը: Գրե լով «Ըն տա նիք» բա ռը՝ հանձ նա
րա րում եմ ան հա տա կան տե ղե կու թյուն տալ 
բա ռի շուրջ: Ա շա կերտ նե րը բա ռե րը գրի առ

նե լուց հե տո կա րո ղա նում են բնու թագ րել 
գրա ծի ի մաս տը: Նաև կազ մում են պարզ հա
մա ռոտ և ըն դար ձակ նա խա դա սու թյուն ներ: 
Պատ մում են ի րենց ըն տա նիք նե րի մա սին, 
սո վո րու թյուն նե րի,ար մատ նե րի, բա րե կամ
նե րի մա սին, բա ցատ րում գեր դաս տան բա
ռի ի մաս տի ու նշա նա կու թյան մա սին: Ա վե լի 
տպա վո րիչ դարձ նե լու հա մար լսում ե նք «Իմ 
ըն տա նի քը» եր գը: Նաև դի տում են ըն տա նի
քին, գեր դաս տա նին նվիր ված սլայդ–շ նոր
հան դե սը: Կա րո ղա նում են դի տե լուց հե տո 
վե րար տադ րել ի րենց միտ քը, կա տա րել եզ
րա կա ցու թյուն ներ: 4. Կշ ռա դա տում –Ն րանք 
ամ բողջ դա սի ըն թաց քում հա մե մա տու թյուն 
ան ցկաց րե ցին ան ցած և նոր դա սե րի միջև, 
հիմ նա վո րե ցին ի րենց սո վո րա ծը,ամ բող
ջաց րե ցին ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը, նոր 
ստա ցած տե ղե կատ վու թյու նը կա րո ղա ցան 
ար տա հայ տել ի րենց բա ռե րով և ձևա կեր
պում նե րով: 5. Գնա հա տում– Ա շա կերտ նե րը 
գնա հատ վում են դա սի ըն թաց քում և խրա
խուս վում: 6. Տնային աշ խա տան քի հանձ նա
րա րում– Վարժ պատ մել ի րենց ըն տա նի քի 
մա սին և նկա րել թղ թի վրա:

ԴԱ ՍԻ ՆՊԱ ՏԱ ԿԸ 1. Ամ րա կայել ` հաս
կա նա լով պատ մե լու կա րո ղու թյուն նե րը: 2. 
Ստեղ ծա գոր ծա բար վե րար տադ րել թե մայի 
բո վան դա կու թյու նը և ի մա նալ ի րենց ըն տա
նիք նե րի մա սին: 3. Պահ պա նել մտ քե րի հա
ջոր դա կա նու թյու նը: 4. Հաս կա նալ հայ ըն
տա նիք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 5. 
Հար գել ըն տա նի քի ան դամ նե րին և գնա հա
տել նրանց կա տա րա ծը: 6. Տա նել հա մե մա
տու թյուն ներ: 7. Կա րո ղա նալ հաս կա նալ ըն
տա նի քի դե րի և նշա նա կու թյան մա սին:

Վեր ջում տե ղին է նշել Ֆրիդ րիխ Ադ լե րի 
խոս քը. «Ըն տա նի քը փոք րիկ հա սա րա կու
թյուն է, ո րի ամ բող ջա կա նու թյու նից կախ
ված է մարդ կային ո ղջ հա սա րա կու թյան 
ան վտան գու թյու նը»:
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THE USE OF SCA (STIMULATE, COMPREHEND, ACCOMPLISH) AS A MEANS  
OF INCREASING THE EFFICIENCY OF CLASS 

S. BARSEGHYAN

For the successful implementation of the educational process and in order to increase the 
effectiveness of the class, teacher needs to master and periodically apply SCA method in the les
sons. It gives students the opportunity to learn with pleasure, comprehend learning, to be able to 
use it in life and quickly oriented towards completing, regardless of the quantity and complexity 
of the material.

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ СВВ (С ТИ МУ ЛИ РО ВА НИ Е, ВОСП РИ Я ТИЕ СМЫС ЛА,  
ВЗ ВЕ ШИ ВА НИ Е) МЕ ТО ДА, КАК МЕ ТОД ДЛЯ ПО ВЫ ШЕ НИЯ ПРО ДУК ТИВ НОС ТИ

С. БАР СЕ ГЯН

Д ля удач ной учеб ной де я тель нос ти и для по вы ше ния про дук тив нос ти учи тел ью не об
хо ди мо вла деть и уметь ис поль зо вать СВВ ме тод в про цес се уро ка. Э то да ет воз мож ность 
уча щим ся с удо вольст ви ем изу чать, ос мыс лить вы у чен ный ма те ри ал и уметь эти зна ния ис
поль зо вать на прак ти ке и быст ро ори ен ти ро вать ся при вы пол не нии за да ний, не за ви си мо от 
ко ли чест ва и слож нос ти ма те ри а ла.
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Գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը կր
թու թյան բնա գա վա ռում պա հան ջում է խոր 
ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ. ան ցում դե
պի ու սուց ման նոր բո վան դա կու թյան, պա
րապ մունք նե րի ան ցկաց ման ա ռա ջա վոր 
ձևե րի ու մե թոդ նե րի, ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րը վե րա զի նել ու սուց ման ժա
մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով, 
ու սում նա կան և տե սո ղա կան սար քա վո րում
նե րով: 

Այդխն դիր նե րի լուծ մա նը կա րե լի է հաս
նել հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով` օգ
տա գոր ծե լով գի տու թյան նվա ճում նե րը և 
ա ռա ջա վոր փոր ձը, նվա զա գույն ճի գե րի ու 
ծախ սե րի մի ջո ցով ա պա հո վե լով ու սուց ման 
բարձր ար դյու նա վե տու թյուն: 

Ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ
րաց նելն այն քան էլ հեշտ չէ և պա հան ջում է 
ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ և աշ խա տանք: Սա
կայն, դա սե րի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ
րաց նել կա րող է յու րա քան չյուր ու սու ցիչ:

Հետ ևա բար, ու սու ցիչ նե րը դա սե րի ար
դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար 
պետք է ու սում նա սի րեն և կի րա ռեն ու սուց
ման ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից ար
դյու նա վետ մե թոդ ներ: Այդ խն դի րը շատ 
ար դի ա կան է, քա նի որ «Գ րա ֆի կա» բաժ նի 
գրե թե ամ բողջ նյու թը սո վո րող նե րը պետք 
է յու րաց նեն դա սե րի ժա մա նակ` դա սա րա
նում: Ա նհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել դա սըն թա
ցի օ րի նա չա փու թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը և ու սուց ման ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ ցույց տալ դա սի 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ու ղի նե
րը:

«Գ րա ֆի կա» բա ժինն ու սում նա սի րե լիս 
ու սու ցիչ նե րը, դա սա վանդ ման տար բեր մե
թոդ ներ կի րա ռե լով, հա ճախ թե րագ նա հա
տում են տե սու թյան դե րը, ին չի ար դյուն քում 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րը դառ նում 

են մի ա պա ղաղ ու ոչ հա մա կարգ ված, սո
վո րող նե րը չեն ստա նում այն ան հրա ժեշտ 
տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք հար կա վոր են մի
շարքխն դիր նե րի լուծ ման հա մար: Այս սկզ
բուն քով ա ռաջ նորդ վող ու սու ցիչ նե րը գրա
տախ տա կի վրա կա տա րում են այս կամ այն 
ե րկ րա չա փա կան կա ռու ցու մը կամ գծում են 
որ ևէ դե տա լի աք սո նո մետ րի ան` ու ղեկ ցող 
կարճ բա ցատ րու թյամբ: Ար դյուն քում սո
վո րող նե րը զբաղ վում են «ն կար չու թյամբ», 
նրանց մոտ կա տա րե լա գործ վում է գծե լու 
տեխ նի կան, բայց չեն զար գա նում տա րա ծա
կան պատ կե րա ցու մը և ստեղ ծա գոր ծա բար 
աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

Դա սի ար դյու նա վե տու թյունն է ա պես 
կախ ված է ու սուց չի հմ տու թյու նից, պատ
րաստ վա ծու թյան ո րա կից, ին չը մեծ ազ դե
ցու թյուն է գոր ծում սո վո րող նե րի վրա: Ու
սուց չի աշ խա տան քը բա վա կա նին հա ջող 
կլի նի մի այն այն դեպ քում, ե րբ նա կա տա
րյալ տի րա պե տի ման կա վար ժա կան գի
տու թյա նը, իր ա ռար կային, ի նչ պես նաև 
բո վան դա կու թյամբ մոտ այլ ա ռար կա նե րին: 
Ա նհ րա ժեշտ է ու նե նալ գծագ րա կան խոր 
գի տե լիք ներ, ծա նո թա նալ մաս նա գի տա կան 
հա տուկ գրա կա նու թյա նը, հս տակ տի րա պե
տել գծագ րա կան ստան դարտ նե րին: Ու սու
ցի չը պետք է ի մա նա գրա ֆի կայի զար գաց
ման պատ մու թյու նը, տե ղյակ լի նի վեր ջին 
նվա ճում նե րին: Այս ա մե նը թույլ կտա ու սուց
չին վս տահ լի նել դա սա րա նում, խո րու թյամբ 
մեկ նա բա նել ա ռար կայի տե սու թյու նը, գտ նել 
ու մա տու ցել հե տաքր քիր և հա մո զիչ օ րի
նակ ներ: 

Ու սուց չի օ րի նա կը և հե ղի նա կու թյու նը 
կար ևոր մի ջոց են սո վո րող նե րի հա ջող ու
սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում: 
Սո վո րող նե րի մոտ մեծ հար գանք են վայե
լում այն ու սու ցիչ նե րը, ո րոնք կար գա պահ 
են, ճիշտ են կողմ նո րոշ վում ցան կա ցած 

Ա ՇՈՏ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՄԱՅԻՍ Ա ՂԱ ՋԱՆՅԱՆ

ԴԱ ՍԻ Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ  
ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ «ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  
«Գ ՐԱ ՖԻ ԿԱ» ԲԱ ԺԻ ՆԸ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴԵ ԼԻՍ
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ի րա վի ճա կում, ար դար են, պա հանջ կոտ և 
սկզ բուն քային, օ ժտ ված են ման կա վար ժա
կան նր բազ գա ցու թյամբ: Շատ կար ևոր է 
նաև ու սուց չի խոս քը, ո րը պետք է լի նի քե
րա կա նո րեն ճիշտ, հա կիրճ, պարզ և տրա
մա բա նա կան, ին չը նպաս տում է ոչ մի այն 
ու սում նա կան նյու թի ա վե լի լավ ըն կալ մա նը, 
այլ նաև սո վո րող նե րի հա մար ծա ռա յում է 
որ պես օ րի նակ: Դա սի ժա մա նակ ու սուց չի 
ճիշտ պահ վածքն օգ նում է ստեղ ծե լու լավ 
հո գե բա նա կան մի ջա վայր, ո րն էլ իր հեր թին 
նպաս տում է բարձր ար դյունք նե րի հաս նե
լուն: 

Դա սի ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րաց ման նպա տա կով կա րե լի է կի րա ռել 
պրոբ լե մային ու սուց ման տար րեր: Մե թո
դի կի րա ռու մը կախ ված է դա սի թե մայից: 
Պրոբ լե մային ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծու մը և 
լու ծու մը պետք է կա տա րի օ ժան դա կող դեր 
և որ պես կա նոն կազ մի դա սի մի այն մի մա
սը: Ու սուց ման այս մե թո դը կօգ նի սո վո րող
նե րին ոչ մի այն հա ջո ղու թյամբ յու րաց նե լու 
ու սու ցան վող նյու թը, այլև կն պաս տի բարձ
րաց նել նրանց ակ տի վու թյու նը և հե տաքրք
րու թյունն ա ռար կայի նկատ մամբ: Մե թո դը 
հա վա սա րա պես կա րող է օգ տա գործ վել 
ի նչ պես սո վո րա կան, այն պես էլ ծրագ րա
վոր ված ու սուց ման դեպ քում: Սո վո րող նե րի 
ակ տի վու թյան բարձ րաց ման ձևե րից է ի նք
նու րույն աշ խա տան քը: Գրա ֆի կայի բա ժինն 
ու սու ցա նե լիս կա րե լի է կի րա ռել ի նք նու րույն 
աշ խա տան քի հե տևյալ տե սակ նե րը.

– ու սում նա կան նյու թի յու րա ցում` օ գտ վե
լով դա սագր քից,

– ու սուց չի ձևա կեր պած հար ցե րի պա
տաս խան նե րի ո րո նում նոր նյու թում,

– նյու թի ըն թեր ցում և հիմ նա կան դրույթ
նե րի ը նդ գծում,

– աշ խա տանք դա սագր քի, զն նա կան, 
ցու ցադ րա կան նյու թի հետ:

Գործ նա կա նում հազ վա դեպ են դա սերն 
ամ բող ջու թյամբ նվիր վում ի նք նու րույն աշ
խա տան քի, ին չը շատ ա նար դյու նա վետ է: 
Դա սըն թա ցը պետք է կազ մա կեր պել այն
պես, որ ի նք նու րույն աշ խա տան քը սո վո րող
նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում չլի նի դր վա
գային եր ևույթ, այլ նա խա պես պլա նա վո րած 
ան բա ժա նե լի մա սը: 

Դա սե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րաց մա նը նպաս տում է նաև տե սա նյու թե րի 

օգ տա գոր ծու մը: Տե սա նյու թե րի կի րա ռու մը 
մե ծաց նում է սո վո րող նե րի հե տաքրք րու
թյու նը ու սու ցան վող ա ռար կայի նկատ մամբ, 
հեշ տաց նում է գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու 
գոր ծըն թա ցը, նպաս տում է տա րա ծա կան 
պատ կե րաց ման զար գաց մա նը: Հետ ևա
բար, ցու ցա դրա կան նյու թե րի օգ տա գոր
ծու մը սո վո րող նե րին հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու 
ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի, ի նչ պես 
նաև տար բեր ի րե րի կա ռուց ված քի մա սին, 
սո վո րեց նում է կա տա րել վեր լու ծու թյուն: 
Միև նույն ժա մա նակ պետք է նշել, որ մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նեն այն պի սի տե սո ղա կան 
նյու թե րը, ո րոնք սո վո րող նե րը կա րող են ոչ 
մի այն դի տել, այլև պա հել ձեռ քում, ման րա
մասն ծա նո թա նալ դրանց: Տե սա նյու թե րի 
օգ տա գոր ծու մը և ճիշտ կի րա ռու մը ը նդ լայ
նում և խո րաց նում են ու սում նա սիր վող հար
ցե րի մա սին սո վո րող նե րի պատ կե րա ցու մը, 
նվա զեց նում են նյու թի ներ կա յաց ման ժա
մա նա կը: Սա կայն տե սա նյու թե րին մեծ տեղ 
հատ կաց նե լով՝ չի կա րե լի թե րա գնա հա տել 
ու սուց ման մյուս սկզ բունք նե րը: Տե սո ղա կան 
նյու թե րով ծան րա բեռ նե լով սո վո րող նե րին՝ 
կա րող եք շե ղել դա սի հիմ նա կան նպա տա
կից` բաց թող նե լով ու սում նա սիր վող նյու թի 
ը նդ հա նուր օ րենք ներն ու օ րի նա չա փու թյուն
նե րը, ա ռանձ նաց նել կա րևո րը ե րկ րոր դա
կա նից: Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը պետք է 
կազ մա կերպ վի այն պես, որ ճշ տո րեն պահ
պան վի տե սո ղա կա նի և վե րա ցա կա նի, 
կոնկ րե տի և ը նդ հա նու րի հա րա բե րակ ցու
թյու նը:

Դա սե րի ար դյու նա վե տու թյու նը կա րե լի 
է բարձ րաց նել նաև ու սում նա կան սա հիկ
նե րի և տե սա ֆիլ մե րի ցու ցադ րու մով, ին չը 
կհեշ տաց նի նյու թի ըն կալ ման գոր ծըն թա
ցը: Ու սում նա սիր վող նյու թի էկ րա նա վո րու մը 
մե ծաց նում է հե տաքրք րու թյունն ա ռար կայի 
նկատ մամբ, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
կտր վածք նե րի մի ջո ցով բա ցա հայ տե լու դե
տա լի ամ բող ջա կան ձևը, այն տես նե լու բո
լոր կող մե րից: Ա ռար կան կա րե լի է տես նել 
նաև շարժ ման մեջ, ի նչ պես է այն հատ վում 
հա տող հար թու թյամբ և ի նչ պես է հե ռա նում 
դե տա լի կե սը, ին չի շնոր հիվ ի հայտ են գա
լիս դե տա լի ներ քին ո ւր վագ ծե րը: Ի նչ պես 
մյուս դեպ քե րում, ֆիլ մե րի ցու ցադ րու մը չի 
կա րե լի չա րա շա հել. այն ոչ թե նպա տակ է, 
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այլ մի ջոց: 
Ի հար կե, այն, ի նչ աս վեց վեր ևում, չի բա

ցա ռում դա սե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րաց ման այլ ձևե րի և մե թոդ նե րի կի րա ռու
մը: Սա կայն, ե թե նույ նիսկ այդ մե թոդ նե րը, 
ին չի մա սին խոս վեց, ու սու ցիչ նե րը հմ տո րեն 
օգ տա գոր ծեն և դրանք հա մա տե ղեն ու սուց
ման այլ սկզ բունք նե րի ու մե թոդ նե րի հետ, 
ա պա դա սե րը կլի նեն ա վե լի ար դյու նա վետ: 

Ձգ տե լով բո լոր մի ջոց նե րով դա սե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նել՝ շատ 
կար ևոր է թույլ չտալ, որ սո վո րող նե րը գեր
ծան րա բեռն վեն. ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել 
ու սուց ման հա մա պա տաս խան մա կար դակ:
Վեր ևում աս վա ծը ցու ցադ րենք կոնկ րետ 
դա սի պլա նի մեկ օ րի նա կի վրա:

Դա սի պլա նի օ րի նակ
Դա սի թե ման –Ե րկ րա չա փա կան մար

մին նե րի պրոյեկ տու մը
Դա սի տի պը– Կոմ բի նաց ված
Դա սի տևո ղու թյու նը – (45 րո պե) 
Դա սի նպա տա կը: Ա շա կերտ նե րին ծա

նո թաց նել ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րի 
պրոյեկ ցի ա  նե րի կա ռուց մա նը և հաս նել այն 
բա նին, որ.

–սո վո րող նե րը կա րո ղա նան կա ռու ցել և 
տար բե րել ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րի 
պրո յեկ ցի ա նե րը (ու սու ցա նող նպա տակ),

– զար գա նա նրանց գրա ֆի կա կան կա
րո ղու թյուն նե րը և տա րա ծա կան մտա ծո ղու
թյու նը (զար գաց նող նպա տակ): 

– սո վո րող նե րի մեջ սեր մա նել ա ռար կայի 
նկատ մամբ ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու
թյուն ներ, գծագ րե րի կո կիկ կա տար ման կա
րո ղու թյուն և պա տաս խա նատ վու թյան զգա
ցում (դաս տի ա րա կող նպա տակ):

Մե թոդ ներ – զրույց, պատ մել, բա ցատ
րա ցու ցադ րա կան, զն նա կան:

Դա սի կա հա վո րու մը:Երկ րա չա փա
կան մար մին նե րի մո դել ներ, պաս տառ ներ, 
քարտ–հանձ նա րա րա կան ներ, սա հիկ ներ և 
տե սա ֆիլմ, գծագ րա կան պա րա գա ներ:

Դա սի ըն թաց քը:
Կազ մա կերպ չա կան մաս – հա ճա խում

նե րի ստու գում:
Նա խորդ նյու թի ստու գում և ամ փո փում 

հար ցե րով: 
1. Ին չո՞ւ են ա ռար կա նե րը պրոյեկ տում 

պրոյեկ ցի ա նե րի ե րեք հար թու թյուն նե րի 
վրա: 

2. Ի՞նչ է տես քը, ի նչ պի սի՞ տես քեր գի տեք:
3. Պ րոյեկտ ման ի նչ պի սի՞ հար թու թյուն

ներ գի տեք:
4. Տ նային աշ խա տան քի (գ րա ֆի կա կան) 

ստու գում և վեր լու ծու թյուն՝ գրա տախ տա կի 
վրա ը նդ հա նուր սխալ նե րի և դի տո ղու թյուն
նե րի պար զա բա նում (ցան կա լի է՝ սխալ ներն 
ո ւղ ղեն ա շա կերտ նե րը): 

Նոր նյու թի հա ղոր դում:
Նոր նյու թի հա ղոր դու մը սկ սել «Զ րույց» 

մե թո դով, հարց ո ւղ ղել ա շա կերտ նե րին՝ 
«Ինչ պի սի՞ ե րկ րա չա փա կան մար մին ներ 
գի տեք»: Պա տաս խան ներն ամ փո փել և 
ցու ցադ րել(ու սում նա կան սա հիկ նե րի և տե
սա ֆիլ մի մի ջո ցով) ե րկ րա չա փա կան մար
մին նե րի մո դել ներ (պ րիզ մա, բուրգ, գլան, 
կոն, գունդ), այդ եր կրա չա փա կան մար  մին
նե րը պատ կեր ված են նաև դա սագր քի էջ 
7–ի նկ.4–ո ւմ(1, 7):Շր ջա պա տող ա ռար կա
նե րի օ րի նա կով ցույց տալ, որ դրանք բո լորն 
էլ ու նեն ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րի կամ 
դրանց զու գակ ցված ձևը: 

Այ սօր մենք կսո վո րենք կա ռու ցել և ըն
թեր ցել այդ մար մին նե րի գծագ րե րը: Ե րկ
րա չա փա կան մար մին նե րից յու րա քան չյուրն 
ու նի իր բնո րոշ ձևը: Դրանք կա րող են լի նել 
նիս տա վոր (բազ մա նիստ, օ րի նակ՝ պրիզ մա, 
բուրգ) և պտտ ման (գ լան, կոն, գունդ): Ե րկ
րա չա փա կան մար մին նե րի պրոյեկտ ման 
ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է ա ռա ջին հեր թին 
ճիշտ ո րո շել դրանց դիր քը տա րա ծու թյան 
մեջ: Բազ մա նիս տե րը ([1, 7–8],նկ.5 ա,բ) դա
սա վո րում են այն պես, որ դրանց նիս տե րը 
զու գա հեռ լի նեն պրոյեկ ցի ա նե րի հիմ նա կան 
հար թու թյուն նե րին: Զու գա հեռ պրո յեկտ ման 
դեպ քում բո լոր պրոյեկ ցի ա նե րը ստաց վում 
են բնա կան մե ծութ յամբ:

Գ լա նը և կո նը սո վո րա բար դա սա վո րում 
են այն պես, որ դրանց հիմ քե րը զու գա հեռ լի
նեն պրոյեկ ցի ա նե րի հար թու թյուն նե րից որ
ևէ մե կին ([1;8], նկ. 5գ,դ): 

Ե թե ա ռար կան ու նի բարդ կա ռուց վածք, 
և դրա ձևը չի ո րոշ վում ե րկ րա չա փա կան 
մեկ մար մնով, այն կա րե լի է մտո վի բա ժա
նել ա ռան ձին մա սե րի: Ա ռար կայի մտո վի 
բա ժա նումն ա ռան ձին մա սե րի ան վա նում են 
ե րկ րա չա փա կան ձևի վեր լու ծու թյուն: Դա
սագր քինկ.6–ո ւմ պատ  կեր ված ա ռար կան 
մտո վի կա րե լի է պատ կե րաց նել զու գա հե
ռա նիս տից, կի սագ լա նից և գլա նից (ա նց քի 
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տես քով) կազմ ված պար զա գույն ե րկ րա չա
փա կան մար մին նե րի ամ բող ջու թյուն: Կա
ռու ցե լով այդ ե րկ րա չա փա կան մար մին նե
րի պրո յեկ ցի ա նե րը և դրանք հա մադ րե լով 
ի րար` կս տա նանք ա ռար կայի ամ բող ջա կան 
պատ կե րը: Գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման 
այս ե ղա նա կը բա վա կա նին հեշ տաց նում է 
բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող ա ռար կա նե րի 
գրա ֆի կա կան պատ կե րու մը: 

Գ ծագ րե րում չա փե րի նշա նակ ման հիմ
նա կան կա նոն նե րը ձեզ ար դեն հայտ նի են: 
Բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող ա ռար կա նե րի 
չա փա դրում կա տա րե լիս կա րե լի է օ գտ վել 
ա ռար կայի ձևի վեր լու ծութ յու նից: Խո րա
նար դի և զու գա հե ռա նիս տի գծագ րե րի վրա 
նշում են ե րեք չափ` եր կա րու թյուն, լայ նու
թյուն և բարձ րու թյուն: Պրիզ մա նե րի չա փե
րը ո րոշ վում են բարձ րու թյու նով և հիմ քի 
պատ կե րի չա փե րով: Գլա նի և կո նի չա փե րը 
ո րոշ վում են բարձ րու թյամբ և հիմ քի տրա
մա գծով: Ա ռար կայի մա սին ամ բող ջա կան 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար ան հրա ժե
շտ է նշել նաև այն չա փե րը, ո րոնք կապ են 
հաս տա տում ա ռար կայի ա ռան ձին տար րե
րի միջև: Գծագ րի վրա յու րա քան չյուր չափ 
նշում են մի այն մեկ ան գամ: Գծագ րե րում 
ան հրա ժեշտ է նշել նաև ա ռար կայի ար տա
քին սահ մա նային չա փե րը:

Նոր նյու թի ամ փո փում և ամ րապն դում
հար ցե րով: 

1. Ինչ պի սի՞ ե րկ րա չա փա կան մար մին ներ 
գի տեք: 

2. Ինչ պե՞ս են դա սա վո րում պրոյեկ ցի ա
նե րի հար թու թյուն նե րում նիս տա վոր ե րկ րա
չա փա կան մար մին նե րը՝ բազ մա նիս տե րը: 

3. Ինչ պե՞ս են դա սա վո րում պրոյեկ ցի ա
նե րի հար թու թյուն նե րում կլո րերկ րա չա փա
կան մար մին նե րը: 

4. Ինչ պե՞ս է կա տար վում բարդ կա ռուց

վածք ու նե ցող ա ռար կա նե րի չա փադ րու մը: 
Ինք նու րույն աշ խա տանք: 
Ինք նու րույն աշ խա տան քը կազ մա կերպ

վում է քարտ–հանձ նա րա րա կան նե րով: Ա շա
կերտ նե րին ա ռա ջար կել մի քա նիգ ծագ րեր 
(քարտ–հանձ նա րա րա կան ներ), այդ գծա
գրերն ամ բող ջա կան չեն (գ ծագ րում բա ցա
կա յում են գծեր): Ա նհ րա ժեշտ է վեր լու ծել 
և վե րա կանգ նել գծա գի րը, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում՝ լրաց նել բա ցա կայող գծե րը: 

Ինք նու րույն աշ խա տան քի կա տար ման 
ըն թաց քում հետ ևել ա շա կերտ նե րի կող մից 
կա տար վող աշ խա տանք նե րին՝ ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում կա տա րել շտ կում ներ:

Դա սի ար դյունք նե րի քն նար կում, գնա
հա տում(ռեֆ լեք սի ա):

Բա ցա հայ տել՝ դա սի ժա մա նակ ի նչ գի
տե լիք ներ ձեռք բե րե ցին սո վո րող նե րը: 

Հար ցեր սո վո րող նե րին: 
• Ո՞րն էր այ սօր վա դա սի թե ման: 
• Ի՞նչ նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե րե ցիք: 
• Ի՞ն չը դուր ե կավ այ սօր վա դա սից: 
• Արդյո՞ք գոհ եք այ սօր վա դա սի բո

վան դա կու թյու նից:
• Դժ վա՞ր էր ա րդյոք ի նք նու րույն աշ

խա տան քի թե ման:
Գ նա հա տում:
Սո վո րող նե րի կող մից կա տա րած ի նք նու

րույն աշ խա տան քի (քարտ–հանձ նա րա րա
կան ներ) ստու գում:

• Ս խալ նե րի վեր լու ծու թյուն, քն նար
կում:

• Ն շել դա սի ըն թաց քում թույլ տր ված 
ը նդ հա նուր սխալ նե րը: 

• Գ նա հա տել սո վո րող նե րին:
Տ նային հանձ նա րա րու թյուն:
Կա ռու ցել ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րի 

(պ րիզ մա, կոն) պրոյեկ ցի ա ներ: 
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ПУ ТИ ПО ВЫ ШЕ НИЯ ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ РАЗ ДЕ ЛА  
“Г РА ФИ КА” НА УРО КЕ “ТЕХ НО ЛО ГИ И” 

А. АРУ ТЮ НЯН, М. АГАД ЖА НЯН

В дан ной стат ье ана ли зи ру ют ся пу ти по вы ше ния эф фек тив нос ти пре по да ва ния раз де ла 
“Г ра фи ка” на уро ке “Тех но ло ги и”. Для осу ществ ле ния та ко го под хо да пред ла га ет ся ор га
ни зо вать урок с по мощ ью пе ре до вых ме то дов и при ё мов, а так же ис поль зо вать слай ды и 
ви де о филь мы.

В стат ье под чёр ки ва ет ся роль са мос то я тель ной ра бо ты уча щих ся и од нов ре мен но от ме
ча ет ся важ ность уров ня под го тов лен нос ти и уме ния учи те ля.

THE WAYS OF RAISING THE EFFECTIVENESS OF THE LESSON WHILE TEACHING 
THE UNIT «GRAPHICS» OF THE DESCIPLINE «TECHNOLOGY»

A. HARUTUNYAN, M. AGHAJANYAN

In the article there are analyzed the ways of raising the effectiveness of the lesson in the 
frameworks of the unit “Graphics” of the discipline “Technology”. For this reason there is suggest
ed to organize the lesson with advanced methods and ways of teaching, use slideshows and video 
films during the lesson. There is given much importance to the organization of individual works 
which are carried out in different ways. There is also mentioned the importance of the teacher’s 
level of preparedness and skillfulness. 
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Աշ խար հագ րու թյու նը (հու նա րեն՝ Γεωγραφία 
(գե ոգ րա ֆի ա), ո րն ա ռա ջա ցել է Գե ո (γη) կամ 
Գե յա (γαια)՝ եր կուսն էլ եր կիր ի մաս տը ու նե
ցող, և գրա ֆե ին (γραφειν) բառերից, նշա նա
կում է նկա րագ րել, գրել կամ պատ կե րագ րել, 
բա ռե րի կա պակց մամբ), ե րկ րի մա սին գի տու
թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րն ու սում նա սի րում 
է բնա կան և ար տադ րա կան տա րած քային 
հա մա լիր նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ «Գե ոգ րա ֆի ա» բա ռը 
ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել է Է րա տոս թե
նե սի (275–195 մ. թ. ա.) կող մից։ 

Աշ խար հագ րու թյան ժա մա նա կա կից հե
տա զո տու թյան օբյեկ տը մի աս նա կան ե րկ
րո լորտն է։ Աշ խար հագ րա կան հե տա զո
տու թյուն նե րով զբաղ վում է ֆի զի կա կան 
աշ խար հագ րու թյու նը և տն տե սա կան աշ
խար հագ րու թյու նը [1]։ 

Ինչ պես յու րա քան չյուր ա ռար կա, աշ խար
հագ րու թյու նը ևս ու նի դա սա վանդ ման մե թո
դի կայի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սուց ման մե թո դը կա րե լի է բնու թագ րել 
որ պես ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ու սու
ցա նո ղի և սո վո րո ղի հա մա տեղ աշ խա տանք: 

Ու սուց ման մե թոդ նե րը բա ժան վում են 
ակ տիվ և պա սիվ տե սակ նե րի` պայ մա նա
վոր ված սո վո րող նե րի` ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու աս տի ճա նով: 

• Պա սիվ. կի րառ ման ըն թաց քում 
սո վո րող նե րը մի այն նա յում կամ լսում են 
(պատ մու թյուն, բա ցատ րու թյուն, դա սա խո
սու թյուն, է քս կուր սի ա, ցու ցադ րում, զն նում): 

• Ակ տիվ. սո վո րող նե րի ի նք նու րույն 
աշ խա տան քը կազ մա կեր պող և խթա նող մե
թոդ նե րը (լա բո րա տոր, պրակ տիկ մե թոդ նե
րը, գր քով աշ խա տան քը): 

Ըստ գի տե լի քի ձեռք բեր ման աղ բյու րի` 
ա ռանձ նաց վում են.

−  խոս քային մե թոդ ներ. գի տե լի քի 
աղ բյու րը բա նա վոր կամ տպա գիր խոսքն է. 

− ակ նա ռու –ի րազն նա կան մե թոդ ներ. 
գի տե լի քի աղ բյուր են ա ռար կայի, եր ևույ թի, 
դի դակ տիկ նյու թի զն նու թյու նը. 

− պ րակ տիկ մե թոդ ներ. գի տե լիք նե րը 

և կա րո ղու թյուն նե րը ձևա վոր վում են ո րո շա
կի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում [2].

Որ ևէ թե մայի ու սուց ման մե թոդն ը նտ րե
լիս պետք է հաշ վի առ նել.

• տ վյալ թե մայի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, 

• ու սուց ման նպա տակ ներն ու խն դիր
նե րը, 

• ու սում նա կան ժա մա քա նա կը,
•  բո վան դա կու թյու նը, 
• ու սում նա կան նյու թի քա նա կը և 

բար դու թյու նը,
• սո վո րող նե րի պատ րաստ վա ծու

թյան մա կար դա կը,
•  տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու

թյուն նե րը,  
• ու սուց ման նյու թա տեխ նի կա կան 

պայ ման նե րը,
•  նա խորդ դա սե րին կի րառ վող մե

թոդ նե րը,
•  պա րապ մունք նե րի տե սա կը և կա

ռուց ված քը,
•  դա սա խոս –ու սա նող հա րա բե րու

թյուն նե րի բնույ թը,
•  սո վո րող նե րի թվա քա նա կը, 
• ու սուց չի պատ րաստ վա ծու թյան մա

կար դա կը… 
Աշ խար հագ րու թյան դա սին ցան կա լի ար

դյուն քի հաս նե լու հա մար ու սու ցի չը պետք է 
կա րո ղա նա դա սը կազ մա կեր պել` հաշ վի 
առ նե լով և հա մադ րե լով ժա մա նա կա կից 
աշ խար հագ րու թյան և ման կա վար ժու թյան 
ձեռք բե րում նե րը: Դա սա վանդ ման ժա մա
նա կա կից մե թոդ նե րից ներ կա յաց նենք ԽԻԿ 
(խ թա նում, ի մաս տի ըն կա լում և կշ ռա դա
տում) մե թո դը կամ հա մա կար գը:

ԽԻԿ –ը ժա մա նա կա կից ու սուց ման մե
թոդ նե րի հա մա կարգ է, ո րը ու սուց ման գոր
ծըն թա ցը բա ժա նում է հետ ևյալ փու լե րի` 

• Խ թա նում 
• Ի մաս տի ըն կա լում
• Կշ ռա դա տում
Խ թան ման փու լի հիմ նա կան նպա տակ

ներն են. նոր նյու թի վե րա բե րյալ սո վո րող

ՍԻ ՐԱ ՆՈՒՇ Ա ԶԱՏՅԱՆ

ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ
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նե րի գի տե լիք նե րի բա ցա հայ տում, քն նարկ
վե լիք նյու թի մեջ ներգ րա վե լու մի ջո ցով 
սո վո րող նե րի ակ տի վա ցում, ա շա կերտ նե րի 
մոտ գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ ձեռք բե
րե լու ձգտ ման ձևա վո րում: 

Դա սի խթան ման փու լում նպա տա
կա հար մար են կի րա ռել փոխ ներ գոր ծուն 
ու սուց ման մե թոդ նե րը՝ մտագ րոհ, խմ
բա վո րում, պրիզ մա, մտա ծիր– զույգ կազ
միր–քն նար կիր, ձնագն դի, հինգ րո պե ա նոց 
ա զատ շա րադ րանք: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լի նպա տակ նե
րից են սո վո րող նե րի մեջ հե տա քրք րու թյան 
ա ճի պահ պա նու մը, տե ղե կատ վու թյան ըն
կալ ման ի նք նա վե րա հսկ ման ա պա հո վու մը, 
նոր և հին տե ղե կատ վու թյան շաղ կա պու մը և 
ի մա ցու թյան նոր կա ռույ ցի ստեղ ծու մը:

Դա սի ի մաս տի ըն կալ ման փու լում նպա
տա կա հար մար են կի րա ռել փոխ ներ գոր ծուն 
ու սուց ման մե թոդ նե րը` T –աձև ա ղյու սակ, 
գա ղա փար նե րի քար տեզ, Վե նի դի ագ րամ, 
փոխ գոր ծուն նշան նե րի հա մա կարգ, խո
րա նար դում, ե րեք բա նա լի և մեկ կող պեք և 
հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման` խճան կար, 
շր ջա գա յու թյուն պատ կե րաս րա հում:

Կշ ռա դատ ման փու լի նպա տակ նե րից են 
սո վո րո ղի նոր ստա ցած տե ղե կատ վու թյու նը 
իր բա ռե րով ար տա հայ տե լու կա րո ղու թյու նը, 
նոր գի տե լիք նե րի մի ա ձու լու մը ու նե ցա ծին և 
դրանց աս տի ճա նա կան ին տեգ րու մը:

Մե թոդ ներ, ո րոնք նպա տա կա հար մար 
են կի րա ռել դա սի կշ ռա դատ ման փու լում. 
քա ռա բա ժան, խո րա նար դում: 

Դա սապ րո ցե սը ա վե լի ար դյու նա վետ, հե
տաքր քիր և հի շար ժան դարձ նե լու հա մար կա
րե լի է պար բե րա բար դա սից մի քա նի րո պե 
տրա մադ րել նա խա պես պատ րաստ ված նյու
թի ներ կա յաց մա նը ա շա կեր տի, ա շա կերտ
նե րի խմ բի կամ ու սուց չի կող մից: Ներ կա յաց
նենք այդ պի սի մի քա նի օ րի նակ ներ [3]: 

Աստ ղային ե րկն քի լու սան կա րում (ե րկ րի 
շր ջապ տույ տը ցու ցադ րե լու հա մար): 

Ե թե ա շա կերտ ներն ա ստ ղային եր կին քը 
լու սան կա րում են շտա տի վի վրա ամ րաց ված 
խցի կով, և լու սա կա յու մը դր ված է 1–2 ժա մի 
վրա, ա պա հնա րա վոր է գե ղե ցիկ կեր պով 
ցու ցադ րել ա ստ ղե րի շար ժը։ Ցան կա լի է, որ 
լու սան կա րե լիս Բևե ռային ա ստ ղը գտն վի 
տե սա դաշ տի կենտ րո նում՝ ցու ցադ րե լու, որ 
այն ան շարժ է մնում, ի սկ Եր կիր մո լո րա կի 

ա ռանց քը տվյալ պա հին ո ւղղ ված է դե պի 
այդ հե ռա վոր ա ստ ղը։ Ա ստ ղե րի տե սա նե
լի շար ժը լու սան կա րում կեր ևա փոքր հա
մա կենտ րո նաց ված շր ջա նակ նե րի տես քով։ 
Լու սան կար նե րը կա րե լի է տպել կամ ցու
ցադ րել դա սա րա նում։ 

Ա մա ռային ար ձա կուր դի ժա մա նակ այ ցե
լած ե րկ րի, տա րա ծաշր ջա նի կամ տե սար
ժան վայ րե րի մա սին ներ կա յա ցում պատ
րաս տե լու հա մար ան ձնա կան նկար նե րի 
օգ տա գոր ծում:

Հանձ նա րա րել ա շա կեր տին պատ րաս տել 
նյութ այն վայ րի աշ խար հագ րա կան տվյալ
նե րի մա սին, որ տեղ ան ցկաց րել է ա մա ռային 
ար ձա կուր դը: Այդ վայ րի աշ խար հագ րա կան 
դիր քը, բնակ լի մա յա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը և այլն: Ա ռա վել պատ կե րա վոր 
ներ կա յա ցում ա պա հո վե լու հա մար ա շա կեր
տը կա րող է օ գտ վել ար ձա կուր դի ժա մա նակ 
ար ված ան ձնա կան նկար նե րից:

Հ րաբ խային եր ևույթ նե րի մա սին հայ տա
րա րու թյուն նե րի տախ տա կի կամ ցու ցադ
րու թյան պատ րաս տում:

Յու րա քան չյուր ա շա կերտ ա ռան ձին կա
րող է պատ րաս տել հայ տա րա րու թյուն նե րի 
տախ տակ, սա կայն հա մա գոր ծակ ցու թյան և 
աշ խա տան քի բա ժան ման ա ռա վե լու թյուն նե
րը հաշ վի առ նե լով՝ այն ա ռա վել նպա տա կա
հար մար է պատ րաս տել փոքր խմ բե րով. այս 
ե ղա նակն ա ռա վել ար դյու նա վետ և ա րագ է։ 
Այս թե ման բա վա կա նին ը նդ գր կուն է, ո ւս տի 
թի մե րը պետք է վերց նեն ա ռա վել կոնկ րետ 
թե մա ներ կամ կա րող են ը նտ րել նա խանշ
ված են թա թե մա նե րի շար քից (օ րի նակ՝ ժայ
ռի տե սակ նե րը, հրաբ խայ նու թյու նը, Վե զու
վի ժայթ քու մը և այլն): Չնա յած գր քե րում, 
թեր թե րում և հա մա ցան ցում հրաբ խայ նու
թյան մա սին շատ տե ղե կու թյուն ներ կան, 
տվյալ ներ հա վա քագ րե լիս կամ ներ կա յաց
նե լիս կա րող են խն դիր ներ ա ռա ջա նալ՝ 
կապ ված հայ տա րա րու թյուն նե րի տախ տա
կում տա րա ծու թյան սահ մա նա փակ լի նե լու 
հետ։ Դա նշա նա կում է, որ պետք է ը նտր
վեն սահ մա նա փակ քա նա կով նկար ներ և 
տեքստ։ Տե սար ժան լու սան կար նե րը, ի նք
նու րույն պատ րաստ ված գծա պատ կեր նե
րը և պատ կեր ներն ա ռա վել հե տաքր քիր են 
դարձ նում նման ցու ցա դրում նե րը։ Խրա խու
սե լի է վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց
քում տե ղի ու նե ցած ա մե նա կոր ծա նա րար 
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ե րկ րա շար ժե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի 
նե րա ռու մը:

Դպ րո ցի շր ջա կայ քի քար տե զի պատ
րաս տում:

Հա մա կարգ չային ծրագ րե րի օգ նու թյամբ 
խում բը կազ մում է դպ րո ցի շր ջա կայ քի քար
տեզ։ Տվյալ նե րը կա րե լի է ձեռք բե րել չա
փում ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով, սա կայն, 
առ կա յու թյան դեպ քում, կա րե լի է օգ տա գոր
ծել նաև հին քար տեզ ներ և տի ե զեր քից նկար
ված լու սան կար ներ։ Ի հար կե, աշ խա տան
քը պետք է բա վա րա րի ի րա կան քար տե զին 
ներ կա յաց վող բո լոր պա հանջ նե րը, օ րի նակ՝ 
այն պետք է լի նի ճշգ րիտ, ըն կա լե լի, հս տակ, 
պետք է նշ ված լի նի մասշ տա բը և այլն։ 

Որ տեղ ան ցկաց նել ար ձա կուր դը: 
Այս վար ժու թյան հա մար դա սա րա նում 

ձևա վոր վում են 3 կամ 4 ան ձից բաղ կա ցած 
խմ բեր։ Ը նտր վում է որ ևէ տա րածք կամ տե
սար ժան վայր, ո ւր կա րե լի է ճամ փոր դու
թյուն կազ մա կեր պել։ Տվյալ վայ րի մա սին 
հա մա ցան ցից կա րե լի է տե ղե կու թյուն ներ 
գտ նել և պատ րաս տել 8 րո պե տևո ղու թյամբ 
ներ կա յա ցում, որ տեղ ներ կա յաց ված կլի նի, 
թե ի նչ կա րե լի է տես նել տվյալ վայ րում, ի նչ 
պատ մա կան (աշ խար հա գրա կան), կեն սա
բա նա կան յու րա հատ կու թյուն ներ ու նի այդ 
վայ րը, որ քան կար ժե նա ճամ փոր դու թյու նը, 
ի նչ պես հաս նել նպա տա կա կետ և այլն։ 

Անձր ևոտ օ րը...: 
Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի 

և ու սում նա սի րում ի րենց մայ րա քա ղա քում 
զբո սաշր ջու թյա նը վե րա բե րող կայ քե րը, 
ո րոն ցում զբո սաշր ջային ծրագ րեր և հայտ
նի տե սար ժան վայ րե րի այ ցե լու թյուն ներ են 
ա ռա ջարկ վում։ Նրանք պետք է տե սար ժան 
վայ րե րի և հնա րա վոր ժա ման ցի մա սին 
տե ղե կու թյուն ներ հա վա քեն։ Ա շա կերտ նե
րը հեշ տու թյամբ կա րող են գտ նել ար ևոտ 
օ րե րին զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար բա ցօ թյա 
տե սար ժան վայ րեր այ ցե լու թյուն ներ կազ
մա կեր պե լու վե րա բե րյալ մեծ ծա վա լի տե
ղե կու թյուն ներ: Այս ան գամ, սա կայն, նրանց 
ա ռա ջադ րանքն այն պի սի շր ջա գա յու թյուն
ներ ա ռա ջար կելն է, ո րոնց քա ղաք այ ցե լած 
զբո սաշր ջիկ նե րը կա րող են մաս նակ ցել ան
ձր ևոտ օ րե րին։ 

Այս նպա տա կով ան հրա ժեշտ է կազ մել 
այդ վայ րե րի և ժա ման ցի տար բե րակ նե րի 
ցանկ, հա վա քել նկար ներ, քար տեզ ներ և 

դրանց ա ռնչ վող այլ ան հրա ժեշտ տե ղե կու
թյուն ներ։ Դրանց մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը 
պետք է պատ րաս տեն թռու ցիկ, ո րը կպա
րու նա կի հա մա պա տաս խան եր թու ղի նե րը, 
քար տեզ նե րը, հե տաքրք րու թյու նը շար ժող 
գո վազդ ներ, նկար ներ և այլն։ Թռու ցի կը 
պետք է լի նի այն պի սին, որ այն հնա րա վոր 
լի նի տալ ի րա կան զբո սաշր ջիկ նե րին, այ
սինքն՝ այն պետք է լի նի տե ղե կատ վա կան, 
հաս կա նա լի և գրա վիչ, ա ռա ջար կի ժա ման
ցի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ։ 

Ա ռա ջադ րանքն ա վար տե լուց հե տո դա
սա րա նում կազ մա կերպ վում է «զ բո սաշր ջու
թյան տո նա վա ճառ», ո րի ըն թա ցում ա շա
կերտ նե րը փոր ձում են ի րենց փա թեթ նե րը 
վա ճա ռել «հա ճա խորդ նե րին»։ Հնա րա վո
րու թյան դեպ քում զբո սաշր ջու թյան տո նա
վա ճա ռին կա րե լի է հրա վի րել այլ դա սա րան
նե րի ա շա կերտ նե րին՝ ի րա վի ճակն ա վե լի 
ի րա կան դարձ նե լու նպա տա կով։

Հե տա գա հնա րա վո րու թյուն նե րը:
• Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում, շր ջա

գա յու թյուն նե րի ա մե նից շատ ու ղեգ րեր «վա
ճա ռած» խումբն իր ի սկ ծրագ րի հի ման վրա 
ի րա կան շր ջայց է կազ մա կեր պում քա ղա
քում։ 

• Ե թե թռու ցիկ ներն իս կա պես լավ 
ո րա կի են, ա շա կերտ նե րը կա րող են դրանք 
տրա մադ րել տե ղա կան զբո սաշր ջու թյան 
գրա սե նյա կի հա մա պա տաս խան մար մին
նե րին։ 

Ամ փո փում: 
Աշ խար հագ րու թյու նը ե րկ րի մա սին գի

տու թյուն նե րի հա մա կարգ է, ո րի ժա մա նա
կա կից հե տա զո տու թյան օբյեկ տը մի աս նա
կան ե րկ րո լորտն է։ 

Ինչ պես յու րա քան չյուր ա ռար կա, աշ խար
հագ րու թյու նը ևս ու նի դա սա վանդ ման մե թո
դի կայի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Աշ խար հագ րու թյան դա սին ցան կա լի ար
դյուն քի հաս նե լու հա մար ու սու ցի չը պետք է 
կա րո ղա նա դա սը կազ մա կեր պել ժա մա նա
կա կից աշ խար հագ րու թյան և ման կա վար
ժու թյան ձեռք բե րում նե րը հաշ վի առ նե լով և 
հա մադ րե լով: Ա ռա ջարկ վում է դա սե րի ըն
թաց քում ա վե լի հա ճախ կի րա ռել դա սի ան
ցկաց ման ոչ ա վան դա կան մե թոդ ներ, ո րոնք 
էլ ա վե լի կբարձ րաց նեն դա սի ար դյու նա վե
տու թյու նը և թույլ չեն տա ա շա կեր տին ձանձ
րա նալ:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վի քի պե դի ա է լեկտ րո նային ռե սուրս:
2. Ն. Ե. Կո վալյով, Ման կա վար ժու թյան տե սու թյուն, Եր., 1977:
3. «101  գա ղա փար  նո րա րա րա կան  մե թոդ ներ  կի րա ռող ու սու ցիչ նե րի  հա մար», Աշ խար հագ րու թյուն, 

Բու դա պեշտ, 2006 թ., էջ 22:  

МЕ ТО ДИ КА ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ГЕ ОГ РА ФИ И
С. АЗА ТЯН

Ге ог ра фия – это сис те ма на ук о Зем ле, а об ъек том её сов ре мен но го исс ле до ва ния яв ля
ет ся об щая ат мос фе ра.

Как лю бой пред мет, ге ог ра фия так же име ет свои осо бен нос ти ме то ди ки пре по да ва ни я.
На уро ке ге ог ра фи и, для дос ти же ния же ла е мо го ре зуль та та пре по да ва тель дол жен ор га

ни зо вать урок та ким об ра зом, что бы од нов ре мен но учесть дос ти же ния сов ре мен ной ге ог ра
фии и пе да го ги ки. Же ла тель но ча ще ис поль зо вать нес тан дарт ные ак тив ные ме то ды пре по
да ва ни я, ко то рые по вы сят эф фек тив ность уро ка и не поз во лят уче ни ку ску чать.

METHODS OF TEACHING GEOGRAPHY
S. AZATYAN

Geography – a system of Earth Sciences, and the object of its modern research is the general 
atmosphere.

Like any subject, geography also has the features of teaching methods.
In geography class, the teacher for the desired result should organize a lesson such a way that 

simultaneously take into account the achievements of modern geography and pedagogy. It is de
sirable to make greater use of non–standard teaching methods that will enhance the effectiveness 
of the lesson and will not allow the student to get bored.
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Հայ ժո ղո վուրդն ապ րել է հզո րու թյան 
ժա մա նակ ներ, են թարկ վել այլ ևայլ փոր
ձու թյուն նե րի և տո կա լով դա րե րի ար
հա վիրք նե րին` հա սել է XXI դար` մեծ զո
հո ղու թյուն նե րի գնով վե րա կանգ նե լով 
իր ան կա խու թյու նը` ի դեմս Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան և Լեռ նային Ղա րա բա
ղի Հան րա պե տու թյան: Այն քան ամ րա կուռ 
էր կերտ վել հայ ժո ղո վուր դը, այն քան հա
րուստ էր նրա մշա կույ թը և այն քան հզոր 
էր նրա ազ գային գի տակ ցու թյու նը, որ նա 
հա մառ պայ քա րի շնոր հիվ ոչ մի այն գո
յատ ևեց, այլև վե րա կանգ նե լով իր քա ղա
քա կան ան կա խու թյու նը՝ իր ար ժա նա վոր 
տե ղը զբա ղեց րեց աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե
րի ըն տա նի քում: Ո ւս տի բնավ էլ պա տա
հա կան չէ, որ ա զա տագ րա կան պայ քա րը 
ե ղել է Հայոց պատ մու թյան մշ տա կան ու
ղե կի ցը` ան կա խու թյու նը կորց րած ժա մա
նա կաշր ջան նե րում, ի սկ հայոց հոգ ևոր և 
նյու թա կան մշա կույ թը լե ցուն է ա զա տագ
րա կան պայ քարն ար տա ցո լող գոր ծե րով: 
Տա կա վին վեր ջերս հայ ժո ղովր դի հե րո սա
կան պայ քա րի և նրա զա վակ նե րի ա րյան 
գնով ա զա տու թյուն ձեռք բե րեց ար ցա խա
հա յու թյու նը, ո րը մեր ժո ղովր դի դա րա
վոր մա քա ռում նե րի ու պայ քա րի մե րօ րյա 
դրս ևո րումն էր: Ան մահ է այն ժո ղո վուր դը, 
ո րի զա վակ նե րը հա նուն ի րենց Հայ րե նի քի 
ա զա տու թյան պատ րաստ են ա րյուն թա
փել և ի րենց կյան քը զո հա բե րել:

Մեր պատ մու թյունն այն քան ա րյու նոտ, 
մութ, ցա վով և ար ցուն քով ըն թա ցող, բայց 
նաև լու սա վոր, պայ ծառ ու հաղ թա կան է, 
ո րը պետք է ի մա նա յու րա քան չյու րը: 

Ու սուց ման տար բեր մե թոդ նե րի կի րա
ռու մը պատ մու թյան դա սե րին 

Ու սուց ման մե թոդ նե րը ու սուց չի և ա շա
կեր տի աշ խա տան քի այն ձևերն են, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում խթա նե լու 
գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը, ի մաս տա վո րե
լու դրանք, զար գաց նե լու ա շա կեր տի մեջ 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, ձևա վո
րե լու ա շա կերտ նե րի աշ խար հա յաց քը, զար
գաց նե լու նրանց ըն դու նա կու թյուն նե րը: 

Ու սուց ման ա մեն մի մե թոդ ու նի իր 
նպա տակն ու բո վան դա կու թյու նը և ի րա
կա նաց ման մի ջոց նե րը: Մե թոդ նե րը բա
ժան վում են բա նա վոր և գրա վոր խմ բի: 
Ու սուց ման մե թոդ նե րը բազ մա զան են` 
կախ ված դա սա վանդ վող ա ռար կայից, դա
սի

ն պա տա կից ու բնույ թից: Լ. Վի գոտս կին 
գրել է. «Մե թո դը մի ա ժա մա նակ նա խադ
րյալ է և նյութ, գոր ծիք և ու սում նա սի րու
թյան ար դյունք» [3]: 

Ու սուց ման ա մե նա տա րած ված ձևերն ու 
ակտիվ մե թոդ ներն են պատ մու թյան դա
սին [1, 3]

1.  Պատ մել (դա սա խո սու թյուն)
2.  Բա ցատ րու թյուն– վեր լու ծու թյուն
3.  Թես տային աշ խա տանք 
4. Աշ խա տանք դա սագր քով և լրա

ցու ցիչ գր քով (սկզբ նաղ բյուր)
5. Զ րույց– բա նա վեճ– հիմ նա վո րում
6.  Հա մա կար գի չով դա սի ան ցկա ցում 

(պ րե զեն տա ցի ա) և նյու թե րի ցու ցադ րում
7.  Դա սի մո դե լա վո րում կամ սխե մայի 

կազ մում (քար տե զագ րում)
8. Գ րա վոր աշ խա տանք – հա մա ռո

տագ րում
9.  Գործ նա կան աշ խա տանք ներ 
10. Ինք նու րույն աշ խա տանք ներ
11.  Վար ժու թյուն ներ (ա ղյու սակ ներ, 

Վե նի դի ագ րամ, Տ–աձև ա ղյու սակ և այլն)
12. Խմ բային աշ խա տանք
13.  Ցու ցադ րում –ի լ յուստ րա տիվ մե թոդ
14.  Դե րային խաղ
15.  Դա սի կրկ նու թյուն
Պատ մու թյան դա սա վանդ ման ըն թաց

քում մե թո դա կան ի նչ պի սի մի ջոց ներ էլ կի
րառ վի, կար ևոր է ու սուց չի բա նա վոր խոս
քը, շեշ տադ րու թյու նը, ներ կա յաց ման ձևը: 
Պատ մու թյան դա սա ժա մե րի ըն թաց քում 
պետք է ա շա կեր տի մեջ ձևա վոր վի հայ
րե նա սի րու թյուն, ազ գային դաս տի ա րա
կու թյուն, պատ մու թյան հա մա մարդ կային 
հար ցե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ներ, 
հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ վեր հա նում 
և վեր լու ծու թյուն [2]: 

Ա ՆԱ ՀԻՏ ԶԱ ՔԱ ՐՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ
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«Հայոց պատ մու թյուն» ա ռար կան տա
լիս է հայե ցի մտա ծե լու կա րո ղու թյուն, 
դաս տի ա րա կում է հայ րե նաի րու թյուն: Ու
սուց ման ձևերն ու մե թոդ նե րը ի վեր ջո 
հան գում է ե րե խայի ու ժե րի ու հե տաքրք
րու թյուն նե րի զար գաց ման հար ցին: Մե թո
դի կայի հիմ նա կան խն դի րը սո վո րեց նելն է, 
կոնկ րե տաց նում է ու սուց չի աշ խա տանքն 
ը ստ դա սա րան նե րի և դա սե րի: 

Պատ մա կան նյու թի բո վան դա կու թյու
նից ել նե լով` հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի 
ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ու սու
ցի չը ը նտ րում է դա սա վանդ ման ձևեր ու 
մե թոդ ներ, հնար ներ դա սի ար դյու նա վե
տու թյու նը բարձ րաց նե լու, գի տե լիք նե րի 
հա ղորդ ման ու ա շա կերտ նե րի հեշտ յու
րաց ման հա մար [4]:

Դա սի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ
րաց նող մե թոդ ներ

Պատ մու թյան նկատ մամբ ա շա կերտ նե
րի ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը 
զար գաց նե լու հա մար կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նի ու սուց չի աշ խա տան քը սկզբ
նաղ բյուր նե րի հետ [5]:

Բա ցի բուն դա սագր քային դա սից ու
սու ցի չը կա րող է հանձ նա րա րել նաև ըն
թեր ցել հատ ված ներ պատ մա կան այս կամ 
այն սկզբ նաղ բյու րից: Սկզբ նաղ բյուր ներ են 
հա մար վում պատ մա կան նա մակ նե րը, լու
սան կար նե րը, թեր թային կամ գի տա կան 
հոդ ված նե րը, պատ մա կան փաս տաթղ
թե րը: Դպ րո ցա կան դա սագր քում ևս կան 
հատ ված ներ սկզբ նաղ բյուր նե րից, պատ
միչ նե րի աշ խա տու թյուն նե րից: Օ րի նակ` 
«Վա հա նանց պա տե րազմ» դա սը ան ցնե
լիս նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել Ղա
զար Փար պե ցու սկզբ նաղ բյուր նե րը, կամ՝ 
Մ. Խո րե նա ցու Ձի րա վի ճա կա տա մար տի 
մա սին նյու թը՝ «Պապ թա գա վոր» դա սը ու
սու ցա նե լիս (7–րդ դա սա րան) և այլն:

Սկզբ նաղ բյուր նե րի հետ աշ խա տան քը 
կար ևոր մի ջոց է ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը ա վե լի ար դյու նա վետ ու հե տաքր քիր 
դարձ նե լու տե սան կյու նից, ո ւղ ղա կի ո րեն 
ա ռնչ վել պատ մա կան այս կամ այն նյու
թին: Սկզբ նաղ բյուր նե րը կա րող են ծա
ռայել որ պես դա սա գիր քը լրաց նող մի ջոց
ներ: Դրանք զար գաց նում են ի նք նու րույն 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
հմ տու թյուն, ա շա կեր տի մեջ ձևա վո րում 

կար ծիք– բա նա վե ճի կա րո ղու թյուն: Շատ 
հա ճախ դա սագր քե րը մա տու ցում են պատ
րաս տի գի տե լիք: Սկզբ նաղ բյուր նե րի հետ 
աշ խա տան քը կար ևոր մի ջոց է դա սագր քե
րին այ լընտ րանք ու նե նա լու, դրանց լրաց
նե լու ի մաս տով [7]:

Պատ մու թյան դա սա ժա մին կար ևոր 
է նաև ու սուց ման դի դակ տիկ մի ջոց նե
րի կի րա ռու մը, այն է՝ հա մա պա տաս խան 
նկար նե րի ու քար տեզ նե րի օգ տա գոր
ծում, ի նչ պես նաև տեխ նի կա կան մի ջոց
նե րի, այն է՝ դի տա ֆիլ մե րի ու մագ նի տո
ֆո նային ձայ նագ րու թյուն նե րի կի րա ռում 
և, ի հար կե, հա մա կարգ չային տեխ նի կայի 
օգ տա գոր ծում, ո րը շատ ար դյու նա վետ է և 
ու նի լայն ու բազ մա բո վան դակ հնա րա վո
րու թյուն: Հա մա կար գի չով ցույց է տր վում 
և՛ դա սի վե րա բե րյալ նկար ներ, և՛ պատ
մու թյան տա րեթ վեր, ան գամ որ ևէ հատ
ված պատ մա կան այս կամ այն դեպ քե րից 
ու ի րա դար ձու թյուն նե րից: Կար ևոր է նաև 
պատ մու թյան դա սի վե րա բե րյալ որ ևէ ֆիլ
մի դի տու մը հա մա կար գի չով [2, 6]:

Շատ կար ևոր է, որ ու սու ցի չը դա սա
րա նին կամ ա շա կերտ նե րի ո րո շա կի խմ բի 
հանձ նա րա րի կազ մել ցու ցա պաս տառ ներ 
պատ մու թյան որ ևէ թե մայի վե րա բե րյալ: 
Օ րի նակ՝ «Հաղ թա կան մայիս», «Իմ սրտի 
Եր ևա նը» կամ «Հայոց մեծ ե ղեռ նը» և այլն: 
Դա նպաս տում է ա շա կերտ նե րի հա մա
գոր ծակ ցային աշ խա տան քին, տա լիս սո
վո րող նե րին ի նք նու րույն մտա ծե լու, գի տե
լիք նե րը խո րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Անհ րա ժեշտ է նաև ա շա կերտ նե րին 
հանձ նա րա րել գրել ռե ֆե րատ ներ պատ
մու թյան թե մա նե րով: Օ րի նակ` «Ար տա
շե սյան նե րի դի նաս տի ա» թե մայի շուրջ՝ 
«Տիգ րան Ե րկ րորդ Մեծ» կամ «Ար տա շես 
Ա ռա ջին ար քայի գա հա կալ ման շր ջա նի 
ձեռք բե րում նե րը»՝ օգ տա գոր ծե լով նաև 
հա մա կար գի չը: Դա տա լիս է ա շա կերտ նե
րին ի նք նու րույն աշ խա տե լու, վեր լու ծե լու, 
դա սագր քից դուրս ա վե լի լայն գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Թես տային ա ռա ջադ րանք նե րը, ի նք նու
րույն գրա վոր աշ խա տանք նե րը, գործ նա
կան աշ խա տան քը, վար ժու թյուն–ս խե մա
նե րը մի ա վոր վում են ու սուց ման գրա վոր 
մե թոդ նե րի մեջ:

Դա սապ րո ցե սից դուրս ու սուց ման 
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ակ տիվ մե թոդ ներ կա րող են լի նել մր
ցույթ– վիկ տո րի նա նե րը, մի ջո ցա ռում նե րը՝ 
նվիր ված պատ մա կան որ ևէ թե մայի կամ 
Հա յաս տա նին, է քս կուր սի ա նե րը և ար շավ
նե րը Հա յաս տա նի պատ մա կան վայ րե րով: 

«Տիգ րան II Մե ծի տե րու թյան ստեղ
ծու մը» թե մայով դա սի ըն թացք.

Դա սի նպա տա կը և խն դիր նե րը.
• Ի մա նալ Տիգ րան II –ի նվա ճում նե

րի մա սին: 
• Ի մա նալ հայ– պոն տա կան դա շին

քի կար ևո րու թյու նը:
•  Կա րո ղա նալ վեր լու ծել Տիգ րան 

Մե ծի քա ղա քա կա նու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյու նը: 

• Ի մա նալ հայ կա կան հո ղե րի մի ա
վոր ման նշա նա կու թյու նը:

•  Կազ մել ժա մա նա կագ րու թյան հս
տակ հա ջոր դա կա նու թյուն:

•  Լու սա բա նել հայ– պարթ ևա կան 
պա տե րազ մը և հետ ևանք նե րը:

Մե թոդ ներ, վար ժու թյուն ներ.
Մ տագ րոհ, ե րեք բա նա լի մեկ կող պեք, 

m –աձև ա ղյու սակ, կարճ դա սա խո սու թյուն 
(ակ նարկ):

Դա սի ըն թաց քը.
Խ թան ման փուլ: Գրա տախ տա կին կա

տա րել մտագ րոհ վար ժու թյու նը Տիգ րան 
Մեծ հաս կա ցու թյամբ

Տիգրան 
Մեծ 

Այս վար ժու թյու նը կա տա րե լուց հե տո 
հանձ նա րա րել ե րե խա նե րին ը նտ րել ե րեք 
բառ (հաս կա ցու թյուն) և կազ մել Տիգ րան Մե
ծին բնու թագ րող նա խա դա սու թյուն: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: Դա սա րա
նի ա շա կերտ նե րին խմ բա վո րել և կազ մել 5 
խումբ (մե կից հինգ թիվ տա լով): Ձևա վոր
ված խմ բե րին բաշխ վում է նյու թը: Հանձ
նա րար վում է տե ղում ու սում նա սի րել նյու թը 
և պատ րաստ վել հա ջորդ փու լին: Հա ջորդ 
քայ լում յու րա քան չյուր խումբ իր ու սում նա
սի րած նյու թը կու սու ցա նի մյուս խմ բե րին: 
Այդ պատ ճա ռով կձ ևա վոր վի եր կու խումբ, 
որ տեղ կկա տար վի փո խու սու ցու մը: 

Կշ ռա դատ ման փու լի: Լրաց նել հետ ևյալ 
ա ղյու սա կը՝

Տիգ րան Մե ծի գա հա կալ ման և նվա ճում նե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը

հ/հ Տա րածք, պե տու թյուն Տա րե թիվ

1

2

3

4

5

6

և այլն

Գ նա հա տել այն ա շա կերտ նե րին, ո րոնք 
ակ տի վու թյուն են ցու ցա բե րել: Դա սա վան
դել պատ մու թյուն նշա նա կում է հային ծա
նո թաց նել իր ար մատ նե րին, հան դի պեց նել 
իր նա խա պա պե րի հետ, մտո վի ու ղար կել 
ան ցյալ և թույլ տալ հետ ևել ի րա դար ձու
թյուն նե րի ըն թաց քին: Ո ւս տի պատ մու թյան 

դա սա վանդ ման մե թո դի կան պետք է լի նի 
այն պի սին, որ կա րո ղա նա հաղ թա հա րել 
դա սըն թա ցի բո լոր բար դու թյուն նե րը, ծա
վա լային և դեպ քե րի մեծ ը նդ գր կու նու թյան 
բար դու թյու նը և թույլ տա մեծ ար դյու նա վե
տու թյամբ հաս նել դա սի նպա տա կին: 
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МЕ ТО ДИ КА ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ИС ТО РИИ АР МЕ НИ И 
А. ЗА КА РЯН

П ре по да вать ис то рию оз на ча ет при об щать ар мя ни на к его ис то ри и, к его пред кам, поз
во лять отп ра вить ся в прош лое и сле дить за дан ным про цес сом. Имен но по э то му ме то ди ку 
пре по да ва ния на до ор га ни зо вать та ким об ра зом, что бы пре о до леть все труд нос ти и дос тичь 
пос тав лен ной це ли. В ра бо те предс тав ле ны имен но та кие ме то ды.

METHODOLOGY OF TEACHING THE HISTORY OF ARMENIA
A. ZAKARYAN

Teach the story means to attach it to the Armenian history, his ancestors, to let go of the past 
and to monitor the process. That is why the teaching methodology should be organized in such a 
way as to overcome all difficulties and achieve the goal. Such methods are presented in the paper.
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Հան րակր թա կան դպ րո ցի պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խան` այ սօր մե ծա նում են 
բնա գի տա մա թե մա տի կա կան ա ռար կա նե րի 
միջև կա պե րի բա ցա հայտ ման դերն ու նշա
նա կու թյու նը։ 

Այս հար ցին ան դրա դար ձել են բո լոր ժա
մա նա կաշր ջան նե րի մեծ ման կա վարժ նե րը։ 
Օ րի նակ՝ Յան Ա մոս Կո մենս կին դի դակ տի
կայի սկզ բունք նե րի դա սա կարգ ման մեջ 
ա ռանձ նաց նում էր հա մա կարգ վա ծու թյան և 
հա ջոր դա կա նու թյան սկզ բուն քը, ո րի տակ 
հաս կա նում էր դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րի 
միջև փո խա դարձ կա պե րի ստեղ ծու մը։ Ը նդ 
ո րում՝ այն պի սի կա պե րի, ո րոնց մի ջո ցով 
այդ ա ռար կա նե րը նպաս տեն մե կը մյու սի 
ը մբռն մանն ու յու րաց մա նը։ Մեծ ման կա
վար ժը նկա տում է, որ ոչ ո քի հնա րա վոր 
չէ կր թու թյուն տալ մի որ ևէ մաս նա կի գի
տու թյան մի ջո ցով՝ ան կախ մնա ցած գի տու
թյուն նե րից (1, 293):

Դպ րո ցի ա ռջև դր ված կար ևոր խն դիր նե
րից մե կը սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր ու սում նա
կան կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի 
զար գա ցումն է, ո րում մեծ ներդ րում կա րող 
է ու նե նալ նաև կեն սա բա նու թյան ու սու ցի չը։ 
Ը նդ հա նուր ու սում նա կան կա րո ղու թյուն նե
րից են պլա նի, սեղ մագ րի, թե զի սի կազ մու մը, 
աշ խա տան քը սկզբ նաղ բյու րի հետ (դա սագր
քից, տե ղե կագր քե րից, տար բեր աղ բյուր նե
րից օ գտ վե լը), ո րոնք կար ևոր են ոչ մի այն 
դպ րո ցում լավ սո վո րե լու հա մար, այլև հե
տա գա կյան քում գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, 
դրանք կեն ցա ղում, ան ծա նոթ ի րա վի ճակ նե
րում կի րա ռե լու հա մար։ Այ սինքն՝ ա շա կեր տի 
ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը պետք է ծա ռայեն 
ոչ մի այն թեստ գրե լուն, քն նու թյուն հանձ նե
լուն, այլև կյան քի ծա նոթ և ան ծա նոթ ի րա
վի ճակ նե րում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լուն։ Դրա 
հա մար ցան կա ցած ու սու ցիչ պետք է ի մա նա 
սո վո րո ղին ներ կա յաց վող ը նդ հան րա կան 
պա հանջ նե րի հա մա կար գը՝ ը ստ «Հան րակր
թու թյան պե տա կան չա փո րոշ չի» (2, 21): 

Այդ խն դի րը լա վա գույնս լուծ վում է մի
ջա ռար կա յա կան կա պե րի օգ տա գործ ման 
մի ջո ցով (որ քան թույլ է տա լիս տար բեր 
ա ռար կա նե րի ծրագ րային հա մա պա տաս
խա նու թյու նը)։ Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
ի րա գոր ծու մը դի դակ տիկ պայ ման է, ո րը 
նպաս տում է, որ պես զի ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցում ար տա ցոլ վի գի տա կան գի տե
լիք նե րի ին տեգ րու մը, նպաս տում է դրանց 
դա սա կարգ մա նը, գի տա կան աշ խար հա յաց
քի ձևա վոր մա նը, ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի օպ տի մա լաց մա նը, և, սրա հետ կապ ված, 
յու րա քան չյուր սո վո րո ղին թույլ է տա լիս բա
ցա հայ տել և ի րաց նել իր պո տեն ցի ալ հնա
րա վո րու թյուն նե րը՝ հեն վե լով յու րա քան չյու
րի ար ժե քային կողմ նո րոշ ման վրա (4, 21):

Բ նա գի տա մա թե մա տի կա կան ա ռար կա
նե րի ու սուց ման ժա մա նակ մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րի ի րա գոր ծու մը նպաս տում 
է գի տե լիք նե րի խոր և բազ մա կող մա նի յու
րաց մա նը, գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե
րի և օ րենք նե րի ձևա վոր մա նը, նյու թա կան 
աշ խար հի ը նդ հան րաց մա նը, բնու թյան և 
հա սա րա կու թյան մեջ եր ևույթ նե րը փոխ
կապ վա ծու թյան մեջ ըն կա լե լուն։ Բա ցի այդ՝ 
դրանք նպաս տում են սո վո րող նե րի գի տե
լիք նե րի գի տա կան մա կար դա կի բարձ րաց
մա նը, զար գաց նում են տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյու նը և ստեղ ծա գոր ծա կան ու
նա կու թյուն նե րը։

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա գոր
ծու մը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում խնայե
լու ժա մա նա կը, սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր 
ու սում նա կան կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար ստեղ ծե լու 
նպաս տա վոր պայ ման ներ։ 

Կեն սա բա նու թյունն ը ստ բնույ թի հա
մար վում է ին տեգր ված ա ռար կա։ Այն ամ
բող ջու թյամբ լի է մի ջա ռար կա յա կան կա
պե րով և ա ռա ջար կում է ա շա կերտ նե րին 
գի տե լիք ներ գի տու թյան տար բեր բնա գա
վառ նե րից։ Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը 

ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱՐ ԳԱՐՅԱՆ 
ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՍԱՐ ԴԱՐՅԱՆ

ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ  
ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 
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նպա տա կաուղղ վում են օբյեկ տիվ աշ խար հի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի ե ռա մի աս նու թյան` 
«բ նու թյուն– մարդ– հա սա րա կու թյուն» հաս
կա ցու թյան ը մբռն մա նը։ 

Կեն սա բա նա կան կր թու թյու նը դպ րո ցա
կան նե րի ը նդ հա նուր բնա գի տա կան կր թու
թյան գե րակ շիռ մասն է կազ մում։ Կա րե
լի է մի ան շա նակ պն դել, որ բնա գի տա կան 
ա ռար կա նե րը պետք է ու սում նա սիր վեն մի
ջա ռար կա յա կան կա պե րի ստեղծ ման հի ման 
վրա։ Բնա գի տու թյան, կեն սա բա նու թյան, 
ֆի զի կայի, քի մի այի, աշ խար հագ րու թյան 
թե մա նե րի փոխ կա պակց ված ու սում նա սի
րու թյու նը սո վո րող նե րին ցույց է տա լիս աշ
խար հի մի աս նա կա նու թյու նը։ 

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի պահ պա
նու մը ժա մա նա կա կից դպ րո ցում ու սուց ման 
կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րից մեկն է։ Այն 
ա պա հո վում է բնա գի տա կան և հու մա նի
տար ա ռար կա նե րի փո խա դարձ կա պը, և 
դրանց կա պը` կյան քի հետ։ Կեն սա բա նու
թյան ու սու ցի չը, այլ ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նում է 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան խն դիր նե րի 
ամ բող ջա կան լու ծում։ 

Ու սու ցիչ նե րը դժ վա րու թյուն ներ են ու նե
նում մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը գործ նա
կա նում կի րա ռե լու ժա մա նակ։ Հիմ նա կան 
պատ ճա ռը կոնկ րետ թե մա նե րում մի ջա ռար
կա յա կան կա պե րի ի րա գործ մանն ո ւղղ ված 
բա վա րար մե թո դա կան նյու թե րի բա ցա կա
յու թյունն է, ի նչ պես նաև ու սու ցիչ նե րի` մի
ա սին աշ խա տե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու թույլ 
կա րո ղու թյու նը։ Սա կայն ժա մա նա կա կից 
ու սու ցի չը կեն սա բա նու թյու նից մի ջա ռար կա
յա կան կա պեր ի րա գոր ծե լիս պետք է կա րո
ղա նա ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ցու ցա
բե րել։ Դրա հա մար նա պետք է տի րա պե տի 
տե սա կան հար ցե րին և խե լա միտ օգ տա
գոր ծի մե թո դա կան նյու թե րը, տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ըն ձե ռած հնա րա
վո րու թյուն նե րը` գտ նե լով կեն սա բա նու թյան 
ու սուց ման ժա մա նակ մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րի ի րա գործ ման նոր ձևեր և ու ղի ներ` 
հաշ վի առ նե լով ա ռար կա յա կան ծրագ րերն 
ու չա փո րո շիչ նե րը։ 

Ու սուց ման պրո ցե սում ա շա կերտ նե
րի գոր ծու նե ու թյան և պա հանջ մունք նե րի, 
նպա տակ նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի հա

մա պա տաս խա նու թյու նից կախ ված՝ նյու թը և 
մե թոդ ներն ը նտ րե լիս ան հրա ժեշտ է մշ տա
պես հաշ վի առ նել տվյալ դա սա րա նը, նրա 
ա ռան ձին խմ բե րը կազ մող ա շա կերտ նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, պա հանջ մունք նե րը, 
շար ժա ռիթ նե րը և հե տաքրք րու թյուն նե րը։ 
Դա սապ րո ցե սի կազ մա կերպ ման բնույ թը 
ա շա կերտ նե րին մղում է ակ տի վո րեն ար
տա հայտ վե լու, բա նա վի ճե լու, ի րենց մտ քե
րը շաղ կապ ված, պատ կե րա վոր, հա մո զիչ 
և հիմ նա վոր ված շա րադ րե լու։ Ու սում նա կան 
նյու թի շա րադր ման կամ սո վո րող նե րի հի
շո ղու թյան մեջ հե նա կե տային գի տե լիք նե րի 
վե րա կանգն ման ժա մա նակ օգ տա գործ վում 
են հա րա կից դա սըն թաց նե րում սո վո րած 
փաս տեր, հաս կա ցու թյուն ներ, օ րենք ներ։ 

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա գործ
ման հա ջո ղու թյունն ա պա հո վող կար ևոր 
հան գա մանք է նաև ու սուց չի` դա սին ման
րակր կիտ պատ րաստ վե լը։ Գոր ծադր վող 
մե թոդ նե րը պետք է նպաս տեն ի նք նակր
թու թյան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը։ 
Ու սում նա կան մե թոդ նե րի հա մա կար գում 
պետք է հս տա կո րեն ար տա ցոլ վի ու սուց չի և 
ա շա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան փո խա դարձ 
կա պը։ Պետք է օգ տա գործ վեն ու սուց ման մե
թոդ նե րի ոչ մի այն ու սու ցո ղա կան, այլև զար
գաց նող և դաս տի ա րա կող գոր ծա ռույթ նե րը։ 
Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա գործ ման 
ար դյուն քում կազ մա վոր վում է գի տե լիք նե րը 
մի ը նդ հա նուր հա մա կար գում ը նդ գր կե լու, 
հի շո ղու թյան մեջ ամ բող ջա կան կա յուն գո
յա ցու թյուն ձևա վո րե լու կա րո ղու թյուն։ Դրա 
հա մար օգ տա գործ վում են ամ փո փիչ ա ղյու
սակ ներ և ը նդ հան րաց ման այլ ձևեր։ 

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը ար տա ցոլ
վում են տնային ա ռա ջադ րանք նե րում ևս։ 
Դրանք նպա տա կաուղղ վում են ա շա կերտ
նե րի կող մից եր ևույթ նե րի բա ցա հայտ ման և 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի կամ 
հայտ նա բեր ված օ րի նա չա փու թյուն նե րի օգ
տա գործ ման նկատ մամբ հա մա լիր մո տեց
ման գի տակց մա նը։

Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նե լով ֆի զի
կայի, քի մի այի, կեն սա բա նու թյան և այլ գի
տու թյուն նե րի օ րենք նե րին` ու սու ցիչ նե րը 
ցույց են տա լիս, թե այդ օ րենք ներն ի նչ պես 
են օգ տա գործ վում զա նա զան ավ տո մատ 
սար քա վո րում նե րում, տեխ նո լո գի ա կան պրո
ցես նե րում։ Մի ա ժա մա նակ նշ վում է ու սում
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նա սիր վե լիք օբյեկտ նե րի և պրո ցես նե րի լայն 
օգ տա գոր ծու մը կեն ցա ղում և դրանց ու նի
վեր սալ բնույ թը։ Օ րի նակ` թռչ նի ձվի կա ռուց
վածքն ու սում նա սի րե լիս ու սու ցի չը կա րող է 
ան դրա դառ նալ նրա ձևին` ձվաձ ևու թյա նը, 
բա ցատ րի, թե ի նչ նշա նա կու թյուն ու նեն ձվի 
կո րու թյուն նե րը, և թե ին չու այն չի կոտր վում 
թխ սի ծան րու թյան տակ։ Ֆի զի կա յում կա րող 
ե նք գտ նել պա տաս խա նը. կա մա րաձև կո րու
թյու նը մեծ դի մադ րու թյուն է ցույց տա լիս իր 
վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժին։ Նույն կերպ 
բա ցատր վում է ճար տա րա պե տա կան տար
բեր կա ռույց նե րի կա մա րաձև կո րու թյուն նե րի 
դե րը նրանց ամ րու թյան գոր ծում։ 

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի օգ տա գոր
ծու մը դիտ վում է որ պես ար տա դա սա րա նա
կան աշ խա տանք նե րի կր թա կան և դաս տի
ա րակ չա կան նշա նա կու թյան բարձ րաց ման 
օպ տի մալ մի ջոց։ Ար տա դա սա րա նա կան աշ
խա տանք նե րում լայ նո րեն օգ տա գործ վում 
են հա րա կից ա ռար կա նե րում ու սում նա սիր
վող փաս տե րը, հաս կա ցու թյուն նե րը, օ րի
նա չա փու թյուն նե րը։  

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րի ի րա գործ ման ձևե րից հետ
ևյալ նե րը՝ տնային հանձ նա րա րու թյուն այլ 
ա ռար կա նե րից, մի ջա ռար կա յա կան բնույ թի 
խն դիր նե րի լու ծում, գործ նա կան և լա բո
րա տոր աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում, 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա գոր ծում 
ար տա դա սա րա նային պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ (խմ բակ ներ, վիկ տո րի նա ներ, 
ՈՒ ՀԱ, թե մա տիկ ե րե կո ներ և այլն), մի ջա
ռար կա յա կան բո վան դա կու թյամբ մի ջո ցա
ռում ներ (կեն սա բա նա քի մի ա կան կոն ֆե
րանս, բա նա վեճ, հա մադպ րո ցա կան ե րե կո, 
օ լիմ պի ա դա և այլն), ո րոնք, որ պես կա նոն, 
կա րող է կազ մա կեր պել և ան ցկաց նել կեն
սա բա նու թյան ու սու ցի չը այլ ա ռար կա նե րի 
ու սու ցիչ նե րի հետ մի ա սին։ 

Անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան հա վաք
ման և հա մա կարգ ման ժա մա նակ պետք է 
հաշ վի առ նել, թե որ տեղ (ո ՞ր դա սագր քում 
կամ կայ քում) կա րե լի է գտ նել հա մա պա
տաս խան նյու թը, հա րա կից ա ռար կա յում 
ե ՞րբ է ու սում նա սիր վում տվյալ նյու թը, հա րա
կից ա ռար կայի նյու թի հա մա ռոտ նկա րագ
րու թյու նը, ի ՞նչ մե թոդ կամ հնար է նպա տա
կա հար մար կի րա ռել հա րա կից ա ռար կայի 
նյու թին ան դրա դառ նա լիս, հե տա գա յում ո ՞ր 

ա ռար կա յում կա րող է օգ տա գործ վել կեն սա
բա նու թյան տվյալ նյու թը։

Դա սին ու սուց չի բարձր մա կար դա կով 
նա խա պատ րաստ վե լու ցու ցա նի շե րից մե կը 
դա սա նյու թի հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյունն 
է, ո րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րին տնային 
ա ռա ջադ րանք նե րը տր վում են, պա հան ջե
լով` հեն վե լով մի ա ռար կայից յու րաց րած գի
տե լիք նե րի վրա, բա ցատ րել այն փաս տերն 
ու եր ևույթ նե րը, ո րոնք ու սու ցան վում են այլ 
դա սըն թաց նե րում։ 

Կեն սա բա նու թյան ու սուց ման ժա մա նակ 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի պար բե րա բար 
կի րառ ման ար դյուն քում սո վո րող նե րի մեջ 
հա մա կարգ ված և բազ մա կող մա նի պատ
կե րա ցում ներ են ձևա վոր վում օր գա նիզ մի` 
որ պես մեկ ամ բող ջու թյան մա սին, բջ ջի` 
որ պես ի նք նա կար գա վոր վող հա մա կար գի 
մա սին, կեն սա ցե նո զի, ագ րո ցե նո զի մա սին, 
լու սա սին թե զի և բնու թյան այլ եր ևույթ նե րի 
ու ա ռար կա նե րի մա սին։ Սո վո րող նե րի ճա
նա չո ղա կան, գործ նա կան և ա րժ ևոր ման ու
նա կու թյուն նե րը կրում են հա մա լիր բնույթ 
(օ րի նակ՝ բա ցատ րել ֆի զի կա կան աշ խա
տան քի և սպոր տի ազ դե ցու թյու նը օր գա
նիզ մի վրա)։ Կեն սա ֆի զի կայի, կեն սա քի
մի այի, բի ո նի կայի, կեն սա տեխ նո լո գի այի 
ու սում նա սիր ման ըն թաց քում սո վո րող նե րի 
ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը ու նե
նում են աշ խար հա յաց քային և միջ գի տա կան 
ո ւղղվա ծու թյուն, և, ի վեր ջո, մի ջա ռար կա յա
կան կա պե րի կի րառ ման ար դյուն քը աշ խար
հի մի աս նա կան պատ կե րի ըն կա լումն է ։

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րով դա սի 
գնա հատ ման և վեր լու ծու թյան հա մար կա
րե լի է կի րա ռել հետ ևյալ չա փա նի շե րը. 

1. ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան խնդիր
նե րի ձևա կերպ ման մեջ մի ջա ռար կա յա կան 
կա պի առ կա յու թյան ար տա ցո լում, 

2. դա սին կի րառ վող բո վան դա կային– 
տե ղե կատ վա կան մի ջա ռար կա յա կան կա
պե րի տե սակ նե րը (այլ ա ռար կա նե րից 
հե տաքրք րող կոնկ րետ փաս տեր, հաս կա
ցու թյուն ներ, օ րենք ներ, հար ցեր),

3.  մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա
կա նաց ման մե թոդ ներ և հնար ներ, դրանց 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը դա սի ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան պա հանջ նե րին,

4.  մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա
գործ ման ժա մա նակ սո վո րող նե րի ակ տի
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վու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն ներն ու հա ջո
ղու թյուն նե րը, 

5. կեն սա բա նու թյան ու սուց չի` այլ 
ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թյան ձևերն ու մե թոդ նե րը։

Սո վո րող նե րի մոտ մի ջա ռար կա յա կան կա
պե րի կի րառ մամբ յու րաց ված գի տե լիք նե րի և 
կա րո ղու թյուն նե րի ստուգ ման և գնա հատ ման 
ար դյու նա վետ մի ջոց են մի ջա ռար կա յա կան 
ստու գարք նե րը։ Օ րի նակ` «Հե նա շար ժիչ հա
մա կարգ» թե մայից կա րե լի է ան ցկաց նել ի նք
նու րույն աշ խա տանք ե րեք տար բե րա կով, յու
րա քան չյու րում ե րեք հարց` կապ ված քի մի այի, 
ֆի զի կայի և վա լե ո լո գի այի հետ։  Օ րի նակ` 

1. Ի՞նչ է մե խա նի կա կան շար ժու
մը։ Ի նչ պե՞ս է այն ի րա կա նաց վում մար դու 
կմախ քի տար բեր հո դե րի օգ նու թյամբ։ 

2. Ի՞նչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու
նեն ո սկ րե րի բա ղադ րու թյան մեջ մտ նող 
քի մի ա կան նյու թե րը։ Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր
ված ո սկ րե րի քի մի ա կան բա ղադ րու թյան և 
նրանց հատ կու թյուն նե րի կա պը։

3.  Հիմ նա վո րե՛ք ֆի զի կա կան ակ տի
վու թյան դե րը մար դու ա ռող ջու թյան պահ
պան ման գոր ծում (3, 42)։ 

Կի րա ռե լի և ար դի ա կան է կեն սա բա նու
թյան կա պը «Ին ֆոր մա տի կա» ա ռար կայի 
հետ։ Օ րի նակ՝ կա րող ե նք ա ռա ջար կել կեն
սա բա նու թյան «Մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա
կա նու թյան վի ճա կագ րու թյան ու սում նա սի

րու մը» թե մայի գործ նա կան աշ խա տան քը 
ի րա կա նաց նել Exel ծրագ րի կի րառ մամբ 
կամ տար բեր թե մա նե րի վե րա բե րյալ Power 
Point ծրագ րի կի րառ մամբ շնոր հան դես նե րի 
պատ րաս տում։ 

Կեն դա նա բա նու թյան դա սըն թա ցում, 
օ րի նակ, ձկ նե րի լո ղա լու և սուզ վե լու եր
ևույթ նե րը կապ ված են «Ֆի զի կա» ա ռար
կայի հետ։ 

Ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցու թյան մե խա նիզմ
նե րը, ո սկ րի բա ղադ րու թյան ո րոշ ման գործ
նա կան աշ խա տանք նե րը ի րա կա նաց վում 
և բա ցատր վում են քի մի այից ու նե ցած գի
տե լիք նե րի հի ման վրա։ Ե թե շա րու նա կենք 
կեն սա բա նու թյան և այլ ա ռար կա նե րի միջև 
կա պեր գտ նել, ա պա դրանք կլի նեն ան վերջ։ 

Մի ջա ռար կա յա կան բնույ թի խն դիր ներ, 
ստու գարք ներ, բա նա վոր հարց ման հար ցա
շա րեր, գործ նա կան և լա բո րա տոր աշ խա
տանք ներ, տնային ա ռա ջադ րանք ներ և մի
ջա ռար կա յա կան կա պե րի ի րա գործ ման այլ 
ձևեր կա րող է կազ մա կեր պել յու րա քան չյուր 
ու սու ցիչ` ներդ նե լով իր ստեղ ծա գոր ծա կան 
նե րու ժը։ 

Այս պի սով` մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
ի րա գոր ծումն ա պա հո վում է հան րակր թու
թյան ա ռջև դր ված բազ մա թիվ խն դիր նե րի 
լուծ ման, աշ խար հի մի աս նա կան ըն կալ ման, 
պրոբ լեմ նե րի լուծ ման ը նդ հան րա կան մո
տեց ման հար ցը։ 
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НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ РЕ А ЛИ ЗА ЦИИ МЕЖП РЕД МЕТ НЫХ СВЯ ЗЕЙ  
В ПРО ЦЕС СЕ ОБУ ЧЕ НИЯ БИ О ЛО ГИ И

К. МАР ГА РЯН, Р. САР ДА РЯН

В стат ье обос но вы ва ет ся не об хо ди мость ре а ли за ции межп ред мет ных свя зей в про цес
се пре по да ва ния ес тест вен ных на ук. Опи са ны ви ды, прин цы пи, ре зуль та ты осу ществ ле
ния межп ред мет ных свя зей. Для ус пеш но го ис поль зо ва ния межп ред мет ных свя зей в стат ье 
предс тав ле ны кри те рии ана ли за и оцен ки уро ка с их ис поль зо ва ни ем. Предс тав лен об ра зец 
ра бо ты для конт ро ля и оцен ки вли я ния межп ред мет ных свя зей на ус во е ние зна ний и уме ний 
уча щих ся.
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THE MANIFESTATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS  
IN THE PROCESS OF TEACHING BIOLOGY

K. MARGARYAN, R. SARDARYAN

The paper substantiates the necessity of assurance of interdisciplinary connections in the pro
cess of teaching biological science subjects. The ways of implementing, principles and results of 
interdisciplinary connections are presented here. An example of questionnaire is presented which 
will help to test and assess students’ gained knowledge and skills in the process of implementation 
of interdisciplinary connections. 
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Պատ մու թյան դա սա վանդ ման մե թո դի
կան՝ որ պես պատ մա կան գի տե լիք նե րի դա
սա վանդ ման ու դաս տի ա րակ ման մի ջոց, 
մարդ կու թյա նը հայտ նի է ե ղել դեռևս վաղ 
ան ցյա լից, ե րբ միջ ցե ղային կռիվ նե րի ըն
թաց քում ցե ղային ա վա գա նին ե րի տա սարդ 
ցե ղե րի ո գին բարձր պա հե լու նպա տա կով 
նրանց դաս տի ա րա կում էր պա տե րազմ նե
րում սխ րանք ներ գոր ծած, հե րո սա ցած ցե
ղա կից նե րի օ րի նա կով:

Հե տա գա յում, ե րբ ձևա վոր վե ցին պե տու
թյուն նե րը, և հան դես ե կան դա սա կար գե րը, 
ո ւն ևոր վեր նա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան, գա ղա փա րա
կան ա ռու մով ի րենց դիր քե րը և դա սային 
ար տո նու թյուն նե րը ամ րապն դե լու նպա տա
կով պատ մա կան հիմ նա վո րում նե րի կա րիք 
զգա ցին:

Պատ մու թյու նը աս տի ճա նա բար մուտք 
գոր ծեց դպ րոց, պատ մու թյան դա սա վանդ ման

մե թո դի կան գի տա կան մեկ նա բա նու
թյան կա րիք ու նե ցավ [1]: 

Հա յաս տա նում պատ մու թյան դա սա
վանդ ման մե թո դի կայի վե րա բե րյալ մեզ 
են հա սել տե ղե կու թյուն ներ Օ ղյումպ քր մից 
և հույն պատ միչ նե րից, ո րոնք նշում են, որ 
Հա յաս տա նի մե հե նա կան դպ րոց նե րում հու
նա կան դպ րո ցի նման դա սա վան դում է ին 
տար բեր մե թոդ նե րով: 

Ք րիս տո նե ու թյան ըն դու նու մից հե տո հե
թա նո սա կան սր բա վայ րե րի, հայոց գրի ու 
գրա կա նու թյան հետ ո չն չաց վեց հայ պատ
մա մե թո դա կան մտ քի վե րա բե րյալ ստեղծ
ված ժա ռան գու թյու նը: 

Մաշ տո ցի կող մից հայոց գրե րի ստեղ
ծու մից հե տո հայ պատ մա գի տա կան միտ քը 
թեև թռիչ քային զար գա ցում ու նե ցավ, սա
կայն մե թո դա կան մտ քի վե րա բե րյալ տե ղե
կու թյուն նե րը շատ ա ղոտ են:

Խո սե լով իր ու սուց չի մա սին` Կո րյու նը 
գրում է. «Ճշ մա րիտ ու սու ցիչ նե րը իս կա
պես սո վոր են ի րենց ա ռա քի նու թյուն նե րը 
ա շա կերտ նե րի հա մար օ րի նակ դարձ նե

լու»: Պատ մու թյու նը մար դու ձևա վոր ման և 
կա յաց ման խն դիր է լու ծում: Պատ մու թյան 
դա սա վան դու մը պատ մու թյան ու շադ րու
թյան կենտ րո նում է: Կար ևոր է, թե ի նչ պես 
է դա սա վանդ վում պատ մու թյու նը: Օ րի նակ` 
ԽՍՀՄ –ի շր ջա նում պատ մու թյու նը սուբյեկ
տի վաց ված էր և դոգ մաց ված: Պատ մու թյան 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի նպա տա կը 
ներ կա յաց ված է պե տու թյան մշա կած հայե
ցա կար գում: Կր թա կան հայե ցա կար գը ձևա
վոր վում է սահ մա նադ րու թյու նից: Մե թո դի
կան կապ ված է այս փաս տաթղ թե րի հետ: 
Ու սուց ման նյու թի բո վան դա կու թյան վրա 
ազ դում է գա ղա փա րա կան կող մը: Պատ
մու թյան կր թու թյունն ու նի նպա տակ ներ` 
քա ղա քա ցու դաս տի ա րա կու թյուն, հայ րե
նա սի րու թյուն, ազ գա սի րու թյուն, փո խան
ցել գի տե լիք ներ ներ կա ժա մա նակ նե րում 
կա տար վող ի րո ղու թյուն նե րից, հայ կա կան 
մշա կու թային նվա ճում նե րը հա մե մա տել աշ
խար հի մշա կու թային նվա ճում նե ի հետ [3]:

Պատ մա կան գի տե լիք նե րի ձևա վոր
ման գոր ծըն թաց

1.  Սո վո րող նե րի պատ մա կան գի տե
լիք նե րի կա ռուց ված քը: 

2. Պատ մա կան փաս տե րի մա սին 
պատ կե րա ցում ներ ձևա վո րե լու մե թո դի կա: 

3. Ժա մա նա կագ րա կան պատ կե րա
ցում նե րի ձևա վոր ման մե թո դի կա: 

4. Պատ մա կան փաս տե րի տե ղադ րու
մը տա րա ծու թյան մեջ: Քար տե զի հետ աշ
խա տե լու մե թո դի կա: 

5. Պատ մա կան հաս կա ցու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը պատ մու թյան դա սե րին: 

6. Կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման մե
թո դի կա: 

Սո վո րող նե րի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր
ման գոր ծում կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն 
ու նեն պատ մա կան գի տե լիք նե րը, քան զի 
նրան ցում է կենտ րո նա ցած մարդ կու թյան 
ո ղջ սո ցի ա լա կան փոր ձը, ո րը ան հրա ժեշտ 
է ար դի բարդ ու հա կա սա կան ի րա դար ձու
թյուն նե րը հաս կա նա լու հա մար [2, 7]: 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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Պատ մա կան գի տե լիք նե րի մի ջո ցով 
հնա րա վոր է` 

1. ձ ևա վո րել պատ կե րա ցում ներ պատ
մա կան ի րա կա նու թյան մա սին, 

2. ձ ևա վո րել մարդ կային հա սա րա կու
թյան զար գաց ման գի տա կան պատ կե րը, 

3. ճա նա չել ժա մա նա կա կից հա սա րա
կու թյու նը, 

4. ան ձի ձևա վո րու մը: 
Պատ մա կան գի տե լիք նե րի կա ռուց ված քը. 
• պատ մա կան պատ կե րա ցում ներ, 
• պատ մա կան հաս կա ցու թյուն ներ, 
• պատ մա կան ի մա ցու թյան մե թո դա

բա նու թյուն: 
Պատ մա կան պատ կե րա ցում ներ: Սո վո

րող նե րի գի տակ ցու թյան մեջ պատ մա կան 
փաս տե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի, ան հատ
նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ժա մա
նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ տե ղադր ման 
ար տա ցո լումն է: Պատ մա կան պատ կե րա
ցում նե րը միշտ սուբյեկ տիվ են: Պատ մա կան 
գի տե լիք նե րի մեծ մա սը պատ կե րա ցում նե րի 
մա կար դա կում է: Դրանց մի ջո ցով վե րա
կանգն վում և բնու թագր վում են պատ մա կան 
փաս տե րը: 

Պատ մա կան հաս կա ցու թյուն ներ: Սո
վո րող նե րի գի տակ ցու թյան մեջ պատ մա կան 
փաս տե րի ա ռա վել կար ևոր, հա մա կարգ ված 
բնու թագ րիչ նե րի ար տա ցո լումն է: Պատ մա
կան հաս կա ցու թյուն նե րը օբյեկ տիվ են, ին
չից հետ ևում է, որ դրանք բո լոր ա շա կերտ
նե րի մոտ նույնն են: 

Պատ մա կան ի մա ցու թյան մե թո դա բա
նու թյու նը նե րա ռում է գի տե լիք ներ պատ
ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի, պատ մա կան 
զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին, 
ի նչ պես նաև պատ մա կան նյու թե րի հետ 
աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն ներ: Հմ տու թյուն
նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին տի րա պե տե լը 
ա շա կերտ նե րի ու սում նա ռու թյան ար դյու նա
վե տու թյան բարձ րաց ման կար ևոր մի ջոց է: 

Այս պի սով` պատ մա կան գի տե լիք նե րը 
պատ մա կան պատ կե րա ցում նե րի, հաս կա
ցու թյուն նե րի, պատ մա կան զար գաց ման 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի և պատ մա կան նյու
թի հետ աշ խա տե լու մի ջոց նե րի բարդ փոխ
կապ վա ծու թյուն է: 

Ա ռա վել ման րա մասն քն նար կենք ժա մա
նա կագ րա կան պատ կե րա ցում նե րի ձևա

վոր ման մե թո դի կան և պատ մա կան փաս
տե րի տե ղադ րու մը տա րա ծու թյան մեջ` 
քար տե զի հետ աշ խա տե լու մե թո դի կա [4]:

Ժա մա նա կագ րու թյան մեկ նա բան ման 
մի ջոց ներ: Ժա մա նա կային պատ կե րա ցում
նե րի ձևա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
կենտ րո նաց նել ա շա կերտ նե րի ու շադ րու
թյու նը գլ խա վոր փաս տե րի վրա, գրան ցել 
դրանք տետ րում` նշե լով տա րե թի վը: Կար
ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն ժա մա նա կա գրա
կան ա ղյու սակ նե րը: Ա ղյու սա կը կազմ վում 
է ա շա կեր տա կան տետ րի վեր ջին 5–6 է ջե
րում: Է ջը կիս վում է 2 մա սի, ա ռա ջի նում 
նշ վում է տա րե թի վը, ե րկ րոր դում՝ ի րա դար
ձու թյու նը: Այս պի սի գրա ռում նե րը նպաս
տում են նյու թի կրկ նու թյա նը և գի տե լիք նե րի 
ամ րապնդ մա նը: Պատ մա կան տա րեթ վե րի 
հետ աշ խա տե լիս օգ տա կար է աշ խա տան քը 
գրա տախ տա կի հետ: 

Ընդ հան րա պես ըն դուն ված է հա մա րել, 
որ յու րա քան չյուր դա սի գրա տախ տա կին 
պետք է նշ ված լի նի դա սի թե ման, պլա նը, 
հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը, տա րե թվե
րը, հար ցե րը: Տա րեգ րու թյան ու սուց ման 
ժա մա նակ ու սու ցի չը կա րող է ստեղ ծել այն
պի սի ի րադ րու թյուն ներ, որ ա շա կերտ նե րը 
տրա մա բա նե լով հի շեն տա րեթ վե րը: Դա 
հնա րա վոր է ա ղյու սակ ներ կամ խն դիր ներ 
կազ մե լու և լու ծե լու մի ջո ցով: Օ րի նակ՝ կա րե
լի է ա ռա ջադ րել հարց, թե այս ի նչ ի րա դար
ձու թյու նը տե ղի է ու նե ցել …. տա րի ա ռաջ, 
ու րեմն ո ՞ր թվա կա նին է դա կա տար վել: 

Գի տե լիք նե րի ստուգ ման հա մար կա րե լի 
է հանձ նա րա րել շա րադ րու թյուն` ա րա ջար
կե լով ոչ թե թե մա, այլ տա րեթ վեր: Տա րե
թվե րը հնա րա վոր է զու գակ ցել աշ խար հա
գ րա կան տեր մին նե րի, ան վա նում նե րի, 
պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րի, այլ 
հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: 

Ար դյու նա վետ հանձ նա րա րու թյուն հա
մար վում է հա մե մա տա կան սինխ րոն ա ղյու
սակ նե րի կազ մու մը: Դա թույլ է տա լիս հա մե
մա տե լով ի րա դար ձու թյուն նե րի տա րե թի վը 
և տևո ղու թյու նը, կա տա րել եզ րա կա ցու թյուն
ներ դրանց օ րի նա չա փու թյուն նե րի և ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ [1, 5]: 

Պատ մու թյան դա սին կա րե լի է կի րա ռել 
2 տե սա կի սինխ րո նի զա ցի ա` տա րեթ վե րով 
և ի րա դար ձու թյուն նե րով: Տա րեգ րա կան թե
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լադ րու թյուն: 
1. Տա րե թի վը գրել քար տի կամ գրա

տախ տա կի վրա – ա շա կերտ նե րը պա տաս
խա նը նշում են տետ րե րում: 

2. Ն շել որ ևէ ի րա դար ձու թյուն – ա շա
կերտ նե րը գրում են տա րե թի վը: 

3. Հա մադ րել նշ ված հանձ նա րա րու
թյուն նե րը: 

Գի տե լիք նե րի ստուգ ման ձևե րից են թես
տե րը: Նրանց կի րա ռու մը օգ տա կար է տա
րեթ վե րով հա գե ցած թե մա նե րի ու սուց ման 
ժա մա նակ: Ա ռա ջադ րանք նե րը բազ մա զան 
են: Կա րե լի է ա ռա ջար կել հա մադ րած տե
ղադ րել մի քա նի պատ մա կան փաս տեր և 
տա րեթ վեր: Կա րե լի է թվար կել մի քա նի 
պատ մա կան փաստ կամ ի րա դար ձու թյուն` 
դի մա ցը նշե լով մի քա նի տա րե թիվ, և ա ռա
ջար կել ը նդ գծել մի ակ մեկ ճիշ տը, կա րող է 
նշ վել ո ւղ ղա կի փաս տը` պա հան ջե լով ո րո
շել տա րե թի վը: Ժա մա նա կային պատ կե րա
ցում նե րի ձևա վոր ման հար ցում կար ևոր է 
սո վո րեց նել տա րեթ վեր մտա պա հե լը: Կա րե
լի է նշել ե րեք մե թոդ. 

1. գի տակց ված մտա պա հում, 
2. մ տա պա հել` հեն վե լով ո րո շա կի կլոր 

թվե րի վրա, 
3. մի ա ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած ի րա

դար ձու թյուն նե րը զու գա հեռ նշել տետ րում:
Զու գա հե ռու թյան սկզ բուն քը կա րե լի է կի

րա ռել ո րո շա կի պար բե րու թյամբ տե ղի ու նե
ցած փաս տե րի դեպ քում, օ րի նակ` մեկ, տա
սը, հա րյուր տա րի ան ց – 1380 / Կու լի կո վոյի 
ճա կա տա մար տը – 1480 – զոր քե րի կան գը 
Ո ւղ րա գե տի մոտ: Մտա պա հե լու մե թոդ նե
րից է աս սո ցի ա տիվ հի շե լու մե թո դը: Օգ
տա գործ վում է մե խա նի կա կան հի շո ղու թյան 
մե թո դը, ո րի ժա մա նակ օգ տա կար են խա
ղե րը, ա ղյու սակ նե րը, քար տե րը: 

Պատ մա կան փաս տե րի տե ղադ րու մը 
տա րա ծու թյան մեջ: Քար տե զի հետ աշ
խա տե լու մե թո դի կա

Պատ մա կան շատ ի րա դար ձու թյուն ներ 
հա ճախ ա վե լի հեշտ յու րաց վում են աշ խար
հագ րա կան կամ տա րած քային պայ ման նե րի 
ա ռն չու թյամբ: Տե ղի, կլի մայի, գե տե րի, ծո վե
րի, բնա պա շար նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե
րը նպաս տում են փաս տերն ու ի րա դար ձու
թյուն նե րը հի շե լուն: Կոնկ րետ տա րած քին և 
աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րին փաս տե րի 
հա մադ րու մը կոչ վում է լո կա լա ցում: 

Այս մե թո դի կի րա ռու մը են թադ րում է 
պատ մա կան քար տեզ նե րի օգ տա գոր ծում: 
Աշ խար հագ րա կան քար տեզ նե րից դրանք 
տար բեր վում են նրա նով, որ կենտ րո նաց
ված են սո ցի ալ–տն տե սա կան, քա ղա քա
կան, մշա կու թային տե ղե կու թյուն նե րի վրա: 
Պատ մա կան քար տեզ նե րը լի նում են` թե
մա տիկ, ակ նար կային, պլան– քար տեզ ներ և 
սխե մա տիկ քար տեզ ներ: Ակ նար կային (ը նդ
հա նուր) քար տեզ նե րը ար տա ցո լում են որ ևէ 
պատ մա կան գոր ծըն թաց, օ րի նակ՝ «Եվ րո
պան XVII դա րում»: 

Թե մա տիկ քար տե զը կենտ րո նաց ված 
է լո կալ, ո րո շա կի տա րած քում կա տար ված 
եր ևույթ կամ ի րա դար ձու թյուն, օ րի նակ` 
«Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու նվա ճում նե րը»: 
Կոնկ րետ ի րա դար ձու թյուն նե րը կա րող են 
ներ կա յաց վել սխե մա տիկ կամ պլան– քար
տեզ նե րի ձևով (Ս տա լինգ րա դի ճա կա տա
մար տի սխե մա– քար տեզ): Այս քար տեզ նե րը 
կազ մում են հա տուկ պայ մա նա կան նշան նե
րով (ս լաք), ի սկ պլան– քար տեզ նե րում օգ
տա գործ վում են նկար ներ, ապ լի կա ցի ա ներ 
և այլն: 

Դա սի ժա մա նակ ու սու ցի չը պետք է ծա
նո թաց նի ա շա կերտ նե րին քար տե զին, բա
ցատ րի պայ մա նա կան նշան նե րը: Միշտ 
պետք է հի շել, որ աշ խա տան քը քար տե զի 
հետ պար տա դիր զու գակց վում է ցու ցադ
րու թյամբ: Դրա հա մար պար տա դիր է ցու
ցա փայ տը: Քա ղաք նե րը, ճա կա տա մար տի 
վայ րե րը ցույց են տա լիս կե տով, գե տե րը՝ 
ը ստ հո սան քի, պե տու թյան սահ ման նե րը՝ 
ամ բողջ եր կա րու թյամբ: Սահ ման նե րը ցույց 
տա լու ժա մա նակ ցան կա լի է նշել հար ևան 
պե տու թյուն նե րը, ե րկր նե րը: Տա րա ծու թյուն
նե րի մա սին պատ կե րա ցում ներ ստեղ ծե լու 
հա մար ար դյու նա վետ է կազ մա կեր պել` 

1. աշ խա տանք ո ւր վագ ծային քար տե
զի հետ, 

2. աշ խա տանք ի նք նաս տեղծ ո ւր
վագ ծային քար տեզ նե րի հետ, ո րը կա րող է 
պատ կեր վել գրա տախ տա կի, թղ թի վրա: 

Պատ կեր նե րը գծ վում են նյու թի շա
րադ րան քին զու գա հեռ: Ըն թաց քում կա րե
լի է օգ տա գոր ծել նաև ապ լի կա ցի ա նե րը, 
պայ մա նա կան նշան նե րը: Պետք է հի շել, 
որ քար տեզ ներն ա պա հո վում են ոչ մի այն 
պատ մա կան եր ևույթ նե րի տե ղադ րու մը տա
րա ծու թյան մեջ, այլև պատ մա կան ի րա դար
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ձու թյուն նե րի մա սին գի տե լիք նե րի աղ բյուր 
են, ո ւս ում նա սի րած նյու թի ը նդ հան րաց ման 
մի ջոց, ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րի ամ
րապնդ ման և ստուգ ման ձև: Դրա հա մար 
էլ քար տե զը ան հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր 
դա սի, բայց պար տա դիր է դա սի թե մային 
հա մա պա տաս խան: Պատ մա կան ի րա դար
ձու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը քար տեզ
նե րի մի ջո ցով պա հան ջում է մշա կել հա տուկ 
նպա տա կաուղղ ված հար ցեր [6, 8]. 

1. Կոնկ րետ փաստ վա վե րաց նող 
(Ցո՛ւյց տվեք Հին Ե գիպ տո սի տա րած քը), 

2. Մեկ նա բա նու թյուն պա հան ջող 
(Ցո՛ւյց տվեք այն գե տը, ո րի ջու րը Հա պի 
ա ստ վածն է լց նում): 

3. Պատ մա կան քար տե զը այլ աղ բյուր
նե րի օգ տա գործ մամբ վեր լու ծե լու նպա տա
կով (հա մե մա տել նոր և նո րա գույն շր ջան
նե րի աշ խար հի քա ղա քա կան քար տեզ նե րը, 
մեկ նա բա նե՛ք տա րած քային և քա ղա քա կան 
փո փո խու թյուն նե րը): 

4. Հիմ նախն դիր նե րի լու ծում պա հան
ջող. 

Ա շա կերտ նե րը քար տեզ նե րի վե րա բե
րյալ պետք է գի տե նան, որ. 

1. քար տե զի ան վա նու մը հա մա պա

տաս խա նում է թե մայի հիմ նա կան բո վան
դա կու թյա նը, 

2. թե մա տիկ պատ մա կան քար տեզ նե
րը գծագր վում էն աշ խար հագ րա կան հիմ քի 
վրա, 

3. պատ մա կան քար տե զը ներ կա յաց
նում է ան ցյա լը, 

4. քար տեզն ու նի իր լե գեն դը, ո րը մեկ
նա բա նում է պայ մա նա կան նշան նե րը, 

5. միև նույն քար տե զի վրա կա րող են 
ար տա հայտ ված լի նել ի րար շա րու նա կող կամ 
ի րար հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն ներ: 

Ա շա կերտ նե րը քար տեզ նե րի վե րա բե
րյալ պետք է կա րո ղա նան. 

1. ն շել և ան վա նել աշ խար հագ րա կան 
տա րած քը, 

2. ըն կա լել մասշ տա բը, 
3. հա մե մա տել վայ րե րի հե ռա վո րու

թյու նը և տա րած քի չա փե րը հայտ նի փաս
տե րի հետ (մեծ է կամ փոքր է մեր հան րա
պե տու թյու նից, հե ռու կամ մոտ է մեր գյու ղից 
(քա ղա քից մինչև մայ րա քա ղաք), 

4. օգտ վել լե գեն դով բնո րո շած պայ
մա նա կան նշան նե րից, 

5. բա նա վոր մեկ նա բա նել քար տե զի 
բո վան դա կու թյու նը:
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О СО БЕН НОС ТИ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ИС ТО РИ И
С. АРУ ТЮ НЯН

П ра виль но ска за но, что ис то рия яв ля ет ся сум мар ной па мят ью на ро да, его би ог ра фи ей. 
Пре по да вать та кой слож ный пред мет с та ким гру зом от ветст вен нос ти ра бо та не из лег ких, 
по э то му на до од нов ре мен но прос ле дить за нес коль ки ми фак то ра ми, 1 то бы прив лечь вни ма
ние уче ни ка на пред мет. Для пре по да ва ния ис то рии не об хо ди мо ис поль зо ва ние го су дарст
вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов, но важ ную роль иг ра ет так же фак тор пре по да ва те ля, 
ко то рый дол жен сде лать урок ин те рес ным.
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FEATURES OF TEACHING HISTORY
S. HARUTYUNYAN

It is rightly said that history is the total memory of the people, its biography. To teach such a 
complex subject with such a burden of responsibility is not an easy task so we must simultaneously 
track several factors in order to attract the student’s attention to the subject. Teaching history re
quires the use of state educational standards but an important factor is the factor of the teacher, 
which should make the lesson interesting.
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Ֆի զի կան (հին հուն.՝ phusikḗ (epistḗmē) 
— «բ նու թյան գի տու թյուն», φύσις phúsis 
“բ նու թյուն”) գի տու թյուն է, ո րն ու սում նա
սի րում է բնու թյան հիմ նա րար օ րենք նե րը, 
փոր ձում է բա ցատ րել դրանց տար բեր դրս
ևո րում նե րը։ Ֆի զի կայի ա ռաջ նային խն դի
րը տի ե զեր քի տար րա կան բաղ կա ցու ցիչ 
մաս նիկ նե րի և նրանց փո խազ դե ցու թյան 
բնու թագ րումն է, ի նչ պես նաև այդ հիմ նա
րար սկզ բունք նե րի հի ման վրա այլ ֆի զի
կա կան հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյու նը։ Այլ 
կերպ ա սած, ֆի զի կան ու սում նա սի րում է 
մա տե րի ան և նրա շար ժու մը տա րա ծու թյան 
և ժա մա նա կի մեջ՝ մեկ տե ղե լով դրանց հետ 
կապ ված է ներ գի այի և ու ժի հաս կա ցու
թյուն նե րը։

Ֆի զի կան ա մե նաա ռա ջին ա կա դե մի
ա կան դիս ցիպ լին նե րից է, հա վա նա բար 
ա մե նա հի նը, որ նե րա ռում է իր մեջ ա ստ
ղա գի տու թյու նը։ Վեր ջին եր կու հա զա
րա մյա կի ըն թաց քում ֆի զի կան քի մի այի, 
մա թե մա տի կայի ո րոշ ճյու ղե րի և կեն սա
բա նու թյան հետ բնա փի լի սո փա յու թյան 
կազ մում էր, սա կայն 17–րդ դա րի գի տա
կան հե ղա փո խու թյան ար դյուն քում այն վե
րած վեց ի նք նու րույն հե տա զո տա կան գի
տու թյան։ Ֆի զի կայի հե տա զո տու թյուն նե րի 
դաշ տը հատ վում է այն պի սի միջ դիս ցիպ
լի նար գի տու թյուն նե րի հետ, ի նչ պի սիք են 
կեն սա ֆի զի կան և քվան տային քի մի ան, և 
նրա սահ ման նե րը խս տո րեն ո րոշ ված չեն։ 
Ֆի զի կայի նոր գա ղա փար նե րը հա ճախ բա
ցատ րու թյուն են տա լիս այլ գի տու թյուն նե րի 
հիմ նա րար մե խա նիզմ նե րին, մի ա ժա մա
նակ հե տա զո տու թյուն նե րի նոր դաշտ են 
բա ցում մա թե մա տի կա յում և փի լի սո փա յու
թյու նում։

Ժա մա նա կա կից ֆի զի կայի զար գա ցումն 
ըն թա նում է 3 հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով` 
տի ե զեր քի (ե րկ նային մար մին նե րի), միկ
րոաշ խար հի գաղտ նիք նե րի բա ցա հայ տում, 
դրանց միջև կա պի հաս տա տում և ֆի զի
կայի ար դեն կազ մա վոր ված բա ժին նե րում 
նոր եր ևույթ նե րի հայտ նա գոր ծում [1, 15]:

Ֆի զի կան բա վա կան ը նդ գր կուն և բարդ 

ա ռար կա է, ո ւս տի դա սա վան դու մը ևս հեշտ 
չէ: Ու սուց չից պա հանջ վում է մեծ ջանք ու 
ե ռանդ ներդ նել, մշ տա պես նոր մե թոդ
ներ մտա ծել՝ դա սի ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու և դասն հե տաքր քիր ան
ցկաց նե լու հա մար:

Ֆի զի կայի դա սա վանդ ման ար դի մի ջոց
ներ

Ժա մա նա կա կից կր թա կան մի ջա վայ
րում զար գա ցող նո րա րա րա կան մի ջոց նե րի 
ներդր մա նը հա մըն թաց կր թու թյան հիմ նա
կան նպա տակ է դառ նում կյան քում ի նք
նա կա յաց մանն ըն դու նակ ան հա տի ձևա
վո րու մը: Դպ րո ցը պետք է դաս տի ա րա կի 
այն պի սի մարդ, ո րը կա րո ղա նա հա մար
ժեք փո խազ դել շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ, 
ըն դու նակ լի նի ա նընդ հատ ի նք նակր թու
թյան և ի նք նա զար գաց ման: Կար ևոր չէ, թե 
ի նչ գի տի ա շա կեր տը, կար ևորն այն է, թե 
նա ի նք նու րույն ի նչ կա րող է ա նել: Ան կախ 
նրա նից, թե ի նչ ա ռար կա է դա սա վան դում 
և ու սուց ման ի նչ պի սի տեխ նո լո գի ա ներ է 
նա խընտ րում ու սու ցի չը, նրա հիմ նա կան 
խն դի րը դառ նում է ի նք նակր թու թյան մե
խա նիզմ ներ մշա կել և դրան ցից օ գտ վել սո
վո րեց նե լը: Որ պես զի ա շա կեր տը կա րո ղա
նա ի նք նու րույն նոր գի տե լիք ներ կու տա կել, 
ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է զար գաց նել 
նրա մտա ծո ղու թյու նը, սո վո րեց նել տա
րաբ նույթ ու սում նա կան խն դիր ներ լու ծե
լիս պլա նա վո րել և հա մա կար գել գոր ծո ղու
թյուն նե րը: Հաս տատ կա րե լի է պն դել, որ 
դպ րո ցում դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րից 
այս ի մաս տով շատ մեծ հնա րա վո րու թյուն
ներն ու նի ֆի զի կան: Ֆի զի կայի ու սուց ման 
ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը սո վո րում են դի
տել և նկա րագ րել բնու թյան մար մին ներն 
ու եր ևույթ նե րը ա մե նա տար բեր տե սան
կյուն նե րից, տար բե րա կել եր ևույ թի է ա կան 
և ե րկ րոր դա կան կող մե րը, վե րա ցար կել 
ի րա կան մար մի նը կամ եր ևույ թը, ստեղ ծել 
դրա վե րա ցարկ ված մո դե լը, այն են թար կել 
տե սա կան ու սում նա սի րու թյան և ստա նալ 
ո րո շա կի ար դյունք ներ [2, 44–46]: 

Ֆի զի կա ու սում նա սի րե լիս ա շա կեր տը 

ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՍԱ ՀԱ ԿՅԱՆ

ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ
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կա տա րում է տեքս տե րի, գրա ֆիկ նե րի, 
ա ղյու սակ նե րի, սխե մա նե րի, նկար նե րի, 
փոր ձե րի, գոր ծող սար քե րի և մո դել նե րի 
ա մե նա տար բեր տի պի վեր լու ծու թյուն ներ, 
սո վո րում է դա տո ղու թյուն ներ և հա կա դա
տո ղու թյուն ներ ա նել. դա հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս նոր գի տե լիք ստա նա լու: Ֆի զի
կայի դա սե րին ա շա կեր տը սո վո րում է նաև 
տար բեր տե սա կի սահ մա նում ներ, ֆի զի կա
կան օ րենք ներ ու սկզ բունք ներ ձևա կեր պել, 
ա ռա ջադ րել և հիմ նա վո րել հի պո թեզ ներ, 
կազ մել խն դիր նե րի լուծ ման ը նդ հա նուր ալ
գո րիթ մեր, պլա նա վո րել և ի րա կա նաց նել 
ո րո շա կի նպա տակ հե տապն դող ֆի զի կա
կան փորձ: Այս ա մե նը կր թում է սո վո րո ղի 
ու ղե ղը, մշա կում խիստ կա նո նա կարգ ված և 
ար դյու նա վետ մտա ծո ղու թյուն: 

Ֆի զի կայի դա սա վանդ ման պրո ցե սում 
կի րառ վող ին ֆոր մա ցի ոն բլոկ նե րը հար
մար է դա սա կար գել ը ստ ին ֆոր մա ցի այի 
կո դա վոր ման ձևե րի [4].

1. բա նա վոր հա ղոր դում, տեքստ 
(հատ կա պես` սահ մա նում ներ, ձևա կեր
պում ներ).

2. ա ղյու սակ ներ.
3.  բա նաձ ևեր, գրա ֆիկ ներ, նկար ներ, 

սխե մա ներ, գծագ րեր, լու սան կար ներ.
4.  ցու ցադ րա կան փոր ձեր և ցու ցադ

րում ներ.
5. ինք նու րույն փորձ նա կան աշ խա

տանք ներ.
6.  տե սա ֆիլ մեր.
7.  ֆի զի կա կան ա նի մա ցի ա ներ, ֆի

զի կա կան պրո ցես նե րի մո դե լա վո րում ներ, 
ո րոնք ի րա կա նաց վում են ժա մա նա կա կից 
ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րով: 

Ֆի զի կայի դա սե րին ին ֆոր մա ցի այի հետ 
կա տար վող տա րաբ նույթ աշ խա տանք նե րի 
ար դյուն քում ա շա կեր տը ձեռք է բե րում ը նդ
հա նուր ու սու ցո ղա կան կա րո ղու թյուն ներ և 
հմ տու թյուն ներ [3, 18–21]` 

1.  տե ղե կույթ (ին ֆոր մա ցի ա) հա վա
քագ րել, մշա կել և ներ կա յաց նել գրա վոր և 
բա նա վոր տես քով,

2.  տե ղե կույ թի ներ կա յաց ման ժա մա
նակ պահ պա նել դա տո ղու թյուն նե րի տրա
մա բա նու թյու նը,

3.  տի րա պե տել հիմ նա վոր ման (ա պա
ցուց ման) մե թոդ նե րին` լրա ցու ցիչ տե ղե

կույ թի մի ջո ցով ար դեն հայտ նի տե ղե կույ թը 
պար զեց նե լու և նրա ճշ մար տա ցի ու թյու նը 
հաս տա տե լու հա մար,

4.  կա րո ղա նալ տե ղե կույթ փնտ րել` 
օգ տա գոր ծե լով տար բեր տե սա կի կա տա
լոգ ներ, կեն սագ րա կան հրա տա րա կու թյուն
ներ, տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ման 
է լեկտ րո նային մի ջոց ներ, տեխ նի կա կան 
տե ղե կա տու ներ և այլն,

5.  տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի հետ 
աշ խա տե լիս հս տակ ձևա կեր պել նպա տա
կը,

6. ձ ևա կեր պել տեքս տի (կամ տե ղե
կույ թի մեկ այլ ձևի) հիմ նա կան միտ քը, 
սահ մա նում նե րի մեջ ա ռանձ նաց նել հան
գու ցային բա ռե րը,

7.  հիմ նա կան տե ղե կույ թը ներ կա
յաց նել տե ղե կատ վու թյան ե րկ րորդ ա կան 
աղ բյուր նե րի տես քով` պլան, ալ գո րիթմ, 
ա ղյու սակ, դի ագ րամ, գրա ֆիկ, տրա մա բա
նա կան բլոկ–ս խե մա ներ, թե զիս ներ, ամ փո
փում, կոնս պեկտ, ռե ֆե րատ և այլն,

8.  վե րար տադ րել տե ղե կույ թը. «կար
դալ» ֆոր մու լա նե րը, հա վա սա րում նե րը, 
տե սո ղա կա նից ան ցնել բա ռայի նի, գրա ֆի
կա կա նի, սիմ վոլ նե րի և այլն:

Ս տորև կներ կա յաց վեն դա սի ան ցկաց
ման ո րոշ օ րի նակ ներ՝ հա մա կարգ չային 
տար բեր ծրագ րե րի կի րառ մամբ:

1. Է լեկտ րա կան շղ թա նե րի դի ագ րամ նե
րի ցու ցադ րում

Ս տորև ներ կա յաց ված պատ կեր նե րի 
հի ման վրա կա րե լի է ներ կա յա ցում պատ
րաս տել` զու գա հեռ, հա ջոր դա բար կամ այլ 
կերպ մի աց ված փո խար կիչ ներ ցու ցադ րե լու 
հա մար: 

ա) Ա ռա ջին սա հի կը նե րա ռում է «Փո
խար կիչ նե րի մի ա ցում» վեր նա գի րը, ո րին, 
որ պես են թա վեր նա գիր, հա ջոր դում է ներ
կա յաց ման հե ղի նա կի ա նու նը:

բ) Ե րկ րորդ սա հի կում կա րե լի է տե ղադ
րել այն պի սի պատ կեր, ո րը նման է ստորև 
ձախ կող մում տր ված պատ կե րին: Աջ կող
մում ներ կա յաց ված փո խար կի չը պետք 
է փակ վի, որ պես զի այն փա կի շղ թան և 
«վառ վի» շար ժու նաց ման մի ջո ցով պատ
կեր վող լույ սը: Սա հի կի վեր նա գի րը պետք է 
լի նի «Հա ջոր դա կան մի ա ցում ներ»:
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գ) Եր րորդ սա հի կում ան հրա ժեշտ է տե
ղադ րել պատ կեր, ո րը նման է ստորև ձախ 
կող մում տր ված պատ կե րին: Ի նչ պես և նա
խորդ սա հի կում, պատ կե րը կա րե լի է ձևա

փո խել այն պես, որ ստո րին փո խար կի չը 
ամ բող ջաց նի շղ թան և «վառ վի» շար ժու նաց
ման մի ջո ցով պատ կեր վող լույ սը: Վեր նա գի
րը պետք է լի նի «Զու գա հեռ մի ա ցում ներ»:

դ) Չոր րորդ սա հի կում կա րե լի է նե րա
ռել ստորև` ձախ կող մում տր ված պատ կե րը: 
Պատ կե րը նա խոր դի նման շար ժու նաց ման 

մի ջո ցով կա րե լի է փո փո խել (շղ թան փակ վում 
է, ի սկ լույ սը՝ վառ վում): Սա հի կի վեր նա գի րը 
պետք է լի նի «Փո փո խա կան մի ա ցում ներ»:

 

Ա ռա ջարկ վող ծրագ րա շա րը՝
Վեկ տո րային գրա ֆի կայի մի ջո ցով շղ

թա նե րի դի ագ րամ ներ և ներ կա յա ցում ներ 
պատ րաս տե լու հա մար` PowerPoint:

2. Բա ղար դյալ շղ թա նե րը վեր լու ծե լը 
Եր կար մի ջանց քը լու սա վոր վում է լույ սե

րի եր կու շար քով (յու րա քան չյուր շար քում` 5 
լու սա տու): Մի ջանց քի եր կու կող մե րում եր
կու շար քե րի հա մար տե ղադր ված է լույ սի 
ան ջա տիչ: 

Այն դժ վար խն դիր է, քա նի որ եր բեմն 
հայտ նի չէ, թե ի նչ պես են մոն տաժ ված հո

սան քա լա րե րը: Կա րե լի է ու սում նա սի րել, թե 
ի նչ տե ղի կու նե նա, ե թե լա րե րը վե րա դա սա
վոր վեն (որ լու սա տու ներն են վառ վում փո
խար կիչ նե րի ո րոշ դիր քե րում): Ստաց վող 
տվյալ նե րը կա րե լի է մուտ քագ րել Excel–ի 
ա ղյու սա կում և այս ա ղյու սա կի հի ման վրա 
կա նոն ներ սահ մա նել:

Ձեր դա սըն կե րո ջը կա րող եք ա ռա ջա
դրանք տալ. ներ կա յաց րե՛ք նրան ար դյուն
քի (փո խար կիչ նե րի դիր քը և լու սա տու նե րի 
վի ճա կը) սխալ պա րու նա կող տար բե րա կը և 
խնդ րե՛ք, որ նա գտ նի այդ սխա լը:
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Ն մուշ` 

 
Ա ռա ջարկ վող ծրագ րա շա րը՝
Շղ թա նե րի դի ագ րամ ներ պատ րաս տե

լու հա մար` Paint
Վեկ տո րային գրա ֆի կով շղ թա նե րի դի

ագ րամ ներ պատ րաս տե լու հա մար` Word or 
PowerPoint 

Ա ղյու սա կա թեր թեր պատ րաս տե լու 
հա մար` Excel

3. Խմ բային աշ խա տանք 
Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են ե րեք խմ

բի: Ա մեն խմ բին բա ժան վում է հար ցա թեր
թիկ՝ մեկ թե մայի վե րա բե րյալ մի քա նի հար
ցեր՝ կազմ ված ու սուց չի կող մից: Կապ ված 
ա ռար կայի ծրագ րային բո վան դա կու թյու
նից, ե րե խա նե րի տա րի քային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից, դա սա րա նում «ու ժեղ» 
ա շա կերտ նե րի թվից՝ ու սու ցի չը նա խա պես 
կազ մում է հար ցա թեր թիկ ներ և ա շա կերտ
նե րին բա ժա նում հա մա սեռ խմ բե րի:

Խումբ 1. Թե մա՝ Շա ռա վիղ–վեկ տոր: Հե
տա գիծ: Ճա նա պարհ:

Հար ցեր՝ 
1. Ի՞նչ է շա ռա վիղ–վեկ տո րը: 
2. Ի՞նչ է մարմ նի շարժ ման հե տա գի ծը: 
3. Ի՞նչ է մարմ նի ան ցած ճա նա պար հը: 

4. Ո՞ր մե ծու թյունն են ան վա նում դիր
քա թիվ:

5.  Բե րե՛ք շարժ ման օ րի նակ ներ, որ
տեղ մարմ նի հե տա գի ծը` 

ա. տե սա նե լի է, բ. տե սա նե լի չէ:
Խումբ 2. Թե մա՝ Տե ղա փո խու թյուն: 

Շարժ ման օ րենք: Շար ժում նե րի դա սա կար
գու մը՝ ը ստ հե տագ ծի ձևի և ը ստ շարժ ման 
օ րեն քի:

Հար ցեր՝ 
1. Ի՞նչ է մարմ նի կա տա րած տե ղա փո

խու թյու նը: 
2. Ի՞նչ է շարժ ման օ րեն քը:
3. Թ վար կե՛ք շարժ ման օ րեն քի տր ման 

ձևե րը: 
4. Ո րո՞նք են շար ժումն ամ բող ջու թյամբ 

բնու թագ րող հիմ նա կան բնու թագ րե րը: 
5. Ի՞նչ է ցույց տա լիս տե ղա փո խու թյան 

վեկ տո րի` ա) ո ւղ ղու թյու նը, բ) մո դու լը:
Խումբ 3. Թե մա՝ Նյու թա կան կետ: Հա

մըն թաց շար ժում: Պտ տա կան շար ժում:
Հար ցեր՝ 
1. Ի՞նչ է նյու թա կան կե տը: 
2. Ի՞նչ պայ մա նի դեպ քում կա րե լի է 

ան տե սել մարմ նի չա փե րը: 
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3. Ո՞ր մար մինն է կոչ վում բա ցար ձակ 
պինդ: 

4. Ո՞ր շար ժումն է կոչ վում հա մըն թաց: 
Բե րե՛ք օ րի նակ: 

5. Ո՞ր շար ժումն է կոչ վում պտ տա կան: 
Բե րե՛ք օ րի նակ:

Խմ բի ան դամ նե րը դա տարկ թեր թիկ նե
րից մե կի վրա հա մա տեղ գրում են պա տաս
խան նե րը և հանձ նում ու սուց չին, ի սկ ե րկ
րորդ դա տարկ թեր թի կի վրա կազ մում են 
հար ցեր ի րենց թե մայի շուրջ և փո խան ցում 
մյուս խմ բին:

Հաղ թող է ճա նաչ վում այն խում բը, ո րն 
ա մե նաա րագն է պա տաս խա նում, շատ 
թվով ճիշտ պա տաս խան ներ է տա լիս, կազ
մում է բարդ և թվով շատ հար ցեր հա կա ռակ 
թի մի հա մար: Գնա հատ վում են բո լո րը: Հս
տակ կողմ նո րոշ վե լու հա մար ու սու ցի չը կա
րող է ան հա տա կան հար ցեր տալ: 

Որ պես տնային ա ռա ջադ րանք՝ հանձ նա
րար վում է ը նտր ված ե րեք թե մայի վե րա բե
րյալ խն դիր ներ լու ծել:

Հե տաքրք րա շարժ ֆի զի կա 
Ա նընդ հատ խն դիր նե րի լու ծու մը, ան

դա դար բա նաձ ևե րը և օ րենք նե րը կա րող 
են բար դաց նել դա սա վանդ ման ըն թաց քը: 
Ցան կա լի է եր բեմն կազ մա կեր պել ոչ ստան
դարտ դա սեր, ո րոնք կվե րա կանգ նեն ա շա
կերտ նե րի հե տաքրքր վա ծու թյու նը դա սի 
հան դեպ, աշ խու ժու թյուն կմտց նեն դա սի 
մեջ: 

Օ րի նակ՝ ներ կա յաց նել հե տաքր քիր 
փաս տեր ֆի զի կայի վե րա բե րյալ: Այդ փաս
տե րը կա րող են հա վա քել ա շա կերտ նե րը 
կամ ու սու ցի չը: Կա րե լի է հա մա պա տաս խան 
նկար նե րի հետ հե տաքր քիր ներ կա յա ցում 
ստեղ ծել PowerPoint ծրագ րի մի ջո ցով և ցու
ցադ րել դա սա րա նում:

Հե տաքր քիր փաս տեր ռա դի ոակ տիվ ճա
ռա գայթ ման հետ կապ ված, ո րոնց հետ մենք 
ա ռնչ վում ե նք ա ռօ րյա յում: 

1. Ա մեն տա րի սո վո րա կան մար դը մի
ջի նում են թարկ վում է 620 մի լի բեր ճա ռա
գայթ ման: Այդ ճա ռա գայթ ման դո զան նա 
ստա նում է թե՛ բնա կան և թե՛ տեխ նի կա կան 
աղ բյուր նե րից: Տա րե կան ճա ռա գայթ ման 
չա փա բաժ նի ու ղիղ կե սը բնա կան ֆո նի ճա
ռա գայ թումն է, ո րը գո յու թյուն ու նի շր ջա
կա մի ջա վայ րում: Դրա մեծ մա սը Ռա դոնն 
է (Rn), ո րը գազ է, պա րու նակ վում է նաև 

օ դում, չու նի համ և հոտ: Ի սկ փոքր մա սը 
տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ ներն են և Եր կի րը: 
Մար դու ճա ռա գայթ ման մյուս կե սը բա ժին է 
հաս նում տեխ նո գեն աղ բյուր նե րին, ո րոնք, 
ի նչ պես կա նոն, բժշ կա կան, կո մեր ցի ոն, 
ար տադ րա կան ճա ռա գայ թում ներն են: Սա
կայն տա րե կան 620 մի լի բեր ճա ռա գայ թու մը 
մար դու հա մար վնա սա կար չէ: Եվ այս պես 
մեր շր ջա պա տում ի ՞նչն է նպաս տում տա րե
կան ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նին:

2.  Բո լոր բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր
գա նիզմ նե րում պա րու նակ վում են ռա դի
ոակ տիվ կա լի ում 40–ի (K40) և ռա դի ում 226–ի 
(Ra226) հետ քային քա նակ ներ: Բա ցի դրա նից՝ 
ջու րը պա րու նա կում է լուծ ված ռա դի ոակ տիվ 
ու րան (U) և թո րի ում (Th): Սա կայն սրանց 
քա նա կու թյուն նե րը չա փա զանց փոքր են, և 
հետ ևա բար մար դու օգ տա գոր ծած սնն դից և 
ջրից մար դը ստա նում է ըն դա մե նը 30 մի լի
բեր չա փա բա ժին: 

3. Այն ժա մա նակ, ե րբ Ե րկ րի մթ նո լոր
տը մեզ, ե րկ րի բու սա կան ու կեն դա նա կան 
աշ խար հին պաշտ պա նում է տի ե զեր քից և 
ար ևից ներ թա փան ցող ռա դի ոակ տիվ ճա
ռա գայթ նե րից, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանց 
ո րոշ մասն ան ցնում է մթ նո լոր տի մի ջով և 
հաս նում Եր կիր: Ճա ռա գայթ ման չա փը ո րոշ
վում է մար դու բնա կա վայ րից, քա նի որ մթ
նո լոր տային պայ ման նե րով ու մագ նի սա կան 
դաշ տով է պայ մա նա վոր ված ճա ռա գայթ ման 
չա փա բա ժի նը: Օ րի նակ, ե թե քա ղա քը ծո վի 
մա կեր ևույ թից վերև է, դա նշա նա կում է, որ 
նրա վրա գտն վող օ դը ա վե լի «բա րակ է», և 
հետ ևա բար ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա
գայթ նե րը ա վե լի հեշ տու թյամբ կա րող են 
ան ցնել այդ բա րակ ար գել քով, այ սինքն՝ ճա
ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը կլի նի ա վե լի մեծ:

4.  Հենց բարձ րու թյամբ է պայ մա
նա վոր ված մար դու ճա ռա գայ թա հա րու մը 
թռիչ քի ժա մա նակ: Ճա ռա գայթ ման չա փը 
պայ մա նա վոր ված է բարձ րու թյու նից, ո րով 
թռ չում է ի նք նա թի ռը, և նաև ար ևի ակ տի
վու թյու նից: Սո վո րա կան թռիչ քի ժա մա նակ 
մար դը ստա նում է 2–5 մի լի բեր: Բա ցի դրա
նից՝ ա մեն ան գամ օ դա նա վա կա յան նե րում 
ան վտան գու թյան սկա նա վո րում ան ցնե լուց 
մար դը ստա նում է 0.002 մի լի բեր:

5. Բջ ջային հե ռա խոս նե րից ճա ռա գայ
թա հար վե լու վտան գը շատ կա յուն, սա կայն 
գի տա կա նո րեն չա պա ցուց ված ան հանգս
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տու թյուն է ա ռա ջաց նում ար դեն քա նի տա
րի: Օ րի նակ՝ Ա ՄՆ–ո ւմ, ի սկ ա վե լի կոնկ րետ 
Սան Ֆրան ցիս կո յում ան ցած տար վա հու
նի սին օ րենք է ըն դուն վել, որ բո լոր վա ճառ
վող հե ռա խոս նե րի վրա պետք է նշ ված լի նի 
ճա ռա գայթ ման մա կար դա կը: Բջ ջային հե
ռա խոս նե րը, ռա դի ո աշ տա րակ նե րը և նաև 
Wi–Fi ցան ցե րը ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյան 
ա լիք ներ են բաց թող նում, ո րոնք կլան վում 
են մար դու օր գա նիզ մի կող մից:

6.  Ռենտ գե նը, մա մոգ րա ֆի ան և հա
մա կարգ չային տա մոգ րա ֆի ան մե ծաց նում 
են ա ռանց այն էլ այլ տեխ նո գեն մի ջոց նե րով 
ստաց ված ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը: 
Օ րի նակ՝ կրծ քա վան դա կի ռենտ գե նը 10 մի
լի բեր է: Ամ բողջ մարմ նի հա մա կարգ չային 
սկա նա վո րու մը ա մե նա քի չը՝ 1000 մի լի բեր, 
ա տամ նա բու ժա կան ռենտ գե նը՝ 1.5 մի լի բեր, 
ի սկ ձեռ քի կամ ոտ քի ռենտ գե նը՝ 0.5 մի լի
բեր:
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
М. СААКЯН

Для самообразования надо в первую очередь развить у ученика логическое мышление, 
планирование действий для решения задач. Однозначно, наряду с математикой, для развития 
этих и других логических навыков одним из наиболее удобних предметов является физика.

Преподавание физики включает необходимость решения многопрофильных задач. 
В качестве примера в работе представлены инновационные подходы для двух тем и два 
варианта для альтернативного преподавания.

METHODS OF TEACHING PHYSICS
M. SAHAKYAN

For self–education it is necessary first of all to develop the students’ logical thinking, planning 
actions for solving problems. Uniquely the best subject for the development of these and other 
logical skills is physics.

Teaching physics involves the need to solve multidisciplinary tasks. As an example, the paper 
presents innovative approaches for two topics and two options for alternative teaching.
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ԳԱՅԱ ՆԵ ԿՈՍ ՏԱՆԴՅԱՆ

Տ ՐԻ ԳԵՐ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ  
ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում նո րա
գույն տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը դա սը 
դարձ նում է ա վե լի հե տաքր քիր և փոխ
ներ գոր ծուն: Տար բեր ծրագ րե րով պատ
րաստ ված ցու ցադ րում նե րը ներ կա յաց
վող տե ղե կատ վու թյու նը լսա րա նի հա մար 
դարձ նում են ա վե լի մատ չե լի ու հա սա
նե լի: Դպ րո ցա կան ծրագ րով նա խա տես
ված Microsoft Office PowerPoint ծրա գիրն 
ու նի բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ 
բա նա վոր խոս քը դյու րըմբռ նե լի դարձ
նե լու հա մար: Նրա օգ նու թյամբ սլայդ նե
րում կա րե լի է տե ղադ րել ներ կա յաց վող 
նյու թի ա ռանց քային դրույթ նե րը, տեքս
տային, գրա ֆի կա կան, ձայ նային ին ֆոր
մա ցի ա, ի նչ պես նաև տե սաին ֆոր մա ցի ա, 
տեքս տին ու պատ կե րին տալ զա նա զան 
է ֆեկտ ներ` խոս քը դարձ նե լով ա վե լի ար
տա հայ տիչ: PowerPoint ծրա գիրն ու նի 
նաև օգ տա գոր ծո ղի կոնկ րետ գոր ծո ղու
թյանն ար ձա գան քե լու գոր ծա ռույթ: Դա 
ի րա կա նաց վում է հա տուկ մի ջոց նե րի` 
տրի գեր նե րի օգ նու թյամբ, ո րոնք, չնա
յած ու նե ցած կար ևո րու թյա նը, քիչ են ու
սում նա սիր ված: Վեր ջին ներս ստեղծ վում 
են, որ պես զի օբյեկ տի ա նի մա ցի ան եր ևա 
մի այն նրա վրա մկ նի կի ցու ցի չի սեղ մու
մով: Տրի գեր նե րը կա րե լի է կի րա ռել դպ
րո ցա կան ծրագ րով նա խա տես ված բո լոր 
ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման ժա մա նակ 
և ի րենց պար զու թյան շնոր հիվ հա սա նե
լի են տար բեր մաս նա գի տու թյուն ու նե ցող 
մարդ կանց հա մար:

Ներ կա յումս հա ճախ է խոս վում է լեկտ
րո նային գրա տախ տակ նե րի մա սին, 
սա կայն գնի պատ ճա ռով ոչ բո լոր դպ
րոց ներն ու նեն այն գնե լու հնա րա վո րու
թյուն: Ո ւս տի, ե թե ու նենք հա մա կար գիչ 
և պրոյեկ տոր, ա պա տրի գեր նե րի մի ջո
ցով պատ րաստ ված ներ կա յա ցում նե րը 
մա սամբ կա րող են փո խա րի նել է լեկտ րո
նային գրա տախ տա կով պատ րաստ ված 

նյու թե րին:
«Տ րի գեր» (ռու սե րեն` пе рек лю ча тель) 

եզ րույթն ա ռա ջա ցել է ան գլե րեն Trigger 
բա ռից, ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում է 
«հ րա զե նի ձգան, շնիկ» (7): Տրի գեր նե րի 
կի րա ռու մը զգա լի ո րեն ը նդ լայ նում է Pow
erPoint ծրագ րի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Այն փոխ ներ գոր ծուն մի ջոց է, ո րը կա րե լի 
է կի րա ռել սլայ դի յու րա քան չյուր օբյեկ տի 
վրա և դրան տալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն: 
Տրի գեր նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
օբյեկտ նե րի ա նի մա ցի ա նե րը գոր ծար կե լու 
ոչ թե հա ջոր դա բար (ի նչ պես սո վո րա բար 
լի նում է), այլ ցան կա ցած հա ջոր դա կա նու
թյամբ, այն էլ` մի այն ան հրա ժեշտ օբյեկ
տի վրա սեղ մե լով: Նրանց օգ նու թյամբ 
պատ րաստ ված ներ կա յա ցում նե րը կա րե
լի է կի րա ռել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 
ստուգ ման նպա տա կով` դա սի կամ թե
մայի ամ փոփ ման ժա մա նակ (թես տային 
աշ խա տանք ներ, խաչ բա ռեր, լրաց նել բաց 
թո ղած տա ռե րը և այլն):

 Տ րի գեր նե րը լի նում են պարզ և 
բարդ: Պարզ կոչ վում են այն տրի գեր նե
րը, ո րոնց կի րառ ման ժա մա նակ օբյեկ տի 
վրա սեղ մե լով` կա տար վում է մի այն մեկ 
գոր ծո ղու թյուն: Պարզ տրի գեր նե րի օ րի
նակ կա րող են հան դի սա նալ թես տե րը, 
խաչ բա ռե րը, հա նե լուկ նե րը, բաց թո ղած 
տա ռե րի լրա ցու մը և այլն: Բարդ տրի գեր
նե րի դեպ քում օբյեկ տի վրա սեղ մե լով՝ 
կա տար վում է ա նի մա ցի ոն է ֆեկտ նե րի մի 
ամ բողջ շարք: Դրա օ րի նակ ներ են տար
բեր տե սա կի խա ղե րը (1, 20–25):

Տ րի գեր նե րի կա ռու ցու մը դի տար կենք 
հետ ևյալ օ րի նա կի վրա.

Էկ րա նին պատ կեր ված են տար բեր 
ե րկ րա չա փա կան պատ կեր ներ: Յու րա
քան չյուր օբյեկ տի վրա սեղ մե լով` ա շա
կեր տը պետք է տա նրա ճիշտ ան վա նու մը 
(նկ. 1):
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 Նկ. 1

 Նկ. 2

Աշ խա տան քը հեշ տաց նե լու նպա տա կով 
(որ պես զի եր ևա, թե որ օբյեկտն է նշ ված) 
բա ցում ե նք Selection and Visibility (Вы де ле

ние и ви ди мость) նշ ման տի րույ թը: Այն բա
ցում ե նք Home (Г лав на я) ներ դիր ժա պա վե
նի Select (Вы де лить) հրա մա նի օգ նու թյամբ: 
Բաց ված հրա ման նե րից (նկ. 2) ը նտ րում ե նք 
վեր ջի նը` Selection Pane… (Об ласть вы де ле
ни я): Հե տա գա աշ խա տան քը հեշ տաց նե լու 
նպա տա կով այս պա տու հա նում օբյեկտ ներն 
ան վա նա փո խում ե նք, ո րի հա մար այն նշում 
ե նք, օ րի նակ` ե ռան կյու նը, (ն կար 3 –ում Au
toShapse 2–ն է), մկ նի կի ձախ սեղ մա կով 
սեղ մում ե նք վրան և գրում ե ռան կյուն: 

Ն ման ձևով ան վա նա փո խում ե նք բո լոր 
օբյեկտ նե րը: Ար դյուն քում կս տա նանք նկ. 
4 –ը:

  
   Նկ. 3      Նկ. 4 

Այ նու հետև Insert (Вс тав ка) ներ դիր ժա

պա վե նի Text Box (Над пись)  գոր ծի
քի օգ նու թյամբ գրում ե նք պատ կեր նե րի ան
վա նում նե րը` ե ռան կյուն, օ վալ, հն գան կյուն, 
ո ւղ ղան կյուն: Կս տա նանք նկ. 5–ը:

Գր վածք նե րին տա լիս ե նք ա նի մա ցի ա
ներ Animations (А ни ма ци я) ներ դիր ժա պա

վե նի  (Наст рой ка ани
ма ци и) հրա մա նի օգ նու թյամբ (նկ. 6 ):
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 Նկ. 5     Նկ. 6

 Նկ. 7 

Մենք տվել ե նք նկ. 7–ո ւմ նշ ված է ֆեկ տը 
(խո շո րաց նել). 

Որ պես զի աշ խա տանքն ա րագ ստաց վի, 
կա րող ե նք բո լոր օբյեկտ նե րը մի ա ժա մա
նակ նշել և տալ է ֆեկտ: Դրա հա մար ստեղ
նա շա րի Shift ստեղ նը սեղ մած` նշում ե նք բո
լո րը, ո րից հե տո այն թող նում ե նք ու տա լիս 
է ֆեկտ: Հե տա գա յում կմ նա մի այն ը նտ րել 
ա նի մա ցի այի ան հրա ժեշտ պա րա մետ րե րը 
(2, 34–42):

Ար դեն կա րող ե նք կի րա ռել տրի գեր, ո րի 
հա մար կա տա րում ե նք նկ. 8 –ում նշ ված գոր
ծո ղու թյուն նե րը. բա ցում ե նք Timing (В ре мя) 
հրա մա նը (նկ. 9), ո րից հե տո` Triggers 

 Նկ. 8   
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Նկ. 9

(Пе рек лю ча тель) և նշում Start effect on 
click of (На чать вы пол не ние эф фек та при 
щелч ке) փո խան ջա տի չը: Այս տեղ պետք 
է ու շա դիր լի նել, որ պես զի ճիշտ ը նտ րենք 
օբյեկտ նե րը: Այս պես, ե թե ը նտ րել ե նք 
«ե ռան կյուն» գր ված տեքս տը, ու րեմն պետք 
է ը նտ րենք ե ռան կյուն պատ կե րը: Ար դյուն
քում ե ռան կյուն բա ռի մոտ հայտն վում է 
հետ ևյալ նշա նը: 

Նույն գոր ծո ղու թյու նը կա տա րում ե նք 
մնա ցած պատ կեր նե րի հետ: Կս տա նանք 
նկ. 10 –ը:

Աշ խա տանքն ար դեն պատ րաստ է: Էկ
րա նին ցու ցադ րե լու հա մար պա տու հա նի աջ 
կող մում սեղ մում ե նք Slide Show կո ճա կը կամ 
ստեղ նա շա րի F5 ստեղ նը: Մի քա նի սլայդ 
ու նե նա լու դեպ քում ցու ցադ րումն ըն թա ցիկ 
սլայ դից դի տե լու հա մար F5 ստեղ նի հետ մի
ա ժա մա նակ սեղ մում ե նք Shift–ը: Այս պի սով, 
ե թե մկ նի կի ձախ ստեղ նով սեղ մենք ե ռան
կյան պատ կե րի վրա, կգր վի ե ռան կյուն: Սա 
ա շա կերտ նե րի հա մար ա վե լի տե սա նե լի 
է, հետ ևա բար` հեշտ հիշ վող: Սա կայն այս
տեղ մի նր բու թյուն կա. ե թե պա տա հա բար 
սեղ մենք տրի գե րով օբյեկ տի կող քին, տե ղի 
կու նե նա ան ցում հա ջորդ սլայ դին: Դրա նից 
խու սա փե լու հա մար հար կա վոր է հա նել An
imations (А ни ма ци я) ներ դիր ժա պա վե նի On 
Mouse Click (По щелч кы) (նկ. 11) հրա մա նի 
դրո շա կը: 

Նկ. 11
Ե թե ցու ցադ րու մը բաղ կա ցած է մի քա

նի սլայ դից, սլայ դից սլայդ ան ցնե լու հա մար 
ցու ցադր ման ռե ժի մում պետք է սեղ մել ոչ թե 
ստեղ նա շա րի սլաք նե րը կամ մկ նի կի ձախ 
ստեղ նը, այլ հար կա վոր է ան ցնել հի պերհ
ղում նե րով և ղե կա վա րող կո ճակ նե րով, 
հա կա ռակ դեպ քում տրի գե րի մոտ մկ նի կի 
հար վա ծի դեպ քում ան ցում է կա տար վում 
հա ջորդ սլայ դին: Ղե կա վար ման կո ճակ ներ 
տե ղադ րե լու հա մար օ գտ վում ե նք Insert (Вс
тав ка) ներ դիր ժա պա վե նի Shapes (Фи гу ры) 
խմ բի Action Buttons (Уп равл ью щая кноп ка) 

գոր ծիք նե րից, օ րի նակ`  

 
Նկ. 10
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Նկ. 12

Բաց ված պա տու հա նում (նկ. 12) հա ջորդ 
սլայ դին ան ցնե լու հա մար պետք ը նտ րել Next 
Slide հրա մա նը: Ի սկ ե թե ցան կա նում ե նք 
ան ցում կա տա րել ա ռա ջին սլայ դին, կա րե
լի է ը նտ րել First Slide հրա մա նը կամ Action 

Buttons գոր ծիք նե րից  գոր ծի քը: Նույն 
ե ղա նա կով կա րե լի է պատ րաս տել թես տեր, 
խաչ բա ռեր և այլն: Այս պի սով՝ ներ կա յա ցում
նե րում տրի գեր նե րի կի րա ռու մը ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում է փոխ ներ գոր
ծուն, հե տաքր քիր:
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ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ТРИГ ГЕ РОВ В КОМП ЬЮ ТЕР НЫХ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЯХ
Г. КОС ТАН ДЯН

В стат ье опи сы ва ют ся в Microsoft Office PowerPoint прог рам ме очень важ ны е, но ма
ло у пот реб ля е мые средст ва – триг ге ры. Эти ин те рак тив ные средст ва, с по мощ ью ко то рых 
об ъектy мож но дать оп ре де лен ное дейст ви е.

Т риг ге ры мож но ис поль зо вать во всех пред наз на чен ных учеб ных прог рам мах по всем 
пред ме там на уро ке или во вре мя обоб ще ния те мы – для вы яв ле ния зна ний уча щих ся (тес
то вые ра бо ты, кросс вор ды, за гад ки, раз ные ви ды игр, вс та вить про пу щен ные бук вы и т.д).

THE USE OF TRIGGERS IN SLIDE SHOWS
G. KOSTANDYAN

The article discusses the use of triggers which are one of the most important but less applied 
features of Microsoft Office PowerPoint program. There are interactive means, which help to give 
a certain action to an object. 

Triggers can be used during the teaching process of all the subjects that are planned by the 
education program. For example, they can be applied while summarizing the main topic of the 
class to test the knowledge of the students (tests, crosswords, riddles, different types of games, 
“fill in the missing words” etc.).

https://www.youtube.com/watch?v=UJ9aqUs0Jjs
http://festival.1september.ru/articles/644606/
http://pedsovet.su/powerpoint/5670_kak_sdelat_triggery_v_prezentacii
https://sites.google.com/site/fizkultminutkimamad/4-4-sozdanie-prezentacii-s-ispolzovaniem-triggerov
https://ru.wikipedia.org/
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ԳԱ ԳԻԿ ՆԻ ԿՈ ՂՈՍՅԱՆ 
ՎԱՐ ԴԱՆ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

ՄԵԿ ՀԱ ՄԱՆ ՄԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ
Աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ա րա գըն թաց 

զար գա ցում ներն ի րենց ան մի ջա կան ներ
գոր ծու թյունն են ու նե նում կր թա կան հա մա
կար գե րի վրա` ա ռա ջադ րե լով գի տե լի քա հեն 
տն տե սու թյան և տե ղե կատ վա կան հա սա
րա կու թյան պայ ման նե րում գոր ծող և ապ
րող մար դու ձևա վոր ման նոր պա հանջ: Այս 
ա մենն ի նք նին ա ռաջ է բե րում կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան, կազ մա կերպ ման ձևե րի, 
մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի վե րա նայ ման ու 
ար դի ա կա նաց ման խն դիր: 

ՀՀ կր թա կան հա մա կար գի ներ կա բա
րե փո խում նե րը թե լադր ված են մեր ե րկ րի 
սո ցի ալ–տն տե սա կան և հա սա րա կա կան 
նոր պայ ման նե րով, նրա մի ջազ գային կա
պե րի ը նդ լայն մամբ և ին տեգր ման գոր
ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյամբ: Այս ա ռու մով 
հստակ կար ևոր վում է ու սուց ման պրո ցե սում 
սո վո րող նե րի գի տա կան մտա ծո ղու թյան, 
նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման խն դի րը, 
ո րի լուծ ման ան հրա ժեշտ և կար ևոր պայ
ման կա րող է հան դի սա նալ ու սուց ման պրո
ցե սում գի տա կան ի մա ցու թյան հիմ նա կան 
մե թոդ նե րի ար տա ցոլ ման և դրանց ակ տիվ 
կի րառ ման պա հան ջը: Ի նչ պես գի տենք, գի
տա կան ի մա ցու թյան հիմ նա րար մե թոդ նե
րից մե կը հա ման մա նու թյան մե թոդն է, ո րը 
է ա կան և կար ևոր նշա նա կու թյուն է ու նե ցել 
գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րի զար
գաց ման ո ղջ պատ մու թյան ըն թաց քում (1): 
Հա ման մա նու թյան հիմ քում ըն կած է հա մե
մա տու թյու նը, ո րը վեր է հա նում բո լոր այն 
ը նդ հան րու թյուն նե րը կամ տար բե րու թյուն
նե րը, ո րոնք առ կա են դի տարկ վող տար
բեր օբյեկտ նե րի մոտ կամ ու սում նա սիր վող 
տար բեր եր ևույթ նե րում: Հա ման մա նու թյու նը 
բա վա կան ար դյու նա վետ էվ րիս տիկ գոր ծիք 
է, ո րի շնոր հիվ սո վո րող նե րը կա րո ղա նում 
են ա վե լի լավ հաս կա նալ և ը մբռ նել տե ղի 
ու նե ցող տար բեր եր ևույթ ներ և պրո ցես ներ: 

Սույն աշ խա տան քը նվիր ված է եր կու 
գի տա կան բնա գա վառ նե րում, այն է` սո
ցի ո լո գի ա յում և ֆի զի կա յում նկատ վող մեկ 

հա ման մա նու թյան վեր հան մա նը: Ստորև 
նախ հա մա ռո տա կի կխո սենք հա սա րա կու
թյան զար գաց ման ըն թաց քում դրս ևոր ված 
ո րոշ օ րի նա չա փու թյուն նե րի և սո ցի ո լո գի
այից հայտ նի մեկ օ րեն քի մա սին, ո րից հե
տո կանց կաց նենք զու գա հե ռա կան ներ հա
սա րա կու թյան ա ռա ջըն թա ցի և ֆի զի կայի 
զար գաց ման փու լե րի միջև` վեր հա նե լով 
վեր ջին նե րիս միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա
ման մա նու թյուն նե րը: 

Ակ ներև է, որ նախ նա դա րյան և ներ
կա հա սա րա կու թյուն նե րի կա ռուց վածք նե
րի միջև հս կա յա կան տար բե րու թյուն կա: 
Ե թե նախ նա դա րյան հա մայ նա կան հա սա
րա կար գում կար գա վի ճակ նե րը շատ չէ ին` 
տղա մարդ, կին, ե րե խա, ծե րու նի, որ սորդ, 
հա վա քիչ, ա պա ժա մա նա կա կից հա սա րա
կու թյու նում գո յու թյուն ու նեն հա րյուր հա զա
րա վոր կար գա վի ճակ ներ: Մի այն մաս նա
գի տա կան կար գա վի ճակ նե րը հաս նում են 
տաս նյակ հա զար նե րի: Հա մե մա տե լով հնա
գույն և ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն
նե րի սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քում կար գա
վի ճակ նե րի քա նա կը` կա րե լի է տես նել, թե 
այն ժա մա նակ նե րից ի վեր մարդ կու թյու նը 
որ քան վիթ խա րի ա ռա ջըն թաց է ապ րել (2): 

Յու րա քան չյուր պատ մա կան ժա մա նա
կաշր ջա նում հա սա րա կու թյունն ու նե ցել է 
ի րեն բնո րոշ կար գա վի ճա կային պատ կե րը, 
ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում են թարկ վել է 
փո փո խու թյուն նե րի. ա ռա ջա ցել են նոր կար
գա վի ճակ ներ, ի սկ ո րոշ ներն էլ ան հե տա ցել 
են (ի նչ պես, օ րի նակ` Ռու սաս տա նում 20–րդ 
դա րի սկզ բին ան հե տա ցան ցա րի կամ ա զն
վա կա նի կար գա վի ճակ նե րը): 

Ոչ մի այն մար դու, այլև հա սա րա կու թյան 
կար գա վի ճա կային պատ կե րը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում փո փոխ վում է: Ե թե վերց նենք 
մարդ կու թյան ո ղջ պատ մու թյու նը նախ
նա դա րյան հա մայ նա կան հա սա րա կար
գից մինչև մեր օ րե րը և այն տե ղադ րենք 
OX  ա ռանց քի վրա, ի սկ OY ա ռանց քի վրա 
տե ղա կայենք կար գա վի ճակ նե րի թի վը, 
ա պա կս տա նանք հս տա կո րեն ար տա հայտ
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ված կո րա գիծ (տե՛ս նկ.1): Հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման ներ կա յաց վող գծան կա րի 
կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը կո րագ
ծի կտ րուկ վե րըն թացն է: Հա սա րա կու թյան 
սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քում ը նդ գրկ ված 
կար գա վի ճակ նե րի թի վը հա սա րա կու թյան 
ար տադ րո ղա կան ու ժե րի զար գաց մա նը զու
գըն թաց մե ծա նում է, և վեր ջինս էլ իր հեր
թին հան դես է գա լիս որ պես սո ցի ա լա կան և 
գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի շար ժիչ 
ո ւժ: 

Որ քան մո տե նում ե նք ժա մա նա կա կից 
դա րաշր ջա նին, այն քան կար գա վի ճակ նե րի 
թիվն ա վե լի է մե ծա նում, և կո րա գիծն այն
քան ա վե լի վեր է բարձ րա նում: Այս մի տու մը 
կա րե լի է մեկ նա բա նել մի այն մի ե ղա նա կով` 
մեր ժա մա նակ նե րին մո տե նա լուն զու գըն
թաց սո ցի ա լա կան և գի տա տեխ նի կա կան 
ա ռա ջըն թա ցի ա րա գու թյու նը մե ծա նում է: 
Միև նույն ժա մա նակ դա նշա նա կում է, որ 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան մեջ աշ
խա տան քի հա սա րա կա կան բա ժա նու մը մե
ծա նում է:

Հա մե մա տե լով հա սա րա կու թյան է վո լյու
ցի ոն տեմ պե րը, մարդ կային քա ղա քակր թու
թյան զար գաց ման տար բեր աս տի ճան նե րը՝ 
սո ցի ո լոգ նե րը բա ցա հայ տե ցին ո րո շա կի 
օ րի նա չա փու թյուն ներ, ո րոնց հի ման վրա 
ձևա կեր պե ցին պատ մա կան ժա մա նա կի 
ա րա գաց ման օ րեն քը, հա մա ձայն ո րի` հա
սա րա կու թյան պատ մու թյան յու րա քան չյուր 
հա ջորդ աս տի ճա նին բա ժին է ը նկ նում ա վե
լի քիչ ժա մա նակ, քան նրա նա խոր դին (2, 
3): Մաս նա վո րա պես, կա պի տա լիզմն ա վե լի 
կարճ է տևել, քան ֆե ո դա լիզ մը, ի սկ վեր
ջինս իր հեր թին ա վե լի կարճ է տևել, քան 
ստր կա տի րու թյու նը: Յու րա քան չյուր հա ջորդ 
հա սա րա կարգ իր նա խոր դից կարճ է տևում 
ա ռն վազն 3–4 ան գամ: Բնա կա նա բար ա մե
նաեր կա րը տևել է նախ նա դա րյան հա մայ
նա կան հա սա րա կար գը, ո րը տևել է մի քա
նի հա րյուր հա զար տա րի: Որ քան մո տե նում 
ե նք ժա մա նա կա կից շր ջա նին, հա սա րա կու
թյունն այն քան ա վե լի ա րագ է զար գա նում: 

Հա սա րա կու թյան զար գաց ման տեմ պե րի 
մա սին վկա յում են հետ ևյալ տվյալ նե րը (3): 
Մարդ կու թյան պատ մու թյու նը, ո րը սկս վում է 
ժա մա նա կա կից մար դու տի պից, կազ մում է 
շուրջ 1600 սե րունդ, ե թե հաշ վենք, որ յու րա
քան չյուր սե րունդ հա մալր վում է 25 տա րին 

մեկ: Մարդ կու թյան 1200 սե րունդ ապ րել է 
քա րայր նե րում, 240 սե րունդ ու նե ցել է գրա
վոր մշա կույթ, 22 սե րունդ` տպա գիր գր քեր: 
Մի այն հինգ սե րունդ է, որ ապ րում է է լեկտ
րա կան լու սա վո րու թյան պայ ման նե րում: 

Յու րա քան չյուր հա ջորդ դա րաշր ջա նին 
բա ժին է ը նկ նում ա վե լի շատ տեխ նի կա
կան և գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն ներ, 
աշ խա տան քային գոր ծիք ներն ու տեխ նո լո
գի ա նե րը ա վե լի ա րագ են կա տա րե լա գործ
վում, քան նրան նա խոր դող ժա մա նա կաշր
ջա նում: Նախ նա դա րյան հա սա րա կար գում 
գո յու թյուն են ու նե ցել ըն դա մե նը մի քա նի 
տե սակ աշ խա տան քային գոր ծիք ներ, ո րոնք 
հա րյու րա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում ան
նշան փո փո խու թյան են են թարկ վել, մինչ
դեռ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան մեջ 
նույ նիսկ մեկ սերն դի կյան քի ըն թաց քում 
տե ղի են ու նե նում գոր ծիք նե րի, տեխ նի կայի 
և տեխ նո լո գի ա նե րի բազ մա պի սի և բե կում
նային փո փո խու թյուն ներ:

Նո րա գույն պատ մու թյու նը կազ մում է 
հա մաշ խար հային պատ մու թյան ըն դա մե նը 
մեկ հա զա րե րոր դա կան մա սը, սա կայն այն 
սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, տն տե սա կան 
և քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րով բո լո
րից հա րուստ շր ջանն է:

Այս պի սով՝ կա րող ե նք փաս տել, որ պատ
մա կան ժա մա նա կի ա րա գաց ման օ րեն քը 
խո սում է պատ մա կան ժա մա նա կի խտաց
ման մա սին:

Այն պես է ստաց վել, որ պա տա հա կա նո
րեն, թե օ րի նա չա փո րեն և՛ հա սա րա կու թյու
նը, ո րը բնու թյան հիմ նա կան սպա ռողն է, 
և՛ թե ֆի զի կան, ո րը գի տու թյուն է բնու թյան 
մա սին, դրս ևո րել են զար գաց ման հա ման
ման օ րի նա չա փու թյուն ներ:

Այս պես. ան տիկ շր ջա նի ֆի զի կան (բ նա
գի տու թյու նը) հիմ նա կա նում հեն վում էր ան
մի ջա կան դի տում նե րից բխող բնազ դային 
եզ րա հան գում նե րի վրա (4): Օ րի նակ՝ դի
տում նե րը «ցույց են տա լիս», որ Ա րե գա կը և 
մյուս բո լոր ե րկ նային մար մին նե րը պտտ վում 
են Ե րկ րի շուր ջը, ար տա քին ազ դե ցու թյու նը 
մարմ նին հա ղոր դում է շար ժում, և մար մի
նը կանգ է առ նում, ե րբ այդ ազ դե ցու թյու նը 
վե րա նում է և այլն: Ա կն հայտ թվա ցող նման 
մա կե րե սային եզ րա հան գում նե րը կազ մում 
է ին ան տիկ գի տու թյան հիմ նա կան բո վան
դա կու թյու նը, և եր կար ժա մա նակ գի տու
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թյան մեջ չէր նշ մար վում շո շա փե լի ա ռա ջըն
թաց: Ֆի զի կայի զար գաց ման նշ ված շրջա նը 
տևեց ա վե լի քան եր կու հա զա րա մյակ:

Դրան հա ջոր դեց դա սա կան մե խա նի
կայի ձևա վոր ման և զար գաց ման շր ջա նը 
(15–17–րդ դա րեր): Այս փու լում եվ րո պա
կան ե րկր նե րում գի տու թյան նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյու նը կտ րուկ ա ճեց, և ֆի զի կան 
ապ րեց բուռն ու ա րագ զար գա ցում: 

17–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին եր ևան ե կան 
ա ռա ջին եվ րո պա կան ա կա դե մի ա նե րը և գի
տա կան պար բե րա կան նե րը: Նշ ված ժա մա
նա կաշր ջա նում ծնունդ ա ռավ նաև տե սա
կան ֆի զի կան (5): Մի ջին դա րե րում ապ րել 
և ստեղ ծա գոր ծել են շատ նշա նա վոր ֆի զի
կոս ներ, սա կայն ֆի զի կան իր կա ռուց ման և 
զար գաց ման նշա նա կա լի մա սով պար տա
կան է Գա լի լեյին և Նյու տո նին: Այս փուլն 
ա ռանձ նա հա տուկ էր նրա նով, որ ար դեն 
ստեղծ վել և մշակ վում էր մե խա նի կան, ո րը 
ֆի զի կայի ա ռա ջին գի տա կան տե սու թյունն 
էր, և մնա ցած ոչ մե խա նի կա կան եր ևույթ
նե րը դեռ չու նե ին պատ շաճ գի տա կան մեկ
նա բա նու թյուն ներ: Գի տու թյան զար գաց ման 
այդ փու լում ֆի զի կոս նե րը փոր ձում է ին կա
ռու ցել ջեր մային, է լեկտ րա մագ նի սա կան և 
օպ տի կա կան պրո ցես նե րի մե խա նի կա կան 
մո դել ներ, ին չի ար դյուն քում էլ ձևա վոր վեց 
մի ա կող մա նի մե խա նիս տա կան աշ խար հա
յացք:

Ֆի զի կայի հա ջորդ, ա ռա վել ա րագ զար
գա ցող փու լը տևել է մոտ եր կու հա րյու րա
մյակ (18–19–րդ դա րեր): Այն կա րե լի է ան
վա նել դա սա կան ֆի զի կայի ստեղծ ման և 
զար գաց ման շր ջան: Այդ ըն թաց քում Կու լո
նի, Ամ պե րի, Վոլ տայի, Օհ մի, Կիրխ հո ֆի, 
Ֆա րա դեյի և ու րիշ հան ճա րեղ ֆի զի կոս նե րի 
կող մից զար գաց վել է է լեկտ րա մագ նի սա կա
նու թյան ո ւս մուն քը, ո րի ը նդ հան րաց մամբ 
Մաքս վե լը կա ռու ցեց դա սա կան է լեկտ րա
դի նա մի կայի տե սու թյու նը և կան խա տե սեց 
է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք նե րի գո յու թյու
նը: Հաս տա տուն և փո փո խա կան հո սանք նե
րի ստա ցումն ու գործ նա կան օգ տա գոր ծու մը 
հա սա րա կու թյա նը դարձ րին տեխ նոկ րատ, 
և մարդ կու թյու նը թևա կո խեց մի նոր փուլ:

Է լեկտ րա կան լու սա վո րու թյու նը, տա
քաց նող է լեկտ րա կան սար քե րը, հե ռա գի րը, 
հե ռա խո սը մտան մար դու կեն ցաղ: Ար տադ
րու թյան մեջ և տեխ նի կա յում եր ևան ե կան 

մե քե նա նե րի նոր տե սակ ներ, ո րոն ցում աշ
խա տում է ին մեծ քա նա կու թյամբ է լեկտ րա
շար ժիչ ներ: 18–19–րդ դա րե րում ձևա վոր վե
ցին և զար գա ցան նաև ջեր մա դի նա մի կան 
և մո լե կու լային ֆի զի կան: Ֆի զի կա կան այս 
ո ւս մունք նե րը ևս ու նե ցան կար ևոր գի տա
կան և կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն: Մե
խա նի կա յում զար գաց վե ցին չա փա զանց 
ը նդ հա նուր և հար մար մա թե մա տի կա կան 
մե թոդ ներ, ո րոնք հա սան այն պի սի կա տա
րե լու թյան, որ դա սա կան մե խա նի կայի «ձ
ևով և նմա նու թյամբ» հե տա գա յում հնա րա
վոր ե ղավ կա ռու ցել նաև ժա մա նա կա կից 
շատ կար ևոր տե սու թյուն ներ (դաշ տի քվան
տային տե սու թյուն և այլն): 19–րդ դա րի վեր
ջում դա սա կան ֆի զի կան վե րած վել էր ամ
բող ջա կան և բա վա կա նա չափ կա տա րյալ 
հա մա կար գի, ո րն ի զո րու էր բա ցատ րել այդ 
ժա մա նակ ու սում նա սիր վող գրե թե բո լոր ֆի
զի կա կան եր ևույթ նե րը: Դա սա կան պատ կե
րա ցում նե րը ձեռք է ին բե րել «հա վեր ժա կան 
ճշ մար տու թյան» կար գա վի ճակ, և նրան ցից 
ա մե նա փոքր շե ղումն ան գամ ո րակ վում էր 
ո տնձ գու թյուն «ա ռողջ բա նա կա նու թյան» 
դեմ (6): Այս պայ ման նե րում, այ նու հան դերձ, 
հայտ նա գործ վե ցին մի քա նի եր ևույթ ներ, 
ո րոնք ան հնար էր բա ցատ րել դա սա կան 
ֆի զի կայի օ րենք նե րով: Ա ռա ջա ցած պրոբ
լեմ նե րը շա րու նա կա բար խո րա նում է ին 
փորձ նա կան տվյալ նե րի և տե սա կան կան
խա տե սում նե րի միջև ե ղած ա ղա ղա կող հա
կա սու թյուն նե րի պատ ճա ռով: Պարզ վեց, որ 
լույ սին մոտ ա րա գու թյուն նե րով շարժ վող 
մար մին նե րը և միկ րո մաս նիկ նե րը չեն են
թարկ վում դա սա կան ֆի զի կայի օ րենք նե րին 
և ան հրա ժեշտ ե ղան նոր մո տե ցում ներ և 
գա ղա փար ներ:

20–րդ դա րի սկզ բում, բազ մա թիվ ֆի
զի կոս նե րի հա մառ ջան քե րի և հե րո սա կան 
աշ խա տան քի շնոր հիվ, կա ռուց վե ցին ժա
մա նա կա կից ֆի զի կայի հեն քային տե սու
թյուն նե րը` հա րա բե րա կա նու թյան տե սու
թյու նը (Այնշ թայն, Պո ւան կա րե, Լո րենց,…) 
և քվան տային մե խա նի կան (Պ լանկ, Բոր, 
Բոռն, Հեյ զեն բերգ, Դի րակ, Պաու լի,…): 
Պատ կե րաց նե լու հա մար, թե որ քան ա րագ 
և բուռն է զար գա ցել դա րասկզ բյան ֆի զի
կան, ներ կա յաց նենք այդ ժա մա նա կաշր ջա
նի մեծ գիտ նա կան նե րից մե կի` Նոր բերտ 
Վի նե րի տպա վո րու թյուն նե րը. «Այն ժա մա
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նակ նե րից ի վեր քվան տային մե խա նի կան 
թևա կո խեց իր զար գաց ման ակ տիվ փու լը: 
Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի մի խումբ, բո
լորն էլ Հեյ զեն բեր գի տա րի քի մար դիկ, գրե
թե ա մեն օր այդ բնա գա վա ռում որ ևէ հայտ
նա գոր ծու թյուն էր ա նում» (7): 

Նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նից ժա
ռան գած գի տա կան պա շա րը և նո րա գույն 
նվա ճում նե րը բե րե ցին տեխ նի կայի և ար
տադ րու թյան վիթ խա րի ա ռա ջըն թա ցի, ո րն 
էլ ո րա կա պես փո խեց մար դու կեն ցաղն ու 
ապ րե լա կեր պը: Ըն դա մե նը մեկ հա րյու րա
մյա կի ըն թաց քում մար դը հասց րեց նվա
ճել տի ե զեր քը, ճեղ քեց ա տո մը, ստեղ ծեց 
գերհ զոր հա մա կար գիչ ներ և հա մա ցանց: 
Մարդ կային պատ մու թյան այդ կարճ ժա
մա նա կա հատ վա ծում տե ղի ու նե ցան ե րեք 
է լեկտ րո նային «հե ղա փո խու թյուն ներ» (8):

Ներ կա յաց ված դի տար կում նե րից պարզ 
է դառ նում, որ ի նչ պես հա սա րա կա կան ֆոր
մա ցի ա նե րի, այն պես էլ ֆի զի կայի զար գա
ցու մը ըն թա ցել է ա րա գաց մամբ. յու րա քան
չյուր նա խորդ փու լին բա ժին է ըն կել ա վե լի 
շատ ժա մա նակ, քան հա ջոր դին: Հա սա րա
կու թյու նում մարդ կային կար գա վի ճակ նե րի 
աճ ման հա ման մա նու թյամբ, ֆի զի կա յում ևս 
ժա մա նա կի ըն թաց քում ա վե լա ցել են հիմ
նա կան գա ղա փար նե րը, տե սու թյուն ներն ու 
մե թոդ նե րը: Հա վե լենք նաև, որ ի նչ պես ո րոշ 
կար գա վի ճակ ներ, այն պես էլ ո րոշ ֆի զի կա
կան գա ղա փար ներ և հաս կա ցու թյուն ներ, 
դուրս մնա լով հաս տատ ված սխե մա նե րի շր
ջա նա կից, ժա մա նա կի ըն թաց քում հա մար
վել են սնանկ և ի վեր ջո վե րա ցել են (ջեր մա
ծին, ե թեր և այլն):

Ըստ է ու թյան կա րող ե նք պն դել, որ առ
կա հա ման մա նու թյուն նե րը խո սում են գի
տա կան եր կու բնա գա վառ նե րի, այն է՝ 
ֆի զի կայի և սո ցի ո լո գի այի զար գաց ման 
հա ման ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին՝ 
փաս տե լով վեր ջին նե րիս միջև առ կա մի ջա
ռար կա յա կան կա պը։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ կա րող ե նք եզ րա
կաց նել, որ առ հա սա րակ, ի նչ պես տար բեր 
գի տա կան բնա գա վառ նե րի միջև առ կա հա
ման մա նու թյուն նե րի վեր հա նու մը, այն պես 
էլ վեր ջին նե րիս մի ջո ցով տար բեր մի ջա ռար
կա յա կան կա պե րի ի րա գոր ծու մը նպաս տում 
ե ն՝

•  սո վո րող նե րի հա մադ րող և ը նդ

հան րաց նող ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հա մա
կող մա նի ո րեն ու սում նա սի րել բնու թյան և 
հա սա րա կու թյան եր ևույթ նե րը, ը նդ լայ նում, 
խո րաց նում են սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը, 
ի րա կա նաց նում են գի տե լիք նե րի տե ղա փո
խում մի գի տա կան բնա գա վա ռից մյու սը,

•  սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի, կա րո
ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
գոր ծըն թա ցում նրանց ճա նա չո ղա կան և 
ո րո նո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ձևա
վոր մա նը,

• բ նու թյան և հա սա րա կու թյան մա սին 
գի տե լիք նե րը կյան քում կի րա ռե լու կա րո ղու
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ա պա հով մա նը,

•  սո վո րող նե րի մոտ աշ խար հի ամ
բող ջա կան գի տա կան պատ կե րի ձևա վոր
մա նը, 

• ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ սո վո րող նե րի հե տաքրք րու
թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը,

•  մա տուց վող ու սում նա կան նյու թի 
կի րա ռա կան ո ւղղ վա ծու թյան ա պա հով մա
նը,

• բ նու թյան եր ևույթ նե րը, օ րենք ներն 
ու օ րի նա չա փու թյուն նե րը ճա նա չող, բարձր 
կար գի մտա ծո ղու թյան մե թոդ նե րին տի րա
պե տող և գործ նա կա նում կի րա ռող, բնու
թյան ներ դաշ նա կու թյու նը գի տակ ցող ան ձի 
ձևա վոր մա նը։ 

Այ սօր, ե րբ կր թա կան բա րե փո խում նե
րի հիմ նա կան պա հանջ նե րից մե կը դար ձել 
է ա շա կեր տա կենտ րոն ու սու ցու մը, ան ցում 
է կա տար վել գի տե լի քա կենտ րոն հա մա
կար գից ու սուց ման ե ռա կենտ րոն հա մա
կար գի (գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և 
հմ տու թյուն ներ, ար ժե քային հա մա կարգ և 
դիր քո րո շում) և խն դիր է դր վել սո վո րեց նել 
սո վո րել, ա ռաջ նային պլան են մղ վում այդ 
խն դիր նե րի լուծ մանն ո ւղղ ված մե թոդ ներն 
ու մե թո դա կան հնար նե րը։ Այս ա մե նի հա
մա տեքս տում, կար ծում ե նք վե րը նշած հա
ման մա նու թյու նը սո վո րող նե րին կա րե լի է 
«մա տու ցել» հա մակց ված դա սի և կրկ նո
ղա կան–ըն դա հան րաց նող դա սի զու գորդ
ման մի ջո ցով, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա 
մեկ դա սա ժա մի ըն թաց քում լու ծել մի քա նի 
դի դակ տի կա կան խն դիր ներ, մաս նա վո րա
պես.

•  գի տե լիք նե րի ստու գում,
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•  նոր նյու թի հա ղոր դում, ի մաս տա վո
րում և յու րա ցում, 

• ու սու ցան վող նյու թի շուրջ ը նդ հան
րաց նող գի տե լիք նե րի ամ րապն դում, ը նդ
հան րա ցում և հա մա կար գում, 

• ու նե ցած գի տե լիք նե րի կի րա ռում և 
դրանք կա րո ղու թյուն նե րի վե րա ծե լու հմ տու
թյուն նե րի ձևա վո րում։

Կար ծում ե նք խոս քային, զն նա կան–ցու
ցադ րա կան, ի նչ պես նաև ճա նա չո ղա կան 
ակ տի վու թյու նը և ստեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծու նե ու թյու նը զար գաց նող ին դուկ տիվ 
տրա մա բա նա կան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ 
կա րե լի է հաս նել նրան, որ դա սի վերջ նար
դյուն քում 

• սո վո րող նե րի հի շո ղու թյան մեջ ամ

րապնդ վեն վե րը նշած ֆի զի կա կան և սո ցի
ո լո գի ա կան հիմ նա կան փաս տե րը, հաս կա
ցու թյուն նե րը, գա ղա փար նե րը, օ րենք ներն 
ու օ րի նա չա փու թյուն նե րը և դրանց փոխ
կապ վա ծու թյու նը,

•  սո վո րող նե րի մոտ ձևա վոր վի նախ
կի նում ստա ցած գի տե լիք նե րը որ պես ի մա
ցու թյան գոր ծիք կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն։

Հու սով ե նք աշ խա տան քը կհե տաքրք րի 
ի նչ պես բնա գի տա կան, այն պես էլ հու մա նի
տար գի տու թյուն նե րով հե տաքրքր վող նե րին 
և զբաղ վող նե րին, ի նչ պես նաև կն պաս տի 
ա ռա վել խորն ըն կա լե լու գի տա կան ի մա
ցու թյան հիմ նա րար մե թոդ նե րից մե կի, այն 
է` հա ման մա նու թյան կի րա ռե լի ու թյան սահ
ման նե րը:
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ОБ ОД НОЙ АНА ЛО ГИ И
Г. НИ КО ГО СЯН, В. МА НУ КЯН

Дан ная ра бо та пос вя ще на вы яв ле нию од ной ана ло ги и, наб лю да е мой меж ду со ци о ло ги ей 
и фи зи кой. В ви де крат ко го ис то ри чес ко го об зо ра предс тав ле ны ос нов ные эта пы раз ви тия 
об щест ва и фи зи ки, а так же вы де ле ны име ю щий ся меж ду ни ми су щест вен ные ана ло гич ные 
за ко но мер нос ти.

ONE OF ANALOGY
G. NIKOGHOSYAN, V. MANUKYAN

This work is dedicated to reveal the one analogy noticed in Sociology and Physics. The basic 
phases of the development of society and Physics are briefly introduced by historical review, and 
also the essential analogies between them are distinguished.
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Նե րա ծու թյուն
Մե թո դը ծա գում է հու նա րեն «methodos» 

բա ռից, որ սկզբ նա պես նշա նա կել է դե պի 
որ ևէ նպա տակ տա նող ու ղի, ի սկ հե տա
գա յում ի մաս տա փոխ վե լով՝ գոր ծած վել է 
ի բրև բնու թյան և հա սա րա կա կան կյան քի 
եր ևույթ նե րի հե տա զոտ ման, ի նչ պես նաև 
գի տե լիք նե րի ու սուց ման ե ղա նակ: Ներ կա
յումս մե թոդ են հա մա րում թե՛ հե տա զո տու
թյան ե ղա նա կը, ո րով կա տար վում են հայտ
նա գոր ծում ներ, և թե՛ ու սուց ման ե ղա նա կը, 
ո րով ար դեն ձևա կերպ ված գի տե լիք ներն ու
սու ցան վում են դպ րո ցում: Վեր ջի նիս հի ման 
վրա էլ ձևա վոր վել է մե թո դի կան:

Հայոց լեզ վի դա սա վանդ ման մե թո դի
կայի ա ռար կան հայե րե նի հն չյու նա բա նու
թյան, ո ւղ ղագ րու թյան–ո ւղ ղա խո սու թյան, 
կե տադ րու թյան, բա ռա գի տու թյան, քե րա
կա նու թյան և ո ճա կան հնարք նե րի ու սուց
ման ձևերն են: Հայոց լեզ վի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կան ու նի իր խն դիր նե րը. 

1. ո րո շում է դպ րո ցում լեզ վի դա սըն թա
ցի բո վան դա կու թյունն ու ծա վա լը, ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներն ու նպա տակ նե րը, նրա 
կա ռուց ված քը, հա մա կար գայ նու թյու նը, մա
սե րի հետ ևո ղա կա նու թյու նը, ու սում նա կան 
նյու թի բաշ խումն ը ստ դա սա րան նե րի, 

2. կա տա րում է ար դյու նա վետ մե թոդ նե
րի ը նտ րու թյուն և նկա րագ րու թյուն՝ հաշ վի 
առ նե լով ու ժե րի ու ժա մա նա կի տն տե սու մը, 

3. ու սում նա սի րում է այն պայ ման նե րը, 
ո րոն ցում ա շա կերտ նե րը գի տե լիք ներ են 
ձեռք բե րում:

Լեզ վի մե թո դի կայի հիմ քում ըն կած են 
հո գե բա նու թյան մի շարք սկզ բունք ներ, օ րի
նակ՝ ա շա կեր տի տա րի քային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, բնա վո րու թյան գծե րը և 
այլն:

Լեզ վի դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը կա
րող են դա սա կարգ վել ը ստ ա շա կերտ նե րի 
գի տե լիք նե րի աղ բյու րի, ը ստ աշ խա տան քի 
բնույ թի և կա տար ման տե ղի: Մե թոդ նե րը 
կա րող են տար բեր վել նաև հո գե բա նա կան 
հի մուն քով՝ նա յած թե ա շա կեր տի որ ու նա

կու թյունն է զար գաց վում: Վեր ջա պես, մե
թոդ նե րը կա րող են տար բեր վել ը ստ այն 
բա նի, թե դա տո ղու թյան ի նչ մի ջոց ներ են 
դր վում ու սուց ման հիմ քում՝ ին դուկ ցի ա, դե
դուկ ցի ա, վեր լու ծու թյուն և հա մադ րու թյուն:

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
զար գաց ման տեմ պը, ու սուց ման ժա մա նա
կա կից մե թոդ նե րը, սո վո րող նե րի ա նընդ
հատ ի նք նակր թու թյան և զար գաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը պար տադ րում է ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում կի րա ռել այն պի սի 
տեխ նո լո գի ա ներ, ո րոնք բարձ րաց նում են 
կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը և ո րա կը, 
ա պա հո վում են ի նք նու րույն ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան շար ժա ռիթ ներ, նպաս տում 
են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ամ րապնդ
մա նը՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
և ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի ին տեգր ման 
ե ղա նա կով: Այս պա հանջ նե րին բա վա րա
րում է տար բեր մե թոդ նե րի կի րա ռու մը:

Ը ստ գի տե լիք ներ ստա նա լու աղ բյու րի՝ 
մե թոդ ներ են հա մար վում ու սուց չի խոս քը, 
զրույ ցը, լեզ վա կան նյու թի վեր լու ծու թյու նը, 
վար ժու թյուն նե րը, զն նա կան պա րա գա նե րի 
օգ տա գոր ծու մը, աշ խա տան քը դա սագր քով, 
է քս կուր սի ա նե րը: Սրանք հենց այն աղ բյուր
ներն են, ո րոն ցից ա շա կեր տը գի տե լիք ներ է 
ստա նում: 

Թ ՎԱ ԿԱ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ
ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Խոս քի մա սե րի, մաս նա վո րա պես բայի 
դի դակ տի կա կան հա մա կար գը կա ռու ցե լիս 
պետք է ել նել ու սուց ման նկատ մամբ ման
կա վար ժա կան հիմ նա կան պա հանջ նե րից 
և մատ չե լի ու թյան, աս տի ճա նա կա նու թյան, 
հա մա կար գայ նու թյան սկզ բունք նե րից: Գո
յա կա նի, բայի գի տա կան տե սու թյան մեջ 
նրա քե րա կա նա կան կա տե գո րի ա ներն ու 
ձևե րը ներք նա պես կապ վում են ի րար հետ 
և կազ մում մի աս նա կան ամ բող ջու թյուն: 
Ը ստ այդմ՝ քե րա կա նա կան նյու թը պետք է 
ներ կա յաց նել տրա մա բա նա կան հա ջոր դա
կա նու թյամբ: Օ րի նակ` թվա կա նի ու սուց ման 
սկզ բում տր վում են տվյալ խոս քի մա սի հիմ

ԼԱ ՐԻ ՍԱ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ

Թ ՎԱ ԿԱ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ ՀԱՅՈՑ 
ԼԵԶ ՎԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ
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նա կան և ը նդ հան րա կան հատ կա նիշ նե րը՝ 
բայի մաս տը, սե ռը, խնդ րա ռու թյունն ու կեր
պը, այ նու հետև հա ջոր դա կա նո րեն բա ցա
հայտ վում ու մեկ նա բան վում են թվա կա նի 
տե սակ նե րը, կի րա ռու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը և այլն: 

Գործ նա կան խոս քի ու սուց ման տե սան
կյու նից կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ոչ 
մի այն թվա կան խոս քի մա սի բա ռա կազ
մի ճա նա չու մը, թվա կան նե րի կազ մու թյան 
և ո ւղ ղագ րու թյան լավ ի մա ցու թյու նը, այլև 
դրանց տե սակ նե րի, են թա տե սակ նե րի, 
դրանց նմա նու թյուն նե րի ու տար բե րու թյուն
նե րի բա ցա հայ տու մը:

Թվա կա նի ու սում նա սի րու թյունն սկս վում 
է նրա խոս քի մա սային ի մաս տի և ու նե ցած 
դե րի պար զա բա նու մից: Բեր վում է տեքստ՝ 
թվա կա նի տար բեր տե սակ նե րի գոր ծա ծու
թյամբ, ա ռանձ նաց ված թվա կան նե րը տե
սա կա վոր վում են, և նշ վում է, թե դրան ցից 
յու րա քան չյուրն ի նչ է ցույց տա լիս: Ա շա
կերտ նե րը բե րում են այլ օ րի նակ ներ ևս: 
Ա պա եզ րա կաց նում են, որ թվա կան նե րը 
ա ռար կա նե րի թիվ, քա նակ կամ հեր թա կան 
կարգ ցույց տվող բա ռեր են: 

Հարկ է նկա տել, որ թվա կան խոս քի մա
սը ծա վա լով փոքր թե մա է, բայց առ այ սօր մի 
շարք չլուծ ված կամ շր ջանց ված հար ցեր էր 
պա րու նա կում: Ա նհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում 
ու շադ րու թյուն հրա վի րել դրանց վրա: Այս
պես, օ րի նակ՝ կո տո րա կային թվա կան նե րը 
թվար կե լիս այդ շար քում հի շա տակ վում են 
թվա բա նա կան մե ծու թյուն նե րի ա նուն նե րը, 
բայց ոչ ի նք նու րույն բա ռեր: 1/4 թի վը կա րող 
է ան վան վել մեկ չոր րորդ կամ մեկ քա ռորդ, 
քա ռորդ: Նույն կերպ 1/2, 0.5 թվե րը հա մա
պա տաս խա նա բար ան վան վում են մեկ ե րկ
րորդ, զրո ամ բողջ հինգ տաս նոր դա կան 
կամ ո ւղ ղա կի կես: Ան հաս կա նա լի պատ ճա
ռով նախ կի նում թե՛ կե սը, թե՛ քա ռոր դը չէ ին 
հի շա տակ վում թվա կան նե րի շար քում: Նույն 
պատ կերն է մե կու կես, եր կու սու կես և նման 
բա ռե րի դեպ քում: Թվա կան նե րի շար քը 
պետք է դա սել նաև զրո դա սը: 

Թվա կա նը ու սու ցա նե լիս ու սու ցի չը նախ 
ան դրա դառ նում է թվա կա նի ի մաս տային, 
ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին: Թվա կանն ար տա
հայ տում է քա նակ, քա նա կային հատ կա նիշ 
և, ի տար բե րու թյուն քա նակ ար տա հայ տող 

այլ բա ռե րի (ա ծա կան, մակ բայ, դե րա նուն), 
նշում է քա նա կայ նու թյան սահ մա նային գա
ղա փար՝ ի մաստ, թվարկ ման ա ճող կամ 
նվա զող աս տի ճա նա կա նու թյան ո րո շա կի 
մի ա վոր, հա մե մա տել` շատ, քիչ, բա զում, 
բո լոր, բազ միցս, կր կին, այս քան, ո րե րորդ 
և մեկ, եր կու, տա սը, ե րկ րորդ, եր րորդ, եր
կո ւա կան, ե րե քա կան։ Նա խա պես թվա կա
նը դի տարկ վում էր ա նուն խոս քի մա սի մեջ՝ 
չտա րո րոշ ված, ա պա հա մար վեց ան վան 
քա նակ ար տա հայ տող տար բե րակ, այժմ 
այն ճա նաչ վում է ի բրև ի նք նու րույն խոս քի 
մաս, թեև ո մանք թվա կան նե րը բաշ խում են 
հա րա բե րա կից խոս քի մա սե րի շար քում: Այ
նու հետև կի րառ վում են հե նա կե տային հար
ցեր՝ ա շա կերտ նե րի բա ռա կազ մա կան գի
տե լիք նե րը ստու գե լու նպա տա կով.

1. ի ՞նչ հի մունք նե րով են թվա կան նե րը խոս
քի մա սե րի հա մա կար գում ա ռանձ նաց վում, 

2. ո րո՞նք են թվա կան նե րի տե սակ նե րը, 
3. գ րու թյան ի ՞նչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն

ներ ու նեն թվա կան նե րը:
Ա շա կերտ նե րի օգ նու թյամբ ու ու սուց չի 

ո ւղ ղոր դու թյամբ կազմ վում է թվա կան նե
րի տե սակ նե րը ներ կա յաց նող մի ա ղյու սակ: 
Հայտ նի է, որ բաշ խա կան թվա կան նե րը մերթ 
դիտ վում են որ պես քա նա կա կան թվա կան
նե րի են թա տե սակ, մերթ որ պես ի նք նու րույն 
տե սակ: Քա նա կի գա ղա փա րը պետք է զու
գոր դել թվի հաս կա ցու թյան հետ, և այդ ժա
մա նակ պարզ կդառ նա, որ կո տո րա կային և 
բաշ խա կան թվա կան նե րը քա նա կա կա նի են
թա տե սակ դի տե լը ճիշտ չէ և ներ կա յաց նում 
է այդ տե սակ նե րի ներ կա յաց ման ան հար
մա րու թյուն: Կո տո րա կային թվա կան նե րը, 
ի նչ պես հայտ նի է, բա ղադ րյալ կա պակ ցու
թյուն ներ ե ն՝ կազմ ված եր կու բա ղադ րի չից, 
ո րոն ցից ա ռա ջի նը քա նա կա կան թվա կան է, 
ի սկ ե րկ րոր դը՝ դա սա կան: Այս դեպ քում կո
տո րա կային թվա կա նի կազ մու թյան մա սին 
խո սել, ե րբ դա սա կան նե րի մա սին գա ղա
փար չի տր ված, ան հնար է: Այս խն դի րը լու
ծե լու հա մար թվա կան նե րը ներ կա յաց վում են 
չորս տե սակ նե րով՝ քա նա կա կան, դա սա կան, 
բաշ խա կան, կո տո րա կային: 

Օ րի նակ՝ դի տար կենք կո տո րա կային 
թվա կան նե րի ու սուց ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Կրտ սեր դպ րո ցա կան ներն 
ի րենց ա ռօ րյա կյան քում հա ճախ են հան դի
պում այն պի սի դեպ քե րի, ե րբ ան հրա ժեշտ 
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է լի նում ամ բող ջը տրո հել մա սե րի: Նրանք 
խն ձոր, տանձ, կոն ֆետ և այլն բա ժա նել են 
եր կու մա սի՝ ձգ տե լով պահ պա նել այդ մա
սե րի հա վա սար լի նե լու պայ մա նը: Ու սու ցի չը 
պետք է օգ տա գոր ծի ա շա կերտ նե րի ու նե
ցած գի տե լիք նե րը, ու նա կու թյուն ներն ու կա
րո ղու թյուն նե րը: 

Ը նդ հան րա պես այս թե ման ու սու ցա նե լիս 
պետք է օ գտ վել զն նա կան պա րա գա նե րից: 
Որ պես զն նա կան պա րա գա ներ կա րե լի է օգ
տա գոր ծել. 

1. բ նա կան ա ռար կա ներ, ի րեր, ո րոնք 
հեշ տու թյամբ բա ժան վում են մա սե րի՝ ձմե
րուկ, խն ձոր, գա թա, տանձ և այլն, 

2. մա սե րի բա ժան ված ո րոշ ա ռար կա նե
րի մա կետ ներ՝ գունդ, խո րա նարդ և այլն,

3. թղ թից, ստ վա րաթղ թից պատ րաստ
ված և մա սե րի բա ժան ված շր ջան, քա ռա
կու սի, ո ւղ ղան կյուն և այլն, 

4. ա ղյու սակ ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ կա
րե լի է հա մե մա տել մա սե րը, կո տո րակ նե րը:

Նպա տա կա հար մար է, որ այդ պի սի զն
նա կան պա րա գա ներ ու նե նա յու րա քան չյուր 
ա շա կերտ: Մա սի հաս կա ցու թյու նը ձևա վո
րե լու հա մար ա շա կերտ նե րը պետք է ի րենք 
կա րո ղա նան ստա նալ շր ջա նի, ո ւղ ղան կյան 
կես մա սը, քա ռորդ մա սը և այլն:

Մե ծու թյան մա սին հաս կա ցու թյու նը ձևա
վո րե լու նպա տա կով կա րե լի է վերց նել միև
նույն մե ծու թյամբ (միև նույն շա ռա վիղն ու նե
ցող) եր կու շր ջան, ո րոն ցից մե կը բա ժա նել 
եր կու հա վա սար մա սի (ծա լել այն պես, որ 
այդ մա սե րը հա մընկ նեն): Պետք է ցույց տալ 
ամ բողջ շր ջա նը և կես շր ջա նը՝ ա սե լով. «Սա 
մեկ շր ջան է, ի սկ սա շր ջա նի կեսն է, ո րը 
շր ջա նի մեկ ե րկ րորդ մասն է»: Մեկ նա բան
վում է, որ մա սե րը գր վում են եր կու թվե րի 
օգ նու թյամբ: 2–ը ցույց է տա լիս, որ շր ջա նը 
բա ժան ված է եր կու հա վա սար մա սե րի, ի սկ 
ա ռա ջի նը ցույց է տա լիս, որ այդ մա սե րից 
վերց ված է մեկ մա սը: 2–ը գր վում է գծից 
ներքև, ի սկ մե կը՝ գծից վերև: Նման աշ խա
տանք կա րե լի է կա տա րել ո ւղ ղան կյան, քա
ռա կու սու պատ կեր նե րի հետ: Կա րե լի է օ գտ
վել նաև հատ ված նե րից:

Այդ պատ կեր նե րը բա ժա նե լով 3, 4, 5... 
մա սե րի՝ ցույց է տր վում, թե ի նչ պես են 
ստաց վում մե ծու թյան 1/3, 1/4, 1/5 ... մա սե րը:

Ա շա կերտ նե րին կա րե լի է ա ռա ջար կել, 
որ ի րենց ո ւղ ղան կյու նը բա ժա նեն 3 կամ 4 

մա սի և վերց նեն կամ ներ կեն 1/3 կամ 1/4 
մա սը: Նույն աշ խա տան քը կա րե լի է կա
տա րել նաև հատ ված նե րի հետ: Օ գտ վե լով 
զն նա կա նու թյու նից՝ ա շա կերտ նե րը պետք 
է կա րո ղա նան հա մե մա տել միև նույն մե ծու
թյան տար բեր մա սե րը: 

Հա մե մա տե լով միև նույն մե ծու թյան տար
բեր մա սե րը՝ ա շա կերտ նե րը պետք է եզ րա
կաց նեն, որ 1/2 > 1/4, 1/4 < 1/2, 1/8 < 1/4 և 
այլն: 

Կա րե լի է նաև ա ռա ջար կել, որ ա շա կերտ
նե րը ո ւղ ղան կյու նը բա ժա նեն չորս հա վա
սար մա սի և վերց նեն այդ պի սի ե րեք մաս: 
Այս տեղ ևս մեկ նա բան վում է, որ 4–ը ցույց է 
տա լիս, թե ամ բող ջը քա նի մա սի է բա ժան
ված, ի սկ 3–ը ցույց է տա լիս, թե այդ պի սի 
քա նի մաս է վերց ված: Ու սու ցիչն ա սում է, որ 
այս պի սի գրա ռում ներն ան վա նում են կո տո
րակ: Գծից վերև գր ված թվին ան վա նում են 
կո տո րա կի հա մա րիչ, ի սկ գծից ներքև գր
ված թվին՝ կո տո րա կի հայ տա րար: 

Պետք է ա սել, որ ե թե կո տո րա կի հա
մա րի չը փոքր է հայ տա րա րից, ա պա այն 
ան կա նոն է: Պետք է գրել այդ պի սի կո տո
րակ ներ և տալ մեկ նա բա նում ներ: Օ գտ վե լով 
զն նա կա նու թյու նից՝ ա շա կերտ նե րը պետք 
է կա րո ղա նան հա մե մա տել կո տո րակ նե րը 
և ա սել, թե նրան ցից ո րն է մեծ, ո րը՝ փոքր, 
օ րի նակ՝ 3/4> 1/4, 1/4 < 3/8 և այլն: 

Տար բեր հայ տա րար ներ ու նե ցող կո տո
րակ նե րը հա մե մա տե լու հա մար նույն չափ սի 
ո ւղ ղան կյուն նե րը (քա ռա կու սին, հատ վա ծը և 
այլն) պետք է բա ժա նել այն քան մա սի, որ
քան ցույց է տա լիս կո տո րա կի հայ տա րա րը: 
Օ րի նակ՝ 3, 6, 9 հայ տա րար ու նե ցող կո տո
րակ նե րը հա մե մա տե լու հա մար հա վա սար 
ո ւղ ղան կյուն նե րը պետք է բա ժա նել 3, 6, 9 
մա սե րի: Կո տո րա կային թվա կան նե րի ու
սուց ման ըն թաց քում ու սուց ման զն նա կան ու 
հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րը հիմ նա վո
րում են ու սուց չի գոր ծու նե ու թյու նը, ո րն ո ւղղ
ված է ա շա կերտ նե րի կող մից գի տե լիք նե րի 
ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա
նը: Նույն հի մունք նե րով հնա րա վոր է կազ
մա կեր պել թվա կան նե րի մյուս տե սակ նե րի 
ու սու ցու մը: 

Նպա տա կա հար մար է թվա կան նե րի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պել 
հա մա գոր ծակ ցային մե թո դով՝ դա սա րա
նի ա շա կերտ նե րին բա ժա նե լով չորս խմ
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բի: Խմ բե րից յու րա քան չյու րին ու սու ցի չը 
հանձ նա րա րում է ու սում նա սի րել թվա կա նի 
ա ռան ձին տե սակ: Աշ խա տան քի ըն թաց քում 
բո լոր խմ բերն օ գտ վում են դա սագր քի՝ ի րենց 
հանձ նա րար ված նյու թի հա մա պա տաս խան 
բաժ նից: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ու
սու ցի չը նյու թեր է տրա մադ րում: Ա շա կերտ
նե րին հանձ նա րար վում է հա մա պա տաս
խան բնագ րե րից դուրս բե րել թվա կան նե րի 
տե սակ նե րը, կա տա րել ա ռա ջադ րանք ներ, 
ո րոնք վե րա բե րում են թվա կան նե րի կի րա
ռու թյուն նե րին: Աշ խա տանք նե րի ա վար տից 
հե տո քն նար կում նե րի մի ջո ցով ան դրա դարձ 
է կա տար վում նշ ված հանձ նա րա րու թյուն նե
րին և ամ փոփ վում են ա շա կերտ նե րի՝ թվա
կա նի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը: 

Կա րող են տր վել նաև այս պի սի ա ռա
ջադ րանք ներ: 

Ա ռա ջադ րանք 1. Ներ կա յաց ված է ե րի
ցու կի պատ կեր, ո րի վար սան դին «հա զար» 
թվա կանն է: Ա ռա ջարկ վում է ծաղ կի թեր թե
րին գրել այդ ար մա տով ձևա վոր ված այլ բա
ռեր՝ նշե լով դրանց խոս քի մա սային պատ կա
նե լու թյու նը (հա զա րա գանձ, հա զա րա բույր, 
հա զա րա թույր, հա զա րա պետ, հա զա րա
թերթ, հա զա րա մյա, հա զա րա մյակ և այլն): 

Ա ռա ջադ րանք 2. Քա նի՞ ձևով կա րե լի է 
ան վա նել հետ ևյալ թվե րը. 0.5, 1/2, 0.25, 1/4: 

Ա ռա ջադ րանք 3. Ի ՞նչ տար բե րու թյուն 
կա պարզ թվա կան նե րի և դրանց կրկ նա վոր 
ձևե րի միջև: Դրանք գոր ծա ծել նա խա դա սու
թյուն նե րի մեջ: 

Ա ռա ջադ րանք 4. Հետ ևյալ շար քից թվա
կան ներն ա ռանձ նաց նել այլ խոս քի մա սե
րից և ո րո շել վեր ջին նե րիս տե սա կը. շատ, 
քիչ, չորս, քա ռորդ, ե րեք, քա նի, ե րե քա նոց, 
ե րե քա կան, ե ռամ սյա, ե ռամ սյակ, հա րյուր, 
հա րյու րյակ, այս քան: 

Ա ռա ջադ րանք 5. Թվա կան դե րա նուն
նե րը փո խա րի նել թվա կան նե րով, ո րո շել 
դրանց տե սա կը, կազ մու թյու նը: Հի վան դը 
մի քա նի րո պե ար ձա նա ցած մնաց, ա պա 
սթափ վեց: Եղ նիկ նե րը որ քան ճա նա պարհ 
է ին ան ցել՝ հայտ նի չէր:

Ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը պետք է 
բևե ռել նաև թվա կան նե րի գրու թյան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի վրա: Դա սա կան թվա
կան ներն ի րենց ի մաս տով ու ձևով բա վա կան 
հա տուկ և ո րո շա կի են թա կարգ են կազ մում: 
Այս տեղ կար ևոր է նրանց կազ մու թյան և 

դրա հետ կապ ված ո ւղ ղագ րու թյան, ի նչ պես 
նաև հա մա ռո տագ րու թյան ձևե րի ու սու ցու
մը: Ան ջատ գր վող թվա կան նե րի բա ղադ
րիչ նե րը սո վո րա բար կց վում են, ե րբ նրանց 
որ ևէ վեր ջա ծանց է ա վե լա նում (հինգ հա րյու
րա նոց, ե րեք հա րյու րա կան): 

Պետք է ու շադ րու թյուն հրա վի րել նաև 
հետ ևյա լի վրա, որ 1–ից մինչև 8 թվա կա նը 
վեր ջում չու նեն ը կամ ն: Ը–ն գր վում է մի
այն ի նը և տա սը բա ռե րի վրա: Սխալ է ու թա
նա սուն, ճիշտ է ո ւթ սուն: Եր րորդ, չոր րորդ 
թվա կան նե րը գր վում են կրկ նա կի

ր–ով, ո րով հետև կազմ վել են եր, չոր ար
մատ նե րից և րորդ ա ծան ցից: Պետք է տար
բե րել թվա կան բա ռե րը (հինգ, հի սու նի նը) և 
թվային ի մաստ ու նե ցող կա պակ ցու թյուն նե
րը (եր կու հա րյուր քսան հինգ): 

Թվա կան խոս քի մա սը հիմ նա վո րա պես 
պետք է սո վո րել ճա նա չո ղա կան ու կի րա
ռա կան վար ժու թյուն նե րի, խմ բային կամ 
զույ գե րով աշ խա տան քի մի ջո ցով: Բազ մա
թիվ նպա տա կային վար ժու թյուն ներ կան 
դա սագր քում և աշ խա տան քային տետ րե
րում: Ո ւղ ղագ րա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա
վո րե լուց հե տո ամ բողջ թե մայից յու րաց ման 
մա կար դա կը ստու գե լու հա մար կա րե լի է 
կազ մել հար ցա րան ներ՝ աշ խա տան քային 
տետ րե րի, դա սագր քի կամ ու սուց չի կազ
մած ա ռա ջադ րանք նե րով: 

Ամ փո փում
Յու րա քան չյուր ա ռար կա ու նի դա սա

վանդ ման մե թո դի կայի իր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են 
այդ ա ռար կայի ի մա ցա կան, ճա նա չո ղա կան, 
բո վան դա կային բնույ թով: Հայոց լեզ վի դա
սա վանդ ման մե թո դի կան ա ռանձ նա նում է 
ա ռա վել պահ պա նո ղա կան բնույ թով, քա նի 
որ կա թե մա նե րի դա սա վանդ ման հս տակ 
հա ջոր դա կա նու թյուն: 

Թվա կա նի ու սու ցու մը կազ մա կեր պել 
նպա տա կա հար մար է խմ բային՝ հա մա
գոր ծակ ցային ու զն նա կան մե թոդ նե րով: 
Խմ բային ու սուց ման ժա մա նակ կի րառ վող 
մե թոդ նե րը ա շա կերտ նե րին մի մյանց հետ 
հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս: Սո վո րող նե րը հա մա տեղ քն նար կում 
են ու սուց ման տվյալ թե մայի հետ կապ ված 
բազ մա թիվ հար ցեր, հայտն վում են բա նա
վի ճային ի րադ րու թյուն նե րում, ար տա հայ
տում են ի րենց կար ծիք նե րը:
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МЕ ТО ДИ КА ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ИМЯ ЧИС ЛИ ТЕЛЬ НО ГО В КОН ТЕКС ТЕ  
ОБУ ЧЕ НИЯ АР МЯНС КО ГО ЯЗЫ КА

Л. ВАР ДА НЯН

Как и в слу чае ос таль ных пред ме тов, пре по да ва ние ар мянс ко го язы ка так же име ет свои 
осо бен нос ти. Ме то ди ка пре по да ва ния ар мянс ко го язы ка от ли ча ет ся сво им кон сер ва тиз мом, 
так как име ет ся в на ли чие чет кая пос ле до ва тель ность тем пре по да ва ни я.

И зу чать имя чис ли тель ное луч ше все го ис поль зуя груп по вы е, сов мест ные и исс ле до ва
тельс кие ме то ды. Эти ме то ды по мо га ют уче ни кам об щать ся меж ду со бой, выс ка зы вать свои 
мне ния о дан ной те ме, об суж дать воп ро сы и спор ные си ту а ци и.

NUMERAL LESSONING METHODS IN THE CONTEXT  
OF ARMENIAN LANGUAGE LEARNING

L. VARDANYAN

As in the case of other subjects, the teaching of the Armenian language also has its own pecu
liarities. The methodology of teaching the Armenian language is distinguished by its conservatism, 
since there is a clear sequence of teaching topics.

When studying numeral it is more advisable to use group technology, which includes cooper
ative and explorative methods. These methods give students opportunity to communicate to each 
other through discussions, answer–questions, sharing opinions and debates.
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ԼԻ ԶԱ ՍԱՐ ԴԱՐՅԱՆ
ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ «ՍԱ

ՍՈՒՆ ՑԻ ԴԱ ՎԻԹ» ԴՅՈՒ ՑԱԶ ՆԵՐ ԳՈՒԹՅԱՆ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

Ման կա վար ժու թյան ար դի խն դիր նե րից 
է կր թու թյան նպա տա կա կետ դարձ նել սո վո
րո ղի ո ւղ ղոր դու մը ազ գային ար ժեք նե րի ճա
նաչ մանն ու գնա հատ մա նը: «Սա սուն ցի Դա
վիթ» դյու ցազ նա վե պը՝ որ պես հայ ժո ղովր դի 
հա վա քա կան մտա ծո ղու թյան ու բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի ար տա հայ տու թյուն, կբարձ րաց
նի ազ գային ի նք նա գի տակ ցա կան ո գին:

Ստեղ ծա գոր ծու թյունն ար տա ցո լում է հայ 
ժո ղովր դի ազ գային բնա վո րու թյու նը, ի մաս
տու թյունն ու դա րե րի ըն թաց քում ձեռք բե
րած կեն սա փոր ձը, բար քե րը, նկա րագ րում 
է պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն ներ ու ան
ձանց: Հետ ևա բար, դյու ցազ ներ գու թյու նը 
պա հան ջում է բազ մա կող մա նի ու սում նա
սի րու թյուն՝ բնա գի տա կան, աշ խար հագ րա
կան, ռազ մա կան, պատ մա կան, կրո նա կան, 
հա սա րա կա գի տա կան տե ղե կու թյուն նե րը 
վեր հա նե լու հա մար:

«Սա սուն ցի Դա վիթ» դյու ցազ ներ գու թյան 
դա սա վանդ ման ըն թաց քում նպա տա կային 
կլի նի մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի կի րա ռու
մը:

Մի ջա ռար կա յա կան կա պը մի ա վոր ված 
(ին տեգր ված) ու սում նա կան ծրագ րե րի տե
սակ նե րից է: Մի ա վոր ված ծրագ րե րը կա
ռուց վում են այն պես, որ մի ո լոր տի գի տե
լիք նե րը հիմն վում են մեկ այլ ո լոր տից ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րի վրա: Այս մո տե ցու
մը են թադ րում է հա մա լիր պլա նա վո րում, 
տար բեր բնա գա վառ նե րից գի տե լիք նե րի, 
փաս տե րի, գա ղա փար նե րի ու եր ևույթ նե րի 
սահ մա նում և ի մաս տա վո րում, ի նչ պես նաև 
դրանց գնա հա տում, ին չը խթա նիչ գոր ծոն 
է սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան և ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար: Այս 
մո տեց ման հիմ նա կան վճ ռո րոշ գոր ծոնն 
այն է, որ ու սում նա կան ա ռար կա նե րը տա
րան ջատ ված չեն մի մյան ցից, այլ սեր տո րեն 
փոխ կա պակց ված են թե մայով, ա ռանց քով:

Այս պա րա գա յում մի ա վո րող ա ռանց
քային թե մա են «Սա սուն ցի Դա վիթ» դյու
ցազ նա վե պի՝ «Գ րա կա նու թյուն–9» դա

սագր քում ը նդ գրկ ված հատ ված նե րը, ո րոնց 
բո վան դա կու թյա նը ա ռնչ վում են ու սում նա
կան մի քա նի ա ռար կա նե րի դա սա նյու թեր: 
«Սա սուն ցի Դա վիթ» ու սում նա կան նյու թի 
ամ րապնդ ման դա սե րից մե կը ար դյու նա
վետ է ան ցկաց նել մի ջա ռար կա յա կան կա
պե րի ու սում նա սի րու թյամբ: Դա սըն թա ցում 
սո վո րող նե րը կա տա րե լիք աշ խա տան քով 
մի քա նի ու սում նա կան դա սա նյու թե րի գի
տե լիք նե րը գործ նա կա նո րեն դարձ նե լու են 
կա րո ղու թյուն և հմ տու թյուն: Դա սի հա մար 
ը նտր ված հա մա գոր ծակ ցա կան տի պը լու ծե
լու է ման կա վար ժու թյան ար դի խն դիր նե րից 
մե կը՝ դա սա րա նի բո լոր սո վո րող նե րի գոր
ծուն մաս նակ ցու թյու նը գի տե լի քի ձեռք բեր
ման գոր ծըն թա ցում:

Դա սի պլան
Դա սա րան՝ 9–րդ
Ա ռար կա՝ գրա կա նու թյուն
Դա սի տևո ղու թյուն՝ 90 ր
Դա սի թե մա՝ «Սա սուն ցի Դա վիթ» դյու

ցազ ներ գու թյան ու սու ցու մը մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րով

Դա սի տիպ՝ հա մա գոր ծակ ցային
Դա սի կա ռուց վածք՝ ԽԻԿ
Դա սի նպա տակ ներ՝
1. ա ռար կա յա կան (ա կա դե մի ա կան)
.բո վան դա կու թյան վե րար տադ րում
.ու սում նա կան ա ռար կա նե րի ա ռն չա կից 

փաս տե րի դուրս բե րում
.հե տա զո տա կան աշ խա տանք
.գ րա վոր և բա նա վոր խոս քի զար գա ցում
.հայ ժո ղովր դին հա տուկ բա րո յա կան 

ար ժեք նե րի ճա նա չում և գնա հա տում 
2. սո ցի ա լա կան
.հա ղոր դակ ցա կան և հա մա գոր ծակ ցա

կան աշ խա տանք
.խմ բային վեր լու ծա կան աշ խա տանք
.կր թա կան շա հագրգռ վա ծու թյան (մո տի

վա ցի ա) բարձ րա ցում
.մար դա սի րու թյան դաս տի ա րա կում
Ան հա տա կան հաշ վետ վու թյուն
Յու րա քան չյուր ա շա կերտ պետք է ու նե



317

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

նա բա ցատ րե լու, վեր լու ծե լու, մեկ նա բա նե լու 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ

Խն դիր
.կա րո ղա նալ գտ նել ա ռանց քային թե

մային ա ռնչ վող փաս տերն ու տե ղե կու թյուն
նե րը ո րո շա կի օ րի նակ նե րով

Կի րառ վող մե թոդ ներ և հնար ներ
Մտագ րոհ, ու ղե նիշ հար ցեր, հե նա կե

տային ար տա հայ տու թյուն նե րի դուրս բե
րում, 5– րո պե ա նոց շա րադ րանք, փաս տե
րի քայ լա շա րային խմ բա վո րում, խճան կար, 
գծա պատ կեր, T –աձև ա ղյու սակ

Մի ջա ռար կա յա կան կապ
Բնա գի տա կան ա ռար կա ներ, աշ խար

հագ րու թյուն, հայոց և հա մաշ խար հային 
պատ մու թյուն, հայոց ե կե ղե ցու պատ մու
թյուն, նախ նա կան զին վո րա կան պատ
րաստ վա ծու թյուն, հա սա րա կա գի տու թյուն, 
հայոց լե զու

Ու սում նա կան նյու թեր
Ձայ նար կիչ, A4 ձևա չա փի թղ թեր, ներ

կա մա տիտ ներ, հա մա կար գիչ, պատ մա կան 
Հա յաս տա նի քար տեզ, Հա կոբ Կո ջո յա նի 
«Սա սուն ցի Դա վիթ» կտա վի վե րատ պու
թյուն, Եր վանդ Քո չա րի «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
ար ձա նի, «Ճա նա պարհ դե պի Սա սուն ցի 
Դա վիթ» գեղ. ֆիլ մի և «Սաս նա ծռեր» մուլտ
ֆիլ մի լու սան կար ներ

Դա սի ըն թաց քը
Խթա նում
Դասն սկ սել Էդ. Հով հան նի սյա նի «Սա

սուն ցի Դա վիթ» օ պե րա– բա լե տի հատ վա ծի 
ո ւնկնդ րու մով: (5ր)

Ու սու ցի չը պետք է հետ ևյալ հար ցադ
րու մով հան դես գա, թե «Սա սուն ցի Դա
վիթ» դյու ցազ ներ գու թյան՝ դա սագր քային 
հատ ված նե րի բո վան դա կու թյան և ի րենց 
դա սա վանդ ված ու սում նա կան ա ռար կա նե
րի ո րոշ դա սա նյու թե րի միջև ի նչ ա ռն չու
թյուն ներ կան: Ա շա կերտ նե րը մտագ րո հի 
մի ջո ցով գրա ռում ներ պետք է կա տա րեն 
գրա տախ տա կին: Ար տա հայտ ված կար ծիք
նե րի մի ջո ցով դուրս բեր վեն դյու ցազ նա վե
պին ին տեգր վող ո սում նա կան ա ռար կա նե
րի ցան կը: (5ր) Դա սա րա նը բա ժա նել չորս 
խմ բի: Յու րա քան չյուր խմ բում ը նտր վեն վե
րահս կող, խորհր դա տու և փաս տեր դուրս 
բե րող ան դամ ներ: Խմ բե րին պետք է տր վի 
հետ ևյալ հանձ նա րա րու թյու նը՝ դյու ցազ
ներ գու թյան և ստորև նշ ված ու սում նա կան 

ա ռար կա նե րի մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը 
դուրս բե րել փաս տե րով՝

ա ռա ջին խումբ – բնա գի տա կան ա ռար
կա ներ

ե րկ րորդ խումբ – աշ խար հագ րու թյուն ու 
ռազ մա գի տու թյուն

եր րորդ խումբ – հայոց պատ մու թյուն
չոր րորդ խումբ – հայոց ե կե ղե ցու պատ

մու թյուն, հա սա րա կա գի տու թյուն
բո լոր խմ բեր –  հայոց լե զու
Յու րա քան չյուր խմ բին պետք է տր վի ու

ղե նիշ հար ցե րի հար ցա թեր թիկ:
Ա ռա ջին խումբ
1. Դյու ցազ ներ գու թյան հե րոս նե րի ծնն

դի և գոր ծու նե ու թյան, բու սա կան աշ խար հի 
ծագ ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան ի ՞նչ նմա
նու թյուն ներ կան:

2. Դյու ցազ ներ գու թյան և բնու թյան մեջ 
ի ՞նչ դեր ու նեն Ա րե գա կի լույ սը և ջու րը: 

3. Ի ՞նչ գոր ծա ծու թյուն ու նեն դյու ցազ ներ
գու թյու նում Սա սու նի ըն դեր քի հա նա ծո նե րը:

4. Ո ՞ր հա մաս տե ղու թյուն ներն են խորհր
դան շում հե րոս նե րին:

5. Չափ ման ի ՞նչ մի ա վոր ներ են նշ վում:
Ե րկ րորդ խումբ
1. Որ տե՞ղ է նա խա պես ձևա վոր վել դյու

ցազ ներ գու թյու նը:
2. Վա նա լճի և Սա սու նի աշ խար հագ րա

կան դիր քը, պատ մա կան դե րը և բնակ լի
մա յա կան պայ ման նե րը ի ՞նչ նշա նա կու թյուն 
ունեն դյու ցազ նա վե պում:

3. Ռազ մա կան ի ՞նչ խորհր դա նի շեր են 
նշվում:

4. Ի ՞նչ ա ռն չու թյուն կա «Սա սուն ցի Դա
վիթ» դյու ցազ ներ գու թյան և ՀՀ զի նան շա նի 
խորհր դան շա կան բո վան դա կու թյան միջև:

Եր րորդ խումբ
1. Սա նա սա րի և Բաղ դա սա րի՝ Հայ կա

կան լեռ նաշ խար հում հայտն վե լը պատ մա
կան ի ՞նչ բա ցատ րու թյուն ու նի:

2. Հե րոս նե րը պատ մա կան ո ՞ր ան ձանց 
են մարմ նա վո րում:

3. Մս րա Մե լի քի և Դավ թի մե նա մար տի 
ժա մա նակ Մե լի քի՝ տար բեր վայ րե րից զար
կե րը պատ մա կան ո ՞ր ո սոխ նե րին են խորհր
դան շում:

Չոր րորդ խումբ
1. Դյու ցազ նա վե պում ջու րը կրո նա կան 

ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի:
2. Ո ՞ր կրո նա կան ծե սերն են հի շա տակ
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վում և ին չո՞ւ:
3. Ծե սե րը քրիս տո նե ա կան և հե թա նո

սա կան ի ՞նչ հիմ քեր ու նեն:
4. Ին չո՞ւ ե րկ րային կյան քը չի ըն դու նում 

Փոքր Մհե րին:
5. Ժո ղովր դա վա րա կան այժ մյան կար գե

րը ին չո՞վ են ա ռնչ վում դյու ցազ նա վե պի հե
րոս նե րի գոր ծու նե ու թյա նը:

Հայոց լե զու
1. Ո ՞ր բար բա ռով է գր ված հա մա հա վաք 

բնա գի րը:
2. Ո ճա կան ի ՞նչ ար տա հայտ չա մի ջոց ներ 

կան:
3. Գրա բա րյան ո ՞ր նախ դիրն է գոր ծած

ված: (10ր)
Ի մաս տի ըն կա լում
Յու րա քան չյուր խմ բին թե մային հա մա

պա տաս խան գրա կա նու թյուն պետք է տր
վի՝ ա ռա ջին խումբ – «Գ րա կա նու թյուն–9» 
(էջ 73–75), «Քի մի ա–8» (էջ 110–111), «Աշ
խար հագ րու թյուն–9» (էջ 11), «Կեն սա բա նու
թյուն–9» (էջ 33), «Ֆի զի կա և ա ստ ղա գի տու
թյուն» (էջ 212), «Սա սուն ցի Դա վիթ» բնագ րի 
նա խա բան

ե րկ րորդ խումբ – «Գ րա կա նու թյուն–9» 
(էջ 76–81), «Աշ խար հագ րու թյուն–9» (էջ 9), 
«Նախ նա կան զին վո րա կան պատ րաստ
վա ծու թյուն–8» (էջ 10), «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
բնագ րի նա խա բան

եր րորդ խումբ – «Հայոց պատ մու
թյուն–10» (էջ 44), «Գ րա կա նու թյուն–9» (էջ 
73–76, 87–94), «Սա սուն ցի Դա վիթ» բնագ րի 
նա խա բան

չոր րորդ խումբ – «Գ րա կա նու թյուն–9» (էջ 
105–106, 108–109), «Հայոց ե կե ղե ցու պատ
մու թյուն–6» (էջ 65, 70), «Հա սա րա կա գի տու
թյուն–8» (էջ 117–118)

հայոց լե զու – «Գ րա կա նու թյուն–9» (էջ 
79–106), «Ո ճա գի տու թյան ու ղե ցույց»

(էջ 69–83):
Յու րա քան չյուր խմ բում վե րահս կողն ու 

խորհր դա տուն աշ խա տան քի բա ժա նում 
պետք է կա տա րեն: Խմ բի ան դամ նե րը տր
ված գրա կա նու թյու նից հե նա կե տային 
ար տա հայ տու թյուն նե րով պետք է դուրս 
բե րեն ա ռն չա կից փաս տեր ու տե ղե կու թյուն
ներ: (20 ր)

Կշ ռա դա տում
Դուրս բեր ված փաս տե րը պետք է խմ բա

վոր վեն, հա մե մատ վեն շա րադ րան քի մի ջո

ցով: (25 ր)
Շա րադ րան քը բարձ րա ձայն պետք է ներ

կա յաց վի խմ բի լա վա գույն ըն թեր ցո ղի կող
մից: (12 ր)

Ա ռա ջին խումբ («Սա սուն ցի Դա վիթ» – 
բնա գի տու թյուն)

Դյու ցազ ներ գու թյան հիմքն են կազ մում 
ա ռաս պե լա կան դյու ցա զուն նե րի պայ քա րը, 
ջրի, ա րե գա կի և մայր բնու թյան նկատ
մամբ հայ ժո ղովր դի պաշ տա մուն քը: Բո
լոր ճյու ղե րում ար տա ցոլ վում են բնու թյան 
և տի ե զե րա կան եր ևույթ նե րի նկատ մամբ 
հնա գույն հա վա տա լիք ներն ու պատ կե րա
ցում նե րը: Հե րոս նե րի մի զգա լի մա սը մարմ
նա վո րում է բնու թյան եր ևույթ ներ:

Ծո վի նար նշա նա կում է ծո վե րի թա գու հի: 
Նա, խմե լով Կաթ նաղ բյու րի ջրից, հղի ա նում 
է: Ջու րը դառ նում է ի նչ –որ բա նի նա խաս
կիզբ ու ծնունդ, հե րոս նե րին ու ժե ղաց նող 
ո ւժ: Սա նա սարն ու Բաղ դա սա րը ջրի ա կուն
քին՝ զո րա վոր բա րակ առ վի ա փին են կա
ռու ցում Սաս նա տու նը.

Ու պատ մե ցին է նոր, ա սին.
–Էս օ րի նակ մեկ աղ բե րակ.
Էդ ա ղբ րի կուշտ հիմք ե նք թա լե.
Կը խնդ րենք, որ թող նես մե զի,
Էր թանք մեր տուն շի նենք, տնա վոր վինք 

(1, 74):
Վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից մարդն 

ի րեն հա մա րել է մայր բնու թյան մա սը, և 
սե րը բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար
հի նկատ մամբ հա սել է պաշ տա մուն քի: 
Մարդ–բ նու թյուն ան խզե լի կա պը եր ևում է 
Սա նա սա րի և Բաղ դա սա րի ծնուն դում: Օ րի
նակ՝ «Ծո վի նա րը քեռ մոր ու աղ ջիկ նե րի հետ 
Համ բարձ ման տո նին գնաց աղ բյուր նե րը 
պտ տե լու… Ա րև աշ խարհք է ր… Ռանչ պա
րը գու թա նի հետ է ր… Հողն ա րթ նա ցել էր ու 
բեղմ նա վոր վում էր բու սա կա նու թյամբ…»:

Ջուրն իր քի մի ա կան բա ղադ րու թյամբ 
կեն դա նի բնու թյան ծագ ման և զար գաց ման 
գոր ծըն թացն է ա պա հո վում: Ա րե գա կի լույ սը 
բնու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյուն կա տա րող
նե րից է:

Օ րի նակ՝ բույ սե րը օր գա նա կան նյու թեր 
են ստա նում ոչ թե հո ղից, այլ սին թե զում են 
ջրից, Ա րե գա կի լույ սից և ած խաթ թու գա
զից:

Ֆո տո սին թեզ = ած խաթ թու + գազ + 
լույս + օր գա նա կան նյութ + ջուր + թթ վա ծին
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Ֆո տո սին թե տիկ նե րը օր գա նա կան նյու
թե րի սին թե զի հա մար օգ տա գոր ծում են 
Ա րե գա կի է ներ գի ա:

Հայտ նի է, որ Սա սու նի գա վա ռը հա
րուստ է ե ղել կա պա րի, պղն ձի, եր կա թի 
հան քա քա րե րով: Դյու ցազ նա վե պում եր ևում 
է այդ հա նա ծո նե րի կամ դրանց հա մա ձուլ
վածք նե րի նպա տա կային գոր ծա ծու թյու նը, 
օ րի նակ՝ պող պա տե սա ղա վար տը, եր կա
թը, ո րից էր պատ րաստ ված թշ նա մու վրա 
նետ վող գուր զը: Նշ վում է նաև ոս կու մա սին, 
ո րի պա շար նե րը Ձե նով Օ հա նը պա հում էր 
թշ նա մու աչ քը «քաղց րաց նե լու» հա մար:

Ի նչ պես հնա գույն շատ ժո ղո վուրդ ներ, 
այն պես էլ հայ ժո ղո վուր դը ա ստ ղային ե րկն
քում լե գենդ ներ է փնտ րել. վկա յու թյունն 
է դյու ցազ նա վե պում տեղ գտած հնա գույն 
պատ կե րա ցում նե րը հա մաս տե ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Ծո վի նա րը Կույ սի հա մաս տե
ղու թյունն է խորհր դան շել, ի սկ Սա նա սարն 
ու Բաղ դա սա րը՝ Ե րկ վո րյա կի հա մաս տե ղու
թյու նը: Հա մաշ խար հային ա ռաս պե լա բա նու
թյան մեջ հրաշ քով ծն ված ե րկ վո րյակ նե րը 
հան դես են գա լիս կա՛մ որ պես մշա կու թային 
հե րոս ներ, կա՛մ տոհ մի հիմ նա դիր ներ:

Դյու ցազ ներ գու թյու նում նշ վում են մա թե
մա տի կայի չափ ման մի ա վոր ներ.

Գազ –եր կա րու թյան պարս կա կան չափ≈ 
112 սմ (օ րի նակ՝ Քառ սուն գազ հո րում ըլ նեք:)

Լար – եր կա րու թյան չափ (օ րի նակ՝ –Իմ 
աղ բեր էդ քան ջոջ էր, քանց իս մեկ լար մի 
ջոջ) (1, 76):

Երկ րորդ խումբ «Սա սուն ցի Դա վիթ» –
աշ խար հագ րու թյուն, ռազ մա գի տու թյուն 
Դյու ցազ ներ գու թյու նում գլ խա վոր ի րա դար
ձու թյուն նե րը կապ ված են Վա նա լիճ և Սա
սուն տե ղա նուն նե րի հետ: Վի պա սաց նե րի 
բուն հայ րե նի քը Վա նա լճի ա վա զանն է ու 
Սա սու նը, հե տա գա յում տա րած վել է նաև 
Մու շում, Բա ղե շում, Մոկ քում, Շա տա խում, 
Ար ճե շում և Մա նազ կեր տում: Մի այն 19–20–
րդ դա րե րում է դյու ցազ ներ գու թյան նյութն 
ան ցել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից Ար ևե լյան 
Հա յաս տան: Վա նա լճի ջուրն ա ղի է և ան
հոսք: Գտն վում է Մեծ Հայ քի Տու րու բե րան 
և Վաս պու րա կան նա հանգ նե րում, Հայ կա
կան Տավ րո սի հյու սի սար ևե լյան մա սում՝ 
Կորդ ված և Ծաղ կանց լեռ նե րի միջև, 1720 մ 
բարձ րու թյան վրա: Վա նա լճի շուրջն է գտն
վել Ու րար տո ւի կամ Վան– Տուշ պայի թա գա

վո րու թյու նը, ի նչն էլ հաս կա նա լի է դարձ նում 
ա ռն չու թյու նը դյու ցազ նա վե պի հետ:

Ծո վի՝ Վա նա լճի մի ջից բխող աղ բյու րից 
է հղի ա նում Ծո վի նա րը, Սա նա սա րը ծո վի 
հա տա կից է դուրս բե րում իր հրե ղեն ձին՝ 
Քուռ կիկ Ջա լա լին, Թուր Կե ծա կին. աջ թևին 
դրոշմ վում է Խաչ Պա տե րազ մին կե ցու ցի չը:

Սա սու նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գա
վառ նե րից է: Նախ կի նում ե ղել է Մեծ Հայ քի 
Ա ղձ նիք նա հան գի տաս նե րորդ գա վա ռը: 
Սա սու նը լեռ նային ե րկ րա մաս է Հայ կա
կան Տավ րո սի լեռ նաշղ թայի հա մա կար գում, 
հայտ նի են Սի մար, Ան դո կա սար, Ծո վա սար, 
Մա րու թա սար լեռ նա գա գաթ նե րը: Մա րու
թա սա րը հայոց դյու զաց նա լեռն է, որ տեղ 
գտն վում է Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը, ո րը սա
սուն ցի նե րի ա ղո թա տե ղին էր. օ րի նակ՝ «Յա՛, 
Մա րու թա բարձ րիկ Ա ստ վա ծա ծին…» (1, 88):

Սա սու նի կլի ման ար տա հայտ վում է 
բա վա կա նին խիստ ձմեռ նե րով: Ըն դեր
քը հա րուստ է կա պա րի, պղն ձի ու եր կա թի 
հան քա քա րե րով: Ի նք նա պաշտ պա նա կան 
մար տե րով հայտ նի այս գա վա ռի հնա գույն 
կենտ րոնն էր Սա նա սուն բեր դը: Դյու ցազ
նա վե պում բեր դը կա ռու ցում են Սա նա սարն 
ու Բաղ դա սա րը, ի սկ ան վա նու մը տա լիս են 
«հալ վո րի» խորհր դով.

Վա՛, քա նի սա սուն բերդ մի.
Էս տուն չէ, էս սա սուն է (1, 78):
Սա սուն ցի նե րը լեռ նա կան ներ է ին, բնու

թյու նը նրանց օժ տել էր «լեռ նային» բնա
վո րու թյամբ. ան կոտ րում է ին, ա րի ա սիրտ, 
ըմ բոստ, ա զա տա սեր: Ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հիմ քում ա ռաս պե լա կան դյու ցա զուն նե րի 
սխ րանք ներն են, հայ ժո ղովր դի՝ դա րա վոր 
ո սոխ նե րի դեմ մղած պայ քա րը: Հետ ևա բար, 
դյու ցազ ներ գու թյու նը չէր կա րող ան մասն 
մնար մեր ռազ մա կան պատ մու թյու նից: Սա
նա սա րի հզո րու թյան առ հա վատ չյա ներն են 
ծո վի հա տա կից դուրս բեր ված Քուռ կիկ Ջա
լա լին, Թուր Կե ծա կին և Խաչ Պա տե րազ մին 
կե ցու ցի չը: Թուր Կե ծա կին և Քուռ կիկ Ջա
լա լին խորհր դան շում են ե րկ րի ու ժը, հայի 
ո գու տես լա կա նը, Խաչ Պա տե րազ մին՝ 
Ա ստ ծուն ա պա վի նե լը, հա վա տի ու ժը.

Տե սավ Ծո վային ձին, Քուռ կիկ Ջա լա լին,
Էն տեղ կա պուկ, թամք սա դա ֆին վե րան 

պատ րաստ,
Կե ծա կան թուր վե րան կա խած:
Նայեց՝ է կե ղե ցի մի կա էն տեղ:
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Մայր Ա ստ վա ծա ծին է կավ է րազ, ա սաց.
«Հե՜յ, Սա նա սա՛ր, է լի վե՛ր:
Խաչ Պա տե րազ մին կո՛ էս տեղ է…» (1, 

81):
ՀՀ այժ մյան զի նան շա նում պատ կեր ված 

են մեր թա գա վո րա կան չորս ար քա յա տոհ
մե րի՝ Ար տա շե սյան նե րի, Ար շա կու նի նե
րի, Բագ րա տու նի նե րի և Ռու բի նյան նե րի 
զի նան շան նե րը, ո րոնց խորհր դան շա կան 
բո վան դա կու թյան մեջ եր ևում են դյու ցազ
նա վե պի հե րոս նե րի կեր պա րային վեր լու ծա
կա նից հատ կա նիշ ներ:

Եր րորդ խումբ – («Սա սուն ցի Դա վիթ» – 
հայոց պատ մու թյուն)

«Սա սուն ցի Դա վիթ» դյու ցազ ներ գու թյու
նում ժո ղովր դի կյան քի

ի րա դար ձու թյուն նե րը ժո ղովր դա կան 
եր գիչ– գու սան նե րը հա վա քել են մի կի զա
կե տում՝ մի ա հյու սե լով մեկ ը նդ հան րա կան 
սյու ժե: Մեկ նա կետ ու նե նա լով ո րո շա կի 
ի րա դար ձու թյուն ներ ու դեմ քեր՝ խառն վել 
են ժա մա նա կագ րա կան հետ քե րը: Դյու ցազ
ներ գու թյան հե րոս նե րը ժո ղովր դի կող մից 
ըն դուն ված հե րո սա կան հատ կա նիշ նե րով 
օ ժտ ված դի ցա բա նա կան կեր պար նե րի և 
պատ մա կան նա խա տի պե րի մարմ նա վո
րումն են: Օ րի նակ՝ «Հայոց պատ մու թյուն–10» 
դա սագր քում գր ված է, որ Ա սո րես տա նի թա
գա վոր Սե նե քի րի մի (մ. թ. ա. 701–681 թթ.) 
որ դի նե րը՝ Սա նա սա րը և Ադ րա մե լի քը, հո րը 
սպա նե լով, փախ չում են Ա րա րա տի եր կի րը: 
Սա նա սա րի սե րուն դը «ա ճե լով ու բազ մա
նա լով լց րեց Սիմ կոչ ված լե ռը», ի սկ Ադ րա
մե լի քից Հա յաս տա նում սեր վե ցին Ա րծ րու նի
նե րի ու Գնու նի նե րի տոհ մե րը: Սա նա սա րը 
հա մար վում է սա սուն ցի նե րի սերն դի հիմ
նա դի րը (ը ստ Մ. Խո րե նա ցու): Այդ մա սին է 
վկա յում նաև 11–րդ դա րի պատ միչ Ա րիս տա
կես Լաս տի վեր ցին:

Մեծ Մհե րը մարմ նա վո րում է Գիլ գա մե
շին և Պահ լա վու նի նե րին: Պահ լա վու նի նե
րի՝ ե րե սուն տա րի Ե գիպ տո սին ծա ռայե լը 
խորհր դան շում է Մեծ Մհե րի՝ յոթ տա րի Մս
րում մնա լը: Ա ռյու ծաձև Մհեր ա սե լով՝ ի նկա
տի ու նենք «նե մե ա կան ա ռյուծ» սպա նո ղին՝ 
Հե րակ լե սին:

Սա սուն ցի Դա վի թը խտաց նում է իր կեր
պա րում 9–րդ դա րի իշ խա նի որ դի Դա վիթ 
Բագ րա տու նուն, և մ.թ.ա. 10–րդ դա րի թա
գա վոր Դավ թին: Ե ՛վ սա սուն ցի Դա վի թը, և՛ 

ա ստ վա ծաշն չյան Դա վի թը հո վիվ են ե ղել, 
կռ վել են թշ նա մու դեմ. մե կը հաղ թել է Մս րա 
Մե լի քին, մյու սը՝ Գո ղի ա թին:

Փոքր Մհե րը ժա մա նա կագ րու թյամբ իր 
հո րից ու պա պից ա վե լի մեծ է, քա նի որ նրա 
կեր պա րը սկիզբ է առ նում հայ կա կան հնա
գույն բա նա հյու սու թյու նից՝ հայ –ի րա նա կան 
ա ստ ված նե րից (Միթ րա–Մ հեր, Վա հագն, 
Ա նա հիտ, Ա րա մազդ), որ պես ան մահ ու ան
ժա ռանգ հա րում է նաև Ար տա վազդ թա գա
վո րին:

Քե ռի Թո րո սը իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու
նին է:

Ձե նով Օ հա նը սա սուն ցի նե րի ա պս տամ
բու թյու նը գլ խա վո րող նե րից Հո վանն է:

Չմշ կիկ Սուլ թա նը բյու զան դա կան կայսր 
Հով հան նես Չմշ կիկն է:

Մս րա Մե լի քը մեր պատ մա կան թշ նա
մի նե րի հա վա քա կան կեր պարն է՝ մարմ նա
վո րե լով Ե գիպ տո սի Մե լի քին, ա րա բա կան 
խա լի ֆա նե րին, Բա պը Ֆրեն կին (Խա չակ
րաց ար շա վանք), Աջ մու Շա պու հին (Պարս
կաս տան), Չմշ կիկ Սուլ թա նին (Բյու զան դի
այի կայս րու թյուն):

Դավ թի և Մե լի քի մե նա մար տը պատ կե
րող հատ ված նե րում եր ևում են վե րո հի շյալ 
թշ նա մի նե րի կեր պար նե րը: (2, 10–14):

Պար զո րոշ եր ևում է, որ հայ ժո ղովր դի 
պայ քա րը զավ թո ղա կան նպա տակ չի հե
տապն դել. հե րոս նե րը մարտն չել են հա նուն 
ե րկ րի խա ղա ղու թյան ու բա րե կե ցու թյան.

… Մըս րա թա գա վո րու թյուն մնա՛ քե զի,
Սա սուն զա թի քոնն է:
Դա վիթ ա սաց.
–Ես մո րե որ ծն վեր ե մ՝ ա նա րա՛տ եմ,
Ես իմ հա լալ լեշ հա րամ լե շե րու չե՛մ խառ

նի:
Գը նա՛, Մըսր տվեր եմ քե, ապ րի (1, 95):
Չոր րորդ խումբ – «Սա սուն ցի Դա վիթ» – 

հայոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն, հա սա րա կա
գի տու թյուն

Դյու ցազ նա վե պի ձևա վոր ման հիմ քում 
ըն կած են հե թա նո սու թյան դի ցա բա նա կան 
զրույց նե րը, սա կայն ստեղ ծա գոր ծու թյու
նը, սե րունդ նե րի կող մից դա րեր շա րու նակ 
հյուս վե լով, ձեռք է բե րել քրիս տո նե ա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյան հեն քեր: Ել նե լով վե
րոն շյա լից՝ դյու ցազ ներ գու թյունն ը նդ գր կում 
է և՛ հե թա նո սա կան, և՛ քրիս տո նե ա կան բո
վան դա կային տար րեր: Ջրի, մայր բնու թյան 
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նկատ մամբ պաշ տա մուն քը և Խաչ Պա տե
րազ մին կե ցու ցի չը ու նեն կրո նա կան նշա
նա կու թյուն. օ րի նակ՝ Ծո վի նա րը հղի ա նում 
է ջրից, Սուրբ Հո գուց հղի ա ցավ Մա րի ա մը 
և ծնեց Հի սու սին, սուրբ ջրով՝ մյու ռո նով են 
մկրտ վում քրիս տո նյա նե րը:

Խորհր դան շա կան է Խաչ Պա տե րազ
մի նը. օ րի նակ՝ ծո վի հա տա կին Սա նա սա րը 
տես նում է ե կե ղե ցի, ո ւր նրա ե րա զին հայտն
վում է Ա ստ վա ծա ծի նը՝ աջ թևին դրոշ մե լով 
Խաչ Պա տե րազ մին: Չորս ճյու ղե րի հե րոս
նե րը, կրե լով ա ջին ա պա վե նը, դառ նում են 
ան խո ցե լի ու ան պար տե լի: Ո րոշ պա տում նե
րում Խաչ Պա տե րազ մին հն չում է նաև Խաչ 
Պա տա րա գին: Ե րբ Դա վի թը «էրթմ նա կո
տոր» ե ղավ, Խաչ Պա տե րազ մին սևա ցավ 
և կորց րեց զո րու թյու նը՝ խո ցե լի դարձ նե լով 
Դավ թին Չմշ կիկ Սուլ թա նի ա ղջ կա նե տին: 
Նշ վում է Վար դա վա ռի (ժո ղովր դա խո սակ
ցա կան լեզ վով նաև Վարդ ևոր) և Համ բարձ
ման տո նե րի մա սին, ո րոնց ծի սա կար գում 
կան և՛ հե թա նո սա կան, և՛ քրիս տո նե ա կան 
շեր տեր: Համ բարձ ման ժո ղովր դա կան ար
մատ նե րը տո նին վե րագ րում են ջրի, ծիլ 
ու ծաղ կի ե րկր պա գու թյուն, բնու թյան զար
թոնք: Քրիս տո նե ա կան բա ցատ րու թյու նը 
կապ ված է Քրիս տո սի հոգ ևոր վե րա կեն դա
նաց ման, ե րկ րային կյան քի փա ռա վոր ման 
ու ա ռա քե լու թյան հետ: Վար դա վա ռի հե թա
նո սա կան ար մատ նե րը ա ռնչ վում են ջրի և 
սի րո ա ստ վա ծու հու՝ Ա ստ ղի կի հետ:

Վար դա վա ռը Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե
ցու հինգ տա ղա վար տո նե րից է՝ Քրիս տո սի 
Պայ ծա ռա կեր պու թյու նը: Ի մի բե րե լով վե
րոն շյալ դրույթ նե րը՝ ը մբռ նե լի է դառ նում, թե 
ին չու է Փոքր Մհե րը ցան կա նում դուրս գալ 
Ագ ռա վա քա րից Համ բարձ ման և Վար դա
վա ռի տո նե րին: Տա րին եր կու ան գամ Ագ
ռա վա քա րը բաց վում է, սա կայն Փոքր Մհե
րին ե րկ րային կյան քը չի ըն դու նում. «հո ղը 
ղալբ ցեր է» (խար դա խա ցել). աշ խար հը դեռ 
մաք րա գործ ված չէ խար դա խու թյու նից ու 
նեն գու թյու նից, ար դար վաս տակ ու նե ցող նե
րը դեռ չեն կա րող հաղ թել, որ աշ խար հը վե
րա շին վի՝ ցո րե նը մա սու րի չափ դարձ նե լով, 
գա րին՝ ըն կույ զի: Մեծ խոր հուրդ ու նի ո ւր
բաթ օր վա հի շա տա կու մը: Սուրբ Զատ կին 
նա խոր դող Ա վագ շա բաթ վա Ա վագ ո ւր բա թը 
խորհր դան շում է Խա չի հան ված Քրիս տո
սի ե րկ րային չար չա րանք նե րը՝ իր ա րյամբ 

մարդ կու թյան մեղ քե րը մաք րե լու ու աշ խար
հը վե րա շի նե լու.

Կ՚ա սեն տա րին էր կու ան գամ
Էդ քար ի րա րուց կը բաց վի.
Մեկ ան գամ Վարդ ևո րին
Մեկ ան գամ՝ Համ բարձ ման:
–Ես որ էլ նեմ էս տե ղեն,
Հողն ի նձ չի պա հի:
Քա նի աշ խարք չար է,
Հողն էլ ղալբ ցեր է,
Մեջ ա շխր քին ես չեմ մնա (1, 106):
Դյու ցազ նա վե պում եր ևում են ժո ղովրդա

վա րու թյան սաղ մե րը: «Հա սա րա կա գի տու
թյուն–8» դա սագր քում սահ ման ված է. «Ժո
ղովր դա վա րու թյան դեպ քում մարդ կանց 
վար քագ ծի, նրանց գոր ծու նե ու թյան վրա 
ազ դե լու գլ խա վոր մի ջո ցը ոչ թե բռ նու թյունն 
է, այլ ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված պե տա
կան մար մին նե րի կի րա ռած կա ռա վա րումն 
է, ե րբ օ րեն քի ա ռաջ բո լո րը հա վա սար են»: 
Ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում 
ա ռաջ նորդ ներն ը նտր վում են ազ նիվ ու ան
կա շառ քվե ար կու թյամբ: Դյու ցազ նա վե պի 
չորս ճյու ղե րի գլ խա վոր հե րոս նե րը նույն պես 
ազ նիվ ճա նա պար հով են դառ նում ա ռաջ
նորդ ներ. ժո ղո վուրդն ը նտ րում է նրանց՝ եր
կի րը շե նաց նող ան ձն վեր գոր ծը տես նե լով: 
Ժո ղովր դա սի րա կան գոր ծի ա պա ցույց նե րից 
է, որ Սա նա սարն ու Բաղ դա սա րը նախ ի րենց 
մոտ ա պաս տա նած աղ քատ նե րի տներն են 
կա ռու ցում, հե տո՝ ի րենց բեր դը: Մեծ Մհե րը 
ան մի ջա պես շտա պում է Հա լե պից ե կող ցո
րե նի ճամ փան փա կող ա ռյու ծին սպա նե լու՝ 
փր կե լով սա սուն ցի նե րին վե րա հաս սո վից: 
Ե րբ հար կա հա վաք Կոզ բա դի նը Սա սու նում 
է հայտն վում, Ար տա տեր պա ռա վը Դավ թին 
կոչ է ա նում ի րենց ու նեց ված քը փր կել Մս րա 
թա գա վո րից.

Պա ռավն էր. ե կավ՝ ա նե՜ծք, ա ղա ղա՛կ.
–Վա՜յ խե լա՛ռ Դա վիթ շաղ գա մի տե ղակ
Դու կրակ ու տես, ցավ ու տես,– ա սավ,–
Քու ա չքն աշ խար քում մե նակ ի ՞նձ տե

սավ…
Թե կըտ րիճ ես դու, ա ղեղդ ա ՛ռ գնա՛,
Քու հոր աշ խար քին տի րու թյուն ա րա՛,
Քու հոր գան ձը կե՛ր… (1, 108):
Կնոջ մա հից հե տո Փոքր Մհե րը փակ վում 

է Վա նա քա րի մեջ՝ Ագ ռա վա քա րում: Ան մահ 
է. դեռ պի տի դուրս գա լույս աշ խարհ՝ սո ցի
ա լա կան ար դա րու թյուն, հա վա սա րու թյուն, 
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ժո ղովր դա վա րա կան կար գեր հաս տա տե լու: 
Փոքր Մհե րի պայ քա րը ոչ մի այն ար տա քին 
թշ նա մի նե րի դեմ է, այլև ներ քին հարս տա
հա րող ու ժե րի, ա վա տա տի րա կան կար գե
րի, ի րենց ա ռա քե լու թյու նը չգի տակ ցող ու 
չկա տա րող իշ խա նա վոր նե րի, ե կե ղե ցա կա
նու թյան:

«Սա սուն ցի Դա վիթ» – հայոց լե զու
1939 թ. դյու ցազ ներ գու թյան հա զա րա

մյա կի կա պակ ցու թյամբ մինչ այդ գրի ա ռն
ված վաթ սուն պա տում նե րից ստեղծ վում է 
հա մա հա վաք բնա գիր՝ «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
վեր նագ րով՝ Սա սու նի բար բա ռով: Հա մա հա
վաք բնագ րում շատ է օգ տա գործ ված գրա
բա րյան զ նախ դի րը.

Զզ րե հի շա պիկ հա գավ.
Զզ րե հի քա մար կա պեց,– քա մար մեջ քով 

էր: (1, 80):
Դյու ցազ ներ գու թյան լե զուն հա րուստ է 

խոս քի պատ կե րա վոր ման ար տա հայտ չա մի

ջոց նե րով՝
հա մե մա տու թյուն՝
Ի նչ պես շուն մի օռ նա՝ գե տին պոռ թեց
Ի նչ պես քառ սուն ջուխտ գո մեշ ներ լծես… 

(1, 89):
Փո խա բե րու թյուն՝
Դա վիթ որ ի մա ցավ՝ ա սաց.
–Իմ ցեց իմ ան ձից է… (1, 101):
Չա փա զան ցու թյուն՝
Է լան զտ ղեն բա րու րե ցին,
Գութ նի շղ թա ներ բն դի տեղ փաթ թե ցին 

վեր է նոր: (1, 96):
Ա նդ րա դարձ
Խմ բե րի ան դամ նե րը խճան կար մե թո դի 

կա նոն նե րով պետք է փո խեն ի րենց խմ բե րը 
այն պես, որ յու րա քան չյուր խմ բում լի նի չորս 
խմ բե րից մե կա կան ան դամ: Ի րենց աշ խա
տանքն ամ փո փեն գծա պա կեր նե րով՝ (10 ր)

«Սաս նա ծռեր» դյու ցազ նա վե պի կեն
սա ծառ

ԿԵՆՑԱՂ ՄՇԱԿ�ՅԹ   ԿՐՈՆ   ՕՐԵՆՔ 

ՊԵՏ��Ն
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ՍԱՍՈՒՆՑԻ   
ԴԱՎԻԹ 

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊ 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Բուսական աշխարհ  
կեկենսագործունեությո

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 

ԿՐՈՆ 

Ծեսեր, հավատալիքներ 

 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սասուն , Վան 

ՀԱՅՈՑ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատմական  իրադարձություններ  

Չափման  միավորներ 

Դիագրամներ 

   Լեզ         ու 
Ռազմական խո                                               րհրդանիշեր 

Ոճաբանություն 

Տնային հանձ նա րա րու թյուն՝ «Սա սուն
ցի Դա վիթ» –ար վեստ. T –աձև ա ղյու սա կով 
ներ կա յաց նել դյու ցազ նա վե պի թե մայով 
ստեղծ ված ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն

նե րը՝ T –աձև ա ղյու սա կի մի սյու նա կում նշե
լով ար վես տի տե սա կը, մյու սում՝ ստեղ ծա
գոր ծու թյան վեր նա գի րը: (3 ր) 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Դ. Գաս պա րյան, Գրա կա նու թյուն–9, Եր., «Տիգ րան Մեծ», 2013:
2. «Սա սուն ցի Դա վիթ» (Լ ևոն Մկրտ չյա նի ա ռա ջա բա նով), «Ար ևիկ», 1988:
3. Տ. Թան գա մյան, Ջ. Սա ֆա րյան, Կեն սա բա նու թյուն–9, Եր., «Զան գակ», 2014:
4. Մ. Մա նա սյան, Ա. Հով սե փյան, Հա յաս տա նի աշ խար հագ րու թյուն–9, Եր., «Զան գակ», 2014:
5. Էդ. Ղա զա րյան, Ա. Կի րա կո սյան, Ֆի զի կա և ա ստ ղա գի տու թուն, Եր., «Է դիթ պրինտ», 2009:
6. Լ. Սա հա կյան, Գ. Փի րու մյան, Քի մի ա–8, Եր., «Ար ևիկ», 2008:
7. Ա. Գյուլ բու դա ղյան, Կ. Հա րու թյու նյան, Հա սա րա կա գի տու թյուն–8, Եր., «Զան գակ», 2013:
8. Վ. Օ հա նյան, Ս. Մար գա րյան, Նախ նա կան զին վո րա կան պատ րաստ վա ծու թյուն, Եր., «Աստ ղիկ 

գրա տուն», 2014:
9. Ա. Մել քո նյան, Հ. Ա վե տի սյան, Հայոց պատ մու թյուն–10, Եր., «Զան գակ», 2009:
10. Ա. Նա զա րյան, Շա հե վար դա պետ Ա նա նյան, Հայոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն, «Տիգ րան Մեծ», 2014:
11. Ին տեգր ված թե մա տիկ մի ա վոր ներ, Եր., Այ ռեքս, 2007:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
ЭПОСА ,,ДАВИД САСУНСКИЙ”

Л. САРДАРЯН

Эпос ,,Давид Сасунский”, как литературный материал, дает возможность изучению 
межпредметных связей с естествознанием, обществознанием, религией, географией, 
военной историей, армянской и всемирной историей, армянским языком. Эпос применяем 
как интегрированная тематическая единица.
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THE USE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS DURING THE TEACHING  
OF DAVIT OF SASSOON EPIC

L. SARDARYAN

Sasunci Davit as a material of literature, gives an opportunity to study interdisciplinary con
nections with natural science, social science, religion, geography, military science, World histori, 
Armenian histori, Armenian language. The epic can he used as an integrated thematic unit in 
pedagogical methodology.
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Ա ՆԱ ՀԻՏ Ի ԿԻ ԼԻԿՅԱՆ

ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ  
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ  ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ  

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
«Հան րակր թու թյան ո լոր տի բա րե փո խում

նե րի ներ կա փու լի հիմ նա կան խն դի րը կր թու
թյան ո րա կի ա պա հո վումն է: Այս նպա տա կով 
սկիզբ է դր վել բազ մա թիվ նա խա ձեռ նու թյուն
նե րի, ո րոնք նե րա ռում են կր թու թյան ո րա կը 
պայ մա նա վո րող գրե թե բո լոր գոր ծոն նե րը` 
մարդ կային ռե սուրս նե րը, ծրագ րա մե թո դա
կան ա պա հո վու մը, նոր մա տիվ –ի րա վա կան 
դաշ տը, ի նս տի տու ցի ո նալ հա մա կար գը: 
Ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րը նպա տա
կաուղղ ված են. 

ա) ա պա հո վե լու ո րա կյալ կր թու թյուն, 
բ) բարձ րաց նե լու հան րակր թու թյան ար

դյու նա վե տու թյու նը, 
գ) կր թու թյու նը դարձ նե լու ար դի ա կան, հա

մա պա տաս խա նեց նե լու զար գաց ման պե տա
կան, մի ջազ գային մի տում նե րին» [4]:

Հան րա պե տու թյան դպ րոց նե րի մե ծա մաս
նու թյան հա գեց վա ծու թյու նը տե ղե կատ վա
կան և հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գի ա նե րով 
(ՏՀՏ), դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րին հա մա
պա տաս խան հա մա կարգ չային գի տե լիք նե
րով զի նող վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րը և 
դա սըն թաց նե րը դրանց կի րառ ման լայն հնա
րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում:

Հան րակր թու թյան կազ մա կերպ ման 
գոր ծըն թա ցում տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գի ա նե րը կի րառ վում են ա մե նա տար բեր 
նպա տակ նե րով` դպ րո ցա վա րու թյուն, այլ դպ
րոց նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա
մա գոր ծակ ցու թյուն, դպ րո ցա կան լայ նա ծա
վալ նա խագ ծեր, հե տա զո տա կան ու փոր ձի 
փո խա նակ ման աշ խա տանք ներ, ու սու ցիչ նե րի 
հե ռա վար ու սու ցում ի րա կա նաց նե լու, ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու, կր թա
կան նյու թեր և ու սում նա կան նո րու թյուն ներ 
ո րո նե լու, շնոր հան դես ներ պատ րաս տե լու, 
ա շա կերտ նե րի, ծնող նե րի և մաս նա գետ նե րի 
հետ հա ղոր դակց վե լու, հաշ վետ վու թյուն ներ 
ներ կա յաց նե լու հա մար, ցան կա ցած ա ռար
կայի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում [5]:

Կեն սա բա նու թյան դա սա վանդ ման գոր

ծըն թա ցում ՏՀՏ– նե րի կի րառ ման ո ւղ ղու թյուն
ներն են.

1. ա մե նօ րյա աշ խա տան քում ա ռար կա
յա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման և կա
տա րե լա գործ ման, ի նք նու րույն աշ խա տանք 
կա տա րե լու և ի նք նակր թու թյան մի ջոց, կա
տա րե լա գործ ման սո վո րա կան և ան հրա ժեշտ 
գոր ծիք [2, 5–10]: Հա մա կար գի չը հեշ տաց նում 
է հա մա ցան ցից տե ղե կու թյուն նե րի հա վա
քագ րումն այն նյու թի մա սին, ին չը ծրագ րային 
պա հանջ է, սա կայն դա սագր քում դրանց մա
սին տե ղե կու թյուն նե րը բա վա րար չեն:

2. Ա ռար կա յա կան օ լիմ պի ա դա նե րին մաս
նակ ցող ա շա կերտ նե րի հետ տար վող աշ խա
տանք նե րի ի րա կա նա ցում: 

3. Հա մա կարգ չային մո դե լա վոր մամբ լա
բո րա տոր– գործ նա կան աշ խա տանք ներ կա
տա րե լու, դի ագ րամ ներ, գրա ֆիկ ներ կա ռու
ցե լու գոր ծիք [3, 53–57]:

4. Նոր նյու թը բա ցատ րե լու մի ջոց՝ ու սու
ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող թե մա տիկ 
ֆիլ մե րի, դա սե րի ըն թաց քում նյու թի յու րա
ցու մը հեշ տաց նող, սո վո րող նե րի հե տաքրքր
վա ծու թյունն ու սերն ա ռար կայի նկատ մամբ 
մե ծաց նող շար ժա պատ կեր նե րի, նկար նե րի, 
գոր ծըն թաց նե րի հա ջոր դա կա նու թյան, եր
ևույթ նե րի ցու ցադ րում և ներ կա յա ցում: 

5. Ա մե նօ րյա և ամ փո փիչ դա սե րի ըն թաց
քում, մի ջո ցա ռում նե րի, ի նք նու րույն գործ
նա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով սա հի կա հան դես նե րի (շ նոր հան
դես նե րի) պատ րաս տում, ցու ցադ րում և ներ
կա յա ցում:

6. Է լեկտ րո նային վիր տո ւալ փոր ձե րի ի րա
կա նա ցում:

7. Առ կա ե րաշ խա վոր ված ու սում նաօ ժան
դակ ձեռ նարկ նե րով դա սե րի կազ մա կեր պում:

8. Հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի զար գաց մանն ու կա տա
րե լա գործ մա նը նպաս տող մի ջոց: Տա րի նե րի 
մեր փոր ձը ցույց է տվել, որ ա շա կերտ նե րը 
մեծ հա ճույ քով են աշ խա տում հա մա կար գիչ
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նե րով, սի րով և պատ րաս տա կա մո րեն օգ նում 
են մի մյանց նյու թը ու սում նա սի րե լու, ա վե լի 
լավ յու րաց նե լու գոր ծում, դրս ևո րում են ստեղ
ծա գոր ծա կան մեծ ըն դու նա կու թյուն ներ: 

Կեն սա բա նու թյան գոր ծող ծրագ րե րը հնա
րա վոր են դարձ նում բա վա կա նա չափ ժա մեր 
նա խա տե սել թե մայի կրկ նու թյան, ամ փոփ
ման, ամ րապնդ ման հա մար: Դրանք շատ 
նպա տա կային են և ար դյու նա վետ, ե թե զու

գակց վում են ՏՀՏ– նե րի կի րառ մամբ:
Ձեր ու շադ րու թյանն եմ ներ կա յաց նում 

11–րդ դա սա րա նում «Է վո լյու ցի այի ժա մա նա
կա կից տե սու թյու նը: Միկ րոէ վո լյու ցի ա: Մակ
րոէ վո լյու ցի ա» թե մա նե րի ամ փոփ ման նպա
տա կով ան ցկաց ված դա սի պլան –օ րի նակ: 
Ցու ցադ րու թյան նյու թը ներ կա յաց նում եմ հա
վել վա ծում սլայ դե րով (սա հա սա լիկ նե րով):

  Դա սի պլան 
Ա ռար կան՝    Կեն սա բա նու թյուն  Ա միս, ամ սա թիվ`  10.05.2016 թ.
Դպ րո ցը`    Գյում րու թիվ 3 ա վագ  Դա սա րան՝   XI
Դա սի տի պը`  Ամ փո փիչ դաս  Տևո ղու թյու նը`   90 ր.

Մի ջա ռար կա յա կան կապ` Ին ֆոր մա տի կա, հայոց լե զու, աշ խար հագ րու թյուն:
Դա սի թե ման՝ «Է վո լյու ցի այի ժա մա նա կա

կից տե սու թյու նը: Միկ րոէ վո լյու ցի ա: Մակ րոէ
վո լյու ցի ա» թե մա նե րի կրկ նու թյուն և ամ փո
փում:

Դա սի նպա տակ նե րը. 
Ա կա դե մի ա կան – 1. ՏՀՏ տար բեր մի

ջոց նե րի, ա ռա ջադ րանք նե րի բազ մա զա նու
թյան և դրանց կի րառ ման մի ջո ցով նպաս տել 
ա ռար կայի նկատ մամբ հե տաքրք րա սի րու
թյան և դա սի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
մա նը: 

2. Սո վո րող նե րը կա րո ղա նան ամ բող ջաց
նել է վո լյու ցի ոն գոր ծըն թա ցի մա սին պատ
կե րա ցում նե րը, հս տակ ձևա կեր պել կար ևոր 
հաս կա ցու թյուն նե րը, եզ րույթ նե րը հա մե մա
տել տար բեր եր ևույթ նե րը, կա տա րե լա գոր
ծեն՝ սո վո րեց նե լով սո վո րե լու հմ տու թյուն նե րը 
(ս լայ դեր 2–23):

3. Սո վո րող նե րին նա խա պատ րաս տել թե
մա տիկ ամ փո փիչ գրա վո րին:

Զար գաց նող – Զար գաց նել սո վո րող նե րի. 
•  է վո լյու ցի ոն մտա ծո ղու թյու նը (ս լայ

դեր 1, 2),
• ս տեղ ծա գոր ծա կան, զգա յա կան– զու

գոր դա կան մտա ծո ղու թյու նը (ս լայ դեր 22, 23),
• տ րա մա բա նա կան կա րո ղու թյուն ներն 

ու հմ տու թյուն նե րը (ս լայ դեր 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 16, 18),

•  գի տե լիք նե րը ին տեգ րե լու, դա սա
կար գե լու հա մե մա տե լու կա րո ղու թյուն ներն ու 
հմ տու թյուն նե րը (ս լայ դեր 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 23),

•  ճա նա չո ղա կան հմ տու թյուն նե րը 

(ս լայ դեր 1, 2, 6, 13, 17, 18, 20, 21),
• գ րա գետ գրա վոր և բա նա վոր խոսք 

կա ռու ցե լու, սե փա կան տե սա կետ ներն ու մտ
քե րը ներ կա յաց նե լու, հիմ նա վո րե լու, եզ րա
կա ցու թյուն ներ ա նե լու կա րո ղու թյուն ներն ու 
հմ տու թյուն նե րը (ս լայ դեր 2–23),

•  հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րը (բո լոր ա ռա ջադ
րանք նե րը),

•  ար ժե քային հա մա կար գը (ս լայդ 23):
Դաս տի ա րակ չա կան – Սո վո րո ղը կկա րո

ղա նա ` 
•  զար գաց նել օբյեկ տիվ գնա հատ ման` 

ի նք նագ նա հատ ման և փո խա դարձ գնա հատ
ման, կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը 
(ս լայդ 23),

•  եր ևույթ նե րը դի տար կել տար բեր տե
սան կյու նից, քն նար կել և կա տա րել դրանց 
ա ռա վել լի ար ժեք վեր լու ծու թյուն,

•  ժա մա նա կը բաշ խել և խե լա ցի տնօ
րի նել,

• գլ խա վո րը զա տել ե րկ րոր դա կա նից 
(ս լայդ 3), 

•  ինք նադրս ևոր վել և ցու ցա բե րել ան
հա տա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ը նդ հա
նուր գոր ծի մեջ ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն: 

Խն դիր նե րը.
1. ա պա հո վել դա սապ րո ցե սին բո լոր ա շա

կերտ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը,
2. ա պա հո վել ՏՀՏ– նե րի նպա տա կային 

կի րա ռու մը,
3. զար գաց նել ա շա կերտ նե րի տրա մա բա

նա կան մտա ծո ղու թյու նը,
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4. ստա ցած գի տե լիք նե րի կի րառ մամբ 
լրաց նել ա ղյու սակ ներ, գծա պատ կեր ներ,

5. ամ բող ջաց նել, հա մա կար գել և ամ
րապն դել ստա ցած գի տե լիք նե րը,

6. ա շա կերտ նե րի օգ նու թյամբ կա տա րել 
ի նք նագ նա հա տում, փո խա դարձ գնա հա տում:

Դա սի ըն թաց քում կի րա ռած մե թոդ ներ – 
աշ խա տանք զույ գե րով, ա ղյու սակ նե րի, գծա
պատ կեր նե րի լրա ցում, նկար նե րի մեկ նա բա
նում, տե սա կետ նե րի ներ կա յա ցում:

Դա սի կա հա վո րու մը – է լեկտ րո նային գրա
տախ տակ, լու սաց րիչ, հա մա կարգ չով սա հի
կա հան դե սի ցու ցադ րում, ա ռա ջադ րանք նե
րով ան հա տա կան թեր թիկ ներ:

Դա սի ըն թաց քը՝ I – Նա խա պատ րաս տա
կան փուլ.

1. Կա տա րել ա շա կերտ նե րի հաշ վա ռում: 
Ներ կա յաց նել դա սի նպա տակ նե րը:

2. Ձևա վո րել 3 խումբ:
3. Ներ կա յաց նել գնա հատ ման սանդ ղա կի 

կա ռուց ված քը, չա փա նիշ նե րը: 
II – Խթան ման փուլ` 
1. Քն նար կել «Ի՞նչ է է վո լյու ցի ան» հար ցը: 
2. Ա շա կերտ նե րին բա ցատ րել ի մաս տի ըն

կալ ման փու լում ան հա տա կան թեր թիկ նե րով 
աշ խա տե լիս ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման 
սկզ բունք նե րը: Նրանք խմ բում աշ խա տե լու 
են թեր թիկ նե րի վրա, ի սկ դա սա րա նին ներ
կա յաց նե լու են խոս նա կի մի ջո ցով` լրաց նե լով 
է լեկտ րո նային գրա տախ տա կի վրա ցու ցադր
վող ա ղյու սակ նե րը:  (8 ր)

Ստորև ներ կա յաց նում եմ ան հա տա կան 
թեր թիկ նե րի ա ռա ջադ րանք նե րը.

• Թ վար կե՛ք տե սա կի չա փա նիշ նե րը և 
ա ռա ջար կե՛ք դրանք բնու թագ րող ա մե նա կար
ևոր բա ռեր կամ բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ 
(ս լայդ 3): 

• Ինչ պե՞ս են կոչ վում նկար նե րում 
պատ կեր ված կեն դա նի նե րի տե սակ նե րը: 
Նշե՛ք տե սա կի բնու թագր ման հա մա պա տաս
խան չա փա նի շը (ս լայդ 3):

• Լ րաց րե՛ք պա կա սող բա ռե րը կամ 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը և ա վար տին 
հասց րե՛ք նշ ված մտ քե րը (ս լայդ 4): 

• Ել նե լով ներ կա յաց ված սխե մայից` 
հա մա պա տաս խան վան դակ նե րում նշե՛ք տե
սա կա ռա ջաց ման ձևը և մեկ նա բա նե՛ք այն: 
Յու րա քան չյուր ձևից բե րե՛ք եր կո ւա կան օ րի
նակ ներ (ս լայդ 5):

• Լ րաց րե՛ք մակ րոէ վո լյու ցի այի և միկ

րոէ վո լյու ցի այի հա մե մա տա կան ա ղյու սա կը 
(ս լայդ 7):

•  Կազ մե՛ք ճիշտ հա մա պա տաս խա նու
թյուն (ս լայդ 8):

• Լ րաց րե՛ք գծա պատ կե րը: Հա մա պա
տաս խան վան դակ նե րում տե ղադ րե՛ք տր ված 
եզ րույթ նե րի հա մար նե րը: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր 
ը նտ րու թյու նը (ս լայդ 9):

•  Վեր նագ րե՛ք և մեկ նա բա նե՛ք (ս լայ դեր 
10, 11, 13, 14, 19, 20, 21):

• Լ րաց րե՛ք է վո լյու ցի այի հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րին և դրանց տա նող ու ղի նե րին 
վե րա բե րող գծա պատ կե րը (ս լայդ 15):

•  Վեր նագ րե՛ք և լրաց րե՛ք տր ված հա
մե մա տա կան ա ղյու սա կը (ս լայդ 16): 

• Ինչ պի սի՞ տե սակ ներ են պատ կեր
ված: Ի ՞նչն է նրանց հա մար ը նդ հա նուր:  
 (ս լայդ17):

• ?– նշան նե րով է վո լյու ցի այի ո ՞ր ու ղի
ներն են ներ կա յաց ված: Մեկ նա բա նե՛ք: Նկա
րում է վո լյու ցի այի ո ՞ր ու ղին չի եր ևում (ս լայդ 
18):

• Լ րաց րե՛ք պն դում նե րը և լրաց րած բո
լոր բա ռե րի ա ռաջ նա տա ռե րով ստա ցե՛ք նոր 
բառ (պետք է ստաց վի «կյանք» բա ռը – սլայդ 
22):

• Լ րաց րե՛ք քա ռա բա ժա նը (ս լայդ 23):
III – Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ` 
Ա շա կերտ նե րը ստա նում, ո րից հե տո լրաց

նում են հա մա պա տաս խան ա ռա ջադ րանք նե
րով թեր թիկ նե րը: Ե րեք խմ բե րից յու րա քան
չյուրն ու նե նում է թե մայի տար բեր դա սե րին 
վե րա բե րող տա րաբ նույթ ա ռա ջադ րանք ներ: 
Դրանք են.

I խում բը` 1, 4, 8,13,17,18, 20, 23 սլայ դեր
II խում բը` 2,7,11,14,15,17, 19, 23 սլայ դեր
III խում բը` 3, 5, 9, 10, 12, 16, 21, 23 սլայ դեր 

(18 ր)
IV – Կշ ռա դատ ման փուլ` 
1. Հանձ նա րար ված ա ռա ջադ րանք նե րին 

հա մա պա տաս խա նող ա ղյու սակ նե րը հա
ջոր դա բար ցու ցադր վում են է լեկտ րո նային 
գրա տախ տա կին, ո րոնք լրաց վում, մեկ նա
բան վում են խմ բե րի խոս նակ նե րի կող մից: 
Վեր ջին ներս նաև ստու գիչ հար ցեր են տա լիս 
մյուս խմ բե րին և պա տաս խա նում նրանց կող
մից ա ռա ջադր ված հար ցե րին: Լրա ցում ներ, 
ո ւղ ղում ներ կա րող է կա տա րել խմ բի մյուս 
ան դա մը, նաև այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք 
պա տաս խա նա տու չեն այդ ա ռա ջադ րան քի 
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կա տար ման հա մար: Դա հաշ վի կառն վի գնա
հատ ման ժա մա նակ:    (3 x 16 ր) 

Ու սուց չի գոր ծու նե ու թյու նը – Ամ բողջ դա
սի ըն թաց քում վե րահս կել և ո ւղ ղոր դել ա շա
կերտ նե րի աշ խա տան քը: 

Անդ րա դարձ` 
1. Յու րա քան չյուր ա շա կերտ մեկ նա բա նում 

է N 22 սլայ դի լրաց ման ար դյուն քում ստաց
ված «կյանք» բա ռի իր ըն կա լու մը:   (4 ր)

2. Ու սում նա սիր ված նյու թից բխող ա շա
կերտ նե րի զու գոր դա կան մտա ծո ղու թու նը 
բա ցա հայ տե լու նպա տա կով լրաց նում են N 23 
սլայ դի «Քա ռա բա ժան» ա ղյու սա կը, ո րի պա
հանջ ներն են.  

1) Ի ՞նչ է ի զգում: 
2) Ի ՞նչն էր հե տաքր քիր:
3) Դա սից ի ՞նչ կտա նեմ հետս կյանք:
4) Ի ՞նչ մի ա վո րով եմ գնա հա տում իմ այ

սօր վա աշ խա տանքն ու գի տե լիք նե րը:  6 ր) 
3. Քա ռա բա ժա նի 4–րդ վան դա կում ա շա

կերտ նե րի ի նք նագ նա հա տա կա նի մի ա վո րի 
հի ման վրա ձևա վո րել և հիմ նա վո րել յու րա
քան չյու րի վերջ նա կան գնա հա տա կա նը՝ հաշ
վի առ նե լով նաև մյուս ա շա կերտ նե րի կա տա

րած փո խա դարձ գնա հա տու մը:  (4 ր)
4. Քն նար կել ա շա կերտ նե րի կար ծիք նե րը 

և բա ցա հայ տել դա սի ու ժեղ և թույլ կող մե րը: 
(2 ր) 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Որ պես ամ փո փում ա վե լաց նեմ, որ ել նե լով 

ան հրա ժեշ տու թյու նից՝ ա ռա ջադ րանք նե րից 
շա տե րը կա րե լի է հեշ տու թյամբ ձևա փո խել` 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով գնա հատ ման 
տար բեր պա հանջ նե րի: Դա վկա յում է նաև 
ու սուց չի մաս նա գի տա կան ու ման կա վար ժա
կան վար պե տու թյան մա սին: Օ րի նակ` N 16 
սլայ դում ներ կա յաց ված ա ղյու սա կը կա րե լի է 
տալ.

ա) հու շե լով և՛ ը նդ հա նուր վեր նա գի րը, և՛ 
եր կու սյու նակ նե րի վեր նագ րե րը` դարձ նե լով 
նվա զա գույն գնա հա տա կա նի պա հանջ, 

բ) թեթև հուշ մամբ` գրե լով ը նդ հա նուր վեր
նա գի րը – մի ջին մա կար դա կի պա հանջ,

գ) ա ռանց հուշ ման, ը նդ հան րա պես չն շե
լով ա ղյու սա կի վեր նա գի րը` ա ռա վե լա գույն– 
մա կար դա կի պա հանջ:

Հա վե լեմ, որ սա հի կա հան դե սում առ կա 
բո լոր նկար նե րը վերց ված են հա մա ցան ցից:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ (ս լայ դեր)
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ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

А. ИКИЛИКЯН

В статье показана важность, актуальность и необходимость использования ИКТ в процессе 
преподования биологии. Приведен пример обобщительного урока с использованием ИКТ. 

THE USE OF THE INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN THE 
TEACHING OF BIOLOGY

A. IKILIKYAN

The article highlights the necessity and relevance of ICT (information and communication 
technologies) effective application when teaching Biology. We also submit a sample of a summary 
lesson with the use of ITC in class. 
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Գո յու թյուն ու նեն տար բեր մե թոդ ներ, 
ո րոնք ամ րապն դում են ու սու ցիչ– սո վո րող ու
սում նա կան կա պը դա սըն թա ցի ըն թաց քում և 
հան գեց նում ա վե լի լավ ար դյունք նե րի: Դրան
ցից մե կը հա մար վում է խա ղային մե թոդ նե րի 
կի րա ռումն օ տար լե զու նե րի ու սուց ման մեջ:

«Որ պես զի ու ղե ղը սո վո րի, ան հրա ժեշտ է 
զգաց մունք ներ ա րթ նաց նել, հու զել», – պն դում 
են ու ղե ղի նեյ րո դի դակ տի կայով զբաղ վող 
գիտ նա կան նե րը։ Նրանք ու նեն բազ մա թիվ 
ու սում նա սի րու թյուն ներ, ո րոնք ա պա ցու ցում 
ե ն՝ խա ղային մե թո դի կի րառ ման և դրա ժա
մա նակ ա ռա ջա ցած հու զա կան, նաև մր ցակ
ցային զգա ցո ղու թյուն ներն օգ նում են ու ղե ղի 
ըն կա լու նա կու թյա նը: Ու սուց ման նոր մի տում
նե րից է այս պես կոչ ված նեյ րո դի դակ տի կան, 
ո րն ու նի մեկ ա ռանց քային մո տե ցում. չկա ու
սու ցում ա ռանց զգաց մունք նե րի1: 

Ա ռանց ծա վալ վե լու նեյ րո դի դակ տի կայի 
և ո ւս ման մեջ զգաց մունք նե րի կար ևո րու
թյան տե սա կան հար ցե րի շուրջ (քա նի որ 
դա շատ հե տաքր քիր, բայց ա ռան ձին քն
նար կում պա հան ջող թե մա է), սույն հոդ վա
ծում ան դրա դարձ կկա տար վի խա ղե րի կի
րառ ման փոր ձին, դրանց ո րոշ տե սակ նե րի 
նկա րագ րին և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
վրա դրանց ազ դե ցու թյա նը: 

Դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա
նակ շատ հա ճախ դա սա վան դող նե րի ա ռջև 
ծա ռա նում է այն խն դի րը, թե ի նչ պես սո վո
րող նե րի մեջ ա ռա ջաց նել հե տաքրք րու թյուն 
ա ռար կայի նկատ մամբ, ի նչ պես նրանց լի ար
ժեք նե րա ռել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ 
և դր դել լի նել ա վե լի ակ տիվ: Հա ճախ ա ռա
ջա նում են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ սո վո րող նե րի 
հետ աշ խա տե լու ա վան դա կան ե ղա նակ նե րը 
չեն օգ նում: Ո ւս ման մեջ խա ղե րի կի րառ ման 
ան ժխ տե լի ար դյու նա վե տու թյու նը, կար ծում 
ե նք, հենց այս փաս տի վրա է հիմն ված: 

Սա կայն ան հրա ժեշտ է նշել, որ այս մե թո դի 
կի րա ռու մը և ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը 

1  Games and Activities for the English as a Second Language 
Classroom, England, 2003.

դեռ բա վա րար չա փով ու սում նա սիր ված չեն: 
Դրա մի շարք բա ղադ րիչ ներ լայն կի րա ռում 
չու նեն: Բայց հենց խա ղային մե թո դը կա րող է 
լու ծել այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են` ճա
նա չո ղա կան հե տաքրք րա սի րու թյան ամ րապն
դում, ու սում նա կան բարդ գոր ծըն թա ցի թեթ
ևա ցում, սո վո րող նե րի մեջ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ո րակ նե րի ամ րապն դում և ձևա վո րում, ի նչ պես 
նաև զար գաց նել դա սա վան դո ղի մաս նա գի
տա կան ո րակ նե րը և այն կա պել ժա մա նա կա
կից տեխ նո լո գի ա նե րի և մո տե ցում նե րի հետ2: 
Խա ղե րը (խա ղային մե թո դի բնույ թով) կա րե լի 
է բա ժա նել հետ ևյալ կերպ.

• Ա ռար կա յա կան
•  Սյու ժե տային
•  Դե րային
•  Գործ նա կան 
• Եր ևու թա կան
•  Թա տե րա կա նաց ված խա ղեր3

Կո նիշ ևայի կար ծի քով խա ղային մե թո դը 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում է ա վե
լի տա րո ղու նակ և ար դյու նա վետ: Որ պես աս
վա ծի ա պա ցույց՝ նա բե րում է մի քա նի փաս
տարկ ներ.

•  Խա ղը դր դում է մաս նա կից սո վո րող
նե րին ակ տիվ ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն թա ցի 
և դրա նով դառ նում է ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը կազ մա կեր պե լու ար դյու նա վետ մե թոդ:

•  Խա ղային գոր ծու նե ու թյան ժա մա
նակ ա ռա ջին պլա նում են սո վո րո ղը և նրա 
գոր ծու նե ու թյու նը. սա գործ նա կան հմ տու
թյուն ներ ձեռք բե րե լու յու րա տե սակ փորձ է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս յու րաց նե լու 
մա տուց վող նյու թի մինչև 90 տո կո սը:

•  Խաղն ա զատ գոր ծու նե ու թյուն է, ո րը 
տա լիս է ը նտ րու թյան, ի նք նաար տա հայտ
ման, կողմ նո րոշ ման և ի նք նակր թու թյան 
հնա րա վո րու թյուն:

•  Խաղն ու նի ո րո շա կի ար դյունք, ո րը 
խթան է դառ նում սո վո րո ղի հա մար, հաս նել 

2  Гальскова  Н.  Д.,  Современная  методика  обучения 
иностранным языкам, М., 2000.
3   Бим И. Л., Методика обучения иностранным языкам, 
М., 1977.

Հ ՌԻՓ ՍԻ ՄԵ ՀԱԽ ՎԵՐԴՅԱՆ 
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ո րո շա կի նպա տա կի (հաղ թա նակ) և գի տակ
ցել այդ նպա տա կի մի ջոց նե րը:

•  Խա ղում թի մե րը կամ ա ռան ձին սո
վո րող ներն ի սկզ բա նե հա վա սար են (չ կան 
լավ ու վատ սո վո րող ներ. կան խա ղա ցող
ներ), ար դյուն քը կախ ված է հենց խա ղա ցո
ղից, նրա պատ րաստ վա ծու թյան, ու նա կու
թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի և բնա վո րու թյան 
մա կար դա կից:

• Մր ցակ ցու թյու նը խա ղի ան բա ժա նե
լի մասն է: Այն խթա նում է, որ պես զի սո վո
րող ներն ակ տիվ նե րառ վեն գոր ծըն թա ցում: 
Ստեղծ վում է հար մա րա վե տու թյան վի ճակ 
ամ բողջ գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ:

• Խա ղում միշտ կա ի նչ –որ գաղտ նի, 
ան հայտ եր ևույթ կամ պա տաս խան: Դա ակ
տի վաց նում է սո վո րո ղի մտա վոր գոր ծու նե
ու թյու նը և դր դում է նրան գտ նե լու պա տաս
խա նը1:

Բա ցի ու սում նա կան մե թոդ լի նե լուց՝ խա
ղը մարդ կային զար գաց ման պատ մու թյանն 
ա նընդ հատ ու ղեկ ցող գոր ծըն թաց է: Դա ին
ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հիմ քե րից 
մեկն է: Մարդ կային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում խա ղը կա տա րում է հետ ևյալ գոր ծա
ռույթ նե րը.

• զ վար ճանք (սա խա ղի հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթն է՝ ու րա խաց նել, ա ռա ջաց նել հե
տաքրք րու թյուն),

•  հա ղոր դակ ցային (հիմն վում է շփ ման 
մի ջոց նե րի վրա),

•  խա ղա թե րապև տիկ (մի շարք խն
դիր նե րի հաղ թա հա րում, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են կյան քի գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ
նե րում), 

• ինք նաի րա ցում (ու նա կու թյուն նե րի և 
թաքն ված հնա րա վո րու թյուն նե րի ար տա հայ
տում),

•  միջ շա կու թային հա ղոր դակ ցում (բո
լոր մարդ կանց հա մար նույ նա կան սո ցի ալ–
մ շա կու թային ար ժեք նե րի յու րա ցում),

•  սո ցի ա լա կա նա ցում (հա սա րա կա
կան ը նդ հա նուր հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
նե րա ռում),

•  գե ղա գի տա կան (հա ճույ քը, ո րն 
ստա նում են խա ղից)2: 

1    Конышева  А.  В.,  Игровой  метод  в  обучении 
иностранным языкам., Минск, 2008.
2    Стронин  М.  Ф.,  Обучающие  игры  на  уроках 
английского языка, М., 1994.

Ակն հայտ է, որ խա ղե րը ման րակր կիտ 
մտած ված լի նե լու, ճիշտ, տե ղին կազ մա կեր
պե լու դեպ քում ոչ մի այն կա րող են օգ տա
գործ վել որ պես կարճ ը նդ մի ջում ներ ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում, այլև այդ գոր ծըն թացն 
ամ բող ջո վին կա րող է հիմն ված լի նել տա
րա տե սակ խա ղե րի և խա ղային գոր ծու նե ու
թյուն նե րի վրա, կա րող է լի նել ու սում նա կան 
ամ բող ջա կան մե թոդ:

Կար ծում եմ` այս մե թո դը լավ է գոր ծում և 
հա ջող ված այ լընտ րանք է լեզ վի ու սուց ման 
հատ կա պես սկզբ նա կան փու լում, ե րբ սո վո
րող նե րը դեռ ար տա հայտ վել չեն կա րո ղա
նում, որ պես զի հա ղո դակց վե լու գոր ծա ռույթ 
ի րա կա նաց նեն, ի սկ մեծ քա նա կի նոր բա
ռա պա շա րի յու րա ցու մը դժ վար է հատ կա պես 
դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար։ 
Նրանց այս փու լը դան դաղ ու ձանձ րա լի կա
րող է թվալ: Նշեմ, որ ստորև նկա րագր ված 
խա ղե րը հիմ նա կա նում A1–A2 մա կար դակ նե
րի հա մար են նա խա տես ված, բայց կա րող են 
հար մա րեց վել նաև B–C մա կար դակ նե րին: 

Ե ղել են խա ղային գոր ծու նե ու թյան տե
սակ ներ, ո րոնք ա կն կալ վող ար դյուն քի չեն 
բե րել կամ ոչ բո լոր խմ բե րում են գոր ծել մի
ա տե սակ հա ջո ղու թյամբ, ցան կա ցած դեպ
քում նա խա պես ճշգ րիտ կան խա տե սե լու 
ար դյուն քը դժ վար է, մի այն ա մեն կոնկ րետ 
խա ղի փոր ձարկ մամբ է հնա րա վոր լի նում 
պար զել դրա ար դյու նա վե տու թյու նը տա րա
տե սակ խմ բե րում:

Փոր ձենք ա ռանձ նաց նել ու նկա րագ
րել այդ խա ղե րից ա մե նաա հա ջող ված նե րը, 
ո րոնք կի րա ռել ե նք ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում:

Նոր թե մա տիկ բա ռա պա շա րի ներ կա
յաց ման ու մտա պահ մանն ո ւղղ ված խա ղեր. 
սկ սեմ նրա նից, որ ցան կա ցած խա ղային 
գոր ծու նե ու թյուն շատ ա վե լի ակ տիվ ու ար
դյու նա վետ է, ե թե դրա նում կա մր ցակ ցային 
տարր. այ սինքն, ե թե խում բը բա ժա նում ե նք 
եր կու մեծ թի մի կամ մի քա նի փոքր թի մե րի, 
ցան կա լի է՝ պա տա հա կան սկզ բուն քով, ոչ թե 
ի րենց ցան կու թյամբ կամ ու սուց չի ցուց մամբ, 
քա նի որ այդ պես բո ղոք ներ չեն լի նում: Խու
սա փում եք միշտ նույն թի մերն ու նե նա լուց (ի 
դեպ, փոր ձը ցույց է տա լիս, որ մոտ ըն կեր
նե րը, տար բեր թի մե րում հայտն վե լով, շատ 
ա վե լի ակ տիվ են մր ցում ի րար հետ). պա տա
հա կան բա ժա նու մը կա րե լի է ա նել տար բեր 
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կերպ: Մենք դա ա նում ե նք թղ թե րի վրա գրե
լով մի շարք ան գլա խոս և նույն քան ոչ ան գլա
խոս ե րկր նե րի ա նուն ներ, այ նու հետև դրանք 
հա կա ռակ ե րե սով շուռ ե նք տա լիս, խառ նում 
և ա ռա ջար կում յու րա քան չյուր մաս նակ ցի 
վերց նել կույ տից մի թղ թիկ: Բո լոր նրանք, 
ով քեր վերց րել են ան գլա խոս ե րկ րի ան վան
վամբ թղ թիկ, կկազ մեն ա ռա ջին խում բը, ով
քեր` ոչ ան գլա խոս, կլի նեն ե րկ րորդ խմ բում: 
Նույ նը կա րե լի է ա նել՝ բա ռե րի ցան կա ցած 
եր կու տար բեր ի մաս տային խումբ ը նտ րե
լով: Վի ճա կա հա նու թյու նից հե տո, ե րբ թի մե
րը ձևա վոր վում են, սկ սում ե նք բուն մր ցույ թի 
գոր ծըն թա ցը:

Թի մի կար ևո րու թյու նը և թի մային գի տակ
ցու թյու նը ա ռա վել ը նդ գծե լու հա մար ա ռա
ջար կեք ա նուն ը նտ րել յու րա քան չյուր թի մի 
հա մար, այն գրե՛ք թղ թի կամ գրա տախ տա կի 
վրա` այ նու հետև ա մեն մե կի տակ ա վե լաց նե
լով այդ թի մե րի հա վա քած մի ա վոր նե րը:

Դա սա սե նյա կում առ կա ա ռար կա նե րի 
ա նուն նե րը սո վո րե լու կամ վեր հի շե լու հա մար 
կա րե լի է դրանք գրել կպ չուն թեր թիկ նե րի 
վրա՝ ա մեն թի մի հա մար մի գույ նի թղ թիկ ներ 
ը նտ րե լով: Սահ ման ված ժա մա նա կում ա մեն 
թիմ պետք է հասց նի փակց նել թղ թիկ նե րը 
հա մա պա տաս խան ա ռար կայի վրա յու րա
քան չյուր ճիշտ պա տաս խա նի հա մար ստա
նա լով մեկ մի ա վոր:

Տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րին բնո րոշ 
մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րին ծա նո թա
նա լու հա մար խա ղում ե նք «Ո՞վ եմ ես» խա
ղը: Հար կա վոր է նա խա պես պատ րաս տել 
տար բեր մաս նա գի տու թյուն ներ պատ կե րող 
նկար ներ, ի նչ պես նաև մաս նա գի տու թյուն
նե րի ա նուն նե րի ցու ցա կը յու րա քան չյուր 
խմ բի հա մար: Նախ ծա նո թա նա լով ցու ցա
կին և պար զա բա նե լով նոր բա ռե րը` սկ սում 
ե նք խա ղը: Ա մեն թի մից հեր թով մի մաս նա
կից սե ղա նից վերց նում է մի նկար այն պես, 
որ մյուս մաս նա կից նե րը չտես նեն, թե ի նչ է 
պատ կեր ված, և ան ձայն շար ժում նե րով փոր
ձում է բա ցատ րել, թե դա ի նչ մաս նա գի տու
թյուն է: Թի մա կից նե րը փոր ձում են գու շա կել 
և ա սել մաս նա գի տու թյան ան գլե րեն ան վա
նու մը` յու րա քան չյուր գու շակ ված բա ռի հա
մար ստա նա լով մեկ մի ա վոր: Սահ մա նեք 
եր կու մի ա վոր, ե թե բա ռը ա վե լի շուտ գու շա
կի հա կա ռա կորդ թի մը, և պայ քա րը կտ րուկ 
կթե ժա նա, և եր կու թի մե րին կս տի պեք ամ

բողջ ըն թաց քում ու շա դիր լի նել ու մաս նակ
ցել խա ղին:

Սնն դին վե րա բե րող բա ռա պա շա րը բա
վա կան հեշտ է սո վո րեց նել «Դո մի նո» խա ղի 
մի ջո ցով` դա սա կան դո մի նոյի խա ղա քար
տե րը փո խա րի նե լով մեր թե մային վե րա
բե րող քար տե րով` մի կող մում ու տե լիք նե րի 
պատ կեր նե րով, մյուս կող մում՝ դրանց ա նուն
նե րով: Քար տե րը բա ժան վում են ոչ թե ան
հա տա կան, այլ ա մեն թի մին վե ցա կան կամ 
ու թա կան, և քայ լե րը կա տար վում են հեր թով 
եր կու թի մե րի միջև. այն թի մը, ո ւմ խա ղա
քար տե րը ա ռա ջի նը վեր ջա նան, կճա նաչ վի 
հաղ թող և կս տա նա 5 մի ա վոր: Ե թե բա ռա
պա շա րը նոր է խա ղա ցող նե րի հա մար, նպա
տա կա հար մար է եր կու թի մե րին տրա մադ րել 
բա ռա պա շա րի հու շող ցան կը, ո րի ըն թաց
քում կա րող են օ գտ վել: Պարտ ված թի մը 
հա վե լյալ մի ա վոր ներ կա րող է վաս տա կել 
և հա վա սա րեց նել հա շի վը, ե թե կա րո ղա նա 
ճիշտ ան վա նել հա կա ռա կորդ թի մի կող մից 
ը նտր ված 5 ու տե լիք՝ ար դեն ա ռանց հու շող 
ցան կին նայե լու: 

Հա գուս տի վե րա բե րյալ բա ռա պա շարն 
ամ րապն դե լու հա մար կա րե լի է հա ճախ կի
րա ռել «Dobble» խա ղը: Այս խաղն հատ կա պես 
տա րած ված է իս պա նա խոս ե րկր նե րում, բայց 
ար դյու նա վետ է նաև ան գլե րե նի ու սուց ման 
հա մար: Խա ղի հա մար նա խա պես պատ րաս
տում ե նք հա գուս տի տար բեր մա սեր պատ կե
րող քար տեր (քար տե րը պատ րաս տե լու աշ
խա տան քը կա րե լի է ա նել սո վո րող նե րի հետ 
մի ա սին` ըն թաց քում նաև ներ մու ծե լով նոր 
բա ռա պա շա րը): Քար տե րը պատ րաստ ված 
են այն պես, որ յու րա քան չյուր եր կու խա ղա
քարտ մի այն մեկ ը նդ հա նուր պատ կեր ու նեն, 
խա ղա ցող նե րից յու րա քան չյու րին տր վում է 
մեկ խա ղա քարտ, և սե ղա նի կենտ րո նում դր
վում մնա ցած քար տե րը ե րեսն ի վեր ի րար 
վրա դար սած այն պես, որ եր ևա մի այն ա ռա
ջին քար տի պատ կեր նե րը: Խա ղը սկս վե լուն 
պես յու րա քան չյուր մաս նա կից պետք է գտ
նի իր քար տի և կենտ րո նում դր ված քար տի 
միև նույն պատ կե րը և ան վա նի այն ան գլե րեն։ 
Ճիշտ ան վա նե լու դեպ քում ի րեն է վերց նում 
սե ղա նի վրայի քար տը: Այ նու հետև մաս նա
կից նե րը փնտ րում են հա ջորդ խա ղա քար տը 
և ի րենց վերց րած վեր ջին քար տի նույն պատ
կե րը ու այդ պես շա րու նակ` փոր ձե լով հնա րա
վո րինս շատ քար տեր հա վա քել:
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Խա ղը բա վա կան ակ տիվ է և մեծ խմ բե
րում չա փա զանց ա ղմ կոտ կա րող է ստաց վել, 
այն պես որ նպա տա կա հար մար է ան ցկաց նել 
փոքր խմ բե րով: 

Ու րախ հարց ու պա տաս խան է ձևա վոր
վում «Իսկ դո՞ւ ե րբ ես լո ղա նում» խա ղի մի
ջո ցով` մեր շր ջա նում ո մանց ծա նոթ «Բ լի բել» 
ան վամբ: Մաս նա կից նե րից մե կը (թի մե րով 
խա ղի դեպ քում` եր կու սը) ա ռանձ նա նում է 
սե նյա կում, ի սկ սե նյա կը փոքր լի նե լու դեպ
քում մի քա նի վայր կյա նով լքում է այն, մինչ 
մյուս նե րը պա հում են ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն 
ցույց տվող մի բայ: Ներս մտ նո ղը (մտ նող նե
րը) պետք է հար ցե րի մի ջո ցով գու շա կի, թե 
ի նչ բառ է պահ ված` իր հար ցե րը կազ մե լիս 
որ պես փո խա րի նող բառ օգ տա գոր ծե լով «լո
ղա նալ» բա ռը և խո նար հե լով այն հա մա պա
տաս խան դեմ քով և թվով: Խա ղը նպաս տում 
է և՛ հար ցե րի ձևա կերպ ման մեջ հմ տա նա լուն, 
և՛ տար բեր դեմ քե րով կի րա ռե լուն ան գլե րե նի 
ան դրա դարձ բայե րը, ո րոնց գոր ծա ծու թյու
նը ո րո շա կի բար դու թյուն է ներ կա յաց նում 
(լո ղա նալ բայը ան դրա դարձ բայ է): Կա րող 
են օգ տա գործ վել այն պի սի հար ցեր, ի նչ պես 
«դու սի րո՞ւմ ես լո ղա նալ, քա նի՞ ան գամ ես լո
ղա նում, լո ղա նա լիս ի ՞նչ ես օգ տա գոր ծում, լո
ղա նա լուց հե տո քեզ ի նչ պե՞ս ես զգում» և այլն՝ 
փոր ձե լով պա տաս խան նե րից գու շա կել, թե 
ի նչ բառ է թաքն ված «լո ղա նալ» բա ռի հետ
ևում: Մի ա վոր է ստա նում այն թի մը, ո ւմ ներ
կա յա ցու ցիչն ա ռա ջինն է գու շա կում բա ռը: 

Ա ծա կան նե րի հա մե մա տա կան աս տի ճա
նը կա րե լի է կի րա ռել հետ ևյալ մր ցու թյան մեջ: 
Ա նգ լե րե նում, ի նչ պես և շատ լե զու նե րում, 
մարդ կանց, ի րե րը կամ եր ևույթ նե րը նկա
րագ րե լու հա մար դրանք հա մե մա տում են որ
ևէ կեն դա նու կամ կեր պա րի հետ, և դրան ցից 
շա տե րը կա յուն ար տա հայ տու թյուն ներ են 
դառ նում լեզ վի մեջ, այս պես, օ րի նակ` «կ րի
այից ա վե լի դան դաղ», «բույ սի պես պա սիվ», 
«այ ծից ա վե լի գիժ», «ա վե լի ծանր, քան կո վը՝ 
գր կած» և այլն: Նախ սո վո րող նե րին ծա նո
թաց նում ե նք նման ար տա հայ տու թյուն նե րին՝ 
բա ցատ րե լով դրանց մի ջո ցով հա մե մա տու
թյան ձևե րը, այ նու հետև եր կու թի մե րին բա
ժա նում ա ծա կան նե րի միև նույն ցան կը, ո րը 
պետք է օգ տա գոր ծեն նմա նա տիպ ար տա
հայ տու թյուն ներ կազ մե լու հա մար: Ե րբ բո լոր 
բա ռե րի ի մաս տը պար զա բան ված է, դա սա
վան դո ղը հեր թով ցու ցադ րում է պատ կեր ներ, 

ո րոնց շուրջ թի մե րը պետք է հասց նեն ճիշտ 
ար տա հայ տու թյուն ներ կազ մել: Հաղ թում է 
ի մաս տով և ձևով ճիշտ ա վե լի շատ ար տա
հայ տու թյուն ներ կազ մած թի մը:

Հա ճախ օգ տա գործ վող բա ռա խա ղե րից 
մե կը` խառն ված տա ռե րով բա ռը գու շա կե լու 
խա ղը, կա րե լի է մի փոքր ձևա փո խել և ա վե լի 
հե տաքր քիր դարձ նել: Ակ տիվ շար ժում մտց
նե լու հա մար կա րե լի է եր կու թի մե րին խնդ
րել, որ եր կու շար քով կանգ նեն գրա տախ
տա կի դի մաց, և ե րբ ու սու ցի չը ցույց է տա լիս 
խառ նած տա ռե րով բա ռը (օգ տա գոր ծե լով 
կա՛մ թուղթ, կա՛մ գրա տախ տակ, կա՛մ պրոյեկ
տոր, կա՛մ կպ չուն թղ թեր), շար քի ա ռա ջին 
կանգ նած մաս նա կի ցը վա զում է գրա տախ
տա կի մոտ (կամ պրոյեկտ վող հա մա կարգ չի) 
և գրում ճիշտ բա ռը. թի մի մյուս ան դամ նե րը 
կա րող են նրան հու շել բա ռը: Իր թի մի հա
մար մի ա վոր է վաս տա կում այն մաս նա կի ցը, 
ո րը ա ռա ջի նը կգ րի ճիշտ բա ռը: Այ նու հետև 
խա ղը շա րու նակ վում է նոր բա ռով և շար քի 
ե րկ րորդ ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Կպ
չուն թղ թե րի կի րա ռու մը զգա լի հեշ տաց նում է 
ըն թաց քը և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ի րա
կա նաց նե լու խա ղը ցան կա ցած մի ջա վայ րում, 
որ տեղ որ ևէ պատ կա1:

«Ճիշտ թե սուտ» խա ղը օգ նում է ամ
րապն դե լու բայե րի (հատ կա պես ան կա նոն) 
խո նար հու մը: Նա խա պես ը նտր ված մի շարք 
բայեր են ներ կա յաց վում մաս նա կից նե րին, 
և յու րա քան չյուր թի մի հանձ նա րար վում է 
դրան ցով կազ մել հին գա կան նա խա դա սու
թյուն, ո րոն ցից ե րե քը՝ ճիշտ, եր կու սը` սուտ: 
Այ նու հետև թի մե րը փո խա նա կում են ի րենց 
կազ մած նա խա դա սու թյուն նե րը և փոր ձում 
գտ նել հա կա ռա կորդ թի մի կազ մած սուտ նա
խա դա սու թյուն նե րը2:

Տար բեր թե մա տիկ բա ռա պա շար նե րի 
ը նդ հա նուր կրկ նու թյան հա մար ա ռա ջար կում 
եմ հետ ևյալ հե տաքր քիր խա ղը. ը նտ րում ե նք 
մեր ցան կա ցած թե մա տիկ խմ բե րը (կեն դա
նի, եր կիր, գույն, ու տե լիք, մաս նա գի տու
թյուն…), դրանք հեր թա կա նու թյամբ հա մա
րա կա լում, ի նչ պես այս տեղ:

Կող քի սյու նա կում յու րա քան չյուր հա մա րի 
հետ մի ա սին ը նտ րում ե նք մեկ տառ, ո րով էլ 
պետք է թի մե րը կա րո ղա նան հա մա պա տաս

1   Пособие для учителя, М., 2000.
2  Building  Blocks  for  English  by  Sarah  Philpot,  England: 
Delta Publishing, 2000.
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խան ո լոր տի բառ գտ նել: Օ րի նակ E 5, 5 հա մա
րի տակ գր ված է կեն դա նի, ու րեմն նշա նա կում 
է e տա ռով կեն դա նու ա նուն (կամ ա նուն ներ) 
պետք է գր վի, ա սենք՝ elephant (փիղ), և այդ
պես շա րու նակ: Ա ռա ջի նը բո լոր տո ղե րը լրաց
նող թի մը ա սում է` STOP՝ այդ պի սով կանգ նեց
նե լով խա ղը: Յու րա քան չյուր թիմ կար դում է 
իր գրած բա ռե րը և ստա նում այն քան մի ա վոր, 
որ քան ճիշտ գր ված բառ ու նի։

Կրկ նու թյան հա մար կա րե լի է օգ տա գոր
ծել նաև Аlphabet soup «Տա ռե րի ա պուր» խա
ղը, որ տեղ յու րա քան չյուր թի մի տր վում է խա
ղին վե րա բե րող, նա խա պես պատ րաստ ված 
թեր թիկ ներ:

Յու րա քան չյուր թիմ նախ ը նտ րում է բա
ռե րի այն ցան կը, ո րն օգ տա գոր ծե լու է, և 
գրում է դրանք աջ կող մի սյու նա կում, այ
նու հետև հար կա վոր է տե ղադ րել այդ բո լոր 
բա ռե րը վան դակ նե րի մեջ` ո ւղ ղա հա յաց, հո
րի զո նա կան կամ ան կյու նագ ծով, մեկ տառ 
– մեկ վան դակ սկզ բուն քով: Խա ղը ա վե լի 
բարդ կլի նի, ե թե բո լոր բա ռե րը վան դակ
նե րում տե ղադ րե լուց հե տո ա զատ մնա ցած 
վան դակ նե րը լց վեն պա տա հա կան տա ռե
րով: Հե տո թեր թիկ նե րը փո խա նակ վում են, և 
մինչև ո րո շա կի ժա մա նա կի լրա նա լը թի մե րը 
պետք է փոր ձեն հնա րա վո րինս շատ թաքն
ված բա ռեր գտ նել:

«Այո թե ոչ» խա ղի ժա մա նակ ը նտր վում է 
մի խա ղա ցող, ով մտ քում բառ է պա հում, կամ 
կա րե լի է նա խօ րոք նկար ներ պատ րաս տել և 
պա տա հա կան մեկն ը նտ րել: Թի մե րից յու րա
քան չյու րը հեր թով մե կա կան հարց է տա լիս, 
ո րին բա ռը պա հող մաս նա կի ցը պա տաս խա
նում է մի այն այո կամ ոչ: Օգ տա կար է նկա
րագ րող ա ծա կան նե րը կրկ նե լու հա մար, ի նչ
պես նաև «կա – չկա, ու նե նալ, ի նչ –որ բա նի 
հա մար լի նել» և այլ ար տա հայ տու թյուն ներ 
ամ րապն դե լու հա մար: Հաղ թում է ա ռա ջի նը 
բա ռը ճիշտ գու շա կած թի մը1:

Մի քիչ ա վե լի բարդ տար բե րակ է հայտ
նի «Tabu» խա ղը, ո րում խա ղա քար տե րի վրա 
նշ վում է ոչ մի այն թաքն ված բա ռը, ո րը մաս
նա կի ցը պետք է բա ցատ րի բա ռե րով, այլև ևս 
ե րեք տա բու բառ, ո րոնք բա ցատ րո ղը չի կա
րող օգ տա գոր ծել: 

Ու րախ, բայց ար դեն ոչ մր ցու թային գոր
ծու նե ու թյուն է «Խենթ պատ մու թյու նը», որ

1  Նույն տեղում:

տեղ մաս նա կից նե րը, հեր թով ի րար փո խան
ցե լով հար ցե րով թեր թի կը, պետք է ան գլե րեն 
պա տաս խա նեն յու րա քան չյու րը մեկ հար ցի` 
փո խան ցե լուց ա ռաջ ծա լե լով իր լրաց րած 
հատ վածն այն պես, որ հա ջորդ լրաց նո ղը 
չտես նի պա տաս խա նը: Ե րբ բո լոր հար ցե րին 
պա տաս խա նել են, թեր թի կը բաց վում է, և 
ի րար հետ ևից ըն թերց վում են պա տաս խան
նե րը` հա ճախ զվար ճա լի կամ զա վեշ տա լի 
պատ մու թյուն դար ձած: 

Ոչ թի մային, այլ ան հա տա կան խա ղային 
գոր ծու նե ու թյուն նե րից մեկն է նաև «Պատշ
գամբ նե րը»` ո ւղղ ված ներ կա շա րու նա կա կան 
ժա մա նա կի գոր ծա ծու թյա նը: Նախ ցու ցադր
վում է «Balcones» կարճ մուլտ ֆիլ մը։

Մի ա սին նկա րագ րում ե նք յու րա քան չյուր 
հե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե րը, այ նու հետև խնդ
րում ե նք սո վո րող նե րին նկա րել ե րեք կամ 
չորս հար կա նի տուն` իր պատշ գամբ նե րով, 
ի սկ ա մեն պատշ գամ բում որ ևէ պարզ գոր ծո
ղու թյուն կա տա րող մարդ: Նկար նե րը ա վար
տե լուց հե տո խնդ րում ե նք փո խա նա կել 
դրանք և ա ռա ջար կում գրել յու րա քան չյուր 
պատշ գամ բի կող քին, թե այդ պա հին ի նչ է 
ա նում այն տեղ գտն վող մար դը կամ մար դիկ: 
Ստաց վում է բա վա կան կրե ա տիվ1:

Խա ղային մե թո դի ու սում նա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րի և ար դյու նա վե տու թյան 
մա սին հայտ նի է վա ղուց: Բազ մա թիվ գիտ
նա կան ներ, ո րոնք զբաղ վել են օ տար լե զու
նե րի դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյամբ, 
ար դա րամ տո րեն ու շադ րու թյուն են դարձ
րել խա ղային մե թո դի ար դյու նա վե տու թյան 
վրա: Դա բա ցատր վում է նաև նրա նով, որ 
խա ղե րում ի հայտ են գա լիս ան հա տին բնո
րոշ, եր բեմն նույ նիսկ ա նակն կալ հա մար վող 
կա րո ղու թյուն ներ` տվյալ սո վո րո ղի հա մար: 
Հեյ զին գան նշում էր. «մարդ կային մշա կույթն 
ա ռա ջա ցել և զար գա նում է որ պես խաղ»: 

Ամ փո փե լով՝ հարկ ե նք հա մա րում փաս
տել, որ խա ղային մե թո դը շատ ար դյու նա վետ 
է կի րա ռել ու հատ կա պես ան գլե րե նի ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում: Այն հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս սո վո րո ղին յու րաց նե լու ներ կա յաց ված 
նյու թի մինչև 90 տո կո սը: Խա ղային մե թո դը, 
բա ցի զուտ ու սում նա կան գոր ծա ռույթ նե րից, 
խթան է հան դի սա նում, որ պես զի սո վո րո ղի 
մեջ ձևա վոր վեն և զար գա նան կի րա ռե լի այլ 
հմ տու թյուն ներ ևս:
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THE USE OF GAME METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
H. HAKHVERDYAN

The Game Method is being discussed in this article which is widely used in teaching process 
of foreign languages. The Game Method is, along with many other Pedagogical methods, highly 
effective. In most cases it enables the learner to absorb up to 90 percent of teaching material. 
This article contains the main description of the Game Method and the solving problems as well. 
Several types of games are being described which are applied in Educational Process.

П РИ МЕ НЕ НИЕ ИГ РО ВЫХ МЕ ТО ДОВ В ОБУ ЧЕ НИИ АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА
Р. АХ ВЕР ДЯН 

В этой стат ье опи сы ва ет ся иг ро вой ме тод, ко то рый ши ро ко при ме ня ет ся в пре по да ва
нии иност ран ных язы ков. Иг ро вой ме тод, на ря ду со мно ги ми пе да го ги чес ки ми ме то да ми, 
до воль но эф фек тив ный ме тод. Во мно гих слу ча ях при ме не ние это го ме то да да ёт воз мож
ность уча щим ся ус во ить до 90% –ов пре по да ва е мо го ма те ри а ла. В стат ье да ёт ся ос нов ная 
ха рак те рис ти ка ме то да и ре ша е мые за да чи, а так же – опи сы ва ют ся ряд ви дов игр, ко то рые 
при ме ня ют ся в учеб ном про цес се.

1  Games and Activities for the English as a Second Language Classroom.
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ՔՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ

Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ
Ե րաժշ տու թյունն ա շա կեր տի գե ղար վես

տա կան ու գե ղա գի տա կան դաս տի ա րակ
ման լա վա գույն մի ջոցն է։ Այն հարս տաց
նում է ա շա կեր տի հոգ ևոր նե րաշ խար հը, 
ձևա վո րում է նրա սե փա կան վե րա բեր մուն
քը բա րու թյան, գե ղեց կու թյան նկատ մամբ։ 
Ե րաժշ տու թյունն ա շա կեր տին հա ղոր դա կից 
է դարձ նում հա մա մարդ կային ար ժեք նե րին 
և մի ա ժա մա նակ նպաս տում է ազ գային գի
տակ ցու թյան ձևա վոր մա նը։ Ե րաժշ տու թյու
նը, հու զա կան բնույ թի հետ մեկ տեղ, ու նի 
նաև ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթ և դրա ու
սում նա սի րու մը նպաս տում է ոչ մի այն զու
գոր դա կան, այլ նաև տրա մա բա նա կան, 
վեր լու ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց
մա նը։ Դրա հետ մեկ տեղ ե րաժշ տու թյունն 
ա շա կեր տին վար ժեց նում է խմ բային աշ խա
տան քին, կարգ ու կա նո նին, կար գա պա հու
թյա նը։ Բա ցի այդ, որ պես սե փա կան գիրն 
ու նե ցող հա ղոր դակ ցա կան լե զու, ե րաժշ տու
թյունն ա շա կեր տի հա մար ստեղ ծում է ցան
կա ցած հա սա րա կու թյան հետ շփ վե լու լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ (3, 6–8)։ 

Ե րաժշ տու թյան դա սա վանդ ման նպա
տակն է.

• ա շա կեր տին ձևա վո րել որ պես 
կիրթ, կուլ տու րա կան մար դու՝ ե րաժշ տու
թյան ո լոր տում նրան հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք տա լու ճա նա պար հով, 

• ա շա կեր տի գե ղար վես տա կան–
ե րաժշ տա կան դաս տի ա րա կու մը՝ ժո ղովր
դա կան ու դա սա կան ե րաժշ տու թյան նմուշ
նե րին ծա նո թաց նե լու ճա նա պար հով,

• ն րա ներգ րա վու մը ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ և դրա հա մար ան
հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն
նե րի զար գա ցու մը։

Հան րակր թա կան դպ րո ցում «Ե րաժշ տու
թյուն» ա ռար կան նա խա տե սում է ա շա կեր
տին ը նդ հա նուր և ոչ թե մաս նա գի տա կան 
գի տե լի քի հա ղոր դում։ Բո լոր ե րե խա նե րը 
տար բեր ե րաժշ տա կան տվյալ ներ ու նեն, 
դրա հա մար դա սըն թա ցի բազ մա զան ո ւղ
ղու թյուն ներն ա շա կեր տին հնա րա վո րու
թյուն են տա լիս զար գաց նե լու և ի հայտ բե

րե լու սե փա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը (2, 
4)։ 

Ե րաժշ տու թյան զու գոր դա կան բնույ թը 
նպաս տում է այդ ա ռար կայի ին տեգր մանն 
այլ գի տա կան ճյու ղե րին, օ րի նակ՝ տե սո
ղա կան, թա տե րա կան ար վես տին, պա րին, 
պոե զի ային, գե ղար վես տա կան գրա կա նու
թյա նը, պատ մու թյա նը, մա թե մա տի կային, 
ին ֆոր մա տի կային, ֆի զի կային և այլն, ին չը 
գրավ չու թյուն է ըն ձե ռում ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցին։ 

Ե րաժշ տու թյան դա սերն ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու նպա տա կով նախ և ա ռաջ 
ան հրա ժեշտ է տի րա պե տել այն պի սի մե թո
դի կայի, ո րի կի րառ մամբ հնա րա վոր է ա րթ
նաց նել ե րե խայի հե տաքրք րա սի րու թյու նը 
ե րաժշ տու թյան հան դեպ։ Այս հար ցի ա ռջև 
են կանգ նած մեր ե րա ժիշտ ման կա վարժ նե
րը։ Այ սօր դպ րոց նե րում նրանք հե տա մուտ 
են հետ ևյալ հար ցի լուծ մա նը. «Ինչ և ի նչ պես 
սո վո րեց նել ա շա կեր տին»։ Սա կայն «Ին չով և 
ի նչ պես հրա պու րել սո վո րո ղին» հարցն ան
գամ չեն էլ բարձ րաց նում։ Ե րաժշ տու թյա նը, 
որ պես դպ րո ցա կան ու սուց ման ա ռար կայի, 
ա ռա ջին հեր թին պետք է մո տե նալ որ պես 
ար վես տի` մար դու կող մից ա րար ված ստեղ
ծա գոր ծու թյան, այլ ոչ թե որ պես ու սում նա սի
րու թյան են թա կա գի տա ճյու ղի։ Ե րաժշտու
թյան դա սե րը, չմեր ժե լով խմ բեր գային 
եր գե ցո ղու թյան կար ևո րու թյու նը և ազ գային 
ա վան դույթ ներն այդ բնա գա վա ռում, ի րենց 
ա ռջև դնում են ա ռա վել լայն խն դիր ներ. 
ներգ րա վել ա շա կերտ նե րին ե րաժշ տա կան 
ար վես տի մեծ աշ խար հում, սո վո րեց նել 
նրանց սի րել և հաս կա նալ ե րաժշ տու թյու նը` 
իր տե սակ նե րի, ժան րե րի և ձևե րի բազ մա
զա նու թյամբ, այլ խոս քով` դաս տի ա րա կել 
ա շա կերտ նե րի մեջ ե րաժշ տա կան մշա կույթ` 
որ պես հոգ ևոր մշա կույ թի մի մաս (1, 10–12)։

«Ե րաժշ տու թյուն» ա ռար կայի գրե թե բո
լոր ծրագ րե րի հիմ քում դր ված են ե րեք հե
նա կե տեր` ե րգ, պար, քայ լերգ։ Սրանք են 
այն հիմ նա կան ո լորտ նե րը, ո րոն ցից յու րա
քան չյու րի մա սին կա րե լի է ա սել «բ նա գա
վառ», «ժանր», «ձև», «բ նույթ»։ Այս ե րեք տե
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սակ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մեծ 
ե րաժշ տա կան ար վես տի նմուշ նե րը նե րա ռել 
ե րաժշ տու թյան դա սե րի մեջ` ա պա հո վե լով 
ե րաժշ տու թյան սերտ կա պը կյան քի հետ։ 
Հեն վե լով այդ «ե րեք կե տե րի» վրա` ա ռա
ջին դա սա րան ցին ան մի ջա պես ը նկղմ վում է 
ե րաժշ տա կան աշ խար հի այդ ե րեք գրա վիչ 
խո րան նե րում։ 

Հեն վե լով այդ «ե րեք կե տե րի» վրա` ու սու
ցի չը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ան նկատ, 
ա ռանց հա տուկ ջան քե րի ե րե խա նե րին տա
նել ցան կա ցած բարդ ե րաժշ տա կան ար վես
տի բնա գա վառ` օ պե րա, բա լետ, սիմ ֆո նի ա, 
կան տատ։ 

Ըստ ե րաժշ տու թյան ու սում նա կան պլա
նի՝ հան րակր թա կան դպ րո ցի ե րեք աս տի
ճան նե րում էլ նա խա տես ված է ե րաժշտու
թյան դա սա վան դու մը. տար րա կան ու 
բա զային աս տի ճա նում՝ պար տա դիր, ի սկ 
միջ նա կարգ աս տի ճա նում՝ կա մընտ րա կան 
ա ռար կա նե րի տես քով (2, 16)։

Տար րա կան աս տի ճա նում ա ռանձ նա
պես մեծ է ե րաժշ տու թյան ա ռար կայի կար
ևո րու թյու նը, ե րբ դեռևս ամ բող ջո վին չեն 
դրս ևոր վել ե րե խայի բնա ծին, բնա կան կա
րո ղու թյուն նե րը, բնազդ նե րը, և ան հրա ժեշտ 
է բա ցա հայ տել, ա ռաջ նոր դել դրանք։ Ե րե
խայի հա մար հա րա զատ տար բեր զվար ճա
լի ակ տի վու թյուն նե րի մի ջո ցով տե ղի է ու նե
նում նրա հե տաքրք րու մը ե րաժշ տու թյամբ։ 
Այս աս տի ճա նում ե րաժշ տու թյան ա ռար կան 
նա խա տե սում է կի րար կել ա շա կերտ նե
րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը, 
նրանց ը նդ գր կել հա մա տեղ ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծըն թաց նե րում և հա ղոր դել տր ված 
աս տի ճա նում նա խա տես ված գի տե լիք նե րը։

Բա զային աս տի ճա նում ե րաժշ տու թյան 
դա սա ժա մե րին ձեռք բե րած գի տե լի քը և 
կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը դե ռա
հա սի հա մար դյու րին են դարձ նում սե փա
կան ան ձի ո րոն ման և ի նք նա հաս տատ ման 
գոր ծըն թա ցը։ Դա դե ռա հա սի զար գաց ման 
ու նրա հե տաքրք րու թյուն նե րը ճիշտ կա ռա
վա րե լու լա վա գույն մի ջոցն է, և զգա լի ո րեն 
կմեղ մաց նի այն քն նա դա տա կան վե րա բեր
մուն քը շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ, 
ո րը կար ևոր է այդ տա րի քի հա մար։ Պետք է 
նկա տի առ նել նաև այն, որ ար վես տի ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը հաս կա նա լու կա րո ղու թյու
նը են թադ րում է նաև տար բեր կար ծիք նե րի 

և աշ խար հա յացք նե րի նկատ մամբ հան դուր
ժո ղա կա նու թյուն։

Միջ նա կարգ աս տի ճա նում ա շա կեր տին 
հնա րա վո րու թյուն է տր վում, սե փա կան հե
տաքրք րու թյուն նե րի հա մա ձայն, ը նտ րել 
ա ռա ջարկ ված դա սըն թաց նե րից մե կը։ 

Ե րաժշ տու թյան դա սա վան դու մը տա րած
վում է ե րեք ո ւղ ղու թյամբ.

1.  գործ նա կան կա րո ղու թյուն ներ ու 
հմ տու թյուն ներ,

2.  հա ղոր դակ ցու թյուն, մեկ նա բա նու
թյուն,

3. ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ըն կա լու մը հա մա տեքս տում։ 

Բո լոր ո ւղ ղու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
դա սա վան դումն ըն թա նում է զու գա հե ռա
բար ու սերտ փոխ կա պակց ված։

Գործ նա կան կա րո ղու թյուն ներ ու հմ
տու թյուն ներ 

Այս ո ւղ ղու թյան շր ջա նակ նե րում ա շա
կերտ նե րը ձեռք են բե րում և ձևա վո րում են 
գործ նա կան հմ տու թյուն ներ, ո րոնք ծա ռա
յում են նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի բա ցա հայտ մանն ու կի րարկ մա նը։ 

Ա շա կերտ նե րը հա ղոր դում են լսած 
ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
հու զա կան ու տե սա կան բո վան դա կու թյու նը 
կամ ի րենց շր ջա պա տում ստա ցած ե րաժշ
տա կան տպա վո րու թյուն նե րը։ Դրա հա մար 
ը նտ րում և գոր ծա ծում են ար տա հայտ ման 
պատ շաճ ձևերն ու ար տա հայտ չա մի ջոց նե
րը, ո րոնց հետ ծա նո թա ցել են ե րաժշ տու
թյան դա սա ժա մին։ Բա ցի այդ, ե րաժշ տու
թյան դա սա ժա մին ա շա կերտ ներն սկ սում են 
տի րա պե տել ծրագր ման, կազ մա կերպ ման, 
խմ բային աշ խա տան քի հմ տու թյուն նե րին։

Հա ղոր դակ ցու թյուն, մեկ նա բա նու թյուն 
Ե րաժշ տու թյու նը, որ ճա նաչ ված է որ

պես հա ղոր դակ ցա կան լե զու, բազ մա պի սի 
ու բազ մա կի մեկ նա բա նու թյուն նե րի հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս։ Այս ո ւղ ղու թյան շրջա
նակ նե րում ա շա կերտ նե րը սո վո րում են 
ե րաժշ տու թյուն լսել, գնա հա տել, բա նա վե ճի, 
քն նարկ ման ժա մա նակ՝ պատ շաճ գրա գետ 
լեզ վով ու վար վե լա կեր պի նոր մե րի պահ
պա նու թյամբ, հս տա կո րեն ար տա հայ տել 
միտ քը, հիմ նա վո րել սե փա կան հայե ցա կե
տը, սկ սում են տի րա պե տել նաև կո լեկ տիվ 
աշ խա տան քի մե թոդ նե րին, զար գա նում է 
նրանց գնա հատ ման և ի նք նագ նա հատ ման 
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կա րո ղու թյու նը։ Ա շա կերտ նե րը ներ կա են 
գտն վում ու մաս նակ ցում են տար բեր մի ջո
ցա ռում նե րի։ Սո վո րում են, որ ե րաժշ տա կան 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը միշտ ար
տա հայ տում է ո րո շա կի գա ղա փար։ 

Ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն
կա լու մը հա մա տեքս տում 

Այս ո ւղ ղու թյան շր ջա նակ նե րում ա շա
կերտ նե րը տե ղե կատ վու թյուն են ստա նում 
լսած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի՝ վրաց (ժո
ղովր դա կան ու մաս նա գի տա կան) ու հա մաշ
խար հային ե րաժշ տու թյան մշա կույ թի հայտ
նի նմուշ նե րի մա սին, և դրանք կա պում են 
մշա կու թային ու պատ մա կան հա մա տեքս տի 
հետ։ Այդ տե ղե կատ վու թյու նը տար բեր ե ղա
նակ նե րով ա ռնչ վում է ա մե նօ րյա ի րա դար
ձու թյուն նե րի հետ, ա շա կերտ նե րի փոր ձա
ռու թյան հետ։ Նրանք ծա նո թա նում են վրաց 
ու հա մաշ խար հային ե րաժշ տա կան մշա կույ
թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ կոմ պո զի տոր նե րի 
ու կա տա րող նե րի, ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե
րի, տար բեր ե րաժշ տա կան կո լեկ տիվ նե րի 
հետ։

Հան րակր թա կան դպ րո ցի սո վո րող նե րի 
կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան աս պա րե
զում ի նչ պես գրա կա նու թյունն ու կեր պար
վես տը, ե րաժշ տու թյու նը նույն պես նրանց 
հոգ ևոր աշ խար հը ձևա վո րող հզոր մի ջոց է։ 
Ներ կա յաց նենք տար րա կան դա սա րան նե
րում «Ե րաժշ տու թյուն» ա ռար կայի դա սա
վանդ ման թե մա տիկ պլա նա վոր ման նմու շօ
րի նակ (1, 25)։ 

Թե մա` «Ինչ պե՞ս ո ւնկնդ րել ե րաժշ տու
թյու նը» 

Ինչ է նշա նա կում ո ւնկնդ րել ե րաժշ տու
թյուն` խո րա սուզ վել դրա հն չյուն նե րի մեջ, 
բա ցա հայ տել բազ մա պի սի մտ քեր, ո րոնք վե
րա բե րում են մարդ կային պար զա գույն կեն
ցա ղին, տար բե րել, ճա նա չել ու գնա հա տել 
ե րաժշ տա կան հյուս վածք նե րի տար րե րը, 
հպ վել, ապ րու մակ ցել, հետ ևել մարդ կային 
հո գու տվայ տանք նե րին։ Ե րաժշ տու թյան 
ո ւնկնդր մամբ մարդ կային հո գե վի ճակ նե րի 
փո փո խու թյուն նե րին հետ ևելն ար վեստ է. 
գո յու թյուն ու նի ու րա խու թյան, տխ րու թյան, 
տագ նա պի ու այլ բնույ թի ե րաժշ տու թյուն։

Թե մայի զար գա ցում 
Ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 

ա կուն քը ման կու թյունն է` կյանքն իր բո լոր 
ի րա վի ճակ նե րով, հա րա բե րու թյուն նե րով, 

զգաց մունք նե րի ար տա հայտ մամբ` վար քով, 
բազ մա պի սի ու րա խու թյուն նե րով ու տխ րու
թյուն նե րով, հու մո րով, խա ղե րով։ Այդ ա մենն 
ար տա ցոլ ված է կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րում։

Թե մայի գա գաթ նա կե տը 
Ե րաժշ տու թյունն ու նի ան սահ մա նա փակ 

հնա րա վո րու թյուն ներ` մար դու նե րաշ խար հի 
և նրան շր ջա պա տող եր ևույթ նե րի ար տա
ցոլ ման հա մար։ Այն ի զո րու է նկա րագ րե
լու, փո խան ցե լու մարդ կային հո գու տար բեր 
ի րա վի ճակ ներ և այլն։ Ե րաժշ տա կան լեզ վի 
յու րաց մանն ո ւղղ ված ա ռա ջին քայ լե րը մե
ղե դու «բ նույթ», «տեմպ», «ռիթմ», «հն չե
րանգ» հաս կա ցու թյուն նե րի մեկ նա բա նումն 
ու դրանց ամ փո փումն են` գե ղար վես տա կան 
խոս քի, նկա րի, գծի և գույ նի նմա նու թյամբ 
և օ րի նակ նե րով (ձ մեռ–գա րուն` բնու թյան և 
կյան քի օ րի նա չափ նո րա ցում, այդ ի րա վի
ճակ նե րի ար տա ցո լու մը ե րաժշ տու թյան մեջ. 
ծե սեր, խա ղեր, տար բեր ազ գե րի եր գեր, 
պա րեր)։

Թե մայի ամ փո փում 
Ունկնդ րած և հն չող ե րաժշ տու թյան շուրջ 

մտո րում ներ կա տա րե լիս հար կա վոր է ե րե
խա նե րի ու շադ րու թյու նը բևե ռել այն գա ղա
փա րին, թե ի նչ է ե րաժշ տու թյու նը։ Ե րաժշ
տու թյու նը ներ թա փան ցում է ե րե խայի 
ա ռօ րյան` ժո ղովր դա կան եր գի, Կո մի տա
սի, Ա. Խա չատ րյա նի, Ա. Լու սի նյա նի և այլ 
կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
տես քով։ Ե րե խայի մտ քին ու հո գուն պետք 
է հասց նել, որ այս մե ծա նուն մարդ կանց 
հա մար ե րաժշ տու թյուն հո րի նե լը կյան քի 
ի մաստն է և ապ րե լու կեր պը։

Ներ կա յաց նենք նաև չոր րոդ դա սա րան
նե րում «Ե րաժշ տու թյուն» ա ռար կայի դա սա
վանդ ման թե մա տիկ պլա նա վոր ման նմու շօ
րի նակ։

Չոր րորդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե րը 
ծա նո թա նում են «Իմ ժո ղովր դի ե րաժշ տու
թյու նըե և «Ե րաժշ տու թյու նը սահ ման ներ 
չի ճա նա չու մե թե մա նե րին։ Այդ թե մա նե
րը ա շա կերտ նե րի մեջ սեր և հե տաքրք րու
թյուն են ա րթ նաց նում դե պի հայ րե նի եր կի
րը, սե փա կան ժո ղո վուր դը, դաս տի ա րա կում 
ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան զգա ցում, 
հար գանք հան դեպ հայ րե նի ե րկ րի պատ
մու թյու նը, մշա կույ թը, ազ գի հոգ ևոր ար ժեք
նե րը։ Սե փա կան ե րաժշ տա կան մշա կույ թի 
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ի մա ցու թյու նից դե պի հա մա մարդ կայի նի 
ճա նա չու մը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում 
ա շա կերտ նե րին հար գա լից և բա րյա ցա կամ 
վե րա բեր մունք ու նե նալ նաև աշ խար հի մյուս 
ժո ղո վուրդ նե րի ար վես տի հան դեպ։

Թե մա՝ «Իմ ժո ղովր դի ե րաժշ տու թյու նը »
Ա շա կերտ նե րը ծա նո թա նում են հայ ժո

ղովր դա կան և կոմ պո զի տո րա կան ե րաժշ
տու թյան նմուշ նե րին, ո րը նրանց մեջ 
ձևա վո րում է ի նք նու րույն կար ծիք ու վե րա
բեր մունք ազ գային ե րաժշ տու թյան նկատ
մամբ։ Ծա նո թա նում են դա րե րից ե կող ժո
ղովր դա կան եր գին, ե րաժշ տու թյա նը և հայ 
հի նա վուրց ազ գային ծի սա կան տո նա կա
տա րու թյուն նե րին։ Ա շա կերտ նե րը հաս կա
նում են, որ պետք է լավ ի մա նալ ազ գային 
ե րաժշ տու թյու նը, ո րն ա մե նա լավ «բա նա
լին» է հա մաշ խար հային ե րաժշ տա կան ար
վես տը հաս կա նա լու և գնա հա տե լու հա մար։

Թե մայի զար գա ցում 
Եր կար տա րի նե րի ման կա վար ժա կան 

փորձս վկա յում է, որ հայ րե նա սի րա կան եր
գե րը ա մե նա բուռն ար ձա գանքն են գտ նում 
ե րե խա նե րի մոտ։ Այս տա րի քում ե րե խա նե
րը գրե թե մի ա բե րան ան գիր գի տեն մեր ճա
նաչ ված և սիր ված հայ րե նա սի րա կան եր գե
րը, եր գեր նվիր ված զին վո րին, հայ րե նի քին, 
մայ րա քա ղա քին և այլն։ Հաշ վի առ նե լով, որ 
օ րե ցոր ա վե լա նում է հայ րե նի քին նվիր ված 
տար բեր ո ճի և ո րա կի քա նա կը՝ թե մայի դա
սա վանդ ման ա ռանց քային խն դիրն եմ հա
մա րում ա շա կերտ նե րիս մոտ զար գաց նել 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան և կոմ պո զի տոր
նե րի ե րաժշ տու թյան տար բե րու թյուն նե րը 
զգա լու և բնու թագ րե լու կա րո ղու թյու նը, ծա
նո թաց նել նրանց հայ մեծ կոմ պո զի տոր նե
րի (Կո մի տաս, Ա. Խա չատ րյան) կյան քին և 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյա նը, ծա
նո թաց նել հայ կա կան ժո ղովր դա կան նվա
գա րան նե րին և դրանց հն չո ղու թյա նը (1, 56)։

Թե մայի գա գաթ նա կետ 
Եր գե ցո ղու թյան հա մար ա ռար կայի դպ

րո ցա կան ծրագ րից ը նտ րում եմ հա մա
պա տաս խան եր գեր՝ «Մեր սի րե լի Եր ևան» 

– ե րաժշտ.` Ա. Բա բա ջա նյա նի, խոսք` Ա. 
Սա հա կյա նի, «Հայր մեր» – տե րու նա կան 
ա ղոթք, մշակ.` Կո մի տա սի, «Դու իմ Եր
ևան» – ե րաժշտ.` Ռ. Գալս տյա նի, խոսք` Ի. 
Գալս տյա նի, «Ա մեն սա զի մեջն գո ված» – 
Սա յաթ–Նո վա, «Գո վենք, ըն կե՛ր, ու րախ սա
զով» – ե րաժշտ.` Ա. Խա չատ րյա նի, խոսք` Ա. 
Գրա շու և այլն։ 

Եր գե րը լսում ե նք, եր գում մի ա սին, ըն
թաց քում տր վում են հա մա պա տաս խան 
բա ցատ րու թյուն ներ կապ ված հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան եր գե րի ե րգ չային ձայ նա ծա
վա լի, նո տա նե րի ըն կալ ման և ար տա բեր
ման հետ։ Այս թե ման ու սու ցա նե լիս ան հրա
ժեշտ եմ հա մա րում՝

•  զար գաց նել ե րգ չային ձայ նա ծա
վա լը` 1–ին սոպ րա նո` դո–րե2 / մի2/, ա լտ` 
/ սոփ/ լափ–սի / դո2/,

•  զար գաց նել հայ ժո ղովր դա կան, 
հոգ ևոր և ա շու ղա կան եր գե րը մա քուր ին
տո նա ցի այով և ար տա հայ տիչ կա տա րե լու 
կա րո ղու թյուն,

•  զար գաց նել նո տա նե րով ե րկ ձայն 
եր գեր կա տա րե լու կա րո ղու թյու նը,

•  զար գաց նել հայ կա կան, այլ ազ գե րի 
և ժա մա նա կա կից պա րեր կա տա րե լու կա րո
ղու թյու նը,

•  զար գաց նել ա ռա ջադր ված խոս քե
րով և ռիթ մով պա րային, քայ լեր գային և եր
գային մե ղե դի ներ ստեղ ծե լու կա րո ղու թյու
նը,

•  ծա նո թաց նել տասն վե ցե րոր դա կան 
տևո ղու թյան նո տայի գրու թյա նը։

Թե մայի ամ փո փում
Թե ման ամ փո փե լիս մի ան գա մից եր կու 

հիմ նա հարց եմ բարձ րաց նում իմ և ա շա
կերտ նե րիս ա ռաջ՝ նախ ամ րապն դել ձեռք 
բե րած ե րաժշխ տա կան գի տե լիք նե րը, կա
րո ղա նալ կա պել դրանք նա խորդ դա սե րին 
յու րաց րա ծի հետ և գտ նել տրա մա բա նա կան 
կապ, ա պա՝ սի րել ազ գային ե րաժշ տու թյու
նը, ճա նա չել և գնա հա տել մեր մե ծե րի ժա
ռան գու թյու նը, ճիշտ վե րար տադ րել այն և 
չա ղա վա ղել ան գրա գետ մո տեց մամբ։
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МЕ ТО ДИ КА ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ МУ ЗЫ КИ
К. ВАР ДА НЯН

Му зы ка са мый луч ший спо соб для ху до жест вен но–эс те ти чес ко го вос пи та ния уча щих ся. 
Она обо га ща ет ду хов ный внут рен ний мир уче ни ка, фор ми ру ет его собст вен ное от но ше ние к 
доб ро те и кра со те. Для эф фек тив ной ор га ни за ции уро ков му зы ки преж де все го на до об ла
дать та кой ме то ди кой, ис поль зо ва ние ко то рой смо жет раз бу дить ин те рес уче ни ка к му зы ке.

METHODS OF TEACHING MUSIC
Q. VARDANYAN

Music is the best way for the artistic and aesthetic education of students. It enriches the 
spiritual inner world of the student forms his own attitude toward the goodness and beauty. For 
efficient organization of music lessons above all is necessary to possess of such methodology, the 
use of which will be able to awaken student interest in music.
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Generally, the term “method” in its peda
gogical meaning refers to “an overall plan for 
the orderly presentation of language material, 
no part of which contradicts, and all of which is 
based upon, the selected approach. A method 
is procedural”[1] One of the most considerable 
strategies in EFL teaching among the world 
is called E.S.A which is developed by Jermy 
Harmer who is one of the most important ped
agogists among the world. Harmer wrote many 
books and researches which becomes one of 
the most important contributions in the im
provement of this field. a) What is E.S.A?

Every lesson contains different stages. Les
sons can focus on grammar, vocabulary, read
ing or writing. They may consist of listening or 
speaking. These different courses and subjects 
can be presented as an introducing of new lan
guage items or as a revision of a past lesson. 
Accordingly, the teacher is asked to indicate 
the aims to be achieved at the end of a partic
ular lesson.

In other hand, students should be moti
vated and interested in a language lesson and 
enjoy what they are studying to make progress 
and learn faster. This significant aim cannot be 
achieved without clear methodology and care
ful planning. The E.S.A answers this question 
which refers to:

ENGAGE STUDY ACTIVATE
These three elements should be present in 

each successful instruction and learning.
E = Engage: It is important to engage stu

dents, this means getting students interested in 
the subject in the class, in the language point 
and hopefully enjoying what they are doing. 
But why is this important? After all, you may 
feel that students come to school to learn not 
to be entertained!

“If students are engaged, if they are genu
inely involved in what is going on, the chances 
are that they are going to learn are awful lot 
better because they are not just doing what 
they have to do because they are in school”.

[2] Engaging student in the teaching– learning 
process of each lesson is important for effec
tive learning. Learners must not be a controller 
of the class but its basic profession is to this 
idea by saying “you cannot teach people any
thing but you can help them only to discover 
things in themselves”

S = Study:
In any lesson, students usually need some

thing to study. In an English teaching lesson 
there needs to be some language focus for the 
class. Students need to be introduced system
ically to the way that English is put together. 
The study element of a lesson could focus on 
any aspect of language, such a grammar or vo
cabulary and pronunciation. A study stage does 
not have to be now language input; it could 
also cover revision and extension of previously 
taught material.

The Study phase activities are those which 
focus on language (or information) and how it 
is constructed. The focus of study could vary 
from the pronunciation of one particular sound 
to the techniques an author uses to create ex
citement in a longer reading text; from an 
examination of a verb tense to the study of a 
transcript of an informal conversation to study 
spoken style. [3]

There are many different styles of study, 
from group examination of a text to discover 
topic–related vocabulary to the teacher giving 
an explanation of a grammatical pattern.

Harmer says, “Successful language learning 
in a classroom depends on a judicious blend of 
subconscious language acquisition (through lis
tening and reading, for example) and the kind 
of Study activities we have looked at here.

A=Activate:
Simply telling students about the language is 

not usually to help them to learn it. In an acti
vate stage the students are given tasks, normally 
writing or speaking activities which students to 
use only the language they are studying that day, 
but also other language that they are learnt.

HASMIK KARAPETYAN

ACTIVE TEACHING METHODS  
OF THE ENGLISH LANGUAGE
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This element describes the exercises and 
activities which are designed to get students to 
use the language as communicatively as they 
can. During Activate, students do not focus on 
language construction or practice particular 
language patterns, but use their full language 
knowledge in the selected situation or task.

There are some reasons why it is important 
to let students have his kind of practice:

– It gives students the chance to rehearse 
English, as if they were doing it in the real world 
but is the style environment of the classroom.

– Some theories of language learning 
suggest that by giving students this kind of 
practice. It helps them to “switch” language 
they have been studying, into language which 
they can use instinctively without having to 
think about it.

– These kinds of activities are often fun 
for students. As we have mentioned before, 
providing an enjoyable classroom experience 
for students helps the learning process.

– This kind of activity, because it does 
not restrict students, helps the teacher to as
sess how well the class is progressing.

– providing suitable tasks which learn
ers can achieve using lots of different language 
has a positive motivational effect on students 
motivated students tend to learn better.

E.S.A, engage, study and activate are three 
important elements for each effective lesson, 
they give the teacher the ability to organize the 
content of his courses, and present his lesson 
logically to learners. Motivation comes at the 
first stage (Engage) then studying (study) of 
precise examples and rules of a particular lin
guistic phenomenon (verb to be for example). 
Then assessment comes at the end (activate) 
in which students show their understanding of 
the content whereas, the teacher examines. [3]

For the learners, it is natural that they fear 
making mistakes, and they fear not knowing 
what to do possibly even more, especially when 
it comes to communication in classroom set
tings. Using an interactive whiteboard in ESA 
model is also applicable. The whiteboard can 
be helpful mainly in the first engage phase be
cause it can serve as a motivating tool while the 
students watch a video, play a game, listen to a 
piece of music or speak about pictures.

If language learning in a classroom be
comes an endless sequence of mistakes and 
confusion, there will be a likely drop in motiva
tion and enthusiasm. Learners are likely to feel 
more comfortable and confident if they feel 
that have been given adequate chances to build 
up their language in small, manageable layers, 
ironing out mistakes as they go. ESA may ac
tually feel like an appropriate way to go out of 
this language learning dilemma. These three 
elements of ESA need to be present in all or 
almost all lessons. Students always need to be 
engaged so that they can get the maximum out 
of the learning experience. In addition to inter
est, they need to be exposed to the language 
they are learning quite often. Last but not least, 
they should be given more chances to use it in 
practice. How can these three elements of ESA 
fit together in lesson sequences? It depends on 
different learning materials, different learners, 
different learning objectives. Whatever kind of 
patterns a teacher may prefer, ESA model is 
one of the basic building blocks for successful 
language teaching and learning. [4]

The advantages by using ESA system for 
young learners:

1. Engage–Study and Activate are ele
ments which are present in a language class
room to help students to learn effectively.

2. The engage phase is used for getting 
the students to think and talk in English and 
is also a good way to ease into a lesson. Intro
ductions of the teacher and each student one 
by one around the classroom gets everyone in
volved and inspires confidence for students as 
well as the teacher.

3. The students more interested with the 
lesson through music.anecdote, stories in the 
engage.

4. The students can be learned better, 
when students are amused, stimulated, chal
lenged, they will not only have more ‘fun’, but 
also learn better.

5. The students more focus to learn 
speaking when their have a motivation and has 
been interested with the topic.

6. Through try out real language, role 
plays, and so on in activate phase, the students 
can be using language as freely and communi
catively.
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ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԱԿ ՏԻՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ
Հ. ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

Հոդ վա ծում քն նարկ ված է ան գլե րե նի ու սուց ման մե թո դա կան մի քա նի առանձ նա հատ
կու թյուն ներ: Հիմ նա վոր ված է, որ ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ ներն այ սօր լայն տա րա ծում են 
գտել աշ խար հում օտար լե զու նե րի մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա ցում:

АК ТИВ НЫЕ МЕ ТО ДЫ ОБУ ЧЕ НИЯ АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА 
А. КА РА ПЕ ТЯН 

В стат ье об суж да ют ся не ко то рые осо бен нос ти пре по да ва ния анг лийс ко го язы ка. Обос но
ван но, что се год ня ак тив ные ме то ды обу че ния ста ли пов се мест ным в про цес се под го тов ки 
спе ци а лис тов иност ран но го язы ка.

http://www.intuit.ru/studies/courses/4458/778/lecture/28759?page=6
http://www.xzbu.com/4/view-5853987.htm
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1.  ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆի զի կայի դա սա վանդ ման պրո ցեսն իր 

մեջ նե րա ռում է մի քա նի փու լեր՝ տե սա կան 
գի տե լիք ներ, խն դիր նե րի լու ծում, լա բո րա
տոր աշ խա տանք ներ: Սկզ բում ա շա կեր տին 
տր վում են այն տե սա կան գի տե լիք նե րը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են տվյալ թե ման յու րաց
նե լու հա մար: Այ նու հետև բա ցատր վում են 
խն դիր ներ, ո րոնց լու ծու մը նպաս տում է մա
տուց ված տե սա կան գի տե լիք նե րի յու րաց մա
նը: Վեր ջում կա տար վում են լա բո րա տոր աշ
խա տանք ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ ա շա կեր տը 
տես նում է ֆի զի կայի օ րենք նե րի կի րառ ման 
կող մը: Նշ ված փու լե րից ա ռանձ նա նում է խն
դիր նե րի լուծ ման փու լը, քա նի որ այս տեղ 
ա շա կերտն ի նք նու րույն կա րո ղա նում է կի րա
ռել ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը և մի ա ժա մա
նակ պատ կե րա ցում է կազ մում, թե որ քա նով 
է յու րաց րել մա տուց ված թե ման: Ֆի զի կայի 
խն դիր ներն ի րենց բա վան դա կու թյամբ և լուծ
ման մե թո դա բա նու թյամբ կա րե լի է բա ժա նել 
եր կու խմ բի՝ ո րա կա կան և հաշ վո ղա կան: 
Այս հոդ վա ծում մենք կդի տար կենք ո րա կա
կան խն դիր նե րը՝ ցույց տա լով նրանց դերն ու 
նշա նա կու թյու նը ֆի զի կայի դա սա վանդ ման 
պրո ցե սում: 

2. Ո ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ՆՐԱՆՑ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ֆի զի կա յում ո րա կա կան խն դիր ներ կոչ
վում են այն խն դիր նե րը, ո րոնք բա ցա հայ
տում են ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի ո րա կա
կան կող մը, և ո րոնց լու ծումն ի րա կա նաց վում 
է ֆի զի կա կան օ րենք նե րի վրա հիմն ված 
տրա մա բա նա կան մտա հանգ մամբ, գծագ
րե րի կա ռուց մամբ, փոր ձե րի կա տար մամբ՝ 
ա ռանց կի րա ռե լու մա թե մա տի կա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ և բա նաձ ևեր: Ո րա կա կան 
խն դիր ներն ի րենց բնույ թով տար բեր վում են 
ա ռա ջադր վող հար ցե րից, որ տեղ ստուգ վում 
են մի այն ձևա կան գի տե լիք նե րը. օ րի նակ, 
ո ՞րն է կոչ վում վոլտ, ի նչ պե՞ս է ձևա կերպ վում 
Օհ մի օ րեն քը և այլն: Ա ռա ջադր վող հար ցե րը 
նպաս տում են ա շա կերտ նե րի ձևա կան գի

տե լիք նե րի ամ րապնդ մա նը, ը նդ ո րում՝ հար
ցե րի պա տաս խան նե րը պատ րաս տի տր ված 
են դա սագր քում, և ա շա կեր տը պետք է մի այն 
նրանք վեր հի շի: Ո րա կա կան խն դիր նե րում 
ա ռա ջարկ վում են այն պի սի հար ցեր, ո րոնց 
պա տաս խան նե րը պատ րաս տի տես քով բա
ցա կա յում են դա սագր քում: Ա շա կեր տը պետք 
է ո րա կա կան խնդ րի պա տաս խա նը կազ մի 
այն պես, որ այն հա մադ րի խնդ րի տվյալ պայ
ման նե րը և նրա գի տե լիք նե րը ֆի զի կայից: 

Ո րա կա կան խն դիր նե րի լու ծու մը նպաս
տում է տե սու թյան և գործ նա կա նի մի աս
նա կա նու թյա նը ֆի զի կայի ու սում նա սիր
ման պրո ցե սում: Օ րի նակ՝ փոր ձա րա րա կան 
բնույ թի խն դիր նե րը զար գաց նում են ա շա
կեր տի՝ ֆի զի կա կան սար քե րով աշ խա տե լու 
ու նա կու թյու նը: Այս խն դիր նե րը նպաս տում 
են ա ռա վել խո րու թյամբ հաս կա նա լու ֆի զի
կայի տե սու թյու նը և ճշգ րիտ ձևա կեր պե լու 
ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը: Որ պես զի լու ծի 
ո րա կա կան խն դիր նե րը, ա շա կեր տը պետք 
է ու նակ լի նի մտա ծել ֆի զի կո րեն, հաս կա
նա և շա րադ րի մարմ նի կամ եր ևույ թի տվյալ 
վի ճա կի է ու թյու նը, բա ցատ րի եր ևույթ նե
րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող փոխ կապ վա
ծու թյու նը՝ հիմն վե լով ֆի զի կայի օ րենք նե րի 
վրա, կան խա տե սի եր ևույթ նե րի ըն թաց քը: 
Այս պի սով՝ ո րա կա կան խն դիր նե րի լու ծու մը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սուց չին ա ռա վել 
խո րու թյամբ բա ցատ րե լու տվյալ եր ևույ թը 
ֆի զի կայի տե սան կյու նից, ի սկ ա շա կեր տին՝ 
ա ռա վել լավ հաս կա նա լու մա տուց վող թե
ման: Այս տե ղից հետ ևում է, որ ֆի զի կայի դա
սա վանդ ման տար բեր փու լե րում ո րա կա կան 
խն դիր նե րի լու ծումն ա վե լի նպա տա կային 
է և օգ տա կար, քան հաշ վո ղա կան բնույ թի 
խն դիր նե րի լու ծու մը, քա նի որ ա ռա ջին դեպ
քում հնա րա վոր է ցույց տալ շր ջա պա տող մի
ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող եր ևույթ նե րի ո ղջ 
գե ղեց կու թյու նը, ո րն էլ նպաս տում է ա շա
կերտ նե րի կող մից դե պի ֆի զի կան ու նե ցած 
հե տաքրք րու թյան մե ծաց մա նը: Ո րա կա կան 
խն դի րե րի լու ծու մը հատ կա պես մեծ դեր է 

ԳՈ ՀԱՐ Ա ՎԵՏՅԱՆ

Ո ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ  
ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՊՐՈ ՑԵ ՍՈՒՄ
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խա ղում ցածր դա սա րան նե րում ֆի զի կայի 
ու սուց ման պրո ցե սում, քա նի որ այն տեղ բա
նաձ ևե րի օգ տա գոր ծու մը խիստ սահ մա նա
փակ է: Այս խն դիր նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ցածր դա սա րան նե րում (հիմ նա կան 
դպ րո ցում) ա վե լի մատ չե լի ո րեն և դյու րավ 
բա ցատ րե լու ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը՝ մի
ա ժա մա նակ խթա նե լով ա շա կերտ նե րի այն 
գի տե լիք նե րի ձևա վոր մա նը, ո րոնք նպաս
տում են բարձր դա սա րան նե րում ֆի զի կայի 
ա ռա վել լավ հաս կա նա լուն և ա շա կերտ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտ քի զար գաց մա նը: 

Որ պես ո րա կա կան խն դիր հա ճախ հաս
կա նում են այն պի սի խն դիր ներ, ո րոնք չեն 
պա րու նա կում թվային տվյալ ներ, ո րը, սա
կայն, ճիշտ չէ, քա նի որ պայ ման նե րի բնույ
թը ոչ միշտ է հա մա պա տաս խա նում խնդ րի 
լուծ ման բնույ թին: Ո րո շա կի հաշ վար կային 
խն դիր նե րի պայ ման նե րում թվային մե ծու
թյուն նե րը տր վում են ոչ ո ւղ ղա կի: Այդ պի սի 
խն դիր նե րը լուծ վում են բա նաձ ևե րի օգ նու
թյամբ, այ սինքն՝ հան դի սա նում են հաշ վո ղա
կան խն դիր ներ ՝ա ռանց թվային տվյալ նե րի: 
Այս պի սին է, օ րի նակ, հետ ևյալ խն դի րը. քա
նի՞ ան գամ կմե ծա նա օ դա պա րի կի վե րամ
բարձ ու ժը, ե թե հե լի ու մի փո խա րեն օգ տա
գործ վի ջրա ծին:

Գո յու թյուն ու նեն խն դիր ներ, ո րոն ցում 
հայտ նին թվային ար ժեք ներ են, սա կայն այդ 
խն դիր նե րը կա րող են լուծ վել ո րա կա կան մե
թո դով: Օ րի նակ. որ քա՞ն պետք է լի նի օ դի դի
մադ րու թյան ու ժը, որ 3 կգ զանգ վա ծով մար
մի նը հա վա սա րա չափ իջ նի ներքև:

Մի շարք հաշ վար կային խն դիր նե րի լուծ
ման ժա մա նակ, եր բեմն կա րե լի է օ գտ վել 
ո րա կա կան մե թո դից: Օ րի նակ. ին չի՞ է հա վա
սար ավ տո մե քե նայի վրա ազ դող բո լոր ու ժե
րի հա մա զո րը, ե րբ ավ տո մե քե նան շարժ վում 
է հո րի զո նա կան ճա նա պար հով հա վա սա րա
չափ: Այս պի սի խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա
նակ պետք չէ կա տա րել ոչ մի մա թե մա տի
կա կան գոր ծո ղու թյուն: Բա վա կան է օ գտ վել 
հետ ևյալ պարզ դա տո ղու թյու նից. քա նի որ 
մե քե նան շարժ վում է ո ւղ ղա գիծ և հա վա սա
րա չափ, ա պա նրա վրա ազ դող բո լոր ու ժե րի 
հա մա զո րը պետք է հա վա սար լի նի զրոյի:

3. Ո ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱԿ
ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾ ՄԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Ո րա կա կան խն դիր ներն ի րենց բո վան
դա կու թյամբ, բար դու թյամբ և թե մա նե րի 

ը նդ գրկ մամբ խիստ բազ մա զան են: Ո ւս տի, 
որ պես կա նոն, ո րա կա կան խն դիր նե րը ևս 
դա սա կար գում են ը ստ այս կամ այն հատ կա
նի շի:

1.  Դա սա կար գում՝ ը ստ ա ռա ջադ րան
քի տե սա կի.

ա. տեքս տային խն դիր ներ. դրանք այն
պի սի խն դիր ներ են, ո րոնք ար տա հայտ վում 
են տեքս տի տես քով և պա րու նա կում են բո
լոր ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը, բա ցա ռու թյամբ 
ֆի զի կա կան հաս տա տուն նե րի: Այս տե սա կի 
խն դիր նե րը ա ռա վել լայն տա րա ծում են գտել 
դա սա վանդ ման պրո ցե սում:

բ. Գրա ֆի կա կան խն դիր ներ. դրանք այն
պի սի խն դիր ներ են, ո րոն ցում խնդ րի պայ
ման նե րը ձևա կերպ վում են գրա ֆիկ նե րի, 
նկար նե րի, գծագ րե րի, սխե մա նե րի մի ջո ցով:

գ. Փոր ձա րա րա կան խն դիր ներ. դրանք 
այն պի սի խն դիր ներ են, ո րոն ցում օգ տա գոր
ծում են լա բո րա տոր փոր ձեր: 

2. Ըստ խնդ րի բնույ թի.
ա. խն դիր ներ, ո րոն ցում պա հանջ վում է 

բա ցատ րել որ ևէ ֆի զի կա կան եր ևույթ, ցույց 
տալ նրա ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, գտ նել 
կա պը այդ և այլ եր ևույթ նե րի միջև: Այս պի
սի խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ ա ռաջ են 
քաշ վում հետ ևյալ հար ցե րը՝ ի ՞նչ է այդ եր ևույ
թը, ին չո՞ւ է այն տե ղի ու նե նում, ի ՞նչ պայ ման
նե րի դեպ քում է այդ եր ևույ թը դիտ վում: 

բ. Խն դիր ներ, ո րոն ցում ան հրա ժեշտ է լի
նում գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րել գործ նա կա
նում կի րառ վող մե թոդ նե րը և ե ղա նակ նե րը:

գ. Խն դիր ներ, ո րոն ցում ան հրա ժեշտ է 
լի նում ցույց տալ տար բեր եր ևույթ նե րի միջև 
ը նդ հա նուր գծե րը, նշել դրանց տար բե րու
թյուն նե րը:

դ. Խն դիր ներ, ո րոն ցում պա հանջ վում է 
ցույց տալ այն պայ ման նե րը, ո րոնք ան հրա
ժեշտ են այս կամ այն պրո ցե սի կա տար ման 
հա մար: 

3. Ըստ բար դու թյան.
ա. պար զա գույն ո րա կա կան խն դիր

ներ. դրանք այն խն դիր ներն են, ո րոնց բա
ցա տրու թյու նը հիմն ված է մեկ ֆի զի կա կան 
օ րեն քի վրա:

բ. Բարդ ո րա կա կան խն դիր ներ. դրանք 
այն խն դիր ներն են, ո րոնք մի քա նի պարզ 
խն դիր նե րի հա մա խումբ են:

Պար զա գույն ո րա կա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման մե թոդն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ 
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փու լե րով.
1. անհ րա ժեշտ է ծա նո թա նալ տվյալ 

խնդ րի պայ ման նե րին, մի ա ժա մա նակ պար
զե լով, թե ի ՞նչն է ան հայտ, և ո ՞րն է խնդ րի լուծ
ման վերջ նա կան նպա տա կը:

2.  Վեր լու ծել խնդ րի տվյալ նե րը և խնդ
րում տե ղի ու նե ցող ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը:

3.  Կազ մել խնդ րի լուծ ման պլա նը:
4.  Կի րա ռել խնդ րի լուծ ման պլա նը:
5. Ս տու գել ստաց ված պա տաս խա նը, 

ո րը կա րող է կա տար վել ի նչ պես հա մա պա
տաս խան ֆի զի կա կան փոր ձի օգ նու թյամբ, 
այն պես էլ տվյալ խն դի րը այլ մե թոդ նե րով 
լու ծե լու մի ջո ցով՝ս տաց ված պա տաս խա նը 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով ֆի զի կայի ը նդ
հա նուր սկզ բունք նե րին:

Դի տար կենք, թե ի նչ մե թո դով կա րե լի է 
լու ծել, օ րի նակ, հետ ևյալ պարզ ո րա կա կան 
խն դի րը: 

Միև նույն փայ տե չոր սուն սկզ բում լո
ղում է ջրում, ի սկ հե տո՝ կե րո սի նում: Մի ա
տե սա՞կ են ա րդյոք դուրս հրող ու ժե րը փայ
տե չոր սո ւի վրա եր կու դեպ քում էլ:

Պա տաս խան: Հե ղու կի մեջ ը նկղմ ված 
մարմ նի վրա ազ դող դուրս հրող ու ժը (ար
քի մե դյան ու ժը) հա վա սար է մարմ նի ծա
վա լով հե ղու կի կշ ռին (տ րա մա բա նա կան 
հղում՝ հիմն ված ֆի զի կայի հիմ նա կան օ րեն
քի վրա): Չոր սուն եր կու հե ղուկ նե րում լո ղում 
է (տ րա մա բա նա կան հղում՝ հիմն ված խնդ րի 
պայ մա նի վրա): Հե ղու կում մար մի նը լո ղում 
է, ե թե մարմ նի կշի ռը հա վա սար է նրա ար
տամ ղած հե ղու կի կշ ռին (տ րա մա բա նա կան 
հղում՝ հիմն ված ֆի զի կայի հայտ նի օ րեն քի 
վրա): Քա նի որ եր կու հե ղուկ նե րում էլ լո ղում 
է նույն չոր սուն, հետ ևա բար ար տամ ղած հե
ղու կի կշի ռը եր կու հե ղուկ նե րում էլ նույնն է, 
այ սինքն՝ դուրս հրող ու ժե րը եր կու հե ղուկ
նե րում էլ նույնն են (եզ րա կա ցու թյուն, ո րը 
ստաց վեց ու նե ցած տրա մա բա նա կան հղում
նե րի հի ման վրա):

Բարդ ո րա կա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են հետ ևյալ ե րեք 
ե ղա նակ նե րը՝ 

1. էվ րիս տիկ, 
2.  գրա ֆի կա կան,
3.  փոր ձա րա րա կան: 
Էվ րիս տիկ մե թո դի է ու թյունն այն է, որ 

այս տեղ հար ցադր վում են մի շարք նպա տա
կաուղղ ված, փոխ կա պակց ված ո րա կա կան 

հար ցեր: Վեր լուծ ման ժա մա նակ ո րա կա կան 
խն դիր նե րը վե րած վում են մի շարք պարզ 
հար ցե րի:

Գ րա ֆի կա կան մե թո դը կի րառ վում է այն
պի սի ո րա կա կան խն դիր նե րի լուծ ման ժա
մա նակ, ո րոն ցում խն դիր նե րի պայ ման նե րը 
ձևա կերպ վում են տար բեր տե սա կի նկար
նե րի օգ նու թյամբ, ի սկ խնդ րի պա տաս խա նը 
հիմն ված է հա մա պա տաս խան նկար նե րի, 
գրա ֆիկ նե րի և սխե մա նե րի ու սում նա սիր
ման վրա: 

Փոր ձա րա րա կան ե ղա նա կի դեպ քում 
խնդ րի լուծ ման պա տաս խա նը ստաց վում է 
փոր ձի մի ջո ցով:

4.  ՊՈ ԼԻ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ԳԵՑ ՎԱ
ԾՈՒԹՅԱՄԲ Ո ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ 
ԴԵ ՐԸ ՖԻ ԶԻ ԿԱՅՈՒՄ 

Ո րա կա կան խն դիր ներ լու ծե լիս օգ տա
գործ վում են տար բեր մե թոդ ներ և ման կա
վար ժա կան մո տե ցում ներ: Այդ խն դիր նե րից 
ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են զբա ղեց նում տեխ
նի կա կան բնույ թի ո րա կա կան խն դիր նե րը: 
Այդ պի սի խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ 
ա շա կեր տը տես նում է ֆի զի կայի հիմ նա կան 
օ րենք նե րի և տեխ նի կայի միջև գո յու թյուն 
ու նե ցող ո րա կա կան կա պը, մի ա ժա մա նակ 
ա վե լի լավ հաս կա նում, թե տվյալ տեխ նի
կա կան սար քե րի աշ խա տան քում ո ՞ր ֆի զի
կա կան օ րենք ներն են կի րառ վում: Այս պես, 
է ներ գի այի պահ պան ման օ րենքն ու սում նա
սի րե լիս նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր
ծել հիդ րոէ լեկտ րո կա յան նե րի աշ խա տան քի 
վրա հեն ված ո րա կա կան խն դիր ներ, ի սկ մե
խա նի կայի խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ՝ 
այն պի սի կի րա ռա կան խն դիր ներ, ո րոնք 
բա ցա տրում են շի նա րա րու թյան մեջ մե խա
նիզմ նե րի օգ տա գոր ծու մը, մե քե նա նե րի և մե
խա նիզմ նե րի աշ խա տան քը, ո րոնք էլ նպաս
տում են ա ռա վել խո րու թյամբ և ակ նա ռու 
պատ կե րաց նել պարզ մե խա նիզմ նե րի աշ
խա տան քի սկզ բուն քը: Ջեր մա դի նա մի կայի 
բաժ նի խն դիր նե րը ա վե լի լավ կյու րաց վեն, 
ե թե կի րառ վեն ջեր մային շար ժիչ նե րին և ջեր
մա փո խա նակ մա նը վե րա բե րող ո րա կա կան 
խն դիր ներ, ի սկ հե ղուկ նե րի հատ կու թյուն նե
րի ու սում նա սիր ման հա մար՝ տեխ նի կա յում և 
գյու ղատն տե սու թյան մեջ մա զա կան եր ևույթ
նե րին վե րա բե րող ո րա կա կան խն դիր ներ: 

Պո լի տեխ նի կա կան բո վան դա կու թյամբ 
ո րա կա կան խն դիր նե րը հնա րա վո րու թյուն 
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են տա լիս ա ռա վել լավ և ճիշտ հաս կա նա լու 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ վող ֆի զի կա
կան եր ևույթ նե րը նկա րագ րող բա նաձ ևե րի 
ի մաս տը: Այս պի սի խն դիր ներն ի րենց մեջ 
պա րու նա կում են տեխ նի կա կան գա ղա փար
ներ, ո րոնք զար գաց նում են վե րա ցա կան 
մտա ծե լա կեր պը, ի նչ պես նաև նպաս տում են 
տրա մա բա նա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց
մա նը, ո րի հետ ևան քով ձեռք են բեր վում ան
հրա ժեշտ գի տե լիք ներ պո լի տեխ նի կա կան 
բո վան դա կու թյամբ հաշ վար կային խն դիր նե
րի լուծ ման հա մար:

Տեխ նի կա կան բո վան դա կու թյամբ ո րա

կա կան խն դիր նե րում ար տա ցոլ վում են սար
քե րի աշ խա տան քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե
րը, տար բեր մե քե նա նե րի և մե խա նիզմ նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են 
ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան, գյու ղա
տն տե սութ յան, կա պի, տրանս պոր տի բնա գա
վառ նե րում, ին չի շնոր հիվ միջ նա կարգ դպ րո
ցի շր ջա նա վար տը ձեռք է բե րում ան հրա ժեշտ 
գի տե լիք ներ կեն ցա ղային սար քե րի և մե քե
նա նե րի աշ խա տան քի սկզ բուն քի մա սին, ըն
դու նակ է լի նում ճիշտ մի աց նել և կար գա վո րել 
նրանց աշ խա տան քը, կար դալ պար զա գույն 
է լեկտ րա սար քե րի բլոկ–ս խե մա նե րը: 
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THE ROLE OF QUALITATIVE PROBLEMS IN TEACHING PHYSICS
G. AVETYAN

The work illustrates the role and importance of qualitative tasks in the process of teaching 
physics. The peculiarities, the types and methods of solution of qualitative problems have been 
considered. Simultaneously there has been a consideration of qualitative problems of technical 
nature and the qualitative link between main rules and techniques of physics has been illustrated.

РОЛЬ КА ЧЕСТ ВЕН НЫХ ЗА ДАЧ В ПРО ЦЕС СЕ ПРЕ ПО ДА ВА НИ Я ФИ ЗИ КИ
Г. АВЕ ТЯН

В ра бо те по ка за ны роль и зна че ние ка чест вен ных за дач в про цес се пре по да ва ния фи
зи ки. Расс мот ре ны осо бен нос ти ка чест вен ных за дач, их ти пы и ме то ды ре ше ни я. Од нов ре
мен но об суж да ют ся ка чест вен ные тех ни чес кие за да чи, и ука зы ва ет ся ка чест вен ная связь 
меж ду ос нов ны ми за ко на ми фи зи ки и тех ни кой.
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Մեր լե զուն բարձր լեռ նե րից և խո րունկ ձո րե րից 
ծն ված լե զու է,  

բար ձունք նե րի և խո րու թյուն նե րի լե զու:  
Ա վե տիք Ի սա հա կյան

Հայ րե նա սեր, ազ գա սեր, սե փա կան պատ
մու թյու նը և ան ցյա լը հար գող ան հատ դաս տի
ա րա կե լու հա մար հայոց լեզ վի հան դեպ սեր 
պետք է ծնել ե րե խայի մեջ դեռ օ րո րո ցից:

Լե զու դա սա վան դող ու սուց չից պա հանջ
վում է ոչ մի այն լեզ վի դա սա վանդ ման մե
թո դի կայի, լեզ վի քե րա կա նու թյան փայ լուն 
ի մա ցու թյուն, այլ նաև նվի րում, հայ րե նա սի
րու թյուն, ան դա դար նո րա րա րու թյուն ներ, մշ
տա կան աշ խա տանք [1]:

Հայոց լեզ վի մե թո դի կա
Յու րա քան չյուր ա ռար կա ու նի դա սա վանդ

ման մե թո դի կայի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն ներ: Հայոց լեզ վի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ա ռար կան հայե րե նի հն չյու նա
բա նու թյան, ո ւղ ղագ րու թյան, ո ւղ ղա խո սու
թյան, բա ռա գի տու թյան, ձևա բա նու թյան, 
շա րա հյու սու թյան, կե տադ րու թյան և ո ճա գի
տու թյան ու սուց ման հա մա կարգ ված ձևե րի 
ներ դաշ նակ ամ բող ջու թյունն է: Ար դյուն քում 
ա շա կեր տը պետք է գա ղա փար ու նե նա հայոց 
լեզ վի ծա գում նա բա նու թյան մա սին, պետք է 
կա րո ղա նա գործ նա կա նում կի րա ռել իր գի
տե լիք նե րը, կա ռու ցել պատ կե րա վոր և գրա
գետ խոսք, գրա վոր և բա նա վոր շա րադ րի իր 
մտ քե րը, կար ծի քը և խո հե րը:

Հայոց լեզ վի մե թո դի կան պատ կա նում է 
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի շար քին: 
Նրա ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան լեզ վի 
ու սու ցումն է, նպա տա կը՝ ու սուց ման օ րի նա
չա փու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման և այդ օ րի
նա չա փու թյուն նե րի մտած ված ու նպա տա կա
հար մար գոր ծադր ման շնոր հիվ ու սում նա կան 
աշ խա տան քի գի տա կան կազ մա կեր պու մը: 
Կն շա նա կի` հայոց լեզ վի մե թո դի կան պետք 
է ու նե նա ու սու ցան վող նյու թի հա մա պա տաս
խան բա ժին ներ՝ սկ սած գրա ճա նա չու թյու նից 
մինչև քե րա կա նու թյան ու սու ցում: Այն նե րա
ռում է նաև խոս քի զար գաց ման, ի նչ պես և մե

թո դա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
հար ցեր: Այս հիմ նա կան հար ցե րին ա ռնչ վում 
են ոչ ե րկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
խն դիր ներ՝ կապ ված ման կա վար ժու թյան, հո
գե բա նու թյան և տրա մա բա նու թյան հետ (2): 

Մե թո դի կան ստեղ ծա գոր ծա կան մի ջոց է, 
հնա րանք, ա րար չա գոր ծու թյուն, ներշն չանք` 
շա ղախ ված սի րով, ջեր մու թյամբ, համ բե րու
թյուն է ու հա վատ` ա շա կեր տի ու սե փա կան 
ու ժե րի հան դեպ: 

Ժա մա նա կա կից մե թո դի կան ա ռանց ու
սուց ման գոր ծըն թա ցի հե տա զո տու թյան հո
գե բա նա կան նո րա գույն տվյալ նե րի, ա ռանց 
դրանց օգ տա գործ ման չի կա րող կյան քի հա
րա ճուն պա հանջ նե րը բա վա րա րել, ու սուց
ման ըն թաց քում մեծ ար դյունք նե րի հաս նել, 
ու սու ցու մը ճիշտ, հա ճե լի, ար դյու նա վետ և 
մի ա ժա մա նակ գի տա կան ու նպա տա կային 
դարձ նել [3]: 

Ու սուց ման ըն թաց քում մե թոդ նե րի օգ նու
թյամբ ու սու ցի չը սո վո րեց նում, կր թում, դաս
տի ա րա կում է, ի սկ ա շա կերտ նե րը սո վո րում 
են, կրթ վում, դաս տի ա րակ վում, ու րեմն ու
սուց ման մե թոդ նե րը ու սուց չի և ա շա կերտ
նե րի փոխ կա պակց ված գոր ծու նե ու թյան այն 
ե ղա նակ ներն են, ո րոն ցով ի րա կա նաց վում 
են ո րո շա կի կր թա դաս տի ա րակ չա կան խն
դիր ներ: 

Մե թոդ նե րի դա սա կարգ ման հիմ քը հա
մար վում են գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման աղ
բյուր նե րը, ի սկ այդ պի սիք են խոս քը, զն նա կան 
պա րա գա նե րը, պատ կեր նե րը և գործ նա կան 
աշ խա տան քը [4]: 

Հա մա պա տաս խա նա բար ու սուց ման մե
թոդ ներն էլ դա սա կարգ վում են ե րեք գլ խա վոր 
խմ բե րում` խոս քային, զն նա կան, գործ նա կան: 

1. Խոս քային մե թոդ նե րի խմ բին են 
պատ կա նում պատ մու մը, բա ցատ րու մը, նկա
րագ րու մը, զրույ ցը, հարց ու պա տաս խա նը, 
աշ խա տան քը դա սագր քով: 

2. Զն նա կան մե թոդ նե րի խմ բին են 
պատ կա նում դի տումն ու բա ցատ րու մը: 

3. Գործ նա կան մե թոդ նե րի խմ բին են 

ՄԱՐ ԳԱ ՐԻՏ ԹԱՆ ԳՅԱՆ

Ա ԾԱ ԿԱ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶ ՎԻ ԴԱ ՍԻՆ
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պատ կա նում խն դիր նե րի լու ծու մը, վար ժու
թյուն նե րի կա տա րու մը, աշ խա տան քի կազ
մա կեր պու մը լա բո րա տո րի ա նե րում (աշ խա
տա նոց նե րում): 

Ա ԾԱ ԿԱ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ 
Ա ծա կան ա նու նը կամ ա ծա կա նը խոս քի 

մաս է, որ ցույց է տա լիս ա ռար կա նե րի տար
բե րակ ված հատ կա նիշ նե րը: Օ րի նակ՝ ծանր 
բեռ, եր կա րա վուն սե նյակ, ան շա հախն դիր 
ըն կե րու թյուն, քաղց րա համ ջուր։ Պա տաս
խա նում է ի նչ պի սի՞, որ պի սի՞, ո ՞ր հար ցե րին։ 
Խոս քի մա սային հա տուկ բնո րո շում չու նի։ Քե

րա կա նո րեն չի ձևա փոխ վում։ Մի այն գո յա կա
նա բար գոր ծած վե լիս կա րող է հո լով վել, հոգ
նա կի դառ նալ, հոդ ստա նալ։ Ա ծա կան նե րի 
մի մա սը կա րող է ար տա հայ տել հա մե մա տու
թյան աս տի ճան։ Նա խա պես դիտ վել է որ պես 
«ա նուն» խոս քի մա սի տե սակ, ա ռա ջին ան
գամ հայե րե նում ա ռանձ նաց վել ու հա մար վել 
է ի նք նու րույն խոս քի մաս Մա տա թի ա Գա րա
գա շյա նի կող մից: Այլ խոս քի մա սի պատ կա
նող բա ռի ան ցումն ա ծա կա նի ան վա նում են 
ա ծա կա նա ցում [5, 7]:

 
Ա ծա կա նի ու սուց ման դա սի նմու շօ րի նակ 
Դա սի թե ման՝ ա ծա կա նը որ պես խոս քի 

մաս 
Ն պա տակ նե րը՝ 
1. Խո րաց նել, ը նդ լայ նել նախ կին գի

տե լիք նե րը ա ծա կա նի մա սին:
2.  Հարս տաց նել բա ռա պա շա րը:
3. Ձ ևա վո րել նա խա ձեռ նա կան վե

րա բեր մունք, գե ղա գի տա կան ճա շակ, գի
տե լի քը կի րա ռե լու, մտա պատ կեր ման և 
գե ղար վես տա կան խոսք կազ մե լու կա րո ղու
թյուն ներ: 

Մե թոդ նե րը՝ զրույց, ը նդ հա նուր հարց ու 
պա տաս խան, խմ բային աշ խա տանք, ճա նա
չո ղա կան և կի րա ռա կան վար ժու թյուն ներ, 
նկա րով շա րադ րու թյուն: 

Ըն թաց քը: Դա սը սկ սել հե տաքր քիր 
զրույ ցով: «Մար դու մեջ ա մեն ի նչ պետք է 
լի նի գե ղե ցիկ» թե մայով զրույց է ան ցկաց
նում ու սու ցի չը: Զրույ ցի թե ման տա լուց հե
տո լսում է ա շա կերտ նե րին, ո րոնք հեր թով 

ներ կա յաց նում են ի րենց ծա նոթ մարդ կանց, 
մայ րիկ նե րի, ըն կեր նե րի ի նչ պի սին լի նե լը: 
Նշում են բնու թագ րա կան բա ռե րը: Հի շում 
են բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, ա ռանձ նաց նում 
հատ կա նիշ ար տա հայ տող բա ռե րը: Ե րե խա
ներն ար դեն ծա նոթ են այս խոս քի մա սին 
տար րա կան դա սա րան նե րից, և դժ վար չի 
լի նի ճա նա չել ա ծա կա նը խոս քի մեջ: Զրույ
ցից հե տո ու սու ցի չը տա լիս է քար տեր, ո րոնց 
վրա գր ված է դրա կան և բա ցա սա կան հատ
կա նիշ ար տա հայ տող մե կա կան բառ: Քար
տե րը շր ջում են խմ բե րում և լրաց վում նոր 
բա ռե րով: Զույ գեր են կազ մում ը ստ նշ ված 
հատ կա նի շի (ա շա կերտ նե րից ա մեն մեկն 
աշ խա տում է գտ նել մեկ ու րի շին, ո րն ի նչ–
որ հատ կա նի շով նման է ի րեն): Զույ գերն 
ըն թեր ցում են ու սուց չի հանձ նա րա րած նոր 
քար տե րը, ո րոնք ներ կա յաց նում են փոք րա
ծա վալ բնա պատ կեր.

1. «Ծեր որ սոր դը ա րծ վե նի հա յաց քով 
նայեց դի մա ցի բարձր սա րի կա տա րին. 
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ձյան շեր տից վերև՝ ա վե լի բարձր՝ կա պույտ 
ֆո նի վրա, ա հա գին եղ ջյուր նե րով մի գլուխ 
էր եր ևում: Վայ րի խոյն էր, որ հս կում էր հո
տը: Որ սոր դը գաղ տա գո ղի դուրս ե կավ կեն
դա նու թի կուն քը ու կանգ նեց ա մե նա բարձր 
տե ղում»: 

2. «Այ ծե նա սա րի հետ ևից ծա գե ցին ար ևի 
ա ռա ջին ճա ռա գայթ նե րը, և հրա փայլ ա րե
գա կը ոս կե զօ ծեց ափ նա ծիր լեռ նե րը: Բայց 
ա մե նա գե ղե ցիկ ու դյու թիչ տե սա րա նը ներ
կա յաց նում էր ծո վա կը: Գե ղե ցիկ կո հակ նե
րը վետ վե տում է ին՝ փայլփ լե լով ար ևի տակ: 
Ա վե լի գե ղե ցիկ էր ծո վա կի ամ բողջ հայե լին՝ 
իր շր ջա փակ լեռ նե րով ու ժայ ռե րով»:

Ն ման քար տեր ստա նում են բո լոր զույ
գե րը: Մի մա սին էլ հանձ նա րա րում են դա
սագր քի հա մա պա տաս խան վար ժու թյուն
նե րը: Զույ գե րով աշ խա տե լով՝ դի տար կում 
են տեքս տե րում ե ղած այն ա ծա կան նե րը, 
ո րոնք բնու թագ րում են տար բեր ա ռար կա
ներ, բայց միև նույն հատ կա նի շը տար բեր 
ա ռար կա ներ ու նեն տար բեր չա փով: Ա շա
կերտ ներն ը նդ գծ ված ա ծա կան նե րի հա մե
մա տու թյու նից եզ րա հան գում են կա տա րում 
և սահ մա նում են ո րա կա կան ա ծա կա նի 
հա մե մա տու թյան աս տի ճան նե րը: Ու սուց չի 
օգ նու թյամբ ա շա կերտ ներն ի րենք են ո րո

շում հա մե մա տու թյան ե րեք աս տի ճան նե րը, 
ի նչ պես նաև դրանց կազ մու թյունն ու ի մաս
տային տար բե րու թյուն նե րը: 

Ըստ կազ մու թյան՝ ա ծա կան նե րը լի նում ե ն՝
1.  պարզ՝ ծուռ, խոր, կարծր
2.  բա ղադ րյալ, ո րոնք ի րենց հեր թին 

լի նում ե ն՝ 
• ա ծան ցա վոր՝ ան կիրթ, կարմ րա

վուն, ար ծա թե,
•  բարդ՝ լայ նար ձակ, ե ռագ լուխ, նո

րա նոր,
•  բարդ ա ծան ցա վոր՝ հար թա վայ

րային, հրա ցա նա վոր, բու հա կան։
Տար բեր ար մատ նե րից կամ բա ռե րից 

ա ծա կան կազ մող ա ծանց նե րը կոչ վում են 
ա ծա կա նա կերտ ա ծանց ներ։ Դրանք ե ն՝

• ժխ տա կան և այլ նա խա ծանց ներ՝ 
ա մե նա–մեծ, ան–ար դար, ապ–ե րախտ, 
բաց–ար ձակ, տ–կար,

•  վեր ջա ծանց ներ՝ ահ–ա գին, հն–
ա գույն, ու րախ–ա լի, բր–ա ծո, նյարդ–ային, 
վառ–ե լիք, նազ–ե լի։ 

Ա ռա ջադ րանք. Ա շա կերտ նե րին բա ժան
վում են քար տեր: Քար տի մի ե րե սին գր ված 
են ա ծա կան ներ, մյուս ե րե սին ա ղյու սակ է, 
ո րը պետք է լրաց նել: Ա ղյու սա կը ու նի հետ
ևյալ տես քը.

Ա ծա կան ա նուն

Պարզ Ա ծան ցա վոր Բարդ Բարդ ա ծան ցա
վոր

Կար միր 
………

Կարմ րա վուն 
……….

Կարմ րա գույն
………..

Կարմ րա գու նու
թյուն

………..

Ա ծա կան ա նու նը ու սու ցա նե լիս լեզ վի դա
սա վանդ ման հայտ նի բո լոր ժա մա նա կա կից 
և ա վան դա կան մե թոդ նե րից ես նա խընտ
րում եմ կի րա ռել ԽԻԿ մե թո դը, խմ բային 
աշ խա տանք ներ, զույ գե րով աշ խա տանք ներ, 
մր ցույթ ներ, տար բեր ա ռա ջադ րանք ներ, 
ո րոնք, իմ հա մոզ մամբ, նպաս տում են ոչ մի
այն ա ծա կան ան վան յու րաց մա նը, այլ նաև 
նպաս տում են ա շա կեր տի պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը, կապ են հաս
տա տում հան րակր թա կան այլ ա ռար կա նե րի 
հետ, նպաս տում են ան ցա ծի կրկ նո ղու թյա նը:

Բե րեմ օ րի նակ ներ: 
Ա ռա ջադ րանք 1. Ա շա կերտ նե րին բա ժա

նել խմ բե րի: Ա մեն խմ բի տալ որ ևէ տեքստ և 
հանձ նա րա րել ըն դար ձա կել այն՝ հարս տաց
նե լով ա ծա կան նե րով: 

Ե կավ գա րուն: Ե րկն քում փայ լեց ար ևը: 
Ծա ռե րը զարթ նե ցին քնից: Ծա ղիկ նե րը դեռ 
նն ջում է ին հո ղի տակ: Մի այն ձն ծա ղի կը 
շտա պեց, ճեղ քեց հողն ու ող ջու նեց ար ևին: 

Ա ռա ջադ րան քը նպաս տում է բա ռա պա
շա րի հարս տաց մա նը և ան հրա ժեշտ բա
ռե րը ճիշտ տե ղում և ճիշտ քե րա կա նա կան 
ձևով կի րա ռե լու հմ տու թյան խո րաց մա նը: 

Ա ռա ջադ րանք 2. Ա շա կերտ նե րին բա ժան
վում են քար տեր, ո րի վրա կա նրանց քաջ 
ծա նոթ եր կու պատ կեր (օ րի նակ՝ մոխ րո տի կը 
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և նրա խորթ քույ րը, բա րի փե րի և կա խարդ 
պա ռավ, այլ հայտ նի հե րոս ներ մուլտ ֆիլ մե
րից, ո րոնք ու նեն հա կա դիր հատ կա նիշ ներ), 
հանձ նա րար վում է հա կա նիշ ա ծա կան նե րով 
բնու թագ րել եր կու հե րո սին էլ: 

Ա ռա ջադ րանքն ա պա հո վում է ու րախ և 
աշ խույժ դա սի ըն թացք, ա շա կերտ նե րի մեջ 
կա մր ցակ ցու թյուն, նրանք գոր ծի են դնում 
բո լոր ջան քե րը և շատ հե տաքր քիր և ոչ հա
ճախ կի րառ վող ա ծա կան նե րով բնու թագ րում 
մուլտ հե րոս նե րին, նրանց մեջ ամ րապնդ վում 
է հո մա նիշ–հա կա նիշ հաս կա ցո ղու թյու նը: 

Ա ռա ջադ րանք 4. Լլ րաց նել բաց թողն ված 
ա ծա կան նե րը ժո ղովր դա կան ա ռած նե րում 
(կամ հայտ նի բա նաս տեղ ծու թյան մեջ և նշել 
հե ղի նակ նե րին).

Խոս քը՝ ..............., ջու րը՝ ……………:
Պա րա նի …………... է լավ, խոս քի՝ 

……………:
Հա գուս տի …………… է լավ, ըն կե րոջ՝ 

……………:
…………… մեկ ա սա՛, ……………՝ հա զար 

ու մեկ: 
Ոս կե հան դերձ ե կար և մի գաս քող
………………… ա շուն, սի րած ա շուն.
Տերև նե րիդ դան դաղ, թափ վող ոս կով
Մե տաքս նե րով …………………….
Ս տեղծ վում է մի ջա ռար կա յա կան կապ 

հայոց լեզ վի և հայ գրա կա նու թյան միջև: 
Ա ռա ջադ րանք 5. Թվար կել հայտ նի աշ

խար հագ րա կան ա ռար կա ներ, ո րոնց ան վան
ման մեջ կի րառ ված է ա ծա կան ա նուն (Կար
միր ծով, Սև լեռ, Խա ղաղ օվ կի ա նոս և այլն): 

Ա ռա ջադ րան քը թույլ է տա լիս մի ջա ռար
կա յա կան կապ հաս տա տել աշ խար հագ րու
թյան և հայոց լեզ վի միջև: 

Ա ռա ջադ րանք 6. Ա շա կերտ նե րին բա
ժա նել 4 խմ բի, յու րա քան չյուր խմ բի հանձ
նա րա րել նկա րագ րել տար վա մեկ ե ղա նակ՝ 
գա րուն, ա մառ, ա շուն կամ ձմեռ՝ օգ տա գոր
ծե լով ա ծա կա նի բո լոր տե սակ նե րը, հա մե
մա տու թյան բո լոր աս տի ճան նե րը, թվար կել 
դրա կան և բա ցա սա կան հատ կա նիշ ներ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գա րի Վ. և ու րիշ ներ, Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան մո տե ցում ներ. Մաս նա գի տա կան կր թու

թյուն և մաս նա գի տա կան զար գա ցում, Ձեռ նարկ ման կա վարժ նե րի և կր թու թյան կազ մա կեր պիչ
նե րի հա մար, Եր., 2005: 

2. Գյու լա մի րյան Ջ., Հայոց լեզ վի տար րա կան ու սուց ման մե թո դի կա, Եր., 2009:
3. Ռ. Հա րու թյու նյան, Հայոց լեզ վի մե թո դա կան ցու ցում ներ, Եր., 2015: 
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МЕ ТО ДИ КА ОБУ ЧЕ НИЯ ПРИ ЛА ГА ТЕЛЬ НО ГО КАК ЧАС ТИ РЕ ЧИ  
АР МЯНС КО ГО ЯЗЫ КА

М. ТАН ГЯН

В шко ле дан ная ме то ди ка яв ля ет ся сис те мой пре по да ва ния зна ний дан но го язы ка. Как 
и в слу чае ос таль ных пред ме тов, пре по да ва ние ар мянс ко го язы ка так же име ет свои осо бен
нос ти. Ме то ди ка пре по да ва ния ар мянс ко го язы ка от ли ча ет ся сво им кон сер ва тиз мом, так как 
име ет ся в на ли чие чет кая пос ле до ва тель ность тем пре по да ва ни я.

ADJECTIVE TEACHING METHODOLOGY IN ARMENIAN LANGUAGE
M. TANGYAN

In school, this technique is a system of teaching the knowledges of the language. As in the 
case of other subjects, the teaching of the Armenian language also has its own peculiarities. The 
methodology of teaching the Armenian language is distinguished by its conservatism, since there 
is a clear sequence of teaching topics.
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Меж куль тур ная ком му ни ка ция ста ла нор
мой сов ре мен но го ми ра и каж до му че ло ве ку 
не об хо ди мо знать хо тя бы один иност ран ный 
язык. На ря ду с си ту а ци ей ус во е ния иност ран
но го язы ка (language acquisition) в ус ло ви ях 
ес тест вен ной сре ды, су щест ву ет не об хо ди
мость обу че ния иност ран ным язы кам.

Ес ли вс лед за А.А. Ми ро лю бо вым расс
мат ри вать ов ла де ние язы ком ие рар хи чес ки 
бо лее вы со ким эта пом от но си тель но про цес
са изу че ния язы ка, то в по ле на ше го зре ния 
ока зы ва ют ся оба эти про цес са и, со от ветст
вен но, как линг во ди дак ти чес ки е, так и ме то
ди чес кие воп ро сы. Из пос лед них вы де лим 
част но ме то ди чес кую проб ле му обу че ния русс
ко му язы ку как иност ран но му (Р КИ). Линг во
ди дак ти чес кий же ас пект исс ле до ва ния свя
зан с изу че ни ем сте пе ни «со г ла со ван нос ти и 
вза и мос вя зан нос ти обу ча ю щей де я тель нос ти 
учи те ля» [ Ми ро лю бов, 2010, с. 25] и со ст
рем ле ни ем раз ра бо тать ос но вы ме то до ло гии 
обу че ния иност ран но му язы ку при ме ни тель
но к ис ко мо му ре зуль та ту [ Ха ле е ва, 1981] – 
фор ми ро ва нию ком му ни ка тив ных ком пе тен
ций на на чаль ном эта пе обу че ни я.

С те пень ов ла де ния язы ком за ви сит от 
мо ти ва ции и со ци аль но – про фес си о наль
ных тре бо ва ний обу ча ю ще го ся. В дан ном 
слу чае пе да гог ока зы ва ет ся пе ред вы бо ром 
спо со бов и средств обу че ния иност ран но му 
язы ку. Раз но об ра зие це лей и за дач обу ча ю
ще го ся зас тав ля ет пре по да ва те ля рас ши рять 
круг име ю щих ся ме то дов. Эф фек тив ным в 
по ис ке ме то дов яв ля ет ся расс мот ре ние уже 
име ю щих ся в оте чест вен ной и за ру беж ной 
прак ти ке пре по да ва ния и от бор сре ди них 
то го (тех), ко то рые в дан ных ус ло ви ях изу
че ния иност ран но го язы ка смо жет (с мо гут) 
спо собст во вать ре ше нию за дач, пос тав лен
ных пе ред обу ча ю щим.

Русс кий язык, ис хо дя из ти по ло ги
чес ких ха рак те рис тик, яв ля ет ся од ним из 
слож ных в изу че нии язы ков и име ет ряд 
осо бен нос тей, и не каж дая из из вест ных, 
по пу ляр ных ме то дик обу че ния иност ран ным 

язы кам мо жет ис поль зо вать ся пре по да ва
те лем при обу че нии РКИ http://inyazservice.
narod.ru/languages_comparison.html; http://
www.effectivelanguagelearning.com: http://
www. pravda.ru/science/ planet/ humanbe
ing/27–03–2012/1112622–lingvo horror–0].

Мож но пред по ло жить, что пре по да ва ние 
са мых слож ных с ме то ди чес кой точ ки зре ния 
язы ков свя за но с ка кой–то оп ре де лен ной 
груп пой ме то дов. Так, на и бо лее расп рост
ра нен ны ми ме то да ми/ под хо да ми в обу че нии 
ука зан ных язы ков яв ля ют ся: ком му ни ка тив
ны е, пря мы е, ау ди о ви зу аль ны е, ау ди о линг
валь ны е, ин тен сив ны е, суг гес то пе ди чес кие 
[ Ко лес ни ко ва, 2001, с. 20].

С ре ди ме то дов пре по да ва ния «с лож ных» 
язы ков на ми об на ру жен ме тод TPRS. Прак
ти ка ра бо ты пре по да ва те лем анг лийс ко го 
язы ка как иност ран но го с по мощ ью ука зан
но го ме то да и ана лиз те о ре ти чес ко го ма те
ри а ла поз во ля ет срав нить ме то ды обу че ния 
РКИ (п ря мы е, соз на тель ные и ком би ни ро
ван ны е) [ Щу кин, 2010, с. 19] с TPRS.

Ис то рия ме то да TPRS (Teaching Proficien
cy through Reading and Storytelling) вос хо дит 
к ме то ду TPR (Total Physical Response), ко
то рый был раз ра бо тан Джейм сом Аше ром в 
70–х гг. XX в. Иг ро вая ме то ди ка, ос но ван ная 
на раз лич ных спо со бах дра ма ти за ци и, прив
лек ла вни ма ние Блей на Ре я. Он про ра бо тал 
36 лет в аме ри канс кой сред ней шко ле пре
по да ва те лем иност ран но го язы ка (ис панс ко
го). Б. Рей пос то ян но экс пе ри мен ти ро вал, 
ис кал бо лее эф фек тив ные ме то ды обу че ния 
иност ран но му язы ку. Со сво и ми мно го чис
лен ны ми пос ле до ва те ля ми Ben Slavic, Carole 
Stevens, Elizabeth Skelton, Carole Gaab он ст
ре мил ся сде лать про цесс обу че ния ув ле ка
тель ным и мо ти ви ру ю щим уча щих ся. Блейн 
Рей про дол жи тель ное вре мя на хо дил ся в 
по ис ке эф фек тив ных ме то дик и тех но ло
гий, ко то рые от ра жа ли бы его ви де ние обу
че ния иност ран но му язы ку, что язык на до 
ус ва и вать и «п рис ва и вать» не же ли учить. 
Его по ис ки и убеж де ния наш ли под держ ку в 

КА РИ НЕ МКР ТУ МЯН 

МЕ ТОД TPRS В ПРЕ ПО ДА ВА НИИ РУСС КО ГО ЯЗЫ КА

http://inyazservice.narod.ru/
http://inyazservice.narod.ru/
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рам ках на ту раль но го под хо да аме ри канс ких 
линг вис тов С. Кра ше на и Т. Тэ рел ла [Krash
en, 1983], ко то рая поз во ли ла ему соз дать ме
тод TPRS, ос но ван ный на предс тав ле нии ма
те ри а ла в ви де расс ка за и чте ния ис то рий на 
изу ча е мом язы ке [Ray, 2010]. Пре по да ва тель 
соз да ет ис то ри ю, расс ка зы ва ет ее, подк
лю чая та ким об ра зом обу ча ю щих ся в дра
ма ти за цию и дис кус си ю, за да вая воп ро сы 
в клю че зап ла ни ро ван ной им ис то ри и. Все 
ис то рии ст ро ят ся по пра ви лам – у оп ре де
лен но го пер со на жа воз ни ка ет проб ле ма, он 
ищет спо со бы ее ре ше ни я, иног да оши ба ет
ся, и, в кон це кон цов, на хо дит эф фек тив ный 
спо соб ре ше ния проб ле мы. Со дер жа ние ис
то ри и, ее но виз на пол ност ью за ви сят от мас
терст ва пре по да ва те ля, ко то рый нап рав ля ет 
ход рас суж де ния обу ча ю щих ся. При ис поль
зо ва нии это го ме то да очень важ но уме ние 
пре по да ва те ля эмо ци о наль но воз дейст во
вать на обу ча ю щих ся: про буж дать в них ин
те рес и соз да вать мо ти ва ци ю, пог ру жая их в 
бла гоп ри ят ную пси хо ло ги чес кую ат мос фе ру, 
ко то рая спо собст ву ет ус во е нию язы ка.

Д ля расс мот ре ния ме то да TPRS в кру гу 
уже из вест ных в ис то рии ме то дов пре по да
ва ния РКИ на ми бы ли про а на ли зи ро ва ны 
ме то ды: ау ди о линг валь ный, ау ди о ви зу аль
ный, ком му ни ка тив ный, иг ро вой, суг гес
то пе ди чес кий, ме тод ак ти ва ции ре зерв ных 
воз мож нос тей лич нос ти уча щих ся, «тан дем–
ме тод», «ме тод гу вер нант ки», ме тод про ек
тов, уст ный (си ту а тив ный) и дру ги е.

В рам ках ме то да обу че ния важ ны прин
ци пы, оп ре де ля ю щие его. За ме тим, что в 
оте чест вен ной, как и в за ру беж ной ме то ди ке 
не су щест ву ет еди но го мне ния от но си тель
но клас си фи ка ции прин ци пов обу че ни я. 
[ Ко лес ни ко ва, 2001; Щу кин, 2010]. Прин ци
пы – это «ос нов ные ме то до ло ги чес кие по
ло же ни я, оп ре де ля ю щие про цесс обу че ния 
и вос пи та ни я» [ Ми ро лю бов, 2010, с. 50]. 
Они ис поль зу ют ся при ме ни тель но к спо со
бам фор ми ро ва ния у обу ча ю щих ся ком му
ни ка тив ных ком пе тен ций, они предс тав ля ют 
со бой на бор из об ще ди дак ти че с ких, об ще
ме то ди чес ких, част но ме то ди чес ких и «нор
ма тив ных по ло же ний», пре доп ре де ля ю щих 
эф фек тив ный про цесс обу че ния иност ран
но му язы ку.

В се прин ци пы обу че ния не мо гут од ноз
нач но быть ис поль зо ва ны для всех ме то дов. 
Для каж до го ме то да есть свои прин ци пы. 
Ис хо дя из этой си ту а ци и, для ме то да TPRS 
мы вы би ра ем те прин ци пы, ко то рые поз во
ля ют оп ти маль но ре а ли зо вать идею ме то да 
в дан ной ау ди то ри и. Кри те рии от бо ра ме то
дов про дик то ва ны цел ью на ше го исс ле до ва
ни я: со пос та ви тель ный ана лиз ме то дик РКИ 
с ме то дом TPRS, а так же ус ло вия при ме не ния 
исс ле ду е мо го ме то да на на чаль ном эта пе обу
че ния в ус ло ви ях ес тест вен ной сре ды изу че
ния иност ран но го язы ка. Ана лиз ра бот по ме
то дам обу че ния иност ран ным язы кам и РКИ 
поз во ля ет вы де лить не кую со во куп ность 
част но ме то ди чес ких прин ци пов (табл. 1).

Таб ли ца 1

П рин ци пы TPRS А у ди о лингв 
аль ный

Суг гес то пе ди
чес кий Иг ро вой

1. уст ное опе ре же ни е – – – –

2. ра бо та по мо де лям ֊ ֊ – –

3. единст во соз на тель но го и под соз на тель но го – – – ՜

4. прин цип ра дос ти и не нап ря жен нос ти ֊ – ֊ +

5. двуп ла но вость ֊ + ֊ +

6. имп ро ви зир ов ан ны й ха рак тер де я тель нос ти ֊ ՜ ֊ +
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7. вза и мо дейст вие ро ле вых и лич ност ных эле мен
тов в обу че ни и – – +

8. эмо ци о наль ное воз дейст ви е ֊ – ֊ +

9. си ту а тив ность – – – +

10. ми ни ми ца ци я ֊ – ֊ +

11. учёт ког ни тив ных спо соб нос тей – – – +

12. учёт род но го язы ка – ֊ ֊ +

13. ком му ни ка тив ная нап рав лен ность обу че ни я – ՜ ՜ +

В суг гес то пе ди чес ком ме то де [ Щу кин, 
2010] вы де ля ют прин цип ра дос ти и не нап
ря жен нос ти, прин цип единст ва соз на тель
но го и под соз на тель но го, дву п ла но вость. 
Прин цип ра дос ти и не нап ря жен нос ти оз на
ча ет, что обу че ние про те ка ет в ат мос фе ре, 
рас по ла га ю щей к за ня ти ям и не ос лож нен
ной ка ким–ли бо нап ря же ни ем. Единст во 
соз на тель но го и под соз на тель но го пред
по ла га ет опо ру как на соз на тель ный, так и 
бес соз на тель ные ис точ ни ки восп ри я тия и 
ус во е ния ма те ри а ла. В по ня тие «д вуп ла но
вос ти» вк лю ча ют ся ми ми ка, жес ты, ма не ра 
го во рить и дру гие не о соз на ва е мые сиг на лы, 
пос редст вом ко то рых че ло век мо жет вли ять 
на ок ру жа ю щих.

В иг ро вом ме то де [ Щу кин, 2010] прос
ле жи ва ют ся прин ци пы вза и мо дей ст вия ро
ле вых и лич ност ных эле мен тов в обу че ни и, 
эмо ци о наль ное воз дей ст вие и имп ро ви зи
ро ван ный ха рак тер де я тель нос ти. Вза и мо
дейст вие ро ле вых и лич ност ных эле мен тов в 
обу че нии оп ре де ля ет средст ва и спо со бы ус
та нов ле ния в груп пе лич ност но го об ще ни я. 
Имп ро ви зи ро ван ный ха рак тер де я тель но с ти 
под ра зу ме ва ет твор чес кую ак тив ность как 
пре по да ва те ля, так и са мих обу ча ю щих ся в 
про цес се обу че ни я. Для ус во е ния со дер жа
ния пред ме та важ но, что бы зна чи тель ная 
часть ма те ри а ла ус ва и ва лась и зак реп ля лась 
на уро ке. Это му спо собст ву ет яр кое эмо ци
о наль но е изложение з на ний учи те лем, его 
спо соб ность эмо ци о наль но го воз дейст вия 
на уча щих ся.

П рин ци пы ми ни ми за ци и, си ту а тив нос
ти, уче та ког ни тив ных спо соб нос тей обу ча
ю щих ся, уче та род но го язы ка, ком му ни ка
тив ная нап рав лен ность обу че ния яв ля ют ся 
об ще ме то ди чес ки ми прин ци па ми и бы ли 
вы де ле ны на ми соз на тель но, т.к. в сов ре
мен ной па ра диг ме ме то ди ки обу че ния иност
ран ным язы кам они яв ля ют ся ве ду щи ми. 
Прин цип си ту а тив нос ти оз на ча ет, что язы
ко вой ма те ри ал вво дит ся и тре ни ру ет ся в 
си ту а ци ях, что поз во ля ет уча щим ся быст
рее ов ла деть зна че ни ем изу ча е мых еди ниц. 
«Ми ни ми за ци я» под ра зу ме ва ет то, что лек
си ка яв ля ет ся од ним из ос нов ных ас пек тов 
обу че ния и под ле жит чет ко му от бо ру и ог ра
ни че ни ю.

П рин цип ком му ни ка тив ной нап рав лен
нос ти оз на ча ет, что обу че ние нап рав ле но на 
фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ной ком пе тен
ци и, а не на изу че ние грам ма ти чес ких форм. 
Прин цип уче та род но го язы ка пре дус мат ри
ва ет ор га ни за цию учеб но го про цес са с уче
том опы та в род ном язы ке уча щих ся, что оп
ре де ля ет пост ро е ние прог рам мы обу че ни я. 
Прин цип уче та ког ни тив ных спо соб нос тей 
пре дус мат ри ва ет учет раз лич но го ти па мыш
ле ния обу ча ю щих ся, их поз на ва тель ную ак
тив ность: так, од ни обу ча ю щи е ся быст ро и 
лег ко ус ва и ва ют ма те ри ал, дру гим же тре бу
ет ся боль ше вре ме ни и сос ре до то чен нос ти. 
Из табл. 1 вид но, что в ме то де TPRS при
сутст ву ют 11 прин ци пов обу че ния РКИ из 13.

Ме тод TPRS сов ме ща ет в се бе прин ци
пы ау ди о линг валь но го, суг гес то пе ди чес ко го 

http://pedagogicheskaya.academic.ru/1201/%D0%98%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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и иг ро во го ме то дов, ко то рые ис поль зу ют ся 
как в прак ти ке пре по да ва ния РКИ, так и при 
обу че нии иност ран ным язы кам.

С ле ду ет от ме тить, что при обу че нии по 
ме то ду TPRS не учи ты ва ет ся прин цип уче та 
род но го язы ка обу ча ю щих ся и прин цип уче
та ког ни тив ных спо соб нос тей. Это мог ло бы 
ока зать ся ми ну сом, од на ко мы соз на тель но 
ог ра ни чи ва ем при ме не ние дан но го ме то да 
(на чаль ный этап обу че ния в ус ло ви ях ес тест
вен ной сре ды), и, на наш взг ляд, от сутст вие 
дан ных прин ци пов не ока зы ва ет ре ша ю щей 
ро ли при обу че нии русс ко му язы ку как иност
ран но му. Пре по да ва тель не вла де ет род ным 
язы ком обу ча ю щих ся и про цесс обу че ния 
ст ро ит ся на ос но ве бес пе ре вод но го ме то да, 
что тре бу ет от пре по да ва те ля не ма ло мас
терст ва и уси лий. Кро ме то го, как пра ви ло, 
пре по да ва тель РКИ, ра бо тая во мно го я зыч
ной ау ди то ри и, не мо жет ори ен ти ро вать ся 
на все род ные язы ки обу ча ю щих ся. Прин
цип уче та ког ни тив ных спо соб нос тей в ме
то де TPRS ус ту па ет мес то прин ци пу эмо ци о
наль но го воз дейст ви я. Это об ъяс ня ет ся тем, 
что в оте чест вен ной ме то ди ке учет ког ни тив
ных про цес сов всег да яв лял ся ве ду щим, в то 
вре мя как за ру беж ная ме то ди ка, ори ен ти руя 
на эмо ци о наль ный фак тор и ре че вые мо де
ли, от да ет пред поч те ние та ким ме то дам, как 
на ту раль ный, си ту а тив ный и пря мой ме то
ды. При обу че нии по ме то ду TPRS пре по
да ва тель не иг но ри ру ет ин тел лек ту аль ные 
спо соб нос ти обу ча ю щих ся. Ра бо тая с ау ди
то ри ей, ко то рая не вла де ет русс ким язы ком 
на на чаль ном эта пе обу че ни я, пре по да ва тель 
не тре бу ет про яв ле ния ак тив но го соз на тель
но го вк лю че ния обу ча ю щих ся, не пред по ла
га ет мак си маль ной ког ни тив ной наг руз ки на 
обу ча ю щих ся, по то му что эмо ци о наль ный 
фак тор обус лав ли ва ет под соз на тель ную ра
бо ту са мих обу ча ю щих ся. Осо бое вни ма ние 

сле ду ет об ра тить, на наш взг ляд, на прин
цип эмо ци о наль но го воз дейст ви я. Он яв ля
ет ся важ ным в иг ро вом и TPRS ме то дах. При 
этом пре по да ва тель воз дейст ву ет на чувст ва 
и эмо ции обу ча ю щих ся в це лях проч но го ус
во е ния и «п рис во е ни я» язы ко во го ма те ри а ла 
обу ча е мы ми.

П рин ци пы уст но го опе ре же ни я, ра бо ты 
по мо де лям, ра дос ти и не нап ря жен нос ти, 
единст ва соз на тель но го и под соз на тель но
го, двуп ла но вость, вза и мо дей ст вие ро ле вых 
и лич ност ных эле мен тов в обу че ни и, имп ро
ви зи ро ван ный ха рак тер де я тель нос ти, си ту
а тив ность, ми ни ми за ци я, ком му ни ка тив ная 
нап рав лен ность обу че ния оп ре де ля ют эф
фек тив ность про цес са обу че ния и вос пи та
ни я. Это, в свою оче редь, да ет ос но ва ние 
ут верж дать, что ме тод TPRS ба зи ру ет ся на 
боль шинст ве част но ме то ди чес ких прин ци
пах (11 из 13), поз во ля ет ре ко мен до вать его 
для ис поль зо ва ния в пре по да ва нии РКИ. 
TRPS сти му ли ру ет: 1) фор ми ро ва ние и пос
ле ду ю щее раз ви тие ком му ни ка тив ной ком
пе тен ци и; 2) бег лость ре чи обу ча ю щих ся; 3) 
глу бо кое ус во е ние и зак реп ле ние в па мя ти 
ре че вых мо де лей.

В ре зуль та те про ве ден но го срав ни тель
но го ана ли за ме то дик обу че ния РКИ и ме то
да TPRS вы яв ле но сходст во прин ци пов ме
то да TPRS и ме то дов, ко то рые ис поль зу ют ся 
при обу че нии РКИ и иност ран ных язы ков.

У чи ты вая ре зуль тат срав ни тель но го ана
ли за ме то да TPRS с ме то да ми пре по да ва
ния РКИ, а так же за да чу по ис ка ме то дов для 
каж дой сту пе ни обу че ния в оп ре де лен ных 
ус ло ви ях обу ча ю щей сре ды, мож но пред по
ло жить, что исс ле ду е мый ме тод мо жет быть 
при ме ним для фор ми ро ва ния ком пе тен ций 
ба зо во го и эле мен тар но го уров ня вла де ния 
язы ком, ког да пе ред обу ча ю щи ми ся сто ит за
да ча ов ла деть ком му ни ка тив ным ми ни му мом 

для пов сед нев но го об ще ния в рам ках РКИ.
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TPRS METHOD IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING
K. MKRTUMYAN

In the article the TPRS method is presented. This method is relatively new and widely used in 
the USA for teaching different foreign languages. The key principles of traditionally used methods 
in teaching Russian as a foreign language were analyzed and compared with TPRS. The article 
claims that this method has a potential and a specific field of application in teaching Russian as 
a foreign language.

TPRS ՄԵ ԹՈ ԴԸ ՌՈՒ ՍԵ ՐԵ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
Կ. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

Հոդ վա ծում դի տարկ ված է օտար լեզ վի ու սուց ման ար դի մե թոդ նե րից մե կը՝ TPRS –ը, որը 
լայ նո րեն կի րառ վում է ԱՄՆ –ում ման կա վար ժու թյան մեջ, որը և կա րող է կի րառ վել ռու սե րե
նի՝ որ պես օտար լեզ վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում:

Ներ կա յաց վում է TPRS մե թո դի բնու թագ րա կան սկզ բունք նե րի հա մե մա տու թյու նը ավան
դա կան մե թոդ նե րի հետ, որոնք կի րառ վում են ռու սե րե նի՝ որ պես օտար լեզ վի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում: 

Այս հոդ վա ծի նպա տակն է ու սում նա սի րել TPRS մե թո դի կի րա ռե լի ու թյու նը գործ նա կա
նում ռու սե րե նի՝ որ պես օտար լեզ վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում:

http://inyazservice
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2bb111765f9f66f152e2aca70515026b&url=http%253A%252F%252Fwww.effectivelanguagelearning.com%252Flanguage-guide%252Flanguage-difficulty
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2bb111765f9f66f152e2aca70515026b&url=http%253A%252F%252Fwww.effectivelanguagelearning.com%252Flanguage-guide%252Flanguage-difficulty
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Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա
ցի, ի նչ պես նաև ի րա կա նու թյան մեջ ծա գած 
մի շարք խն դիր նե րի լու ծու մը հան գեց նում է 
փոր ձա րա րա կան զա նա զան հաշ վում նե րի։ 
Այդ պի սի հաշ վում նե րը շատ հա ճախ մո տա վոր 
բնույ թի են, ո րոնց կա տա րու մը պա հան ջում է 
ժա մա նա կի ճիշտ օգ տա գոր ծում և խնայո ղու
թյուն։ Այս տե սա կե տից փոր ձա րա րա կան խն
դիր նե րի լու ծու մը հար մար է ի րա կա նաց նել 
միկ րո հաշ վիչ նե րի օգ նու թյամբ։ Այս պա րա
գա յում միկ րո հաշ վի չը հան դես է գա լիս որ պես 
ու սուց ման, կամ որ պես ու սու ցա նող մի ջոց։ Եր
կու դեպ քում էլ միկ րո հաշ վի չի օգ տա գոր ծու մը 
դառ նում է հաշ վո ղա կան աշ խա տան քը հա մա
կար գե լու է ա կան բա ղադ րիչ։ Դրա նով ո րոշ վում 
է, թե ու սու ցո ղա կան ի նչ ներ գոր ծիչ ներ կտր վեն 
սո վո րող նե րին, ը ստ այդմ է լ՝ նա խա տես վում է 
այն գոր ծու նե ու թյու նը, ո րը պետք է կա տա րի 
ա շա կեր տը։ Ներ գոր ծիչ ներ ա սե լով՝ նկա տի 
ու նենք խն դիր նե րը, ցու ցում նե րը, հար ցե րը։ 
Կապ ված ու սում նա կան այս կամ այն խնդ
րի հետ` եր բեմն սո վո րող նե րին հե տաքրք րում 
են բազ մա թիվ տա րաբ նույթ հար ցեր։ Սա կայն 
սո վո րող նե րը պետք է գի տակ ցեն, որ ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցում ոչ բո լոր դեպ քե րում է 
նպա տա կա հար մար միկ րո հաշ վի չի օգ տա գոր
ծու մը։ Սո վո րա բար միկ րո հաշ վի չը կի րառ վում 
է այն դեպ քում, ե րբ ու սու ցի չը և, ա ռա վել ևս, 
ա շա կեր տը հնա րա վո րու թյուն չու նեն դի տար
կե լու բա վա կա նա չափ շատ թվով կոն կրետ 
օ րի նակ ներ։ Դա սա ժա մին փոր ձա րա րա կան, 
գործ նա կան խն դիր ներ լու ծե լիս նպա տա կա
հար մար է միկ րո հաշ վի չի օգ տա գոր ծու մը, օ րի
նակ` ո րոշ տի պի ֆունկ ցի ա նե րի մո տա վոր ար
ժեք նե րը տր ված մի ջա կայ քում հաշ վե լու, ը ստ 
ֆունկ ցի այի տր ված ար ժեք նե րի` ար գու մեն տի 
ար ժեք նե րը ո րո շե լու, հա ջոր դա կան մո տա
վո րու թյուն նե րի մե թո դը կի րա ռե լու, տր ված 
ճշ տու թյամբ ար մա տի մո տա վոր ար ժե քը գտ
նե լու, տր ված տվյալ նե րով մեկ այլ մե ծու թյան 
ար ժեք նե րը (մո տա վոր ար դյուն քի բե րող բա
նաձ ևե րի կի րառ մամբ) հաշ վե լու հա մար և այլն։ 

«Ինք նու րույն աշ խա տանք նե րի կա տար
ման ըն թաց քը ղե կա վա րե լու հա մա կար գի առ

կա յու թյան դեպ քում կա րե լի է ա շա կերտ նե րին 
տալ հանձ նա րա րու թյուն ներ, ո րոնց կա տար
ման ըն թաց քում նրանք կտի րա պե տեն նաև 
նոր գի տե լիք նե րի» (1, 5): Փոր ձա րա րա կան 
խնդ րի լու ծու մը միկ րո հաշ վի չի կի րա ռու թյամբ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կա տա րե լու մե ծա
ծա վալ աշ խա տանք։ Ի հար կե, մինչ այդ աշ խա
տան քը դա սի ըն թաց քում բեր վում են մի քա նի՝ 
հա մե մա տա բար ա վե լի պարզ ա ռա ջադ րանք
նե րի լուծ ման օ րի նակ ներ, ո րոնք նպաս տում 
են սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քին 
և հմ տա նա լուն։ Այ նու հետև սո վո րո ղին ա ռա
ջարկ վում է ու նե ցած տե ղե կու թյան հի ման վրա 
ա նել ո րո շա կի եզ րա կա ցու թյուն և փոր ձել այն 
հիմ նա վո րել։ Եր բեմն հար մար է դա սի ա վար
տին պար զո րոշ ձևա կեր պել տե սա կան այն 
դրույթ նե րը, ո րոնց պետք է հան գեր սո վո րողն 
իր կա տա րած հաշ վար կում նե րից հե տո։ Դա 
թույլ է տա լիս սո վո րո ղին հա մոզ վե լու իր ստա
ցած եզ րա կա ցու թյուն նե րի ճշ մար տա ցի ու թյան 
մեջ։ 

Բե րենք փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րի օ րի
նակ ներ.

1. Մա թե մա տի կայի 6–րդ դա սա րա նի դա
սըն թա ցում «Տաս նոր դա կան կո տո րակ ներ» 
բաժ նի ու սում նա սի րու թյան ա վար տին, ե րբ 
սո վո րող նե րը կա րո ղա նում են հա մե մա տել 
տաս նոր դա կան կո տո րակ ներն ը ստ նրանց 
դիր քային գրառ ման ու կի րա ռում են տաս նոր
դա կան կո տո րակ նե րի կլո րաց ման կա նոն նե
րը, հար մար է սո վո րող նե րին ա ռա ջադ րել այս
պի սի խն դիր ներ. 

ա) Գե ղամն ու Գուր գե նը գնել են 3–ա կան 
ձմե րուկ` հա մա պա տաս խա նա բար 3,56 կգ, 4,2 
կգ, 5,35 կգ և 4,67 կգ, 5,7 կգ, 3,95 կգ կշիռ նե
րով։ Ո ՞ր դեպ քում է ձմե րուկ նե րի մի ջին քա շը 
հա մե մա տա բար մեծ։ Պա տաս խա նը կլո րաց
նել մինչև տաս նոր դա կան նե րը։ 

բ) 18–ի , 19–ի , 20–ի  մա սե րը ներ

կա յաց նել տաս նոր դա կան կո տո րակ նե րով և 
կլո րաց նե լով մինչև հա րյու րե րոր դա կան նե րը` 
դա սա վո րել աճ ման կար գով.

ՀԱՅ ԿՈՒ ՀԻ Ա ԲՈՎՅԱՆ

ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՄՈ
ՏԱ ՎՈՐ ՀԱՇ ՎՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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Այս խն դիր նե րից ա ռա ջի նի լուծ ման ըն թաց
քում սո վո րող նե րը թվե րի յու րա քան չյուր ե ռյա
կի հա մար կի րա ռում են թվա բա նա կան մի ջին 
(մո տա վոր) ար ժե քը գտ նե լու, ի սկ ե րկ րորդ 
խնդ րի լուծ ման հա մար` տր ված թվի տվյալ մա
սը ո րո շե լու կա նոն նե րը։ 

2. Ին նե րորդ դա սա րա նի ե րկ րա չա փու թյան 
դա սըն թա ցում «Շր ջա նագ ծի եր կա  րու թյու նը» 
թե ման ու սում նա սի րե լիս ա ռա ջար կում ե նք լու
ծել հետ ևյալ խն դի րը.

Տր ված է կող մով և  սուր ան կյու նով 
շե ղան կյուն –ի ո ՞ր ար ժե քի դեպ քում շե
ղան կյա նը ներգ ծած շր ջա նագ ծի եր կա րու
թյու նը կլի նի ա մե նա մե ծը, ե թե =27, 31, 74, 
85:

Խն դի րը լու ծե լիս սո վո րող նե րը նախ ստա
նում են  բա նաձ ևը, 
որ տեղ –ն շե ղան կյան բարձ րու թյունն 
է, այ նու հետև միկ րո հաշ վի չի օգ նու թյամբ 
ստա ցած ար դյունք նե րի հա մե մատ ման մի
ջո ցով ո րո շում են շր ջա նագ ծի եր կա րու թյան 
ա մե նա մեծ ար ժե քը, այն է` ։ 
Սո վո րող նե րը փոր ձա րա րա կան աշ խա տան
քի ար դյուն քում հեշ տու թյամբ հան գում են 
հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան. շր ջա նագ ծի եր
կա րու թյու նը մե ծա նում է, ե րբ մե ծա նում է տր
ված ան կյան աս տի ճա նային չա փը  

3. Ին նե րորդ դա սա րա նի ե րկ րա չա փու
թյան դա սըն թա ցում «Մար մին նե րի ծա վալ
նե րի հաշ վու մը» թե ման ու սում նա սի րե լիս սո
վո րող նե րին կա րե լի է ա ռա ջադ րել հետ ևյալ 
խն դի րը.

Գտ նել  ու ղիղ պրիզ մայի 
ծա վա լը, ե թե ,
, , որ տեղ ն  ե ռան
կյան բարձ րու թյունն է։ Ո ՞ր դեպ քում պրիզ
մայի ծա վա լը կլի նի ա մե նա փոք րը (ար դյուն քը 
կլո րաց նել մինչև հա րյու րե րոր դա կան նե րը), 
ե թե 

4,17 6,24 7,31

Խնդ րի լուծ ման սկզ բում սո վո րող նե րը գտ
նում են պրիզ մայի ծա վա լի և տր ված տվյալ նե

րի միջև ե ղած կա պը` 
, 

ա պա միկ րո հաշ վի չի մի ջո ցով հա մա պա
տաս խան թվա զույ գե րով ի րա կա նաց նում 
հաշ վում ներ։

4. 10–րդ դա սա րա նի «Հան րա հա շիվ և 
մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի հի մունք ներ» 
ա ռար կայի դա սըն թա ցում «Ի րա կան թվի 
n–րդ աս տի ճա նի ար մա տը» ու սում նա սի րե
լու գոր ծըն թա ցը սո վո րող նե րի հա մար դառ
նում է ա ռա վել մատ չե լի և հե տաքրք րա կան 
նաև միկ րո հաշ վիչ նե րի օգ տա գործ ման շնոր
հիվ։  –ի տաս նոր դա կան մո տար կում նե
րը պա հանջ վող ճշ տու թյամբ հա վե լուր դով 
և պա կա սոր դով գտ նե լու հա մար նախ [ ,b]  
( ) հատ վա ծը բա ժա նե լով տա սը 
հա վա սար մա սի և կա տա րե լով հա մա պա
տաս խան հաշ վարկ ներ՝ սո վո րող ներն ի րա
կա նաց նում են  –ի մո տարկ ման ա ռա ջին 
քայ լը (ո րո շում են մո տա վոր ար ժեք նե րը  
ճշ տու թյամբ)։ Գոր ծըն թա ցը շա րու նա կում ե ն՝ 
գտած մի ջա կայ քը կր կին տա սը հա վա սար 
մա սի բա ժա նե լով և նոր հաշ վում ներ կա տա
րե լով, մինչև ո րո նե լի ճշ տու թյամբ ար մա տի 
ար ժեք նե րը գտ նե լը։ Սո վո րող նե րին պարզ է 
դառ նում, որ մի ջա կայ քե րի այդ պի սի մաս նա
տում նե րի թի վը ո րոշ վում է տր ված ճշ տու թյան 
մի ջո ցով։ Օ րի նակ` 

Գտ նել  ար տա հայ տու թյան տաս
նոր դա կան մո տար կում նե րը հա վե լուր դով և 
պա կա սոր դով  ճշ տու թյամբ։

Քա նի որ 1000, ի սկ  
1030,301, ո ւս տի

10,0< <10,1։
Ս տաց ված [10; 10,1] հատ վա ծը սո վո րող նե

րը բա ժա նում են տա սը հա վա սար մա սե րի` 
10,01 ; 10,02 ; ... ; 10,10
և շա րու նա կում փնտ րել ար մա տի մո տա վոր 

ար ժեք նե րը  ճշ տու թյամբ։ Հաշ վի առ նե
լով, ո ր

 1021,147343,
1024,192512,

սո վո րող նե րը գտ նում են` 
10,07< <10,08, 
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որ տեղ  –ի հա մար՝ 10,07–ը պա
կա սոր դով, ի սկ 10,08–ը հա վե լուր դով տաս նոր
դա կան մո տար կում ներն ե ն։

5. Միկ րո հաշ վիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը նպա
տա կային է նաև վե րոն շյալ դա սա րա նի դա սըն
թա ցում «Ֆունկ ցի այի գրա ֆիկ» թե ման ու սում
նա սի րե լիս։ 

Օ րի նակ` y , [5, 8] ֆունկ ցի
այի գրա ֆի կը կա ռու ցե լու հա մար սո վո րող ներն 
ի րա կա նաց նում են միկ րո հաշ վիչ նե րի գոր ծա
ծու թյամբ մո տա վոր հաշ վում ներ։

6. Փոր ձա րա րա կան հաշ վում նե րի մի ջո
ցով տր ված հա վա սար ման մո տա վոր ար ժե քը 
տվյալ մի ջա կայ քում ո րո շե լու խն դի րը հար մար 
է դի տար կել 11–րդ դա սա րա նի «Հան րա հա շիվ 
և ա նա լի զի հի մունք ներ» ա ռար կայի դա սըն
թա ցում՝ կապ ված «Ա ծանց յալ» թե մայի հետ։ 
Օ րի նակ` 

Ա պա ցու ցել, որ  հա վա
սա րումն ար մատ ու նի [2; 3] մի ջա կայ քում, և 
գտ նել այդ ար մա տի մո տա վոր ար ժե քը 0,001 
ճշ տու թյամբ։ 

Ա ռա ջադ րան քի պա հան ջի ա ռա ջին մա սը 
սո վո րող ներն ի րա կա նաց նում են ա ծան ցյա լի 
կի րա ռու թյան մի ջո ցով։ Գո յու թյուն ու նե ցող ար
մա տի մո տա վոր ար ժե քը ո րո շե լու հա մար սո
վո րող ներն ա ռա ջին հեր թին հա մե մա տում են 
3–2==1 թի վը տր ված ճշ տու թյան հետ։ Քա նի որ 
1 > 0,01, ո ւս տի նրանք [2; 3] հատ վա ծը բա ժա
նում են տա սը հա վա սար մա սե րի` 

2,0 ; 2,1 ; 2,2 ; 2,3 ; 2,4 ; 2,5 ; 2,6 ; 2,7 ; 2,8 ; 
2,9 ; 3,0։

Ս տաց ված կե տե րից յու րա քան չյու րում  
( )  ֆունկ ցի այի ար ժեք նե րը 
հաշ վե լու փո խա րեն հաշ վում են` 

 (2)  –1 և  (3)  60
և եզ րա կաց նում, որ հա վա սար ման ո րո նե լի 

ար մատն ա ռա վել մոտ է 2 –ին։ Հա ջորդ քայ լում 
սո վո րող նե րը դի տար կում են [2,1; 2,2] մի ջա
կայ քը, ո րը ևս տրո հում են տա սը հա վա սար 
մա սե րի։ Այ նու հետև կրկ նում են հաշ վարկ ման 
վե րոն շյալ քայ լե րը։ Մո տա վոր ար մա տի ո րոն
ման աշ խա տան քը շա րու նա կում են այն քան 
ժա մա նակ, մինչև գտած նոր մի ջա կայ քի ծայ
րա կե տե րի միջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նը հա
վա սար վի պա հանջ վե լիք ճշ տու թյա նը։ Վեր ջին 
մի ջա կայ քի ծայ րա կե տերն այդ դեպ քում հան

դի սա նում են ար մա տի մո տա վոր ար ժեք նե րը 
պա կա սոր դով և հա վե լուր դով, ո րոն ցից յու րա
քան չյու րի սխա լան քը չի գե րա զան ցում 0,001 
–ը։ Այս կերպ ի րա կա նաց վող փոր ձա րա րա կան 
հաշ վում նե րը ի րա կա նաց վում են միկ րո հաշ
վիչ նե րի օգ նու թյամբ։

Սո վո րող նե րին ներ կա յաց նում ե նք նաև, որ 
տր ված մի ջա կայ քի ծայ րա կե տե րի միջև ե ղած 
հե ռա վո րու թյու նը տվյալ ճշ տու թյու նը չգե րա
զան ցե լու դեպ քում, որ պես ար մա տի մո տա վոր 
ար ժեք, կա րե լի է ըն դու նել այդ ծայ րա կե տե րի 
թվա բա նա կան մի ջին ար ժե քը։ Վեր ջինս մո
տա վոր ար մա տի հա մե մա տա բար ա վե լի ճշգ
րիտ ար ժեք է, քան տր ված հատ վա ծի ծայ րա
կե տե րից որ ևէ մե կը։ 

Ընդ հան րա պես, միկ րո հաշ վիչ նե րով աշ
խա տե լիս մե ծա ծա վալ հաշ վում նե րից խույս 
տա լու հա մար ա ռա ջար կում ե նք փոր ձա րա րա
կան հաշ վար կը կա տա րել մի ջա կայ քե րը կի սե
լու մե թո դով։

7. Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն
թա ցում մի շարք (ոչ ստան դարտ) հա վա սա
րում նե րի մո տա վոր ար մատ նե րը գտ նե լու 
հա մար սո վո րող նե րին կա րե լի է ծա նո թաց նել 
հա ջոր դա կան մո տա վո րու թյուն նե րի մե թո դին։ 
Նշ ված հա վա սա րում նե րի լուծ ման այս մե թո դի 
կի րա ռու մը միկ րո հաշ վիչ նե րի օգ տա գործ մամբ 
զար գաց նում է սո վո րող նե րի մո տա վոր հաշ
վում ներ կա տա րե լու հմ տու թյու նը, ար դյու նա
վետ և հե տաքրք րա կան դարձ նում ո րո նո ղա
կան գոր ծըն թա ցը։ Նշ ված մե թո դով կա րե լի է 
լու ծել, օ րի նակ, հետ ևյալ ա ռա ջադ րան քը.

Գտ նել  12  2 0 հա վա սար ման 
մո տա վոր ար մա տը (0,1; 0,2) մի ջա կայ քում։ 

Լուծ ման սկզ բում սո վո րող նե րը դի տար
կում են հետ ևյալ հա վա սա րու մը` 

 (2 )։  Այս ներ կա յաց մամբ 
նրանք ի րա գոր ծում են մե թո դի ա ռա ջին քայ
լը, այ սինքն` F( ) 0 հա վա սա րու մը փո խա
րի նում են  ( ) հա վա սա րու մով։ Որ պես 
սկզբ նա կան մո տա վո րու թյուն՝ սո վո րող նե րը 
կա րող են ը նտ րել (0,1;0,2) մի ջա կայ քին պատ
կա նող որ ևէ թիվ, օ րի նակ`  0,12։ Այս 
ը նտ րու թյա նը հա ջոր դում է  կե տում ֆունկ
ցի այի ու նե ցած ար ժե քի հաշ վու մը` 
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 ( )  (2 )։

Ս տաց վում է`  (0,12) 0,1665։ Այ նու հետև 
սո վո րող նե րը հա ջոր դա բար գտ նում են  ( ), 

 ( ), ... ար ժեք նե րը, որ տեղ 

 ( )  ( ), …
գոր ծըն թա ցը կանգ է առ նում այն դեպ քում, 

ե րբ –ի եր կու հար ևան ար ժեք ներ հա մընկ նում 
ե ն։ Այդ ար ժե քը, որ պես կա նոն, մեծ է սկզբ նա
կան մո տա վոր ար ժե քից։ Սո վո րող նե րը լուծ ման 
ըն թաց քում գործ են ու նե նում զու գա մետ ու մո
նո տոն հա ջոր դա կա նու թյան հետ, ի նչն էլ թույլ 
է տա լիս են թադ րել, որ գտն վել է տր ված մի ջա
կայ քին պատ կա նող մո տա վոր ար մա տը։ 

Անհ րա ժեշտ է սո վո րող նե րին բա ցատ րել, 
որ ստաց ված հա ջոր դա կա նու թյու նը ոչ միշտ 
կա րող է զու գա մի տել ի նչ –որ թվի (հա ջոր դա
կա նու թյան ան դամ նե րը չեն մո տե նում ը նտր
ված մո տա վոր ար մա տին)։ Նշա նա կում է տվյալ 
դեպ քում հա ջոր դա կան մո տա վո րու թյուն նե րի 

մե թո դը օգ տա գոր ծե լի չէ։ 
Ա վե լաց նենք, որ կա րե լի է բե րել այս պի սի 

բազ մա թիվ օ րի նակ ներ։ Մի ա ժա մա նակ նկա
տենք, որ մա թե մա տի կայի գոր ծող դա սագր
քե րում փոր ձա րա րա կան բնույ թի նմա նա տիպ 
խն դիր նե րը, ո րոնց լու ծումն ան պայ ման տա նում 
է մո տա վոր հաշ վում նե րի, շատ չեն։ Մենք գտ
նում ե նք, որ մո տա վոր հաշ վում նե րի յու րաց ման 
ճա նա պար հին այդ պի սի խն դիր նե րի լու ծու մը 
ան հրա ժեշ տու թյուն է, ի սկ միկ րո հաշ վիչ նե րի 
տե ղին օգ տա գոր ծու մը` նպա տա կա մետ և հիմ
նա վոր ված։

««Հա վա նա կա նու թյուն» և «ճշգր տու թյուն» 
հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, լու
ծում նե րի մի քա նի տար բե րակ նե րից լա վա գույ
նը ը նտ րե լու հիմ նախն դի րը, հա ջո ղու թյուն նե րի 
հնա րա վո րու թյան և ռիս կի աս տի ճա նի ճիշտ 
գնա հա տու մը, կեն սա կան, ի րա կան կյան քի բա
խում նե րում ար դա րու թյան և ա նար դա րու թյան 
վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րը, ան շուշտ, 
պա տա նի նե րի ի րա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
ո լոր տում են» (3, 4)։
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ПРОБЛЕМЫ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ

АЙ. АБОВЯН

В работе дан анализ состояния преподавания темы «Приближенные вычисления» в 
настоящее время и предложения по вариантам повышения его эффективности.

KEY POINTS ON APPROXIMATE CALCULATIONS IN THE PROCESS  
OF TEACHING MATHEMATICS AT SCHOOL

H. ABOVYAN

In the work is given the analysis of the present condition of teaching of «approximate calcula
tions» and proposals on variants of exceeding the effectivity of this them are made.
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В стат ье расс мат ри ва ют ся проб ле мы обу
че ния уст но му пе ре во ду, свя зан ные с нап
рав ле ни ем под го тов ки, язы ко вой под го тов
кой сту ден тов–ба ка лав ров, обу ча ю щих ся по 
прог рам ме ба ка лав ри а та «Пе ре вод чес кое 
де ло (т рёх ъя зыч ный пе ре вод чик)», от сутст
ви ем учеб ных по со бий и про фес си о наль но 
ори ен ти ро ван ных текс тов.

К лю че вые сло ва: ев ро пейс кая язы ко вая 
по ли ти ка, обу че ние уст но му пе ре во ду, мно
го я зыч ный пе ре вод чик, ком пе тент ност ный 
под ход. 

В све те по зи ции Со ве та Ев ро пы по воп
ро су ди вер си фи ка ции и ин тен си фи ка ции 
изу че ния язы ков с цел ью под дер жа ния язы
ко во го и куль тур но го мно го об ра зи я, «м но
го я зы чи е» и «по ли куль тур ность» про возг
ла ше ны ос но во по ло га ю щи ми прин ци па ми в 
сфе ре язы ко во го об ра зо ва ния [2: 2]. Не об
хо ди мость зна ния как ми ни мум трёх язы ков 
оп ре де ле на в ев ро пейс кой язы ко вой по ли ти
ке, как за лог об ъе ди не ния раз но я зыч ных об
ществ в еди ное и под дер жа ния куль тур но го 
раз но об ра зия на ев ро пейс ком прост ранст ве. 
Сов ре мен ный жи тель Ев ро пы – это мно го
я зыч ная лич ность, спо соб ная об щать ся на 
нес коль ких язы ках. Воз рас та ет пот реб ность 
и в мно го я зыч ных спе ци а лис тах в раз ных 
об лас тях. Пот реб ность в мно го я зыч ных уст
ных пе ре вод чи ках ус та нав ли ва ет ся Ев ро
пейс ким Со ю зом, ре зуль та том че го яв ля ет ся 
Ма гис терс кая учеб ная прог рам ма по уст но му 
пе ре во ду «European Masters in Conference 
Interpreting» («Ев ро пейс кий ма гистр уст но го 
пе ре во да на кон фе рен ци ях») [4: 1]. Дан ная 
прог рам ма предс тав ля ет из се бя Кон сор ци ум 
уни вер си те тов ст ран Ев ро пы, ко то рые го то
вят мно го я зыч ных уст ных пе ре вод чи ков по 
еди ной ос нов ной учеб ной прог рам ме в рам
ках са мых раз ных язы ко вых ком би на ций. От 
сту ден тов тре бу ет ся со вер шен ное вла де ние 
род ным язы ком, а так же зна ние двух иност

ран ных язы ков, ко то рые выс ту па ют в ка
чест ве ра бо чих язы ков вмес те с род ным. 

В Рес пуб ли ке Ар ме ния мно го я зыч ных пе
ре вод чи ков го то вят в Ере ванс ком го су дарст
вен ном уни вер си те те язы ков и со ци аль ных 
на ук име ни В. Я. Брю со ва по нап рав ле нию 
под го тов ки «Пе ре вод чес кое де ло (ар мянс
кий, русс кий, анг лийс кий язы ки)» (к ва ли
фи ка ция ба ка лавр/ ма гистр линг вис ти ки). 
Ар мянс кий язык яв ля ет ся род ным для сту
ден тов, а русс кий и анг лийс кий – иност ран
ны ми. Про фес си о наль ная под го тов ка сту
ден тов ве дёт ся по нап рав ле нию трёх язы ков 
– ар мянс кий, русс кий, анг лийс кий. Од на ко, 
сту ден ты–ба ка лав ры, обу ча ю щи е ся по вы
ше у по мя ну той прог рам ме, обу ча ют ся иск лю
чи тель но пись мен но му пе ре во ду. 

О бу че ние уст но му пе ре во ду трёх ъя зыч
ных сту ден тов–ба ка лав ров по нап рав ле нию 
под го тов ки «Пе ре вод чес кое де ло (ар мянс
кий, русс кий, анг лийс кий язы ки)» не прак
ти ку ет ся и зат руд не но ря дом проб лем, сто
я щих пе ред ар мянс кой сис те мой выс ше го 
об ра зо ва ни я. 

Во–пер вых, на уров не ба ка лав ри а та не 
ста вит ся цель обу чать сту ден тов пе ре вод
чес ко го от де ле ния по спе ци аль нос ти трёх
ъя зыч ный пе ре вод чик уст но му пе ре во ду. В 
обу че нии пе ре вод чес ко му де лу дан но го кон
тин ген та обу ча ю щих ся пре ва ли ру ет обу че
ние пись мен но му пе ре во ду. В бло ке про фес
си о наль ных дис цип лин все прак ти чес кие 
кур сы нап рав ле ны на обу че ние пись мен но му 
пе ре во ду, его от дель ным ви дам [3]. Воз ни
ка ет воп рос: «В чём при чи на, что обу че нию 
уст но му пе ре во ду не уде ля ет ся долж но го 
вни ма ни я?» Пос та нов ка та ко го воп ро са вов
се не под ра зу ме ва ет по ло же ние о том, что 
по за вер ше нию ос во е ния ос нов ной об ра зо
ва тель ной прог рам мы ба ка лав ри а та по нап
рав ле нию под го тов ки «Пе ре вод чес кое де ло 
(русс кий, анг лийс кий, ар мянс кий язы ки)» 

НА РИ НЕ БУ КУ ШЯН 

СОВ РЕ МЕН НЫЕ ПРОБ ЛЕ МЫ ОБУ ЧЕ НИЯ  
УСТ НО МУ ПЕ РЕ ВО ДУ И ПОД ГО ТОВ КИ  

УСТ НЫХ ПЕ РЕ ВОД ЧИ КОВ
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вы пуск ни ки бу дут го то вы вы пол нять уст
ный пос ле до ва тель ный пе ре вод на про фес
си о наль ном уров не. Та кое пред по ло же ние 
бы ло бы не ре а лис тич ным, пос коль ку бу ду
ще му пе ре вод чи ку предс то ит не лёг кий путь 
дос ти же ния про фес си о наль но го мас терст ва. 
Од на ко, в све те от сутст вия ве со мых при чин 
для иск лю че ния обу че ния уст но му пе ре во ду, 
мож но на чать обу чать трёх ъя зыч ных сту ден
тов–ба ка лав ров пе ре вод чес ко го от де ле ния 
уст но му пе ре во ду с пер во го кур са. 

Во–в то рых, язы ко вая под го тов ка дан
но го кон тин ген та обу ча ю щих ся ве дёт ся не
рав но мер но. Расс мот рен ный на ми учеб ный 
план по нап рав ле нию под го тов ки «Пе ре
вод чес кое де ло (русс кий, анг лийс кий, ар
мянс кий язы ки)» (к ва ли фи ка ция ба ка лавр 
линг вис ти ки) поз во лил ус та но вить, что на
и боль шее ко ли чест во ака де ми чес ких ча сов 
уде ля ет ся изу че нию русс ко го язы ка (57%). 
28% ака де ми чес ких ча сов от во дит ся на изу
че ние анг лийс ко го язы ка, 15% – ар мянс ко го 
язы ка, в то вре мя, как пос ту па ю щие сда ют 
рав ноз нач ные вс ту пи тель ные эк за ме ны по 
анг лийс ко му, русс ко му и ар мянс ко му язы
кам [3]. Из про ве дён но го ана ли за вы ше
у по мя ну то го учеб но го пла на мож но так же 
сде лать вы вод что, бу ду чи трёх ъя зыч ны ми 
пе ре вод чи ка ми сту ден ты–ба ка лав ры пе ре
вод чес ко го от де ле ния го раз до луч ше под го
тов ле ны ис поль зо вать русс кий язык, не же ли 
анг лийс кий, в про фес си о наль ных це лях. Да
ле е, не об хо ди мо до би вать ся со вер шен но го 
вла де ния ар мянс ким язы ком. Бу ду чи трёх ъя
зыч ны ми пе ре вод чи ка ми, вы пуск ни ки долж
ны уметь гра мот но ис поль зо вать род ной 
язык, ко то рый вмес те с русс ким и анг лийс
ким, яв ля ет ся для них ра бо чим язы ком. 

В–т рет ьих, от сутст вие учеб ни ков и учеб
ных по со бий по уст но му пе ре во ду, пред
наз на чен ных для трёх ъя зыч ных уст ных 
пе ре вод чи ков, спе ци а ли зи ру ю щих ся в ар
мянс ком, русс ком и анг лийс ком язы ках, а 
так же ме то ди чес ких ре ком мен да ций для 
обу че ния уст но му пе ре во ду трёх ъя зыч ных 
пе ре вод чи ков бу дет зна чи тель но зат руд нять 
ра бо ту пре по да ва те лей, ес ли бу дет пос тав ле
на цель на чать обу чать дан ный кон тин гент 
обу ча ю щих ся уст но му пе ре во ду уже на пер
вых по рах пос туп ле ния в вуз. Сле до ва тель

но, пре по да ва те лям, спе ци а лис там уст но го 
пе ре во да предс то ит ог ром ный труд раз ра
бот ки и комп лек то ва ния учеб ных по со бий по 
уст но му пе ре во ду в рам ках ар мянс ко го, русс
ко го и анг лийс ко го язы ков.

В–чет вёр тых, боль шую роль в про фес си
о наль ной под го тов ке пе ре вод чи ков иг ра ет 
нап рав ле ние под го тов ки, сфе ра или сфе ры 
бу ду щей про фес си о наль ной де я тель нос ти. 
Нап ри мер, на уров не ба ка лав ри а та трёх
ъя зыч ных сту ден тов–пе ре вод чи ков обу ча
ют пись мен но му по ли ти чес ко му пе ре во ду, 
пись мен но му пе ре во ду офи ци аль ных до ку
мен тов, пись мен но му на уч но–по пу ляр но му 
пе ре во ду, пись мен но му ху до жест вен но му пе
ре во ду. Од на ко, оп рос сре ди ра бо та да те лей 
уст ных пе ре вод чи ков в Рес пуб ли ке Ар ме ния 
поз во лил вы я вить пот реб ность в уст ных пе
ре вод чи ков в сфе ре раз ви ти я. В дан ный 
мо мент про фес си о наль ная под го тов ка пе ре
вод чи ков по дан но му нап рав ле нию в на шей 
ст ра не не ве дёт ся. Сфе ра раз ви тия об шир
на и мн гос лой на и вк лю ча ет ме роп ри я ти я, 
про цес сы, инс ти ту ты, ор га ни за ци и, ко то рые 
на це ле ны на дос ти же ние при ем ле мо го уров
ня жиз ни для всех лю дей пу тём улуч ше ния 
эко но ми чес ких и со ци аль ных ус ло вий. Цель 
раз ви тия зак лю ча ет ся в ока за нии по мо щи 
лю дям, что бы они ста ли бо лее про из во ди
тель ны ми,  а так же в по вы ше нии ка чест ва 
жиз ни каж до го от дель но го че ло ве ка, сем ьи, 
об щин и ст ран в це лом. Не об хо ди мо так же 
под черк нуть, что ра бо та да те ля ми в рам ках 
вы ше у по мя ну то го оп ро са бы ли от ме че ны и 
дру гие сфе ры, где есть пот реб ность в ус лу
гах уст ных пе ре вод чи ков. Сле до ва тель но, 
по пыт ка пол но го от ка за от уже прак ти ку ю
щих ся нап рав ле ний, вк лю чая сфе ры, изу ча
е мые в ма гист ра ту ре в рам ках кур са «Уст ный 
пе ре вод», и иск лю чи тель ной кон цент ра ции 
вни ма ния на сфе ре раз ви тия в про фес си
о наль ной под го тов ке трёх ъя зыч ных сту
ден тов–пе ре вод чи ков ба ка лав ри а та не яв
ля ет ся цел ью дан ной стат ьи. Ав тор стат ьи 
пред ла га ет, на на уч но о бос но ван ной ос но ве, 
пре по да ва те лям, спе ци а лис там в об лас ти 
уст но го пе ре во да и от ветст вен ным ли цам 
за раз ра бот ку ООП, учеб но го пла на, кур сов 
для сту ден тов–ба ка лав ров, обу ча ю щих ся по 
прог рам ме «Пе ре вод чес кое де ло (ар мянс
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кий, русс кий, анг лийс кий язы ки)» об ра тить 
своё вни ма ние на сфе ру раз ви тия как ак
ту аль ное нап рав ле ние в про фес со и наль ной 
под го тов ке трёх ъя зыч ных пе ре вод чи ков и 
об ду мать воз мож ность вк лю че ния дан но го 
нап рав ле ния в ООП ба ка лав ри а та по нап
рав ле нию под го тов ки «Пе ре вод чес кое де ло 
(ар мянс кий, русс кий, анг лийс кий язы ки)» в 
слу ча е, ес ли бу дет пос тав ле на цель на чать 
обу чать трёх ъя зыч ных сту ден тов–ба ка лав
ров пе ре вод чес ко го от де ле ния уст но му пе ре
во ду уже на пер вых по рах пос туп ле ния в вуз. 

В–пя тых, от бор учеб ных ма те ри а лов для 
изу че ния сфе ры раз ви тия и текс тов по этой 
те ма ти ке для вы пол не ния уст но го пе ре во да 
предс тав ля ет не ма лую слож ность, пос коль ку 
го то вых ма те ри а лов по ка нет. Спе ци а лис там 
предс то ит не лёг кий труд от бо ра, адап ти ро
ва ния и клас си фи ци ро ва ния уже су щест ву
ю щих ау тен тич ных ма те ри а лов. В ка чест ве 
ис точ ни ков для та ких текс тов мо гут быть 
по лез ны ма те ри а лы на ци о наль ных и меж ду
на род ных сам ми тов, кон фе рен ций, вы со ко
у ров не вых вст реч, ор га ни зо ван ных в це лях 
об суж де ния воз мож ных сце на ри ев раз ви
тия той или иной сфе ры жиз не де я тель нос
ти об щест ва или пу тей для пре дотв ра ще ния 
кли ма ти чес ких и эко ло ги чес ких ка таст роф, 
со ци аль ных, эко но ми чес ких, по ли ти чес ких 
проб лем (United Nations Development Pro
gramme http://www.undp.org/content/undp/
en/home.html). Да ле е, адап та ция отоб ран
ных текс тов долж на вес тись в со от ветст вии 
с язы ко вым уров нем под го тов ки обу ча ю

щих ся, оп ре де лён ным в ООП ба ка лав ри а та 
по нап рав ле нию под го тов ки «Пе ре вод чес кое 
де ло (ар мянс кий, русс кий, анг лийс кий язы
ки)». 

С учё том вы ше из ло жен но го мо жет быть 
обос но ва на не об хо ди мость вы ра бот ки но
вой кон цеп ции обу че ния пе ре вод чес ко му 
де лу трёх ъя зыч ных сту ден тов–ба ка лав ров 
пе ре вод чес ко го оте де ле ни я. Она пред по ла
га ет, что роль кур са или кур сов по уст но му 
пе ре во ду в учеб ном про цес се при под го тов
ке трёх ъя зыч ных пе ре вод чи ков–ба ка лав ров 
долж на быть пе рес мот ре на и пре дус мат ри
ва ет на уч но о бос но ван ное ре фор ми ро ва ние 
учеб ных пла нов, прог рамм, тех но ло гий и 
ус ло вий обу че ния пе ре вод чес ко му де лу при 
под го тов ке трёх ъя зыч ных пе ре вод чи ков–ба
ка лав ров, от ве ча ю щее сов ре мен ным тре бо
ва ни ям к обу че нию пе ре вод чес ко му де лу. 
Кон цеп ту аль ной ос но вой для оп ре де ле ния 
со дер жа ни я, обу ча ю щих ст ра те гий и под бо
ра средств обу че ния пе ре вод чес ко му де лу 
мо жет слу жить ком пе тент ност ный под ход к 
язы ко во му об ра зо ва ни ю. Этот под ход от ра
жа ет сов ре мен ные тен ден ции в со дер жа нии 
и ор га ни за ции язы ко во го об ра зо ва ни я. 

Та ким об ра зом, це ли в обу че нии сту ден
тов–ба ка лав ров по нап рав ле нию под го тов ки 
«Пе ре вод чес кое де ло (ар мянс кий, русс кий, 
анг лийс кий язы ки)» долж ны быть пе рес мот
ре ны. И на до на чать этот про цесс с ре ше ния 
проб лем, расс мот рен ны ми в дан ной стат ье, 
и воз мож ных дру гих проб лем, ос тав ших ся за 
пре де ла ми дан ной стат ьи.
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CURRENT ISSUES IN THE TEACHING OF INTERPRETATION  
AND INTERPRETER TRAINING

N. BUKUSHYAN

The article deals with problems in teaching of interpretation which are connected with the 
specialisation, language training of BA students enrolled in Bachelor’s degree programme in 
“Translation Studies (Trilingual Translator)” as well as with the lack of teaching manuals and 
professionally–oriented texts. 

ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԵՎ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԻՉ ՆԵ ՐԻ 
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ԱՐ ԴԻ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 

Ն. ԲՈՒ ԿՈՒՇՅԱՆ

Սույն հոդ վա ծում ու սում նա սիր ված են բա նա վոր թարգ մա նու թյան ու սուց ման ար դի խն
դիր նե րը, որոնք կապ ված են բա կա լավ րի ա տի «Թարգ ման չա կան գործ (ե ռա լե զու թարգ
մա նիչ)» մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րով սո վո րող ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ ման ուղղ վա ծու թյան, լեզ վու սուց ման, ինչ պես նաև ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի 
և մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման տեքս տե րի բա ցա կա յու թյան հետ:
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Օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե թոդ
նե րը պար բե րա բար փո փոխ վում ե ն՝ հար
մար վե լով ժա մա նա կի պա հանջ նե րին: Այ սօր 
այդ պա հանջ ներն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված 
են թվային տեխ նո լո գի ա նե րի լայն կի րառ
ման հետ, ո ւս տիև դա սա վանդ ման գոր ծըն
թա ցում դրանց ներգ րա վումն ան խու սա փե լի 
է: 

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է օ տար լե զու
նե րի դա սա վանդ ման չորս նո րա րա րա կան 
մո տե ցում նե րի, ո րոնք հիմն ված են թվային 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ մանվ րա՝ լե
զու նե րի հիբ րի դային ու սու ցում (forma
tion hybride), հե ռա հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
(télécollaboration), սո ցի ա լա կան տե ղե կատ
վա կան ցան ցի (web social) օգ տա գոր ծում և 
փո խըմբռն ման (intercompréhension) վրա 
հիմն ված ու սու ցում:

Լե զու նե րի հիբ րի դային ու սու ցու մը սկ
սել է տա րած վել ան ցյալ դա րի 

90–ա կան նե րի վեր ջից: Այն ի րա կա նաց
վում է հա մա ցան ցի հա մա պա տաս խան 
հար թակ նե րում, հա մա տե ղե լով դա սա վանդ
ման հե ռա հար և առ կա ձևե րը` կա րող է ըն
թա նա լինչ պես հա մա ժա մա նա կյա (բու հա
կան հար թակ ներ, ֆո րում ներ), այն պես է լ՝ 
ան հա մա ժա մա նա կյա (Skype, Google Hang
outs) ե ղա նակ նե րով: 

Ո րո՞նք են հիբ րի դային ու սուց ման ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Նախ՝ այն հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում դա սա վան դո ղին՝ դուրս 
գա լու զուտ տե ղե կատ վու թյուն փո խան ցո ղի 
դե րից և կի րա ռե լու ակ տիվ ման կա վար ժա
կան մո տե ցում ներ (խն դիր նե րի հա մա տեղ 
լու ծում, հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով նյու
թի յու րա ցում և այլն): Օ տար լե զու նե րի ու
սուց ման հիբ րի դային ե ղա նա կը կար ևո րում 
է փո խազ դե ցու թյու նը. թ վային տեխ նո լո
գի ա նե րի զար գաց ման շնոր հիվ այ սօր դա 
ի րա կա նու թյուն է դար ձել աշ խար հագ րա
կան տար բեր կե տե րում գտն վող ան ձանց 
միջև, ի նչն էլ հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում է 
հե ռա հար ու սուց ման մեջ:  Ժա մա նա կի կա
ռա վար ման տե սան կյու նից ճկուն է` թույլ է 

տա լիս հա մա տե ղել աշ խա տան քը ո ւս ման 
հետ: Այն նաև խնայո ղա կան է.ու սում նա կան 
նյու թը մի ա ժա մա նակ հա սա նե լի է շա տե րին, 
լուծ վում է լսա րա նային ծան րա բեռն վա ծու
թյան հար ցը: Այ դու հան դերձ պետք է հաշ վի 
առ նել, որ այ սե ղա նա կը են թադ րում է դա սա
վան դող և տեխ նի կա կան մասն ա պա հո վող 
ան ձնա կազ մի զգա լի աշ խա տան քային ծան
րա բեռն վա ծու թյուն: 

Հիբ րի դային ու սու ցու մը հա մա տե ղում 
է առ կա և հե ռա հար դա սա վանդ ման ե ղա
նակ նե րի լա վա գույն տար րե րը: Առ կա ու
սու ցու մը մե ծա պես նպաս տում է սո վո րո ղի 
սո ցի ալ–հու զա կան կող մե րի զար գաց մա նը. 
նրա վրա ազ դե ցու թյունն ան մի ջա կան է, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոգ ևո րե լու, 
նպաս տե լու ի նք նավս տա հու թյան բարձ րաց
մա նը՝ թույլ տա լով սահ մա նել նպա տակ ներ 
և աշ խա տել դրանց հաս նե լու ո ւղ ղու թյամբ: 
Առ կա ու սու ցումն ա պա հո վում է դա սըն թա
ցի ռիթ մի կու թյու նը, պայ ման ներ է ստեղ ծում 
տար բեր մաս նա կից նե րի հետ բա նա վոր 
հա ղոր դակց ման հա մար: Հե ռա հար ու սու
ցու մը վե րաց նում է տա րա ծա– ժա մա նա
կային սահ մա նա փա կում նե րը,ան հա մա ժա
մա նա կյա բնույթ ու նի, այ սինքն՝ սո վո րո ղին 
ա վե լի շատ մտո րե լու, նյու թը վե րա նայե լու 
և վե րար տադ րե լու ժա մա նակ է ըն ձե ռում: 
Այս դեպ քում նույն պես ա ռա ջարկ վում է աշ
խա տան քային ո րո շա կի ռիթմ՝ ու սում նա կան 
պլան և օ րա ցույց, որ տեղ ներ կա յաց ված են 
փու լե րը, ժամ կետ նե րը, ա ռա ջադ րանք նե րը, 
ան հա տա կան կամ խմ բային աշ խա տանք նե
րը: Տա րան ջատ վում են պար տա դիր և լրա
ցու ցիչ ու սում նա կան նյու թե րը՝ սո վո րո ղին 
տա լով հնա րա վո րու թյուն՝ ցան կու թյան դեպ
քում է ՛լ ա վե լի ը նդ լայ նե լու իր գի տե լիք նե
րը: Սա նաև հնա րա վո րու թյուն է՝ հե ռա հար 
ե ղա նա կով նա խա պատ րաստ վե լուլ սա րա
նում կա տա րե լիք ա ռա ջադ րանք նե րին: 

Հիբ րի դային ու սուց ման առ կա և հե ռա
հար ե ղա նակ նե րը փոխլ րաց նում են մի
մյանց, ևու սում նա կան գոր ծըն թա ցում կար
ևոր է ի մա նալ՝ ի նչ պես հա մա տե ղել դրանք, 

ԼԻԼՅԱ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ

Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  
ՉՈՐՍ ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐ
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ընտ րու թյուն կա տա րել հե ռա հար և առ կա 
ե ղա նակ նե րով մա տուց վող նյու թե րի միջև: 
Չ կա լավ կամ վատ լու ծում, չկա բո լոր դեպ
քե րի հա մար կի րա ռե լի մի ը նդ հա նուր «բա
ղադ րա տոմս». ը նտ րու թյու նը կախ ված է մեր 
ա ռջև դր ված նպա տակ նե րից, սո վո րող նե
րից, հա մա տեքս տից: Հնա րա վոր է նույ նիսկ 
հիբ րի դային ու սուց ման այս եր կու ե ղա նակ
նե րը հա ջոր դա բար կի րա ռել լեզ վա կան 
ցան կա ցածհմ տու թյուն զար գաց նե լիս (ըն
թեր ցա նու թյուն, գրա վոր խոսք, ո ւնկնդ րում, 
բա նա վոր խոսք): Այս պես, ո ւնկնդր ման հմ
տու թյու նը կա րե լի է զար գաց նել նախ առ կա 
ու սուց մամբ՝ կենտ րո նա նա լով մե թո դա կան 
կող մի վրա, ա ռա ջար կե լով զույ գե րով աշ
խա տանք, այ նու հետև կա րե լի է շա րու նա կել 
հե ռա հար ե ղա նա կով՝ ա ռա ջար կե լով զա նա
զան ա ռա ջադ րանք ներ:

Հե ռա հա մա գոր ծակ ցու թյունն օ տար 
լեզ վի ու սուց ման մեջ են թադ րում է հա մա գոր
ծակ ցու թյուն աշ խար հի տար բեր ծայ րե րում 
գտն վող սո վո րող նե րի միջև: Գա ղա փա րը 
պատ կա նում է Կա լի ֆոռ նի այի հա մալ սա
րա նի պրո ֆե սոր, կի րա ռա կան լեզ վա բան 
Մարկ Վար շաո ւե րին: Ի սկ հե ռա հա մա գոր
ծակ ցու թյան ա ռա ջին սահ մա նու մը տվել է 
Ջու լյա Բել զը՝ կար ևո րե լով հե ռա հա մա գոր
ծակ ցու թյան լեզ վա կան և միջմ շա կու թային 
նպա տակ նե րը, նրա սահ մա նա կար գու մը 
(institutionnalisation), նաև՝ դա սա վան դո ղի 
ո ւղ ղոր դող դե րը (Belz, J. A., 2003:68): 

Հե ռա հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կա րող է 
ի րա կա նաց վել մեկ և ա վե լի լե զու նե րով, հա
մա ժա մա նա կյա (տե սալ սո ղա կան կոն ֆե
րանս ներ) և ան հա մա ժա մա նա կյա (է լեկտ րո
նային նա մակ ներ, ֆո րում) ե ղա նակ նե րով: 
Դա սա վան դո ղի դերն ա ռանց քային է. նա 
փնտ րում է գոր ծըն կեր ներ, կազ մում պլան, 
ո ւղ ղոր դում սո վո րող նե րին: Որ քան էլ ման
րակր կիտ պլա նա վոր վի ծրա գի րը, պետք է 
հաշ վի առ նել մի շարք հնա րա վոր խո չըն
դոտ ներ՝ ժա մային գո տի նե րի տար բե րու
թյու նը, չնա խա տես ված ը նդ հա տում նե րը, 
օ րի նակ՝ ար ձա կուր դը, տեխ նի կա կան խն
դիր նե րը: Սրանց առ կա յու թյան դեպ քում 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կա րող է նա խա տես
վա ծից եր կար տևել: 

Հե ռա հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լոր տում 
կի րառ ված ա մե նաա ռա ջին և հայտ նի եր կու 
ծրագ րերն են Tandem–ը և Cultura–ն: Tan

dem–ի ա կունք նե րը շատ հին են: Նախ քան 
ու սուց ման տեխ նո լո գի ա նե րի ի հայտ գա
լը այս ծրագ րի նա խա տի պը կի րառ վում էր 
հետ ևյալ կերպ. մի մյանց լե զու ներն առ կա 
ե ղա նա կով ու սում նա սի րող եր կու ան ձինք 
աշ խա տում է ին հա մա տեղ՝ ա ջակ ցե լով մի
մյանց: Հե տա գա յում սկ սե ցին օգ տա գոր ծել 
հե ռա խո սը, նա մակ նե րը, տե սաե րիզ նե րի 
փո խա նա կու մը փոս տով, ի սկ այժմ ար դեն՝
հե ռա հա ղոր դակ ցու մը: Այ դու հան դերձ հաս
կա նա լի չէր, թե որ քա նով կա րող էր ար դյու
նա վետ լի նել նման աշ խա տան քը, և ա րդյո՞ք 
մաս նա կից նե րը միշտ կա րող է ին հս տակ 
պա տաս խան տալ ծա գող հար ցե րին: Թերևս 
սա է պատ ճա ռը,որ այ սօր շատ հաս տա տու
թյուն նե րում ու սա նող նե րին ա ռա ջար կում են 
այս մե թո դը կի րա ռել ա վան դա կան դա սե
րին զու գա հեռ: 

Ինչ վե րա բե րում է Cultura –ին, այն սահ
մա նա կարգ ված է, լի ո վին ներգ րավ ված 
լեզ վի դա սըն թաց նե րում: Ծրա գի րը ծնունդ 
է ա ռել 1997 թ.՝ ֆրանս–ա մե րի կյան փո
խա նակ ման ար դյուն քում: Cultura–ն շեշ տը 
դնում է հա ղոր դակց ման միջմ շա կու թային 
կող մի վրա, նա խա տես ված է ա ռա վել հեշ
տաց նե լու փո խըմբռ նու մը, նվա զեց նե լու 
միջմ շա կու թային թյու րըմբռն ման դեպ քե րը: 
Ծրագ րի մաս նա կից նե րից յու րա քան չյուրն 
ար տա հայտ վում է իր մայ րե նի լեզ վով: Ա ռա
ջարկ վում է հս տակ ո ւղ ղորդ վող  ծրա գիր՝ 
սո վո րող ներն ու սում նա սի րում են ո րոշ բա
ռե րի նշա նա կու թյուն ներ, այ նու հետև՝ փոր
ձու մա վար տել կի սատ նա խա դա սու թյուն նե
րը և, ի վեր ջո, ար ձա գան քել ներ կա յաց ված 
ի րա վի ճա կին: Վեր ջում եր կու կող մե րի պա
տաս խան նե րը հրա պա րակ վում են առ ցանց, 
և ֆո րու մում մաս նա կից նե րի միջև սկս վում է 
քն նար կում:

Մեկ այլ հար թակ՝ E–twinning –ը, նա խա
տես ված է կրտ սեր և մի ջին դպ րո ցա կան 
տա րի քի հա մար, ի սկ բու հե րում ա ռա ջարկ
վում է Uni–collaboration հար թա կը: 

Հե ռա հա ղոր դակց ման ծրագ րե րը խիստ 
բազ մա զան ե ն՝ կախ ված նպա տակ նե րից, 
ու սում նա սիր վող լե զու նե րից, փո խա նա կում
նե րի տևո ղու թյու նից, ու սում նա կան հաս տա
տու թյան ծրագ րե րի մեջ հե ռա հա ղոր դակց
ման ը նդ գր կու մից և այլն: Սա կայն մի բան 
ը նդ հա նուր է բո լո րի հա մար՝ փո խա նա կում
նե րի նպա տա կը լեզ վա կան և/ կամ միջմ շա
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կու թային հմ տու թյուն նե րի զար գա ցումն է: 
Հե ռա հա ղոր դակ ցու մը կա րող է մի ա ժա մա
նակ ո ւղ ղորդ ված լի նել սո վո րող նե րի կող
մից թվային տեխ նո լո գի ա ներ օգ տա գոր ծե
լու հմ տու թյուն նե րի, ո րոշ դեպ քե րում՝ նաև 
մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց մա նը: Օ րի նակ՝ մի ե րկ րում կր թու թյան 
ո լոր տում աշ խա տել պատ րաստ վող մա
գիստ րոս նե րը կա րող են հա մա գոր ծակ ցել 
ի րենց լե զուն ու սում նա սի րող օ տա րերկ րյա 
ու սա նող նե րի հետ՝ ա ռա ջադ րանք ներ պատ
րաս տե լով վեր ջին նե րիս հա մար և ստու գե
լով դրանք: 

Սո ցի ա լա կան ցան ցե րը նույն պես ը նդ
գրկ վում են լե զու նե րի դա սա վանդ ման գոր
ծըն թա ցում՝ ըն ձե ռե լով մաս նակ ցու թյան 
ա մե նա տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ՝ մեկ
նա բա նու թյուն ներ ֆո րում նե րում, մտ քե րի 
հա մա ժա մա նա կյա փո խա նա կում չա թի մի
ջո ցով, հա մա տեղ նյու թե րի մշա կում (օ րի
նակ՝ Wikipedia), սե փա կան աշ խա տանք նե
րի տա րա ծում: Մաս նակ ցու թյան վե րո հի շյալ 
ձևե րը քա ջա լե րում են հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը, խմ բային աշ խա տանք նե րը,ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյու նը մտ քե րի փո խա նակ մա նը, 
թույլ տա լիս դուրս գալ լսա րա նի պա տե րից և 
ա ռնչ վել ի րա կան ի րա վի ճակ նե րի հետ: Ի նչ –
որ ա ռու մով սահ մա նա փակ վում է դա սա
վան դո ղի՝ ի բրև գի տե լիք փո խան ցո ղի դե րը, 
սա կայն նա շա րու նա կում է ի րա կա նաց նել 
ո ւղ ղոր դող դեր: Շեշ տը ա ռա վե լա պես դր
վում է ի նք նակր թու թյան, սո վո րող–գի տե լիք 
փոխ հա րա բե րու թյան վրա: 

Սո ցի ա լա կան ցան ցերն ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում օգ տա գոր ծե լիս պետք է հաշ
վի առ նել, որ այս կամ հա մայն քում ներգ
րավ վե լու, քն նար կում նե րին մաս նակ ցե լու 
հա մար ժա մա նակ է պա հանջ վում: Յու րա
քան չյուր հար թա կում գոր ծում են ո րո շա
կի կա նոն ներ (դի մե լաձև, ո ւղ ղագ րու թյուն, 
ո ճ…), ո րոնց պետք է հետ ևել: Եր բեմն հարկ 
է լի նում հաշ վի նս տե լու սո վո րո ղի՝ իր աշ խա
տան քըհ րա պա րա կե լու ցան կու թյան հետ: 

Փո խըմբռ նումն առ կա է ցան կա ցած հա
ղոր դակց ման ժա մա նակ, և խո սա կից նե րը 
դրան կա րող են հաս նել ա մե նա տար բեր 
մի ջոց նե րով՝ հիմն վե լով ո րո շա կի փոր ձա
ռու թյան, լեզ վա կան գի տե լիք նե րի, լե զու նե
րի միջև նմա նու թյան, նաև՝ ժես տե րի, մի
մի կայի վրա: Հա ճախ զրու ցա կից նե րը շատ 

լավ հաս կա նում են մի մյանց ան գամ այն 
դեպ քում, ե րբ նրան ցից յու րա քան չյուրն իր 
մայ րե նի լեզ վով է հա ղոր դակց վում (օ րի նակ՝ 
միև նույն լեզ վաըն տա նի քին պատ կա նող 
լե զու նե րովշ փու մը): Նկա տենք, որ հա ղոր
դակ ցու թյու նը կա րող է ըն թա նալ ոչ թե եր կու 
(bilingue), այլ նույ նիսկ մի քա նի լե զու նե րով 
(pliurilingue), և հա ղոր դակց ման ըն թաց քում 
խո սա կից նե րը կա րող են ան ցում կա տա րել 
մի լեզ վից մյու սը: 

Ան ցյալ դա րի 90–ա կան նե րին սկս վեց մի 
շարք ծրագ րե րի (Eurom4, Eurom5, Galatea 
և այլն) մշակ ման գոր ծըն թա ցը, ո րոնց նպա
տա կը մի ա ժա մա նակ մի քա նի օ տար լե զու նե
րի ար դյու նա վետ յու րաց մանն օ ժան դա կելն 
էր: Բո լոր այդ ծրագ րե րում ա ռաջ նու թյու նը 
տր վում է ըն կալ ման ա ռա ջադ րանք նե րին, 
հաշ վի են ա ռն վում սո վո րո ղի նախ նա կան 
գի տե լիք նե րը, կի րա ռած ռազ մա վա րա կան 
մի ջոց նե րը, նաև՝ կար ևոր տեղ է տր վում 
լե զու նե րի ազ գակ ցու թյա նը: Այ սօր առ կա 
ծրագ րե րի գե րակ շիռ մա սը նա խա տես ված է 
ռո մա նա կան լե զու նե րի հա մար, գոր ծում են 
նաև գեր մա նա կան, սլա վո նա կան լե զու նե րի 
հար թակ ներ, ծրագ րեր են մշակ վում ա սի ա
կան, ա մե րի կյան–հնդ կա ցի ա կան լե զու նե րի, 
ա րա բա կան բար բառ նե րի հա մար:

Eurom5 ծրա գիրն ո ւղղ ված է մի ա ժա մա
նակ 5 ռո մա նա կան լե զու նե րով՝ իս պա նե րեն, 
ի տա լե րեն, ֆրան սե րեն, կա տա լա նե րեն, 
պոր տու գա լե րեն ըն թեր ցե լու հմ տու թյուն
նե րի զար գաց մա նը: Ծրագ րով աշ խա տե լու 
հա մար բա վա րար է դրան ցից մի այն մե կին 
տի րա պե տե լը: Մեկ դա սի տևո ղու թյունն է 
2 ժամ, ո րի ըն թաց քում լեզ վա կի րը հա ջոր
դա բար աշ խա տում է 4 լե զու նե րով նյու թե րի 
հետ (յու րա քան չյու րի լեզ վի հա մար նա խա
տես վում է կես ժամ): Առ կա են 20 տեքս տեր:

EuroCom ծրա գի րը շր ջա նա ռու թյան մեջ 
է դր վել Գեր մա նի ա յում 1998 թ.: Այն ը նդ գր
կում է ե րեք լեզ վաըն տա նիք՝ EuroComGerm, 
EuroComSla, EuroComRom: 

Չա փա զանց հե տաքր քիր է 8–13 տա րե
կան նե րի հա մար նա խա տես ված Itinéraire 
romane ծրա գի րը: Այն խա ղային բնույթ ու նի, 
բաղ կա ցած է 6 բա ժին նե րից և ծա վալ վում է 
մեկ պատ մու թյան շուրջ:Առ կա է 6 լե զու նե րով՝ 
կա տա լա նե րեն, իս պա նե րեն, ֆրան սե րեն, 
ի տա լե րեն, պոր տու գա լե րեն և ռու մի նե րեն: 
Մի ա ժա մա նակ զար գաց վում են բա նա վոր և 
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գրա վոր լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րը:
2000–ա կան նե րից սկ սած մշակ վում են 

ծրագ րեր, ո րոնք օգ նում են զար գաց նե լու 
փո խըմբռ նու մը հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց
քում, քա նի որ կար ևոր է նաև սո վո րող նե րին 
նա խա պատ րաս տել ե րկ խո սու թյան: Դրան
ցից են Galanet–ը, ո րն այ սօր վե րա կա ռուց
վում է Miriadi ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, Gal
apro–ն և այլն: Ծրագ րե րի մաս նա կից ներն 
ա ռա ջադ րանք ներ են կա տա րում, շատ նյու
թեր ըն թեր ցում, հա ղոր դակց վում տար բեր 
լե զու նե րով: Մի ա ժա մա նակ նրանք սո վո րում 
են դի մա ցի նին հաս կա նա լի կեր պով ար տա
հայ տել ի րենց մտ քե րը, ճշ տել՝ որ քա նով է 
դա հա ջող վում: 

Վե րոն շյալ ծրագ րե րով աշ խա տան քը 
զու գորդ վում է առ կա հան դի պում նե րի հետ, 
այ սինքն՝ կազ մա կերպ վում է հիբ րի դային ու
սու ցում: Սո վո րող նե րը դա սա վան դո ղի հետ 
ամ փո փում են աշ խա տան քը, պլա նա վո րում 
հե տա գա քայ լե րը, լու ծում գտ նում ծա գած 
խն դիր նե րի հա մար: Ի դեպ, Galapro ծրա գի
րը նա խա տես ված է հենց դա սա վան դող նե
րի հա մար և նա խա պատ րաս տում է նրանց 

փո խըմբռն ման դի դակ տի կայի ո լոր տում աշ
խա տե լուն: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թացն ան խու սա
փե լի ո րեն կրում է հա սա րա կու թյան մեջ տե
ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու
թյու նը, քան զի նրա վերջ նար դյուն քը պետք 
է հա մա պա տաս խա նի այդ նույն հա սա րա
կու թյան պա հանջ նե րին: Ան շուշտ, ցան կա
ցած նո րա րա րու թյուն հան դի պում է ո րո շա
կի դի մադ րու թյան, ան ցնում փոր ձաշր ջան՝ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հաս տա տե լով կամ 
ժխ տե լով իր ար դյու նա վե տու թյան փաս տը: 
Թվային տեխ նո լո գի ա նե րի մուտ քը կր թու
թյան ո լորտ ան խու սա փե լի է: Ո ւս տի կար ևոր 
է կա րո ղա նալ մշա կել դա սա վանդ ման նոր 
ե ղա նակ ներ՝ օգ տա գոր ծե լով նրանց հզոր 
նե րու ժը: Թվային տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա
ռու մը է ա պես փո խում է լե զու նե րի ու սուց ման 
մա սին մեր պատ կե րա ցում նե րը՝ հնա րա վո
րու թյուն ըն ձե ռե լով լեզ վի ու սում նա սիր ման 
և յու րաց ման հա մար ստեղ ծե լու ի րա կան մի
ջա վայր, ա պա հո վե լու ան մի ջա կան և շա րու
նա կա կան շփու մը լեզ վա կիր նե րի հետ: 

lilyavardanyan@ysu.am
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INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
L. VARDANYAN

This article focuses on four innovative approaches in foreign language teaching involving dig
ital technologies: hybride learning, telecollaboration, social networking andintercomprehension. 
The particularities of these approaches are presented, examples are analyzed.

ИН НО ВА ЦИ ОН НЫЕ ПОД ХО ДЫ В ПРЕ ПО ДА ВА НИИ ИНОСТ РАН НЫХ ЯЗЫ КОВ
Л. ВАР ДА НЯН

С тат ья пос вя ще на че ты рем ин но ва ци он ным под хо дамв обу че нии иност ран ных язы ков, 
ос но ван ные на циф ро вых тех но ло ги ях: гиб рид ное обу че ни е, те ле сот руд ни чест во, со ци аль
ные се ти и вза и мо по ни ма ниe. Предс тав ле ны осо бен нос ти под хо дов, ана ли зи ру ют ся при ме
ры.

http://www.ucml.ac.uk/sites/default/files/pages/162/Telecollaboration_report_Final_0.pdf
http://alsic.revues.org/385
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The era of advanced information and com
munication technologies is offering new oppor
tunities and challenges for the integration of 
web–based authentic materials into the learning 
settings. Such a teaching element is regarded 
TED–Ed communicating and collaborating tool 
which is integrated in course development to 
create blended learning context for ESP (En
glish for Specific Purposes) auditorium. The ar
ticle suggests strategies for implementing TED–
Edvideos in order to foster learners’ awareness 
and cooperation in hybrid courses.The analysis 
of TED–Edonline platformillustrates thebenefits 
and peculiaritiesof language learning process by 
using online sources.

Introduction
Currently the higher education undergoes 

tremendous changes and reformation dictated 
by the requirements of international academic 
society and huge influence of e–learning tech
nologies on the entire educational process. The 
integration of these technologies plays a key role 
to form contemporary educational modelswhich 
promoteknowledge acquisition and skills devel
opment through lifelong learning and personal 
development.

It is worth mentioning that Russian higher 
educational system faces unpredicted challeng
es and opportunities caused by these chang
es which are vital and inevitable to enter the 
global academic community. As A.V.Sobol and 
T.I. Krasnovastate, ‘the flexibility of education 
with a student–centeredapproach has become 
a leading idea now’ [4]. Moreover, web–en
hanced learning and student–oriented methods 
of teaching are recognized as modernized ways 
to increase the quality of language learning and 
meet the challenges of decreased face–to–face 
learning hours, expanded auditoriums, multilev
el and multicultural groups. 

Educators, who combine today the roles of 
instructors, mentors, consultants and tutors,are 

forced to experiment various innovative models 
of teaching by implementing information and 
communication technologies. It is obvious that 
the integration of online learning resources 
parallel to traditional modes is beneficial both 
for educators and learners as they increase the 
learners’ autonomy, make courses interesting 
and creative and create great potential for en
hancing web–based teaching and learning en
vironment. 

Blended learning contextfostered viaonline 
sources

At present blended learning has become a 
catchphrase in educational environment mean
ing the academic context where traditional and 
e–learning models are intertwined. Thorne K. 
states ‘Blended learning is the most logical and 
natural evolution of our learning agenda’ [5]. 
Hence online resources play a supportive, sup
plementary role alongside with face–to–face con
tact hours. As in many countries, so in our case 
in Russiablended learning is gaining its decent 
position in higher education sphere supporting 
the initiatives to integrate technology in course 
curriculum, ‘to facilitate learning, teaching and 
research by providing ICT tools and making it 
easy to access digital learning resources’ [2]. It 
is supposed and proven by many researchers 
that blended learning creates the best context 
for providing learners with balanced proportion 
of traditional study and online support leading 
to student self–learning and higher level en
gagement.

To keep pace with international educational 
reforms and innovative matrix curriculum de
signs,Plekhanov Russian University of Econom
ics is greatly emphasizing the need to supple
ment class contact time with online resources 
and ‘provideenhanced opportunities to support
ing a wide diversity of students’ needs’ [1].

Blended learning courses are usually cre
ated by integration of diverse online academic 

EVA MINASYAN, YULIA BUZINA 
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FOSTERING WEB–BASED LEARNING THROUGH  
INTEGRATING TED–EDVIDEOS IN ESP CURRICULUM



375

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

platforms, like Moodle,TED.com, UDACITY, 
Coursera, KnowledgeNet, iHomework, Cre
ative Commons, 2U, Open Culture, YouTube 
videos,etc. which suggest quite engaging online 
tutorials, effective and accessible for self–study 
in informal settings. While designing our matrix 
curriculum for undergraduate economists we 
have supplemented each unit with online top
ic–relevant videos from TED–Ed. E–learning re
source TED–Ed offers flexible and wide–range 
videos with pre– and post–watching tasks stimu
lating learner and teacher interaction and close 
collaboration. Educators can create activitiesand 
share with learners who may study outside class 
hours ‘at any convenient time thereby increasing 
education efficiency’ [6]. 

A primary focus of TED–Ed is to provide 
high–quality lessons taught by exceptional ed
ucators. TED–Edencompasses the following 
useful elements applicable for foreign language 
teaching regardless the specilalsation and lan
guage level:

• Lessons& Series, which are built around 
any TED–Ed original, TED talk or YouTube video,

• Clubs:Programs that support students 
in discovering, exploring and presenting their 
big ideas in the form of short, TED–style talks.

• Nominate:The most meaningful TED–

Ed videos are collaborations between the TED–
Ed team and at least one of the following: a 
curious learner, an exceptional educator, or a 
talented visualization artist. Any of these people 
can help by guidingmutual efforts to create a li
brary of lessons worth sharing by acting on one 
of the options above.

All these components make this online edu
cational resource quite appealing and challeng
ing not only for educators, who investigate and 
develop their expertise, but they can nominate 
and engage experts, thus widely cooperating 
with peers. Moreover, they share lessons with 
learners with the intention to encourage indi
vidual learning, increase motivation and lan
guageengagement. The role of TED–Ed can 
be defined as innovative idea and knowledge 
collaboration, contribution, information stor
age and exchange used to enhance web–based 
learning and improve language competencies.

TED–Ed – educational applications
TED–Ed online lessons are seen as a tool for 

collaboration, as the latter is an utmost life skill 
to achieve academic and professional success, 
self–development and self–realization. ‘Collabo
ration is the main feature of future work envi
ronment and should be reflected in authentic 
activities thoroughly designed by educators’ [4]. 

Fig. 1.Typical TED–Ed page structure
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TED–Ed LessonsWorth Sharing 
TED–Ed Lessons consist of activities, like 

Watch, Think, Dig Deeper and Discuss, which 
promote critical thinking, concentration and 
active listening, better understanding and 
adoption of new materials, expanding profes
sional skills. The lessons and tasks combine
such features as purposefulness, motivation, 
interest, integrity, participants mutual aspira
tion for the common goal and interconnection, 
effective distribution of roles and functions (i.e. 
educators as creators and instructors, learners 
– explorers and knowledge seekers), self–disci
pline, conformity and capability to achieve the 
objectives. In this case collaboration through 
integration of web–based learning sources is 
helpful to acquire knowledge and skills, social
ize and communicateeffectively via information 
and communication technologies. 

As Fig.1. illustrates,TED–Ed Lessons are fil
tered by Content Type, Student Level, Video Du
ration and Subtitles. They cover a wide range of 
topics, such as the Arts, Business & Economics, 
Design, Engineering & Technology, Health, Lit
erature & Language, Mathematics, Philosophy 
& Religion, Psychology, Science &Technology, 
Social Studies, Teaching & Education, Thinking 
& Learning. The initial glace at the diversity of 
themes reveals the hidden importance and vitality 
of the talks which shade a new light on social and 
academicissues, provide a fresh look at global 
topics and innovative views to tackle the problems 

related to a specific sphere of study or job. 
What refers to particularly Business & Eco

nomics section,the educators’ work is simplified 
by offering them even narrower subdivision of 
videos related to current economic environment 
and business issues. Lesson activities, created 
by educators of great expertise,are of various 
types: Multiple choice, Open and Close–end 
Questions, supplementary reading passagesand 
an idea suggested for further discussion and 
argument development. These types of tasks en
courage and foster critical and analytical think
ing, problem solving, discussing and cooperat
ingskills. Moreover, these authentic videos boost 
listening skills, enlarge and enrich job or study 
related wordstock, motivate informal learning 
and self development, and last but not least, 
they improve the learners’ writing skills. 

What do TED–Ed Series suggest?
TED–Ed Series demonstrate a huge num

ber of videos grouped under some headings, 
like Inventions that Shape History–59 videos, 
Superhero Science – 6 videos, Ecofying Cities 
– 5 videos,Making the Invisible Visible–19 vid
eos,etc. Even the titles reveal the paramount 
importance and relevance of topics which make 
them appealing and interesting for larger audi
toriums. TED–Ed Lessons and Series are sup
ported with the same type of activities (Fig 2. 
Watch, Think, Dig Deeper and Discuss) which 
lead to better comprehension, analytical think
ing and knowledge gaining in an individual way.

Fig. 2. Videos& Tasks
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What does TED–Ed Club look?
• It is a platform to spark curiosity and 

celebrate students’ ideas from around the 
world. 

• A flexible series of meetings, either 
during or after school, for students to discover 
their passions and discuss ideas.

•  A 13–session presentation literacy 
curriculum that supports students in sharing 
their big ideas in the form of short, TED–style 
talks.

When students start TED–Ed Clubs, they 
recognize themselves as team leaders or mem
bers who pursue common interests and goals, 
debate and discuss diverse ideas suggested 
by peers, think critically, develop and present 
ideas in the style of TED talks, cooperate with 
club members all over the world and as glob
al citizens take actions being inspired by TED 
talks. The main focus is on developing public 
speaking and presentation skills, creative and 
innovative thinking, team playing and socializ

ing effectivelyamongst different clubs and cul
tures.

How do educators collaborate via TED–Ed 
Nominate?

TED–Ed Nominate section offers (see Fig.3.) 
an exceptional opportunity for expert educa
tors, curious learners and talented visualization 
artiststo cooperate around TED videos. This 
web–based educational platform encourages 
any of the above mentioned people to collab
orate and create lessons worth sharing. They 
can act on one of the options: Nominate an 
Educator, Recommend an Animator or Start a 
TED–Ed Club. It is worth noting, that TED–Ed 
Nominate part provides really helpful and nov
el field for educators’ personal development, 
knowledge expansion and peer collaboration. 
Not long ago collaboration was possible only in 
institutions, but now TED–Ed offers innovative 
collaborative teaching environment where vid
eos become the main form of nonsynchronized 
communication. 

Fig.3. TED–Ed Nominate layout

Coming to educational applications of TED–
Ed videos it is due to mention that they serve as 
a warehouse for diverse topics related tosocial 
and scientificissues. Both educators and stu
dents can share interesting videos and ideas, 
teachers can even customize the lesson by cre
ating and sharing a new lesson based on that. 

Another type of collaboration is TED–Ed 

Clubs where this online resource becomes a 
workshop for idea brainstorming, debating and 
team–working, developinggroup projects and 
reproducing in the style of TED talks. One of 
the key advantagesin integrating TED–Ed vid
eos is the learning environment where learners 
participate according to their own pace and 
by themselves rather than passively receive 
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it. Learners are actively engaged in the study 
process which results in effective learning out
comes. Another benefit is that TED–Ed videos 
and lessons can be student–produced items 
where learners share their reflections, opin
ions and knowledge and develop cooperating, 
socializing and language skills.

TED–Ed videos integrated in ESP blended 
courses

Not far ago we have developed and de
signed ESP blended courses for undergrad
uate and postgraduate students in Plekhanov 
Russian University of Economics (PRUE). The 
course curriculum materials have rather flexi
ble nature,so the learners can complete at any 
convenient time,yet being stuck to the deadline 
of task or unit submission. To guarantee suc
cessful and effective completion of the activities 
students are constantly provided with precise 
directions and necessary help by educators.

In–company designed courses(Guide to 
Management, English for Business Communi
cation, PRUE, 2017) contain TED–Ed videos 
relevant to every unit theme. The lessons de
velop further the discussed topic, provide new 
insights into the issue and encourage critical 
thinking. The process of watching and per
forming the tasks gives the learners a lot of fun 
and motivation. On the one hand, the videos 
are challenging and innovative, on the other 
hand, they foster the learners’ self–confidence 
and self–study management. The final activity 
–Discuss, is designed specifically to promote 
collaborative thinking and generatean argu
ment by contemplating and sharing their ideas 
in groups. 

Educators’ and students’ perceptions of 
web–based learning

As technology is constantly evolving in more 
sophisticated ways it opens new doors of op
portunities for educators to supplement the 
teaching materials with virtual sources. Novel 
trends of technology–led education result in 
the emergence of blended learning where tra
ditional teacher–led methods are merged with 
learner–centered ones, thus creating hybrid 
learning. This model ‘has a potential to en
hance the quality of teaching and learning’[6].

In case of Plekhanov Russian University 
of Economics the integration of technology 

as a strategy is meant for engaging and mo
tivating learners thereby enhancing informal 
self–study. Within the scope of hybrid learning 
students are not only given some amount of 
knowledge, but they are taught different ways 
of thinking, develop creativity and problem 
solving with peer assistance or without, per
form learningin formal and informal situations. 
‘E–learning technologies transform ordinary 
transfer of knowledge into cooperative learn
ing, help to bring together the positions of in
structors and students, activate their creative 
potential’ [5].

So,widespread integration of blended 
learning is evident in all academic disciplines in 
PRUE. Foreign language teachers were among 
the early adopters who started using blended 
learning method to design course curriculum 
and increase students’ engagement and out
come.Students access learning materials and 
assignments from any convenient place and at 
any convenient time. TED–Ed video lessons are 
easy to use and cover a wide range of themes 
with challenging tasks that make the process 
of language learning entertaining end effec
tive,still offering intensive continuous practice. 
Consideringfrom learners’ perspective, they 
get easily excited about the potential of blended 
learning and continually push the boundaries 
of learning further and further opening new 
opportunities to recognize talent, expand the 
space of personal development with world class 
capacity.

Nowadays the educator’s role in further 
or higher education is a mixture of the follow
ing titles: trainer, coach, facilitator, developer, 
learning designer, educator and consultant. In 
order to combine all these roles in one suc
cessfully they are deeply ‘interested in creating 
learning solutions that reflect and capitalize on 
the full breadth of learning opportunities’ [5]. 
Thus,educators benefit greatly from the imple
mentation of TED–Ed materials in institutional 
courses as they give them larger space for in
novation and creativity. The curriculum supple
mented with web–based resources looks rather 
progressive and productive as it encompasses 
all language skills and meets diverse language 
needs. Hereby, the educator acts as a course 
moderator leading the learner to a virtual en
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vironment wheregroup collaboration and self–
engagement are of core importance. 

Conclusion
The overall results of integrating TED–Ed 

videos in ESP curriculum in PRUEare encour
aging and effective. Both educators and learn
ers see this online resource as a valuable col
laborative tool. When the videos with lessons 
are incorporated in blended learning context 
the learners’ motivation has increased and 
their potential for learning developed. The col
laborative environment that online resources 
facilitate can teach students ‘how to cooperate 
and work together, how to create a community, 
and how to operate in the world where the cre
ation of knowledge and information is becom
ing a group effort’ [3].

In the context of hybrid courses the online 
materials provide a vast space for educators 

and learners to explore the videos in informal 
settings, in their own way and develop their lan
guage skills and profession related knowledge 
through mainly self–study. Educators, lesson 
creators and blended course designers search 
the web–based language learning sources, in 
our case TED–Ed videos in an asynchronous 
way, on their own,and spend vast amount of 
time for exploring, selecting and supplement
ing the study materials with them. Later learn
ers are provided with detailed instructions and 
guidance to perform the tasks, thus improving 
language skills both in face–to–face and infor
mal learning settings. This model of blended 
learning is based mainly on student–centered 
approach and self–study techniques which lead 
the students to life long learning and ease the 
process of further professional development.
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ИН ТЕГ РА ЦИ Я TED–ED  ВИ ДЕ О РО ЛИ КОВ В УЧЕБ НУЮ ПРОГ РАМ МУ АСЦ  
Д ЛЯ АК ТИ ВА ЦИ И  ОН ЛАЙН ОБУ ЧЕ НИЯ СТУ ДЕН ТОВ 

Е. МИ НА СЯН, Ю. БУ ЗИ НА, В. МИ ДО ВА, К. ТРОС ТИ НА 

Э по ха ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий пред ла га ет но вые воз мож нос
ти для ин тег ра ции веб–а у тен тич ных ма те ри а лов в про цесс обу че ни я. TED–Ed ви де о ма те ри а
лы расс мат ри ва ют ся как инст ру мент ком му ни ка ции и сот руд ни чест ва, ко то рые ин тег ри ро
ва ны в про цесс соз да ния кур са сме шан но го обу че ния анг лийс ко му для спе ци аль ных це лей 
(АСЦ). В стат ье пред ла га ют ся ст ра те гии для ис поль зо ва ния TED–Ed ви де о ро ли ков, ко то рые 
спо собст ву ют уве ли че нию мо ти ва ции и сот руд ни чест ва сту ден тов на гиб рид ных кур сах.А на
лиз TED–Ed уро ков по ка зы ва ет осо бен нос ти и пре и му щест ва изу че ния иност ран но го язы ка 
с ис поль зо ва ни ем он лайн ис точ ни ков.
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TED–ED  ՏԵ ՍԱ ՀՈ ԼՈ ՎԱԿ ՆԵ ՐԻ ԸՆԴԳՐ ԿՈՒ ՄԸ ԱՀՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ  
ԾՐԱԳ ՐԵ ՐՈՒՄ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ 

ԿՐ ԹԱ ԿԱ ՆՈ ԼՈՐ ՏՈՒՄ ԽԹԱ ՆԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ 
Ե. ՄԻ ՆԱՍՅԱՆ, Յ. ԲՈՒ ԶԻ ՆԱ, Վ. ՄԻ ԴՈ ՎԱ, Կ. ՏՐՈՍ ՏԻ ՆԱ 

Տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ան նե րի զար գաց ման դա րաշր ջա նը 
բա ցում է նոր հնա րա վո րու թյուն ներ և մար տահ րա վեր ներ՝ ընդ գր կե լու հա մա ցան ցի կր թա
կան բնօ րի նակ աղ բյուր ներն ու սում նա ռու թյան ոլոր տում։ TED–Ed տե սա հո լո վակ նե րը դի
տարկ վում են որ պես հա ղոր դակց ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջոց ներ, որոնք նե րառ վել 
են հա մա խառն ու սում նա կան ծրագ րե րում հա տուկ նպա տակ նե րով ան գլե րեն ու սում նա սի
րող նե րի հա մար։ Տվյալ գի տա կան հոդ վա ծում քն նարկ վում են որոշ մե թոդ ներ և ու ղի ներ, 
որոնք կի րառ վում են խթա նե լու ու սա նող նե րի հե տաքր քու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
TED–Ed տե սա հո լո վակ նե րի օգ նու թյամբ՝ հա մա խառն ու սում նա կան ծրագ րե րի շր ջա նա կում։ 
TED–Ed դա սըն թաց նե րի վեր լու ծու թյու նը բա ցա հայ տում է նրանց առանձ նա հատ կու թյուն
ներն ու առա վե լու թյուն նե րը օտար լեզ վի ու սուց ման ոլոր տում հա մա ցան ցի աղ բյուր նե րի կի
րառ մամբ։
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Քի մի ան գի տու թյուն է, ո րի ու սում նա
սի րու թյան ա ռար կան նյու թերն են, դրանց 
բա ղադ րու թյու նը, կա ռուց ված քը, մե կը մյու
սին ան ցնե լու գոր ծըն թա ցը, քա նա կա կան 
և ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րը: Քի մի ան 
բնա կան գի տու թյուն է, ո րն օգ նում է լու ծե լու 
կյան քի ա ռօ րյա խն դիր նե րը, տա լիս ան հրա
ժեշտ գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ՝ ա ռօ
րյա յում կի րա ռե լու հա մար:

«Բ նա կան գի տու թյուն ներ» ու սում նա կան 
բնա գա վա ռի հիմ նա կան նպա տա կը բնու
թյան եր ևույթ նե րը, օ րի նա չա փու թյուն ներն 
ու օ րենք ներն ի մա ցող, ճա նա չո ղու թյան մե
թոդ նե րին տի րա պե տող և գործ նա կա նում 
կի րա ռող, բնու թյան ներ դաշ նա կու թյու նը 
գի տակ ցող, գի տա կան աշ խար հա յացք ու նե
ցող ան ձի ձևա վո րումն է [1, 2]:

Ներ կա յումս բնա գի տու թյան ու սուց ման 
բնա գա վա ռում շատ են կար ևոր վում մի ջա
ռար կա յա կան կա պե րը, այդ ի սկ պատ ճա
ռով վե րա նայ վում և կա տա րե լա գործ վում 
է բնա գի տու թյան դա սըն թաց նե րի` հատ
կա պես լա բո րա տոր և գործ նա կան աշ խա
տանք նե րի բո վան դա կու թյու նը [3]:

Քի մի այի՝ որ պես դա սա վանդ վող ա ռար
կայի բո վան դա կային մեծ ծա վա լը, ա ռան ձին 
դեպ քում նաև ոչ մատ չե լի տեր մի նա բա նու
թյունն ու ան վերջ թվա ցող բա նաձ ևե րը շատ 
դեպ քե րում այն դարձ նում են ոչ այն քան սի
րե լի, ո ւս տի ա ռա ջա նում է ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցը հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից 
կազ մա կեր պե լու խն դի րը, որ պես զի սո վո րող
ներն ըն կա լեն դա սըն թա ցը և ստա նան գի
տե լիք ներ, ձեռք բե րեն հմ տու թյուն ներ, ո րոնք 
հե տա գա յում ան հրա ժեշտ կլի նեն՝ ան կախ 
սո վո րո ղի հե տա գա մաս նա գի տու թյու նից:

Սո վո րեց նել քի մի ան մի այն ա վան դա կան 
մե թոդ նե րով, այ սինքն՝ ձևա վո րե լով քի մի
ա կան գրա գի տու թյուն, սո վո րեց նե լով հաշ
վարկ ներ կա տա րել, տա լով ա ռա վե լա գույնս 
տե սա կան գի տե լիք ներ, հնա րա վոր չէ [4]:

Քի մի այի դա սըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
հա մար գոր ծում են ու սուց ման բազ մա թիվ 
մե թոդ ներ: Այդ պի սի մե թոդ նե րից մե կը նա
խագ ծային մե թոդն է, ո րը հաշ վի է առ նում 

խնդ րի ար դի ա կա նու թյու նը՝ փո խե լով սո վո
րող նե րի կող մից պատ րաս տի գի տե լիք նե րի 
յու րա ցումն ակ տիվ, ի նք նու րույն, ճա նա չո
ղա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Ժա մա նա կա կից 
կր թա կան հա մա կար գը պետք է կա ռուց ված 
լի նի այն պես, որ կա րո ղա նա ա պա հո վել սո
վո րող նե րի մտա ծե լու, ի նչ պես նաև փաս տե
րը հա մե մա տե լու կա րո ղու թյու նը տար բեր 
տե սան կյուն նե րից՝ հաշ վի առ նե լով տար
բեր տե սա կետ ներ, կա րո ղա նա ձևա կեր պել 
և պն դել իր սե փա կան տե սա կե տը՝ հեն վե
լով փաս տե րի, օ րենք նե րի, գի տու թյան օ րի
նա չա փու թյուն նե րի ի մա ցու թյան, ի նչ պես 
նաև սե փա կան և ու րիշ նե րի փոր ձի վրա: 
Նա խագ ծե րի մե թո դը ան հա տա կան կամ 
խմ բային աշ խա տանք է, ո րը սո վո րող ներն 
ի րա կա նաց նում են ո րո շա կի ժա մա նա կա
հատ վա ծում և հիմ նա կա նում ո ւղղ ված է 
որ ևէ վի ճար կե լի խնդ րի հաղ թա հար մա նը: 
Նա խագ ծային մե թո դը կար ևո րում է մի ջա
ռար կա յա կան կա պը և հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը, են թադ րում հե տա զո տա կան, ո րո նո
ղա կան, հա մադ րա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի խթա նում [5]:

Մե թոդն ի րա կա նաց նե լու հա մար ան
հրա ժեշտ պա հանջ նե րը.

• ա ռա ջարկ վող թե մա նե րը պետք է 
հե տաքրք րի սո վո րո ղին,

•  սո վո րո ղը ի նքն կա րող է ա ռա ջար
կել ի րեն հե տաքրք րող թե մա, 

• օ տար լե զու նե րի կի րա ռու մը,
•  նյութ ո րո նե լու, ան հրա ժեշ տը գտ նե

լու, վեր հա նե լու հմ տու թյու նը,
•  փաս տե րը հա մադ րե լու, վեր լու ծե լու, 

գնա հա տա կան տա լու, սե փա կան կար ծիք 
ար տա հայ տե լու, փաս տար կե լու,  հա կադր վե
լու, եզ րա հան գում ա նե լու հմ տու թյուն նե րը,

•  հիմ նա վո րե լու կա րո ղու թյու նը,
•  փոր ձե րը մշա կե լու, հա վա քե լու, կա

տա րե լու, վեր լու ծե լու հմ տու թյուն նե րը, 
• աշ խա տան քը ներ կա յաց նե լու, 

պատ շաճ տես քի բե րե լու հմ տու թյու նը:
Դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ճիշտ ը նտ

րու թյու նից են կախ ված դա սի ան ցկաց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը և նպա տա կային լի նե լը:

ԿԻ ՄԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՔԻ ՄԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ
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Ներ կա յաց նենք ո րոշ մո տե ցում ներ, 
ո րոնք քի մի այի դա սա վան դու մը կդարձ նեն 
ար դյու նա վետ, դա սապ րո ցե սը՝ հե տաքր քիր 
և ժա ման ցային. ա շա կերտ ներն էլ ձանձ րա
նա լու կամ պա րա պու թյան մատն վե լու ա ռիթ 
չեն ու նե նա:

Սնն դային հա վե լում ներ
Մենք հա ճախ ե նք լսում տար բեր սննդա

տե սակ նե րի մեջ առ կա հա վե լում նե րի և 
դրանց վնա սա կար հատ կու թյուն նե րի մա
սին: Խու սա փել նման հա վե լում նե րից այ սօր 
գրե թե ան հնար է, բայց պետք է կա րո ղա նալ 
տար բե րել դրան ցից ա մե նավ տան գա վոր նե
րը, քաղց կե ղա ծին նե րը, ա ռող ջու թյան հա
մար վնա սա կար նե րը: Ա շա կերտ նե րին կա րե
լի է հանձ նա րա րել դա սա րան բե րել մի կտոր 
շո կո լադ կամ զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք, նա խա
պես հա մա ցան ցում ո րո նել, թե ի նչ սնն դային 
հա վե լում ներ են պա րու նա կում դրանք և ի նչ 
քա նա կով, ո րն է այդ հա վե լում նե րի սահ մա
նային թույ լատ րե լի ար ժե քը: Յու րա քան չյուր 
ա շա կերտ դա սի ըն թաց քում կներ կա յաց նի 
իր պատ րաս տած նյու թը սնն դային հա վե լում
նե րի մա սին, ի սկ ու սու ցի չը ա ռա վել ման րա
մասն կներ կա յաց նի, թե ի նչ են E300, E407, 
E410 կամ E942 նշան նե րը, ին չով է պայ մա
նա վոր ված դրանց վնա սա կա րու թյու նը:

Կե րակ րի աղ 
Ար դի ա կա նու թյու նը, նշա նա կու թյու նը 
Ին չո՞ւ կե րակ րի աղ, ո րով հետև.
Կե րակ րի ա ղը մար դու օր գա նիզ մի բնա

կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ սնն դա նյութ է: Այն լա վաց նում է 
կե րակ րի հա մը, կար գա վո րում է հյուս վածք
նե րում ջրի պա րու նա կու թյու նը, մաս նակ
ցում է ստա մոք սա հյու թի ա ղաթթ վի գո յաց
մա նը: Ցան կա ցած սնն դամ թերք, նույ նիսկ 
հա ցը, կա րե լի է փո խա րի նել մեկ ու րի շով: 
Սա կայն ա ռանց ա ղի ապ րել հնա րա վոր չէ: 
Օր գա նիզ մում ա ղի պա կասն ա ռա ջաց նում 
է ա րյան թանձ րա ցում, հարթ և կմախ քային 
մկան նե րի ջղաձ գու թյուն, նյու թա փո խա նա
կու թյան, նյար դային հա մա կար գի գոր ծու նե
ու թյան և ա րյան շր ջա նա ռու թյան խան գա
րում ներ: Սա կայն ա ղի ա վել ցու կը նույն պես 
կա րող է վնա սա կար լի նել օր գա նիզ մի հա
մար: Օ րի նակ՝ սիր տա նո թային հա մա կար
գի ո րոշ հի վան դու թյուն նե րի և բոր բո քային 
եր ևույթ նե րի դեպ քում ա ղի սահ մա նա փակ 
օգ տա գոր ծումն ու նի բու ժիչ նշա նա կու թյուն: 

Ա ղն օգ տա գոր ծում են գրե թե բո լոր կե րակ
րա տե սակ նե րի մեջ, ի նչ պես նաև մսե ղե
նը, ձկ նե ղե նը, բան ջա րե ղե նը պա հա ծոյե լու 
հա մար: Բժշ կու թյան մեջ կի րա ռում են ա ղի 
ջրային լու ծույթ նե րը, օ րի նակ՝ 0,09%–ա նոց 
լու ծույ թը, ո րն ան վա նում են ֆի զի ո լո գի ա
կան և օգ տա գոր ծում են նե րե րա կային նե
րար կում նե րի, նե րարկ վող դե ղա նյու թե րը 
լու ծե լու հա մար և որ պես թու նա զեր ծող մի
ջոց: 3–10%–ա նոց լու ծույթ նե րով պատ րաս
տում են թր ջոց ներ՝ թա րա խային վեր քե րը 
բու ժե լու հա մար: Որ պես զի ա վե լի ամ բող ջա
կան լի նի ա ղի ու սում նա սի րու մը, նա խա գի ծը 
կազմ ված է մի քա նի բա ժին նե րից:

►  Բո վան դա կու թյու նը
Կե րակ րի ա ղի ու սում նա սի րու մը, նրա 

տա րա ծու մը բնու թյան մեջ, հատ կու թյուն նե
րը, կի րառ ման բնա գա վառ նե րը: Կե րակ րի 
ա ղից բա ցի, ու սում նա սի րել կեն ցա ղում, ար
դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գործ վող և բնու
թյան մեջ հան դի պող ա ղե րը:

►  Դա սի ըն թաց քը
•  սո վո րող նե րը բա ժան վում են խմ բե

րի, ը նտ րում են թե մա նե րը, ի նք նու րույն աշ
խա տում են թե մա նե րի վրա,

•  գործ նա կան աշ խա տանք՝ հան քա ղի 
մաք րու մը քի մի այի լա բո րա տո րի ա յում, 

• ար հես տա կան ձյան ստա ցու մը 
մաք րած ա ղից,

•  նա խա տես ված ճամ փոր դու թյու նը: 
Ճամ փոր դու թյուն դե պի «Ա վա նի ա ղի հանք» և 
տե ղում ծա նո թա ցում ա ղի ար տադ րու թյա նը, 

• ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, գնա
հա տու մը:

Կար ևո րում եմ քի մի այի դա սըն թա ցին 
քի մի ա կան փոր ձե րի դե րը: Ա շա կերտ նե րը 
ևս շատ են սի րում և մեծ ու րա խու թյամբ ու 
ոգ ևո րու թյամբ են ըն դու նում փոր ձե րը: Քի
մի ա ա ռար կան յու րա հա տուկ և հե տաքր քիր 
է հենց փոր ձե րի բազ մա զա նու թյամբ: Կան 
շատ հե տաքր քիր փոր ձեր, ո րոնք կա րե լի է 
դա սի թե մայի հետ հա մադ րել և ցու ցադ րել 
ա շա կերտ նե րին, դա կմե ծաց նի նրանց հե
տաքրքր վա ծու թյու նը և ակ տի վու թյու նը:

Ներ կա յաց նեմ այդ պի սի փոր ձի մի օ րի նակ: 
Ա պա կու վրա կա րե լի է հեշ տու թյամբ 

ստեղ ծել գե ղե ցիկ և հե տաքրք րա շարժ 
պատ կեր ներ: և ին չու ոչ ար վես տի գլուխ
գոր ծոց ներ: Ներ կա յաց նենք մի քա նի քի մի
ա կան մե թոդ ո րոնց օգ նու թյամբ կա րե լի է 
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ստա նալ այդ պատ կեր նե րը:
Թր ջենք սա հուն ա պա կին և դնենք թղ թի 

վրա: Վերց նենք 4 գդալ նատ րի ու մի ֆտո
րիդ՝ NaF և «բ լու րաձև» լց նենք սա հուն ա պա
կու վրա: Նաև այն տեղ լց նենք նույն քա նա
կու թյամբ թրթնջ կաթ թու՝ Н2С2O4: Խառ նենք 
ի րար այդ եր կու նյու թերն այն պես, որ պես զի 
ստաց վի շի լա յան ման զանգ ված (ա նհ րա ժեշ
տու թյան դեպ քում ա պա կյա ձո ղի կով ա վե լաց
նենք մի քա նի կա թիլ ջուր): Թող նենք ա պա կին 
մոտ 2–3 ժամ (ցան կա լի է լավ օ դա փոխ վող 
վայ րում): 2–3 ժա մից ա պա կու վրա այն տե ղե
րում, որ տեղ շփ վել է խառ նուր դը, ա ռա ջա նում 
են ան փայլ մա սեր (ма то вые раз во ды), ո րոնք 

ո չն չով հնա րա վոր չէ մաք րել կամ լվա նալ: 
Ինչ պե՞ս է դա տե ղի ու նե նում.
Բանն այն է, որ թրթնջ կաթ թուն, լի նե լով 

ա վե լի ու ժեղ, նատ րի ու մի ֆտո րի դի հետ ռե
ակ ցի այի մեջ մտ նե լիս դուրս է մղում ա վե լի 
թույլ ֆտո րաջ րած նային թթուն.

2NaF + 2Н2С2O4 = 2HF + 2NaHC2O4
Իսկ ֆտո րաջ րած նային թթուն իր հեր թին 

ռե ակ ցի այի մեջ է մտ նում սի լի ցի ու մի օք սի դի 
հետ, ո րն առ կա է ա պա կու մեջ, ա ռա ջաց նե
լով գա զան ման սի լի ցի ու մի ֆտո րիդ.

4HF + SiO2 = SiF4+2H2O 
Ա պա կին հետզ հե տե քայ քայ վում և դառ

նում է ան փայլ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կարգ: Միջ նա կարգ կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շիչ, Եր., 

«Ան տա րես», 2004 թ.:
2. Կ. Հա րու թյու նյան, Լ Դավ թյան, Կր թու թյու նը  Հա յաս տա նում, Եր., «Է դիթ Պրինտ», 2006:
3. Հ. Հա կո բյան, «Բ նա գի տա կան  ա ռար կա նե րի  դա սա վանդ ման  կազ մա կեր պում Մխ. Սե բաս տա

ցի» կր թա հա մա լի րում, Բ ՆԱ ԳԵՏ №5, 2008, էջ 100:
4. Շ. Մար գա րյան, Քի մի ա կան  կր թու թյու նը  Եվ րո պայի  և  Ա ՄՆ–ի  կր թա կան հա մա կար գում,  Բ ՆԱ

ԳԵՏ №5, 2008, էջ 60:
5. 101  գա ղա փար  նո րա րա րա կան  մե թոդ ներ  կի րա ռող ու սու ցիչ նե րի  հա մար:  

МЕ ТО ДИ КА ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ХИ МИ И
К. САРГ СЯН

Хи мия – это на у ка о ве щест вах, их сос та ве, ст рук ту ре, ко ли чест вен ных и ка чест вен ных 
из ме не ни ях. От пра виль но го вы бо ра ме то дов пре по да ва ния хи мии за ви сит эф фек тив ность 
це ле нап рав лен ность уро ка. Ведь про ве де ние уро ка на долж ном уров не и прев ра ще ние ос
во ен но го пред ме та в свою част ность, а так же сти му ля ция ин те ре са к пред ме ту яв ля ют ся 
ос нов ной цел ью пре по да ва те ля. 

METHODS OF TEACHING CHEMISTRY
K. SARGSYAN

Chemistry – is the science of materials, their composition, structure, quantitative and qual
itative changes. From the correct selection of chemistry teaching methods is dependent the ef
fectiveness of targeted lesson. Because conducting lesson at the appropriate level and turning 
mastered the subject in its particularity, as well as the stimulation of interest in the subject is the 
main purpose of the teacher.
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Ու սու ցա նող նպա տակն ի րաց նում է գի
տա կան գի տե լիք նե րի յու րա ցու մը: Գի տե
լիք ներ ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ճշգ րիտ, 
ա պա ցու ցե լի այն տե ղե կատ վու թյու նը, որ 
հասց ված է հաս կա ցու թյան աս տի ճա նի: 
Այդ պի սի գի տե լիք նե րը նե րա ռում են փաս
տեր, օ րենք ներ, օ րի նա չա փու թյուն ներ: 

Գի տե լի քը սո վո րող նե րին ըն ձե ռում է հա
մաու սում նա կան կա րո ղու թյուն ներ և հմտու
թյուն ներ յու րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Հա մաու սում նա կան կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ի րա ցում կա րող են հա մար
վել աշ խա տան քը գր քի, լրա ցու ցիչ գրա կա
նու թյան, սկզբ նաղ բյու րի վրա և այլն: Ու
սու ցա նող նպա տա կը օգ նում է նաև տվյալ 
ու սում նա կան ա ռար կայի գծով հա տուկ կա
րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ ի րաց նե
լուն: Դրանք մեծ մա սամբ գործ նա կան կա
րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ են [1, 133]: 

Զար գաց նող նպա տակն ա վե լի ար
դյու նա վետ է գոր ծում, ե րբ այն ը նդ գր կում 
է սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ո լորտ ներ (շար ժո ղա կան, մտա վոր, դր դա
պատ ճա ռային և այլն): 

Դաս տի ա րա կող նպա տա կը ոչ մի այն 
տա լիս է գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ, 
հմտու թյուն ներ, այլ նաև ձևա վո րում է սո վո
րող նե րի հա յացք նե րը, հա մոզ մունք նե րը, գի
տա կան աշ խար հա յաց քը, վար քը, ի դե ալ նե
րը, քա ղա քա ցուն հա տուկ գծե րը: Ու սուց ման 

դաս տի ա րա կող նպա տա կի ի րա ցու մը կա
խում ու նի ու սուց ման բո վան դա կու թյու նից, 
գոր ծադր վող մե թոդ նե րից, ու սուց չի ման կա
վար ժա կան վար պե տու թյու նից, ու սուց ման 
կազ մա կերպ ման ձևե րից: Այդ նպա տա կի 
գլխա վոր կողմն այն է, որ կր թա կան գոր ծըն
թա ցին տա լիս է ո րո շա կի ո ւղղ վա ծու թյուն և 
հա սա րա կա կան նշա նա կու թյուն: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի քն նարկ ված 
ե րեք նպա տակ նե րը փոխ կա պակց ված են, 
ո րը դրանց դի ա լեկ տի կա կան կողմն է [1, 
133]: Դրանք կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի 
շարք ու ղի նե րով.

1.  հա մա լիր ձևով պլա նա վո րե լով դա
սի խն դիր նե րը, 

2. ընտ րե լով ու սուց չի և սո վո րող նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը (դա ար վում է այն պես, որ 
ի րաց վեն ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ե րեք գոր
ծա ռույթ նե րը), 

3. այդ նպա տակ նե րի մի աս նու թյու
նը ի րա կա նաց նե լով ու սուց ման բազ մա զան 
մե թոդ նե րի, ձևե րի ու մի ջոց նե րի զու գակց
մամբ: 

Իսկ որ պես բաց դաս՝ այն պետք է ի րա
կա նաց նի նաև մե թո դա կան գոր ծա ռույթ: 

Բեր ված դա սան մու շը հաս տա տում է 
ու սուց ման կր թող, զար գաց նող և դաս տի
ա րա կող և մե թո դա կան նպա տակ նե րի մի
աս նա կան և փոխ կա պակց ված լի նե լը: 

ԳԱՅԱ ՆԵ ԹՈՎ ՄԱՍՅԱՆ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐ ՋԱ ԿԱ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒՄՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ  

Ն ՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻՆ ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ

  Դա սա րա նը՝ III «դ»
 Ա ռար կա՝ Ես և շր ջա կա աշ խար հը
  Թե մա՝  հին` «Մեր մաշ կը»
   նոր` «Ա ռա ջին օգ նու թյու նը մաշ կի վնաս վածք նե րի դեպ քում»
 Ու սու ցիչ՝  Թով մա սյան Գա յա նե

Դա սա րա նի  կա հա վո րու մը` մե ծա դիր 
պաս տառ և բա ռա շարք, որ տե ղից ա շա
կերտ նե րը բա ռե րը պետք է խմ բա վո րեն ՝ 
ըս տ են թա թե մա նե րի և կպց նեն պաս տա
ռին, խմ բե րի ան վա նում նե րով քար տեր` 

«Օր գա նիզմ», «Գլ խու ղեղ», «Ող նու ղեղ», 
«Լ սո ղու թյուն», «Տե սո ղու թյուն», «Հո տա ռու
թյուն», «Համ», «Մաշկ», հա մա կար գիչ, լու
սա պատ կե րա ցույց, տե սա սա հիկ ներ՝ դա
սագր քի նյու թե րով, նկար նե րով, վի րա կապ, 
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բա րակ ստ վա րաթղ թից պատ րաստ ված 
ի շա մե ղու, մեկ բա ժակ ջուր, կե րակ րի սո դա, 
սա ռույ ցով լց ված պարկ, բր դյա գործ ված քի 
փոքր կտոր, կար միր գույ նի քսուք, բամ բակ, 
յո դի լու ծույթ:

Դա սին պա տա կը՝ (ն պա տակ նե րի հա
մա րա կա լու մը միտ ված է ը ստ հա մա պա
տաս խան հա մա րի դա սա գոր ծըն թա ցի 
փու լե րում դրանք ը նդ գր կե լու)

ու սու ցա նող` ա շա կերտ նե րը  պետ ք է  
ի մա նան, թե ի նչ պետք է ա նեն, ե թե` 

1. կտ րել ես մատդ, 
2. կ ծել է մե ղուն կամ ի շա մե ղուն, 
3. ըն կել ես, վնա սել ձեռքդ կամ ո տքդ, 
4. ձմ ռա նը սա ռել են ոտ քերդ, 
5. ոչ մեծ վեր քի դեպ քում, 
6. ե թե մաշ կը ճզմ վել է, 
7. այր ված քի դեպ քում, 
8. ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել ի րենց 

շր ջա պա տող աշ խար հին, այն տեղ կա տար
վող բնա կան– հա սա րա կա կան եր ևույթ նե
րին, մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րին,

9.  սո վո րեց նել ար դյու նա վետ հա ղոր
դակց վել և հա մա գոր ծակ ցել ու րիշ մարդ
կանց հետ, նրանց մեջ ձևա վո րել ի րենց և 
շր ջա կա աշ խար հը ճա նա չե լու հմ տու թյուն
ներ,

10. ն պաս տել սե փա կան ար ժա նա
պատ վու թյան զգա ցու մի, հան դուր ժո ղա կա
նու թյան, շր ջա պա տի մարդ կանց նկատ մամբ 
բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա
նը, 

11. օգ նել դառ նա լու ա շա կեր տա կան 
կո լեկ տի վի լի ի րավ ան դամ, ձևա վո րել և 
զար գաց նել ի նք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց
նե լու, սե փա կան ա րարք նե րը վե րահս կե լու, 
դրանց հա մար պա տաս խա նա տու լի նե լու 
գի տակ ցու թյուն,

12. ն պաս տել ա շա կերտ նե րի ի նք
նադրս ևոր ման ու ի նք նաար տա հայտ ման 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը,

13. ձ ևա վո րել ա ռողջ ապ րե լա կեր պին 
նպաս տող վար քա գիծ, բնու թյան հան դեպ 
հո գա տար վե րա բեր մուն քի ան հրա ժեշ տու
թյան գի տակ ցում,

 զար գաց նող` ա շա կերտ նե րը պետք է 
կա րո ղա նան՝

14.  գործ նա կա նո րեն ցույց տալ, թե ի նչ
պես պետք է վի րա կապ դնել,

15. հ նար ներ գտ նել տար բեր ի րա վի
ճակ նե րում մարդ կանց օգ նե լու (օգ նել վնաս
ված, մաշ կը ճզմ ված, այր վածք ու նե ցող, ցր
տա հար ված մարդ կանց),

16.  հա մա գոր ծակ ցել խմ բային աշ խա
տանք նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ, 

17. լու ծել խաչ բա ռը, 
18.  բա նա վի ճել,
19.  շա րու նա կել միտ քը, 
20. նե րանձ նային և մի ջանձ նային մտա

ծո ղու թյամբ աշ խա տել խմ բե րով, 
21.  ի նք նու րույն ո րո նո ղա կան աշ խա

տանք կա տա րել,
 դաս տի ա րա կող` ա շա կերտ նե րը պետք է 

ու նե նան՝ 
22. ապ րու մակ ցե լու, մր ցակ ցե լու, մի ա

ժա մա նակ հա մա գոր ծակ ցե լու և ի րար հան
դուր ժե լու հմ տու թյուն ներ, 

23. ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման դրույթ
ներ, 

24.  ա ռողջ ապ րե լա կեր պի դաս տի ա
րա կու թյուն, 

25. ըն կե րա սի րու թյուն, ան կեղ ծու թյուն, 
ա զն վու թյուն

 մե թո դա կան՝ 
26. ու սուց ման ժա մա նա կա կից ման կա

վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում,
27.  տե ղե կատ վա կան ու սուց ման (տե

սա սա հիկ)
28. պ րոբ լե մային ու սուց ման (քար

տային, խմ բային աշ խա տանք) 
29. ա շա կեր տա կենտ րոն ու սուց ման 

(փոր ձեր, եզ րա հան գում)
30.  զար գաց նող ու սուց ման (դի տար

կում ներ)
31.  հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման (խմ

բայի ն աշ խա տանք) 
32. ա ռար կա յա կան ին տեգր ման ու սուց

ման (ե րաժշ տու թյուն, մայ րե նի)
33.  չա փո րոշ չա հեն կր թու թյուն:

 Դա սի ըն թաց քը՝
Խ թան ման փուլ 
► Ի՞նչ թե մա ե նք ու սում նա սի րում 

(«Մեր ա ռող ջու թյու նը»)
►  Կա խել «Մե ր ա ռող ջու թյու նը» թե

մայով կազմ ված պաս տա ռը (Ն ՊԱ ՏԱԿ 12, 
13, 22, 25, 29, 31) 

► Ի՞նչ են թա թե մա ներ ե նք ան ցել:
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ՄԵՐ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

«Ճա նա չի՛ր 
ի նքդ քեզ»

«Մեր գլ խու
ղե ղը և զգա
յա րան նե րը»

«Ինչ պես ե նք 
տես նում»

«Մեր լսո ղու
թյու նը»

«Մեր քի թը և 
լե զուն»

«Մեր մաշ կը»

«Ա ռա ջին 
օգ նու թյու նը 
մաշ կի վնաս
վածք նե րի 
դեպ քում»

1 2 3 4 5 6 7

► Տր ված բա ռա շար քից բա ռե րը 
խմբա վո րել ը ստ են թա թե մա նե րի և կպցնել 
պաս տա ռին. (մար դու օր գա նիզ մը շատ 
բարդ մե խա նիզմ է (1), օր գան ներ (1), օր
գան նե րի հա մա կար գեր (1), մար սո ղու
թյան հա մա կարգ (1), շն չա ռու թյան հա
մա կարգ (1), ա րյու նա տար հա մա կարգ (1), 
նյար դային հա մա կարգ (1), մարմ նի շար
ժում նե րը (2), մտ քերն ու զգաց մունք նե
րը (2), մեր զգա յա րան նե րը (2), տե սո ղու
թյու նը պետք է պահ պա նել (3), պառ կած 
չի կա րե լի կար դալ (3), մարմ նի հա վա սա
րակշ ռու թյան պահ պան ման օր գան (4), 
լսո ղու թյու նը շատ կար ևոր է (4), ա կան ջը 
շատ նուրբ և բարդ օր գան է (4), հո տա ռու
թյուն (5), հա մային զգա յու թյուն ներ (5), 
մաշ կը մար դու շո շա փե լի քի օր գանն է (6), 
ծա կո տի ներ (6), ա ռաձ գա կան և փա փուկ 
(6) (2 րո պե)

Հար ցադ րում ներ` ը ստ դա սագր քի 
բնագ րե րի (5 րո պե)

1. Ի՞նչ է մար դու օր գա նիզ մը: (Մար դու 
օր գա նիզ մը շատ բարդ մե խա նիզմ է:) 

2. Ո՞ր օր գան ներն են հա մար վում օր
գան նե րի հա մա կար գեր: (Այն օր գան նե րը, 
ո րոնք մի ա սին կա տա րում են ո րո շա կի աշ
խա տանք, կազ մում են օր գան նե րի հա մա
կար գեր:)

3. Թ վար կել օր գան նե րի հա մա կար
գեր: (Մար սո ղու թյան հա մա կարգ, շն չա
ռու թյան հա մա կարգ, ա րյու նա տար հա մա
կարգ, նյար դային հա մա կարգ:) 

4. Ի՞նչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում 

գլ խու ղե ղը: (Հետ ևում է մեր օր գան նե րի 
ճիշտ աշ խա տան քին, ղե կա վա րում մեր 
մտ քերն ու զգաց մունք նե րը :) 

5. Ի՞նչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում 
ող նու ղե ղը: (Ղե կա վա րում է մարմ նի բո լոր 
մա սե րի շար ժում նե րը:) 

6. Ինչ պե՞ս պետք է պահ պա նել տե սո
ղու թյու նը: (Պառ կած չի կա րե լի կար դալ, 
շարժ վող ավ տո մե քե նայի մեջ չի կա րե լի 
կար դալ և այլն:) 

7. Ին չո՞ւ է լսո ղու թյու նը շատ կար ևոր: 
(Լ սո ղու թյան մի ջո ցով մենք կա րո ղա
նում ե նք ճիշտ կողմ նո րոշ վել, հաս կա նալ 
շրջա պա տի մարդ կանց, տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նալ և հա ղոր դել:) 

8. Ի՞նչ է հո տա ռու թյու նը: (Հո տեր զգա
լու մար դու ու նա կու թյու նը կոչ վում է հո
տա ռու թյուն:)

9.  Բո լոր հա մե րի հիմ քում ի ՞նչ հա մային 
զգա յու թյուն ներ են ըն կած: (Քաղցր, ա ղի, 
թթու, կծու:) 

10. Ինչ պե՞ս ե նք զգում հա մային զգա
յու թյուն նե րը: (Քաղց րը և ա ղին զգում ե նք 
լեզ վի ծայ րով, թթու հա մը` լեզ վի կող քային 
մա սե րով, ի սկ կծուն` լեզ վի հիմ քով:) 

11. Ի՞նչ է մաշ կը: (Մար դու շո շա փե լի քի 
օր գան և մեր օր գա նիզ մի հու սա լի պաշտ
պան:) 

12. Ին չի՞ն է նպաս տում մաշ կի մանր ծա
կո տի նե րից ար տադր ված ճար պը:

(Մաշ կը պա հում է ա ռաձ գա կան և փա
փուկ:) 

13. Ին չի՞ն է նպաս տում քր տին քը: (Գո
լոր շի ա նում է մաշ կից, և մար դու մար մի նը 
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հո վա նում է, բա ցի դրա նից քր տին քի մի
ջո ցով օր գա նիզ մից հե ռա նում են մի շարք 
վնա սա կար նյու թեր:) 

14. Ի՞նչ է լի նում, ե րբ մաշ կի վրա ճար պը 
և քր տին քը կու տակ վում են: (Ն րանց մի ա
նում է փո շին, և հի վան դա բեր ման րէ նե րի 
զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր պայ
ման ներ են ստեղծ վում:) 

15. Ի՞նչ պետք է ա նել ման րէ նե րից խու
սա փե լու հա մար: (Ամ բողջ մար մի նը տաք 
ջրով և օ ճա ռով պետք է լվա նալ ա մեն օր, 
ի սկ մարմ նի բաց մա սե րը` դեմ քը, ա կանջ
նե րը, պա րա նո ցը` օ րա կան եր կու ան գամ:)

►  Հին նյու թի հար ցում` ը նտ րո վի 
հարց մամբ: Պատ մել այն հատ վա ծը, ո րի հե
նա կե տային բառն է` (5 րո պե) (Ն ՊԱ ՏԱԿ 8, 
9, 12, 13, 15, 20)

1.  Մաշ կը մար դու շո շա փե լի քի օր գանն 
է և մեր օր գա նիզ մի հու սա լի պաշտ պա նը:

2. Քր տին քի օգ տա կա րու թյու նը մար
դու հա մար:

3.  Հի վան դա բեր ման րէ ներ:
4.  Մարմ նի լվա ցու մը: 

Ա ռա ջին ամ բող ջա կան պատ մու մից հե
տո, կա րե լի է հե նա կե տային բա ռե րի տե ղե
րը փո խել և հարց նել պատ մել: 

► Անդ րա դառ նալ ի նք նու րույն– հե տա
զո տա կան աշ խա տան քին` «Ինչ պես են ծա
նո թա նում կա տու նե րը»: Ո րոշ կեն դա նի նե րի 
շո շա փե լի քի զգա յա րան նե րը շատ լավ են 
զար գա ցած: Օ րի նակ` կա տու նե րի շո շա
փե լի քի զգա յա րան նե րը եր կար բե ղերն են: 
Նա ոչ մի այն հո տո տե լով է ծա նո թա նում, այլ 
կար ծես թե բե ղիկ նե րով հպ վե լով: (Ն ՊԱ
ՏԱԿ 23, 21)

► Խմ բային աշ խա տանք` Ո ՞ր զգա
յա րան նե րով ե նք ըն կա լում (2 րո պե) (Ն ՊԱ
ՏԱԿ 16, 18, 19)

1.  
ա) ձայ նը
բ) լույ սը
գ) հո տը
դ) հա մը 
ե) ան հար թա ռար կան
(Խմ բե րի ան վա նում նե րը` «Օր գա

նիզմ», «Գլ խու ղեղ», «Ող նու ղեղ», «Լ սո
ղու թյուն», «Տե սո ղու թյուն», «Հո տա ռու

թյուն», «Համ», «Մաշկ» 
Երգ «Զ գա յա րան նե րի մա սին» (1 րո պե) 

(Ն ՊԱ ՏԱԿ 20, 32)

Ի մաս տի ըն կա լում
Ցույց տալ պաս տառ 
«ԱՇ ԽԱ ՏԻՐ ՉՎ ՆԱ ՍԵԼ, ՉԱՅ ՐԵԼ ԵՎ 

ՉՑՐ ՏԱ ՀԱ ՐԵԼ ՄԱՇԿԴ»:
Մեկ նա բա նել այն` ը ստ ա շա կերտ նե րի (1

րո պե)(Ն ՊԱ ՏԱԿ 31, 19)

Ա ռա ջին փուլ: Ցույց տալ տե սա սա հի կը
(Ն կար 1)
Գ րա տախ տա կին գրել կամ կա խել պաս

տառ` հետ ևյալ հե նա կե տային բա ռով.
1. Կտ րել ես մատդ
Կազ մա կեր պել զույ գե րով աշ խա տանք. 

ա շա կերտ նե րին տալ բա ռա ֆոնդ, որ պես զի 
ա շա կերտ նե րը կան խա տե սեն` ին չի մա սին է 
լի նե լու հատ վա ծի բո վան դա կու թյու նը: 

Այն է` ձեռքդ վե՛ր բարձ րաց րու, որ ա րյու
նը շուտ կտր վի, կա պի՛ր մա քուր կտո րով, հո
ղին մի՛  դիպ չիր. կա րող է բոր բոք վել: 

Ա շա կերտ նե րի կան խա տե սում նե րից հե
տո ցույց տալ տե սա սա հի կը, որ տեղ գր ված 
է դա սագր քի նույն հատ վա ծը:

1. Կտ րել ես մատդ – ձեռքդ վե՛ր բարձ
րաց րու, որ ա րյու նը շուտ կտր վի, և կա պի՛ր 
որ ևէ մա քուր կտո րով: Կտր ված մա տով 
եր բեք հո ղին մի՛  դիպ չիր. վեր քը կա րող 
է  բոր բոք վել:  Գործ նա կան աշ խա տանք՝ 
ի րադ րու թյու նային խա ղով: Ի րար մոտ նս
տած ա շա կերտ նե րը վի րա կա պում են մի
մյանց ցու ցա մա տը, ո րը վեր է բարձ րաց
ված` ի բրև վերք է ցու ցա մա տի վրա (3 րո պե) 
(Ն ՊԱ ՏԱԿ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33):

Երկ րորդ փուլ: 
(Ն կար 2)
Գ րա տախ տա կին կա խել ե րկ րորդ պաս

տա ռը` հետ ևյալ հե նա կե տային բա ռով.
2. Կծել է մե ղուն կամ ի շա մե ղուն
Նո րից կազ մա կեր պել զույ գե րով աշ խա

տանք. ա շա կերտ նե րին տալ բա ռա ֆոնդ, 
որ պես զի ա շա կերտ նե րը կան խա տե սեն` ին
չի մա սին է լի նե լու հատ վա ծի բո վան դա կու
թյու նը: 

Այն է` հա նի՛ր խայ թը, դի՛ր սա ռը ջրով 
թրջոց, կե րակ րի սո դայով թր ջոց: 
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Ա շա կերտ նե րի կան խա տե սում նե րից հե
տո ցույց տալ տե սա սա հի կը, որ տեղ գր ված 
է դա սագր քի նույն հատ վա ծը:

2. Կ ծել է մե ղուն կամ ի շա մե ղուն – հա
նի՛ր խայ թը, դի՛ր սա ռը ջրով կամ կե րակ րի 
սո դայով թր ջոց:

Գործ նա կան աշ խա տանք՝ ի րադ րու
թյու նային խա ղով: Եր կու ա շա կեր տի 
կան չել գրա տախ տա կի մոտ: Մե կի ձեռ քին 
մո տեց նել բա րակ ստ վա րաթղ թից պատ
րաստ ված ի շա մե ղուն (ի բրև կծում է): Մյուս 
ա շա կեր տը ա սում է, որ նախ՝ կծած տե ղից 
պետք է հա նել խայ թը: Հե տո մի բա ժակ ջրի 
հետ խառ նում է մեկ ճա շի գդալ կե րակ րի սո
դա և,  վի րա կա պը թր ջե լով սո դա յաջ րի մեջ, 
այն դնում է կծած տե ղին: (3 րո պե) (Ն ՊԱ
ՏԱԿ 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 33):

Եր րորդ փուլ: 
(Ն կար 3)
Գ րա տախ տա կին կա խել եր րորդ պաս

տա ռը` հետ ևյալ հե նա կե տային բա ռով. 
3. Ըն կել ես, վնա սել ձեռքդ կամ ո տքդ
Նո րից կազ մա կեր պել զույ գե րով աշ խա

տանք. ա շա կերտ նե րին տալ բա ռա ֆոնդ, 
որ պես զի ա շա կերտ նե րը կան խա տե սեն` ին
չի մա սին է լի նե լու հատ վա ծի բո վան դա կու
թյու նը: 

Այն է` վնաս ված մաս, պա հի՛ր սա ռը ջրի 
տակ, դի՛ր սա ռը թր ջոց: 

Ա շա կերտ նե րի կան խա տե սում նե րից հե
տո ցույց տալ տե սա սա հի կը, որ տեղ գր ված 
է դա սագր քի նույն հատ վա ծը.

3.Ըն կել ես, վնա սել ձեռքդ կամ ո տքդ 
– վնաս ված մա սը պա հի՛ր սա ռը ջրի տակ 
կամ դի՛ր սա ռը թր ջոց:

Գործ նա կան աշ խա տանք՝ ի րադ րու
թյու նային խա ղով: Ա սեք` ա թո ռին նս տած 
ա շա կեր տը ըն կել է և վնա սել ձեռ քի մաշ կը: 
Վնաս ված ա շա կեր տը վի րա կա պը թր ջում է 
սա ռը ջրով և դնում ցա վող տե ղին կամ դնում 
է սա ռույ ցով լց ված պար կը: (3 րո պե) (Ն ՊԱ
ՏԱԿ 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 33):

Չոր րորդ փուլ: 
(Ն կար 4)
Գ րա տախ տա կին կա խել չոր րորդ պաս

տա ռը՝ հետ ևյալ հե նա կե տային բա ռով. 
4. Ձմ ռա նը սա ռել են ոտ քերդ 

Նո րից կազ մա կեր պել զույ գե րով աշ խա
տանք. ա շա կերտ նե րին տալ բա ռա ֆոնդ, 
որ պես զի ա շա կերտ նե րը կան խա տե սեն` ին
չի մա սին է լի նե լու հատ վա ծի բո վան դա կու
թյու նը: 

Այն է` վա զի՛ր, ցատ կի՛ր, աշ խա տիր ոտ
քիդ մատ նե րը շատ շար ժել:Ա շա կերտ նե
րի կան խա տե սում նե րից հե տո ցույց տալ 
տե սա սա հի կը, որ տեղ գր ված է դա սագր քի 
նույն հատ վա ծը:

4. Ձմ ռա նը սա ռել են ոտ քերդ – վա զի՛ր, 
ցատ կի՛ր, աշ խա տիր ոտ քիդ մատ նե րը 
շատ շար ժել, մինչև տուն կհաս նես:

Գործ նա կան աշ խա տանք՝ ի րադ րու թյու
նային խա ղով: Ա սենք` գրա տախ տա կի մոտ 
կանչ ված ա շա կեր տը դր սում ձյան մեջ շատ է 
խա ղա ցել, և ցր տա հար վել է նրա դեմ քը: Նա 
վերց նում է սե ղա նի վրա դր ված բր դյա գործ
ված քի փոքր կտո րը և շր ջա նաձև շար ժում
նե րով շփում է այ տե րը, ճա կա տը կամ ձեռ քը, 
մինչև մաշ կը դառ նա վար դա գույն: (3 րո պե) 
(Ն ՊԱ ՏԱԿ 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33):

Կյան քում կա րող է այն պես պա տա հել, 
որ քո օգ նու թյան կա րի քը զգաց վի: 

Այս մա սը ու սու ցա նե լու հա մար դա սա րա
նը նո րից կա րե լի է բա ժա նել խմ բե րի՝ նույն 
ան վա նում նե րով, ի նչ պես նա խորդ խմ բե րի 
ան վա նում ներն է ին (8 խումբ), յու րա քան
չյուր եր կու խմ բի հանձ նա րա րել քար տե րի 
վրա գր ված են թա թե մա նե րը, քն նար կել, 
մեկ նա բա նել խմ բի ներ սում և ներ կա յաց
նել(7 րո պե): 

Ա ռա ջին և ե րկ րորդ խմ բե րը –
Ոչ մեծ վեր քի դեպ քում – վեր քը լվա նալ 

մա քուր ջրով, վեր քի շուր ջը (բայց ոչ բաց 
վեր քի վրա) քսել յո դի լու ծույթ, ո րը սպա նում 
է ման րէ նե րին և թույլ չի տա լիս նրանց թա
փան ցել վեր քի մեջ: Այ նու հետև վեր քը կա պել 
մա քուր վի րա կա պով:(Ն ՊԱ ՏԱԿ 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 33) 

Եր րորդ և չոր րորդ խմ բե րը՝ 
Ե թե մաշ կը ճզմ վել է, այդ դեպ քում ցա

վող մա սի վրա դնել ձե քի տակ ե ղած որ ևէ 
սա ռը իր, սա ռը թր ջոց, պար կի մեջ լց ված 
սա ռույց և այլն: (Ն ՊԱ ՏԱԿ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33)

Հին գե րորդ և վե ցե րորդ խմ բե րը՝ 
Այր ված քի դեպ քու մայր ված մա սը ան
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մի ջա պես պետք է պա հել հո սող սա ռը ջրի 
տակ կամ այր ված քի վրա լց նել մեծ քա նա
կու թյամբ սա ռը ջուր: (Ն ՊԱ ՏԱԿ 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 33)

Յո թե րորդ և ու թե րորդ խմ բեր
Ցր տա հար վում են սո վո րա բար մարմ նի 

բաց մա սե րը և վեր ջույթ նե րը, պա րա նո ցը, 
այ տե րը, ա կանջ նե րը, քի թը: Ցր տա հար ված 
մա սում մաշ կը սպի տա կում է: Այս մա սե րը 
պետք է չոր բր դյա կտո րով շր ջա նաձև շար
ժում նե րով նր բո րեն շփել, մինչև մաշ կը դառ
նա վար դա գույն: 

Խմ բային քն նար կումն ան ցկաց նե լուց 
հե տո ի րա կա նաց նել այդ հատ վա ծի կշ ռա
դատ ման փու լը: (5 րո պե) (Ն ՊԱ ՏԱԿ 4, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 33)

Տե սա սա հի կով ցույց տալ նկա րը: Ամ բողջ 
դա սա րա նին ա ռա ջար կել ը ստ նկա րի պատ
մել` ի նչ պետք է ա նել` 

(Ն կար 5)
Ն կար 5: Ոչ մեծ վեր քի դեպ քում – վեր

քը լվա նալ մա քուր ջրով, վեր քի շուր ջը (բայց 
ոչ բաց վեր քի վրա) քսել յո դի լու ծույթ, ո րը 
սպա նում է ման րէ նե րին և թույլ չի տա լիս 
թա փան ցել վեր քի մեջ: Այ նու հետև վեր քը 
կա պել մա քուր վի րա կա պով:

Կա րե լի է դրան հա մըն թաց կազ մա կեր
պել նաև գործ նա կան աշ խա տանք՝ ի րա
դրու թյու նային խա ղով: Ա շա կերտ նե րից մե
կի ձեռ քին քսել մի քիչ կար միր գույ նի քսուք, 
որ պես ոչ մեծ վերք: Մեկ ու րիշ ա շա կերտ 
բռ նում է ա շա կեր տի ձեռ քը և վեր քի շուր ջը 
բամ բա կով քսում է յո դի լու ծույթ: Մի ու րիշ 
ա շա կեր տի օգ նու թյամբ վեր քը կա պում են 
մա քուր վի րա կա պով:(Ն ՊԱ ՏԱԿ 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 33)

(Ն կար 6)
Ն կար 6: Ե թե մաշ կը ճզմ վել է, այդ դեպ

քում ցա վող մա սի վրա դնել ձեռ քի տակ 
ե ղած որ ևէ սա ռը իր, սա ռը թր ջոց, պար կի 
մեջ լց ված սա ռույց և այլն: (Ն ՊԱ ՏԱԿ 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33)

( Նկար 7)
Ն կար 7: Այր ված քի դեպ քում այր ված մա

սը ան մի ջա պես պետք է պա հել հո սող սա ռը 
ջրի տակ կամ այր ված քի վրա լց նել մեծ քա
նա կու թյամբ սա ռը ջուր: (Ն ՊԱ ՏԱԿ 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 33)

(Ն կար 8)
Ն կար 8: Ցր տա հար վում են սո վո րա

բար մարմ նի բաց մա սե րը և վեր ջույթ նե րը, 
պա րա նո ցը, այ տե րը, ա կանջ նե րը, քի թը: 
Ցր տա հար ված մա սում մաշ կը սպի տա կում 
է: Այս մա սե րը պետք է չոր բր դյա կտո րով 
շր ջա նաձև շար ժում նե րով նր բո րեն շփել, 
մինչև մաշ կը դառ նա վար դա գույն: 

«Ինչ է ցա վը» նյու թը հանձ նա րա րել ի նք
նու րույն– հե տա զո տա կան աշ խա տանք: 
(Ն ՊԱ ՏԱԿ 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33)

Ա սույթ ներ ա ռող ջու թյան մա սին, ո րոնք 
ան ցել են նա խորդ դա սե րին (1 րո պե) 
(Ն ՊԱ ՏԱԿ 13, 24)

1. Ա ռող ջու թյու նը թանկ է ոս կուց: 
2. Ա ռող ջու թյու նը ո րո շում է մտ քե րի 

մա կար դա կը: 
3. Ա ռանց ա ռող ջու թյան ան հնար է եր

ջա նիկ լի նել: 
4. Ա ռողջ մար դը բնու թյան ա մե նա

թանկ ստեղ ծա գոր ծու թյունն է: 
5. Ա ռողջ հո գին կեր տում է ա ռողջ 

մար մին: 
6. Մի այն ա ռողջ ժո ղո վուրդն է ըն դու

նակ բարձր նվա ճում նե րի: 
7. Մարմ նի  վայել քը ա ռող ջու թյան  մե ջ 

է, խել քը` գի տե լիք նե րի մեջ:

Լ րաց նել խաչ բա ռը, ո րի հիմ նա բա ռը կլի
նի «ա ռող ջու թյուն» (4 րո պե): 

1. Տե սո ղու թյան զգա յա րան
2. Ո ՞ր օր գանն է ա կան ջում:
3. Մար սո ղու թյան օր գան
4. Հա նե լուկ` 
 Այն ո ՞ր օր գա նի
 հ րա ման նե րով են աշ խա տում
  բո լոր օր գան նե րը: (գլ խու ղեղ)
5. Լսո ղու թյան օր գան
6. Հա մի զգա յա րան
7. Հա նե լուկ
Կրծ քա վան դա կի աջ և ձախ կող մե րում են,
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 Ըն դար ձակ վում, թու լա նում են 
Եվ դրա նով կյանք պարգ ևում: (թո քեր)
8. Մար դու ամ բողջ օր գա նիզ մում կան…
9. Կենտ րո նա կան նյար դային հա մա

կար գի բա ժին:

10. Հա նե լուկ
 Ու նեմ փոք րիկ մի ջրա ղաց, 
  Կուլ է տա լիս այն, 
Ինչ ա ղաց: (բե րան)
(Ն ՊԱ ՏԱԿ 17, 18, 19)

1. 
ա չ ք 

2. 
հ ա վ ա ս ա ր ա կ շ ռ ու թ յ ու ն 

3. 
ս տ ա մ ո ք ս 

4. 
գ լ խ ու ղ ե ղ 

5. 
ա կ ա ն ջ 

6. 
լ ե զ ու 

7. 
թ ո ք ե ր 

8. ն յ ա ր դ ա թ ե լ ե ր 

9. ո ղ ն ու ղ ե ղ 

10. բ ե ր ա ն 

Բո լոր ներ կա նե րին ցան կա նալ ա ռող ջու թյուն……
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П РО ЦЕСС ОР ГА НИ ЗА ЦИИ УРО КОВ ПРЕД МЕ ТА «Я И ОК РУ ЖА Ю ЩИЙ МИР»  
В КОН ТЕКС ТЕ ОБУ ЧА Ю ЩИХ ЦЕ ЛЕЙ ПРЕД МЕ ТА

Г. ТОВ МА СЯН

Дан ная стат ья предс тав ля ет про цесс ор га ни за ции уро ков пред ме та «Я и ок ру жа ю щий 
мир» в кон текс те обу ча ю щих це лей пред ме та. Об ра щая осо бое вни ма ние на ре а ли за цию 
це лей уро ка, не пос редст вен ное восп ри я тие и ус во е ние но во го ма те ри а ла уча щи ми ся, ме то
ди чес кие осо бен нос ти пре по да ва ния и при ме няя не ко то рые сов ре мен ные пе да го ги чес кие 
тех но ло ги и, ме то ды и при ё мы обу че ния (ин фор ма ци он но– ком му ни ка ци он ны е, проб лем ное 
обу че ни е, раз ви ва ю ще е, вза и мо дейст ву ю ще е, пред мет ное ин тег ри ро ва ни е), пос редст вом 
те мы « Пер вая по мощь при трав мах ко жи» мы по пы та лись вы я вить осо бен нос ти уро ка.

THE PROCESS OF ORGANIZING LESSONS ON THE SUBJECT OF “THE WORLD 
AROUND US AND I” (ENVIRONMENTAL STUDIES) IN THE CONTEXT OF TEACHING 

OBJECTIVES OF THE SUBJECT
G. TOVMASYAN

This article presents the process of organizing lessons on the subject “The world around us 
and I” (Environmental Studies) in the context of the teaching objectives of the subject. With the 
topic “First aid for skin injuries”, we tried to reveal the features of the lesson by paying special 
attention to the implementation of the objectives of the lesson, direct perception and assimilation 
of the new material by pupils, methodological features of teaching and applying of modern ped
agogical technologies and methods of teaching, interacting and integration of learning material.
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ՎԱՐԴ ԳԵՍ Ա ԲԵԼՅԱՆ

ՄԱՐ ԶԻԿ ՆԵ ՐԻ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ  
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻՐ ՄԱՆ  

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԸ
Ս պոր տային մարզ ման գոր ծըն թա ցի 

բազ մա կող մա նի կա ռուց ված քում` որ պես 
հա մա կար գող տարր, ա ռանց քային տեղ է 
հատ կաց վում մար զիկ նե րի տեխ նի կա կան 
պատ րաս տու թյա նը: Տեխ նի կա կան պատ
րաս տու թյան գոր ծըն թա ցի գլ խա վոր խն
դիրն է` սպոր տային տեխ նի կայի կա տա րե
լա գոր ծու մը:

Ներ կա յումս կու տակ ված զգա լի տե
սա կան նյու թը և գործ նա կան փոր ձը թույլ 
են տա լիս ար դյու նա վե տո րեն կա ռա վա րել 
տեխ նի կա կան պատ րաս տու թյան կա տա
րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցը [1, 2, 3]: Այդ 
գոր ծըն թա ցի գլ խա վոր ո ւղղ վա ծու թյունն է 
մար զի կի կա տա րյալ սպոր տային տեխ նի
կայի ու սու ցու մը, ո րը թույլ է տա լիս ամ բող
ջու թյամբ ի րա գոր ծել նրա շար ժո ղա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը և հաս նել բարձր 
ար դյունք նե րի: Հիմ նախնդ րի լու ծու մը, ո րը 
կախ ված է տեխ նի կա կան վար պե տու թյան 
կա տա րե լա գործ ման ծրագ րե րի մշակ ման 
հետ, հնա րա վոր է մի այն սպոր տային տեխ
նի կայի բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման ար
դյուն քում` կի րա ռե լով հե տա զոտ ման հա
մա կարգ չային ժա մա նա կա կից մի ջոց ներ և 
մե թոդ ներ [1, 2, 3, 4, 5]:

Ժա մա նա կա կից սպոր տային գի տու թյա
նը բնո րոշ է բազ մա թիվ ո ւղ ղու թյուն նե րով 
հա մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ
րու մը: Այս տեղ կա րե լի է նշել եր կու հիմ նա
կան ո ւղ ղու թյուն` շարժ ման բնու թագ րե րի 
չափ ման և տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
գոր ծի քային հա մա կար գե րի կի րա ռում և մո
դել նե րի ստեղ ծում, ո րն ար տա ցո լում է մար
զի կի շար ժում նե րի ա ռանց քային տար րե րը 
[1, 3, 5, 6]:

Վեր լու ծել սպոր տային տեխ նի կայի ու
սում նա սիր ման ժա մա նա կա կից տեխ նո լո
գի ա նե րը:

Կի րառ վել են հե տա զո տու թյան հետ ևյալ 
մե թոդ նե րը՝ գի տա մե թո դա 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:

Մար զի կի շար ժում նե րի հս կո ղու թյան ան
հպում մե թոդ նե րից ա ռա վել հայտ նի է դար
ձել կեն սա մե խա նի կա կան վեր լու ծու թյու նը` 
հեն վե լով տե սան կա րա հան ման վրա: Կեն
սա մե խա նի կա կան բնու թագ րերն օգ նում են 
կողմ նո րոշ վե լու շար ժում նե րի ձևա վոր ման 
բարդ մե խա նիզմ նե րում և, հետ ևա բար, օգ
նում են գտ նել շար ժում նե րի տի րա պետ ման, 
կա տա րե լա գործ ման և սխալ նե րի ո ւղղ ման 
հնա րա վոր ճա նա պարհ նե րը: Սպոր տային 
տեխ նի կայի վեր լու ծու թյան հա մար ժա մա
նա կա կից հե տա զո տու թյուն նե րում կի րա ռում 
են տե սա հա մա կարգ չային տեխ նի կա: Այ սօր, 
մար զի կի շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
բարձր ճշգր տու թյամբ կեն սա մե խա նի կա
կան վեր լու ծու թյու նը ի րա գործ վում է տար բեր 
տե սա կի տե սա վեր լու ծիչ հա մա կար գե րի օգ
նու թյամբ, այդ թվում` ի նչ պես ստան դարտ 
թվային տե սախ ցիկ նե րը, այն պես էլ մաս նա
գի տաց ված գե րա րագ տե սախ ցիկ նե րը: 

Այս պես` օ րի նակ` «Qualisys» (Շ վե դի ա) 
օպ տի կաէ լեկտ րո նային ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գի աշ խա տան քը հիմն ված է մար
զի կի մարմ նի վրա տե ղադր ված ռեֆ լեկ տիվ 
մար կեր նե րի ազ դան շան նե րի ար ձա նագր
ման վրա [2]: Շար ժում նե րի վեր լու ծու թյան 
«Qualisys» հա մա կար գը, ո րն ու նի 1000 Հց 
իմ պուլ սային հա ճա խա կա նու թյուն (կադր 
վայր կյա նում), նե րա ռում է տե սա սարք, տեն
զո հար թակ, է լեկտ րո մի ոգ րաֆ, ո րոնք ա պա
հո վում են տվյալ նե րի հա մա ժամ ստա ցու մը: 
Այս տեղ հաշ վարկ վում են կի նե մա տիկ և դի
նա միկ քա նա կա կան կեն սա մե խա նի կա կան 
բնու թագ րե րը, ի նչ պես նաև գնա հատ վում 
են մար զի կի կեց ված քի ու հա վա սա րակշ ռու
թյան ցու ցա նիշ նե րը: Նշ ված հա մա կար գում 
ան հպում մեկ նար կային իմ պուլ սի հա ղորդ
ման հա մար կի րառ վում է ար տա քին օպ
տի կա կան սեն սո րը, ո րը կազմ ված է ի նֆ
րա կար միր սեն սո րից և ան դրա դար ձի չից: 
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Սեն սո րի և ան դրա դար ձի չի միջև ա ռա վե լա
գույն հե ռա վո րու թյու նը պետք է լի նի 3 մետր:

Մր ցում նե րի ժա մա նակ տե սա հա մա
կարգ չային վեր լու ծու թյան ավ տո մա տաց
ված հա մա կար գե րի կի րառ ման դեպ քում, 
որ տեղ հնա րա վոր չէ մար կեր նե րի օգ տա
գոր ծու մը, կոոր դի նա ցի ոն կե տե րը ճա
նաչ վում են ծրագ րային սպա սարկ ման 
օգ նու թյամբ: Դրանք, այս պես կոչ ված, ին
տե լեկ տո ւալ հա մա կար գերն են (Vicon, Մեծ 
Բրի տա նի ա, Зе нит–2000, Ռու սաս տան) 
[5]: Մաս նա վո րա պես` «Зе нит–2000» տե ղե
կատ վա կան–մար զա սար քային հա մա կար գը 
մշակ վել է մար զա խա ղե րում տեխ նի կա տակ
տի կա կան պատ րաս տու թյան հա մար: Դա 
ան հպում հա մա կարգ է` շարժ վող օբյեկտ նե
րի դի նա միկ բնու թագ րե րի հա մա կարգ չային 
մշակ մամբ: Հա մա կար գը բաղ կա ցած է հա
մա կարգ չին մի աց վող տե սահս կո ղու թյան 
սար քա վո րու մից, որ տեղ տե ղադր ված է հա
տուկ ծրագ րային սպա սար կու մը` թույլ տա
լով ճա նա չել ա ռանց քային խա ղա ցող նե րին 
և ստա նալ նրանց տեխ նի կա տակ տի կա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը:

Ծան րա մար տի վար ժու թյուն նե րի կեն
սա մե խա նի կա կան բնու թագ րե րի հա մա լիր 
վեր լու ծու թյան` «Weightlifting analyzer 3.46» 
(Գեր մա նի ա) սար քա վո րում–ծ րագ րային ավ
տո մա տաց ված հա մա կարգն աշ խա տում է 
ծան րա ձո ղի շարժ ման հե տագ ծի ճա նաչ ման 
հի ման վրա [1]: Այս հա մա լի րը թույլ է տա
լիս մար զի կի շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի տե սագ րու թյու նից ան մի ջա պես հե տո 
դյու րա կիր հա մա կարգ չում ստա նալ «մար
զիկ–ծան րա ձող» շարժ ման հա մա կար գի 
կեն սա մե խա նի կա կան բնու թագ րե րի վեր
լու ծու թյան գրա ֆի կա կան և թվային տվյալ
նե րը: Դրանց են վե րա բե րում` շարժ ման 
ժա մա նա կային և ռիթ միկ բնու թագ րե րը, 
շարժ ման տար բեր փու լե րում ու ժի իմ պուլ սը, 
ու ժի գրա դի են տը, ի նչ պես նաև կա տար վող 
աշ խա տան քի հզո րու թյան ցու ցա նիշ նե րի 
հաշ վար կը, ո րն ար տա ցոլ վում է գրա ֆի կա
կան պատ կե րով` կախ ված ու ժից, ա րա գու
թյու նից, հե տագ ծից և այլ հա րա չա փե րից: 
Հատ կա պես նշա նա կա լի է նշ ված սար քա
վո րու մային հա մա լի րի օգ նու թյամբ ծան րա
ձո ղի բարձ րաց ման տեխ նի կայի վեր լուծ
ված ցու ցա նիշ նե րի շտապ հա մե մատ ման 
հնա րա վո րու թյու նը` նա խոր դիվ կա տար ված 

բարձ րաց ման տեխ նի կայի ցու ցա նիշ նե րի 
հետ, ո րոնք ներ մուծ ված են տվյալ նե րի շտե
մա րա նում: 

Ըստ տեխ նի կա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի` տե սա հա մա կարգ չային վեր
լու ծու թյու նը սպա սար կող ծրագ րային հա
մա կար գե րը բա ժան վում են եր կու մա սի` 
հա մա կար գեր, որ տեղ նա խա տես ված է շար
ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի քա նա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի ստա ցու մը, և հա մա կար գեր, 
ո րոն ցով ան ցկաց վում է տե սաե րիզ նե րի տե
սո ղա կան վեր լու ծու թյու նը: Որ պես կա նոն` 
այն հա մա կար գե րը, ո րոնք ու նեն կեն սա մե
խա նի կա կան քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն 
ան ցկաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, աշ խա տում 
են ոչ ստան դարտ մաս նա գի տաց ված տե սա
սար քա վո րում նե րով: Ո րոշ հա մա կար գեր, 
այդ թվում` «Simi» (Գեր մա նի ա) հա մա կար
գը, մեկ տե ղում է ի նչ պես կեն սա մե խա նի կա
կան–քա նա կա կան, այն պես էլ տե սո ղա կան–
ո րա կա կան վեր լու ծու թյուն [2]:

Ներ կա յումս սպոր տային պրակ տի կա
յում կի րառ վում են այն պի սի հա մա կար գեր, 
ո րոնք թույլ են տա լիս ո րո շել վա զորդ նե րի 
մեկ նար կային ռե ակ ցի այի, դրս ևոր վող ու ժի 
և վազ քի ա ռան ձին հատ ված նե րի ժա մա նա
կային ցու ցա նիշ նե րը: Այդ պի սի հա մա կար
գե րը, որ պես կա նոն, բաղ կա ցած են ժա մա
նա կային չա փի չից, տեն զո կա ղա պար նե րից 
և ֆո տո սեն սոր նե րից: «Microgate» ըն կե րու
թյու նը (Ի տա լի ա) վազ քում տար բեր տե սա կի 
տե ղա շար ժե րի կի նե մա տիկ բնու թագ րե րի 
չա փում նե րի հա մար մշա կել է «OptoJump» 
հա մա կար գը, ո րը թույլ է տա լիս չա փել` 

•  ներ բան նե րի եր կա րու թյու նը և նրա 
դիր քը վազ քու ղում,

•  վազ քում թռիչ քի և հեն ման փու լե րի 
ժա մա նա կը, 

• ա րա գու թյու նը, 
• ա րա գա ցու մը,
•  վար ժու թյան կա տար ման ը նդ հա

նուր ժա մա նա կը:
Հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու

նեն տեխ նի կա կան այն մի ջոց նե րը, ո րոնք 
նպաս տում են մար զի կի տեխ նի կա կան 
պատ րաս տու թյան խն դիր նե րի լուծ մա նը: 
Օ րի նակ` «Delos Postural System» (DPS, Ի տա
լի ա) հա մա կար գը նա խա տես ված է մար զի
կի մարմ նի ստա տիկ և դի նա միկ դիր քե րի 
հս կո ղու թյան հա մար [2]: Հա մա լի րը ար ձա
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նագ րում է մարմ նի ը նդ հա նուր ծան րու թյան 
կենտ րո նի, ի րա նի և մարմ նի ա ռան ձին 
հատ ված նե րի տա տան ման լայ նույ թը ո ւղ ղա
հա յաց և հո րի զո նա կան հար թու թյուն նե րում: 
«DPS» հա մա լի րը կի րառ վում է նաև մար
զի կի կոոր դի նա ցի ոն ըն դու նա կու թյուն նե րի 
կա տա րե լա գործ ման և դի նա միկ կա յու նու
թյան ար դյու նա վետ ու սուց ման և գնա հատ
ման հա մար, ի նչ պես նաև ա պա հո վում է 
հե նա շար ժո ղա կան ա պա րա տի վնաս վածք
նե րի կան խար գե լու մը: 

Մր ցակ ցա կան ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րի կա տար ման ար դյու նա վետ 
ե ղա նակ նե րին տի րա պե տու մը մեծ մա
սամբ կան խո րո շում է նպա տա կին հաս նե
լու հնա րա վո րու թյու նը` մարմ նա վոր վե լով 
սպոր տային ար դյուն քում: Ծրագ րա վոր ված 
սպոր տային ար դյունք նե րին հաս նե լու նպա
տա կով շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ռա ցի ո նալ տար բե րակ նե րի մշա կու մը հիմն
վում է կեն սա մե խա նի կա կան մո դել նե րի 
ստեղծ ման վրա [4]:

Մինչ տեխ նի կայի կա տա րե լա գործ ման 
ո ւղ ղու թյամբ պրակ տիկ աշ խա տան քը սկ սե
լը մար զիչն ու մար զի կը պետք է հա մոզ ված 
լի նեն, որ այն կհան գեց նի ար դյունք նե րի 
բա րե լավ ման: Այս տեղ կար ևոր է ի մա նալ, 
թե հատ կա պես ին չը և ի նչ պես փո խել մար
զի կի տեխ նի կա յում: Այ նու հետև հա մա կարգ
չային ծրագ րով հաշ վարկ վում են մր ցակ ցա
կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
այն չա փա նի շե րը, ո րոնք նպա տա կային են 
տեխ նի կայի կեն սա մե խա նի կա կան կա ռուց
ված քում ծրագ րա վոր ված փո փո խու թյուն նե
րի ի րա գործ ման դեպ քում:

Ժա մա նա կա կից սպոր տային գի տու թյու

նում մա թե մա տի կա կան մո դե լա վոր ման նոր 
հիմ նա րար մո տե ցում է հա մար վում նեյ րո
ցան ցային մո դե լա վո րու մը: Սպոր տում նեյ
րո ցան ցային մո դե լա վոր ման ա ռա վել հե
ռան կա րային խն դիր ներ են հա մար վում 
սպոր տային ար դյուն քի կան խա գու շա կու մը, 
մար զի կի ը նտ րու թյունն ու կողմ նո րո շու մը, 
մար զի կի հնա րա վո րու թյուն նե րի գնա հա
տու մը, մար զու մային ծրագ րե րի օպ տի մա
լաց ման պա րա մետ րե րը: Մ. Պ. Շես տա կո վը 
սահ մա նել է նույ նիսկ կի րա ռա կան գի տա կան 
նոր ո ւղ ղու թյուն, ո րն ան վան վում է սպոր
տային–ման կա վար ժա կան կեն սա մե խա նի
կա [6], ո րը կախ ված է մար դու շար ժո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ու սուց ման մա թե մա տի
կա կան տե սու թյան մշակ ման հետ` հիմն վե
լով նեյ րո նային ցան ցե րի կի րառ ման վրա:

Եզ րա կա ցու թյուն: Ու սում նա սի րու թյուն
նե րի ար դյուն քում հնա րա վոր դար ձավ կա
տա րել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը. 

1. Պարզ վել է, որ սպոր տային տեխ նի
կայի ցու ցա նիշ նե րի ժա մա նա կա կից հե տա
զո տու թյուն նե րը կա տար վում են մար զի կի 
շար ժում նե րի տե սա հա մա կարգ չային վեր
լու ծիչ նե րով:

2.  Հաս տատ վել է, որ մար զիկ նե րի տեխ
նի կա կան վար պե տու թյան կա տա րե լա գործ
ման պրակ տիկ խն դիր նե րի լուծ ման հա մար 
գո յու թյուն ու նեն տար բեր մար զա սար քեր:

3.  Պարզ վել է, որ սպոր տային կեն
սա մե խա նի կա յում շար ժո ղա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի վեր լու ծու թյան և մո դե լա վոր ման, 
ի նչ պես նաև սպոր տային տեխ նի կայի կա տա
րե լա գործ ման մի ջոց նե րի կան խա գու շակ ման 
հա մար հե ռան կա րային է հա մար վում նեյ րո
ցան ցային մո դե լա վոր ման կի րա ռու մը:
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СОВ РЕ МЕН НЫЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ ИСС ЛЕ ДО ВА НИЯ ТЕХ НИ ЧЕС КИХ  
ДЕЙСТ ВИЙ СПОРТС МЕ НОВ

В. АБЕ ЛЯН

Сов ре мен ные исс ле до ва ния по ка за те лей спор тив ной тех ни ки вы пол ня ют ся ви де о комп
ью тер ны ми ана ли за то ра ми дви же ний спортс ме нов. Подт верж де но, что средст ва ми прак ти
чес ко го ре ше ния со вер шенст во ва ния тех ни чес ко го мас терст ва спортс ме нов яв ля ют ся раз
но об раз ные тре на жер ные прис по соб ле ни я. Ус та нов ле но, что для ана ли за и мо де ли ро ва ния 
дви га тель ных дейст вий в би о ме ха ни ке спор та, а так же прог но зи ро ва ния спо со бов со вер
шенст во ва ния спор тив ной тех ни ки перс пек тив ным яв ля ет ся ис поль зо ва ние ней ро комп ью
тин га.

MODERN TECHNOLOGIES OF RESEARCH OF TECHNICAL  
ACTIONS OF SPORTSMEN

V. ABELYAN

Рresent–day investigations of indices of sports techniques are conducted by video–and–com
puting analyzers of movements of athletes. It is proved that the varieties of training simulators are 
the means of practical solutions to the development of technical mastership of athletes. It is esti
mated that in order to analyze and model the moving actions in biomechanics of sports as well as 
to forecast the ways of development of sports techniques it is perspective to use neurocomputing.
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«Ի րա կան թվեր» են թագ լու խը ա վագ դպ
րո ցի 11–րդ դա սա րա նի «Հան րա հա շիվ և 
մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րեր» [1] 
գոր ծող դա սագր քի հա մա նուն գլ խի կենտ
րո նա կան թե ման է, ո րի ու սուց մա նը ը ստ 
«Ու սուց չի ձեռ նար կի» ([2]) բնա գի տա մա թե
մա տի կա կան հոս քում հատ կաց ված է ե րեք 
դա սա ժամ: 

Այս են թագլ խին հատ կաց ված ա ռա ջին 
դա սա ժա մի խթան ման փու լում նպա տա կա
հար մար է կի րա ռել հա մա գոր ծակ ցային ու
սուց ման «խմ բային հե տա զո տու թյան» մե թո
դը: Այդ նպա տա կով դա սա րա նը բա ժա նե լով 
6 ան հա մա սեռ խմ բե րի ա ռա ջարկ վում է հե
տևյալ բո վան դա կու թյամբ ա ռա ջադ րանք ներ.

1. Չա փել և գտ նել ա) 1 դմ, բ) 2 դմ, գ) 5 սմ 
եր կա րու թյամբ կողմ ու նե ցող քա ռա կու սու 
ան կյու նագ ծի եր կա րու թյու նը և պա տաս խա
նը ստու գել ը ստ d2 = 2а2 (1) բա նաձ ևի, որ
տեղ а – ն քա ռա կու սու կող մի եր կա րու թյունն 
է, ի սկ d – ն՝ ան կյու նագ ծի:

2. Չա փել և գտ նել ա) 1 դմ, բ) 2 դմ,  
գ) 5 սմ եր կա րու թյամբ տրա մագ ծով շր ջա
նագ ծե րի եր կա րու թյուն նե րի հա րա բե րու
թյու նը ի րենց տրա մագ ծե րի եր կա րու թյուն
նե րին: 

Ա ռա ջին խմ բին ա ռա ջարկ վեց 1ա, ե րկ րոր
դին՝ 1բ, եր րոր դին՝ 1գ, չոր րոր դին՝ 2ա, հին գե
րոր դին՝ 2բ և վե ցե րոր դին՝ 2գ ա ռա ջադ րանք
նե րը: Ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման հա մար 
տրա մադր վեց 15 րո պե ժա մա նակ:

Հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա տա րե լուց և 
դա սա րա նին ներ կա յաց նե լուց հե տո պարզ
վեց, որ 1 ա ռա ջադ րան քի հա մար ան գամ 
խմ բե րի ներ սում ա շա կերտ նե րը ստա ցել 
է ին տար բեր մո տա վո րու թյուն նե րով պա
տաս խան ներ և, որ ա մե նա հե տաքր քիրն էր, 
դրան ցից և ոչ մե կը ճշգր տո րեն չէր բա վա
րա րում (1) բա նաձ ևին: Օ րի նակ, 1ա) ա ռա
ջադ րանքն ու նե ցող ա ռա ջին խմ բում խմ բի 
չորս ան դամ նե րը ստա ցել է ին 1դմ 4սմ, 1դմ 

5 սմ, 1 դմ 4 սմ 1 մմ և 1 դմ 4 սմ 2 մմ (այ սինքն՝ 
1,4 դմ, 1,5 դմ, 1,41 դմ և 1,42 դմ) պա տաս
խան նե րը, ո րոն ցից և ոչ մե կի հա մար d2  2:

Հա ջորդ ե րեք խմ բե րում նկատ վեց հե
տևյալ պատ կե րը.

Խումբ 4. C = 3դմ 2 սմ = 3,2 դմ,  = 3,2, 

Խումբ 5. C = 6դմ 28 սմ = 6,28 դմ,  = 
3,14,

Խումբ 6. C = 3դմ 1սմ 5մմ = 3,15,  = 
3,15:

Խմ բե րի կա տա րած ա ռա ջադ րանք նե
րի այդ ար դյունք նե րի ներ կա յաց վե լուց հե
տո ու սու ցի չը մեկ նա բա նում է, որ ա մեն ևին 
էլ պա տա հա կան չէ, նույ նիսկ նոր մալ է, որ 
ա շա կերտ նե րի մոտ ստաց վել են տար բեր 
ար դյունք ներ: Ը նդ հան րա պես չափ ման գոր
ծըն թա ցը մե ծա մա սամբ «ռա ցի ո նալ» գոր
ծո ղու թյուն չէ և դրա ար դյունք նե րը գրե թե 
միշտ մո տա վոր են: Նաև այդ ար դյունք նե
րը կախ ված են չա փում կա տա րո ղի, տվյալ 
դեպ քում՝ ա շա կեր տի չա փիչ գոր ծիք նե րից 
օ գտ վե լու հմ տու թյուն նե րից, մի բան, ո րը 
ի նչ պես ցույց է տա լիս դա սա վանդ ման մեր 
փոր ձը, այն քան էլ բար վոք չէ: 

Ա պա, ամ փո փե լով նաև [2] ա ռա ջադ
րան քի ար դյունք նե րը, 5 րո պե տևո ղու թյամբ 
կարճ դա սա խո սու թյամբ նկա րագր վում է  

 –ին հա մա պա տաս խան տաս նոր դա կան 
կո տո րա կը «կա ռու ցե լու» դա սագր քային 
գոր ծըն թա ցը.

1  2, քա նի որ 12 22 ,

1,4    1,5, քա նի որ 1,42  2  1,52,

1,41 , քա նի որ 1,412 2  
1,422 ,

1,414    1,415, քա նի որ 1,4142  2 
1,4152 և այլն: 

ԳՈՀԱՐ ՇԱՀԻՆՅԱՆ 

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 11–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ «ԻՐԱԿԱՆ 
ԹՎԵՐ» ԹԵՄԱՅԻ ՄԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
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Այ նու հետև, նշե լով, որ այս կերպ ստաց
ված 1, 414... տաս նոր դա կան կո տո րա կը ան
վերջ է և ոչ պար բե րա կան (ո րով հետև ե թե 
պար բե րա կան լի ներ, ա պա նաև ռա ցի ո նալ 
կլի ներ), ան ցնում ե նք ա շա կերտ նե րի օգ նու
թյամբ այս դա սի հիմ նա կան ար դյունք նե րի 
ձևա կերպ մա նը.

• Դ րա կան և բա ցա սա կան տաս նոր
դա կան կո տո րակ նե րը և զրոն կազ մում են 
ի րա կան թվե րի R բազ մու թյու նը: 

• Ի րա կան, բայց ոչ ռա ցի ո նալ 
թվերն ան վան վում են ի ռա ցի ո նալ թվեր: 

Այս քա նից հե տո կա րե լի է ան ցնել նոր 
նյու թի ամ րապնդ մա նը՝ լու ծե լով դա սագր քի 
24ա, 25ա, 26բ, 29ա վար ժու թյուն նե րը, ի սկ 
այդ հա մար նե րի մնա ցած ա ռա ջադ րանք նե
րը տր վում են տնայի հանձ նա րա րու թյուն:

Մե թո դա պես ա ռանձ նա կի հե տաքր քիր է 
այս թե մայի ե րկ րորդ դա սի դա սագր քային 
դա սա նյու թը: Ը նդ հան րա պես [1] դա սագր
քի § 3 –ի ե րկ րորդ մա սը աչ քի է ը նկ նում 
մե թո դա կան ա ռանձ նա հա տուկ մշակ մամբ: 
Նախ գա ղա փար է տր վում ի րա կան թվե րի` 
(թ վային ո ւղ ղի) և կոոր դի նա տային ո ւղ ղի կե
տե րի բազ մու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու
նե ցող փոխ մի ար ժեք հա մա պա տաս խա նու
թյան մա սին.

Թ վային ո ւղ ղի կա մա յա կան կե տի հա
մա պա տաս խա նում է մի ի րա կան թիվ 
և հա կա ռա կը, կա մա յա կան ի րա կան а 
թվի կոոր դի նա տային ո ւղ ղի վրա հա մա
պա տաս խա նում է մի կետ: Այն գտն վում է 
կոոր դի նա տային ո ւղ ղի O սկզբ նա կե տից | а 
| հե ռա վո րու թյան վրա: Ը նդ ո րում՝ ե թե а
0, ա պա այն գտն վում է սկզբ նա կե տից աջ, 
ի սկ ե թե а  0, ա պա՝ ձախ:

Հե տա գա յում մենք ի րա րից խիստ տար
բե րե լու ե նք «թ վային ու ղիղ» և «կոոր դի նա
տային ու ղիղ» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ա ռա
ջի նի տակ հաս կա նում ե նք ի րա կան թվե րի 
R բազ մու թյու նը, ո րոնք շար ված են «ի րար 
կողք» եր ևա կա յա կան «թ վային» ո ւղ ղի վրա 
ը ստ վե րո հի շյալ կար գի, ի սկ ե րկ րոր դը մա
քուր ե րկ րա չա փա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րն 
ու նի սկզբ նա կետ և ո ւղ ղու թյուն՝ ձա խից աջ, 
այ սինքն, այն ին չը ներ մու ծել է Ռ. Դե կար տը:

Դա սագր քում թվային ո ւղ ղի թվե րին տր
վում է մա քուր ե րկ րա չա փա կան մեկ նա բա նու
թյուն, այ սինքն կոոր դի նա տային ո ւղ ղի հատ
կու թյուն նե րը ա նա լո գի այով տա րած վում են 

թվային ո ւղ ղի ի րա կան թվե րի վրա: «Ար դյուն
քում հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում եր կու՝ а և 
b թվե րի տար բե րու թյան մո դու լին տալ ե րկ րա
չա փա կան մեկ նա բա նու թյուն. այն է՝ որ պես а 
և b կե տե րի հե ռա վո րու թյուն» [3; 5]:

•  Ցան կա ցած ի րա կան թիվ հա մա
րենք թվային ո ւղ ղի կետ,

• Թ վային ո ւղ ղի կա մա յա կան а և b 
թվե րի՝ կե տե րի միջև ե ղած հե ռա վո րու
թյու նը հա վա սար է | а – b | –ի: 

Այս վեր ջին պն դու մը ա պա ցուց վում է լրիվ 
ին դուկ ցի այի մե թո դով, կի րա ռե լով հա մա
գոր ծակ ցային ու սուց ման «խմ բային հե տա
զո տու թյան» մե թո դը:

Հաշ վի առ նե լով, որ | а – b | = | b – а |, 
կա րող ե նք պայ մա նա վոր վել, որ а  (ո ւս
տի | а – b | = =b – а) և դի տար կել ե րեք դեպք՝ 
ա) 0 b, բ) а  b  0, գ) а  b : 

Յու րա քան չյուր խմ բի հանձ նա րար վում է 
նշ ված ե րեք դեպ քե րից մե կը և 10–15 րո պե 
ժա մա նակ: Խմ բե րի հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րի ներ կա յաց վե լուց հե տո պարզ
վեց, որ բո լոր դեպ քե րում էլ a և b կե տե րի 
հե ռա վո րու թյու նը հա վա սար է | а – b | –ի: 

Այս պնդ ման ա պա ցու ցու մից հե տո ան
ցնում ե նք մո դուլ պա րու նա կող հա վա սա
րում նե րի և ան հա վա սա րում նե րի լուծ մա նը՝ 
ե րկ րա չա փա կան մեկ նա բա նու թյամբ: 

Օ րի նակ 1. Լու ծել | x – 5 | = 2 (1) հա վա
սա րու մը:

Լու ծում: Փաս տո րեն մենք պետք է 
գտնենք թվային ո ւղ ղի այն x կե տե րը (թ վե
րը), ո րոնք 5–ից հե ռաց ված են 2 մի ա վո րով: 
Նման թվե րը ա կն հայ տո րեն եր կուսն ե ն՝ 5 – 
2 = 3 և 5 + 2 = 7 (նկ. 1): 

Ո ւս տի հա վա սա րումն ու նի եր կու լուծում՝ 
x1 = 5 + 2 = 7 և x2 = 5 – 2 = 3 :

3  5  7
Նկար 1 
Օ րի նակ 2. Լու ծել | x – 5 |  2, (2) ան հա

վա սա րու մը:
Լու ծում: (2) ան հա վա սա րու մը ե րկ րա չա

փո րեն մեկ նա բան վում է հետ ևյալ կերպ՝ x –ի 
հե ռա վո րու թյու նը 5 –ից փոքր է 2 –ից: Այս պի
սով թվային ո ւղ ղի վրա (2) ան հա վա սար ման 
լու ծու մը կլի նի (3 ; 7) մի ջա կայ քը (նկ. 2): Այ
սինքն` x  (3; 7):
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3  5  7
Նկար 2 
Օ րի նակ 3. Լու ծել |2 x – 5 |  3 հա վա

սա րու մը:
Լու ծում: Նախ գտ նենք թվային ո ւղ ղի 

վրա 5 – ից 3 մի ա վոր հե ռաց ված կե տե րը.
2 1= 5 – 3 = 2 1 = 1 և 2 = 5 + 3 = 8 

 2 = 4 : Պա տաս խան՝ {1 ; 4}: 
Օ րի նակ 4. Լու ծել | x – 7 |  

(3) ան հա վա սա րու մը:
Լու ծում: Ե րկ րա չա փո րեն | x – 7 | 

ն շա նա կում է x թի վը ա վե լի 
մոտ է 7–ին, քան՝ 15 – ին: Հետ ևա բար ան
հրա ժեշտ է նախ գտ նել [7 ; 15] հատ վա ծի 

միջ նա կե տը՝  =11: Հետ ևա բար 11–ը հա
վա սա րա հեռ է | x – 7 | | x – 15 | 7 և 15 թվե
րից, 11 – ից ձախ գտն վող թվե րը ա վե լի մոտ 
են 7 – ին, ի սկ աջ գտն վող նե րը՝ 7 x 11 15 15 
– ին (նկ. 3): Ո ւս տի (3) ան հա վա սար ման լու
ծու մը կլի նի (– ) մի ջա կայ քը: Պա տաս
խան՝ (– ): 

7   x 11
Օ րի նակ 5. Հիմ նա վո րեք, որ հա վա սա

րու մը լու ծում չու նի ([1], N 35ա). 
| x – 5 | + | x – 15 | = 9: (4)
Լու ծում: Կի րա ռենք լրիվ ին դուկ ցի այի 

մե թո դը (նկ. 4): Դի ցուք A–ն պատ կե րում է 
5 թի վը, ի սկ B – ն՝ 15 – ը: Այդ դեպ քում (4) 
հա վա սար ման լու ծում հան դի սա ցող x թվին 
հա մա պա տաս խան C ըն թա ցիկ կե տը կամ 
գտն վում է A–ից ձախ, կամ C , կամ էլ C 
–ն գտն վում է B–ից աջ և ը ստ պայ մա նի AB = 

Դար ձյալ որ պես խմ բային հե տա զո տու
թյուն այս ե րեք ա ռա ջադ րանք նե րը հանձ նա
րար վում են խմ բե րին, ո րոնք էլ, կա տա րե լով 

հանձ նա րա րու թյու նը, ար դյունք նե րը ներ կա
յաց նում են դա սա րա նին: Ճիշտ կա տա րե լու 
դեպ քում պարզ վում է, որ բո լոր խմ բե րում 
(դեպ քե րում) էլ (4) հա վա սա րու մը լու ծում չու
նի: Այ նու հետև ու սուց չի ո ւղ ղոր դող հար ցա
դրում նե րից հե տո հա մոզ վե լով, որ այլ դեպք 
չկա, այ սինքն բո լոր դեպ քե րը սպառ ված և 
քն նարկ ված են, եզ րա կաց վում է, որ (4) հա
վա սա րու մը ի րա կան թվե րի R բազ մու թյու
նում լու ծում չու նի:

Վեր ջում տր վում է a կե տի ε շր ջա կայ քի՝ (a 
– ε; a + ε) գա ղա փա րը և ամ րապնդ վում այն 5 
թվի 2 շր ջա կայ քը գտ նե լու վար ժու թյամբ: 

Դա սի վեր ջում բա նաձև վում են այս թե
մայի հիմ նա կան ար դյունք նե րը և ան ցնում 
տնային հանձ նա րա րու թյուն նե րի պար զա
բան մա նը: 

Այս պի սով՝ մի ջին և ա վագ դպ րոց նե րում 
դա սա վանդ ման փոր ձի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ հան րա հաշ վի ու սուց ման հիմ
նա կան դժ վա րու թյուն նե րից են ի ռա ցի ո նալ 
թվի՝ վերջ չու նե ցող ան վերջ տաս նոր դա կան, 
ոչ պար բե րա կան կո տո րակ նե րի ու սու ցու մը, 
ի նչ պես նաև մո դուլ պա րու նա կող հա վա սա
րում նե րի և ան հա վա սա րում նե րի լու ծու մը, 
ո րոնք ա վան դա բար դժ վար են յու րաց նում 
ա շա կերտ նե րի զգա լի մա սը: Դա սա վանդ
ման փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ի րա կան թվե
րի ե րկ րա չա փա կան մեկ նա բան ման շնոր
հիվ է ա պես հեշ տա նում է ի նչ պես ի րա կան 
թվե րի և դրանց հետ կա տար վող գոր ծո ղու
թյուն նե րի ու սու ցու մը, այլև մո դուլ պա րու
նա կող հա վա սա րում նե րի ու ան հա վա սա
րում նե րի լու ծու մը: Կա րե լի է վստա հա բար 
պն դել, որ ի րա կան թվե րի ե րկ րա չա փա կան 
մեկ նա բան ման շնոր հիվ շատ ա շա կերտ
նե րի հա մար ա վան դա բար դժ վար տր վող 
մո դուլ պա րու նա կող հա վա սա րում նե րի և 
ան հա վա սա րում նե րի լու ծու մը ցան կա լի մա
կար դա կից տե ղա փոխ վում է պար տա դիր 
մա կար դակ: Այ սինքն այդ դա սագր քային 
մտահ ղա ցումն ու նի հան րակր թա կան ար
ժեք: Մեր կար ծի քով այս մո տե ցու մը պետք է 
ա վագ դպ րո ցից տե ղա փո խել մի ջին դպ րո ցի 
9–րդ դա սա րան:
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ձեռ նարկ, բնա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս քեր, Ե., «Տիգ րան Մեծ», 2009:

ОДНА СВОЕОБРАЗНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 
10–ОГО КЛАССА СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

Г. ШАГИНЯН 

Статья посвящена изложению опыта автора обучения параграфа «Действительные 
числа» действующего учебника «Алгебра и элементы математического анализа – 10» (для 
естественно–математических потоков). Отмечая, что в изложении данной темы в учебнике 
заложена своеобразная–геометрическая интерпретация, которая способствует доступному 
восприятию не только понятия «действительное число», но и существенному упрощению 
традиционно трудно достигаемых решений уравнений и неравенств с модулем, автор 
переходит к изложению собственного опыта методики преподавания данной темы.

ON AN UNCOMMON INTERPRETACION OF THE TOPIC OF “REAL NUMBERS”  
IN THE ELEVENTH GRADE OF HIGH SCHOOL

G. SHAHINYAN 

The article is the description of the author’s experience in teaching the “Real Numbers” 
subchapter of the “Algebra and Elements of Mathematical Analysis” textbook in circulation for 
the high school students of natural sciences and mathematics streams. After having stated that 
the said textbook and the teacher’s manual propose a specific geometrical interpretation of the 
subject of “Real Numbers” (that makes it much easier for students to grasp not only the notion 
of real numbers, but also the approach to the solution of module equations / inequalities – some
thing that has traditionally been considered difficult), the author then describes his own teaching 
methods for the subject.
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Ազ գային դպ րո ցը կր թա կան օ ջախ է, 
ո րի խն դի րը ոչ մի այն կր թե լու, ու սու ցա նե լու 
և դա սա վան դե լու գոր ծա ռույթ ներն են, այլև 
ազ գային ար ժեք նե րի պահ պա նումն ու փո
խան ցու մը սե րունդ նե րին, ազ գային գա ղա
փա րա խո սու թյան մշա կու մը: Պե տու թյան և 
ազ գային ան վտան գու թյան ա պա հով ման ու 
հզո րաց 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 մար դու ձևա վո րու մը1: Հայոց 
պատ մու թյու նը ու սում նա կան այն ա ռար կա
նե րից է, ո րի ըն թաց քում ոչ մի այն ու սում նա
սիր վում է հայ րե նի քի պատ մու թյու նը, այլև 
ու սուց չի հմ տու թյուն նե րի շնոր հիվ սո վո րող
նե րի մեջ ձևա վոր վում է ազ գային մտա ծո
ղու թյուն: Հայոց պատ մու թյուն դա սա վան դող 
ու սու ցի չը պետք է հս տակ գի տակ ցի պատ
մու թյան դա սին ներ կա յաց վող պա հանջ նե
րը` հայե ցի դաս տի ա րա կու թյուն, ազ գային 
և հա մա մարդ կային ար ժեք նե րի հա ղոր դում, 
պե տա կան մտա ծո ղու թյուն, պե տա կա նա մետ 
կողմ նո րո շում:

Ազ գային–ա զա տագ րա կան պայ քա րը բո
վան դա կող թե մա նե րը կար ևոր տեղ են գրա
վում հայոց պատ մու թյան դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցում: Այս թե մա նե րի մա տուց ման 
ժա մա նակ ու սուց չից պա հանջ վում են յու րօ
րի նակ ման կա վար ժա կան հմ տու թյուն ներ, 
մաս նա գի տա կան բարձր կա րո ղու թյուն ներ: 
Ու սու ցի չը պետք է գի տակ ցի, որ իր խն դի
րը մի ա ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի մեջ խոր 
հայ րե նա սի րու թյան սեր մա նումն է, ան ցյա
լի փոր ձից պատ մա կան դա սեր քա ղե լու գի
տակ ցու մը: 

Հայոց պատ մու թյան դա սին ա զա տագ րա
կան պայ քարն ը նդ գր կող թե մա նե րը պետք է 
ներ կա յաց նել այն պես, որ սո վո րող նե րը հա
մակ վեն բուռն հայ րե նա սի րու թյան, ազ գա

1  Պատ մու թյուն,  հա սա րա կա գի տու թյուն,  ու սու ցիչ նե
րի 5 –օ րյա վե րա պատ րաս տում նե րի պլան և նյու թեր, Եր., 
2007, էջ 6:

պաշտ պա նու թյան խոր զգա ցում նե րով, մի ա
ժա մա նակ կա րո ղա նան ըն կա լել պատ մա կան 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ամ բող ջա կան պատ
կե րը, տի րա պե տեն փաս տե րին, կա րո ղա
նան քն նու թյան են թար կել ի րա դար ձու թյուն
նե րի պատ կե րը, տի րա պե տեն փաս տե րին, 
կա րո ղա նան քն նու թյան են թար կել դրանք, 
հս տակ ըն կա լեն դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա
կան սահ ման նե րը, վեր հա նեն տվյալ ժա
մա նա կաշր ջա նի ա զա տագ րա կան շարժ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, կա րո ղա նան 
ի րար հա մադ րել և հա մե մա տա կան ներ ան
ցկաց նել տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում 
ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի միջև, վեր 
հա նեն պայ քա րը պայ մա նա վո րող ներ քին 
և ար տա քին գոր ծոն նե րը, պատ ճա ռա հետ
ևան քային կա պե րը, պայ քա րի ար դյունք նե
րը, դա տեն ձեռք բե րում նե րի ու կո րուստ նե րի 
մա սին, կա տա րեն հա մա պա տաս խան եզ
րա հան գում ներ: Դա սի ըն թաց քում ու սու ցիչն 
օգ տա գոր ծում է այն բո լոր հնա րա վոր մի
ջոց ներն ու մե թոդ նե րը, ո րոնք բա րեն պաստ 
պայ ման ներ են ստեղ ծում, որ պես զի բո լոր սո
վո րող նե րը ան մի ջա պես ու սուց ման պրո ցե
սում յու րաց նեն ու սում նա սիր վող ա ռար կայի 
հիմ նա կան դրույթ նե րը2:

Հան րակր թա կան դպ րո ցի 11–րդ դա սա
րա նի « Հայոց պատ մու թյուն»  ա ռար կայի 
թե մա տիկ ծրագ րում ը նդ գրկ ված են հայ ազ
գային–ա զա տագ րա կան շար ժում նե րը 16–
19–րդ դդ. ա ռան ձին 3 գլուխ նե րով: 

Սույն հոդ վա ծում փոր ձել ե նք ան դրա դառ
նալ 16–19–րդ դդ. ազ գային–ա զա տագ րա կան 
շար ժում նե րի պատ մու թյան լու սա բան ման մի 
քա նի հար ցե րի և ու սուց չի կող մից դրանք 
ներ կա յաց նե լու մե թոդ նե րին: Նպա տա կա
հար մար է յու րա քան չյուր գլ խի վեր ջում ան
ցկաց նել ամ փո փիչ դա սեր, ո րոնք կոչ ված 
են ամ րապն դե լու ա շա կերտ նե րի ստա ցած 
գի տե լիք նե րը, դրանք հա մա կար գե լու, ամ

2   Տե՛ս  Пе да го ги ка,  под  ре  д.,  П.  И.  Пид ка сис то го, М., 
1988, стр. 304.
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բող ջա կա նաց նե լու, ի նչ պես նաև ձևա վո րե լու 
հի շյալ շր ջա նի ա զա տագ րա կան շար ժում
նե րի զար գաց ման փու լե րի, քա ղա քա կան 
կողմ նո րո շում նե րի, պայ քա րի կազ մա կեր պիչ 
ու ժե րի, մե թոդ նե րի, հայ կա կան հար ցի քն
նար կում նե րի, ա զա տագ րա կան պայ քա րի և 
գա ղա փա րա խո սու թյան ը նդ հա նուր հայե ցա
կարգ:

Պետք է գի տակ ցել, որ նմա նա տիպ թե մա
նե րը լա վա գույնս կա րող են ի րա գոր ծել պատ
մու թյան դա սին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, 
սո վո րող նե րին դաս տի ա րա կել ազ գային ի նք
նա գի տակ ցու թյան ո գով, ձևա վո րել և զար
գաց նել վեր ջին նե րիս վեր լու ծա կան միտ քը: 
Ու սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա ա շա կեր տի 
մեջ ձևա վո րել լր ջու թյուն և հար գանք փաս
տե րի նկատ մամբ, կա րո ղա նա խմ բա վո րել 
տա րաբ նույթ և նույ նան ման փաս տե րը, ցույց 
տալ նրանց միջև բազ մա կողմ կա պե րը` պատ
ճառ, հետ ևանք, ար դյունք, հա մադ րու թյուն, 
հա կադ րու թյուն: Այդ պի սի կա րո ղու թյուն նե րի 
ձեռք բե րու մը հիմք կդ նի ա շա կերտ նե րի պե
տա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը1:

Փոր ձենք ան դրա դառ նալ հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թյան բարդ, հե րո սա կան և ա ռանձ
նա հա տուկ շր ջան նե րից մե կի` 16–19–րդ դդ. 
ազ գային–ա զա տագ րա կան շար ժում ներն 
ը նդ գր կող թե մա նե րի դա սա վանդ մա նը: 

Հարկ է գի տակ ցել, որ խն դի րը հե տևյալն 
է. սո վո րող նե րը պետք է կա րո ղա նան հստակ 
տար բե րա կել այս դա րաշր ջան նե րում պայ
քա րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քն նել 
դրանք, հս տակ տես նել 16–19–րդ դդ. ա զա
տագ րա կան պայ քա րի վայ րի վե րում նե րը, հայ 
ժո ղովր դի քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րը, 
տար բեր շր ջան նե րում դրանց փո փո խում
նե րը, պատ ճառ նե րը, հայ կա կան հար ցի քն
նար կում նե րը, սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե
լու պատ րաս տա կա մու թյու նը: Սո վո րող նե րի 
մեջ պետք է ձևա վո րել այն մտա ծո ղու թյու նը, 
որ պե տա կա նու թյու նը նախ և ա ռաջ ստեղծ
վում և հիմ նա վոր վում է ներ սից, ան կա խու
թյու նը ձեռք է բեր վում, ե թե ազ գը ա պա վի
նում է իր սե փա կան ու ժե րին և ձգ տում նե րին: 
Պետք է ստեղ ծել զգաց մուն քային–ս տեղ ծա
գոր ծա կան մթ նո լորտ, ա շա կերտ նե րը պետք 
է հաս կա նան, որ մե ծա գույն սի րով պետք է 

1  Սարգ սյան  Ա.,  Պատ մու թյան  դա սին  ներ կա յաց վող 
ար դի  պա հանջ նե րը,  « Ման կա վար ժա կան  միտք»,  N  4, 
Եր., 2008, էջ 175:

կառ չած լի նեն հո ղին և հայ րե նի քին, հե ռու լի
նեն օ տա րա մե տու թյու նից:

Ցան կա լի է, որ ու սու ցի չը չբա վա րար վի 
մի այն ու սում նա կան նյու թով, կա րե լի է հանձ
նա րա րել լրա ցու ցիչ մաս նա գի տա կան գրա
կա նու թյուն, այդ գրա կա նու թյու նից ըն թեր ցել 
ժա մա նա կաշր ջանն ա ռա վել բնո րո շող դր
վագ ներ, ը նդ գծել, ա ռանձ նաց նել դրանք:

Սո վո րող նե րը պետք է նաև ըն կա լեն վե
րո հի շյալ ժա մա նա կաշր ջա նում ա զա տագ րա
կան պայ քա րի, հայ ա զա տագ րա կան մտ քի 
զար գա ցում նե րը, կա րո ղա նան բա ցա հայ տել 
տվյալ շր ջա նում հայ ա զա տագ րա կան մտ
քի զար գա ցում նե րը, դրանք պայ մա նա վո րող 
գոր ծոն նե րը, վեր հա նեն և խմ բային քն նարկ
ման են թար կեն բաց թո ղում նե րի պատ ճառ
նե րը: 

Անդ րա դառ նա լով 16–րդ դդ. հայ ազ
գային–ա զա տագ րա կան շարժ մա նը` ու սու ցի
չը ներ կա յաց նում է շարժ ման նա խա քայ լե րը: 
Նախ, ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել 15–16–րդ 
դդ. Հա յաս տա նում ստեղծ ված խառ նակ ու 
բարդ ի րադ րու թյու նը (թուրք մե նա կան, թա
թա րա կան տի րա պե տու թյուն ներ, թուրք–
պարս կա կան պա տե րազմ նե րը) ա նընդ հատ 
կրկն վող ար շա վանք նե րը ու պա տե րազմ նե
րը, ե րկ րի ա մա յա ցումն ու գե րե վա րում նե րը, 
ո րոնք ստի պել են հայ քա ղա քա կան ու հոգ
ևոր գոր ծիչ նե րին ե լք փնտ րել ի րա վի ճա կից 
դուրս գա լու: Այ նու հետև ան հրա ժեշտ են ներ
կա յաց նել հայ գոր ծիչ նե րի գործ նա կան դե րը, 
մաս նա վո րա պես 1547 թ. հայոց կա թո ղի կոս 
Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցու և 1562 թ. Մի քայել 
Սե բաս տա ցու կող մից հրա վիր ված գաղտ
նի խորհր դա ժո ղով նե րը և պատ վի րակ նե րի 
մեկ նու մը Եվ րո պա` հայոց պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման նպա տա կով: Պետք է ը նդ
գծել նաև այն, որ շարժ ման ծա վալ ման ներ
քին գոր ծո նը հայ րե նի քի ան մխի թար վի ճակն 
էր և պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման գա
ղա փա րը, ո րը ե րբ ևի ցե չէր լքել հա յու թյա նը: 
Ա հա այս պայ ման նե րում էլ կա տա րում են հայ 
ա զա տագ րա կան շարժ ման ան դրա նիկ քայ
լե րը:

Հարկ է ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը 
հրա վի րել քն նարկ վող շր ջա նի ա զա տագ րա
կան շարժ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վրա: 

Ա զա տագ րա կան շարժ ման նա խա քայ լե րը 
կա տա րում էր հայոց ե կե ղե ցին: Սա բնո րոշ է 
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հի շյալ շր ջա նի ա զա տագ րա կան շարժ մա նը:
Մի ա ժա մա նակ հայոց հոգ ևոր մի ջա վայ րը 

ստեղծ ված կա ցու թյու նը բա ցատ րում էր հայե
րի գոր ծած և չգոր ծած բա զում մեղ քե րով: Ի սկ 
« մե ղա վոր» ժո ղո վուրդ լի նե լու բար դույ թը իր 
հեր թին ծնում է սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ 
ան վս տա հու թյան բար դույթ1: Պե տա կա նու
թյան բա ցա կա յու թյու նը, հայոց զի նա կան 
ու ժի ցր վա ծու թյու նը, հա մախմ բող ու ղե կա
վա րող ու ժի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
հայ ա զա տագ րա կան շար ժու մը հան դի պում 
է լուրջ խո չըն դոտ նե րի: Կար ա զա տագր վե լու 
գա ղա փա րը, սա կայն կեն սա գոր ծե լու մի ջոց
ներն ու խն դիր նե րը մնում է ի առ կախ: Այս
տեղ էլ սկիզբ են առ նում հայ ա զա տագ րա
կան լե գեն դի նոր դրս ևո րում նե րը: 

Ըստ Ներ սես Մե ծի տես լա կա նի՝ Հա յաս
տա նը կա րող է ա զա տագր վել մի այն ար տա
քին նոր և քրիս տո նյա պե տու թյան օ ժան դա
կու թյամբ: 

Ընդ ո րում՝ կախ ված տա րա ծաշր ջա նում 
տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան ի րա դար ձու
թյուն նե րից, հայոց ա զա տագ րա կան ա ռա
քե լու թյու նը վե րա պահ վում էր մերթ Հռո մի 
պա պին ու Վե նե տի կի դո ժին, մերթ Բուր բոն
նե րին ու Հաբս բուրգ նե րին, գեր մա նա կան 
տար բեր իշ խան նե րի և ի վեր ջո Ռու սաց ցա
րին:

Հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման գլ խա վոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ կողմ
նո րոշ ման հիմ նա հար ցի ա նընդ հատ խմ բա
վո րում ներն է ին, նոր հաս ցե ա տի րոջ եր կա
րատև ո րո նում նե րը:

Հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման կար ևոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հենց սկզ բից էլ նրա 
ե րկ փեղկ վա ծու թյունն է ե ղել: Հա յաս տա նը 
եր կու և եր բեմն ա վե լի քա ղա քա կան տի րա
պե տու թյուն նե րի ներ քո էր: Հայ ա զա տագ
րա կան միտ քը հա ճախ չկա րո ղա ցավ և ի 
վի ճա կի չէր մշա կե լու մի աս նա կան ազ գային–
ա զա տագ րա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն: 
Ա րևմ տա հայ և ար ևե լա հայ ա զա տագ րա կան 
շար ժում նե րը փոխ կա պակց ված չէ ին:

Մյուս ա ռանձ նա հատ կու թյու նը դա վա նա
փո խու թյան խն դիրն է: Կա թո լիկ ա րև մուտ քը, 
օգ տա գոր ծե լով հայե րի ա ղեր սա գիր դի մում
նե րը, ան մի ջա պես ա ռաջ էր քա շում նրանց 
դա վա նա փոխ լի նե լու նա խա պայ մա նը: Հա
1  Հայոց  պատ մու թյուն,  հիմ նա հար ցեր,  խմ բագ րու
թյամբ` Հ. Սի մո նյա նի, Եր., 2000, էջ 74:

նուն գերխնդ րի՝ հայ կա կան կող մը հան դես 
էր գա լիս դա վա նա կան զի ջում ներ կա տա րե
լու պատ րաս տա կա նու թյամբ: 

Ի տար բե րու թյուն 16–րդ դա րի` հայ ա զա
տագ րա կան շար ժու մը 17–րդ դդ. որ դեգ
րում է նոր կողմ նո րո շում: Ա զա տագ րա կան 
շարժ ման գոր ծիչ նե րը ի րենց հույ սը սկ սում 
են կա պել Ֆրան սի այի հետ: Այդ շր ջա նի հայ 
ա զա տագ րա կան դե գե րում նե րին խթա նեց 
Կան դի այի (Կ րե տե ի պա տե րազ մը 1645–1669 
թթ.): Փո փո խու թյան է են թարկ վում նաև հայ 
ա զա տագ րա կան շարժ ման սո ցի ա լա կան մի
ջա վայ րը: Ճիշտ է, ե կե ղե ցին շա րու նա կում էր 
կար ևոր դեր խա ղալ հայ ա զա տագ րա կան 
մշակ ման գոր ծում, սա կայն շարժ ման նա
խա ձեռ նող ու ժը դառ նում է հայ ա ռևտ րա կան 
դա սը, ո րը կար ևոր դեր է խա ղում հա սա րա
կա կան կյան քում: Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է 
Սսի հայոց կա թո ղի կոս Խա չա տուր Գա ղա
տա ցու 1663 թ. փետր վա րի 12–րդ ի մում նա
գի րը Ֆրան սի այի թա գա վո րին, այ նու հետ՝ 
հայ ա զա տագ րա կան դա սի ներ կա յա ցու ցիչ 
Մես րոպ Բա ղի շե ցու 1666 թ. այ ցը Ֆրան սի ա:

17–րդ դդ. վեր ջին և 18–րդ դդ. սկզ բին 
ա զա տագ րա կան պայ քա րը կապ ված է Իս
րայել Օ րու ան վան հետ: Այս շր ջա նի ա զա
տագ րա կան շարժ ման գլ խա վոր ա ռանձ
նա հատ կու թյու նը նա խորդ դա րաշր ջա նի 
ա ղեր սա գիր–դի մում նե րի փո խա րեն Հա յաս
տա նի ա զա տագ րու թյան հա տուկ և ի րա
տե սակ ծրագ րե րի կազ մումն է (Պ ֆալ ցյան, 
Մոս կո վյան ծրա գիր), մի ա ժա մա նակ տե ղի 
է ու նե նում հայ քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման 
կտ րուկ շր ջա դարձ: Օ րու Պֆալ ցյան ծրա գի րը 
դա տա պարտ ված էր ան հա ջո ղու թյան, քան
զի 1699 թ. Ա վստ րի այի և Թուր քի այի միջև 
կնք ված Կառ լո վի ցի հաշ տու թյան պայ մա
նագ րով Թուր քի այի և Ա րևմ տաեվ րո պա կան 
ե րկր նե րի միջև հաս տատ վել էր տևա կան 
խա ղա ղու թյուն: Ի նչ պես նկա տում է Ա շոտ 
Հով հան նի սյա նը «Ընդ հա նուր քա ղա քա կան 
այս նոր ի րադ րու թյու նից հայ մե լիք նե րի չլի
ա զոր ված դի վա նա գե տը Հա յաս տա նի ա զա
տագր ման հե ռան կար նե րի հա մար պի տի 
ա ներ նոր հետ ևու թյուն ներ»2:

Նոր հետ ևու թյուն նե րը կապ ված է ին դե պի 
Ռու սաս տան քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման 
հետ:
2  Հով հան նի սյան  Ս.,  Դր վագ ներ  հայ  ա զա տագ րա կան 
մտ քի պատ մու թյուն, գիրք 2, Եր., 1959, էջ 414:
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18–րդ դդ. հայ ազ գային–ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի պատ մու թյան հե րո սա կան է ջե րից 
են Սյու նի քի և Ար ցա խի ա զա տագ րա կան 
շար ժում նե րը: 

Հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րը թևա կո
խում է ո րա կա կան նոր փուլ` կապ ված այն 
բա նի հետ, որ ժո ղո վուր դը կրա վո րա կան 
պա սիվ դիր քո րո շու մից ան ցում է կա տա րում 
զի նյալ պայ քա րի փուլ: Այս տեղ կար ևոր է, որ 
ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան վեր հա նել Ար
ցա խի ու Սյու նի քի ա զա տա մար տե րի նմա նու
թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը ու հա մե
մա տեն դրանք:

18–րդ դա րի 2–րդ կե սին հայ ա զա տագ
րա կան շար ժումն ա վե լի շատ կապ ված էր 
գա ղու թա հա յու թյան հետ և կրում էր գա ղա
փա րա քա րոզ չա կան բնույթ: Կազմ վում է ին 
Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րեր (Մ. 
Սա ֆա րյան, Հ. Ար ղու թյան, Շ. Շա հա մի րյան), 
ո րոնք այն քան էլ ի րա տե սա կան չէ ին: 

Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մի ա ցու մը Ռու
սաս տա նին հայ ժո ղովր դին տվեց իր բաղ ձա
լի ան կա խու թյու նը: 19–րդ դ. Ռուս–պարս կա
կան և Ռուս–թուր քա կան պա տե րազմ նե րին 
հայ ժո ղո վուր դը ակ տի վո րեն օ ժան դա կեց 
ռու սա կան զեն քի հաղ թա նա կին: Սա կայն 
հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մը և 
Սան–Ս տե ֆա նոյի ու Բեռ լի նի վե հա ժո ղով նե
րից դա սեր քա ղած հայ հա սա րա կա կան–քա
ղա քա կան միտ քը վեր ջա պես հան գեց Խրի
մյա նի «Եր կա թե շե րե փի» գա ղա փա րին, 
այ սինքն՝ զեն քի ու ժով ա զա տագր վե լու գա
ղա փա րին:

Ս տեղծ վե ցին հայ քա ղա քա կան կու սակ
ցու թյուն ներ, և սկիզբ դր վեց հայ դու կային 
պայ քա րին: Հա յաս տա նը որ դեգ րել էր սե
փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լու կողմ նո րո շու
մը, ո րի շնոր հիվ ժո ղովր դի մի զգա լի հատ
ված փրկ վեց ո չն չա ցու մից: Փաս տո րեն, հայ 

ա զա տագ րա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ 
19–րդ դդ. վեր ջին քա ռոր դը ար մա տա կան 
շր ջա դար ձի ժա մա նա կաշր ջան հան դի սա
ցավ: Հայ կա կան հար ցի լուծ ման, հայ կա կան 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման հույ սե րը 
գլ խա վո րա պես կապ վե ցին հայ ժո ղովր դի 
զին ված պայ քա րի հետ: Մենք ա ռա ջար կում 
ե նք քն նարկ վող թե ման ան ցկաց նել գի տա
կան բա նա վե ճի մե թո դի մի ջո ցով: Կա րե լի է 
նաև ա ղյու սա կի տես քով ներ կա յաց նել 16–
19–րդ դա րաշր ջան նե րը, այ նու հետև նշել յու
րա քան չյուր դա րաշր ջա նում ա զա տագր ման 
շարժ ման կազ մա կեր պիչ ու ժը, քա ղա քա կան 
կողմ նո րո շու մը, ի սկ ա շա կերտ նե րից պա
հան ջել ներ կա յաց նել ըն թաց քը, վեր հա նել 
շարժ ման թե րի և խո չըն դո տող հան գա մանք
նե րը, փոր ձել հա մադ րել տար բեր դա րաշր
ջան նե րի ա զա տագ րա կան շար ժում ներն ու 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ցույց տա լով քն նարկ վող թե մայի պատ
մա կան զար գա ցում նե րը` ու սու ցի չը պետք է 
ա շա կերտ նե րի միտքն ո ւղ ղոր դի այն փաս տի 
վրա, որ 16–19–րդ դա րե րում հայ ա զա տագ
րա կան պայ քա րի հիմ նա կան դա սերն են` սե
փա կան ու ժե րին ա պա վի նելն ու զի նյալ պայ
քա րը: Այդ ա մե նը պետք է յու րաց վի և հաշ վի 
ա ռն վի հե տա գա յում: 

Այս պի սով` կր թու թյան, դաս տի ա րա կու
թյան ո րա կի բարձ րա ցու մը մե ծա պես կախ
ված է ու սուց չի մաս նա գի տա կան վար պե տու
թյու նից: Պատ մա բան ու սու ցի չը նա խան ցյալ 
ժա մա նակ նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
դր վագ նե րի հի ման վրա պետք է կա րո ղա նա 
ա շա կերտ նե րին դաս տի ա րա կել ազ գային 
ար ժա նա պատ վու թյան, բուռն հայ րե նա սի
րու թյան զգա ցում նե րով, ան կա խու թյան ու 
պե տա կա նու թյան շա հե րից բխող հս տակ 
մտա ծո ղու թյամբ: 
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МЕ ТО ДЫ И ОСО БЕН НОС ТИ ПРЕ ПО ДА ВАН НИЯ ТЕ МЫ  
«АР МЯНС КИЕ ОС ВО БО ДИ ТЕЛЬ НЫЕ ДВИ ЖЕ НИЯ В 16–19 ВВ»

Л. САРГ СЯ Н 

В дан ной стат ье об суж да ют ся ме то ды и осо бен нос ти пре по да ван ния те мы «Ар мянс кие 
ос во бо ди тель ные дви же ния в 16–19 вв». В стат ье вы ра жа ет ся мысль о том, что дан ные мо
гут спо собст во вать на ци о наль но му са мо соз на нию уце ни ков.

THE TEATCHING OF TOPIES IN THE ARMENIAN LIBERATION MOVEMENTS  
IN 16–19 TH CENTURIES AT SCHOOIS.

L. SARGSYAN

This articie discusses the teaching methods and characteristics of Armenian liberation move
ments in 16–19 th centuries, at school. Here the idea that these can be best contribute to the 
education ofstudents in Armenian spirit is discusswd.
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Ա ռող ջա գի տու թյուն լա տի նե րեն բա ռը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում է գի տութ յուն 
ա ռողջ լի նե լու մա սին (valeo–ա ռողջ լի նել և 
logos–գի տու թյուն): 

Եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծու թյան 
մեջ է դրել Ի. Ի. Բրեխ մա նը 1980 թվա կա նին 
« Մար դը և կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե
րը» աշ խա տու թյան մեջ:

Մար դու մա սին հիմ նա րար գի տու թյուն
նե րի շար քում ա ռող ջա գի տու թյու նը ներ կա 
յումս կար ևոր նե րից է: Այն բժշ կա գի տա կան 
գի տու թյուն չէ և գո յու թյուն ու նի բնա պահ  
պա նու թյան, կեն սա բա նու թյան, բժշ կա գի
տու թյան, հո գե բա նու թյան, ման կա վար ժութ
յան, սո ցի ո լո գի այի և այլ գի տու թյուն նե րի 
հետ հա մա տեղ: Ա ռող ջա գի տու թյու նը և՛ գի
տու թյուն է, և՛ պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան 
դաշտ, և՛ ու սում նա կան ա ռար կա: Ման կա
վար ժա կան ա ռող ջա գի տութ յան նպա տա
կը մա տաղ սերն դի ա ռող ջու թյան պահ պա
նումն ու ամ րապն դումն է ման կա վար ժա կան 
մի ջոց նե րով, ա ռար կան՝ ա ռողջ մար դու 
ա ռող ջու թյու նը: 

Ուս տի նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում 
մար դու ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող խն դիր
նե րը քն նար   կել ոչ մի այն բժշ կու թյան, այլև 
կր թա գոր ծըն թա ցի հա մա տեքս տում: Ար 
դա րաց   ված չէ  ա ռող  ջու թյան խա թար ման 
պատ ճառ նե րը հիմ նա վո րել մի այն սխալ 
սն վե լով, աղ տո տված մթ նո լոր տով կամ 
բուժ    սպա սարկ ման ծա ռա յու թյան բա ցա կա
յու թյամբ: Կար ծում ե նք՝ հա սա րա կու թյան 
ա ռող ջու թյան մա կար  դա կը բարձ րաց նե լն 
ա ռա ջին հեր թին պի տի պայ մա նա վո րել ոչ 
այն քան բժշ կա գի տութ յան զար գա ցու մով, 

որ քան մար դու՝ իր կեն սա կան ռե սուրս նե րը 
գի տակց ված և նպա  տա կա ուղղ ված օգ տա
գործ մամբ: Նա պետք է պա տաս խա նատ
վու թյուն կրի իր սե   փա կան ա ռող ջութ յան 
հա մար, ա ռողջ ապ րե լա կեր պը նրա հա մար 
պետք է դառ նա պա  հանջ մունք, կեն սա
կերպ ու վար քա գիծ: 

Այս խն դիրն ա ռա վել կար ևոր վում է մա
տաղ սերն դի տե սան կյու նից, քա նի որ նրանց 
ա ռող ջութ յու նը ա ռողջ հա սա րա կու թյուն 
ու նե նա լու ե րաշ խիքն է 10–30 տա րի ան ց: 
Ա ռող ջա գի տա կան ման կա վար ժու թյունն այ
սօր ա ռա վել ար դի ա կան է դար ձել. ու սում
նա սի րու թյուն նե րը դպ րոց նե րում վկա յում 
են, որ ա ղե տա լի կեր պով վատ թա րա նում է 
ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյու նը. դպ րո ցը լի ո վին 
ա ռողջ ա վար տում է դպ րո ցա կան նե րի շատ 
քիչ մա սը, շր ջա նա վարտ նե րի շր ջա նում 
նկատ վում են տե սո ղու թյան խան գա րում
ներ, ո սկ րամ կա նային հա մա կար գի հի վան
դու թյուն ներ, նյար դա բա նա կան խն դիր ներ, 
նյու թա փո խա նա կու թյան և մար սո ղա կան 
հա մա կար գե րի խա թա րում ներ: Այս ի մաս
տով՝ ա ռող ջա գի տու թյու նը մենք դի տար կում 
ե նք որ պես ա ռող ջա պահ պան հաս կա ցու
թյան հո մա նիշ: Ու րեմն ի նչ պե՞ս կազ մա կեր
պել դա սը, մաս նա վո րա պես տար րա կան 
դպ րո ցում, որ պես զի այն նպաս տի ի նչ պես 
ե րե խա նե րի, այն պես էլ ու սու ցիչ նե րի ա ռող
ջու թյան պահ պան մա նը:

Ժա մա նա կա կից տար րա կան դպ րո ցում 
ի րա կա նաց վող կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյան հի ման վրա կա
րե լի է ա ռանձ նաց նել հի վան դու թյուն ներ հա
րու ցող եր կու խումբ գոր ծոն նե ր.

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՎԱԼԵՈԼՈԳԻԱ

ԱԻ ԴԱ ԹՈ ՓՈՒԶՅԱՆ 
 ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ 

ԴԱ ՍԻՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎՈՂ Ա ՌՈՂ ՋԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ  
(ՎԱ ԼԵ Ո ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ) ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ  

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 
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1. օբյեկ տիվ, ո րոնք ըն կած են ու սում
նա կան պլան նե րի, ծրագ րե րի, դա սագր
քե րի, գնա հատ ման նոր մա տի վային փաս
տաթղ թե րի, ի նչ պես նաև ո ղջ ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի հիմ քում:

2.  սուբյեկ տիվ, ո րոնք պայ մա նա
վոր ված են ու սում նա կան գործ ըն թա ցի 
սուբյեկտ նե րի՝ ու սու ցիչ նե րի, ա շա կերտ նե րի 
և ծնող նե րի միջև առ կա փոխ ազ դե ցութ յուն
նե րով:

Դա սի կազ մա կեր պու մը, ա ռող ջա գի տա
կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, են
թադ րում է.

1.  սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե րի 
պահ պա նում. օ դային, ջեր մային ռե ժիմ (ե րե
խային ան հրա ժեշտ է եր կու ան գամ շատ 
թթ վա ծին), նս տա րան նե րի ձևն ու ճիշտ տե
ղադ րու մը և այլն: Կար ևոր է, որ ու սու ցիչն 
ին քը լի նի տե ղե կաց ված և հա մոզ ված այդ 
պայ ման նե րի կա տար ման նպա տա կա հար
մա րութ յան մեջ, ո րը չի բա ցա ռում տնօ րե
նու թյան կող մից գոր ծըն թա ցը վե րահս կե լու 
գոր ծա ռույ թը,

2.  դա սա ցու ցակ օր վա և շա բաթ վա 
կտր ված քով, դա սա մի ջոց նե րի տևո ղու թյու
նը և կազ մա կերպ ման ձևը՝ հաշ վի առ նե լով 
առ կա պա հանջ նե րը,

3.  դա սա գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու
մը. հայտ նի հի գի ե նիկ պա հանջ նե րի հաշ
վա ռում, ու սուց ման մե թոդ նե րի և ձևե րի 
ար դյու նա վետ հա ջոր դա կա նու թյուն, գրե լու, 
կար դա լու, խո սե լու, շարժ վե լու ար դյու նա
վետ փոխ հա ջոր դում ներ: 

Ի՞նչ է նշա նա կում դա սի կազ մա կերպ
ման ա ռող ջա գի տա կան մե թո դա բա նութ յան 
պահ պա նում: Փոր ձենք հար ցը դի տար կել 
փի լի սո փա յա կան տե սանկ յու նից.

1.  Ժա մա նա կա կից դպ րո ցում դա սը 
ճշ մար տու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, ո րո
նում նե րի, ա շա կեր տի ու ու սուց չի հա մա գոր
ծակ ցու թյան ի մաս տա վոր ման գոր ծըն թաց է:

2.  Ժա մա նա կա կից դպ րո ցում դա սը 
ե րե խայի կյան քի մի մասն է, և կյան քի այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի կազ մա կեր պու մը 
պետք է ի րա կա նաց վի հա մա մարդ կային 
մշա կույ թի մա կար դա կին հա մա պա տաս
խան: 

3. Ե րե խան, որ պես կյան քի սուբյեկտ, 
դա սի ժա մա նակ միշտ մնում է որ պես բարձ
րա գույն ար ժեք, հան դես է գա լիս նպա տա կի 

դե րում և ոչ եր բեք որ պես մի ջոց:
Այս ե րեք դրույթ ներն ըն կած են դա սի 

ա ռող ջա գի տա կան պա հանջ նե րի հիմ քում: 
Մինչ նշ ված դրույթ նե րի դի տար կու մը, 

սահ մա նենք ա ռող ջու թյուն հաս կա ցութ յու
նը: Ը ստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար
հային մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան՝ 
ա ռող ջու թյու նը ոչ մի այն հի վան դու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյունն է, այլ նաև մար դու լի ար 
ժեք ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցի ա լա կան 
բա րե կե ցիկ վի ճա կը: Ա կա դե միկ Ն. Մ. Ա մո
սո վի կար ծի քով՝ ա ռող ջու թյու նը շարժ վող և 
ա նընդ հատ փո փոխ վող գո յա ցութ յուն է, և 
այն չա փե լի է՝ որ պես ցու ցա նիշ գոր ծա ծե
լով օր գա նիզ մի պա հուս տային հզոր բջիջ նե
րի, օր գան նե րի և հա մա կար գե րի քա նա կը 
(1, 1–3): Այս մո տեց  ման հա մա ձայն՝ մար դու 
ա ռող ջու թյան ցու ցա նիշ ներ կա րող են լի նել.

1. ն րա աշ խա տու նա կու թյան մշ տա
կան բարձր մա կար դա կը, և այդ մա կար
դակն ա րագ վե րա կանգ նե լու ու նա կու թյու նը՝ 
ի հա շիվ օր գա նիզ մի ներ քին պա հուստ նե րի,

2.  ներ քին հո գե կան հանգս տու թյու նը 
և զգաց մուն քային կա յու նութ յու նը պահ պա
նե լու, ի նչ պես նաև սթ րե սային ի րա վի ճակ
նե րին դի մա կայե լու, դրանք հաղ թա հա րե լու, 
հո գե կան հա վա սա րա կշ ռութ  յունն ա րագ վե
րա կանգ նե լու ու նա կու թյու նը: 

3. Իր կյան քից բա վա րար ված լի նե լու 
կա րո ղու թյան բարձր մա կար դակ. գո հու նա
կու թյուն, աշ խար հի հան դեպ սի րո, հո գա
տա րու թյան, ու րա խութ յան զգա ցո ղու թյուն
նե րի առ կա յութ յու նը:

Սա նշա նա կում է, որ դե պի ա ռող ջու թյուն 
մար դու ճա նա պարհն ըն թա նում է նրա կեն
սա կան ու ժե րի կու տակ մամբ, պահ պան
մամբ և փո խանց մամբ՝ ի հա շիվ օր գա նիզ մի 
ներ քին պա հուստ նե րի գոր ծած ման: 

Բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ 
ա պա ցու ցել են, որ սո վո րող նե րի դա սա գործ  
ըն թա ցի 20 տո կո սը պետք է լի նի շար ժո ղա
կան ակ տի վու թյան մեջ. դրանք կա րող են 
լի նել ա ռող ջա պա հա կան դա դար ներ. ֆիզ
կուլտ դա դար ներ, շար ժա կան կամ դի դակ
տիկ խա ղեր և այլ գոր ծու նե ու թյան ակ տիվ 
ձևեր: Ա ռա ջին հա յաց քից նման պա հան
ջը կա րող է թվալ ա նըն դու նե լի. ու սու ցի
չը կա րող է պն դել, որ այս պի սի մո տեց ման 
դեպ քում կա րող է հետ մնալ ու սում նա կան 
ծրագ րից: Սա կայն փաս տենք, որ ե րե խայի 
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ֆի  զի   կա կան ակ տի վու թյու նը խթա նում է ու
ղե ղի աշ խա տան քը, ի սկ հոգ   նած ու ղե ղի օգ
տա  կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կի ցը բա վա
կա նին ցածր է: 

XIX դա րի II կե սին նմա նօ րի նակ պա
հանջ էր ա ռաջ քա շում նաև Սե րով բե Վի չե
նյա նը « Ման կանց խնա   մա տա րու թյան հա
տուկ բնա կան, բա րո յա կան, և ի մա ցա կան 
հրա հանգ» ման կա    վար ժա կան ար ժե քա վոր 
աշ խա տու թյան մեջ: Ը ստ նրա՝ ե րե խայի 
նոր մալ զար գա ցումն ա պա հո վե լու հա մար 
հար կա վոր է կար ևո րել նրա ակ տի վութ յու
նը՝ ա պա հո վե լով շար ժում և ֆի զի կա կան 
գոր ծու նե ու թյուն, թույլ չտա լով, որ ե րե խան 
գամ ված մնա նույն դիր քում: Ս. Վի չե նյա նը 
հոր դո րում էր ու սու ցիչ նե րին և ծնող նե րին 
զբաղ վել ի րենց ե րե խա նե րի մարմ նակր թու
թյամբ. « Շար ժու մը ի մա ցա կա նի վրա ի նչ 
ներ գոր ծութ յուն ու նի: Կու զենք, որ օ րը քա նի 
մը ժամ մարմ նոյ կր թու թի նե րուն հետ պա
րա պին (ը մբ շա մարտ, ջրա սու զակ, լա րա
խա ղաց): Ու սուց չաց (ծ նո ղաց) պարտքն է, որ 
ատ կե ի րենց տը ղե քը չի զր կեն, թող տան որ 
խա ղան, վա զեն և այլն, բայց միշտ տղին բա
րո յա կան մա սը չի մոռ նա լով» (2, 104–106): 

Ա պա ցուց ված է, որ եր կար ժա մա նակ 
ան շարժ նս տե լը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
է ու նե նում մար դու ա րյան շր ջա նա ռու թյան 
վրա: Այ նինչ հենց մտա վոր աշ խա տան քի 
դեպ քում պետք է ա րյան շր ջա նա ռու թյու նը 
ու ժե ղա նա, որ պես զի նյար դային հա մա  կար
գի բարձ րա գույն մա սե րը և ե րե խայի ա ճող 
օր գա նիզմն ա պա հով վեն թթ ված նով և ան
հրա ժեշտ կեն սա կան սնն դա նյու թե րով:

Նույն հար ցի կա պակ ցու թյամբ հե տաքր
քիր բա նաձ ևում ու նի նաև Լես գաֆ տը, ո րը 
գտ նում է, որ ֆի զի կա կան և մտա վոր դաս
տի ա րա կու թյու նը պետք է ըն թա  նա զու գա
հեռ, որ պես զի չխախտ վի օր գան նե րի զար
գաց ման ճիշտ ըն թաց քը, որ ֆի զի  կա կան 
վար ժու թյուն ներն ա մե նաար դյու նա վետ մի
ջոց են սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար: 

Հայտ նի է, որ ու ղե ղի հոգ նա ծու թյան 
պատ ճառ նե րից մե կը թթ ված նային քաղցն է: 
Հա ճախ ե նք հան դի պում ե րե խա նե րի, ո րոնց 
բե րանն ա կա մայից բաց է լի նում: Ը ստ հա
մա պա տաս խան բժիշկ նե րի հե տա զո տութ
յան՝ դրա պատ ճա ռը օր գա  նիզ մում թթ ված
նի և ած խաթթ վի հա վա սա րա կշ ռությ ան 

խան գա րումն է, ո րն էլ հան գեց  նում է թթ
ված նային քաղ ցի, հետ ևա բար նաև՝ ակ տի
վու թյան նվա զեց ման:

Հե տաքր քիր փաստ է ար ձա նագ րել նաև 
հայտ նի բժիշկ Մ. Լ. Լա զար ևը. ե թե ե րե խան 
շն չում է բաց բե րա նով, ա պա նա յու րաց նում 
է տե ղե կատ վու թյան մի այն 30 տո կո սը: Ե թե 
հաշ վի առ նենք, որ սո վո րող նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը ա մե նա մեծ հե տաքրքր վա ծու թյան 
դեպ քում ըն կա լում է լսա ծի մի այն 70 տո կո
սը, ա պա շատ տխուր պատ կեր է ստաց վում: 
Ու րեմն ի մաստ ու նի զո հա բե րել դա սի ո րո
շա կի ժա մա նա կա հատ ված՝ ակ տի վու թյունն 
ա պա հո վող գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց
նե լու հա մար՝ հօ գուտ ճա նա չո ղա կան գոր
ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման (5, 92):

Ա շա կեր տին դա սա գոր ծըն թա ցում ան
հար կի ծան րա բեռ նե լու հար ցին ան դրա դար
ձել է նաև Յ. Ա. Կո մենս կին « Մեծ դի դակ
տի կա» աշ խա տու թյան մեջ՝ զու գա հեռ ներ 
տա նե լով բնու թյան և մար դու միջև, նշե լով, 
որ «Բ նու թյու նը ա վե լորդ չի ծան րա բեռ նում 
ի րեն. նա բա վա րար վում է քչով, օ րի նակ՝ մի 
ձվից եր կու ճուտ չի հա նում՝ բա վա րար վե լով 
մե կի հա ջող գա լով» (3, 178): Նա պն դում է, 
որ ա շա կեր տին շատ ա ռար կա նե րով (հատ
կա պես օ տար լե զու նե րով) ծան րա բեռ նե լու 
դեպ քում նրա ու շադ րութ յու նը ցր վում է, նա 
չի կա րո ղա նում լի ար ժեք և խո րու թյամբ յու
րաց նել դրան ցից գո նե որ ևէ եր կու սը: Եվ այդ 
ա մե նը կր թա գոր ծըն թա ցում ի րա կա նաց նում 
ե նք բա վա կա նին ա րագ տեմ պով. գեր բեռն
ված ծրա գիր, քիչ ժա մա քա նակ, ծա վա լուն 
ու սում նա կան նյութ, շատ տնային ա ռա ջադ
րանք. ար դյուն քում՝ ա շա կեր տը թևա թափ է 
լի նում, ը նկ նում է նրա ի նք նա գնա հա տա կա
նը, ու նե նում է թե րար ժե քու թյան զգա ցում...: 
Ի սկ Կո մենս կին վս տա հա բար նշում է՝ «Ոչ մի 
բա նում պետք չէ շտա պել: Չէ՞ որ բնու թյու նը 
ևս չի շտա պում, այլ ա ռաջ է շարժ վում դան
դաղ. թռ չու նը շուտ ձա գեր հա նե լու հա մար 
ձվե րը չի նե տում կրա կի մեջ, այլ չա փա զանց 
դան դաղ կեր պով տա քաց նում է դրանք բնա
կան ջեր մու թյամբ, սնում նրանց քիչ–քիչ՝ 
տա լով այն քան սնունդ, որ քան նրանք կա
րող են մար սել...»: 

Ի րոք, ե թե ու սու ցի չը ե րե խային սո վո րեց
նում է ոչ թե այն չա փով, ի նչ չա փով նա կա
րող է յու րաց նել, այլ ի նչ չա փով, որ ի նքն է 
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(նույնն է թե ծրա գի րը) նա խա տե սում, ստի
պում է պա րա պել 7–8 ժամ դա սա րա նում, 
դրա նից բա ցի, մի քա նի ժամ էլ տա նը, ա պա 
նա խա թար վում է ե րե խայի ա ռող ջու թյու նը՝ 
մեր ժե լով նրա՝ բնու թյան կող մից պարգև 
ստա ցած ա ռող ջու թյու նը. «ե րի տա սար դու
թյան դաս տի ա րա կը, ճիշտ այն պես, ի նչ պես 
և բժիշ կը, մի այն բնու թյան օգ նա կանն է, և ոչ 
թե նրա տե րը» (3, 180):

Հայ ա կա նա վոր ման կա վարժ Հ. Հինդ
լյանն իր «Ան կեղծ է ջեր» աշ խա տու թյան 
մեջ նույն պես կար ևո րում է դա սա րան նե
րի օ դա փո խու թյան, ջեր մու թյան հար ցե րը, 
դա սա րան նե րում ջեր մա չա փի առ կա յու թյու
նը. «Ա ռող ջա պա հու թե ան ա մէ նեն կա րե ւոր 
պայ ման ներն մէկն է կա րե լի ե ղա ծին չափ 
մա քուր օդ շն չել: Չա փա հա սը 24 ժա մուն մէջ 
կը ծծե գրէ թե 10.000 լիտր օդ. տղան, ո րուն 
շն չա ռու թիւ նը շատ ա ւե լի ա րագ եւ բուռն է, 
պէտք ու նի, ը սել է, մէկ ժա մուն մէջ, գո նէ 
400 լիտր մա քուր օ դի» (4, 173): 

Նա հան գա մա նո րեն ան դրա դար ձել է 
ե րե խային մտա վոր ծան րա բեռ նե լու կար
ևո րու թյա նը: Նշ ված աշ խա տու թյան՝ «Ու ղե
ղի յոգ նու թի ին» են թա բաժ նում նշե լով, որ 
« գի տա կան ման կա վար ժու թե ան, ման կա
վար ժա կան բժշ կու թե ան սկզ բունք նե րու եւ 
պա տու էր նե րու մա սին դաս տի ա րակ նե րու 
տգի տու թիւնն ա շա կերտ նե րու մէջ բազ մա
թիվ զո հեր կ՛ը նէ ա մէն օր. ու ղե ղի յոգ նու
թե ան կա րե ւոր հար ցը մղած է ման կա վարժ 
բժիշկ նե րեն այդ յոգ նու թիւ նը չա փե լու ե ղա
նակ ներ գտ նել դա սին սկիզբն ու վեր ջը 
կա տա րո ւած հա ւա սար դժո ւա րու թիւն ներ
կա յաց նող եր կու զրուն ցագ րու թե ան մէջ կը 
տես նի ո ր՝ ե րկ րոր դին մէջ պա րու նա կո ւած 
սխալ նե րուն մի ջինն ա ւե լի վեր է, քան ա ռա
ջի նին մէջ, ի նչ որ ու ղե ղի յոգ նու թե ան ար
դյունք է» (4, 151): 

Ե րե խայի մտա վոր գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վո րե լով ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցը ա ռող ջա պա հա
կան տե սան կյու նից ճիշտ կազ մա կեր պե լու 
խնդ րով՝ Հինդ լյանն ան դրա դառ նում է նաև 
դպ րո ցա կան դա սա ցու ցա կի կազմ ման հար
ցե րին՝ ա ռա ջար կե լով ճիշտ դա սա վո րել ու
սում նա կան ա ռար կա նե րը, կար ևո րել դրանց 
հեր թա կա նու թյու նը: Նա մաս նա վո րա պես 
կար ևո րում է ե րե խայի մտա վոր աշ խա
տան քի և հանգս տի ար դյու նա վետ պա հե րի 

տար բե րա կու մը. «Ա շա կերտ նե րու յոգ նեւ թե
ան տե սա կէ տով՝ աշ խա տու թե ան լա ւա գոյն 
օ րերն են հանգս տե ան օ րո ւան մը յա ջոր դող 
եր կու ա ռա ջին օ րե րը: – Օ րո ւան լա ւա գոյն 
ժա մերն են ա ռա ւո տե ան եր կու ա ռա ջին ժա
մե րը: Եր կու ժա մէ վերջ դա դար մը կա րե ւոր 
է» (4, 249):

Հինդ լյա նը պն դում էր, որ ման կա վարժ
նե րը ե րե խա նե րին պետք է սո վո րեց նեն ոչ 
թե այն, ի նչ ի րենք են ու զում, այլ այն, ին չը 
հե տաքր քիր է և «տ ղան կու զի սոր վի և ի նչ 
որ կա րող է սոր վիլ ո րոշ տա րիք նե րու մեջ` 
ա ռանց իր ա ռող ջու թիւ նը վնա սե լու…» (4, 
195): 

Այս հան գա ման քը Հինդ լյա նը կար ևոր 
ու ան հրա ժեշտ է հա մա րում ոչ մի այն ա շա
կեր տի ու ղեղն ա վե լորդ չծան րա բեռ նե լու, 
ան հար կի հոգ նու թյուն չպատ ճա ռե լու, այլև 
ո ւս ման նկատ մամբ սեր ու հա կում ա ռա ջաց
նե լու նկա տա ռու մով, ո րը շատ ան գամ ե լա
կե տա յին նշա նա կու թյուն ու նի ու սում նա կան 
շար ժա ռիթ նե րի ձևա վո րման և ար դյու նա վե
տու թյան ա պա հով ման հար ցե րում: 

Ցայ սօր այս դրույթ ներն ար դի ա կան են 
և ի րա վամբ կա րող են լրաց նել դա սին ներ
կա յաց վող ա ռող ջա գի տա կան պա հանջ նե րի 
շար քը: 

Ա ռող ջա գի տու թյան տե սան կյու նից ճիշտ 
ան ցկաց վող դա սը ե րե խա նե րի մեջ պետք է 
ապ րե լու, ա ռողջ լի նե լու ցան կու թյուն ա ռա
ջաց նի, սո վո րեց նի նրանց ու րա խա նալ յու
րա քան չյուր ապ րած օր վա հա մար, ցույց 
տա, որ կյան քը հի աս քանչ է: Եվ որ պես զի 
նրանց մեջ ձևա վոր վի դրա կան ի նք նագ նա
հա տա կան, ման կա վար ժը ա ռա ջին հեր թին 
պետք է խու սա փի ա շա կեր տին ա նել այն պի
սի դի տո ղու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են խո
ցել նրա ի նք նա սի րու թյու նը: Ա վե լի շա հե կան 
է նրա հետ հա րա բե րու թյուն ներն այն պես 
կա ռու ցել, որ դրանք նպաս տեն ա ռա վե լու
թյուն ներն ի հայտ բե րե լուն և խթա նե լուն, 
ի սկ վար քի ան ցան կա լի դրս ևո րում նե րը կա
րե լի է վե րաց նել պայ մա նա վոր  վա ծու թյան 
մի ջո  ցով: «Ա րի՛ պայ մա նա վոր վենք» նա խա
դա սութ յու նը ա մե նա արդ յու  նա վետ մի ջոցն է, 
ո րը թույլ է տա լիս մարդ կանց խա ղաղ հա
մա գո յակ ցել:

Ա նհ րա ժեշտ է զգու շո րեն կի րա ռել գնա
հատ ման հա մա կար գը, որ պես զի ե րե խան 
ը մբռ նի գի տե լի քի և ոչ թե գնա հա տա կա նի 
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ար ժե քը: Հար կա վոր է կի րա ռել տար բե րակ
ված ու սու ցում, օգ նել ե րե խա նե րին հեշտ 
յու րաց նե լու ու սում նա կան նյու թը, ցու ցա բե
րել ան հա տա կան մո տե ցում՝ տա լով նրանց 
ի րենց ու ժե րին հա մա պա տաս խան հանձ նա
րա րու թյուն  ներ: Ար դյուն քում բարձ րա նում է 
ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նը՝ ա պա հո
վե լով պա րարտ հող ան վտանգ և ար դյու նա
վետ աշ խա տան քի հա մար: 

Ու սուց չի հան գիստ, մեղմ տո նը, սո վո
րող նե րին ա նու նով դի մե լը, ժպի տը նպաս   
տում են ե րե խա նե րի մեջ կեն սա սի րու թյան 
և լա վա տե սու թյան սեր ման մա նը: Կար ևոր է 
նաև, որ ե րե խա նե րը հար գանք զգան ի րենց 
յու րա քան չյուր կար ծի քի և պա տաս   խա նի 
հան դեպ, նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ նրանք 
ո ւղղ ված հար ցին սխալ են պա տաս  խա նել: 

Ու սուց չի ձայ նի և դրա՝ սո վո րո ղի ա ռող
ջու թյան վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան մա
սին Շաց կին ներ կա յաց րել է ու շագ րավ մի 
դի տարկ ում, ը ստ ո րի՝ ե րբ ու սու ցի չը դա սի 
մեծ մա սը հատ կաց նում է եր կա րու ձիգ բա
ցատ րու թյուն նե րին՝ չփո խե լով ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րը, ա պա նրա 
նույն տո նով կրկն վող ձայ նը ա ռա ջաց նում 
է շշ մեց նող ազ դե ցու թյուն, և ա շա կերտ նե րը 
սկ սում են նիր հել: Այս եր ևույ թն, ան շուշտ, 
բա ցար ձա կա պես կապ չու նի ֆի զի ո լո գի ա
կան քուն եր ևույ թի հետ: Այն տագ նա պա լի 
քուն է. ա շա կեր տը քնում է՝ գի տակ ցե լով, 
որ չպետք է քնի: Նա ի րեն ստի պում է լսել 
ու սուց  չին՝ ապ րե լով մե ղա վո րու թյան զգա
ցում, և պար սա վան քի է են թարկ վում դա սը 
չլ սե   լու հա մար… Այ սինքն՝ նա պայ քա րում է 
ար գե լակ ման ի րա վի ճա կի դեմ, լա րում է իր 
ու շադ րու թյու նը՝ ար դյուն քո ւմ, ի նչ պես փաս
տում է պրո ֆե սոր Պավ լո վը, խան գար վում է 
նրա նյար դային հա մա կար գը: Ի սկ այս ա մե
նի « մե ղա վո րը», ի նչ պես նշում է Շաց  կին, 
«ըստ է ու թյան ու սուց չի դա սա վանդ ման վատ 
կողմն է» (5, 107):

Հետ ևա բար՝ հար կա վոր է դպ րո ցում այն
պի սի բա րեն պաստ մի ջա վայր ստեղ ծել, 
որ տեղ ե րե խայի ու սու ցումն ըն թա նա ոչ թե 
նրա ա ռող ջու թյան հաշ վին, այլ ի բրև դպ րո
ցա կա նի ներ քին նե րու ժի բա ցա հայտ մանն 
ու զար գաց մա նը միտ ված հա մա կարգ ված 
աշ  խա տան քի ար դյունք:

Այն ու սու ցի չը, ով սի րում է իր աշ խա տան
քը և մտա հոգ է իր սա նե րի ա ռող  ջու թյան խն

դիր նե րով, դա սին նա խա պատ րաստ վե լիս 
կա րող է օգ տա գոր ծել այն հանձ նա րա րա
կան նե րը, հնար նե րը, մե թոդ ներն ու տեխ
նո լո գի ա նե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են ա ռող ջա
պահ   պան ման կա վար ժու թյա նը:

Դ րանք ե ն՝
1.  Դա սա րա նի հի գի ե նիկ պայ ման նե

րը, ո րոնք պետք է բա վա րա րեն ո րո շա կի 
պա հանջ ներ (օ դի ջեր մաս տի ճան, օ դա փո
խու թյուն, մաք րու թյուն, գրա տախ տա կի և 
դա սա սե նյա կի բա վա րար լու սա վոր վա ծու
թյուն, տհաճ և մի ա լար ձայ նա յին գրգ ռիչ նե
րի բա ցա ռում և այլն):

2.  Մեկ դա սա ժա մի ըն թաց քում ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի 
(հար ցում, գրա վոր աշ խա տանք, ըն թեր ցա
նու թյուն, ո ւնկնդ րում, պատ մել, զն նա կան 
պա րա գա նե րի դի տում, հարց ու պա  տաս     
խան, խաղ, ֆիզ դա դար) փո փո խու մը 4–7 
ան գամ: 

3. Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ձևե րի հեր թա գայ ման մի ջին տևո
ղութ յու նը և փո փոխ ման հա ճա խու թյու նը 
պետք է կազ մեն 7–10 ր: 

4. Ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ի նք նար տա հայտ մանն ու 
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան ակ տի վաց մանն 
ո ւղղ ված մե թոդ նե րի ը նտ րութ յուն և դա սի 
ժա մա  նակ դրանց գոր ծադր ման տե ղի հս
տա կե ցում: 

5. Ա շա կերտ նե րի դիրք (հետ ևո՞ւմ է 
ա րդյոք ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի կեց ված
քին, աշ խա տան քի տե սա կով պայ մա նա վոր
ված՝ փոխ վում են ա րդյոք ա շա կերտ նե րի 
դիր քե րը): 

6. Ա ռող ջա պահ պան մի ջո ցա ռում
նե րի առ կա յու թյուն. ֆիզ կուլտ դա դար ներ, 
լից քա թափ ման վար ժու թյուն ներ, շն չա ռա
կան մարմ նա մար զու թյուն, աչ քե  րի մար զում 
(15–20 րո պեն մեկ՝ մեկ րո պե տևո ղու թյամբ 
3 թեթև վար ժու թյան կրկ նութ յուն): 

7. Ա ռող ջու թյան և ա ռողջ ապ րե լա կեր
պով պայ մա նա վոր ված՝ սե փա կան ա ռող
ջութ յան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի ձևա
վո րումն ի բրև ար ժեք: 

8. Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ ա շա կերտ նե րի դր դա պատ ճառ
նե րի (ար տա քին դր դա պատ ճառ՝ գնա հատ
ա     կան, գո վեստ, սա տա րում, մր ցակ ցու թյուն, 
և ներ քին դր դա պատ ճառ՝ ա վե լին ի մա նա լու 



410

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  Ե Վ  Վ Ա Լ Ե Ո Լ Ո Գ Ի Ա

ձգ տում, ու սում նա սիր վող նյու թի նկատ մամբ 
հե տաքրք րութ յուն) առ կա յու թյու նը։ 

9. Ու սուց ման տեխ նի կա կան մի ջոց նե
րի կի րառ ման ան հրա ժեշտ պա հը և տևո ղու
թյու նը (հի գի ե նիկ նոր մե րին հա մա պա տաս
խան): 

10.  Դա սի ա վար տի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը և տեմ պը. զան գից հե տո ե րե խա
նե րին դա սա րա նում պա հե լը և այլն:

11.  Դա սի բո վան դա կային մա սում 
ա ռող ջու թյան, ա ռողջ ապ րե լա կեր պին վե
րա բե րող հար ցե րի քն նար կում ներ, դրանց և 
մար դու ա ռող ջու թյան միջև առ կա կա պե րի 
բա ցա հայ տում: Ա ռող ջու թյան՝ որ պես մար
դու գե րա գույն ար ժե քի նկատ մամբ վե րա
բեր մուն քի ձևա վո րում, ա ռողջ ապ րե լա կեր
պի է ութ յան ըն կա լում, ան հա տա կան վար քի 
ձևա վո րում, վտան գա վոր սո վո րույթ նե րի 
հետ ևանք նե րի մա սին գի տե լիք նե րի փո
խան ցում և գի տակ ցութ յան ձևա վո րում: 

12.  Ա շա կերտ նե րի՝ դա սին ակ տի վո
րեն մաս նակ ցե լու ար տա քին և ներ քին դր
դա պատ ճառ նե րի առ կա յու թյուն: Ար տա
քին շար ժա ռիթ. գնա հա տա կան, գո վեստ, 
ա ջակ ցում, մր ցակ ցու թյուն և այլն: Ներ քին 
շար ժա ռի թի խթա նում. ա վե   լին ի մա նա լու 
մղում, բա վա կա նու թյուն՝ ակ տի վ մաս նակ
ցու թյու նից հե տա քրքր վա ծութ յուն: 

13.  Դա սի ժա մա նակ ծան րա բեռն վա
ծու թյան լից քա թափ ման ձևե րի առ կա յութ
յուն. կա տակ, հու մո րային նկար, ե րա ժշ տա
կան դա դար և այլն:

14.  Դա սա գոր ծըն թա ցում առ կա հո գե
բա նա կան մթ նո լոր տը, ու սու ցիչ–ա շա կերտ, 
ա շա  կերտ–ա շա կերտ փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը (հար մա րա վե տու թյուն–լար վա    ծութ
յուն, հա մա գոր ծակ ցու թյուն–ա նա ռար կե լի 
հե ղի նա կու թյուն, ան հա տա կան–ֆ րոն տալ, 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կութ յուն  նե
րի հաշ վա ռում. բա վա րար–ան բա վա րար, 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն–մր ցակ ցութ յուն, 

ըն կե րա սի րու թյուն–թշ նա մու թյուն, հե
տաքրքր վա ծութ յուն–ան տար բե րութ յուն, ակ
տի վու թյուն–պա սի վու թյուն):

15.  Դա սի ա վար տին պետք է ու շադ րու
թյուն դարձ նել հետ ևյա լի վրա. 

ա) ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը, այ սինքն՝ այն ժա մա
քա նա կը, ո րն ա շա կերտ նե րը ծախ սում են 
ու սում նա կան աշ խա տան քի վրա, պետք է 
կազ մի 60 տո կո սից ա վե լի, բայց 75–80 տո
կո սից քիչ,

բ) դա սի ա վարտ ման տեմ պը. ա րագ 
տեմ պի դեպ քում ժա մա նակ չի մնում ա շա
կերտ նե րի հար ցե րի հա մար, գործ նա կա նում 
ա շա կերտ ներն ա ռանց մեկ նա բա նու թյուն նե
րի ար տագ րում են տնային հանձ նա րա րու
թյուն նե րը: Դան դաղ տեմպ. ա շա կերտ ներն 
ու նեն հար ցեր տա լու հնա րա վո րու թյուն, ի սկ 
ու սու ցի չը՝ տնային ա ռա ջադ րան քը մեկ նա
բա նե լու: 

գ) ու սու ցի չը սո վո րող նե րին պա հում է 
զան գից հե տո՝ օգ տա գոր ծե լով դա սա մի ջո
ցը: 

Այս պի սով՝ ը ստ դա սի ան ցկաց ման 
ա ռող ջա գի տա կան մո տեց ման` այն պետք 
է ա պա հո վի կրտ սեր դպ րո ցա կա նի կեն
սա կան ու ժե րի պահ պա նումն ու ա վե լա ցու
մը՝ դա սի սկզ բից մինչև վերջ: Ու սու ցի չը ոչ 
մի այն պահ պա նում, այլև ամ րապն դում է 
ա շա կերտ նե րի ա ռող ջու թյու նը՝ ա ռա վել ար
դյու նա վետ դարձ նե լով ու սում նա կան գործ
ըն թա ցը: Ի նչ պես Հ. Հինդ լյանն է ա սում, 
ան հրա ժեշտ է. որ «ա ռող ջա պա հու թիւ նը 
նկա տո ւի ման կա վար ժութ ե ան ըն դա կից մէկ 
մա սը» (2, 238): Սա նշա նա կում է, որ յու րա
քան չյուր ու սու ցիչ պի տի ու նե նա ե րե խայի 
կազ մա բնա խո սութ յա նը վե րա բե րող գի տե
լիք ներ, ման կա վար ժա կան հմ տու թյուն նե րի 
ան հրա ժեշտ պա շար՝ իր ա ռա քե լութ յու նը 
գրա գետ կազ մա կեր պե լու հա մար:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Л. Б. Ды хин, В. С. Ку куш кин, А. Г. Труш кин, Пе да го ги чес кая ва ле о ло ги я, Март, 2005.
2. Ս. Վի չե նյան, Ման կանց խնա   մա տա րու թյան հա տուկ բնա կան, բա րո յա կան և ի մա ցա կան հրա

հանգ, Ա լեք սանդ րա պոլ, 1844: 
3. Յ. Ա. Կո մենս կի, Մեծ դի դակ տի կա, Եր., 1962: 
4. Յ. Թ. Հինդ լե ան, Ան կեղծ է ջեր, տպագ րու թիւն Յ. Մա թէ ո սե ան, Կ. Պո լիս, 1913:
5. Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան մո տե ցում ներ, 20–րդ դա րի ման կա վար ժա կան տե սու թյուն

ներ, Եր., « Նո յան տա պան», 2005:



411

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  Ե Վ  Վ Ա Լ Ե Ո Լ Ո Գ Ի Ա

ВА ЛЕ О ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ К УРО КУ В МЛАД ШЕЙ ШКО ЛЕ 
А.  ТО ПУ ЗЯН, М. МА НУ КЯН 

Фак то ры, дейст ву ю щие на ка чест во здо ров ья под рас та ю ще го по ко ле ни я, в ос нов ном 
ре а ли зу ют ся в шко ле, пос коль ку имен но в этой об ра зо ва тель ной сре де про ис хо дит со ци аль
но–п си хо ло ги чес кая адап та ци я, здесь раз ви ва ет ся и фор ми ру ет ся око ло 70% важ ных фаз 
жиз ни. Мы зна ем, что ак тив ная часть дня ре бен ка про хо дит в шко ле, в част нос ти, на уро
ке. Сле до ва тель но, ис хо дя из ва ле о ло ги чес ких тре бо ва ний про ве де ния уро ка, оно долж но 
обес пе чить сох ра не ние и уве ли че ние жиз нен ных сил млад ше го школь ни ка с на ча ла уро ка 
до его кон ца. Обу че ние ре бен ка долж но про хо дить не за счет его здо ров ья, а долж но явить
ся ре зуль та том ко ор ди ни ро ван ной, сис те ма ти чес кой ра бо ты, нап рав лен ной на раск ры тие и 
раз ви тие по тен ци а ла обу ча е мо го. 

HEALTH CARE (VALEOLOGICAL) REQUIREMENTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL
A. TOPUZYAN, M. MANUKYAN 

Factors affecting the growth of the growing generation are generally reflected in the school 
because the child’s social–psychological adaptation occurs in this educational environment. About 
70 % of his/her life’s important stages are developed and shaped here. As we know, the active part 
of the child’s day is organized at school, in particular during the class. Therefore, according to the 
lesson’s health care (valeological) approach, it should ensure the preservation and enhancement 
of the vital forces of a junior schoolchild from the beginning of the lesson to the end. Child’s ed
ucation should not proceed at the expense of his/her health but rather as a result of coordinated 
work aimed at identifying and developing the student’s potential.
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Հայտ նի է, որ տեխ նո լո գի այի դա սին յու
րա քան չյուր աշ խա տան քային հանձ նա րա
րու թյուն կա տա րե լու հիմ նա կան պայ ման է 
մտա վոր գոր ծո ղու թյու նը, ո րն աշ խա տան
քին տա լիս է նպա տա կային, ի մաս տային 
գոր ծու նե ու թյան բնույթ և բնո րոշ է մի այն 
մար դուն: Այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րին են 
վե րա բե րում ա ռա ջին հեր թին վեր լու ծու թյու
նը և հա մե մա տու թյու նը (1, 32–34): 

Ա ռար կա նե րը վեր լու ծե լու ու նա կու թյան 
հա տուկ ու սու ցու մը ցույց է տա լիս, որ մտա
վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը 
ա ռար կայի մեջ ա վե լի քիչ նշան ներ են նկա
տում, քան բնա կա նոն զար գա ցող ի րենց 
հա սա կա կից նե րը: Տր ված օ րի նա կի հի ման 
վրա կա տար վող աշ խա տան քի հանձ նա
րա րու թյու նը ե րե խա նե րը չեն կա րո ղա նում 
ի նչ պես հարկն է ու սում նա սի րել և սահ մա
նա փակ վում են հա յաց քով: Գոր ծու նե ու թյան 
այդ փու լում շատ ա շա կերտ ներ գե րագ նա
հա տում են ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
այ սինքն՝ նրանք վս տահ պա տաս խա նում են 
ու սուց չի հար ցին, որ ի նք նու րույն կհաղ թա
հա րեն ա ռա ջադր վող հանձ նա րա րու թյու նը: 
Ա ռա ջադ րան քում չմ տած ված գոր ծո ղու թյու
նը և թույլ կողմ նո րո շու մը բե րում է սխալ նե
րի, ո րոն ցից շա տե րը ե րե խա նե րը չեն ո ւղ
ղում: Նման պատ կեր ներ դիտ վում են նաև 
ա ռար կա նե րի հա մե մա տու թյան ժա մա նակ: 
Հա ճախ ե րե խան դժ վա րա նում է ա ռանձ
նաց նել հիմ նա կան նշան նե րը, ո րոն ցով 
պետք է ի րա կա նաց վի տվյալ մտա վոր գոր
ծո ղու թյու նը, կա տար վող աշ խա տան քը չի 
ի րա կա նաց վում հա մե մա տու թյան փու լե րով:

Գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ 
նշ վում է, որ ե րե խա նե րի վեր լու ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան ոչ բա վա րար լի նելն ար
տա հայտ վում է ապ լի կա ցի ոն աշ խա տան քի 
ժա մա նակ` ա ռար կա յա կան նմու շի հի ման 

վրա և հատ կա պես կա ռու ցո ղա կան աշ խա
տան քի ժա մա նակ (4, 356–360):

Մտա վոր գոր ծու նե ու թյան ձևա վոր ման 
խան գա րումն ար տա հայտ վում է նաև նրա
նում, որ ե րե խա նե րը դժ վա րա նում են ճիշտ 
ա ռանձ նաց նել ա ռա ջադր վող աշ խա տան քի 
փու լե րը, չեն կա րո ղա նում հս տակ կա տա րել 
դրանց հա ջոր դա կա նու թյու նը, չեն պատ կե
րաց նում հե տա գա քայ լե րը և ար դյուն քը: 
Այլ կերպ նրանք դժ վա րա նում են հե տա գա 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան պլա նա
վոր ման հար ցում: Թեր զար գա ցած են լի
նում նաև վե րահս կո ղու թյան հմ տու թյուն
նե րը, այ սինքն` բա ցա կա յում է կա տար վող 
աշ խա տան քի ի նք նաս տուգ ման պա հան ջը: 
Աշ խա տան քը գնա հա տե լու ժա մա նակ ե րե
խա նե րը չեն վեր լու ծում ստաց ված ար դյուն
քը, չեն հա մե մա տում այն ի րա կան նմու շի 
հետ և հա ճախ դրան տա լիս են չա փա զանց
ված գնա հա տա կան: Ե րե խա նե րի գոր
ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր ման և դրանց 
վե րահս կո ղու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը կապ ված են նրանց խոս քի գոր ծու նե
ու թյան կար գա վոր ման ան բա վա րա րու թյան 
հետ (2, 54–56): 

Ինչ պես հայտ նի է, խոս քի դերն ար տա
հայտ վում է նրա նով, որ այն ո ւղ ղոր դում 
և կար գա վո րում է ու սում նաաշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյու նը, նպաս տում է նրա 
ճշգրտու թյա նը և ի մաս տա վոր մա նը: Ե րբ 
պատ մում են կա տար վող աշ խա տան քի մա
սին, մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րը դժ վա րա նում են ճիշտ նկա
րագ րել ա ռա ջարկ վող նմու շը: Ե րե խա ներն 
ու նե նում են բա ռա պա շա րի սահ մա նա փա
կում, քե րա կա նա կան ձևե րի ոչ ճիշտ ըն կա
լում, ի նչ պես նաև դժ վա րու թյուն ներ նա խա
դա սու թյու նը ճիշտ ձևա կեր պե լու հար ցում: 
Օ րի նակ` ե րբ նրանց հանձ նա րար վում է որ

ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ

ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԵ ՐԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՄՏԱ ՎՈՐ  

ՀԵ ՏԱՄ ՆԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
ՀՈ ԳԵ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ  

ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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ևէ աշ խա տանք՝ ան հրա ժեշտ բա ռը փո խա
րի նում են մեկ այլ բա ռով: Ե րբ ե րե խային 
հանձ նա րար վում է զար դա րել ե ղև նին, նա 
տո նա ծա ռի խա ղա լի քին կա րող է ան վա
նել լապ տեր, շր ջան, գն դակ և այլն: Այդ 
պատ ճա ռով մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ու սու ցու մը կազ մա
կեր պե լիս պետք է ի մա նալ ոչ մի այն նրանց 
ը նդ հա նուր, այլև ան հա տա կան զար գաց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ե րե խա նե րի ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման հա մար մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նեն մշա կու թային աշ խա
տան քը, աշ խա տա վայ րի կազ մա կեր պու
մը: Ու սուց ման ա ռա ջին օր վա նից հա տուկ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել ե րե խա
նե րի դաս տի ա րա կու թյա նը, որ պես զի ե րե
խա նե րը կա րո ղա նան նա խա պատ րաս տել 
աշ խա տան քի մի ջա վայ րը և պահ պա նեն 
կարգ ու կա նոն: Պետք է ճիշտ նա խա
պատ րաս տել տվյալ աշ խա տան քի հա մար 
ան հրա ժեշտ գոր ծիք նե րը, նյու թե րը և աշ
խա տան քի ա վար տից հե տո նույ նու թյամբ 
տե ղա վո րել ի րենց հա մա պա տաս խան տե
ղե րում: Աշ խա տան քի կա տար ման ճիշտ 
ձևը դրս ևոր վում է նրա նում, որ խնայո ղա
բար և ճիշտ օգ տա գործ վի տրա մադր ված 
նյու թը, և ե րե խա նե րը գտ նեն աշ խա տան
քի ար դյու նա վետ ե ղա նակ նե րը: Ու սուց ման 
ար դյու նա վետ ե ղա նակ է հան դի սա նում 
գրա տախ տա կի վրա նա խա պես նշում ներ 
կա տա րե լը: Այդ դեպ քում ու սու ցի չը գրա
տախ տա կին նկա րում է ա ռար կան, ի սկ 
ա շա կեր տը կա վի ճով ցույց է տա լիս, թե 
ի նչ պես ին քը պետք է աշ խա տի: Նպա տա
կա հար մար է նաև պատ րաս տել այն պի սի 
հանձ նա րա րու թյուն, որ տեղ մա սե րը տր
վում են ստույգ, կոնկ րետ քա նա կու թյամբ: 

Հաս տատ ված է, որ աշ խա տան քի ժա
մա նակ ե րե խա նե րի կազ մա կերպ չա կան 
ու նա կու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ի նչ
պես նաև ան վտանգ աշ խա տան քի և աշ
խա տան քի հի գի ե նայի կազ մա կերպ ման 
հա մար, ան հրա ժեշտ է հի շել, որ մի այն աշ
խա տան քի կա տար ման ե ղա նակ նե րի և պա
հանջ նե րի ճիշտ ցու ցադ րու մը բա վա րար չէ, 
այն պետք կազ մա կեր պել պար բե րա բար: 
Աշ խա տան քը պետք է ի րա կա նաց վի այն
պես, որ ա շա կերտ նե րը նա խա պես մտա
ծեն ա ռա ջադ րան քի շուրջ, ոչ թե մի ան գա

մից գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րեն: Այս պես` 
մկ րա տով աշ խա տե լու ժա մա նակ ու սու ցի չը 
սկզ բում սո վո րեց նում է ու ղիղ գծով կտ րե
լու, այ նու հետև ան նշան կո րու թյուն ու նե ցող 
գծե րով կտ րե լու հմ տու թյուն, հե տո ե րե
խա նե րը սո վո րում են ու ղիղ ձևան մուշ նե րի 
ան կյուն նե րը կլո րաց նել և վեր ջա պես ան
ցնել կո րագ ծեր ստա նա լուն: Ա ռա ջադ րան
քի աս տի ճա նա կան բար դաց ման օ րի նակ 
կա րող է լի նել նաև նմու շի վեր լու ծու թյու նը: 
Ի մա նա լով մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու
նե ցող ե րե խա նե րի մտա վոր զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ու սու ցի չը 
վեր լու ծու թյու նը սկ սում է պարզ ա ռար կա
նե րից, ո րոնք ու նեն ա վե լի քիչ հատ կա նիշ
ներ և կա րող են ե րե խա նե րի կող մից հեշ
տու թյամբ ա ռանձ նաց վել, տար բե րակ վել: 
Հե տա գա դա սե րին, ե րբ ե րե խան սկ սում 
է լավ տի րա պե տել այդ գոր ծո ղու թյա նը, 
նմու շի վեր լու ծու թյան պա հանջ նե րը սկ սում 
են ա վե լա նալ: Ու սում նա կան նյու թի աս
տի ճա նա կան բար դա ցու մը հան դի սա նում 
է աշ խա տան քի ի նք նու րույն կա տար ման 
զար գաց ման կար ևո րա գույն պայ ման նե րից 
մե կը: Ու սու ցի չը պետք ճիշտ կողմ նո րոշ վի 
ա շա կեր տի պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյու նը 
օգ տա գոր ծե լու հար ցում, պետք է լավ հաս
կա նա, թե ե րե խան ի նչ կա րող է ըն կա լել այ
սօր և ին չի է ըն դու նակ վա ղը: Դա կօգ նի 
ու սուց չին խու սա փել հա ճա խա կի հու շում
նե րից: Ե րե խային պետք հնա րա վո րու թյուն 
տալ, որ պես զի նա ի նք նու րույն մտա ծի, հա
վա քի մտ քե րը, չշ տա պի, որ պես զի չս խալ վի: 
Եր բեմն ճիշտ պա տաս խան ստա նա լու հա
մար բա վա կան է նաև ե րե խայի ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց նե լը (3, 41–45): 

Ակ ներև է, որ ա շա կերտ նե րի հո գե ֆի
զի կա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, պայ մա նա վոր ված ու սուց ման 
դժ վա րու թյուն նե րի հետ, ա ռա ջաց նում են 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի
վաց ման խն դիր ներ: Այս ա ռու մով կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն այն հար ցե րը, ո րոնք 
ու սու ցի չը ե րե խա նե րին տա լիս է աշ խա
տան քի կա տար ման տար բեր փու լե րում՝ 
ա րթ նաց նե լով նրանց մեջ ար տա հայտ վե լու 
ցան կու թյուն: Հար ցե րը պետք է նա խա պես 
լավ մտած ված և մշակ ված լի նեն: Դրանք 
կա րող են այն պես կազմ ված լի նել, որ 
հենց հար ցի մեջ առ կա լի նի պա տաս խա
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նի մի մա սը: Այդ ա մե նի հետ պետք հաշ
վի առ նել այն, որ ե րե խան կա րող է սխալ 
ար տա հայ տել, սխալ օգ տա գոր ծել միտ քը, 
բա ռը և քե րա կա նո րեն սխալ ձևա կեր պել 
նա խա դա սու թյու նը: Ո ւղ ղե լով ա շա կեր տին 
և մատ նան շե լով սխալ պա տաս խա նը՝ մի ա
ժա մա նակ պետք խրա խու սել նրա ար տա
հայտ վե լու ցան կու թյու նը և թույլ չտալ, որ 
նա զգա իր ի նք նու րույն լի նե լու ան կա րո
ղու թյու նը: Նմու շի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ 
ու սու ցի չը օգ նում է ա շա կեր տին հս տակ հա
ջոր դա կա նո րեն և ամ բող ջու թյամբ վեր լու
ծել ա ռար կան, ի սկ պա տաս խա նի ո րոն ման 
ժա մա նակ ա շա կեր տը սո վո րում է ակ տիվ 
մտա ծել, դա տել և ա պա ցու ցել: 

Որ ևէ ա ռար կայի կա ռուց ման ժա մա նակ 
ա շա կեր տը պա տաս խա նում է հար ցե րին, 
թե ի ՞նչ մա սե րից է կազմ ված ա ռար կան, 
քա նի՞սն են դրանք, կա՞ն ա րդյոք ան վա
նու մով կամ չա փե րով ի րար նման մա սեր, 
ան վա նում նե րով մի ան ման, բայց տար
բեր չա փե րով մա սեր և քա նի՞սն են դրանք: 
Հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման 
խթան են հան դի սա նում այն հար ցե րը, 
ո րոնք պա հան ջում են նույ նա տիպ, բայց ոչ 
նույ նան ման ա ռար կա նե րի կամ պատ կեր
նե րի հա մե մա տու թյուն: Օ րի նակ` ավ տո բու
սի ապ լի կա ցի ոն աշ խա տան քի ժա մա նակ 
ու սու ցիչն ա ռա ջար կում է այն հա մե մա տել 
տրո լեյ բու սի հետ: Ա շա կերտն այդ հար
ցե րին պա տաս խա նե լու ժա մա նակ պետք 
ա ռանձ նաց նի այդ եր կու օ րի նակ նե րի նմա
նու թյունն ու տար բե րու թյու նը և նշի այն: 
Աշ խա տան քի այս պի սի ձևը մեծ հե տաքրք
րու թյուն է ա ռա ջաց նում ե րե խա նե րի մեջ 
հատ կա պես, ե րբ հա մե մա տե լու և վեր լու
ծե լու ա ռար կա նե րը ճիշտ են ը նտր ված: Օգ
տա կար են նաև այն հար ցե րը, թե ի նչ պի սի 
ե րկ րա չա փա կան ձև ու նեն այդ ա ռար կա նե
րի մա սե րը և ա ռար կան` ամ բող ջու թյամբ: 
Կար ևոր է հա մար վում «ին չու» հար ցը, 
ո րը թույլ է տա լիս ե րե խայի մեջ ձևա վո րել 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը : Աշ խա
տան քի պլա նա վոր ման և ի րա կա նաց ման 
հար ցում, ե րե խա նե րի օգ նում են հետ ևյալ 
հար ցե րը` ին չի՞ց պետք է սկ սել աշ խա տան
քը, ի ՞նչ պետք է ա նել հե տո, ի ՞նչն է ար դեն 
կա տար ված, ի ՞նչ է մնա ցել ա նե լու: 

Հաս տատ վել է, որ ե րե խա նե րը հար ցե
րին պա տաս խա նե լիս, հիմն վում են ա ռար

կա յա կան քար տի և աշ խա տան քի գրա ֆի
կա կան հա ջոր դա կա նու թյան վրա: Կար ևոր 
են նաև այն հար ցե րը, ո րոնք ու սու ցի չը տա
լիս է աշ խա տան քը կա տա րե լու ըն թաց քում: 
Այդ փու լում ե րե խա նե րին տր վող հար ցե րը 
նպաս տում են կա տար վող աշ խա տան քի գի
տակց մա նը, վե րահս կո ղու թյան հմ տու թյան 
զար գաց մա նը, ի մա ցա կան գոր ծըն թա ցի 
ակ տի վաց մա նը: Պետք է նշել, որ ի նչ քան 
քիչ է ե րե խան սխալ թույլ տա լիս, այն քան 
մեծ հե տաքրք րու թյամբ է սկ սում աշ խա տել և 
բարձր է լի նում նրա ճա նա չո ղա կան ակ տի
վու թյու նը: Աշ խա տան քի գնա հատ ման ժա
մա նակ ե րե խա նե րը սո վո րա բար ու շադրու
թյուն են դարձ նում մի այն աշ խա տան քի 
ար տա քին հատ կա նիշ նե րին` մաք րու թյանն 
և կո կի կու թյա նը: Դրա հա մար կար ևոր է սո
վո րեց նել ե րե խա նե րին գնա հա տել ա ռար
կան` նմու շի հետ հա մե մա տու թյան հի ման 
վրա: Ու սու ցի չը հարց նում է, թե ին չու է ա շա
կեր տը այդ պես գնա հա տել աշ խա տան քը, 
ի նչն է դրա նում լավ ստաց վել, ի սկ ին չը` ոչ: 
Բա ցի այդ հար ցե րից, ո րոնք ակ տի վաց նում 
են ե րե խա նե րի ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյու
նը, վեր ջինս էլ իր հեր թին նպաս տում է աշ
խա տան քի նկատ մամբ ա շա կերտ նե րի հե
տաքրք րու թյան ու դրա կան վե րա բեր մուն քի 
դրս ևոր մա նը: Ա շա կեր տը սկ սում է հաս կա
նալ, որ իր կա տա րած աշ խա տանքն ան հրա
ժեշտ է դպ րո ցի, ծնող նե րի և իր հա մար, որ 
իր աշ խա տան քով նա կա րող է ու րա խու թյուն 
պատ ճա ռել ու րիշ նե րին: Կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նի նաև նմու շի ար տա քին տես քը, 
որ պես զի նա ե րե խայի մեջ ա ռա ջաց նի ցան
կու թյուն այդ նույն ա ռար կան ի նք նու րույն 
պատ րաս տե լու հա մար: Պատ րաստ ված 
ա ռար կա նե րը պետք օգ տա գործ վեն ը ստ 
ի րենց նշա նա կու թյան` նվի րել ըն կեր նե րին 
կամ ծնող նե րին, օգ տա գոր ծել խա ղե րի ժա
մա նակ:

Պետք է հաշ վի առ նել նաև, որ ե րե խա
նե րի ցր վա ծու թյու նը, ու շադ րու թյան ան կա
յու նու թյու նը կա րող են հան գեց նել տար բեր 
սխալ նե րի: Ու սուց չի կող մից հա ճա խա կի 
ո ւղ ղում նե րը նվա զեց նում են աշ խա տան քի 
նկատ մամբ ե րե խա նե րի հե տաքրք րու թյու
նը, այդ պատ ճա ռով սխալ նե րի նա խազ գու
շա ցու մը հան դի սա նում է ման կա վար ժա կան 
աշ խա տանք նե րի կար ևո րա գույն օ ղակ նե
րից մե կը: Տար բեր ի րա վի ճակ նե րում նույն 
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նյու թի ու սու ցու մը նպաս տում է գի տե լի քի, 
հմ տու թյուն նե րի և ու նա կու թյուն նե րի ամ
բող ջա կան ըն կալ մա նը և ամ րապնդ մա նը: 
Այդ ա մենն ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել աշ խա
տան քի ու սուց ման ա ռա ջին ի սկ դա սե րից; 
Ե րե խա նե րին պետք է սո վո րեց նել չափ
ման գոր ծո ղու թյուն նե րը, քա նի որ չա փե լով 
ա ռար կան նրանք սկ սում են ա վե լի ու շա դիր 
վեր լու ծել: Վեր լու ծու թյու նը սո վո րեց նե լու 
ժա մա նակ ու սու ցի չը ե րե խային պետք է տա 
ո րո շա կի հար ցեր, ո ւղ ղի նրա կող մից տված 
սխալ պա տաս խան նե րը և ե րե խայի ակ տի
վու թյու նը հասց նի ա ռա վե լա գույ նի:

Ման կա վար ժա հե տա զո տա կան աշ խա
տանք նե րը փաս տում են, որ դժ վա րա նա լու 
դեպ քում ու սու ցի չը օգ նում է ա շա կեր տին, 
սա կայն պա հան ջում է լի ար ժեք և ի նք նու
րույն վեր լու ծու թյուն: Եր բեմն ան հրա ժեշտ 
է, որ պես զի ե րե խան ամ բող ջո վին կրկ նօ
րի նա կի նմու շը և հաս նի նրան, որ իր աշ
խա տան քը լի ո վին հա մընկ նի նմու շի հետ: 
Օ րի նակ` ու սու ցի չը պա հան ջում է, որ պես
զի ա շա կեր տը ե ղև նին զար դա րի այն պես, 
ի նչ պես նմուշն է: Դրա հա մար կա րող են 
օգ տա գոր ծել ապ լի կա ցի ոն նյու թեր, կա
ռու ցո ղա կան ա ռար կա ներ և այլն: Այս աշ
խա տան քը կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի այն 
այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խա նե րի մոտ լի ար
ժեք ձևա վոր ված կլի նի նմու շը վեր լու ծե լու և 
ը ստ դրա գոր ծե լու ու նա կու թյու նը, այ լա պես 
նրանց ու շադ րու թյու նը կա րող է չկենտ րո
նա նալ: Տեխ նո լո գի այի դա սին ու սու ցի չը 
պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նի այն 
բա ռե րին, ո րոնք ան հրա ժեշտ են բնօ րի նա
կը նկա րագ րե լիս և հետ ևի խոս քի ճիշտ քե
րա կա նա կան ձևա կերպ մա նը (5, 325–328): 

Ն մա նա տիպ հանձ նա րա րու թյուն նե րի 
կա տա րու մը նպաս տում է ոչ մի այն մտա
ծո ղու թյան գոր ծըն թա ցի զար գաց մա նը, այլ 

նաև ձևա վո րում է եր ևա կա յու թյու նը, ու շադ
րու թյու նը, ըն կա լու մը, պատ կե րա ցում նե րը: 
Բնօ րի նա կի վեր լու ծու թյան ու սուց ման ժա
մա նակ պետք է հաշ վի առ նել, որ ե րե խա նե
րը դժ վա րու թյամբ են մի ա ժա մա նակ կենտ
րո նա նում ա ռար կայի եր կու կամ ա վե լի 
հատ կա նի շի վրա և այդ ա մե նը նրանց հա
տուկ ձևով են սո վո րեց նում: Վեր լու ծու թյան 
զար գաց մա նը օգ նում է եր կու ա ռար կա նե րի 
հա մե մա տու թյու նը՝ դրանց նմա նու թյունն ու 
տար բե րու թյունն ա ռանձ նաց նե լու նպա տա
կով: Ի րա կա նաց նե լով հա մե մա տու թյու նը՝ 
ա շա կերտ նե րը սո վո րում են հե տա գա յում 
ու սում նա սի րել, մտա ծել դրանց նկա րա
գրու թյան սկզբ նաղ բյու րի վրա և փո խա րի
նել ամ րապնդ ված հա մե մա տու թյան մի ջո ցը 
մեկ ու րի շով: Որ քան ե րե խա նե րը ամ բող
ջա կան են հա մե մա տում, այն քան ա վե լի 
լավ են վեր լու ծում և ա ռանձ նաց նում ա ռան
ձին հատ կա նիշ նե րը: 

Կար ևոր է ե րե խա նե րի նկատ մամբ ան
հա տա կան մո տե ցու մը` գնա հա տել նրանց 
ջան քե րը, դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե
լու կա րո ղու թյու նը, աշ խա տու նա կու թյու նը, 
ի նք նու րույ նու թյան մա կար դա կը: Ե րկ չոտ, 
ան վս տահ ե րե խա նե րին պետք է խրա խու
սել ա մե նա փոքր ա ռա ջա դի մու թյան հա
մար, ի սկ ի նք նավս տահ և ի րենց գե րագ նա
հա տող ա շա կերտ նե րին բա ցատ րել ի րենց 
կող մից թույլ տված սխալ նե րի պատ ճա ռը: 

Այս պի սով՝ ու սուց չի հար գա լից վե րա
բեր մուն քը ե րե խա նե րի ան ձի նկատ մամբ 
պետք է օ րի նակ ծա ռայի դա սա րա նի բո լոր 
ա շա կերտ նե րի միջև ճիշտ փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ ստեղ ծե լուն, և կր թա դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կեր պու մը 
պետք է նպաս տի մտա վոր հե տամ նա ցու
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հո գե կան բո լոր 
գոր ծա ռույթ նե րի զար գաց մա նը:
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ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИУРОКОВТЕХНОЛОГИИВ ПРОЦЕССЕ 
РАЗВИТИЯПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

С. ПОГОСЯН 

В статье представлены особенности организации уроков технологии для развития 
процессов психических функций умственно отсталого ребенка. Мы описали специальные 
средства и виды работ для развития познавательных процессов.

FEATURES OF THE ORGANIZATION TECHNOLOGY LESSONS FOR DEVELOPMENT 
PROCESSES OF MENTAL FUNCTIONS OF MENTAL RETARD CHILDREN

S. POGHOSYAN

The article presents features of the organization technology lessons for development process
es of mental functions of mental retard children.We described special tools and types of work for 
cognitive processes development.
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Հայտ նի է, որ հա տուկ կա րիք նե րով ե րե
խա նե րի ու սուց ման հա մար ձևա վոր վել է 
հա տուկ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
տար բե րակ ված հա մա կարգ (հա տուկ տի պի 
դպ րոց ներ և ման կա պար տեզ ներ): Սա կայն 
այ սօր Հա յաս տա նում գոր ծում են նաև նե րա
ռա կան դպ րոց ներ: Նե րա ռա կան ու սու ցու մը 
կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող և զար գաց ման խն դիր ներ 
չու նե ցող՝ կեն սա բա նո րեն ա ռողջ, ե րե խա
նե րի հա մա տեղ ու սու ցումն է (2):

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում գոր ծում է ամ բող ջա կան նե րա ռա
կան ու սուց ման հա մա կարգ: Սա կայն նե րա
ռա կան ու սուց ման ի րա կա նաց ման հա մար 
կան տն տե սա կան, կազ մա կերպ չա կան և 
ման կա վար ժա կան խն դիր ներ, այդ թվում՝ 
ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի հետ տար վող աշ խա
տանք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու
սում նա սի րում և յու րա ցում: 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԱՊ ԿՈՒ ԱՆ ՁԱՆՑ ՀԵՏ
Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման

նե րի կա րիք ու նե ցող ան ձանց հետ աշ
խա տան քում շատ կար ևոր է ժա մա նա կի 
բաշ խու մը: Նրանց ան հրա ժեշտ է ո րո շա
կի ժա մա նակ նյու թը ըն կա լե լու, յու րաց նե
լու, գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար: 
Ա նհրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ նրանց հետ 
աշ խա տե լիս կա րե լի է հիմք ըն դու նել զն նա
կա նու թյու նը՝ կա տա րե լով շատ գործ նա կան 
քայ լեր: Աշ խա տել պար զից բարդ ման կա
վար ժա կան կա նո նով, ցու ցա բե րել ան հա
տա կան մո տե ցում (9, 1):

ԿԱՊ ԿՈՒ ան ձանց հետ աշ խա տե լիս 
կար ևոր է, որ նրանց նկատ մամբ ցու ցա բեր
վող օգ նու թյու նը լի նի չա փա վոր և ը ստ ան
հրա ժեշ տու թյան: 

Ա ռա վել նպա տա կային է ան հա տա կան 
մո տե ցում ցու ցա բե րել յու րա քան չյուր ե րե
խայի/ա շա կեր տի նկատ մամբ, հաշ վի առ

նել այն բո լոր պայ մա նա կա նու թյուն ներն ու 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնց ա ռնչ
վում է տվյալ խն դիրն ու նե ցող ան ձը: Այս 
կոն տեքս տում չա փա զանց կար ևոր են ու
սուց չի դե րը և նրա մաս նա գի տա կան հա
մա կող մա նի զար գաց վա ծու թյունն ու նր բան
կա տու թյու նը: Այս պի սով՝ նա խընտ րե լի է 
ու սում նա կան ծրագ րում ակ տի վաց նել ա ռօ
րյա կյան քում օգ տա գործ վող հմ տու թյուն
ներ, ու սու ցու մը դարձ նել հե տաքրք րա շարժ 
և մատ չե լի, փո փո խել ու սուց ման մե թոդ նե րը 
և ըն թաց քը՝ ե րե խա նե րի հե տաքրք րու թյու նը 
պահ պա նե լու հա մար, և հնա րա վո րու թյուն 
տալ նրանց սո վո րել ան հա տա կան տեմ պե
րով, հնա րա վո րինս բա րե լա վել փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րը և այլն (1, 42):

Օ րի նակ` դա սա րա նում ու նե նա լով տե սո
ղա կան խան գա րում ներ ու նե ցող ա շա կերտ 
և ու սում նա սի րե լով այդ խն դիր ներն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ վեր ջին նե րիս 
հետ աշ խա տան քում նպա տա կա հար մար է 
օգ տա գոր ծել մի շարք մի ջոց ներ և մե թոդ
ներ, այդ թվում՝ խո սել հս տակ, ի րենց վե
րա բե րող հար ցե րը ո ւղ ղել ի րենց, այլ ոչ թե 
ու ղեկ ցո ղին, դա սա րա նում կամ սե նյա կում 
ե ղած ի րե րը չտե ղա շար ժել, ի սկ տե ղա շար
ժե լու դեպ քում զգու շաց նել և այլն: Տե սո ղա
կան խան գա րում նե րը կա րող են լի նել տար
բեր աս տի ճա նի, ո ւս տի այս պա րա գա յում 
շատ հան գա մանք ներ կա րող են փոխ վել, 
ին չի ար դյուն քում այլ պա հանջ ներ ու լու ծում
ներ են ի հայտ գա լիս (5, 56):

Ես իմ դա սա րա նում ու նե ի թույլ տես նող 
ա շա կեր տու հի՝ Լի լյան, ո րի հետ աշ խա
տե լիս «օգ տա գոր ծում է ի» պահ պան ված 
տե սո ղու թյու նը: Այդ ըն թաց քում միշտ ու
շադ րու թյուն է դարձ վում, որ պահ պան վեն 
հի գի ե նայի կա նոն նե րը, և չծան րա բեռն վի 
տե սո ղու թյու նը: Լի լյայի հետ աշ խա տե լիս 

ԳԱՅԱ ՆԵ ՍՈՒ ՔԻ ԱՍՅԱՆ

ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ  
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՐԻՔ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  

ՀԵՏ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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հիմն վում է ի դի դակ տի կայի վրա, օգ տա գոր
ծում քար տեզ ներ, ռե լի ե ֆային պատ կեր ներ: 

Սկզ բում ը ստ դա սըն թա ցի ան հրա ժեշ
տու թյան՝ ո րո շա կի դի դակ տիկ պա րա գա ներ 
ցու ցադ րե լիս նկա տում է ի, որ Լի լյան սկ սում 
է կկո ցել աչ քե րը ու հե տա գա դա սապ րո ցե
սին մաս նակ ցե լիս կցկ տուր պա տաս խան
ներ է տա լիս, ին չից հաս կա ցա, որ նա թույլ 
տե սո ղու թյան պատ ճա ռով ամ բող ջու թյամբ 
չի ըն կա լել նյու թը: Ի սկ հարց նել ա մա չում 
էր և մշ տա պես խու սա փում էր ակ նոց կրե
լուց: Ե րե խան փաս տո րեն թույլ տե սո ղու
թյան պատ ճա ռով սկ սել էր նաև հո գե բա
նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն զգալ ակ նոց 
կրել–չկ րե լու հար ցում: Հա մա գոր ծակ ցե լով 
ծնո ղի հետ՝ նախ սկ սե ցինք հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել ե րե խայի նկատ
մամբ, այ նու հետև դա սապ րո ցե սում որ ևէ իր 
ցու ցադ րե լիս Լի լյային հնա րա վո րու թյուն էր 
տր վում այն մո տի կից զն նե լու և ու սում նա
սի րե լու, ին չի ար դյուն քում նա, որ պես հա
մե մա տա բար լավ սո վո րող ա շա կեր տու հի, 
այլևս ետ չէր մնում դա սըն կեր նե րից:

Կար ևոր է նաև դա սա րա նում բա վա րար 
լու սա վո րու թյուն ա պա հո վե լը՝ սպի տակ պա
տե րի, ար ևի լույ սի և լրա ցու ցիչ լու սա վո
րու թյան մի ջո ցով: Բա վա րար պայ ման նե րի 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով և ա վե լորդ լու
սա վո րու թյան առ կա յու թյամբ հա ճախ գրա
տախ տա կին գր վա ծը չի եր ևում կամ վատ 
է եր ևում: Այս դեպ քում ա շա կեր տին միշտ 
հնա րա վո րու թյուն է տր վում մո տե նա լու և 
հաս կա նա լու՝ ի նչ է գր ված, այլ տար բե րա
կով՝ ու սու ցիչն ի նքն է բարձ րա ձայն կար դում 
չեր ևա ցող հատ վա ծը (3, 145): Ի սկ առ հա սա
րակ թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե
րի հա մար ա վե լի հար մար է նս տել ա ռա ջին 
նս տա րա նին նմա նա տիպ խն դիր նե րից հնա
րա վո րինս խու սա փե լու հա մար:

Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րը օգ տա գոր ծում են է լեկտ րո
նային սար քեր՝ ծրիչ (ս կա ներ), տպող սար
քեր: Այս սար քե րը սո վո րա կան գր քե րը բե
րում են հար մար ֆոր մա տի` խո սող կամ 
Բրայ լյան շրիֆ տով: Կի րառ վում են նաև 
շրիֆ տը մե ծաց նող սար քեր, էկ րան ներ: 

Խան գար ման յու րա քան չյուր տե սակ 
պա հան ջում է ու սում նա կան աշ խա տան քի 
յու րա հա տուկ մո տե ցում: Դա սա րա նում ու նե
նա լով կոնկ րետ խնդ րով ա շա կերտ՝ յու րա

քան չյուր ու սու ցիչ պար տա վոր է հիմ նո վին 
ու սում նա սի րել տվյալ խն դի րը և տար վող 
աշ խա տանք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը՝ ա ռա վե լա գույն ար դյու նա վե տու թյուն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով (7, 22):

Շատ կար ևոր հան գա մանք է ան պայ մա
նո րեն հաշ վի առ նել ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խայի հո
գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
նրա ը նկճ վա ծու թյու նը նվա զա գույ նի հասց
նե լու նպա տա կա կետն ու նե նա լով: 

Նել լին, որ իմ ա շա կեր տու հի նե րից մեկն 
է, ու նի հե նա շար ժո ղա կան խան գա րում
ներ, սա կայն է ու թյամբ և բնա վո րու թյամբ 
նա դա սա րա նում լի դեր է, սի րում է հայտ նել 
իր կար ծի քը, ու շի ու շով հետ ևում է մյուս նե րի 
դա տո ղու թյուն նե րին և շատ հա ճախ դի տո
ղու թյուն ներ ա նում: 

Հե նա շար ժո ղա կան խն դիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան բա րե
նպաստ պայ ման նե րը և կր թու թյան ո րակն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով դա սա սե նյակ նե
րում նս տա րան նե րը չպետք է սահ մա նա
փա կեն ա շա կերտ նե րի շար ժում նե րը և ան
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է հե նա րան 
հան դի սա նան: Նրանց սո ցի ա լա կան ա դապ
տա ցի ան կա տար վում է եր կու ու ղի ով` ա ռա
ջի նը շր ջա պա տը ե րե խա նե րին հար մա րեց
նե լը (սայ լակ ներ, ձեռ նա փայ տեր, հե ծա նիվ 
և այլն), ե րկ րոր դը` ե րե խա նե րին շր ջա պա
տին հար մա րեց նե լը: Ո րոշ ա շա կերտ նե րի 
հա մար ա վե լի լավ է նս տել զույ գե րով, ո ւս տի 
ան հրա ժեշտ է թույլ տալ նրանց նս տել ըն
կեր նե րից մե կի հետ: Նրանց հետ տար վող 
աշ խա տանք նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից ե ն՝ 

• Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել լրա ցու
ցիչ մի ջոց ներ (ներք նակ նե րից, բար ձե րից, 
փայ տե բլոկ նե րից կամ ավ տո դո ղե րից ճկուն 
հար մա րանք ներ), սո վո րո ղի նս տա րա նը 
դարձ նել հար մա րա վետ, այդ թվում նաև խմ
բե րով աշ խա տե լու հա մար, կր ճա տել լսա
րա նում ա վե լորդ նս տա րան նե րի և կա հույ քի 
քա նա կը. դրանք խո չըն դո տում են ա զատ 
տե ղա շար ժու մը:

• Գ րա տախ տա կը պետք է ամ րաց
ված լի նի այն պի սի բարձ րու թյան վրա, որ 
հա սա նե լի լի նի ան վա սայ լա կում նս տած ու
սա նող նե րին:

• Ս տեղծ վեն պայ ման ներ, ո րոնք կա
պա հո վեն հե նա շար ժո ղա կան խն դիր նե
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րով ե րե խա նե րին մյուս ա շա կերտ նե րի հետ 
մաս նակ ցե լու դա սե րին: 

• Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պար
բե րա բար օգ նել ա շա կեր տին՝ փո խե լու իր 
դիր քը (4, 105): 

Այս պա րա գա յում շատ կար ևոր են նաև 
մյուս ա շա կերտ նե րի պատ րաս տա կա մու
թյու նը և հո գա տա րու թյու նը մե կը մյու սի 
նկատ մամբ: Ա մեն ա ռա վոտ սահ ման ված 
հեր թա կա նու թյամբ դա սըն կեր նե րը դի մա
վո րում են Նել լի ին, վերց նում նրա պա յու սա
կը և ու ղեկ ցում մինչև դա սա րան:

Հա մա կող մա նի աշ խա տան քի և ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի յու րաց ման շնոր հիվ 
նե րա ռա կան ու սու ցումն ա վե լի ար դյու նա
վետ է դառ նում: 

Աշ խա տանք նե րի այլ ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ են պա հան ջում շար ժո ղա կան գե
րակ տի վու թյուն ցու ցա բե րող ա շա կերտ նե րը: 
Նպա տա կա հար մար է նրանց թույլ տալ դա
սե րի ժա մա նակ քայ լել, դրս ևո րել շար ժո ղա
կան ակ տի վու թյուն, ու շադ րու թյու նը եր կա
րատև կենտ րո նաց նել: Դժ վա րու թյուն նե րի 
դեպ քում ու սու ցիչ նե րը պետք է լի նեն համ
բե րա տար, հար գան քով վե րա բեր վեն յու րա
քան չյուր ե րե խայի ու սուց ման ան հա տա կան 
ո ճին, պար բե րա բար փո փո խեն սո վո րո ղի 
գոր ծու նե ու թյան տե սա կը: 

Ու սու ցիչ նե րի հա մար կար ևոր է նաև.
• ըն դու նել, որ ե րե խա նե րը տար բեր 

կերպ են սո վո րում, տար բեր ա րա գու թյամբ 
և, այդ տար բե րու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով, 
պլա նա վո րեն պա րապ մունք նե րը,

• պ լա նա վո րել գոր ծո ղու թյուն ներն 
ը ստ ի րադ րու թյան, այլ ոչ թե սահ ման ված 
ու սում նա կան պլա նի հա մա ձայն,

•  հա մա գոր ծակ ցել ծնող նե րի հետ,
• ճ կուն և ստեղ ծա գոր ծա բար լսա րա

նում ար ձա գան քել բո լո րի և ա ռան ձին վերց
րած յու րա քան չյու րի պա հանջ նե րին,

•  հաշ վի առ նել, որ յու րա քան չյուր լսա
րա նում կան ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ ու
նե ցող ե րե խա ներ (8, 112):

Կար ևոր է, որ ա շա կերտ նե րը սո վո րեն 
մի ա սին և կի սեն պա տաս խա նատ վու թյու
նը: Օ րի նակ՝ Ար թու րը, որ ամ բողջ դա սի ըն
թաց քում հա մա րյա չի նս տում և կանգ նած է 
ան ցկաց նում, սկզբ նա կան շր ջա նում մյուս
նե րը դժ գո հում է ին, սա կայն ժա մա նա կի ըն
թաց քում ըն տե լա նա լով Ար թու րին՝ ու սուց չի 

մի ջամ տու թյամբ ա շա կերտ նե րը սկ սե ցին 
հար մար վել և պա տաս խա նատ վու թյամբ վե
րա բեր վել ի րենց ըն կե րո ջը: Ար թու րին նա
խա տե լու և ա նընդ մեջ նկա տո ղու թյուն ա նե
լու փո խա րեն ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը 
հրա վի րե ցի այն փաս տի վրա, որ Ար թու րը 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ճար տա րա
պետ է դառ նա լու, քա նի որ սի րում է կանգ
նած աշ խա տել: Հե տաքրք րա կան է այն հան
գա ման քը, որ Ար թու րը սի րում է նկա րել, և 
այ դու հետ սկ սել է գծագ րա կան աշ խա տանք
ներ կա տա րել, ո րոնք հա ճա խա կի բե րում է՝ 
ցույց տա լու, ի նչն էլ, բնա կա նա բար, ու ղեկց
վում է գո վես տի խոս քե րով և նրա ա պա գայի 
նկատ մամբ մեծ ա կն կա լիք նե րով: Ար թու րի 
ա պա գայի կան խա տե սու մը հե տաքրք րու
թյուն ա ռա ջաց րեց նաև մյուս նե րի մոտ, և յու
րա քան չյու րը սկ սեց պատ մել և ա վե լի հան
գա մա նա լից մտա ծել իր ա պա գայի մա սին, 
չնա յած տա րի քային ա ռու մով դեռևս վաղ էր 
այդ մա սին մտա ծե լը: 

Ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի յու րա հա
տուկ փունջ է ներ կա յաց նում նաև աու տիզ
մը, ո րի դեպ քում դիտ վում է` 

•  սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ո րա կա կան խան գա րում ներ,

• շփ ման կա րո ղու թյուն նե րի ո րա կա
կան խան գա րում ներ,

•  վար քի, հե տաքրք րու թյուն նե րի և 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի սահ մա նա
փակ կրկն վող և ստե րի ո տիպ մո դել ներ կամ 
ձևեր: 

Աու տիզ մի հան դի պե լու հա վա նա կա նու
թյու նը մեր օ րե րում ա վե լի մեծ է, քան խլու
թյու նը, կու րու թյու նը մի ա սին վերց րած:

Աու տիզ մի բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից կա
րե լի է նշել հետ ևյալ կար ևոր հատ կա նիշ նե րը` 
վար քին բնո րոշ է մի օ րի նա կու թյուն, բնո րոշ 
է նույ նա կա նու թյան պահ պան ման ֆե նո մե
նը, ո րը դրս ևոր վում է նրա նում, որ ե րե խան 
ձգ տում է պահ պա նել սո վո րա կան ի րա վի
ճա կը, չի հան դուր ժում շր ջա պա տում ոչ մի 
փո փո խու թյուն: Փո փո խու թյուն նե րի հան
դեպ ռե ակ ցի ա նե րը կա րող են դրս ևոր վել 
ան հանգս տու թյան, վա խե րի, ագ րե սի այի, 
հի պե րակ տի վու թյան, ու շադ րու թյան խան
գա րում նե րի մի ջո ցով: Ստե րի ո տի պու թյու նը 
դրս ևոր վում է նաև խա ղում: Նրանց բնո րոշ 
է մի ա տե սակ, ա նի մաստ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ա նընդ հատ կրկ նու մը, ե թե ան գամ խա ղա
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լի քը վերց նում են, ա պա դա կի րա ռում են ոչ 
ը ստ նշա նա կու թյան: Աու տիզ մով ե րե խա նե
րը սի րում են խա ղալ ջրով, սա հող նյու թե րով 
(ա վազ), սա կայն այդ խա ղը նույն պես նպա
տա կաուղղ ված բնույթ չի կրում, օ րի նակ՝ 
ա վա զից որ ևէ բան չեն ծե փում: Աու տիզ մով 
ե րե խա նե րի նե րաշ խար հի ա ռան ձա հատ կու
թյուն նե րից է աու տիս տիկ եր ևա կա յու թյու նը, 
ո րի հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն են ի րա կա
նու թյու նից կտր ված լի նե լը, ի րա կա նու թյան 
հետ թույլ ա ղա վաղ ված կա պը: Աու տիզ մին 
բնո րոշ է նաև մտա վոր գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց ման ան հա մա չա փու թյու նը: Այս
պես, թվա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա
տա րե լու փայ լուն կա րո ղու թյան հետ մեկ տեղ 
ե րե խան կա րող է չհաս կա նալ պար զա գույն 
խն դիր նե րի ի մաս տը, կամ տա րա ծու թյան 
մեջ լավ կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյան հետ 
ե րե խան ի վի ճա կի չէ կողմ նո րոշ վել թղ թի 
սահ ման նե րում (7, 86): Կախ ված մտա վոր 
ու նա կու թյուն նե րի տար բեր մա կար դա կից՝ 
աու տիզ մով ե րե խա նե րը ձեռք են բե րում 
տար բեր մաս նա գի տու թյուն ներ, և նրանք 
սո վո րա բար լավ մաս նա գետ ներ են դառ
նում: Շատ ար դյու նա վետ են այս ե րե խա
նե րի հետ կազ մա կերպ վող ան հա տա կան և 
խմ բային պա րապ մունք նե րը: Կար ևոր է նաև 
հա մա կար գային և բազ մա մաս նա գի տա կան 
մո տե ցու մը (4, 105):

Երկ րորդ դա սա րա նում Ար թու րը, որ ու
նի աու տիզ մի սինդ րոմ, դա սապ րո ցե սում 
ցու ցա բե րում է ցր վա ծու թյուն, չի կենտ րո
նա նում որ ևէ թե մայի շուրջ, սա կայն կար ծես 
ի հե ճուկս այս ա մե նի՝ ու նի ե րաժշ տու թյան 
նկատ մամբ յու րա հա տուկ հե տաքրքր վա ծու
թյուն: Տա նը ու նե նա լով դաշ նա մուր՝ ծնող նե
րի հա վաստ մամբ նա օր վա մեծ մա սը ան
ցկաց նում է դաշ նա մու րի ա ռաջ՝ ա ռանձ նա կի 
սեր ցու ցա բե րե լով ե րաժշ տա կան գոր ծի քի 
նկատ մամբ: Ե րե խայի հետ տար վող հետ
ևո ղա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ կա րե լի է 
մեծ ար դյունք նե րի հաս նել՝ տի րա պե տե լով 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին և զար գաց նե
լով նրա ըն դու նա կու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում՝ 
կար ևոր է այն հան գա ման քը, որ ե րաժշ
տա կան հա կում նե րը նա որ ևէ մե կից չի ժա
ռան գել: Նույն խն դիրն ու նե ցող Ե ղի շը ևս 
դժ վա րու թյամբ է կենտ րո նա նում դա սապ րո
ցե սին: Նա ու նի նկա րե լու և ստեղ ծա գոր ծե
լու փայ լուն ձիրք: Նրա մոտ հատ կա պես լավ 

են ստաց վում դի ման կար նե րը: Հա ճախ դա
սի ըն թաց քում նա սկ սում է վեր կե նալ, շր ջել 
դա սա րա նում` կար ծես ձանձ րույ թը ցրե լու: 
Սա կայն մեծ հա ճույ քով նս տում է դպ րո ցա
կան նս տա րա նին, ե րբ նրան հանձ նա րա
րում եմ նկա րել կամ գու նա վոր թղ թե րով որ
ևէ աշ խա տանք պատ րաս տել: Ա շա կեր տին 
ոգ ևո րե լու հա մար շատ հա ճախ նրա աշ խա
տանք նե րը փակց վում են դպ րո ցի մի ջանցք
նե րի պա տե րին: 

Մեկ այլ ա շա կերտ՝ Գե որ գին, ո րը ևս 
աու տիզ մի սինդ րոմ ու նի, սի րով և մեծ հե
տաքրք րու թյամբ նա յում էր դպ րո ցի պա տին 
փակց ված նկար նե րին ու եր կար ու սում
նա սի րում: Նկա տե լով այս հան գա ման քը՝ 
դա սա րա նի պա տին ա վե լաց րի ա վե լի հե
տաքրք րա շարժ նկար ներ, որ պես զի դա սի 
ըն թաց քում դա սա րա նով շր ջե լիս Գե որ գին 
կենտ րո նա նա այդ նկար նե րի վրա և բա վա
րա րի իր հե տաքրք րու թյու նը: Հե տո նկա տե
ցի, որ ե րբ ե րե խա նե րին հանձ նա րա րում է ի 
որ ևէ բան պատ մել, նա ան պայ մա նո րեն ու
զում էր մաս նակ ցել, ու ե րբ նրան այդ հնա
րա վո րու թյու նը տր վում էր, նա սկ սում էր 
պատ մել դա սա րա նում փակց ված նկար նե րի 
բո վան դա կու թյու նը:

Այլ բնույ թի աշ խա տանք ներ են տար վում 
մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ա շա
կերտ նե րի հետ: Նրանց մտա ծո ղու թյունն ու
նի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. նրանք 
դժ վա րա նում են վեր լու ծել, հա մադ րել, ը նդ
հան րաց նել: Մտա ծո ղու թյու նը աչ քի է ը նկ
նում կտրտ վա ծու թյամբ, ան քն նա դա տա
կա նու թյամբ, որ պես կա նոն նրանք գոհ են 
ի րեն ցից, չեն նկա տում ի րենց սխալ նե րը, 
չեն հաս կա նում ա ռար կա նե րի և եր ևույթ նե
րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող պատ ճա ռա հետ
ևան քային կա պե րը (6, 98): 

Ա ռա ջա նում են նաև հի շո ղու թյան հետ 
խն դիր ներ: Ե րե խա նե րը դժ վա րու թյամբ են 
մտա պա հում, ին ֆոր մա ցի ան պահ պա նում և 
հատ կա պես վե րար տադ րում: Վե րար տա դե
լիս հիմ նա կա նում սխալ վում են, խառ նում են 
ի րա դար ձու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու
նը:

Ն րանք ի րենց մտային ու նա կու թյուն
նե րով մի քա նի տար վա կտր ված քով ետ 
են մնում ի րենց հա սա կա կից նե րից, ո ւս տի 
ուսու ցի չը պետք է ան հա տա կան մո տեց
մամբ և ա ռան ձին մե թոդ նե րով աշ խա տի 
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այս խմբի հետ: 
Դա վի թը և Մի լե նան չոր րորդ դա սա

րա նում են և ու նեն այս սինդ րո մը: Նրանց 
հա ճա խա կի հանձ նա րար վում է ար տագ
րու թյուն ներ, ո րը նրանք կա տա րում են մեծ 
սի րով, ներգ րավ վում են դա սին՝ ա ռա վե լա
գույն չա փով օգ տա գոր ծե լով ի րենց մտային 
կա րո ղու թյուն նե րը:

Ն րանք դժ վա րա նում են ի նչ պես ար տա
հայ տել, այն պես էլ գրի առ նել սե փա կան մտ
քե րը: Սա կայն նկա տե լի է, որ ե թե Մի լե նան 
խու սա փում է իր կար ծիքն հայտ նե լուց, ա պա 
Դա վի թը, ար դեն ի սկ գի տակ ցե լով իր տղա
մարդ կային է ու թյու նը, չի ցան կա նում ետ 
մնալ մյուս տղա նե րից, և թե կուզև դժ վա րու
թյամբ, բայց ձգ տում է հնա րա վո րինս «լ սե լի 
դարձ նել իր խոս քը»: Մի ան գամ նույ նիսկ, 
ե րբ գրում է ինք մեր ե րա զանք նե րի մա սին, 
ի զար մանս ի նձ՝ Դա վի թը նույն պես գրի էր 
ա ռել իր մտ քե րը: Ճիշտ է, նա գրել էր այն
պես, ի նչ պես խո սում է, բայց կար դա լով նրա 
մտ քե րը և այդ պի սով թա փան ցե լով նրա նե
րաշ խարհ՝ ա վե լի կար ևո րե ցի նրա մտ քե րի 

բո վան դա կու թյու նը, քան թե շա րադ րան քը, 
գրե լաձ ևը: Դա վի թը ե րա զում էր ան տե սա նե
լի գլ խարկ ու նե նալ, որ ո չն չաց նի թշ նա մի նե
րին, որ պես զի ոչ մի հայ զին վոր չզոհ վի: Դա
վի թի հետ աշ խա տե լիս նկա տե լի է քայլ–քայլ 
ա ռա ջըն թա ցը: 

Այս պի սով՝ 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 տե լիս ու սու ցիչ նե րը պետք է 
հիմ նա կան գի տե լիք ներ ու նե նան հաշ ման
դա մու թյան աս պա րե զից, որ պես զի նրանց 
վե րա բեր մուն քը և աշ խա տան քի մե թոդ նե րը 
չխան գա րեն հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա
նե րին ու սում նա կան ծրագ րի նկատ մամբ 
հա վա սար մատ չե լի ու թյուն ա պա հո վե լուն: 
Ի նչ պես նաև յու րա քան չյուր ու սու ցիչ պետք 
է ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րի յու րա
քան չյուր ա շա կեր տի նկատ մամբ՝ հնա րա վո
րինս ներգ րա վե լով դա սապ րո ցե սին, ին չի 
հա մար կար ևոր նա խա պայ ման են ԿԱՊ ԿՈՒ 
ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու
սում նա սի րումն ու յու րա ցու մը՝ սկ սած նրանց 
ան հա տա կան– հո գե բա նա կան հար թա կից:
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О СО БЕН НОС ТИ РА БОТ, ОР ГА НИ ЗО ВАН НЫХ С УЧЕ НИ КА МИ Д. Н. У. ОБ./ ДЕ ТИ, 
НУЖ ДА Ю ЩИ Е СЯ В ОСО БЫХ УС ЛО ВИ ЯХ ОБ РА ЗО ВА НИ Я)

Г. СУ КИ А СИ ЯН 

В нас то я щее вре мя, с каж дым го дом уве ли чи ва ет ся ко ли чест во детс ких са дов и школ, 
ре а ли зу ю щих об ра зо ва ни е. Та ким об ра зом, не об хо дим всес то рон не ос во ить все ха рак те рис
ти ки инк лю зив них де тей для эф фек тив но го осу ществ ле ния про цес са и кор рек ти ро вать свои 
дейст ви я, ко то рые бы ли ихасс мот ре ны в этой стат ье.
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PECULIARITIES OF ORGANIZING WORKS WITH CHILDREN WITH LESS ABILITIES
G. SUQIASIAN

Nowadays the number of kindergartens and schools which include inclusive education is in
creasing. So, for realizing the beginning activity it is necessary to master all the features of the 
children with disabilities whom this article concerns.
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Գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան վեր
լու ծու թյու նը և ար դի պրակ տի կան վկա յում 
են այն, որ զար գաց ման խն դիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի, այդ թվում՝ տե սո ղու թյան խան
գա րում ներ ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե
րի կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում կար ևոր դեր է 
խա ղում ըն տա նի քը: Հատ կա պես չտես նող և 
թույլ տե սո ղու թյամբ ե րե խա նե րի տա րա ծա
կան կողմ նո րոշ ման ձևա վոր ման և զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում (Ռ. Ն. Ա զա րյան, 2008): 
Վեր ջին տա րի նե րի թե՛ ման կա վարժ նե րի, 
թե՛ հո գե բան նե րի, թե՛ սո ցի ո լոգ նե րի բազ
մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րը նպաս տե
ցին զար գաց ման հա պա ղու մով ե րե խա նե րի, 
այդ թվում՝ տե սո ղու թյան խան գա րում ներ 
ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի հետ ըն
տա նե կան պայ ման նե րում ի րա կա նաց ված 
կր թա դաս տի ա րակ չա կան խն դիր նե րի ար
դյու նա վետ լուծ մա նը (Л. И. Солн це ва, Е. Н. 
Под ко ло зи на, 2006):

Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ու սուց ման և դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծըն թա ցում ծնող նե րի կող մից ի րա
կա նաց վող մաս նա գի տաց ված օգ նու թյու նը, 
այդ թվում՝ տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր ման ու զար գաց ման հար ցում, ամ բող
ջա նում է ան ցկաց վող հա մա կարգ ված շտկո
ղա կան զար գաց նող մի ջո ցա ռում նե րով (А. 
А. Лю би мов, В. З. Де нис ки на, 2013): 

Սա կայն հա մա պա տաս խան գրա կա նու
թյան ոչ լի ար ժեք մշակ վա ծու թյու նը և այն 
հան գա ման քը, որ ծնող նե րը ի նք նու րույն չեն 
տի րա պե տում բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջոց նե
րին և հմ տու թյուն նե րին ի րենց ե րե խա նե րին 
օգ նե լու և օ ժան դա կե լու հար ցում, ի րա զեկ
վա ծու թյան պա կա սը նվա զեց նում են ըն տա

նե կան պայ ման նե րում չտես նող նե րի և թույլ 
տե սո ղու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի տա րա
ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը միտ ված աշ
խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ ըն տա նե կան պայ ման նե
րում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի ար
դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է ծնող նե րին զի նել այն պի սի 
տե սա կան գի տե լիք նե րով և գործ նա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րով, ո րոնց շնոր հիվ ըն տա
նի քում կս տեղծ վեն բա րեն պաստ պայ ման
ներ նա խադպ րո ցա կան նե րի տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
ման և զար գաց ման հա մար: Ա ռա ջին հեր
թին այս աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լիս 
կամ ան ցկաց նե լիս ան հրա ժեշտ է տե սո ղու
թյան խան գա րում ներ ու նե ցող նա խադպ
րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի մեջ մշա կել 
տա րա ծու թյու նից չվա խե նա լու կա րո ղու թյուն: 
Կար ևոր է նաև ու շադ րու թյան, լսո ղու թյան 
տե ղա շարժ ման ժա մա նակ ճա նա պար հի 
կողմ նո րո շիչ նե րը և ա ռար կա նե րը հի շե լու և 
դրանց վրա կենտ րո նա նա լու կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման վրա: Այս 
գոր ծըն թա ցում կար ևոր է ծնող նե րի ձգ տու
մը և մաս նակ ցու թյունն ի րենց ե րե խա նե րի՝ 
տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու
թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում՝ ան շուշտ, 
հիմն վե լով բա նա վոր հրա հանգ նե րի, հի շո
ղու թյան, շար ժո ղա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի 
վրա, հաս կա նա լով «աջ», « ձախ», «առջ ևից», 
« հետ ևից» բա ռե րի ի մաս տը և այլն:

Այս պի սով՝ ա կն հայտ է դառ նում, որ տե
սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող նա
խադպ րո ցա կան նե րի տա րա ծա կան կողմ նո
րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու 

ՍՈ ՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ  
ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱ ԾԱ ԿԱՆ  

ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՏԵ ՍԱ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 
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զար գաց մա նը միտ ված մի ջոց նե րի, մե թոդ
նե րի և ման կա վար ժա կան մո տե ցում նե րի 
մշա կումն ան հրա ժեշտ է՝ ծնող նե րին օգ նե
լու, որ պես զի մե թո դա պես ճիշտ աշ խա տեն 
ի րենց ե րե խա նե րի հետ: 

Ըն տա նե կան պայ ման նե րում տե սո ղու
թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ ի րա կա նաց վող այս աշ խա տան քի հիմ
քը ծնող նե րին տե սա կան գի տե լիք նե րով ու 
ան հրա ժեշտ գործ նա կան հմ տու թյուն նե րով 
զի նելն է:

Ընդ ո րում՝ այդ աշ խա տան քի գլ խա վոր 
ո ւղ ղու թյուն ներն են.

• 1. Ծնող նե րի հա մար նա խա տես ված 
ման կա վար ժա կան մո տե ցում նե րի մշա կում, 
ո րը կօգ նի նրանց ճիշտ կազ մա կեր պե լու 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող նա
խադպ րո ցա կան նե րի տա րա ծա կան կողմ նո
րո շումն ըն տա նի քում:

• 2. Մշա կել ար դյու նա վետ մի ջոց ներ, 
մե թոդ ներ և դրանց կի րառ ման պայ ման
ներ, ո րոնք կօգ նեն տե սո ղու թյան խան գա
րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին՝ ըն տա նե կան 
պայ ման նե րում կողմ նո րոշ վե լու միկ րո և 
մակ րո տա րա ծու թյան մեջ: 

Այս հիմ նախն դիր նե րի լու ծում նե րը մշա
կե լիս մենք հաշ վի ե նք ա ռել մի շարք խն դիր
ներ: Ըն տա նի քում տե սո ղու թյան խան գա
րում ներ ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն
նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար
գաց ման աշ խա տան քում հիմ նա կան խն դիր
ներն ե ն՝ 

• 1. կան խար գե լել այն վնա սա կար 
սո վո րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, ո րոնք տե
սո ղա կան պա թո լո գի այի հետ ևանք են և բա
ցա սա բար են ան դրա դառ նում ե րե խա նե րի 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյան 
ձևա վոր ման և զար գաց ման վրա: Օ րի նակ՝ 
գլու խը չա փա զանց հետ թե քե լը, ա ռաջ կամ 
կող քի տա նե լը, թեք ված՝ ոչ ու ղիղ քայ լե լը, 
քայլ քի ժա մա նակ ձեռ քե րը ձգե լը, ոտ քե րով 
ա ղմ կոտ ձայ ներ ար ձա կե լը և այլն,

• 2. ձևա վո րել և զար գաց նել գլ խի, 
ի րա նի, պա րա նո ցի, ոտ քե րի դիր քի, ձեռ քե
րի ճիշտ շար ժում նե րը, ո րոնք կար ևոր դեր 
ու նեն տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու 
հա մար,

• 3. Ճիշտ կողմ նո րոշ վել «աջ», 
« ձախ», «ա ռաջ», «ետ» և նման այլ ա ռա ջա

դրանք նե րի կա տար ման ժա մա նակ,
• 4. ձևա վո րել միկ րո և մակ րո տա

րա ծու թյան մեջ բա նա վոր ցու ցում նե րով, հի
շո ղու թյամբ, ու շադ րու թյամբ, ներ բա նային 
շո շա փե լի քով, ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րով 
կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն ներ,

• 5. ձևա վո րել տե ղա շարժ ման ըն
թաց քում տար բեր պայ ման նե րում (ու ղիղ 
գծով, դե պի վե րելք, իջ նել և բարձ րա նալ աս
տի ճան նե րով և այլն) կողմ նո րոշ վե լու կա րո
ղու թյուն ներ: Այս նպա տա կին հաս նե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է կի րա ռել հա մա կարգ ված 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան մո տե ցում
ներ, այ սինքն՝ տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
խն դի րը պետք է լուծ վի տե սո ղու թյան խան
գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի խոս քային, 
ձայ նային ըն կալ ման, հի շո ղու թյան, ներ բա
նային շո շա փե լի քի ձևա վոր ման և զար գաց
ման հետ հա մա տեղ: 

Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ ա կն հայտ է 
դառ նում, որ ըն տա նե կան պայ ման նե
րում տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե
ցող նա խադպրո ցա կան նե րի տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր մանն ու զար գաց մա նը միտ ված աշ խա
տանք նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
հա մար ծնող նե րը պի տի ու նե նան հա մա
պա տաս խան գի տե լիք ներ և գործ նա կան 
կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ: Այս 
խն դիր նե րի լուծ մանն ո ւղղ ված հա տուկ գի
տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան վեր լու ծու
թյու նը վկա յում է նաև այս հար ցի ոչ լի ար ժեք 
տե սա կան և գործ նա կան վե րամ շակ ման 
մա սին: Հա ճախ բա ցա կա յում են տե սա կան 
մո տե ցում նե րը, փոր ձա րա րու թյամբ վե րամ
շակ ված և հիմ նա վոր ված մի ջոց նե րը տե սո
ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող նա խադպ
րո ցա կան նե րի տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը կազ մա կեր պե
լու հա մար, ծնող նե րին օգ նող մե թոդ ներն ու 
գործ նա կան ու ղի նե րը: Ի սկ ըն տա նիք նե րում 
նման աշ խա տան քը, որ պես կա նոն, ի րա կա
նաց վում է ծնող նե րի սե փա կան փոր ձի և գի
տե լիք նե րի հի ման վրա: 

Ներ կա յաց նում ե նք տե սո ղու թյան խան
գա րում ներ ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն
նե րի՝ ըն տա նե կան պայ ման նե րում ձևա վոր
ման և զար գաց ման կազ մա կերպ ման նպա
տա կով ծնող նե րի հա մար նա խա տես ված 
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աշ խա տանք նե րի օ րի նա կե լի հա մա լիր, ո րն 
իր մեջ նե րա ռում է հետ ևյալ տե սա կան գի
տե լիք նե րի, գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի հիմ նա կան բա ժին նե րը 
(գ ծա պատ կեր 1): Մեծ տեղ ե նք հատ կաց նում 
բա նա վոր ցու ցում նե րի, լսո ղու թյան ըն կալ

ման մի ջո ցով միկ րո և մակ րո տա րա ծու թյան 
մեջ կողմ նո րոշ վե լու ե րե խա նե րի կա րո ղու
թյան ձևա վոր մա նը միտ ված հա տուկ վար
ժու թյուն նե րի, ա ռա ջադ րանք նե րի և խա ղե
րի ծնող նե րի կող մից ը նտ րու թյան ձևե րին և 
ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րին:

Տեսական գիտելիքներ Գործնական կարող�թյ�ններ  
և հմտ�թյ�ններ 

Օրինակելի  �ս�ցողական նյ�թ ծնողների համար 

Տեսող�թյան խանգար�մներ �նեցող 
նախադպրոցականների հոգեբան, 

ֆիզիկական և տարիքային 
առանձնահատկ�թյ�ններ 

Հաշվի առնել տեսող�թյան խանգար�մով 
նախադպրոցականների զարգացման 

առանձնահատկ�թյ�նները 

Վնասակար սովոր�թյ�ններ , որոնք 
բացասաբար են ազդ�մ 

նախադպրոցականների տարածական 
կողմնորոշման զարգացման վրա 

Տեսող�թյան խանգար�մներ �նեցող 
երեխաների՝ տարած�թյան մեջ 

տեղաշարժվել� անվտանգ�թյ�նն 
ապահովող կանոններ և պահանջներ  

Նախադպրոցականների տարածական 
կողմնորոշման կարող�թյան զարգացման 

վրա բացասաբար ազդող վնասակար 
սովոր�թյ�նների  շտկ�մ 

Տեսող�թյան խանգար�մներ �նեցող 
երեխաների անվտանգ տեղաշարժման 

համար պայմանների ստեղծ�մ 

Տեսող�թյան խանգար�մներ �նեցող 
երեխաների՝ տարբեր պայմաններ�մ (�ղիղ 

գծով, բարձ�նքով, վայրէջքով և այլն) 
տարածական կողմնորոշման �ս�ցման  

կանոններ և պահանջներ 

Տարբեր պայմաններ�մ տարած�թյան մեջ 
կողմնորոշվել�  և ինքնասպասարկման 

կարող�թյ�նների   ձևավորմանը միտված 
վարժ�թյ�նների և առաջադրանքների 

մշակ�մ  

Տարած�թյան մեջ բանավոր 
հրահանգներով, հիշող�թյամբ և 

ներբանային շոշափելիքով կողմնորոշվել�  
կարող�թյան ձևավորման 
առանձնահատկ�թյ�ններ 

 Տարած�թյան մեջ բանավոր 
հրահանգներով, հիշող�թյամբ և 

ներբանային շոշափելիքով կողմնորոշվելու 
կարող�թյան ձևավորմանը նպաստող 
վարժ�թյ�նների և առաջադրանքների 

մշակ�մ  

Տեսական գիտելիքներին և գործնական 
կարող�թյ�ններին  վերաբերող հիմնական պահանջներ 

Գծապատկեր 1. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների 
ծնողների տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների օրինակելի համալիր 

տարածական կողմնորոշման ձևավորման ուղղությամբ
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Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
նա խադպ րո ցա կան նե րի ծնող նե րի հա մար 
նա խա տես ված տա րա ծա կան կողմ նո րոշ
ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար
գաց մա նը միտ ված մեր ցու ցում նե րը նա
խա տես ված են այն պես, որ պես զի նրանք 
կա րո ղա նան աս տի ճա նա բար տի րա պե տեն 
տե սա կան գի տե լիք նե րը և, այ նու հետև, 
դրանք ի րա կա նաց նեն գործ նա կան կա րո
ղու թյուն նե րում: Բա ցի վե րը նշ ված գի տե
լիք նե րից, փոր ձարկ ման վեր ջում ծնող նե րը 
պետք է ձեռք բե րեն նաև մի շարք կար ևոր 
գործ նա կան կա րո ղու թյուն ներ: 

Ն րանք պետք է կա րո ղա նան՝ 
• 1. հաշ վի առ նել ե րե խայի տե սո ղու

թյան խան գար ման աս տի ճա նը և բնույ թը, 
• 2. ե րե խա նե րի մոտ առ կա ե րկ րոր

դա կան խան գա րում նե րի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը,

• 3. տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
կա րո ղու թյան ձևա վոր ման ժա մա նակ 

պահ պա նել պա րապ մունք նե րի կա նո նա
կար գը և ռե ժի մը, գի տե նալ ո րո շա կի վար
ժու թյուն նե րի հա կա ցուց ված լի նե լը և այլն: 

Այս պի սով՝ տե սո ղու թյան խան գա րում ներ 
ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի տա րա
ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը և զար գա ցու մը կազ մա կեր պե
լու և ան ցկաց նե լու հա մար ներ կա յաց ված 
տե սա կան մո տե ցում նե րը, տե սան կյուն
նե րը և գործ նա կան ու ղի նե րը միտ ված են 
կա տա րե լա գոր ծե լու այդ աշ խա տան քը ըն
տա նի քում: Տե սո ղու թյան խան գա րում ու նե
ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո
րումն ու զար գա ցումն ըն տա նի քում մի այն 
այս պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նի հասց
նել դրա կան ար դյուն քի:
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ТЕ О РЕ ТИ ЧЕС КОЕ И ПРОК ТИ ЧЕС КОЕ ОБОС НО ВА НИЕ НЕ ОБ ХО ДИ МОС ТИ  
ФОР МИ РО ВА НИЕ ПРОСТ РАНСТ ВЕН НОЙ ОРИ ЕН ТИ РОВ КИ ДЕ ТЕЙ  

С НА РУ ШЕ НИ ЕМ ЗРЕ НИЯ В УС ЛО ВИ ЕХ СЕ МЕЙ НО ГО ВОС ПИ ТА НИ Е
С. ДАВ ТЯН

В стат ье предс тав ле но те о ри те чес кое и прак ти чес кое не иб хо ди мос ти фор ми ро ва ния 
прост ранст вен ной ори ен ти ров ки дош коль ни ков с на ру ше ни ем зре ния в ус ло ви ях се мей но го 
вос пи та ни ем.

THE JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF DEVELOPMENT OF SPACIAL ORIENTATION 
OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN FAMILY EDUCATION CONDITIONS

S. DAVTYAN

In the article the main directions, theoretical–practical ways of development of spatial orien
tation of preschool children with visual development, and its necessity in family education condi
tions are presented.
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Մ տա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե
խա նե րի դպ րո ցա կան տագ նա պայ նու թյան 
խնդ րի վե րա բե րյալ գի տա կան գրա կա նու
թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կար
ևոր է ի մա նալ մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան տագ նա
պայ նու թյան առ կա յու թյու նը, ո րը խո չըն դոտ է 
հան դի սա նում այս ե րե խա նե րի ար դյու նա վետ 
ու սուց ման հա մար: Ա նհ րա ժեշտ ե նք հա մա
րում այս ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան տագ նա
պայ նու թյան հաղ թա հար ման հա մար ա ռա
ջադ րել հետ ևյալ ու ղի նե րը

1. Ն վա զեց նել պա հանջ մունք նե րի ո ւժգ
նու թյու նը՝ կապ ված դպ րո ցա կա նի ներ քին 
դիր քո րոշ ման հետ։ 

Սա կար ևոր է նրա հա մար, որ գե րա ճած 
պա հանջ մունք նե րը և մո տիվ նե րը ա ռա ջաց
նե լով բուռն հու զա կան ռե ակ ցի ա ներ, նպաս
տում են հա ղոր դակց ման, գոր ծու նե ու թյան 
հմ տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ձևա վոր մա նը։

2.  Պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել ե րե խայի վար քի, գոր ծու նե ու թյան և 
հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի ար դյու նա
վետ ձեռք բեր մանն ու զար գաց մա նը։ 

Սա հար կա վոր է նրա հա մար, որ ե րե խա
նե րը կա րո ղա նան ա զա տո րեն ը նտ րել վար քի 
ա ռա վել ար դյու նա վետ ձևեր։

3.  Հաշ վի առ նե լով այն, որ տագ նա պայ
նու թյու նը հան դես է գա լիս կար ծես ան ձնային 
դաս տի ա րա կու թյան դրս ևո րում, մենք ձգ տում 
ե նք ա ռա վե լա գույ նը «ամ րապն դել» ե րե խայի 
մոտ մր ցու նակ ան ձի ու սու ցու մը։ 

4. Ո րո շա կի տեղ է զբա ղեց նում նաև 
դպ րո ցա կան ի րա վի ճակ նե րում դուրս բե րել 
ա վե լորդ լար վա ծու թյու նը և նվա զեց նել ո րո
շա կի աշ խա տանք տա նե լու մի ջո ցով։

Հա ջորդ կար ևոր պա հը, ո րը պետք է 
հաշ վի առ նել աշ խա տան քում, հա տուկ, ան
հա տա կան վե րա բեր մունքն է տագ նա պային 
ե րե խա նե րի հա ջո ղու թյուն նե րի, ան հա ջո
ղու թյուն նե րի, գնա հա տա կա նի և ար դյուն քի 

հան դեպ վե րա բեր մուն քը։ Ի նչ պես հայտ նի է 
այս պի սի ե րե խա նե րը շատ զգա յուն են ի րենց 
գոր ծու նե ու թյուն նե րից ստաց ված ցու ցա նիշ
նե րի հան դեպ, հի վան դա գին վա խե նում և 
խու սա փում են ան հա ջո ղու թյու նից։ Մի ա ժա
մա նակ ի րենց հա մար շատ դժ վար է գնա հա
տել սե փա կան վար քը, ա րարք նե րը, նրանք 
ի նք նու րույն չեն կա րո ղա նում ո րո շել, ճիշտ թե 
սխալ են որ ևէ բան կա տա րել, նրանք սպա սում 
են մե ծա հա սա կի գնա հա տա կա նին (1, 21–23)։ 

Այդ պի սի յու րա հա տուկ վե րա բեր մուն քը 
ե րե խա նե րի հա ջո ղու թյուն նե րի և ան հա ջո
ղու թյուն նե րի հան դեպ մի կող մից մե ծաց նում 
է ան հա ջո ղու թյուն նե րի տրավ մա տիկ հնա
րա վո րու թյու նը, և վեր ջի նիս դեպ քում, բարձր 
տագ նա պայ նու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը 
բա ցատ րում են հիմ նա կա նում սե փա կան 
ան լի ար ժե քու թյամբ, կա րո ղու թյան բա ցա կա
յու թյամբ։ Մյուս կող մից այս վե րա բեր մուն քը 
դարձ նում է ե րե խային մե ծա հա սա կից ծայ րա
հեղ կախ ված։ Սա իր ազ դե ցու թյունն է թող
նում ու սում նա կան մո տի վա ցի այի վրա, ո րի 
հիմ քում ըն կած է ՝ «ա նել ա մեն ի նչ այն պես, 
ի նչ պես ա սում է ու սու ցի չը, որ պես զի նա ի նձ 
գո վի» (2, 33–34)։

Տագ նա պային ե րե խա նե րը դպ րոց հա ճա
խե լու հենց ա ռա ջին օ րե րից ը նկ նում են ա մեն 
ի նչ բա ցա սա կան գնա հա տե լու, խրո նի կա կան 
ան հա ջո ղու թյուն նե րով լի ի րա վի ճակ նե րում։ 

Այս պի սի ան հա ջո ղու թյուն նե րի հաղ թա
հար ման ան կա րո ղու թյու նը հան գեց նում է ե րե
խայի մեջ տագ նա պայ նու թյան ա ռա ջաց մանն 
ու ամ րապնդ մա նը։ Շատ կար ևոր է ու սուց չի 
դե րը։ Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րից պարզ է 
դար ձել, որ ու սուց չի դե րը շատ կար ևոր է։ Ու
սու ցի չը ե րե խայի հա մար շատ կար ևոր է դառ
նում և դրա հետ մեկ տեղ ա ռա վել տրավ մա
տիկ կեր պար, քա նի որ հենց ու սուց չից է գա լիս 
բա ցա սա կան գնա հա տա կա նը։ Կար ևոր է նշել 
նաև հետ ևյա լը։ Շտ կո ղա կան աշ խա տանք նե
րի ան ցկաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ

ԹԵ ԹԵՎ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԻ ՄՏԱ ՎՈՐ ՀԵ ՏԱՄ ՆԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՏԱԳ ՆԱ ՊԱՅ

ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ 
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ծել վս տա հու թյան, ան վտան գու թյան, ան խոսք 
յու րա քան չյուր ե րե խայի ցան կա լի լի նե լու մթ
նո լոր տը խմ բում (4, 53–57)։ 

Այս դեպ քում, բնա կա նա բար, ա ռա վել մեծ 
ու շադ րու թյուն է պետք հատ կաց նել խմ բում 
ըն դուն ված և ան վտան գու թյան մթ նո լոր տի 
պահ պան մա նը, որ պես զի ե րե խան զգա, որ 
ի րեն ըն դու նում և գնա հա տում են ան կախ իր 
ա րար քից և հա ջո ղու թյուն նե րից։ Բայց մի ա
ժա մա նակ, նա մե ծա հա սա կի կամ հա սա կակ
ցի գնա հա տա կա նի օգ նու թյամբ հաս կա նում 
է, թե նա ին չը կա րող է և ին չը չի կա րող, ի նչն 
է ու նակ ա նե լու, և ին չը դեռ պետք է իր մոտ 
ստաց վի։

Մենք հա մա րում ե նք սկզ բուն քո րեն կար
ևոր ձևա վո րել հա ջո ղու թյուն նե րի, ան հա ջո
ղու թյուն նե րի, հաղ թե լու, պարտ վե լու հան դեպ 
վե րա բեր մուն քը։ 

Այս պի սի վե րա բեր մուն քը թույլ է տա լիս 
հա նել տրա մադր վա ծու թյու նը ար դյուն քի հան
դեպ և իր սխալ նե րի՝ դարձ նե լով ի րենց ա ռա
վել ա զատ սե փա կան հա ջո ղու թյուն նե րի և 
ան հա ջո ղու թյուն նե րի հան դեպ։ 

Այս պի սով՝ դպ րո ցա կան տագ նա պայ նու
թյուն ու նե ցող թեթև աս տի ճա նի մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հո
գեշտ կո ղա կան աշ խա տանք նե րի հա մար 
կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից է. 

• ո րո շա կի նո րա մու ծու թյուն նե րի զար
գա ցու մը՝ ա ռա ջին հեր թին՝ կա մա յա կա նու
թյան՝ նպաս տե լով դպ րո ցում հա ջո ղու թյուն նե
րի, 

• անհ րա ժեշտ ու սում նա կան հմ տու
թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը,

•  սե փա կան գոր ծու նե ու թյան հան դեպ 
ճիշտ վե րա բեր մուն քի դաս տի ա րա կու թյու նը, 
կա րո ղա նալ ճիշտ գնա հա տել այն, ա դեկ վատ 
վե րա բեր վել սե փա կան հա ջո ղու թյուն նե րին, 
ան հա ջո ղու թյուն նե րին, սխալ նե րից չվա խե
նալ, դրանք օգ տա գոր ծել գոր ծու նե ու թյան հե
տա գա զար գաց ման հա մար, 

• այլ ե րե խա նե րի գոր ծու նե ու թյան ար
դյունք նե րի հան դեպ ճիշտ վե րա բեր մուն քի 
ձևա վո րու մը,

•  գոր ծու նե ու թյան կողմ նո րոշ ման հմ
տու թյան զար գա ցու մը,

•  մե ծա հա սակ նե րի և հա սա կա կից
նե րի հետ հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի 
ձեռք բե րումն ու ձևա վո րու մը: 

Վեր ջին ո ւղ ղու թյան ի րա կա նաց ման հա

մար ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
ե րե խա նե րի խա ղային հմ տու թյուն նե րի և կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա
նը, քա նի որ, ի նչ պես հայտ նի է, շատ կար ևոր 
է մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե
խա նե րի շփու մը հա սա կա կից նե րի հետ։ 

Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է նշել, որ դա ար
վում է ոչ այն քան դա սա րա նում ե րե խայի ի րա
վի ճա կի լա վաց մա նը, որ քան իր շփ վե լու պա
հանջ մուն քի ի րա կա նաց ման ու նա կու թյա նը, 
իր « տե ղե կատ վա կան ամ բող ջու թյան» բարձ
րաց մա նը այլ մարդ կանց աչ քե րում։ 

Թեթև աս տի ճա նի մտա վոր հե տամ նա
ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան 
տագ նա պայ նու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար 
ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից է նաև խա ղա թե
րա պի ան։ Մեր հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
մենք կի րա ռել ե նք խա ղեր՝ ո ւղղ ված թեթև աս
տի ճա նի մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան տագ նա պայ նու
թյան հաղ թա հար մա նը։ 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք նշել, որ թեթև աս
տի ճա նի մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի մոտ հույ զե րը դրս ևոր վում են 
ի նք նա տիպ և յու րո վի, ի սկ այս ե րե խա նե րի 
դպ րո ցա կան տագ նա պայ նու թյան առ կա յու
թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար կա րող ե նք կի
րա ռել տար բեր մի ջոց ներ, հաշ վի առ նե լով այս 
ե րե խա նե րի թե՛ ի մա ցա կան, թե՛ ան ձնային, և 
թե՛ հու զա կա մային ո լոր տին բնո րոշ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, և ը ստ դրա էլ ը նտ րել 
հա մա պա տաս խան ու ղի ներ դպ րո ցա կան 
տագ նա պայ նու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար 
(3, 45–49)։ 

Այս պի սով` մեր կող մից կա տար ված տե
սա կան աղ բյուր նե րի վեր լու ծու թյունն ու ան
ցկաց ված հե տա զո տու թյու նը թույլ են տա լիս 
կա տա րել հետ ևյալ հիմ նա կան եզ րա կա ցու
թյուն նե րը.

1.  Թեթև աս տի ճա նի մտա վոր հե տամ
նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան 
տագ նա պայ նու թյան վե րա բե րյալ ու սում նա սի
րու թյուն նե րը սա կավ են կամ չեն ար վել, կամ 
ար դյունք ներ չեն գրանց վել գի տա մե թո դա
կան գրա կա նու թյուն նե րում: 

2. Մ տա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե
ցող ե րե խա նե րի ի մա ցա կան գոր ծըն թաց
նե րի թեր զար գա ցա ծու թյան հետ ևան քով 
այս ե րե խա նե րին բնո րոշ է նաև հու զա կան 
և ան ձնային ո լորտ նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա
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հատ կու թյուն ներ։ Նրանց հույ զե րը, ի տար
բե րու թյուն բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող 
ե րե խա նե րի, ա վե լի չտար բե րակ ված են, հու
զա կան դրս ևո րում նե րը տար բեր ի րա վի ճակ
նե րում ան կա յուն են և ոչ ա դեկ վատ։ 

3. Դպ րո ցա կան տագ նա պայ նու թյան 
դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
կապ ված են դպ րո ցա կան տար բեր ի րա վի
ճակ նե րի հետ։

4. Մ տա վոր զար գաց ման խան գա րում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի տագ նա պայ նու թյու նը 
հաղ թա հա րե լու նպա տա կով կի րառ վող մի
ջոց նե րը ը նտր վում ե ն՝ ել նե լով նրանց ճա նա
չո ղա կան և հու զա կա մային ո լոր տի ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րից:
5.  Կախ ված դպ րո ցա կան մի ջա վայ րից՝ 

թեթև աս տի ճա նի մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի մոտ առ կա է դպ րո ցա
կան տագ նա պայ նու թյուն, ին չը հատ կա պես 
բարձր է նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց
նող դպ րո ցում։

Եվ ել նե լով ստաց ված ցու ցա նիշ նե րից՝ 
ա ռա ջադ րել ե նք դպ րո ցա կան տագ նա պայ
նու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար ու ղի ներ և 
մի ջոց ներ՝ հաշ վի առ նե լով թեթև աս տի ճա նի 
մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա
նե րին բնո րոշ ի մա ցա կան, ան ձնային և հու
զա կա մային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։
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ПУ ТИ ПРЕ О ДО ЛЕ НИЯ ШКОЛЬ НОЙ ТРЕ ВОЖ НОС ТИ ДЕ ТЕЙ С ЛЕГ КОЙ  
СТЕ ПЕН ЬЮ УМСТ ВЕН НОЙ ОТС ТА ЛОС ТИ

С. МУ РА ДЯН

В стат ье предс тав ле ны нес коль ко спо со бов и средств пре о до ле ния школь ной тре вож
нос ти с уче том ког ни тив ных, лич ност ных и эмо ци о наль ных осо бен нос тей ха рак тер ных для 
де тей с лег кой сте пен ью умст вен ной отс та лос ти.

THE WAYS TO OVERCOME SCHOOL ANXIETY OF CHILDREN  
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

S. MURADYAN

In the article presents several ways and means of overcoming school anxiety taking into ac
count cognitive, personality, and emotional characteristics typical for children with intellectual 
disabilities.
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Մեր ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քում հա մոզ վե ցինք, որ թեթև մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ճիշտ գրե լու կա րո ղու թյան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցը պետք է սկ սել ու սում նա ռու
թյան ա ռա ջին ի սկ օ րե րից: Հետ ևա բար, 
այդ հա մա տեքս տում ներ կա յաց նենք գրա
ճա նա չու թյան բուն այբ բե նա կան շր ջա նում 
օ ժան դակ դպ րո ցում տար վող աշ խա տան
քի բո վան դա կու թյունն ու ձևե րը, ո րոնց 
մի ջո ցով մի այն հնա րա վոր է ա պա հո վել 
սո վո րող նե րի ո ւղ ղագ րա կան կա րո ղու
թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
մաս նա վո րա պես և ար դյու նա վետ ու սում
նա կան գոր ծըն թացն ը նդ հան րա պես: 

Բուն այբ բե նա կան շր ջա նը հա տուկ 
(օ ժան դակ) դպ րո ցում նա խա տես ված է ու
սուց ման ե րկ րորդ տար վա հա մար: Գրա
ճա նա չու թյան այս շր ջա նում, շա րու նա կե լով 
ա ռա ջին դա սա րա նի հա մար նա խա տես
ված բո լոր աշ խա տանք նե րը, կենտ րո նա
կան տե ղում դի տար կել ե նք աշ խա տան քը 
գրու սուց ման շուրջ, որ տեղ կար ևոր վում է 
նաև ո ւղ ղագ րա կան նախ նա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցու մը: Այս խնդ րի լուծ
ման գոր ծըն թա ցում հետ ևել ե նք մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի մի 
շարք ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը.

1. Ճիշտ նս տել, տետ րը ճիշտ դնել սե
ղա նին` ձեռ քով պա հե լով այն, ճիշտ բռ նել 
գրի չը, պահ պա նել գրե լու հի գի ե նան, պա
հել տո ղի ո ւղ ղու թյու նը, չանց նել լու սանց
քը: Այս կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է շա րու նա կել դեռևս 
նա խաայբ բե նա կան շր ջա նում ի րա կա նաց
րած մանր ու խո շոր մկան նե րի, տա րա ծա
կան և տե սո ղա կան ըն կա լում նե րի զար
գաց ման աշ խա տանք նե րը, ի նչ պես նաև 
մեծ տեղ տալ ֆիզ կուլտ– դա դար նե րին և 

հատ կա պես գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի` 
հա ճա խա կի մե կը մյու սով փո խա րի նե լուն: 
Վեր ջին հան գա ման քը կար ևոր վում է այն 
հիմ նա վոր մամբ, որ մտա վոր հե տամ նա
ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը ոչ մի այն 
շուտ են հոգ նում, այլև նրան ցից շա տերն 
ու նեն ըն թա ցիկ հի վան դու թյուն ներ (գլ խու
ղե ղի ջր գո ղու թյուն, նյար դային հա մա կար
գի ռև մա տիզմ, գլ խու ղե ղի սի ֆի լիս և այլ 
ըն թա ցիկ հո գե կան հի վան դու թյուն ներ): 

2. Ի մաս տա վո րել լսո ղու թյամբ կամ տե
սո ղու թյամբ ըն կա լած բա ռե րը, դրանք վեր
լու ծել հն չյուն նե րի, ի սկ վեր ջին ներս նշել 
հա մա պա տաս խան տա ռե րով՝ այս ըն թաց
քում շա րու նա կե լով խոս քի զար գաց ման 
ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը, ճշգր տել և 
հարս տաց նել բա ռա պա շա րը, նա խա դա
սու թյուն ներ կազ մե լու, ի մաս տային տար
բեր կա ռույց ներ գոր ծա ծե լու կա րո ղու թյուն
նե րը: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն 
ե նք հատ կաց րել խոս քի բո լոր բա ղադ րիչ
նե րի (հն չյու նային կողմ, բա ռա պա շար, 
քե րա կա նու թյուն, խոսք կա ռու ցե լու կա րո
ղու թյուն) զար գաց ման աշ խա տանք նե րին, 
քա նի որ ա պա ցուց ված է, որ խոս քի զար
գա ցա ծու թյան մա կար դակն ո ւղ ղագ րա կան 
հմ տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ յու րաց ման 
հետ ու նի ան մի ջա կան կապ: 

Այս տե սան կյու նից գրա ճա նա չու թյան 
շր ջանն ա մե նա բա րեն պաստն է մի շարք 
հն չյուն նե րի ու բա ռե րի ար տա սա նու թյան 
ճշգրտ ման, ար տա բե րա կան կա ռույ ցի 
մարզ ման ու ամ րապնդ ման հա մար. ա նա
ռար կե լի է, որ բա ռի ճիշտ ար տա սա նու
թյու նը կար ևոր է վեր ջի նիս ճիշտ գրու թյան 
գոր ծըն թա ցում: Այս խնդ րի լուծ ման հա մար 
պետք է կա տա րել վար ժու թյուն ներ, ո րոնք 
ան մի ջա կա նո րեն մար զում են ե րե խայի լե
զուն, փա փուկ քիմ քը, շր թունք նե րը, ծնոտ
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նե րի շար ժու նա կու թյու նը, ի նչ պես նաև 
ա ռան ձին հն չյուն նե րի, հն չյու նախմ բե րի 
ար տա սա նու թյու նը, այ նու հետև կա տա րել 
վան կային, նաև բա ռային վար ժու թյուն ներ: 
Նման վար ժու թյուն նե րի օ րի նակ ներ նկա
րագր ված են լո գո պե դա կան և մե թո դա կան 
մի շարք ձեռ նարկ նե րում: 

Փոր ձա րա րա կան ե ղա նա կով հաս
տատ ված է նաև գրե լու և կար դա լու հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի 
սերտ կա պը: Ե թե ե րե խան վատ է կար
դում, ա պա նա դժ վա րու թյամբ կգրի, քա նի 
որ վան կային ըն թեր ցա նու թյան հմտու թյա
նը հա ջոր դում է վան կային գրի հմ տու թյան 
ձևա վո րու մը: Կար դա լու խն դիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րը դժ վա րա նում են նաև ի րենց 
գրա ծը կար դա լիս և այդ ո ւղ ղու թյամբ մեծ 
ջան քեր են գոր ծադ րում, ի սկ վեր ջինս բա
ցա սա բար է ան դրա դառ նում գրա վոր խոս
քի զար գաց ման ար դյուն քի վրա: Մինչ
դեռ լավ կար դա ցող ե րե խան հիմ նա կան 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում է գրե լու 
գոր ծըն թա ցի վրա, հետ ևա բար գրե լու կա
րո ղու թյու նը ձևա վոր վում է ա վե լի հա ջո ղու
թյամբ:

3. Կա րո ղա նալ ճիշտ գրել տա ռե րը` ը ստ 
տո ղի վրա ու նե ցած դրանց տե ղադ րու
թյան (հայե րե նի տա ռերն ու նեն 4 տե ղադ
րու թյուն), տա ռե րը ի րար ճիշտ մի աց նել, 
պահ պա նել բա ռե րի միջև ե ղած տա րա
ծու թյու նը, կա րո ղա նալ տպա գիր մատ չե լի 
բնա գիրն ար տագ րել: Այս խն դի րը լու ծե լու 
հա մար սոսկ տա ռագ րա կան վար ժու թյուն
նե րը բա վա րար չեն. հա ճախ դրանց չա
փից շատ կի րա ռու մը կա րող է հա կա ռակ 
ազ դե ցու թյունն ու նե նալ. մտա վոր հե տամ
նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խան ոչ մի այն թույլ 
կտա տա ռագ րա կան լուրջ սխալ ներ, այլև 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը կկ րի հու սա
հա տեց նող բնույթ, ե րե խա նե րը կապ րեն 
ա նօգ նա կա նու թյան հո գե վի ճակ, ո րն է’լ 
ա վե լի կընդգ ծի նրանց դժ վա րու թյուն նե րը, 
կխո րաց նի դրանք և այլն: Դրա նից խու սա
փե լու հա մար ա ռա ջար կում ե նք այ լա զան 
հե տաքրք րա շարժ աշ խա տանք, ո րը ե րե
խա նե րին հա ճույք կպատ ճա ռի. օ րի նակ՝

• տր ված տա ռե րից ը նտ րել միև նույն 
տա ռե րը և հա մադ րել (թե՛ տպա գիր և թե՛ 
ձե ռա գիր տար բե րակ նե րով),

• տր ված են տա ռեր, ո րոնց վրա 

շփո թեց նող գծեր են տար ված: Ե րե խա նե
րը պետք է տա րո րո շեն, ճա նա չեն տա ռե
րը և ան վա նեն դրանք (սկզ բում կա րե լի է 
ա ռա ջար կել ե րե խա նե րին քաջ ծա նոթ տա
ռե րը),

•  տա ռե րը տր ված են ո րո շա կի ան
կյան տակ կամ շրջ ված են: Ե րե խա նե րը 
պետք է ճա նա չեն և ան վա նեն դրանք, 

• եզ րագ ծել կե տագ ծե րով տր ված 
տա ռե րը` գու նա վոր մա տիտ նե րով ա ռանձ
նաց նե լով դրանց մաս նիկ նե րը,

•  ճա նա չել և ան վա նել ի րար վրա դր
ված տա ռե րը,

•  փո խե լով տա ռի այս կամ այն մաս
նի կը` ստա նալ նոր տառ, օ րի նակ, ի –խ, 
հ–ի, լ–ը և այլն:

Ա ռան ձին դեպ քե րում ո րոշ ա շա կերտ
նե րի կա րե լի է ա ռա ջար կել օ ժան դակ տո
ղե րով տետ րեր, սա կայն այս աշ խա տան քը 
պետք է կրի խիստ ան հա տա կան բնույթ, 
հա կա ռակ դեպ քում ե րե խա նե րը կա րող են 
վարժ վել աշ խա տե լու այդ ձևին և դժ վա րա
նալ տառն ի նք նու րույն գրե լիս:

4. Տա ռա դա րա նի տա ռե րով ի նք նու րույն 
կազ մել, կար դալ և գրի առ նել 3–4 տա ռե
րից կազմ ված բա ռեր: Ճիշտ գրե լու հմ տու
թյան ձևա վոր ման հա մար շատ կար ևոր 
է, որ մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
ե րե խայի կող մից գր վող ա ռա ջին բառն ար
դեն լի նի իր սե փա կա նը, ո րը կար տա հայ
տի սե փա կան դի տար կու մը, զգաց մուն քը 
կամ կեն սա փոր ձը:

5. Կա րո ղա նալ հն չյու նային վեր լու ծու
թյան և հա մադ րու թյան են թար կե լուց հե տո 
գրի առ նել 2–3 բա ռից կազմ ված նա խա
դա սու թյուն ներ նախ` ու սուց չի օգ նու թյամբ, 
ա պա` ա ռանց դրա:

6. Ար տագ րու թյամբ, ի նչ պես նաև թե
լադ րու թյամբ գրել բա ռեր, ո րոնց կազ մի 
մեջ մտ նող տա ռե րի գրու թյու նը հա մա պա
տաս խա նում է ար տա սա նու թյա նը, ստու
գել գրա ծը` ար տա բե րե լով, ի նչ պես նաև 
հա մե մա տե լով օ րի նա կի հետ:

7. Գրա տախ տա կից ար տագ րել` լրաց
նե լով բաց թողն ված տա ռե րը (բա ռե րը):

8. Տո ղա դարձ կա տա րել` բա ռը վան կե
րի բա ժա նե լու մի ջո ցով (ոչ բարդ դեպ քեր):

9. Նա խա դա սու թյան 1 –ին բա ռը գրել 
մե ծա տա ռով, ի սկ վեր ջում դնել վեր ջա կետ:

10.  Մե ծա տա ռով գրել հա տուկ ա նուն
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նե րը (գ րա ճա նա չու թյան շր ջա նում ծրա
գրով նա խա տես ված է ի մա նալ մե ծա տա ռի 
գրու թյու նը մարդ կանց ա նուն նե րում) (2): 

Բուն գրա ճա նա չու թյան շր ջա նում գրե
լու կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու նպա
տա կով մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե
ցող ե րե խա նե րին ա ռա ջադ րել ե նք նաև 
տե սո ղա կան և լսո ղա կան բնույ թի նա խազ
գու շա կան թե լադ րու թյուն ներ: Տե սո ղա
կան նա խազ գու շա կան թե լադ րու թյուն նե րը 
ե րե խա նե րին տա լիս են բա ռի նախ նա կան 
հն չյու նային վե լու ծու թյու նը նրա ամ բող
ջա կան գրա ֆի կա կան պատ կե րի ըն կալ
ման հետ հա մադ րե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Այս պես, ու սու ցի չը գրում է գրա տախ տա
կին բա ռե րը կամ նա խա դա սու թյու նը, սո
վո րող նե րը ար տա բե րում են դրանք վան
կե րով, հաշ վում են հն չյուն նե րի քա նա կը, 
ո րից հե տո գր վա ծը ծածկ վում է, և ե րե խա
նե րը գրում են բա ռը (նա խա դա սու թյու նը) 
տետ րե րում, այ նու հետև գրա տախ տա կը 
բաց վում է, և ե րե խա նե րը հա մե մա տում են 
գր վա ծը: Այս աշ խա տան քի կա տար ման ըն
թաց քում հատ կա պես կար ևոր է, որ մտա
վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե
րը, սկ սած գրու սուց ման շր ջա նից, սո վո րեն 
ի նք նու րույն հա մե մա տել գրա տախ տա կին 
գր վա ծը տետ րում գր վա ծի հետ, նկա տեն 
սե փա կան սխա լը և փոր ձեն ի նք նու րույն 
ո ւղ ղել այն: 

Գրե լու գոր ծըն թա ցում ի նք նա վե րա
հսկման հմ տու թյան մշա կու մը ևս շատ 
կար ևոր է. հա տուկ հո գե բա նու թյու նից 
հայտ նի է մտա վոր հե տամ նաց ե րե խա նե րի 
մտա ծո ղու թյան ոչ քն նա դա տա կան բնույ թը 
(3), վեր ջինս խո չըն դո տում է, դժ վա րաց
նում գրա ծը վե րա նայե լու և ստու գե լու գոր
ծըն թա ցը: Հետ ևա բար, ի նք նաս տուգ ման 
և ի նք նա վե րահսկ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը պետք է ու ղեկ ցել բո լոր տե
սա կի գրա վոր աշ խա տանք նե րի (և ոչ մի
այն) ան ցկաց մա նը: 

Լսո ղա կան նա խազ գու շա կան թե լա
դ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ու սուց չի ցու
ցու մով թե լադր վող նա խա դա սու թյու նից 
ա շա կերտ ներն ա ռանձ նաց նում են բա ռեր, 
ո րոնք նա խա պես են թարկ վում են հն չյու
նային վեր լու ծու թյան: Այս դեպ քում շա
հե կան է, որ ե րե խա նե րը նախ վան կե րով 
ար տա բե րեն գր վող բա ռը, հե տո գրեն` 
ա պա հո վե լով նաև խոս քա շար ժո ղա կան 
զգա յա րա նի մաս նակ ցու թյու նը գրե լու գոր
ծըն թա ցին:

Տե սո ղա կան և լսո ղա կան նա խազ գու
շա կան թե լադ րու թյուն նե րի նյութ կա րող 
են լի նել վան կե րը, բա ռե րը, նա խա դա սու
թյուն նե րը և փոք րիկ բնագ րե րը: 

Այս պի սով` ի նչ պես տես նում ե նք, ո ւղ
ղագ րու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցը հա
ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու հա մար հարկ 
է, որ աշ խա տանք նե րը սկ սենք ու սուց ման 
ա ռա ջին ի սկ օ րե րից` կի րա ռե լով տա րաբ
նույթ խա ղե րի և վար ժու թյուն նե րի հա
մա կարգ` խս տո րեն պահ պա նե լով դրանց 
նպա տա կայ նու թյու նը, ու սու ցո ղա կան ու 
զար գաց նող բնույ թը, պար բե րա կա նու
թյունն ու հետ ևո ղա կա նու թյու նը: 

Թեթև մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե
ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս կար ևոր 
է նաև տար բե րակ ված ու ան հա տա կան մո
տե ցում ցու ցա բե րել` հաշ վի առ նե լով յու րա
քան չյուր ե րե խայի խան գար ման բնույթն ու 
դրա ար տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նը, 
ի նչ պես նաև յու րա քան չյուր ե րե խայի պահ
պան ված հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ա նձ նա
կողմ նո րոշ ված ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի է ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հենց 
այդ հան գա ման քով է դրս ևոր վում. տես նել, 
ճա նա չել ե րե խայի կա րիք նե րը, դրս ևո րել 
ապ րու մակ ցող վարք և խն դիր նե րի հաղ
թա հար ման ճա նա պար հին մե նակ չթող նել 
նրան` հու սադ րել ե րե խային և հա վա տալ 
նրա ա ռա ջըն թա ցին:
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ПОД ГО ТОВ КА ДЕ ТЕЙ С ЛЕГ КОЙ СТЕ ПЕ НИ УМСТ ВЕН НОЙ ОТС ТА ЛОСТ ЬЮ  
К УС ВО Е НИЮ ПРА ВО ПИ СА ТЕЛЬ НЫХ УМЕ НИЙ В ПЕ РИ ОД ОБУ ЧЕ НИЯ ГРА МО ТЕ 

А. МИ КА Е ЛЯН

В стат ье мы расс мат ри ва ем ра бо ту, ве ду щу ю ся с деть ми с умст вен ной отс та лост ью при 
обу че нии гра мо те, в ко то рой боль шое зна че ние при да ет ся эле мен там обу че ния пра во пи са
ни ю. К ним от но сят ся: ги ги е на пись ма; ос мыс ле ние слов, восп ри ни ма е мых на слух или ви зу
аль но; раз ви тие ре чи; пра виль ное на пи са ние букв; раз ви тие са моп ро вер ки и са мо конт ро ля 
и т. д.

Д ля ус пеш но го воп ло ще ния про цес са обу че ния пра во пи са нию не об хо ди мо, что бы ра бо
ты бы ли на ча ты с пер вых же дней уче бы: ис поль зуя сис те му раз лич ных игр и уп раж не ний, 
ст ро го сох ра няя их це ле нап рав лен ность, пе ри о дич ность, обу ча ю щий, кор рек ти ру ю щий и 
раз ви ва ю щий ха рак тер. 

PREPARATION OF AQUISITION OF SPELLING SKILLS IN CHILDREN WITH  
MENTAL RETARDATION AT THE STAGE OF LITERARCY BUILDING 

A. MIKAELYAN

The article focuses on the activities carried out with children who have mental retardation at 
the stage of literacy building, when the teaching of spelling rules is of vital importance. These 
are writinghygiene, comprehending words by listening or seeing, speech development, correct 
writing of letters, development of self–checking and self–controlling abilities.

In order to teach spelling successfully, there is need to start these activities from the very first 
day of teaching. A system of various games and exercises should be used following exactly their 
aim, frequency, teaching value, correcting and developing nature. 
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Դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման հիմ նախն դիրն այ սօր ա ռա վել 
կար ևոր է դար ձել հատ կա պես ա վագ դպ րոց
նե րի կա յաց ման պայ ման նե րում: Թվում էր, 
թե ա վագ դպ րոց նե րում ի րա կա նաց վող հոս
քային ու սու ցու մը պետք է նպաս տեր այդ հիմ
նախնդ րի ար դյու նա վետ լուծ մա նը, սա կայն 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման այն պի սի 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, ի նչ պի սին են ա շա կերտ նե
րի տե ղե կաց վա ծու թյան պա կա սը, նրանց 
հետ հա մա պա տաս խան դի ագ նոս տիկ աշ
խա տանք նե րի, մաս նա գի տու թյան մեջ ճիշտ 
ի նք նո րոշ ման, սե փա կան ան ձի ի նք նա ճա
նաչ ման և դրա նից բխող հե տա գա քայ լե րի 
ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե
րը, դեռևս պատ շաճ լու ծում չեն ստա ցել: 

Ան ձի մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
ու կա րո ղու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման աշ
խա տանք նե րը պետք է սկ սել դեռևս նա
խա  դպրո ցա կան տա րի քից, ը նդ ո րում՝ 
նե րա ռե լով բո լոր ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցող ան ձանց՝ ա ռար կա
յա կան ու սու ցիչ ներ, ման կա վարժ ներ, հո գե
բան ներ, ծնող ներ, գոր ծա տու ներ [1, 5]:

Մա գիստ րո սա կան թե զի շր ջա նակ նե րում 
մենք ի րա կա նաց րել ե նք հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք ներ, ո րի նպա տակն է ե ղել ու
սում նա սի րել դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի
տա կան կողմ նո րոշ ման առ կա խն դիր ներն 
ա վագ դպ րո ցում և ա ռա ջար կել այդ հա մա
կար գի կա տա րե լա գործ ման ու ղի ներ:

Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման նպա տա
կով մենք փու լային ու սում նա սի րու թյուն ներ 
ե նք ի րա կա նաց րել Եր ևան քա ղա քի թիվ 
195 և 109 ա վագ դպ րոց նե րում: Փոր ձել ե նք 
պար զել տար բեր հոս քային խմ բե րում ա վագ 

դպ րո ցա կան նե րի պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կը՝ մաս նա գի տու թյան ը նտ րու
թյան և ի նք նո րոշ ման հար ցում, ի նչ պես նաև 
ի րա կա նաց րել ե նք մշ տա դի տար կում և հար
ցում ներ ու սու ցիչ նե րի շր ջա նում: 

Ա վագ դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի տա
կան ի նք նո րոշ ման մա կար դա կը բա ցա հայ
տե լու նպա տա կով մենք մեկ ու սում նա կան 
տար վա ըն թաց քում հե տա զո տու թյուն ներ 
ե նք ի րա կա նաց րել վե րը նշ ված դպ րոց նե
րում, ո րին մաս նակ ցել են 30 ման կա վարժ
ներ և 10–12–րդ դա սա րան նե րի 80 ա շա
կերտ ներ: Ը նդ ո րում՝ ը նտ րան քային խմ բում 
հա մա մաս նո րեն նե րառ վել են ա շա կերտ ներ՝ 
հու մա նի տար, ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան, 
տն տե սա գի տա կան և բնա գի տա կան հոս քե
րից: Ա շա կերտ ներն ը նտր վել են պա տա հա
կան թվե րի ա ղյու սա կի կի րառ մամբ: 

Պար զե լու հա մար ա վագ դպ րո ցա կան
նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման մա
կար դա կը, նրանց հե տա գա պլան նե րը, թե 
դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ին չով են պատ
րաստ վում զբաղ վե լու, մենք հար ցում ներ ե նք 
ի րա կա նաց րել ա շա կերտ նե րի շր ջա նում: 
Հարց ման ըն թաց քում պարզ վեց, որ ա շա
կերտ նե րի 57 % –ը ի նք նո րոշ վել է մաս նա գի
տու թյան ը նտ րու թյան հար ցում և պատ րաստ
վում է ու սու մը շա րու նա կե լու բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Ա շա
կերտ նե րի 23 %–ն էլ ցան կա նում է դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո ան մի ջա պես աշ խա տել, 
15 % –ը դեռ չի ո րո շել իր հե տա գա ա նե լիք
նե րը, ի սկ ա շա կերտ նե րի 5% –ը նշել է, որ 
ի րենք ա ռա հա սա րակ չեն մտա հոգ վում 
ի րենց հե տա գա մաս նա գի տա կան կր թու
թյամբ և ա պա գայով: Ը նդ ո րում՝ հատ կան
շա կան է այն հան գա ման քը, որ հարց ման 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ԴԱԼ ԼԱՔՅԱՆ  
ԼԻ ԼԻ Ա ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈՇ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐՆ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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են թարկ ված ա շա կերտ նե րի 57 % –ի հա մար 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման խն դի րը 
կյան քի տվյալ փու լում ի րենց հա մար ո րակ
վում է որ պես ա մե նաա ռաջ նային խն դիր, 
ա վե լին՝ նրանք ան գամ գի տակ ցում են ի րենց 
ը նտ րած մաս նա գի տու թյան սո ցի ա լա կան 
նշա նա կու թյան կար ևո րու թյու նը, ու նեն ձևա
վոր ված կա յուն հա մոզ մունք ներ և ար ժե հա
մա կարգ, ո րով ղե կա վար վում են ա պա գա 
մաս նա գի տու թյան կողմ նո րոշ ման հար ցում: 
Նրանք հս տակ պատ կե րաց նում են, թե մաս
նա գի տա կան ի նչ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու
թյուն ներ են ի րենց ան հրա ժեշտ ա պա գա 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա
կա նաց նե լու հա մար և ցան կա նում են ա վե լի 
զար գաց նել դրանք: 

Ա վագ դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի տա
կան հե տաքրք րու թյուն ներն ու նա խա սի րու
թյուն նե րը պար զե լու հա մար մենք հար ցում 
ե նք ի րա կա նաց րել ա շա կերտ նե րի շր ջա
նում։ Այս պես, հարց մա նը մաս նակ ցած ա շա
կերտ նե րի 29 % –ը հս տակ պատ կե րաց նում է, 
թե որ տեղ և ի բրև ի նչ մաս նա գետ կցան կա
նային աշ խա տել: Հարց ված նե րի 58 % –ի հա
մար, ով քեր ար դեն կողմ նո րոշ վել են ի րենց 
մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րում, 
ա պա գա աշ խա տա տեղն ու նա խընտ րե լի 
պաշ տո նը տվյալ պա հի դրու թյամբ խնդ րա
հա րույց է մնում: Ի սկ դպ րո ցա կան նե րի 13 
% –ը դեռևս պատ կե րա ցում չու նի մաս նա գի
տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի և ա պա գա 
հնա րա վոր աշ խա տա տե ղի վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է են թադ րել, որ սո վո
րող նե րի 71 % –ին (58% + 13%) ան հրա ժեշտ 
է ա ջակ ցել՝ կապ ված մաս նա գի տա կան ի նք
նա կողմ նո րոշ ման հետ, ի նչն ա պա ցուց վում 
է նաև նրանց հետ ի րա կա նաց ված ան կե
տա վոր ման ար դյունք նե րով: Հարց մա նը 
մաս նակ ցած այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք 
դեռևս չեն կողմ նո րոշ վել մաս նա գի տու
թյան ը նտ րու թյան մեջ, չեն բա ցա հայտ վել 
նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րը, թույլ և ու
ժեղ կող մե րը, գտ նում են, որ ու նեն խորհր
դատ վու թյան կա րիք և ա կն կա լում են մաս
նա գե տի ա ջակ ցու թյու նը: Այն հար ցին, թե 
« Դա սա գոր ծըն թա ցում կամ դրա նից հե տո 
ի րա կա նաց վում են ա րդյոք ա շա կերտ նե րի 
մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի և 
նա խա սի րու թյուն նե րի բա ցա հայտ մանն ո ւղղ
ված աշ խա տանք ներ, կամ դպ րո ցում ի նչ պի

սի դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց վում այդ ո ւղ ղու թյամբ», հարց
ման են թարկ ված դպ րո ցա կան նե րի 55 % –ը 
պա տաս խա նել է, որ նման աշ խա տանք ներ 
չեն ի րա կա նաց վում, 29 % –ը հա մա րում է, որ 
այն ի րա կա նաց վում է մա սամբ: Փաս տենք 
այն, որ առ կա է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2012 
թ. հոկ տեմ բե րի 4 –ի նիս տի N40 ար ձա նագ
րային ո րոշ մամբ հա վա նու թյուն ար ժա նա
ցած «ՀՀ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
հա մա կար գի զար գաց ման հայե ցա կարգ» և 
դրա նից բխող մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր [2]: 
Այս տե ղից հետ ևում է, որ դպ րո ցը պետք է 
պար բե րա բար և հետ ևո ղա կան աշ խա տանք 
ի րա կա նաց նի դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նում, 
ա վե լին՝ բա ցա հայ տե լով սո վո րող նե րի ան
հա տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը, նա խա
սի րու թյուն ներն ու հա կում նե րը՝ կն պաս տի 
դպ րո ցա կա նի՝ մաս նա գի տա կան ճիշտ կողմ
նո րոշ մա նը, կզար գաց նի նրանց մոտ սե փա
կան « հա ջո ղու թյան բա նաձև» –ի նա խագծ
ման կա րո ղու թյուն նե րը, ի նչն էլ, իր հեր թին, 
ե րաշ խիք կհան դի սա նա հե տա գա յում հա սա
րա կու թյան մեջ ե րի տա սարդ նե րի ին տեգր վե
լու և նրանց բա րե կե ցիկ ա պա գայի հա մար:

Մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը դե
ռա հա սու թյան փու լում են թադ րում է ծա նո
թա նալ հնա րա վո րինս ա վե լի շատ մաս նա
գի տա կան բնա գա վառ նե րի հետ, քա նի որ 
հե տա գա յում աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե
րը շատ ա րագ են փո փոխ վում: Եր բեմն լրա
ցու ցիչ մաս նա գի տու թյուն նե րի տի րա պետ
ման ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում: Դա 
բա ցատր վում է նաև այն հան գա ման քով, որ 
այ սօր «դպ րոց+ բուհ» մո դե լից ան ցում ե նք 
կա տա րում «կր թու թյուն ո ղջ կյան քի ըն թաց
քում» մո դե լին, հետ ևա պես հա սա րա կու թյան 
մեջ ի րենց տե ղը կգտ նեն և մաս նա գի տու
թյան մեջ կկա յա նան « բազ մա գետ» մաս
նա գետ նե րը, ով քեր կտի րա պե տեն մի շարք 
ա ռանց քային կոմ պե տեն ցի ա նե րի [5, 35]: 

Ա վագ դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի տա
կան կողմ նո րոշ ման գոր ծըն թա ցում վճ ռո րոշ 
նշա նա կու թյուն ու նեն ու սու ցիչ նե րը: Նրանց 
դե րա կա տա րու թյան գնա հատ ման հա մար 
մենք ի րա կա նաց րել ե նք մշ տա դի տար կում և 
հար ցում: 

Ու սում նա սի րե լով ու սու ցիչ նե րի ներգ
րավ վա ծու թյան մա կար դա կը ա վագ դպ րո
ցա կան նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
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ման ձևա վոր ման հար ցում՝ պարզ դար ձավ, 
որ ու սու ցիչ նե րի մի այն 13 %–ն է ակ տիվ և 
գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նե նում այդ գոր
ծըն թա ցում: Ու սու ցիչ նե րի 30 % –ը խոս տո
վա նեց, որ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
պար բե րա բար կի րա ռում են հա տուկ տեխ
նո լո գի ա ներ, ո րոնք օ ժան դա կում են ա շա
կերտ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ մա
նը: Նրանց 45 % –ը նշել է, որ ան հրա ժեշտ 
է հս տակ կազ մա կերպ ված գոր ծու նե ու թյուն, 
ո րը կա ջակ ցի այդ ո ւղ ղու թյամբ ու սու ցիչ նե
րի ո րա կա վոր ման բարձ րաց մա նը: Ու սու
ցիչ նե րի 12 % –ի հա մոզ մամբ ա վագ դպ րո
ցա կա նին մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
հար ցում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լը են
թադ րում է նեղ մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա
ծու թյամբ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում: 
Պարզ դար ձավ նաև այն հան գա ման քը, որ 
վեր ջին տա րի նե րին մե թո դա կան կենտ րո
նի կող մից ի րա կա նաց րած վե րա պատ րաս
տում նե րին ու սու ցիչ նե րի շատ քիչ տո կոսն 
է մաս նակ ցել, մինչ դեռ նրան ցից շա տե րը 
ծա նոթ չեն նույ նիսկ աշ խա տա շու կայի ար դի 
պա հանջ նե րին և ու նեն մե թո դա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք: Ա վե լին, նրանց դաս տի ա
րակ չա կան աշ խա տանք նե րի պլա նում ոչ մի 
դրույթ ա ռանձ նաց ված չէ այդ աշ խա տանք
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Ու սու ցիչ նե րի 62 % –ը կար ծում է, որ 
ա վագ դպ րո ցա կան նե րի մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե րի ար դյու
նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է դպ րոց նե րում ներդ նել ա ռան
ձին ա ռար կա կամ գու ցե որ ևէ ա ռար կայի 
հետ մո դու լային ձևով, ո րը միտ ված կլի նի 
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հետ ան հա տա
կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու մի
ջո ցով բա ցա հայ տել նրա մաս նա գի տա կան 
պո տեն ցյա լը և ո ւղ ղոր դել հե տա գա մաս նա
գի տու թյան ը նտ րու թյան հար ցում: Հարց
վող նե րի 23 % –ը հա վա տա ցած է, որ ա շա

կերտ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
խն դիր նե րով կա րե լի է զբաղ վել ար տա դա
սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում, 
10 % –ը՝ նաև դաս ղե կի ժա մին, ի սկ ու սու ցիչ
նե րի 5 % –ը այլ պա տաս խան ներ է տվել: 

Անհ րա ժեշտ է նպա տա կաուղղ ված և 
հա տուկ մշակ ված հա մա լիր ծրագ րով բա
ցա հայ տել ա վագ դպ րո ցա կան նե րի ներ քին 
ռե սուրս ներն ու մաս նա գի տա կան պի տա նե
լի ու թյու նը ան հա տա պես՝ մատ նան շե լով այն 
ո լորտ նե րը, որ տեղ նրանք կա րող են լի ար
ժեք ի նք նա հաս տատ վել և հաս նել կա րի ե
րայի վե րելք նե րի: 

Նշ ված բո լոր քայ լե րի ի րա կա նաց ման ար
դյուն քում ա վագ դպ րո ցա կա նը կկա րո ղա նա 
ճիշտ կողմ նո րոշ վել և հիմ նա վոր ված ը նտ րու
թյուն կա տա րել մաս նա գի տու թյան ը նտ րու
թյան ո լոր տում: Դա շատ կար ևոր հան գա մանք 
է, քա նի որ մաս նա գի տա կան ճիշտ կողմ նո րո
շու մը մաս նա գի տա կան ա ճի և ար դյու նա վե
տու թյան ե րաշ խիք է, ի նչն էլ իր հեր թին հա սա
րա կու թյան, ե րկ րի տն տե սու թյան զար գաց ման 
և ա ռաջ խա ղաց ման ե րաշ խիքն է: 

Այս պի սով՝ ը նդ հան րաց նե լով վե րը նշ վա
ծը՝ մենք ա ռա ջար կում ե նք. 

1. մշա կել և ներդ նել մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման հա մա լիր ծրա գիր, ո րի կի
րա ռու մը կն պաս տի ոչ մի այն ա շա կերտ նե
րի ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սիր մա նը, աշ խա տա շու կայի պա
հանջ նե րին և կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե
րին, այլև կն պաս տի ա շա կերտ նե րի ի նք
նո րոշ մա նը մաս նա գի տու թյան մեջ, նրանց 
ի նք նա ներ կա յաց մա նը և հե տա գա յում նաև 
սե փա կան կա րի ե րայի պլա նա վոր մա նը: 

2. Ա պա հո վել «դպ րոց– բուհ –աշ խա տա
շու կա» ե ռա կողմ հա մա կար գի փոխ գոր ծակ
ցու թյու նը:

3. Ստեղ ծել է լեկտ րո նային տար բեր հար
թակ նե րից օ գտ վե լու ան հրա ժեշտ պայ ման
ներ (օ րի նակ` mycareer.am, skill.am. և այլն):
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
А. ДАЛЛАКЯН, Л. ГЕВОРГЯН 

В статье представлен анализ основных подходов к профориентации в старшей школе и 
сформулированы методические рекомендации. Наиболее очевидной целью профориентации 
является выбор учеником профессии, наиболее соответствующей его способностям и о 
выборе профессии, востребованной на рынке труда. 

ORIENTATION OF HIGH SCHOOL PUPILS
A. DALLAKYAN, L. GEVORGYAN

This article presents the analysis of the main approaches of professional orientation at high 
school and formulates recommendations for high schools of Armenia. The most obvious purpose 
of the vocational guidance is the choice of the profession, which is the most suitable to pupil’s 
abilities and it is about choosing a profession demanded by the labor market. 
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Գ լո բա լի զա ցի այի և ՀՀ բարձ րա գույն 
կրթու թյան հա մա կար գի մար տահ րա վեր
նե րի վե րա բե րյալ ան ցկաց վել են սոց հար
ցում ներ ՀՀ բու հե րի ու սա նող նե րի շր ջա
նում: Սոց հար ցում ներն ի րա կա նաց վել են 
վեց բու հում՝ Եր ևա նից և մար զե րից, ո րոնց 
թվում ե ղել են թե՛ պե տա կան և թե՛ մաս նա
վոր բու հեր: Հար ցում նե րի հա մար օգ տա
գործ վել է հար ցա թեր թիկ՝ նե րա ռե լով յոթ 

հարց: Սոց հար ցում նե րին մաս նակ ցել են 
ը նդ հա նուր հաշ վով 906 ու սա նող: Հարց ված 
ու սա նող նե րից 853 –ը ե ղել են բա կա լավ րի ա
տի և 53–ը մա գիստ րա տու րայի ու սա նող ներ, 
722–ը՝ ի գա կան, և 184–ը՝ ա րա կան սե ռի: 

Սոց հար ցում նե րի ը նդ հա նուր պատ կե րը 
ը ստ բու հե րի և հարց ված նե րի թվա քա նա կի 
հետ ևյալն է. 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

Գ ԼՈ ԲԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ ԱՅԻ ԵՎ ՀՀ ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ  
ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԻ  

ԸՆ ԿԱ ԼՈՒ ՄԸ
(սոց հար ցում նե րի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն)

N Բու հեր Հարց ված նե րի թի վը

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան (Ե ՊՀ) 250

Հա յաս տա նի Խ. Ա բո վյա նի ան վան պե տա կան ման կա վար
ժա կան հա մալ սա րան (ՀՊՄՀ) 204

Վա նա ձո րի Հ. Թու մա նյա նի ան վան պե տա կան հա մալ սա րան 
(ՎՊՀ) 112

Շի րա կի Մ. Նալ բան դյա նի ան վան պե տա կան հա մալ սա րան 
(ՇՊՀ) 213

Եր ևա նի « Հյու սի սային» հա մալ սա րան 60

Եր ևա նի «Գ լա ձոր» հա մալ սա րան 67

Ըն դա մե նը՝ 906

Ս տորև ներ կա յաց վում է հար ցա թեր թի կի չորս հար ցի վե րա բե րյալ ստաց ված տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը:

Հարց 1. « Հա մա րո՞ւմ եք բո լո նյան գոր ծըն թա ցը որ պես կր թու թյան գլո բա լաց ման 
դրս ևո րում»: 

Այս հար ցադր մամբ ու սում նա սիր վել է ու սա նող նե րի կար ծի քը բո լո նյան գոր ծըն թա ցի և 
կր թու թյան գլո բա լաց ման միջև կա պի մա սին, ո րի ար դյունք նե րը թվային և տո կո սային ար
տա հայ տու թյամբ ար տա ցոլ ված են ստորև՝ գծա պատ կեր 1–ո ւմ: 
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Գ ծա պատ կեր 1. Հա մա րո՞ւմ եք բո լո նյան գոր ծըն թա ցը որ պես կր թու թյան գլո բա լաց
ման դրս ևո րում

 

Ինչ պես ար դյունք նե րը վկա յում են, 
հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կամ 
48 %–ը բո լո նյան գոր ծըն թա ցը հա մա րում 
է կր թու թյան գլո բա լաց ման դրս ևո րում: 
22 %–ը հար ցին տվել է բա ցա սա կան պա
տաս խան, ի սկ 30 %–ը պա տաս խա նի հար
ցում դժ վա րա ցել է: Փոք րա թիվ հարց ված
ներ (4 հո գի) ը նտ րել են «այլ» տար բե րա կը՝ 
նշե լով « մա սամբ», «կ հա մա րեմ ա վե լի շատ 
նույ նա կա նա ցում, քան գլո բա լա ցում», «այո, 
բայց ոչ ՀՀ–ո ւմ» պա տաս խան նե րը: Կար
ծում ե նք, որ հար ցին դրա կան պա տաս խան 
տված ու սա նող նե րը հիմն վել են այն հան
գա ման քի վրա, որ այ սօր տար բեր հար թակ
նե րում, այդ թվում նաև ԶԼՄ–ով, հա ճախ 
են քն նարկ ման ա ռար կա դառ նում գլո բա
լի զա ցի այի և բո լո նյան գոր ծըն թա ցի հետ 
կապ ված հար ցե րը, ի նչ պես նաև այդ գոր
ծըն թա ցի հետ կապ ված բա րե փո խում նե րը: 
Բազ մա թիվ են նաև այդ թե մայով լույս տես
նող հոդ ված ներն ու մեկ նա բա նու թյուն նե րը, 
ի սկ բո լո նյան գոր ծըն թա ցի ին տեր նե տային 
կայ քը պար բե րա բար հրա պա րա կում է այդ 
ո ւղ ղու թյամբ տե ղի ու նե ցող նո րու թյուն նե
րը, այն պես որ ա ռանց չա փա զան ցու թյան 
կա րող ե նք ա սել, որ բո լո նյան գոր ծըն թացն 
ա մե նահ րա պա րա կային գոր ծըն թաց նե րից 
է: Մի ա ժա մա նակ, պետք է նկա տել, որ բու
հե րում ու սա նող ներն այն քան էլ տե ղե կաց
ված չեն, թե ի նչ կապ կա կր թու թյան գլո
բա լաց ման և բո լո նյան գոր ծըն թա ցի միջև, 
և կոնկ րետ ի նչ բա րե փո խում նե րի մա սին է 

խոս քը, քա նի որ նրանց մե ծա մաս նու թյու նը, 
ե թե նույ նիսկ հա ճախ է լսում բո լո նյան գոր
ծըն թա ցի մա սին, հար ցի վե րա բե րյալ ա վե
լի խոր գի տե լիք ներ չու նի: Դա է պատ ճա
ռը, որ հարց ված նե րի 30 %–ը դժ վա րա ցել է 
որ ևէ պա տաս խան տալ: Հարց ված նե րի այս 
խում բը վս տահ չէ, թե բո լո նյան գոր ծըն թաց 
ա սե լիս խոս քը հան րակր թու թյան, թե բարձ
րա գույն կր թու թյան բա րե փո խում նե րի մա
սին է, ի նչ պես նաև նրա նում, թե ի նչ պես է 
այն ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դում իր որ պես ու սա
նո ղի ո ւս ման և ու սում նա ռու թյան վրա: Ի նչ 
վե րա բե րում է բա ցա սա կան պա տաս խան
նե րին, կար ծում ե նք, այս տեղ գե րակշ ռում 
է ու սա նող նե րի ը նդ հա նուր դժ գո հու թյու նը 
կր թու թյան հա մա կար գի ներ կայիս ի րա
վի ճա կից, ի նչ պես նաև գլո բա լի զա ցի այի և 
կր թու թյան միջև կա պի մա սին թույլ պատ
կե րա ցու մից:

Հարց 2. « Ձեր բու հում ի րա կա նաց
վո՞ւմ են մի ջազ գային փո խա նա կում նե րի, 
ար տերկ րում ո ւս ման և պրակ տի կա նե
րի, հա մա տեղ կր թա կան կամ այլ մի ջազ
գային ծրագ րեր»: 

Այս հար ցի նպա տակն է ե ղել պար
զել ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյու նը 
ի րենց բու հում ի րա կա նաց վող մի ջազ գային 
ծրագ րե րի, ար տերկ րում ո ւս ման և պրակ
տի կա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: 
Ստաց ված պա տաս խան նե րի ար դյունք նե
րը ներ կա յաց ված են ստորև՝ գծա պատ կեր 
2–ո ւմ:
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Գ ծա պատ կեր 2. Ձեր բու հում ի րա կա նաց վո՞ւմ են մի ջազ գային փո խա նա կում նե րի, 
ար տերկ րում ո ւս ման և պրակ տի կա նե րի, հա մա տեղ կր թա կան կամ այլ մի ջազ գային 
ծրագ րեր

 

Ինչ պես տես նում ե նք, ար դյունք նե րի 
մեջ ա կն հայ տո րեն գե րակշ ռել են դրա
կան պա տաս խան նե րը՝ 59 %: Սա նշա նա
կում է, որ ան կախ ու սա նող նե րի ո ւղ ղա
կի մաս նակ ցու թյու նից, ո րի վե րա բե րյալ 
պա տաս խան նե րը կտես նենք հա ջորդ 
գծա պատ կե րում, հարց ված ու սա նող նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը տե ղյակ է, որ ի րենց 
բու հում ի րա կա նաց վում են մի ջազ գային 
ծրագ րեր: Բա ցի այդ՝ ու սա նող նե րը, դրա
կան պա տաս խա նե լով, ցան կա ցել են 
ը նդ գծել սե փա կան բու հի դրա կան հատ
կա նիշ նե րից մե կը որ պես մի ջազ գային 
ա կա դե մի ա կան ան ցու դար ձին մաս նա կից 
բուհ: Հարց ված նե րի 22 %–ը դժ վա րա ցել է 
որ ևէ պա տաս խան տալ: Մեր կար ծի քով, 
սա ու սա նող նե րի այն խումբն է, ո րը բա վա
րար հե տաքրք րու թյուն չի ցու ցա բե րում մի
ջազ գային ծրագ րե րի հան դեպ և հետ ևա
բար տե ղյակ չէ դրանց գո յու թյան մա սին: 
Հարց ված նե րի 18 %–ի կար ծի քով ի րենց 
բու հում մի ջազ գային ծրագ րեր չեն ի րա
կա նաց վում: Այս պա տաս խա նի դեպ քում 
կար ծում ե նք, գործ ու նենք այն ի րա վի ճա
կի հետ, ե րբ բու հե րի հա մա պա տաս խան 

ֆա կուլ տետ նե րի կող մից բա վա րար չա փով 
չեն ի րա կա նաց վում տե ղե կատ վա կան մի
ջո ցա ռում ներ, որ պես զի բո լոր ու սա նող
նե րը՝ ան կախ ի րենց ակ տի վու թյու նից և 
հե տաքրք րու թյու նից, տե ղե կա նան ի րա
կա նաց վող մի ջազ գային ծրագ րե րի մա
սին: «Այլ» տար բե րակն ը նտ րող նե րի մեջ 
ե ղել են պա տաս խան ներ, ո րոնք, ի նչ պես 
և նա խորդ եր կու խմ բե րի պա տաս խան
նե րը, հիմ նա կա նում ար տա հայ տել են ու
սա նող նե րի ոչ լի ար ժեք հե տաքրքր վա ծու
թյու նը, ա պա նաև՝ տե ղե կաց վա ծու թյու նը: 
Այդ պա տաս խան նե րում հն չել են. « մյուս 
ֆա կուլ տետ նե րում լի նում են», «եր ևի այո՛, 
մեզ տե ղյակ չեն պա հում» և « տե ղյակ չեմ» 
ար տա հայ տու թյուն նե րը, ո րոնք կազ մել են 
ը նդ հա նուր պա տաս խան նե րի 1 %–ը: 

Հարց 3. « Մաս նակ ցո՞ւմ եք ու սա նող
նե րի շար ժու նա կու թյան ծրագ րե րին» 

Այս հար ցադր մամբ, ո րը նա խորդ հար
ցի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն 
է, բա ցա հայտ վել է ու սա նող նե րի ո ւղ ղա կի 
մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գային ծրագ րե
րին: Ստաց վել է հետ ևյալ պատ կե րը (գ ծա
պատ կեր 3):
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Գ ծա պատ կեր 3. « Մաս նակ ցո՞ւմ եք ու սա նող նե րի շար ժու նա կու թյան ծրագ րե րին»

Ս տաց ված ար դյունք նե րից եր ևում է, որ 
հարց ված նե րի կե սից ա վե լին՝ կամ 57 % –ը, 
տր ված հար ցին բա ցա սա կան է պա տաս
խա նել: Այս տեղ պատ ճառ նե րի թվում, կար
ծում ե նք, տեղ է գտ նում նախ ևա ռաջ, ու սա
նող նե րի մո տի վա ցի այի պա կա սը և ին չու 
չէ նաև օ տար լեզ վի ի մա ցու թյան խն դի րը: 
Գտ նում ե նք, որ այս տեղ մո տի վա ցի այի 
պա կա սը ար տա հայտ վում է ի նչ պես ո ւս
ման ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցում, այն պես 
էլ ու սա նող նե րի ակ տի վու թյու նը խրա խու
սող և շար ժու նա կու թյու նը խթա նող ծրագ
րե րին մաս նակ ցե լու պատ րաս տա կա մու
թյան մեջ: Ի նչ վե րա բե րում է օ տար լեզ վի 
ի մա ցու թյա նը, ա պա այս տեղ, քա նի որ ու
սա նող նե րի շար ժու նա կու թյան ծրագ րե րը 
ա ռա վե լա պես մի ջազ գային մա կար դա կով 
են, քան տե ղա կան, ա պա կար ևոր նա խա
պայ ման է օ տար լեզ վով (հիմ նա կա նում 
ան գլե րե նով) հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու
թյու նը, ի նչն ա կն հայ տո րեն ու սա նող նե րի 
այս խմ բի մոտ բա վա րար չէ: Մյուս խո շոր 
խում բը՝ 40 % –ը, դրա կան պա տաս խան
ներն են, ո րոնք, ի տար բե րու թյուն նա խորդ 
խմ բի, ա ռա վել ակ տիվ, տե ղե կաց ված և 
բա վա րար լեզ վա կան կա րո ղու թյուն նե րով 
ու սա նող ներն են: Այս ու սա նող նե րը գի
տեն, թե ին չու են ը նտ րել ի րենց մաս նա

գի տու թյու նը, շա հագրգռ ված են ո ւս մամբ 
և օգ տա գոր ծում են ըն ձեռ ված հա վե լ յալ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը բա րե լա վե լու սե
փա կան ու նա կու թյուն ներն ու ա պա գա կա
րի ե րան: Ըն դա մե նը 2 %–ը դժ վա րա ցել է 
պա տաս խա նի հար ցում: Են թադր վում է, 
որ վեր ջին ներս մաս նակ ցում են (կամ մաս
նակ ցել են) բու հա կան ո րոշ մի ջո ցա ռում
նե րի կամ ծրագ րե րի, սա կայն վս տահ չեն, 
թե ա րդյոք դրանք վե րա բե րում են սույն 
հար ցին: Պա տաս խա նի «այլ» տար բե րա կը 
նշած նե րի մեջ ե ղել են «եր բեմն», « դեռևս 
ոչ», «ոչ, բայց ցան կա նում եմ», « փոր ձում 
եմ» պա տաս խան նե րը, ո րոնք կազ մել են 
ը նդ հա նուր պա տաս խան նե րի 1 %–ը: 

Հարց 4. « Ձեր կար ծի քով ո ՞րն է այ սօր 
ՀՀ բու հե րի ա մե նա մեծ մար տահ րա վե
րը» 

Այս հար ցադր մամբ նպա տակ է դր վել 
պար զե լու ու սա նող նե րի կար ծի քը բու հե րի 
ա ռջև ներ կա յումս ծա ռա ցած մար տահ րա
վեր նե րի մա սին: Տր վել է պա տաս խա նի 
ը նտ րու թյան ե րեք հնա րա վոր տար բե րակ, 
ի նչ պես նաև «այլ» տար բե րա կը սե փա կան 
դի տար կում ներն ու նշում նե րը ա վե լաց նե
լու հա մար: Ստաց ված պա տաս խան նե րից 
բա ցա հայտ վել է հետ ևյալ պատ կե րը. 
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Գ ծա պատ կեր 4. « Ձեր կար ծի քով ո ՞րն է այ սօր ՀՀ բու հե րի ա մե նա մեծ մար տահ րա
վե րը

 

Ար դյունք նե րը փաս տում են, որ հարց ված
նե րի 55 %–ը կր թու թյան ո րա կը հա մա րում է 
ա մե նա մեծ մար տահ րա վե րը: Բա ցառ ված չէ, 
որ պա տաս խա նի մյուս տար բե րակ նե րի հա
մե մատ սա ա ռա վել պարզ և հեշտ ըն կալ վող 
տար բե րակ է՝ դրան գու մա րած ը նդ հա նուր 
հակ վա ծու թյուն կա նշե լու ա ռա ջարկ ված 
ա ռա ջին տար բե րա կը: Բա ցի այդ՝ կար ծում 
ե նք, որ ու սա նող նե րի մոտ այս կար ծի քը 
ձևա վոր վել է նաև այն պատ ճա ռով, որ այ սօր 
կր թու թյան ո րա կի մա սին խոս վում է ա մե նա
տար բեր ա տյան նե րում՝ պե տա կան կա ռա
վար ման և կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման 
մար մին նե րից, կր թու թյան ո լոր տի փոր ձա
գետ նե րից մինչև գոր ծա տու ներ և լայն հա
սա րա կու թյուն: Հա մա տա րած է այն ը նդ
հա նուր տե սա կե տը, որ չնա յած բազ մա թիվ 
կա ռուց ված քային և այլ բա րե փո խում նե րին, 
ո րոնք եր կու տաս նա մյա կից ա վել ար դեն ՀՀ 
բու հե րում ի րա կա նաց վում են, կր թու թյան 
ո րա կի է ա կան բո վան դա կային բա րե լա վում 
չի նկատ վում, ե թե չա սենք դրա շա րու նա կա
կան ան կում: Հարց ված նե րի 27 %–ը գտ նում 
է, որ ար դի ա կա նու թյունն է բու հե րի ա մե
նա մեծ մար տահ րա վե րը: Այս հար ցով ա վե
լի շատ մաս նա վո րեց վել է, թե կր թու թյան 
ո րա կը որ պես ը նդ հա նուր մար տահ րա վեր 
կոնկ րետ ի ՞նչ խնդ րի հետ է ա ռնչ վում: Կար
ծում ե նք՝ այս պա տաս խա նը տված ու սա

նող նե րը քա ջա տե ղյակ են, որ այ սօր կա 
մեծ ան հա մա տե ղե լի ու թյուն գոր ծա տու նե րի 
ա կն կա լիք նե րի և բու հե րում ու սա նող նե րի 
ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն
նե րի և հմ տու թյուն նե րի միջև: Ու սա նող նե րի 
այս խում բը հա վա նա բար, սե փա կան փոր
ձով կամ մտե րիմ նե րից գի տի, որ այ սօր աշ
խա տան քի ան ցնե լիս հազ վա դեպ են գոր ծի 
դր վում բու հից ստա ցած պատ րաս տի գի տե
լիք նե րը, ի սկ այն, ի նչ ի րենք բու հում սո վո
րել են, այն քան էլ կապ չու նի գոր ծա տու նե րի 
ներ կայիս պա հանջ նե րի հետ: Հարց ված նե
րի 17 %–ի կար ծի քով կր թու թյան ա մե նա մեծ 
մար տահ րա վե րը բու հի կա ռա վա րումն է: 
Ճիշտ է, բու հի կա ռա վար ման հար ցերն այ
սօր նույն պես հա ճա խա կի քն նարկ վում են, և 
ու սա նող նե րի այս խում բը այն դի տար կում է 
որ պես բու հի մար տահ րա վեր, սա կայն, կար
ծում ե նք, այս տեղ ա վե լի շատ գործ ու նենք 
տա րե րայ նո րեն տր ված պա տաս խան նե
րի հետ: Կար ծում ե նք, այն հար ցը, թե այ
սօր գոր ծող բու հա կան կա ռա վար ման հա
մա կար գը ի ՞նչ մար տահ րա վեր է ծնում կամ 
ի նչ պե՞ս է նպաս տում կամ խո չըն դո տում բու
հա կան հա մա կար գի ներ կայիս զար գաց մա
նը, դժ վար թե հնա րա վոր լի նի հիմ նա վո րել 
ա ռանց այդ ո լոր տում խոր ու սում նա սի րու
թյան: Ի նչ պես բո լոր նա խորդ, այն պես էլ այս 
հար ցադր ման դեպ քում «այլ» տար բե րակ են 
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ը նտ րել հարց ված նե րի 1 %–ը, որ տեղ նշ վել 
են հետ ևյալ պա տաս խան նե րը. «թ վարկ ված 
բո լո րը մի ա սին», «կր թու թյան ո րա կը և մո
տի վա ցի այի պա կա սը», « կո ռուպ ցի ան»: 

Այս պի սով, վեր լու ծե լով ը նդ հա նուր պատ
կե րը, տես նում ե նք, որ գլո բա լի զա ցի այի և 
ՀՀ բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տի մար
տահ րա վեր նե րի վե րա բե րյալ հա մընդ հա
նուր ըն կա լում ներն ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դում են 
բու հում ու սա նող նե րի կար ծի քի ձևա վոր ման 
վրա: Մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ ու սա

նող նե րի այն հատ վա ծը, ո րը հե տաքրքր ված 
է հիմ նախնդ րով, այն ա վե լի լավ է պատ կե
րաց նում, ի նչ պես նաև այն ու սա նող նե րը, 
ով քեր սե փա կան ջան քե րի և ակ տի վու թյան 
շնոր հիվ տե ղե կա նում, փնտ րում–գտ նում են, 
օ գտ վում են կր թու թյան գլո բա լի զա ցի այի 
շնոր հիվ ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյուն նե
րից: Մյուս նե րի հա մար, սա կայն, բու հե րում 
հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վա կան մի ջո
ցա ռում նե րի և լրա ցու ցիչ բա ցատ րա կան աշ
խա տան քի ան հրա ժեշ տու թյուն կա:

ВОСПРИЯТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВЫЗОВОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В АРМЕНИИ (АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

С. ХАЧАТРЯН

В статье представлена анализ результатов социологических исследованийпо восприятию 
глобализации и вызовов высшего образования в Армении, проведенных среди ок. 900 
студентов из шести высших учебных заведений Армении, включая государственные, 
частные учреждения, а также из Еревана и регионов.

PERCEPTION OF GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION CHALLENGES  
IN ARMENIA (ANALYSIS OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH).

S. KHACHATRYAN 

Thearticleintroduces the analysis of results of sociological research on perception of global
ization and higher education challenges in Armenia,carried out among ca. 900 students from six 
higher educational institution including state, private institutions as well as those from Yerevan 
and regions.
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Փո խա րի նե լով հայ րե րին ու մայ րե րին, 
օգ նու թյան գնա լով ա վագ եղ բայր նե րին ու 

քույ րե րին նրանց մեծ աշ խա տան քում՝ ե րի
տա սար դու թյու նը պետք է ան խոնջ կեր պով 

զին վի գի տե լիք նե րով:
Մ. ԳՈՐ ԿԻ

Տեխ նո լո գի ա հու նա րե նից թարգ մա նա
բար նշա նա կում է ար վեստ, ու նա կու թյուն, 
վար պե տու թյուն: 

Տեխ նո լո գի ա ա ռար կայի դերն է զար
գաց նել ե րե խայի մեջ հո գե բա նա կան, ի նք
նու րույն, կոնստ րուկ տիվ մտա ծե լա կեր պը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րը: Տեխ
նո լո գի այի ու սու ցու մը գնում է դե պի հին 
աշ խար հի խոր քե րը: Տա րեց տղա մար դը 
ժես տե րի մի ջո ցով և պար զու նակ խոս քե
րով սո վո րեց նում էր իր տոհ մի ե րի տա սարդ 
ան դամ նե րին պատ րաս տել և օգ տա գոր ծել 
պար զա գույն աշ խա տան քային գոր ծիք ներ:

Կր թել ա շա կերտ նե րին տեխ նո լո գի ա պես 
նշա նա կում է ձևա վո րել հա սա րա կու թյան ու 
պե տու թյան շա հե րին նպաս տող, ան հրա
ժեշտ գի տե լիք նե րով, ու նա կու թյուն նե րով 
և հմ տու թյուն նե րով, աշ խա տա սեր, ժա
մա նա կա կից տեխ նի կա– տեխ նո լո գի ա կան 
ա ռա ջըն թա ցին ծա նոթ, մաս նա գի տո րեն 
ի նք նա կողմ նո րոշ ված ան ձ: Տեխ նո լո գի ա 
ա ռար կայի հիմ նա կան ա ռա քե լու թյունն է 
սո վո րող նե րին նա խա պատ րաս տել ժա մա
նա կա կից տե ղե կատ վա կան ար դյու նա բե
րա կան հա սա րա կար գում ի նք նու րույն աշ
խա տան քային կյան քին և դաս տի ա րա կել 
կիրթ, ստեղ ծա գործ, նա խա ձեռ նող և ակ
տիվ ան ձնա վո րու թյուն:

« Տեխ նո լո գի ա» կր թա կան ո լոր տի 
նպա տակ ներն ե ն՝

– Ս տեղ ծա գոր ծա կան և գե ղա գի տա
կան զար գա ցու մը, մաս նա վո րա պես՝ նա
խագ ծե րի կա տար ման և նյու թե րի գե ղար
վես տա կան մշակ ման ըն թաց քում: 

– Ընդ հա նուր աշ խա տան քային և կեն
սա պես ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի ու կա
րո ղու թյուն նե րի տի րա պե տու մը, այդ թվում՝ 
աշ խա տան քի կուլ տու րա, ոչ կոնֆ լիկ տային 

շփում, ո րն ան հրա ժեշտ է խմ բային աշ խա
տան քի պայ ման նե րում և ըն տա նի քում: 

– Ինք նա ճա նաչ ման հնա րա վո րու թյան 
ա պա հո վու մը, մաս նա գի տու թյուն նե րի ու
սում նա սի րու մը, տար րա կան մաս նա գի տա
կան կողմ նո րոշ ման վրա հիմն ված մաս նա
գի տա կան փոր ձի ձեռք բե րու մը:

«Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի խն դիր ներն են.
– Ս տեղ ծել ու սու ցո ղա կան պրո ցես, ո րը 

տա լիս է ա շա կեր տին պատ րաս տա կա մու
թյուն, ի նք նա զար գա ցում:

–  Զար գաց նել եր ևա կա յա կան, ի նք նու
րույն, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը:

–  Ներդ նել և ստեղ ծել նոր աշ խա տան
քային գոր ծըն թաց ներ դպ րո ցում:

– Ս տեղ ծել պայ ման ներ ե րե խայի ա ճի և 
զար գաց ման հա մար:

– Ս տեղ ծել մե թոդ ներ, ո րոնք կհայտ նա
բե րեն և կն պաս տեն տա ղան դա վոր ե րե խա
նե րի զար գաց մա նը և խթան մա նը:

– Ս տեղ ծել պայ ման ներ՝ ո ւղղ ված ե րե խա
նե րի ա ռող ջա պահ պա նո ղա կան ամ րապնդ
մա նը:

– Ն պաս տել ա շա կերտ նե րի մտա ծո ղու
թյան, բա նա վոր և գրա վոր խոս քի զար գաց
մա նը:

– Ա պա հո վել սո վո րող նե րի ակ տի վու թյու
նը և հե տաքրք րու թյու նը ու սու ցան վող նոր 
նյու թե րի նկատ մամբ:

–  Զար գաց նել զույ գե րով և խմ բե րով աշ
խա տե լու հմ տու թյու նը և հա մա գոր ծակ ցե լու 
կա րո ղու թյու նը:

–  Դաս տի ա րա կել պա տաս խա նատ վու
թյան զգա ցում, սե փա կան աշ խա տան քի և 
ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: 

« Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի ու սու ցու
մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե րե խային, 
ան կախ իր ա ռող ջա կան վի ճա կից, զար
գա նա լու և սո վո րե լու ա ռար կան, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով շատ կար ևոր է այս ա ռար կայի 
ու սու ցու մը դպ րոց նե րում, ո րը նպաս տում է 
նե րա ռա կան ու սու ցում ստա ցող ե րե խա նե
րի զար գաց մա նը, ո րոնք հա տուկ ու շադ րու

ՍԵ ԴԱ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 

«ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ ԿԻ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ  
ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ
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թյան կենտ րո նում են և կա տա րում են ա վե
լի պարզ աշ խա տանք ներ, ո րը նպաս տում է 
նրանց հո գե կան վի ճա կի հանգս տու թյա նը և 
զար գաց մա նը:

Տեխ նո լո գի ան մի ա ռար կա է, ո րը նպաս
տում է թե՛ ա ռողջ, թե՛ մտա վոր թույլ ու նա
կու թյուն նե րով ե րե խա նե րի ա ճին և զար
գաց մա նը: Այս ա ռար կան ե րե խայի մեջ 
զար գաց նում է բա րու թյուն, պատ րաս տա կա
մու թյուն, օգ նե լու ձեռք մեկ նել նրանց, ով քեր 
ու նեն դրա կա րի քը և զար գաց նել հար գանք 
դի մա ցի նի նկատ մամբ: Կար ևոր է նաև ու
սուց ման մեջ նե րա ռել այն ա մե նը, ին չը կապ 
ու նի հայ կա կան ար վես տի հետ: 

Ա ռար կայի դերն է զի նել ա շա կեր տին 
տեխ նո լո գի ա կան գի տե լիք նե րով, ո րն ան
հրա ժեշտ է ի մա նալ կեն ցա ղում, ա ռօ րյա 
գոր ծե րում, օ րի նակ՝ կի նը ցան կա լի է կո ճակ 
կա րի, ի սկ տղա մար դը նո րո գի տան վնաս
ված ի րե րը: Այս պի սով՝ ու սուց չի դերն է, որ 
վեր ջինս պետք է տա ե րե խային խոր գի տե
լիք ներ ա ռար կայից և սո վո րեց նի, թե ի նչ պես 
պետք է լի նել ի նք նու րույն թե՛  կեն ցա ղում և 
թե՛ առ հա սա րակ կյան քի բո լոր ի րա վի ճակ

նե րում: Տե ղյակ լի նել և զու գա հեռ քայ լել աշ
խար հի փո փո խու թյուն նե րի հետ և դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո լի նեն վս տահ ի րենց 
մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան հար ցում: 

Ու սուց չի սկզ բունքն է, որ քան հնա րա վոր 
է, շատ գի տե լիք ներ հա ղոր դել ա շա կերտ նե
րին, դա սը բա ցատ րել մատ չե լի, դյու րըմբռ
նե լի՝ օգ տա գոր ծե լով դա սա վանդ ման նո րա
գույն մե թոդ ներ:

«Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի դա սա վան
դու մը V–VII դա սա րան նե րում կա տար վում է 
հետ ևյալ թե մա նե րով.

– գ րա ֆի կա,
–  խո հա րա րու թյուն,
–  հա գուս տի պատ րաստ ման տեխ նո լո

գի ա,
–  նյու թե րի գե ղար վես տա կան մշա կում,
–  մե քե նա գի տու թյան տար րեր,
– է լեկտ րո տեխ նի կա,
–  ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն,
–  ռա դի ոէ լեկտ րո նի կա,
–  դի զայն,
–  մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շում,
–  նա խա գիծ:

  

Թե մա նե րի ու սու ցումն ի րա կա նաց վում է 
տե սա կան գի տե լիք նե րի ի մա ցու թյամբ, ո րը 
կի րառ վում է գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում: Այդ պես ա շա կերտ նե րը լավ են 
յու րաց նում նյու թը և ձեռք են բե րում աշ խա
տան քային հմ տու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն
ներ, ո րն էլ ան հրա ժեշտ է ի րենց կյան քում: 
Դա նպաս տում է նաև դպ րո ցում ա շա կերտ
նե րի գե ղա գի տա կան զար գաց մա նը, քա նի 
որ տար վա ըն թաց քում կազ մա կերպ վում են 
տար բեր բնույ թի ցու ցա հան դես ներ, որ տեղ 
ցու ցադր վում են ա շա կերտ նե րի ձեռ քե րով 
պատ րաստ ված բազ մա տե սակ թե մա տիկ և 

ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ: Կազ
մա կերպ վում են նաև դաս մի ջո ցա ռումներ:

« Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի խն դիր նե րից 
է ա շա կերտ նե րի մեջ սեր մա նե լու սնն դի ան
վտան գու թյան պահ պան ման սո վո րույթ նե րը 
և ա ռողջ ապ րե լա կեր պը 

Ար դի կյան քում շատ կար ևոր է, որ պես
զի ա շա կեր տու հի նե րը՝ ա պա գա մայ րերն ու 
տնային տն տե սու հի նե րը, ի մա նան սնն դի 
օգ տա կար հատ կու թյուն նե րը, է ներ գե տիկ 
ար ժե քը, վի տա մի նային բա ղադ րու թյու նը, 
սնն դամ թերք նե րի ճիշտ մշա կու մը և կե
րակ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը: Ա նհ
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րա ժեշտ է սո վո րել, պահ պա նել սնն դի ան
վտան գու թյան հետ ևյալ կա նոն նե րը՝

– նախ քան սնն դին մո տե նա լը լվա նալ 
ձեռ քե րը օ ճա ռով,

– մր գե րը և բան ջա րե ղե նը լվա նալ հո սող 
ջրի տակ: 

Այս ա մե նը պետք է զար գաց նել ե րե խայի 
մեջ վաղ հա սա կից:

Գո յու թյուն ու նեն սնն դի չորս խմ բեր՝
– օս լայով և սպի տա կուց նե րով հա րուստ 

բու սա կան սնունդ,
– մր գեր և բան ջա րե ղեն,
– միս, մսամ թերք ներ, ձու,
– կաթ և կաթ նամ թերք ներ:
– Կա սնն դի ևս մի խումբ՝ հին գե րոր դը, 

ո րը նե րա ռում է սնն դին ա վե լաց վող կամ 
ա ռողջ սնն դի հետ հա մա տեղ օգ տա գործ
վող լրա ցու ցիչ մթերք ներ՝ յու ղեր և ձե թեր, 
քաղց րե ղեն (կոն ֆետ ներ, խմո րե ղեն, շա
քար), կար բո նաց ված ըմ պե լիք ներ (լի մո նադ, 
կո կա– կո լա, ֆան տա, սփ րայթ) և այլն, ո րը 
պետք է կազ մի ըն դուն վող սնն դի 9 % –ը: 

Ա ռողջ սնն դա կար գի հիմ քում ըն կած է 
սնն դի բազ մա զա նու թյու նը՝ ո րա կա կան և 
քա նա կա կան ճիշտ հա րա բե րակ ցու թյամբ և 
մշ տա պես հա վա սա րակշռ ված: 

Գո յու թյուն ու նի ա ռողջ սնն դա կար գի 
չորս հիմ նա կան սկզ բունք՝

–  սն ման հա ճա խա կա նու թյու նը,
– սն ման մի ա ժա մա նա կու թյու նը 

(պար բե րա կա նու թյու նը), 
– ըն դուն վող սնն դի բազ մա զա նու թյու

նը՝ ո րա կա կան և քա նա կա կան ճիշտ հա րա
բե րակ ցու թյամբ (բա լան սա վոր ված),

– սնն դի քա նա կի վե րա բա ժա նումն օր
վա ըն թաց քում: Ցան կա լի է,օր վա ըն թաց
քում, սն վել 3–4 ան գամ, բայց չա փա վոր: 
Ի դե ա լա կան սնն դա կար գը բաղ կա ցած է 
նա խա ճա շից, ճա շից, թեթև մի ջան կյալ սնն
դից (ետ ճաշ) և ը նթ րի քից: Օր վա ըն թաց քում 
մեկ կամ եր կու ան գամ սն վե լը վնա սա կար է: 
Նմա նա պես կար ևոր է սնն դի ըն դու նումն օր
վա միև նույն ժա մե րին: 

Ա ռողջ սնն դա կար գի հետ մեկ տեղ խիստ 
ան հրա ժեշտ է նաև ֆի զի կա պես ակ տիվ լի
նե լը, ո րը նպաս տում է մար դու

– մ կան նե րի ամ րաց մա նը, 
– ակ տի վաց նում է նյու թա փո խա նա

կու թյու նը,
– ն վա զեց նում լար վա ծու թյունն ու սթ

րե սը,
–  բարձ րաց նում է օր գա նիզ մի դի մադ

րո ղա կա նու թյու նը, աշ խա տու նա կու թյունն ու 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը,

–  կար գա վո րում է քա շը, քունն ու 
ա խոր ժա կը,

– ա վե լաց նում է ան հա տի ի նք նագ նա
հատ ման զգա ցո ղու թյու նը, նպաս տում է ար
տա քին տես քի լա վաց մա նը և եր կա րա կե ցու
թյա նը:

Օս լայով և սպի տա կուց նե րով հա րուստ 
բու սա կան սնն դա խումբն ը նդ գր կում է ցո
րե նը, ձա վա րե ղե նը, մա կա րո նե ղե նը, բրին
ձը, գա րին, հնդ կա ցո րե նը, ե գիպ տա ցո րե նը, 
վար սա կը, լո բին, ո լո ռը, ոս պը, սի սե ռը, կար
տո ֆի լը: Այս սնուն դը պետք է կազ մի օգ տա
գործ վող սնն դի հիմ նա կան մա սը՝ 30 % –ը և 
հա մա տեղ վի մեծ քա նա կու թյամբ ջրի և այլ 
հե ղուկ նե րի հետ:

Մր գեր և բան ջա րե ղեն խում բը նե րա ռում 
է բո լոր տե սա կի մր գե րը, բան ջա րե ղե նը՝ լի
նեն դրանք թարմ, սա ռեց ված, պա հա ծո յաց
ված կամ չո րաց րած: Ցան կա լի է օ րա կան 
մեծ քա նա կու թյամբ միրգ և բան ջա րե ղեն 
ու տել՝ ո ղջ տար վա ըն թաց քում: Մր գե րի և 
բան ջա րե ղե նի մեջ պա րու նակ վող բնա կան 
շա քա րը, վի տա մին նե րը, հան քային նյու թե
րը, թա ղան թա նյու թե րը օգ տա կար են օր
գա նիզ մին և հան դի սա նում են հա կաօք սի
դանտ ներ: Այս պի սով՝ շատ կար ևոր է օր վա 
սնն դա կար գում մր գեր ու տել մինչև ե րե կո
յան ժա մը վե ցը: Այս սնուն դը պետք է կազ մի 
օգ տա գործ վող սնն դի 28 % –ը:

Կաթ և կաթ նամ թերք խմ բին են պատ կա
նում կա թը, պա նի րը, մա ծու նը, թթ վա սե րը 
և կաթ նա շո ռը: Կա րա գը, չնա յած կա թից է 
պատ րաստ վում, դաս վում է յու ղե րի և ձե
թե րի շար քին: Կա թը, պա նիրն ու կաթ նա
շո ռը կալ ցի ու մի լա վա գույն աղ բյուր ներ են: 
Ո րոշ մար դիկ չեն կա րո ղա նում մար սել կա
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թում առ կա կաթ նա շա քա րը (լակ տո զը) և 
հա մար վում են լակ տոզ ին տո լե րանտ ներ: 
Նրանց մոտ կաթ օգ տա գոր ծե լուց 1–3 ժամ 
ան ց ո րո վայ նի շր ջա նում ա ռա ջա նում են 
ցավ և փոր լու ծու թյուն, ին չից խու սա փե լու 
հա մար պետք է կա թը խմել ձո ղի կով կամ 
ըմ պել շատ դան դաղ, կա թը չօգ տա գոր ծել 
դա տարկ ստա մոք սով՝ հե տը օգ տա գոր ծել 
այլ սնն դամ թերք: Հար կա վոր է խու սա փել 
պատ րաս տի մր գային յու գուրտ նե րից, քա նի 
որ դրանք պա րու նա կում են մեծ քա նա կու
թյանբ ար հես տա կան լրա ցում ներ, դրանց 
փո խա րեն օգ տա գոր ծել մա ծուն՝ ա վե լաց նե
լով թարմ, սա ռեց ված կամ չո րաց ված մր գեր, 
քա նի որ մա ծու նը նաև լակ տո զի մարս մա նը 
նպաս տող բակ տե րի ա ներ է պա րու նա կում: 
Այս սնուն դը պետք է կազ մի օգ տա գործ վող 
սնն դի 18 % –ը: Միս և մսամ թերք խում բը 
կեն դա նա կան ծա գում ու նի: Դրանց խմ բին 
են պատ կա նում ձուն, տա վա րի, ոչ խա րի, 
խո զի. թռչ նի մի սը և ձկան մի սը, նաև՝ մսից 
պատ րաստ ված եր շի կե ղե նը (եր շիկ, նր բեր
շիկ) և ա պուխտ նե րը (խո զա պուխտ, բաս
տուր մա, սու ջուխ): Թարմ մսե ղե նի և ձվի 
օգ տա գոր ծու մը նպաս տա վոր է օր գա նիզ մի 
ա ճի ու զար գաց ման հա մար, սա կայն պետք 
է խու սա փել դրան ցից, ե թե յու ղոտ են: Եր շի
կե ղե նից և ա պուխտ նե րից պետք է խու սա
փել ոչ մի այն յու ղոտ լի նե լու դեպ քում, այլև 
ա ռող ջու թյան հա մար վնա սա կար մեծ քա
նա կու թյամբ աղ և կոն սեր վանտ ներ պա րու
նա կե լու պատ ճա ռով: Այս սնուն դը պետք է 
կազ մի օգ տա գործ վող սնն դի մի այն 15 % –ը: 
Տա պա կած սնն դամ թեր քը վնա սա կար է, օգ
տա գոր ծեք խա շած կամ խո րո ված սնն դամ
թերք: Ը նդ հան րա պես յու ղա լի սնն դի օգ տա
գոր ծու մը շատ վնա սա կար է ա ռող ջու թյան 
հա մար, ի սկ ձե թե րը միշտ ա վե լի նա խընտ
րե լի են, քան մյուս յու ղե րը: Ցան կա լի է ձե թե
րի մշ տա կան, բայց քիչ օգ տա գոր ծու մը: Շա
բաթ վա ըն թաց քում ցան կա լի է օգ տա գոր ծել 
ձուկ՝ եր կու և ա վե լի ան գամ, և՝ ա ռա վե լա
գույ նը չորս ձու, խոր հուրդ չի տր վում օ րա
կան մե կից ա վե լի ձու օգ տա գոր ծել: 

« Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կան պետք է նաև 
ձևա վո րի ա շա կեր տի մեջ հի գի ե նայի կա
նոն նե րը:

Բա ցի ա ռողջ սնունդ օգ տա գոր ծե լուց 
ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել նաև սնն դի ան
վտան գու թյու նը:

Տար բեր տե սա կի սնն դամ թեր քը մի
մյան ցից ա ռան ձին չտե ղա վո րե լու դեպ քում՝ 
բակ տե րի ա նե րը մի սնն դամ թեր քից կա րող 
են ան ցնել մի այլ սնն դամ թեր քի մեջ: Դրա 
պատ ճա ռով, խա նու թից սնունդ գնե լիս՝ 
տար բեր տե սա կի սնն դամ թեր քը ան հրա
ժեշտ է տե ղա վո րել տար բեր տոպ րակ նե
րում: 

Օր վա ըն թաց քում ձեռ քե րին կու տակ ված 
բակ տե րի ա նե րը կա րող են սնն դի հետ ան
ցնել օր գա նիզմ և հի վան դու թյուն ներ ա ռա
ջաց նել: Դրա պատ ճա ռով, սնունդ պատ
րաս տե լուց կամ ու տե լուց ա ռաջ՝ հար կա վոր 
է ան պայ ման օ ճա ռով լվա նալ ձեռ քե րը:

Բակ տե րի ա նե րը հում սնն դից կա րող են 
փո խանց վել եփ ված սնն դին և, թա փան ցե
լով օր գա նիզմ, հի վան դու թյուն ներ ա ռա ջաց
նել: Դրա պատ ճա ռով, հում և եփ ված սնն դի 
պատ րաստ ման հա մար հար կա վոր է օգ տա
գոր ծել ա ռան ձին սպասք:

Մր գերն ու բան ջա րե ղե նը շատ ա ռող ջա
րար են, սա կայն ան լվա մր գի և բան ջա րե ղե
նի վրա մեծ քա նա կու թյամբ բակ տե րի ա ներ 
կան, ո րոնք կա րող են թա փան ցել օր գա նիզմ 
և հի վան դու թյուն ներ ա ռա ջաց նել: Բակ տե
րի ա նե րի ա ռա ջաց րած հի վան դու թյուն նե րից 
խու սա փե լու հա մար, ու տե լուց ա ռաջ, հո սող 
ջրի տակ ան պայ ման պետք է լվա նալ մր
գերն ու բան ջա րե ղե նը:

Սնն դի մնա ցորդ նե րի մեջ առ կա բակ տե
րի ա նե րը շատ ա րագ բազ մա նում են և, օր
գա նիզմ թա փան ցե լով, հի վան դու թյուն ներ 
ա ռա ջաց նում: Դրա պատ ճա ռով, խո հա նո
ցում ա մեն ի նչ պետք է պա հել մա քուր: 

Ե թե տա նը կեն դա նի ներ կան, լավ կլի նի 
խո հա նոց չմտ նեն, քա նի որ կա րող են բակ
տե րի ա ներ տա րա ծել:

Պա յու սա կը եր բեք սե ղա նին չպետք է 
դնել: Ա վե լի ճիշտ կլի նի, ե թե հա տա կին 
դնել: Օր վա ըն թաց քում ար տա քին մի ջա
վայ րից պա յու սա կի վրա կու տակ ված բակ
տե րի ա նե րը կա րող են թա փան ցել սե ղա նին 
դրված սնն դի մեջ:

Չի կա րե լի սնուն դը պա հել ոչ սառ նա րա
նային պայ ման նե րում: Ան կախ սնն դի տե
սա կից՝ պետք է դրանք տե ղա վո րել սառ նա
րա նում, որ բակ տե րի ա նե րը չբազ մա նան ու 
չփ չաց նեն սնուն դը:

Խա ղա լիս կամ աշ խա տե լիս չի կա րե լի ու
տել: Այդ ի րա վի ճա կում շատ դժ վար է պահ
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պա նել հի գի ե նայի կա նոն նե րը: 
Ա ռանց ձեռ քե րը և սնուն դը լվա նա լու՝ եր

բեք ո չինչ չի կա րե լի ու տել: 
Այ գում, բա կում և այլ վայ րե րում սն վե լիս՝ 

մշ տա պես պետք է հետ ևել հի գի ե նայի կա
նոն նե րին: 

Ե ղունգ նե րը միշտ կարճ կտ րած պետք է 
պա հել, ի սկ ձեռ քե րը օ ճա ռով լվա նալ՝ կեն
դա նի նե րի հետ կամ բա կում խա ղա լուց, զու
գա րա նից օ գտ վե լուց կամ հա զա լուց, փռշ
տա լուց հե տո, նաև՝ ու տե լուց և կե րա կուր 
պատ րաս տե լուց ա ռաջ: 

Այժմ ներ կա յաց նենք խո հա րա րու թյուն 
բաժ նի 6ա դա սա րա նում դաս– մի ջո ցառ ման 
օ րի նակ, ո րն ի րա կա նաց վել է աղ ջիկ նե րի 
խմ բում:

Դա սապ րո ցե սին աղ ջիկ նե րը, ցույց տա
լով ի րենց խո հա րա րա կա կան հմ տու թյուն
նե րը, պահ պա նե լով սա նի տա րա հի գի ե նիկ 
կա նոն նե րը, պատ րաս տե ցին մր գային և 
բան ջա րե ղե նային աղ ցան ներ: Հի շե ցին հայ
կա կան ա վան դա կան կե րակ րա տե սակ նե րը՝ 
ներ կա յաց նե լով դրանց բա ղադ րա տոմ սե րը 
և պատ րաստ ման ե ղա նակ նե րը:

Աղ ջիկ նե րը պա րե ցին ի րենց ի սկ կա տա
րած « Ղա փա մա» եր գի և ե րաժշ տու թյան 

ներ քո: 

ԱԱյ նու հետև կա տա րե ցին սե ղա նի սպաս
քադ րում, բա ցատ րե ցին սե ղա նի շուրջ վար
վե լա կեր պի կա նոն նե րը, մա տու ցե ցին ի րենց 
պատ րաս տած աղ ցան նե րը և հյուր ըն դու նե
ցին: Մեր դա սի հյուրն էր դպ րո ցի բուժ քույր 
տի կին Էմ ման, ո րը աղ ջիկ նե րին սո վո րեց
րեց փոք րիկ ե րե խայի բա րուր ման ձևը և 
նրա խնամ քը: Հե տո բա ցատ րեց սնն դային 
թու նա վո րում նե րից զերծ մնա լու կա նոն նե
րը և ա ռա ջին բու ժօգ նու թյու նը թու նա վոր
ման ժա մա նակ: Այս պի սով՝ « Տեխ նո լո գի ա» 
ա ռար կան սո վո րեց նում է նաև ա ռողջ և ան
վտանգ սնունդ, ա ռողջ ապ րե լա կերպ, ո րն էլ 
ան հրա ժեշտ է աղ ջիկ նե րին լի նե լու հմուտ, 
բազ մա կող մա նի ո րեն զար գա գած, գի տա
կից ա պա գա մայ րեր և տնային տն տե սու
հի ներ, ով քեր կկա րո ղա նան դաս տի ա րա կել 
ա ռողջ սե րունդ: 

Դասն ա վարտ վեց հետ ևյալ խոս քե րով՝
– Ընտ րե՜ք ա ռողջ սնունդ:
– Ե ղե՛ք ֆի զի կա պես ակ տիվ:
– Ձ ևա վո րե՛ք ա ռողջ ապ րե լա կերպ:
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ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սա հակ Հով սե փյան, Մայիս Ա ղա ջա նյան, Մա րի նե Բար սե ղյան, « Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի հան

րակր թա կան դպ րո ցի չա փո րո շիչ և ծրա գիր, Եր., 2007 թ.:
2. « Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի V – VII դա սա րան նե րի ու սուց չի մե թո դա կան ձեռ նարկ, Խմ բագ րա

կան կազմ՝ Ժան նա Ա վե տի սյան, ու սու ցիչ ներ՝ Գո հար Խա չատ րյան, Սա թե նիկ Սարգ սյան, Ազ նիվ 
Դավ թյան, Եր., 2014 թ.:

3. «Ա ռողջ սն վիր և ա ռողջ ապ րիր», 2003 թ., Խմ բա գիր՝ Մա րի նե Ա դա մյան: 
4. «Անվ տանգ սնունդ և հի գի ե նա», 2003 թ., Խմ բա գիր՝  Կա րի նե Ա դա մյան:

ABOUT THE APPLICABLE APPLICATION OF “TECHNOLOGY” SUBJECT
S. HAKOBYAN

Increasing of the student’s educational level, a formation of a professionally self–contident 
person who is hardworking, familiar to the development of modern technologies, who has the 
necessary knowledge, practice and skills and promotes the benefits of the country and the society.

О ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ‘’ТЕХНОЛОГИЯ’’
С. АКО БЯН

Цель дан ной ра бо ты со вер шенст во вать об ра зо ва тель ный уро вень уче ни ков, спо соб ст ву
ю щий об щест вен ным и го су дарст вен ным вы го дам, фор ми ро вать с про фес си о наль ной точ
ки зре ния са мос то я тель но сос то яв шу ю ся лич ность, обо га щен ную не об хо ди мы ми зна ни я ми, 
на вы ка ми и уме ни я ми, тру до лю би ву ю, зна ко мую с сов ре мен ным тех ни ко– тех но ло ги чес ким 
прог рес сом.
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Վեր ջին տաս նա մյակ նե րին տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի սրըն թաց 
զար գա ցու մը հե ղա փո խա կան փո փո խու
թյուն ներ կա տա րեց մարդ կային գոր ծու
նե ու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րում. 
ժա մա նա կա կից մար դը քա ղա քակր թա
կան զար գա ցում նե րի ներ կա փու լում ժա
մա նա կին հա մա հունչ կեր պով ապ րե լու և 
գոր ծե լու հա մար իր ա ռօ րյա յում հա մա
կարգ չային տեխ նո լո գի ա ներ կի րա ռե
լու ան հրա ժեշ տու թյուն է զգում, քա նի որ 
դրանց օգ տա գոր ծու մը ա ռա ջա դի մա կան 
բա զում փո փո խու թյուն ներ է մտց նում 
մարդ կային գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րում, ո րա կա պես փո խում զանգ
վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի, կա պի 
հա մա կար գե րի աշ խա տան քը, դրա մատ
նե րի և վար չա կան հիմ նարկ նե րի գոր ծու
նե ու թյան սկզ բունք նե րը, ան հա մե մատ 
բարձ րաց նում է զին վո րա կան տեխ նի կայի 
հզո րու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րը, մաս նա վո րա պես հա
մա կար գի չը կա րող է ա մե նա տար բեր 
աշ խա տանք ներ կա տա րել, և ա մեն ի նչ 
կախ ված է նրա նից, թե մարդն ի նչ պես է 
ու զում այն օգ տա գոր ծել, քան զի բազ մա
թիվ հե տա զո տու թյուն ներ բա ցա հայ տել 
են մար դու, մաս նա վո րա պես, դե ռա հա սի 
(քա նի որ այս հար ցում նա է հա սա րա կու
թյան ա ռա վել խո ցե լի օ ղա կը) հո գե կան 
ա ռող ջու թյան վրա հա մա կարգ չային տեխ
նո լո գի ա նե րի ի նչ պես դրա կան, այն պես 
էլ բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյան հնա րա

վո րու թյուն նե րը [1]: Նշենք, որ այդ հե տա
զո տու թյուն նե րից շա տե րը ի րա կա նաց վել 
են հենց հա մա կար գիչ նե րի (հա մա ցան ցի) 
օգ նու թյամբ, քա նի որ հա մա կար գիչ նե րը 
հար մար մի ջոց են հո գե բա նա կան ստու
գում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար (օ րի
նակ՝ աշ խա տան քային սե ղա նին որ պես 
ֆոն դր ված նախ շի դի տար կու մով հնա
րա վոր է ան ցկաց նել յու րօ րի նակ հո գե
բա նա կան թեստ, ո րի մի ջո ցով հար մար 
է ու սում նա սի րել տվյալ ան ձի հո գե բա նա
կան պրոյեկ ցի այի մե խա նիզ մը, այ սինքն՝ 
մար դու գաղտ նի պատ կե րա ցում նե րը, այդ 
թվում` սե փա կան ան ձը և խն դիր նե րը, 
ո րոնք նա փո խադ րում է ձեռ քի տակ ե ղած 
նյու թի՝ տվյալ դեպ քում ցու ցա սար քի վրա 
(ծ րագ րա վոր վող պատ կեր), ի նչ պես նաև 
հո գեշտ կիչ աշ խա տանք ներ ան ցկաց նե լու 
հա մար (օ րի նակ՝ հա մա կարգ չային դի զայ
նը դի տար կե լով որ պես ա րտ–թե րա պի այի 
տարր՝ հնա րա վոր է բազ մա թիվ հո գեշտ
կիչ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել` օգ
տա գոր ծե լով ա րտ–թե րա պի այի և ա նի մա
թե րա պի այի հնա րա վո րու թյուն նե րը): 

Հարց է ա ռա ջա նում՝ հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան ի նչ սպառ նա լիք ներ է 
պա րու նա կում « հա մա կարգ չային և հա
մա ցան ցային» ա ռօ րյան հատ կա պես դե
ռա հաս նե րի և պա տա նի նե րի հո գե բա նա
կան տե սան կյու նից փխ րուն խմ բի հա մար: 
Հար ցի պա տաս խա նը ներ կա յաց նենք 
գծա պատ կե րով:

ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
ՍԱՐ ԳԻՍ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ  
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱ ՑԻ  

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԵՎ  
Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ո ՐՈՇ  

ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԵ ՏԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ
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2 
Կախված�թյան �ղղ�թյ�նները  

Համակարգչաֆոբիա 

Ժամանակակից ՏՀՏ-ների սրընթաց զարգացման արդյունքում մարդու 
առողջությանը սպառնացող հիմնական հոգեբանական խնդիրները 

Համակարգչամոլ�թյ�ն  

Համակարգչային կախված�թյ�ն 

Համակարգչային խաղերից Վիրտ�ալ շփ�մից 

Սակարանային գործառն�թյ�ններից 

հետևանք 

Հոգեկան հիվանդ�թյ�ններ 

արդյ�նք 

Գ ծա գիր 1. ժա մա նա կա կից ՏՀՏ–նե րի սրըն թաց զար գաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
հո գե բա նա կան բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյան սպառ նա լիք նե րը

Հա մա կարգ չա ֆո բի ան մար դու վախն է 
ա րագ կա տա րե լա գործ վող տե ղե կատ վա
կան մի ջա վայ րից, տե ղե կու թյան հոս քե րի 
ա ճից ու բար դա ցու մից, հա մա կարգ չի չա
փա զանց ված բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու
նից:

Հա մա կարգ չա մո լու թյու նը հա մա կարգ չի 
հետ գործ ու նե նա լու հի վան դա գին ձգ տումն 
է՝ ի վնաս մի ջանձ նային շփ ման և հո գե կան 
ա ռողջ հա սու նաց ման ու սո ցի ա լա կա նաց
ման: Հա մա կարգ չա մո լու թյու նը հան գեց նում 
է կախ վա ծու թյան հա մա կարգ չային վիր տո
ւալ ի րա կա նու թյու նից: 

Հա մա կարգ չային վիր տո ւալ ի րա կա նու
թյու նից կախ վա ծու թյուն կա րե լի է ան վա
նել կյան քում հա մա կար գիչ նե րով, հա մա
ցան ցով չա փա զանց տար վա ծու թյու նը. դա 
ի րա կա նու թյու նից հե ռա նա լու մի ջոց է և 
հան գեց նում է սո ցի ա լա կան, մաս նա գի տա
կան, նյու թա կան և ըն տա նե կան ար ժեք նե րի 
խե ղա թյուր ման կամ ո րա կա կան փո փո խու
թյուն նե րի: 

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է պետք դարձ նել, 
թե դե ռա հա սը հատ կա պես ին չով է տար
վել` վիր տո ւալ ծա նո թու թյուն նե րո՞վ, առ ցանց 
սա կա րա նային գոր ծառ նու թյուն նե րո՞վ, թե՞ 
հա մա կարգ չային խա ղե րով (ա ռանձ նա հա
տուկ վտան գա վոր են այն դե րային խա ղե
րը, ո րոն ցում մարդն սկ սում է կորց նել կապն 
ի րա կան կյան քի հետ` լի ո վին կենտ րո նա

նա լով խա ղի վրա (ի րեն փո խադ րե լով վիր
տուալ աշ խարհ՝ նա բա ցար ձա կա պես լուրջ է 
ըն դու նում վիր տո ւալ աշ խար հը և իր հե րո սի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա րում սե փա կա նը): 

Մար դիկ տար բեր խա ղեր են խա ղում, 
նույ նիսկ մր ցույթ ներ կազ մա կեր պում, բայց 
քչերն են խոր հում, թե այդ խա ղե րը, բա ցի 
ծախ սած ժա մա նա կից և ստա ցած բա րո յա
կան հա ճույ քից, ի րենց ու րիշ ի նչ և ի նչ պի սի 
ար դյունք ներ են տա լիս: Այս հար ցի պա տաս
խա նը ա ռա ջար կում են ի նչ պես հո գե բան նե
րը, այն պես էլ ման կա վարժ նե րը, քա նի որ 
վեր ջին տաս նա մյակ նե րում ման կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցում գե րակշ ռող են դառ նում 
նոր գե րա կա յու թյուն նե րը, այ սինքն` ու սուց
ման գոր ծըն թա ցը սո վո րո ղին գոր ծու նե ու
թյան հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի և 
կա րո ղու թյուն նե րի ո րո շա կի գու մա րի սո վո
րա կան փո խան ցու մից վե րած վել է ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցի: Բարձ րա կարգ 
ման կա վարժ նե րը դրան հա սել են` կի րա
ռե լով ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա
կերպ ման տար բեր մե թոդ ներ և սկզ բունք
ներ, ո րոն ցից ա ռա վել լայն կի րա ռու թյուն 
է գտել ու սուց ման հենց խա ղային մե թո դը: 
Դա սը ա ռա վել դյու րըմբռ նե լի և հե տաքր
քիր դարձ նե լու հա մար ման կա վարժ նե րը 
հա ճախ կի րա ռում են նաև տվյալ ա ռար
կայի կամ ա ռար կայի որ ևէ կոնկ րետ թե մայի 
ու սում նա սիր ման հա մար նա խա տես ված 



452

Ս Ո Ց Ի Ա Լ Ա Կ Ա Ն  Ե Վ  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

է լեկտ րո նային ու սու ցո ղա կան և զար գաց նող 
խա ղեր, ո րոնց տակ թաքն ված է կոնկ րետ 
ու սում նա կան խն դիր, և ո րոնք ձայ նային, 
պատ կե րային զա նա զան է ֆեկտ նե րի օգ
նու թյամբ թույլ են տա լիս հեշ տու թյամբ յու
րաց նել ու սու ցան վող նյու թը: Այդ խա ղային 
մի ջա վայ րե րը շատ դեպ քե րում հի շեց նում 
են մուլտ ֆիլմ, որ տեղ սո վո րո ղը կա տա րում 
է ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ` օգ տա գոր
ծե լով իր գի տե լիք նե րը և կա րո ղու թյուն նե
րը: Նշենք, որ նման խա ղե րի ը նտ րու թյու նը 
ի րա կա նաց նե լիս ման կա վար ժը հա տուկ ու
շադ րու թյուն է դարձ նում այն հան գա ման
քին, որ տվյալ խա ղը լի նի մշակ ված այն պես, 
որ խա ղա ցո ղը իր վրա չվերց նի հա մա կարգ
չային կեր պա րի դե րը, այ սինքն` խա ղը չա
ռա ջաց նի հո գե բա նա կան կախ վա ծու թյուն: 

է լեկտ րո նային ու սու ցո ղա կան և զար
գաց նող խա ղե րը նա խագծ վում և մշակ վում 
են ՏՏ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի կող մից: Այս 
բարդ խն դի րը լու ծում են ծրագ րա վո րող նե
րը, ո րոնք ծրագ րա վոր ման որ ևէ լեզ վի կի
րառ մամբ մշա կում են ան հրա ժեշտ է լեկտ
րո նային խա ղը: ՏՏ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
կող մից հա ճախ մշակ վում են նաև հա տուկ 
մուլտ ֆիլմ–հո լո վակ ներ, ո րոնց նպա տակն 
է ազ դել դե ռա հա սի վրա` ա զատ վե լու որ ևէ 
բա ցա սա կան սո վո րու թյու նից, ո րից դե ռա
հաս նե րը, ցա վոք սր տի, հա ճախ կախ վա
ծու թյուն են ու նե նում. օ րի նակ՝ ծխա խո տի 
օգ տա գործ ման սո վո րու թյու նը: Այս պի սի 
մուլտ ֆիլմ–հո լո վակ նե րից մե կը, ո րը մշակ վել 
է Flash մի ջա վայ րում, ան վա նենք ծխա խո
տային հա կա գո վազդ, քա նի որ աշ խա տան
քը քա րոզ չու թյուն է՝ ը նդ դեմ ծխե լու: Նման 
մուլտ ֆիլմ/ գո վազ դային հո լո վա կի ստեղ ծու
մը չա փա զանց աշ խա տա տար աշ խա տանք 
է, ո ւս տի այն կա տար վել է մի քա նի փու լով.

1.  նա խագ ծի հայե ցա կար գի մշա կում. 
մի այն լավ սցե նա րի մշակ ման և կադ րե
րի ճիշտ բա ժան ման դեպ քում է հնա րա վոր 
ստա նալ գե ղե ցիկ և բո վան դա կա լից ֆլեշ 
ա նի մա ցի ա (մուլտ ֆիլմ/ գո վազ դային հո լո
վակ),

2. ս ցե նա րի կազ մում և կադ րե րի դա
սա կար գում (ս ցե նա րը ստեղ ծե լիս որ պես 
հիմք վերց վել է « Մաուգ լի» մուլտ ֆիլ մը),

3.  տե սա րա նում առ կա օբյեկտ նե
րի և կեր պար նե րի, ի նչ պես նաև շր ջա կայ
քի ստեղ ծում (կեր պար նե րի և շր ջա կայ քի 

ստեղծ ման հա մար կի րառ վել են Adobe Pho
toshop և Flash ծրագ րե րի գոր ծի քա շա րե րի 
ո րոշ հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս եր կու ծրա
գրե րի ի մա ցու թյան զու գակ ցու մը ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է դարձ նում աշ խա տան քը),

4.  տե սա րա նի ա նի մա ցի այի ստեղ
ծում: Այս փու լում տե ղի է ու նե նում տե սո ղա
կան ան հրա ժեշտ է ֆեկտ նե րի ա վե լա ցում, 
ա նի մա ցի ոն ֆիլ մի դր վագ նե րի մոն տաժ, 
ձայ նի տե ղադ րում և այլն:

Ծ խա խո տի հա կա գո վազ դի հա մա ռոտ 
բա վան դա կու թյու նը հետ ևյալն է. Մաուգ
լին հայտն վում է ան տա ռում, ըն կե րա նում է 
կեն դա նի նե րի հետ, մե ծա նում է: Ան տա ռում՝ 
ծա ռե րի տակ, պա տա հա բար ծխա ցող ծխա
խոտ է գտ նում: Կեն դա նի նե րը, ո րոնք ար դեն 
լավ ըն կեր ներ են դար ձել Մաուգ լի ի հա մար, 
զգու շաց նում են նրան, որ զգույշ լի նի և չօգ
տա գոր ծի ծխա խո տը: Մաուգ լին չի լսում և իր 
ան փու թու թյան պատ ճա ռով այ րում է ամ բողջ 
ան տա ռը: Մաուգ լին փոր ձում է փախ չել, սա
կայն դառ նում է Շեր խա նի զո հը. կեն դա նի նե
րից և ոչ ոք չի պաշտ պա նում Մաուգ լի ին: Այս 
մուլտ ֆիլմ/ հա կա գո վազ դի շնոր հիվ ե րե խա
նե րին` նրանց հա մար դյու րըմբռ նե լի ձևա չա
փով ցու ցադր վում է, որ ծխե լը ի րոք վտան
գա վոր է մար դու կյան քի հա մար: 

Ամ փո փե լով այս միտ քը՝ հս տակ կա րող 
ե նք պն դել, որ ՏՏ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
կող մից հնա րա վոր է ստեղ ծել է լեկտ րո նային 
բազ մա զան ու սու ցո ղա կան և զար գաց նող 
խա ղեր, մուլ տիպ լի կա ցի ոն/ գո վազ դային հո
լո վակ ներ` հո գեշտկ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար նա խա տես ված, ի նչ պես նաև կի րա
ռա կան ծրագ րեր՝ նա խա տես ված հո գե բա
նա կան հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նե
լու հա մար: 

Հա մա կարգ չային կախ վա ծու թյու նը չա
փա զանց վտան գա վոր է նաև ի րա վա բա նա
կան տե սա կե տից, քա նի որ հա մա կարգ չով 
չա փա զանց եր կար զբաղ վե լու հետ ևան քով 
հա ճախ ա ռա ջա նում են հո գե բա նա կան 
բազ մա թիվ խն դիր ներ, ո րոնք կա րող են դր
դել մար դուն հան ցա գոր ծու թյան, ի րա վա
խախ տում նե րի:

Գ ծա պատ կե րով ցույց տանք հա մա կարգ
չային կախ վա ծու թյան և հնա րա վոր հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի, ի րա վա խախ տում նե րի 
կա պի հնա րա վոր տար բե րակ նե րից մի քա
նի սը: 
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Երկարատև 
աշխատանք 
համակարգ-

չով 

Գործողություն Հավանական 
խնդիր 

Հավանական 
արդյունք 

խնդրի 
Հոգեբանական 

առաջացում 

խնդրի 
Հոգեբանական 

խորացում 

Հանցագործություն 

Ինքնասպանություն 

1 .խուլիգանություն, նենգասպառ-
նալիք, համակարգչային ահաբեկ-
չություն

2.վիրուսների ստեղծում և տա-
րածում 

3.վրեժխնդրություն 

4.մտավոր սեփականության իրա-
վունքի խախտում 

5.և այլն:

Դի տար կենք վե րո հի շյալ հան ցա գոր ծու
թյան տե սակ նե րից մե կը, օ րի նակ` մտա վոր 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախ տու մը 
(տ վյալ ի րա վա խախտ ման տե սա կը ա ռա վել 
հա ճախ է հան դի պում ա վագ դպ րո ցի ա շա
կերտ նե րի, ի նչ պես նաև (18–30 տա րե կան) 
ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում):

Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի 
ա րա գըն թաց զար գա ցու մը ի րա վուն քի բնա
գա վա ռում ա ռա ջաց նում է նոր հիմ նախն
դիր ներ և ստեղ ծում դրանց ա ռա վել ար դյու
նա վետ հաղ թա հա րե լուն ո ւղղ ված լու ծում ներ 
գտ նե լու նոր հնա րա վո րու թյուն ներ: Մտա վոր 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, լի նե լով ի րա
վուն քի հնա գույն ի նս տի տուտ նե րից մե կը, 
ա վե լի լայն կի րա ռում ստա ցավ և պաշտ պա
նու թյան ար ժա նա ցավ հա մա ցան ցի ա ռա
ջաց մամբ:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը, ո րը մար դու 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտ քի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք է, և օ րեն քի ու ժով հա մա պա տաս
խա նո րեն չպաշտ պան վե լու դեպ քում հե ղի
նա կի հա մար ի րա վա կան տե սան կյու նից 
խո ցե լի եր ևույթ, ա ռա վել կար ևոր վեց հա
մա ցան ցի լայն օգ տա գործ ման հետ ևան
քով: Դրա հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մեկն 
այն է, որ ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե
րի զար գաց ման ար դյուն քում գի տու թյան, 
գրա կա նու թյան և ար վես տի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րը ի րենց ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի հրա պա րա կու մը, տա րա
ծու մը և այլ կերպ դրանց հրա պա րա կային 
ցու ցադ րումն են կազ մա կեր պում հա մա ցան
ցային հար թա կի մի ջո ցով, և դրա նով ա ռա
ջաց նում և պահ պա նում են ի րենց ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ գույ քային 

և ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար ստանձ նե լով նաև 
պար տա կա նու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես, 
ը ստ զա նա զան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե
րի, տե սալ սո ղա կան բնույ թի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րը հա մա ցան ցի մի ջո ցով տա
րած վում և լի ա բեռն վում են ա ռա վել լայն 
մասշ տա բով և հա ճա խա կա նու թյամբ: 

Այս պի սով, ժա մա նա կա կից տեխ նո լո
գի ա նե րի ա րագ զար գաց ման ար դյուն քում 
ա ռաջ են գա լիս վե րը նշ վա ծի հետ կապ
ված մի շարք խն դիր ներ, ո րոնց նկատ մամբ 
թե րի ու շադ րու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
ան բա րեն պաստ հետ ևանք նե րի, մաս նա
վո րա պես, ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նակ, 
հա մա հե ղի նակ ճա նաչ վող նե րի և / կամ/ 
կո լեկ տիվ հի մունք նե րով ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը կա ռա վա րող կազ մա կեր պու թյուն նե
րի հա մար: Այդ պի սի խն դիր նե րից է հենց 
հե ղի նա կային և հա րա կից ի րա վունք նե
րի նկատ մամբ այլ ան ձանց կող մից ո տնձ
գու թյուն նե րի (infringement) կան խումն ու 
կան խար գե լու մը, ո րի ար դյու նա վետ ի րա
կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա
պա տաս խան վե րահս կո ղա կան գոր ծըն թաց 
և այն կի րար կե լու հա մար նա խա տես ված 
մե խա նիզմ [2]: Այ դօ րի նակ վե րահս կո ղա
կան գոր ծըն թաց ստեղ ծե լու բար դու թյունն 
այն է, որ հա մա ցան ցային հար թա կը վե րա
ցա կան բնույ թի այն պի սի ան կա յուն աշ խարհ 
է, որ տեղ մարդ կանց (օգ տա տե րե րի) վար
քա գի ծը (գոր ծո ղու թյու նը և / կամ/ ան գոր ծու
թյու նը) միշտ չէ, որ կա ռա վա րե լի է, և հետ
ևա բար, միշտ չէ, որ հնա րա վոր է օ րեն քով 
սահ ման ված վար քագ ծի կա նոն նե րը խախ
տող ( խախ տած) ան ձի ի նք նու թյու նը պար զել 
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կամ այլ կերպ նույ նա կա նաց նել և են թար կել 
հա մա պա տաս խան պա տաս խա նատ վու
թյան: Հա մա ցան ցային ա զա տու թյու նը, իր 
դրա կան կող մե րով հան դերձ, հան գեց նում 
է հե ղի նա կային և հա րա կից ի րա վունք նե
րի բա վա կա նա չափ քա նա կու թյամբ խախ
տում նե րի և ո տնձ գու թյուն նե րի: Մաս նա վո
րա պես, ը ստ ՀՀ օ րենսդ րու թյան, այդ պի սի 
խախ տում նե րի թվին են դաս վում ա ռանց 
ի րա վա տի րոջ թույլտ վու թյան պատ րաստ
ված կամ տա րած ված ի րա վուն քի օբյեկ տի 
օ րի նակ նե րը (կեղծ կամ նմա նակ ված (կոնտ
րա ֆակտ) օ րի նակ ներ) [4, Հոդ ված 65 (3–րդ 
կետ)]:

Ներ կա յումս հա մա ցան ցի մի ջո ցով հե ղի
նա կային և / կամ/ հե ղի նա կու թյան ի րա վուն
քի խախ տում նե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով 
հա մա ցան ցային տե սագ րալ սո ղա կան, սո
ցի ա լա կան, տե ղե կատ վա կան բազ մա թիվ 
կայ քեր, ի նչ պի սիք են ‘’Youtube’’–ը, ‘’Face
book’’–ը, ‘’BBC News’’–ը և այլք, ի րենց կայ
քե րում նե րա ռում են կայ քի շր ջա նակ նե
րում օգ տա տի րո ջը տր ված ի րա վունք նե րի 
և պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին դրույթ
ներ «Ընդ հա նուր դրույթ ներ և պայ ման ներ» 
(“Terms & Conditions”) բաժ նում [3]: 

Հա մա ցան ցում զե տեղ ված ստեղ ծա գոր
ծու թյան հե ղի նակ նե րի գույ քային և ան ձնա
կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը են թա կա 
են ա վե լի կա յուն պաշտ պան վա ծու թյան՝ 
ծած կագր ված հա մաշ խար հային ի րա վա կան 
նոր մե րի ստեղծ ման մի ջո ցով, քա նի որ հա
մա ցանցն ի նք նին հա մաշ խար հային է: 

Այս պի սով, որ պես զի հս տակ և լի ար ժեք 
հնա րա վոր լի նի պա տաս խա նել այն հար ցին, 
թե հո գե բա նա ման կա վար ժա կան և ի րա վա
բա նա կան ի նչ սպառ նա լիք ներ է պա րու նա
կում « հա մա կարգ չային և հա մա ցան ցային» 
ա ռօ րյան հատ կա պես դե ռա հաս նե րի և պա
տա նի նե րի հո գե բա նա կան տե սան կյու նից 
փխ րուն խմ բի հա մար, ան հրա ժեշտ է՝ գի
տու թյան տար բեր բնա գա վառ ներ մի ա վոր
վեն` բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյուն ներ 
կա տա րե լու այդ ո լոր տում, ի սկ ման կա վար
ժու թյու նը, ղե կա վար վե լով « Հե տա զո տե լով 
սո վո րեց րո՛ւ» ին նո վա ցի ոն մե թո դով, պետք 
է գլ խա վո րի աշ խա տան քը, քա նի որ գի տա
ճյու ղի գերխն դիրն ա ռողջ սերն դի ձևա վո
րումն է: 

Ցան կա լի է, որ հնա րա վոր լի նի պատ

րաս տել նոր ձևա չա փի մաս նա գետ` կր թու
թյան ո լոր տի տե ղե կու թա բան–հո գե բան՝ 
ի րա վա գի տա կան խոր գի տե լիք նե րով, ին
չը, կար ծում ե նք, հնա րա վոր է պատ րաս տել 
ման կա վար ժա կան բու հե րի շր ջա նակ նե
րում, քա նի որ ման կա վար ժա կան բու հում 
սո վո րո ղը ու սում նա սի րում է ի նչ պես դա
սա վանդ ման տար բեր մե թոդ ներ և մո տե
ցում ներ (« ման կա վար ժու թյուն»), այն պես 
էլ հո գե բա նա կան զա նա զան աս պեկտ ներ 
(« հո գե բա նու թյուն») և տեխ նի կա կան–տե
ղե կու թա բա նա կան հնարք ներ («ին ֆոր մա
տի կա»), ստա նում է նաև ի րա վա գի տու թյան 
հետ ա ռնչ վող ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ: 

Օ րի նակ՝ նման մաս նա գե տը ու նակ կլի նի 
հե տա գա յում ի նք նու րույն մշա կե լու ծրագ րա
վոր ված ու սու ցու մը ի րա կա նաց նող ծրագ
րային փա թեթ (որ պես տե ղե կու թա բան՝ նա, 
կի րա ռե լով իր գի տե լիք նե րը, կկա րո ղա նա 
մշա կել ծրագ րա վոր ված ու սուց ման հա մար 
նա խա տես ված ծրագ րային փա թե թի ծրագ
րային մա սը, լի նե լով հո գե բան՝ նկա տի կու
նե նա հո գե բա նա կան տար բեր աս պեկտ նե
րը, ի սկ լի նե լով ման կա վարժ` հաշ վի կառ նի 
ծրագ րա վոր ված ու սուց ման ման կա վար ժա
կան պա հանջ նե րը) կամ լի նե լով կր թու թյան 
ո լոր տի տե ղե կու թա բան–հո գե բան՝ կկա րո
ղա նա լու ծել զա նա զան խն դիր ներ, մշա կել 
ճկուն և բազ մա գոր ծա ռու թային կի րա ռա կան 
փա թեթ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կըն
ձե ռեն լու ծե լու կր թա կան ո լոր տում ծան րա
ցած խն դիր ներ, ի րա կա նաց նե լու զա նա զան 
հե տա զո տու թյուն ներ, օ րի նակ՝ հա մե մա տա
կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա ո րո շե լու հա
մա կարգ չից սո վո րող նե րի կախ վա ծու թյան 
մա կար դա կը, լու ծե լու ի նչ պես ը նդ հա նուր 
կր թու թյան, այն պես էլ ին ֆոր մա ցի ոն հո գե
բա նու թյան հետ կապ ված մի շարք այլ խն
դիր ներ, ո րոնք պա հան ջում են բազ մա գոր
ծոն մո տե ցում: 

Սա շատ կար ևոր հիմ նախն դիր է, ո րի 
ար դի ա կա նու թյու նը աս տի ճա նա բար մե
ծա նում է, ին չը պայ մա նա վոր ված է տե ղե
կու թային հա սա րա կու թյան կա յաց ման հա
րա շարժ գոր ծըն թա ցով, ա ռա վել կար ևոր է 
կր թու թյան զար գաց ման ներ կա պայ ման նե
րում, քա նի որ գի տու թյու նը և տեխ նո լո գի ան 
զար գա նում են մի ջա ռար կա յա կան, նե րա
ռար կա յա կան և բազ մա ռար կա յա կան մո
տեց ման հա մա տեքս տում: Եվ մի այն հա մա
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կար գային վեր լու ծու թյան տե սա կե տից այս 
բո լոր խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ 
կտա նոր տե սան կյու նից նայել ման կա վար
ժու թյան ո լոր տում առ կա խն դիր նե րին, ի նչ
պես նաև բա ցա հայ տել նոր հե ռան կար ներ 

մի ջա ռար կա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
տե սու թյան մեջ, կա պել բնա կան և հու մա նի
տար գի տու թյուն նե րի մե կու սա ցած թվա ցող 
բնա գա վառ նե րը:
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О НЕ КО ТО РЫХ ПСИ ХО ЛО ГО–ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИХ И ЮРИ ДИ ЧЕС КИХ АС ПЕК ТАХ 
ПРОГ РЕС СА СОВ РЕ МЕН НЫХ ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ

Н. ГРИ ГО РЯН, С. ГРИ ГО РЯН

С тат ья пос вя ще на вы яв ле нию не ко то рых ос нов ных пси хо ло го–пе да го ги чес ких и юри
ди чес ких проб лем, свя зан ных с раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий (э то осо бен но ак
ту аль но в свя зи с раз лич ной пси хо ло ги чес кой ус той чи вост ью к про цес сам ин фор ма ти за ции 
раз ных со ци аль ных и воз раст ных групп, в част нос ти под рост ков).

Д ля мно гос то рон не го и пол но го ана ли за дан но го воп ро са не об хо ди мо об ъе ди не ние пе
да го гов, юрис тов, пси хо ло гов и ин фор ма ти ков, ко то ры е, ис поль зуя ин но ва ци он ный под ход 
Обу ча я–Исс ле дуй, бу дут про во дить глу бо кое исс ле до ва ние дан ной проб ле мы. Это при ве дет 
к фор ми ро ва нию но вой муль ти дис цип ли нар ной спе ци аль нос ти пси хо лог–ин фор ма тик об
лас ти об ра зо ва ния с дос та точ но глу бо ки ми зна ни я ми в об лас ти пра во ве де ни я.

ON THE PSYCHO–PEDAGOGICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE MODERN  
INFORMATION TECHNOLOGIES ADVANCEMENTS

N. GRIGORYAN, S. GRIGORYAN

The Article is devoted to the discovery of some of the main psycho–pedagogical and legal 
issues relating to the development of the information technologies (this is very actual especially 
in terms of various psychological sustainability toward the process of the “informatisation” amid 
different social and age–related groups, particularly adolescents). For the purpose of the compre
hensive and full analysis of the present issue, the association of pedagogues, lawyers, psycholo
gists and informatics specialists is essential and necessary in order to use innovational approaches 
for Teach–Study method and conduct comprehensive research of the present issue. This will lead 
to the formation of the multi–disciplinary specialization of the psychologist–informatics of the field 
of education with a fairly deep knowledge of jurisprudence. 

https://www.aipa.am/hy/CopyrightLaw/
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Ներ կա յումս մեծ նշա նա կու թյուն են ստա
ցել ա րյան խմ բե րի և ժա մա նա կա կից մար
դու կեն սա կեր պի միջև առ կա փո խա դարձ 
կախ վա ծու թյունն ու նրա ու սում նա սիր ման 
խն դիր նե րը:

Մեր կող մից Գյում րի քա ղա քում հե տա
զոտ վել է մար դու բնա վո րու թյան, խառն ված
քի, հա ղոր դակց ման և հի վան դու թյուն նե րի 
նկատ մամբ նա խատ րա մա–դր վա ծու թյան 
կապն ա րյան խմ բե րի հետ: Հե տա զո տու
թյու նը կա տար վել է հարց ման մե թո դով, ո րի 
ար դյուն քում հաս տատ վել է մար դու բնա վո
րու թյան կա պը ա րյան խմ բե րի և հի վան դու
թյուն նե րի նա խատ րա մադր վա ծու թյան հետ: 

Նա խա բան: Օր գա նիզմն իր մեջ կրում 
է այս կամ այն տե ղե կատ վու թյու նը հե ղուկ 
մի ջա վայ րի առ կա յու թյան շնոր հիվ: Ա րյու
նը մեր օր գա նիզ մի գլ խա վոր հե ղուկն է, 
այդ պատ ճա ռով էլ այն հիմ նա կան տե ղե
կատ վու թյան գլ խա վոր կրողն է նաև ֆի զի
ո լո գի ա կան մա կար դա կում: Մար դու ա րյան 
խմ բային պատ կա նե լու թյու նը նրա ան հա
տա կան կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյունն է, ո րը ձևա վոր վում է վաղ սաղմ
նային շր ջա նում և չի փո փոխ վում հե տա գա 
կյան քի ըն թաց քում:

Մեր հե տա զո տու թյու նը վե րա բե րում է 
մար դու ա րյան խմ բե րի և կեն սա կեր պի միջև 
ե ղած փոխ կա պակց վա ծու թյա նը, ո րի ու սում

նա սի րու թյու նը մեր քա ղա քում կա տար վում է 
ա ռա ջին ան գամ: Հե տա զո տու թյան ար դի
ա կա նու թյու նը պայ մա–նա վոր ված է վեր ջին 
շր ջա նում ժա մա նա կա կից մար դու կեն սա
կեր պի և ա րյան խմ բե րի փոխ կա պակց վա
ծու թյան խնդ րի նկատ մամբ մաս նա գետ
նե րի և ին չու չէ նաև հա սա րա կու թյան լայն 
խա վե րի հե տաքրք րու թյան մե ծաց մամբ:

Նյու թը և մե թո դը: Բնա վո րու թյան և 
ա րյան խմ բե րի միջև կա պի ու սում նա–սի
րու թյան հա մար օգ տա գործ վել է հարց ման 
մե թո դը՝ կի րա ռե լով Հ. Այ զեն կի կող մից 
ա ռա ջարկ ված խառն ված քի և հա ղոր դակց
ման ո րոշ ման թես տեր: Ա րյան խմ բե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի նա խատ րա մադր վա ծու
թյան ո րոշ ման հա մար մեր կող մից կազմ վել 
են հար ցա թեր թիկ ներ, ո րոն ցում ը նդ գրկ ված 
հար ցերն ո ւղղ ված են մար դու հի վան դու
թյուն նե րի և ա րյան խմ բի միջև ե ղած կա պի 
բա ցա հայտ մա նը:

Հարց մա նը մաս նակ ցել է տար բեր տա
րի քի և ո լոր տի թվով 70 մարդ: Ը ստ ա րյան 
խմ բե րի մաս նա կից նե րի բաշխ վա ծու թյան՝ 
տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 

1–ո ւմ: Հարց ման մաս նա կից նե րի գե
րակշ ռող մա սը` 47 % (33–ը) կրում է ա րյան 
II խումբ, I խումբ` 26 %–ը (18–ը), III խումբ` 16 
%–ը (11–ը) և IV խումբ` 11 %–ը (8–ը): 

ԳԱՅԱ ՆԵ ՕՔ ՍՈՒԶՅԱՆ 
ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 

ՄԱՐ ԴՈՒ ԲՆԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  
ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ  

ՆԱ ԽԱՏ ՐԱ ՄԱԴՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ  
ՓՈԽ ԿԱ ՊԱԿՑ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆՆ

ԱՐՅԱՆ ԽՄ ԲԵ ՐԻ ՀԵՏ

Ա ղյու սակ 1. Բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ա րյան խմ բե րի 

  Ա րյան խումբ
Մաս նա կից նե րի թիվ

I խումբ II խումբ III խումբ IV խումբ

70 18 (26 %) 33 (47 %) 11 (16 %) 8 (11%)
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Լեհ գիտ նա կան Լյուդ վիգ Խիրսց ֆել դի 
տե սու թյան հա մա ձայն` հնա գույն մարդ–
կանց 3 ռա սա ներն էլ ու նե ցել են ա րյան մեկ 
խումբ` ա ռա ջին` O (I), ո րը ա մե նա հինն է 
(տիպ–«որ սորդ»). ա ռա ջա ցել է մոտ 40 հա
զար տա րի ա ռաջ: «Որ սորդ» մարդ կանց 
մար սո ղա կան ու ղին լա վա գույն ձևով հար
մար ված էր մսամ թեր քի յու րաց մա նը: Ա րյան 
մյուս խմ բերն ա ռա ջա ցել են մեր հնա դա րյան 
նախ նի նե րի «I խմ բի» ա րյան մու տա ցի այի 
հետ ևան քով: Այժմ մարդ կանց 45 %–ն օ ժտ
ված է այս խմ բով: 

15–20 հա զար տա րի ա ռաջ հո ղա գոր ծա
կան հա մայնք նե րի ձևա վոր ման հետ ի հայտ 
է ե կել « հո ղա գործ» տի պը` «II խումբ»: Մարդ
կանց 35 %–ն այս խմ բի ա րյան կրող է: 

Ա րյան եր րորդ` B (III) խումբն ա ռա ջա
ցել է մոտ 10–15 հա զար տա րի ա ռաջ, ե րբ 
մարդ կային ցե ղե րը սկ սել են գաղ թել դե պի 
հյու սիս (տիպ–« քոչ վոր»): Մարդ կանց 13 %–ն 
ա րյան այս խմ բի կրող ներ են: 

Ա րյան չոր րորդ` AB(IV) խումբն ի հայտ է 
ե կել հա մե մա տա բար վեր ջերս` A գեն ու նե
ցող նե րի և B գեն կրող նե րի խառն ման ար
դյուն քում (տիպ–« հա նե լուկ»): Այ սօր մարդ

կանց ըն դա մե նը 7 %–ն ու նեն ա րյան այս 
խում բը, ո րն ա մե նաե րի տա սարդն է ABO 
հա մա կար գում: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը: Բնա
վո րու թյու նը մար դու ան հա տա կան հո գե կան 
հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, ո րն 
ազ դում է վար քի և գոր ծու–նե ու թյան վրա՝ 
մար դուն տա լով ան կրկ նե լի ի նք նա տի պու
թյուն: Մեր կող մից կա տար վել է բնա վո րու
թյան 2 ա կն հայտ գծե րի՝ հա ղոր դակց ման 
ու նա կու թյան և խառն ված քի տե սակ նե րի 
հե տա զո տում:

Հա ղոր դակց ման ո րո շում: Ա րյան խմ բե
րի և բնա վո րու թյան փոխ կապ վա ծութ–յան 
ու սում նա սիր ման հա մար կի րա ռել ե նք Գ. 
Այ զեն կի կող մից ա ռա ջարկ ված խառն ված քի 
և հա ղոր դակց ման ո րոշ ման թես տը (հա վել
ված 1):

Հարց ման 70 մաս նա կից նե րի տր ված 
պա տաս խան նե րից պարզ վել է, որ նրան
ցից 46–ը (66 %) է քստ րա վերտ ներ (շփ վող) 
են, ի սկ 24–ը (34 %)` ի նտ րո վերտ ներ (ի նք
նամ փոփ, չշփ վող): Հարց ման ար դյունք նե րը 
ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 2–ո ւմ: 

Ա ղյու սակ 2. Հա ղոր դակ ցումն ը ստ ա րյան խմ բե րի

  Ա րյան խումբ
Հա ղոր դակ ցում I խումբ II խումբ III խումբ IV խումբ

Էքստ րա վերտ 13 (72 %) 18 (55 %) 9 (82 %) 6 (75 %)

Ինտ րո վերտ 5 (28 %) 15 (45 %) 2 (18 %) 2 (25%)

Ընդ հա նուր 18 33 11 8

Գ ծա պատ կեր 1. Բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ա րյան խմ բե րի
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Գ ծա պատ կեր 2. Հա ղոր դակ ցումն ը ստ ա րյան խմ բե րի

Հար ցում նե րի հա մա ձայն՝ I խմ բի ա րյուն 
կրող նե րի գե րակ շիռ մա սը` 13–ը (72 %), իս
կա պես շփ վող կամ « բաց սիրտ» մար դիկ են, 
ով քեր պետք է լի նեն աշ խույժ գոր ծու նե ու
թյան կենտ րո նում: Մաս նա կից նե րի 28 %–ին 
(5–ը), դուր է գա լիս մարդ կանց հետ շփու մը, 
սա կայն բուռն ե րե կո նե րին նրանք վե րա բեր
վում են հան գիստ: 

Ա րյան II խումբ ու նե ցող նե րը, որ պես կա
նոն, է քստ րա վերտ են (շփ վող)՝ 19–ը (56 %), 
ի սկ մյուս 15–ը (44 %)` ոչ այն քան: Այս խմ բի 
տեր մար դիկ « հան րային» մար դիկ են: 

Ա րյան III խմ բով օ ժտ ված են մաս նա կից նե
րի 14 %–ը: Թես տա վոր ված նե րի 80 %–ը (թ վով՝ 
8–ը) շփ վող մար դիկ են: Նրանք հեշ տու թյամբ 
ը նդ հա նուր լե զու են գտ նում ա մե նա տար բեր 

մարդ կանց հետ: Թես տա վոր ված նե րի ըն դա
մե նը 20 %–ն (թ վով՝ 2–ը) են կազ մում ի նտ րո
վերտ նե րը (ի նք նամ փոփ, չշփ վող): 

Ա րյան IV խմ բով մար դիկ դյու րագր գիռ 
են, զգա յուն, A–խառն վածք նե րի և ա վե լի հա
վա սա րակ շիռ, ի նք նամ փոփ, կա յուն B–բ նա
վո րու թյուն նե րի մի ա խառն ման հետ ևան քով 
և ար դյուն քում` վսե մա շունչ ան ձնա վո րու
թյուն ներ են: Հարց ված նե րի 75%–ը (6–ը) 
շփվող են: Նրանք ման կուց հրա շա լի ըն կեր
ներ ե ն՝ պատ րաստ միշտ օգ նե լու, հա մընդ
հա նու րի սի րե լի ներն են: Ի նտ րո վերտ են 
հարց ված նե րի 25 %–ը (2–ը):

Խառն ված քի ո րո շում: Կա տա րել ե նք Գ. 
Այ զեն կի` խառն ված քի ո րոշ ման թես տի ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն (ա ղյու սակ 3): 

Ա ղյու սակ 2. Խառն վածքն ը ստ ա րյան խմ բե րի

   Ա րյան խումբ
Խառն վածք

I խումբ II խումբ III խումբ IV խումբ

Խո լե րիկ 3 (17 %) 11 (33%) 6 (55%) 1 (12,5%)

Սանգ վի նիկ 8 (44%) 5 (15%) 3 (27%) 2 (25%)

Ֆ լեգ մա տիկ 5 (28%) 2 (6%) 0 (0%) 2 (25%)

Մե լան խո լիկ 2 (11%) 15 (46%) 2 (18%) 1 (12,5%)

Ընդ հա նուր 18 33 11 8

Գ ծա պատ կեր 3. Խառն վածքն ը ստ ա րյան խմ բե րի
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Հարց ման ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ 
ա րյան I խմ բով թես տա վոր ված նե րի մոտ 
հա ճախ հան դի պում են խառն ված քի սանգ
վի նիկ` 8–ը (45 %) և ֆլեգ մա տիկ` 5–ը (28 %) 
տի պե րը, ա վե լի քիչ՝ խո լե րիկ ներ` 3–ը (16 %) 
և մե լան խո լիկ ներ` 2–ը (11 %): Սա լրա ցու–ցիչ 
ան գամ հաս տա տում է ա րյան I խմ բի մարդ
կանց աշ խա տու նա կու թյու նը և ակ տի–վու թյու
նը: Նրանք ա րագ մտեր մա նում են նոր մարդ
կանց հետ, հար մար վում նոր պայ ման նե րին: 

Ա րյան II խմ բի մոտ սանգ վի նիկ` 5–ն (15 %) 
են, խո լե րիկ` 11–ը (33 %), ֆլեգմա տիկ` 2–ը (6 %) 
և մե լան խո լիկ` 15–ը (46 %): Ո ւս տի, այս խմ բում 
մեծ թիվ են կազ–մում մե լան խո լիկ նե րը` 15(46 
%) և խո լե րիկ նե րը` 11(33 %): Մի կող մից՝ մաս
նա կից–նե րի մի մա սը զուսպ է, նույ նիսկ ի նք
նամ փոփ, մյուս կող մից` սան ձար ձակ է, ան
համ բեր՝ հակ ված կտ րու կու թյան (խո լե րիկ): 

Ա րյան III խումբ կրող նե րի մոտ սանգ վի
նիկ ներ 3–ն են, (27 %), խո լե րիկ նե րը` 6–ը 
(55 %), մե լան խո լիկ նե րը՝ 2–ը (18 %), ո րոնք 
տար բեր վում են ու ժեղ հու զա կա նու թյամբ: 

Ա րյան IV խմ բով մարդ կանց մոտ սանգ վի
նիկ նե րը և ֆլեգ մա տիկ նե րը 2–ա կան ե ն՝ (25 %), 
խո լե րիկ ներ նե րը և մե լան խո լիկ նե րը` 1–ա կան 

(12,5 %): Նման մար դիկ կա րող են տար բեր լի
նել` նր բան կատ, նաև կտ րուկ և կո պիտ, հան
գիստ և բռնկ վող: Սա կայն ա մե նից հա ճախ 
նրանք կա ռա վար վում են զգաց մունք նե րով:

Ա րյան խմ բե րի և հի վան դու թյուն նե
րի փոխ կա պակց վա ծու թյան ու սում նա սի
րում, ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն: Ա ռողջ 
մարդն ա ռողջ հա սա րա կու թյան գրա վա
կանն է: Ժա մա նա կա կից մարդն ա ռող ջու
թյան մա սին բա վա կա նին շատ գի տի: Այ սօր 
փոխ վել է մար դու սն ման բնույ թը. նա ա վե լի 
շատ է սն վում կեն սա բա նա կան ցած րար ժեք 
ռա ֆի նաց ված, բարձր կա լո րի ա կա նու թյամբ 
մթերք նե րով: Ե ՛վ գի տու թյան, և՛ տեխ նի
կայի զար գաց ման հետ ներ կա յում վա րա
կիչ հի վան դու թյուն նե րին փո խա րի նե ցին 
« քա ղա քակր թու թյան հի վան դու թյուն նե րը»: 

Ա րյան խմ բե րի և հի վան դու թյու նե րի 
նկատ մամբ նա խատ րա մադր վա ծու թյան 
կապն ու սում նա սի րե լու հա մար կազ մել ե նք 
հար ցա թեր թիկ ներ (Հա վել ված 2, 3), որ 
լրաց րել է 15–65 տ. տար բեր մաս նա գի տու
թյուն նե րի տեր 50 մարդ (Ա ղյու սակ 4): 

Աղյուսակ 4. Հիվանդությունների 
տարածվածությունն ըստ արյան խմբերի

   Ա րյան խումբ
Հի վան դու թյուն I խումբ (14) II խումբ (23) III խումբ (8) IV խումբ (5)

Վա րա կիչ 11 13 5 1
Ս տա մոքս–ա ղի քային տրակ տի 8 12 4 2
Շն չա ռա կան ու ղի նե րի 8 5 2 2
Նյու թա փո խա նա կու թյան 5 9 6 1
Նյար դային 2 6 4 3
Ա լեր գիկ 3 2 1 3
Սիրտ–ա նո թային 9 11 2 4
Ե րի կա մային և ե րի կա մա քա րային 3 4 1 0
Հե նա շարժ. հա մա կար գի 2 7 2 2

Գ ծա պատ կեր 4. Հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյունն ը ստ ա րյան խմ բե րի 
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Ա րյան I խումբ։ Հարց ված նե րի 28 %–ի 
մոտ (14–ը) դիտ վում է նա խատ րա մադր
վա–ծու թյուն ստա մոք սի և 12–մատ նյա ա ղի
քի խո ցային հի վան դու թյուն նե րի հան դեպ: 
Հի–պեր տո նիկ հի վան դու թյան զար գաց ման 
վտան գը նրանց մոտ ա մե նա մեծն է (8–ը), 
բարձր է ըն կա լու նա կու թյու նը բո լոր վա րա
կիչ հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ (11–ը): 
Այս խմ բում հան դի պում են հե նա շար ժո ղա
կան հա մա կար գի հի վան դու թյուն ներ (2–ը), 
նյու թա փո խա նա կու թյան խան գա րում ներ՝ 
(5–ը) ճար պա կա լում, շա քա րային դի ա բետ: 

Ա րյան II խումբ: Ա րյան II խմ բի մոտ՝ 
հարց ված նե րի 46 % (23), առ կա են ստա
մոքս–ա ղի քային հի վան դու թյուն ներ (12–ը), 
ա ռա վել խո ցե լի են լե ղա քա րային, ե րի կա
մա քա րային հի վան դու թյուն նե րի և ցածր 
թթ վայ նու թյամբ ստա մոք սա բոր բի (գաստ
րիտ) նկատ մամբ: Շատ են սիր տա նո թային 
հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող նե րը (11–ը), դիտ
վում է հա կում ռև մա տիզ մի և սր տամ կա նի 
ին ֆարկ տի նկատ մամբ: 

Ա րյան III խումբ: Ա րյան III խմ բի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը՝ հարց ված նե րի 16 %–ը (թ վով՝ 
8–ը), նա խատ րա մադր վա ծու թյուն ու նեն 
հաստ ա ղու ու ռուցք նե րի նկատ մամբ: Այս 
խմ բում տա րած ված են լե ղա քա րային հի
վան դու թյու նը և խո լե ցիս տի տը (լե ղա պար
կի բոր բո քում) (հարց ված նե րից 4–ը), հա
ճախ են ու նե նում ը նկ ճախ տային վի ճակ ներ 
(հարց ված նե րից 4–ը), հան դի պում են նև
րոզ նե րով տա ռա պող հի վանդ ներ: 

Ա րյան IV խումբ: Կազ մում են հարց ված
նե րի 10 %–ը (թ վով՝ 5–ը), տա րած ված են 
վի րու սային հի վան դու թյուն նե րը (սուր շն չա
ռա կան վի րու սային վա րակ, ան գի նա, ֆա
րին գիտ՝ ըմ պա նա բորբ) (հարց ված նե րից 
2–ը), սիրտ–ա նո թային հա մա կար գի հի վան
դու թյուն նե րը` ա թե րոսկ լե րո զը, սր տային 
ան բա վա րա րու թյուն, հի պեր տո նիկ հի վան
դու թյուն (հարց ված նե րից 4–ը), ա ռա վել 
կա յուն են խո ցային, ե րի կա մա–քա րային, 
մաշ կային, թո քե րի (թո քա բորբ, բրոն խիտ) 
հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈԻԹՅՈՒՆ 
1. Ա րյան I (0) խումբ ու նե ցող մար

դիկ ակ տիվ են, շփ վող, ու նեն ու ժեղ կամք, 
նվա ճե լու ձգ տում, հա մար ձա կու թյուն և հա
վակ նո տու թյուն: Գե րակ շիռ մա սը է քստ րա
վերտ ներ են, ա ռա վել հա ճախ հան դի պում 

են` սանգ վի նիկ (45 %) և ֆլեգ մա տիկ (28 %) 
(խառն ված քով մար դիկ: Նրանք հակ ված են 
ստա մոք սաա ղի քային ու ղու, սիր տա նո թային 
հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի, բարձր է 
ըն կա լու նա կու թյու նը վա րա կիչ և մաշ կային 
հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

2. Ա րյան II (A) խումբ ու նե ցող մար դիկ 
ջա նա սեր են, համ բե րա տար, պար տա ճա
նաչ և ի րա տես, սի րում են ներ դաշ նա կու
թյուն ու կար գու կա նոն, սա կայն հա մառ են, 
շփ վող՝ (է քստ րա վերտ) 55 %–ը, մե լան խո լիկ
նե րը 46 % են կազ մում, ի սկ խո լե րիկ նե րը` 
33 %, հակ ված են ը նկ ճախ տային վի ճակ նե
րին, շա քա րային դի ա բե տին, սր տի ի շե միկ, 
լե ղա քա րային, ռև մա տիկ և վա հա նաձև գեղ
ձի հի վան դու թյուն նե րին: 

3. Ա րյան III (B) խումբ ու նե ցող մար դիկ 
քա ղա քա վա րի են, պա հանջ կոտ ի րենց և շր
ջա պա տող նե րի նկատ մամբ, իշ խող և ստեղ
ծա գոր ծող ան հատ ներ են, ան կան խա տե
սե լի և ան կախ, սա կայն դժ վա րու թյամբ են 
ո րո շում ներ ըն դու նում, նրանց 55 %–ը խո լե
րիկ ներ են, նա խատ րա մադր վա ծու թյուն ու
նեն խո լե ցիս տի տի (լե ղա պար կի բոր բո քում), 
լե ղա քա րային, նյար դային, վա րա կիչ հի
վան դու թյուն նե րի, նյու թա փո խա նա կու թյան 
խան գա րում նե րի նկատ մամբ: 

4. Ա րյան IV(AB) խումբ ու նե ցող մար
դիկ մտա ծող ներ են: Նրանք զգաց մուն քային 
են, զար գա ցած եր ևա կա յու թյամբ, նաև ազ
նիվ են, ար դա րա միտ, ըն կե րա սեր: Այս մար
դիկ մեծ մա սամբ ղե կա վար վում են ոչ թե 
բա նա կա նու թյամբ, այլ զգաց մունք նե րով: 
Նրանց մոտ խառն ված քի գե րիշ խող տիպ 
չպար զե ցինք, նա խատ րա մադր վա ծու թյուն 
կա վի րու սային, սիր տա նո թային հա մա կար
գի հի վան դու թյուն նե րի: 

Այս պի սով՝ ա րյան խմ բի և բնա վո րու թյան 
փոխ կա պակց վա ծու թյան ի մա ցու թյու նը կօգ
նի մար դուն ներ դաշ նա կու թյան մեջ ապ րել 
իր և շր ջա պա տի հետ: 

Ա րյան խմ բե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
նկատ մամբ նա խատ րա մադր վա ծու թյան 
փոխ կա պակց վա ծու թյան ի մա ցու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծի ի րա կա նաց նել 
այս կամ այն հի վան դու թյան կան խար գե լու
մը, ո րոնք բնո րոշ են ա րյան տար բեր խմ բե
րով մարդ կանց, ի նչ պես նաև պահ պա նել և 
ամ րապն դել ա ռող ջու թյու նը: 
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1.
Թեստ–հար ցա թեր թիկ « Խառն ված քի 

տի պի ո րոշ ման Գ. Այ զեն կի թեստ»
Հ րա հանգ. Ձեզ ա ռա ջադր վում են հար

ցադ րում ներ, ո րոնց պա հանջ վում է պա
տաս խա նել «այո» կամ «ոչ»: Ձեր մտ քին 
ե կած ա ռա ջին պա տաս խա նը կհա մար վի 
ճիշտ: Ձեր պա տաս խան նե րը` «այո» (+) կամ 
«ոչ» (–), ֆիք սեք թղ թի վրա:

1.  Հա ճա՞խ եք ձգ տում նոր տպա վո րու
թյուն նե րի, ու ժեղ զգա ցո ղու թյուն ներ ապ րե
լուն:

2.  Հա ճա՞խ եք ըն կեր նե րի կա րիք 
զգում, ով քեր կա րող են Ձեզ հաս կա նալ, կա
րեկ ցել:

3.  Դուք Ձեզ հա մա րո՞ւմ եք ան հոգ 
մարդ:

4.  Ճի՞շտ է, որ Ձեզ հա մար շատ դժ վար 
է պա տաս խա նել «ոչ»:

5.  Ձեր ա նե լիք նե րը կշ ռա դա տո՞ւմ եք 
ա ռանց շտա պե լու:

6.  Մի՞շտ եք պա հում Ձեր խոս տում նե
րը, նույ նիսկ, ե թե դա Ձեզ ձեռն տու չէ:

7.  Հա ճա՞խ են Ձեզ մոտ լի նում տրա
մադ րու թյան ան կում ներ և բարձ րա ցում ներ:

8.  Սո վո րա բար Դուք խո սում և գոր ծում 
եք ա րա՞գ և չեք ծախ սո՞ւմ շատ ժա մա նակ 
մտա ծե լու վրա: 

9. Երբ ևէ Ձեզ դժ բախտ զգա ցե՞լ եք, 
չնա յած որ ևէ լուրջ պատ ճառ չի ե ղել: 

10. Ճի՞շտ է, որ վե ճի ժա մա նակ Դուք 
պատ րաստ եք ա մեն ին չի:

… …
57. Տա ռա պո՞ւմ եք ան քնու թյու նից:

Թես տի լրաց ման ա ղյու սակ 
« Խառն ված քի տի պի ո րոշ ման Գ. Այ զեն կի 
թեստ» 

Ընդգ ծե՛ք Ձեր ա րյան խում բը (I, II, III, IV) 
և ռե զուս պատ կա նե լու թյու նը (Rh+, Rh–)

№ +/– Ար դյունք
1.

2.

…

57.

Հա վաս տի ու թյուն

Էքստ րա վեր սի ա

Հու զա կա նու թյուն

Խառն վածք

Թես տա վոր ման ար դյունք նե րի մշա կում 
Ե թե « բա նա լու» պա տաս խա նը հա մընկ

նում է Ձեր պա տաս խա նի հետ, Դուք ա վե լաց
նում եք Ձեզ 1 մի ա վոր, ե թե չի հա մընկ նում` 0:

Հա վաս տի ու թյան սանդ ղակ
Պա տաս խան «այո» 6, 24, 30 հար ցե րին: 

Պա տաս խան «ոչ» 12, 18, 30 42, 54, 58 հար
ցե րին: Հաշ վեք գու մա րը: Ե թե ար դյուն քը 4 և 
ա վե լի մի ա վոր է, ա պա Ձեզ մոտ ա ռա ջա ցել 
է, այս պես կոչ ված, սո ցի ա լա կան ցան կա լի
ու թյուն` Դուք պա տաս խա նել եք ոչ այն պես, 
ի նչ պես կա ի րա կա նում, այլ այն պես, ի նչ պես 
Դուք կցան կա նայիք, կամ այն պես, ի նչ պես 
ըն դուն ված է հա սա րա կու թյան մեջ: Այլ խոս
քով ա սած` Ձեր պա տաս խան նե րը հա վաս
տի չեն: Ե թե ար դյուն քը ցածր է 4 մի ա վո րից, 
ա պա Ձեր պա տաս խան ներն ան կեղծ են: 

Էքստ րա վեր սի այի սանդ ղակ
Պա տաս խան «այո» 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 

25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56 հար ցե րին:
Պա տաս խան «ոչ» 5, 15, 20, 29, 32, 34, 

41, 51 հար ցե րին: Հաշ վեք գու մա րը: 
Հու զա կան կա յու նու թյան սանդ ղակ
Պա տաս խան «այո» 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 

19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 
45, 47, 50, 52, 55, 57 հար ցե րին: Հաշ վեք 
գու մա րը: Գծեք կոոր դի նատ նե րի ա ռանցք
ներ` հո րի զո նա կան ա ռանցք՝ «Էքստ րա վեր
սի այի սանդ ղակ», ո ւղ ղա հա յաց ա ռանցք՝ 
« Հու զա կան կա յու նու թյան սանդ ղակ»: Յու
րա քան չյուր սանդ ղակ 1–ից մինչև 24 հատ
վում են 12 կե տում: Նշեք Ձեր ցու ցա նիշ նե րը 
ա ռանցք նե րի վրա: Գտեք հատ ման կե տը: 
Կե տը կա րող է գտն վել ա ռանց քի վրա, ե թե 
սանդ ղակ նե րից մե կը հա մա պա տաս խա նում 
է 12: Ար դյուն քը, ո րը Դուք ստա ցել եք, Ձեր 
խառն ված քի գե րիշ խող տիպն է: Է քստ րա
վեր սի այի սանդ ղա կով Դուք կա րող եք տես
նել ան հա տա կա նու թյան ո ւղղ վա ծու թյան 
տի պը` է քստ րա վերտ կամ ի նտ րո վերտ: Ի նչ
քան հատ ման կե տը հե ռու է կենտ րո նից, 
այն քան խառն ված քին բնո րոշ հատ կա նիշ
նե րը լավ են ար տա հայտ ված:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2.
Հար ցա թեր թիկ «Ա րյան խմ բե րի և հի

վան դու թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյուն»
Յու րա քան չյուր հար ցի դի մաց նշե՛ք այո/ոչ: 
Ընդգ ծե՛ք Ձեր ա րյան խում բը (I, II, III, IV) 

և ռե զուս պատ կա նե լու թյու նը (Rh+, Rh–)
1.  Հա ճա խա կի՞ եք ու նե նում ա լեր գիկ 

եր ևույթ ներ: այո/ոչ
2.  Ձեզ հա ճա խա կի՞ են ան հանգս տաց

նում հո դա ցա վե րը: այո/ոչ
3.  Մար սո ղու թյան խան գար ման հետ

ևան քով Ձեզ մոտ դիտ վո՞ւմ են ստա մոքս–
ա ղի քային ու ղու խան գա րում ներ: այո/ոչ

4.  Ձեզ մոտ դիտ վո՞ւմ են ա ղե րի կու
տակ ման ախ տան շան ներ: այո/ոչ

5.  Ձեզ հա ճա խա կի՞ է ան հանգս տաց
նում ան քնու թյու նը: այո/ոչ  

6.  Հա ճա խա կի՞ եք գրի պով վա րակ վում 
և ու նե նում դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
բար դու թյուն ներ: այո/ոչ

7.  Հա ճա խա կի՞ եք են թարկ վում ը նկ
ճախ տի: այո/ոչ    

8. Օր վա ըն թաց քում հա ճախ՞ եք 
ա րյան ճնշ ման տա տա նում ներ ու նե նում: 
այո/ոչ 

9. Ու նե նո՞ւմ եք բութ կամ սուր ցա վեր 
կրծ քա վան դա կի շր ջա նում: այո/ոչ

10.  Հա ճա խա կի՞ եք հի վան դա նում ան
գի նայով: այո/ոչ 

11. Ու նե՞ք ա նոթ նե րի լայ նաց ման խն
դիր: այո/ոչ

12.  Հա ճա խա կի՞ եք ու նե նում ցա վեր 
գոտ կա տե ղի և մեջ քի շր ջա նում: այո/ոչ 

Հա վել ված 3.
Հար ցա թեր թիկ «Ա րյան խմ բե րի և կեն

սա կեր պի փոխ կա պակց վա ծու թյուն»
1. Տա րի քը ______
2. Ը նդգ ծե՛ք Ձեր ա րյան խում բը (I, II, III, 

IV), ռե զուս պատ կա նե լու թյու նը (Rh+, Rh–)
3. Ու նե՞ք բու ժում և խնամք պա հան ջող 

ա ռող ջա կան շե ղում ներ _________________
4. Ի նչ պի սի՞ն է Ձեր սո վո րա կան օ րա բա

ժի նը: Ը նդգ ծե՛ք ի նչ բնույ թի սնունդ եք սո վո
րա բար նա խընտ րում (ս պի տա կու ցային, ած
խաջ րային, ճար պային): 

5. Ի նչ պի սի՞ հի վան դու թյուն նե րի եք ա ռա
վել հակ ված.

•  վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ ______
_______________________________________

• ս տա մոքս–ա ղի քային ու ղու հի վան
դու թյու ներ (գաստ րիտ, կո լիտ, ստա մոք սի 
խոց, լե ղա քա րային հի վան դու թյուն) _______
_________________________________

•  շն չա ռա կան ու ղի նե րի հի վան դու
թյուն ներ (գ րիպ, բրոն խիտ` բրոնխ նե րի լոր
ձա–թա ղան թի բորր բո քում, թո քա բորբ, ըմ
պա նա բորբ` ֆա րին գիտ) ________________

•  նյու թա փո խա նա կու թյան հի վան
դու թյուն ներ (ճար պա կա լում, հո դա բորբ) 
_______

•  նյար դային հի վան դու թյուն ներ ____
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հի վան դու թյուն) ________________________
Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Խու դա վեր դյան Դ. Ն., Ֆա նար ջյան Վ. Բ., Մար դու ֆի զի ո լո գի այի հի մունք ներ, Եր ևան, 2008, 720 

էջ:
2. Ն. Ս. Հա կո բյան, Ա. Ն. Հա կո բյան, Բարձ րա գույն նյար դային գոր ծու նե ու թյուն, Եր ևան, 2005, 325 էջ:
3. Галь пе рин С. И., Фи зи о ло гия че ло ве ка и жи вот ных, М,. « Высш. шко ла», 1987, 653 с.
4. Сав чен ков Ю. И., Нор маль ная фи зи о ло гия че ло ве ка, Рос тов–на–До ну ,, Фе никс’’ 2007, 443 էջ:
5. 4 груп пы кро ви–4 пу ти к здо ров ью. Д՚А да мо П., Уит ни К., Пе ре вод с англ. Т. Ф. Зи нов ьев; Мн; 

ООО По пур ри 2001, 416 с. – (Се рия «З до ров ье в лю бом воз рас те»).

В ЗА И МОС ВЯЗЬ ГРУПП КРО ВИ С ХА РАК ТЕ РОМ ЧЕ ЛО ВЕ КА И  
С ПРЕД РАС ПО ЛО ЖЕН НОСТ ЬЮ К БО ЛЕЗ НЯМ 

Г. ОК СУ ЗЯН, К. ПЕТ РО СЯН

В нас то я щее вре мя боль шую ак ту аль ность при об ре ла вза и мос вязь групп кро ви и об ра за 
жиз ни сов ре мен но го че ло ве ка и проб ле мы его исс ле до ва ни я.

В за ви си мос ти от групп кро ви на ми, в го ро де Гюм ри, про ве де но исс ле до ва ние ха рак те
ра че ло ве ка, в част нос ти тем пе ра мент, ком му ни ка бель ность, ли дерс кие ка чест ва. А так же, 
в за ви си мос ти от групп кро ви про ве де но исс ле до ва ние пред рас по ло жен нос ти к бо лез ням. 

Исс ле до ва ние про ве де но с по мощ ью ме то да оп ро са и ан ке ти ро ва ния (тес ты Ро го ва, Ай зен ка). 
В ре зуль та те че го подт вер ди лась связь меж ду ха рак те ром че ло ве ка, бо лез ня ми и груп па ми кро ви.

THE STUDY OF INTERDEPENDENCE AMONG THE HUMAN CHARACTER,  
PREDISPOSITION TO DISEASES AND THE GROUP OF BLOOD

G. OQSUZYAN, K. PETROSYAN

In this research the study of interdependence between the human character and its predispo
sition to diseases is presented.

The human character is studied in its dependence upon the blood group mainly the temper, 
communicability, the leader qualities. And again depending upon the blood group the study of 
predisposition to diseases is carried out.

The study confirmed the link among the human personality, its predisposition to diseases and 
the blood groups.

_______________________________________
•  ա լեր գիկ հի վան դու թյուն ներ (ա լեր

գիկ ռի նիտ, դեր մա տիտ ներ, դե ղո րայ քային 
և սնն դային ա լեր գի ա) ___________________
___________________________________

•  սիրտ–ա նո թային հի վան դու թյուն

ներ ___________________________________
____

• ե րի կա մային և ե րի կա մա քա րային հի
վան դու թյուն ներ_________________________

•  ներ զա տա կան հի վան դու թյուն ներ 
(շա քա րային դի ա բետ, խպիպ, բա զե դո վյան 
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Դպ րո ցը սո ցի ալ– ման կա վար ժա կան 
հա մա կարգ է, ո րի կր թա կան մի ջա վայ րում 
ա շա կերտ ներն ին տեգր վում են ու սում նա
կան, սո ցի ալ–մ շա կու թային և հո գե բա նա
կան հար մար ման ար դյուն քում: Սո վո րող
նե րի` կր թա կան նոր մի ջա վայ րում ակ տիվ 
ին տեգր ման գոր ծըն թա ցում ձևա վոր վում են 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա
վետ ի րա կա նաց ման նոր կա րո ղու թյուն ներն 
ու հմ տու թյուն նե րը, խմ բային և ան հա տա
կան ու սում նա հե տա զո տա կան աշ խա տան
քի ձևե րի յու րա ցու մը: 

Ակն հայտ է, որ դպ րո ցի ման կա վար ժա
կան կար ևո րա գույն խն դիրն է հատ կա պես 
ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի հետ աշ խա
տան քը` ո ւղղ ված նոր հա մա կար գում նրանց 
ա րագ և ար դյու նա վետ ին տեգր մա նը, սո ցի
ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նոր հա մա
կար գում հար մար մա նը, սո ցի ա լա կան նոր 
դե րի յու րաց մա նը: Դպ րո ցի խն դիրն է սո վո
րո ղի հա մար կեն սա կան այդ բարդ փու լում 
ա ջակ ցել նրան. ու սուց ման նոր պայ ման նե
րում որ քան հնա րա վոր է ա րագ ին տեգր վե
լու ա շա կեր տու թյան շար քե րում:

Չ նա յած նպա տա կային, բո վան դա կային 
և գոր ծըն թա ցային բա ղադ րա տար րե րում 
գո յու թյուն ու նե ցող տար բե րու թյուն նե րին` 
կր թա կան յու րա քան չյուր աս տի ճա նում հար
մար ման և ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րը 
բնու թագր վում են ը նդ հա նուր և ա ռանձ նա
հա տուկ տար բե րու թյուն նե րով, ո րոնք ար տա
ցո լում են կր թա կան տար բեր աս տի ճան նե րի 
կա պակց վա ծու թյան, շա րու նա կա կա նու թյան 
և սա հուն ան ցման հիմ նախն դի րը: Վեր լու ծե
լով կր թու թյան տար բեր աս տի ճան նե րի սա
հուն ան ցման հետ կապ ված բո վան դա կային 
հիմ նա հար ցե րը` Ս. Խա չատ րյա նը կր թու
թյան ո լոր տում հա մա կարգ ված և հա մա գոր
ծակ ցային աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճառ նե րի թվում նշում է կր թու թյան 
կա ռա վար ման օ ղակ նե րում տար բեր աս տի
ճան նե րի շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հով

ման հա մար պա տաս խա նա տու կա ռույց ներ 
և պաշ տո նյա ներ չլի նե լը, կր թու թյան մի աս
նա կան հայե ցա կար գային փաս տաթղ թի 
բա ցա կա յու թյու նը: Բնա կա նա բար, նշ ված 
գոր ծոն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վո րում են 
ա շա կեր տի` դպ րո ցա կան կր թու թյան հա մա
կարգ սա հուն ան ցման և հար մար ման գոր
ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման ար դյու նա վե տու
թյու նը (2, 34–39):

Դպ րո ցա կան կյան քի ա ռա ջին շր ջա նում 
են ձևա վոր վում կր թա կան դր դա պատ ճառ նե
րը, ո րոնք հիմն վում են ար ժե քային կողմ նո րո
շում նե րի, կեն սա կան ի դե ալ նե րի, պա հանջ
մունք նե րի վրա: Այս տա րի քում կեն սա կան 
նե րու ժը կենտ րո նա նում է նոր փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի, շփում նե րի, հա ղոր դակ ցա կան 
ո լոր տի ը նդ լայն մա նը, սո վո րո ղի սո ցի ա լա կան 
դե րի յու րաց մա նը: Սկս վում է ակ տիվ կեն սա
դիր քի, աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման շր ջա նը, 
ա ճում են սո ցի ալ– հո գե բա նա կան և մշա կու
թային պա հանջ մունք նե րը (1, 72): 

Է ա կա նո րեն փոխ վում է ե րե խա նե րի 
հու զա կան ո լոր տը: Նոր մի ջա վայ րում կո
լեկ տի վի ձևա վո րումն ըն թա նում է ա շա կեր
տի ան հա տա կա նաց ման ներ քին մղ մամբ. 
ա ռաջ նային են դառ նում նոր մի ջա վայ րում 
ի նք նա հաս տատ ման, եր բեմն մյուս նե րից 
տար բեր վե լու, հե ղի նա կու թյուն ձեռք բե րե
լու, ի նք նա տիպ լի նե լու ցան կու թյու նը, խմ
բային գոր ծու նե ու թյան մեջ իր յու րո վի դե
րա կա տա րումն ու նե նա լու մի տու մը (3, 53): 

Կրտ սեր դպ րոց ըն դու նե լու թյու նը կապ ված 
է կյան քի, գոր ծու նե ու թյան և կեն ցա ղի է ա կան 
փո փո խու թյուն նե րի հետ: Ե. Գին գե լը գրում 
է, որ ա ռա ջին դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի 
հար մա րումն ըն թա նում է մի քա նի փու լե րով` 
հար մա րում ու սուց ման նոր հա մա կար գին, 
հար մա րում նոր ռե ժի մի փո փո խու թյա նը, ին
տեգ րում նոր կո լեկ տի վում (4, 158–160):

Դպ րո ցի կր թա դաս տի ա րակ չա կան մի
ջա վայր ին տեգր ման գոր ծըն թա ցում առ կա 
են հետ ևյալ դժ վա րու թյուն նե րը` 

ՄԵ ԼԱՆՅԱ ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ  
Ա ՆԱ ՀԻՏ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԴՊ ՐՈՑ ԻՆ ՏԵԳՐ ՄԱՆ  
ԴԺ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՈՒ ՄԸ
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•  կյան քի սո վո րա կան ռիթ մի փո փո
խու թյու նը,

•  հու զա կան ապ րում նե րը` կապ ված 
նա խադպ րո ցա կան, խա ղային կո լեկ տի վից 
հե ռա նա լու հետ,

•  նոր պայ ման նե րում խա ղի, հանգս
տի և ու սուց ման օպ տի մալ ռե ժի մի պահ
պան ման կա րո ղու թյուն նե րի ոչ բա վա կա նա
չափ ձևա վոր վա ծու թյու նը, 

• ինք նա կա ռա վար ման ցածր մա կար
դա կը, 

• ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյամբ ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը, ո րը շատ հա ճախ նյար
դա հո գե կան լար վա ծու թյուն է ա ռա ջաց նում,

•  տե ղե կատ վա կան հոս քի մեջ կողմ
նո րոշ վե լու հետ կապ ված դժ վա րու թյու նը,

•  հա մա դա սա րան ցի նե րի և ու սու ցիչ
նե րի ներ կա յու թյամբ հրա պա րա կավ ե լույթ 
ու նե նա լու վա խը, կաշ կանդ վա ծու թյու նը, 
հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի պա կա սը, 
հա մա դա սա րան ցի նե րի և ու սու ցիչ նե րի հետ 
հա ղոր դակց ման, հա րա բե րու թյուն ներ ձևա
վո րե լու ան վճ ռա կա նու թյու նը,

•  նոր մի ջա վայ րում հո գե բա նա կան 
ան հար մա րա վե տու թյու նը, հա ճա խում նե րի 
ա մե նօ րյա վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցից 
դժ գո հու թյու նը և այլն:

Բ նա կա նա բար, նշ ված դժ վա րու թյուն
ներն ի հայտ են բե րում ֆի զի ո լո գի ա կան, 
կեն սա բա նա կան, սո ցի ալ–մ շա կու թային 
և հո գե բա նա կան բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, 
ո րոնք է ա կան փո փո խու թյուն ներ են ա ռա
ջաց նում ե րե խա նե րի վար քի և գոր ծու նե ու
թյան` տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված 
կարծ րա տի պե րի մեջ:

Քա նի որ մի ջա վայ րի և գոր ծու նե ու
թյան ձևե րի փո փո խու թյու նը բարդ գոր ծըն
թաց է, ա պա նրա նում ա ռանձ նաց վում են 
այդ մի ջա վայ րում ին տեգր ման և հար մար
ման՝ մի մյանց հա ջոր դող մի քա նի փու լեր և 
շրջան ներ: Ի. Ն. Սի մա ևան ա ռանձ նաց նում 
է կր թա կան գոր ծըն թա ցում սո վո րող նե րի 
հար մար ման հետ ևյալ փու լե րը` ֆի զի ո լո գի
ա կան (մոտ եր կու շա բաթ), հո գե բա նա կան 
(մոտ եր կու ա միս), սո ցի ալ– հո գե բա նա կան 
(մինչև ե րեք տա րի) (8, 62): 

Օ. Վ. Գլին կի նան ա ռա ջադ րում է սո վո
րող նե րի հար մար ման ե րեք փուլ` նախ նա
կան, ը նդ հա նուր և ա ռար կա յա կան– մաս նա
գի տա կան (5, 12–16): 

Ա. Յու. Պետ րովն ա ռանձ նաց նում է սո ցի
ալ–մ շա կու թային նոր մի ջա վայ րում ա ռա ջին 
դա սա րան ցու հար մար ման հետ ևյալ փու լե րը` 

•  նախ նա կան փուլ. ան հա տը կամ 
խում բը գի տակ ցում է, որ պետք է հա մա պա
տաս խան վար քա գիծ դրս ևո րի նոր մի ջա
վայ րում, սա կայն դեռևս պատ րաստ չէ այդ 
մի ջա վայ րում ըն դուն ված նոր մերն ու ար ժեք
ներն ըն դու նե լու, 

• խմ բի ան դամ նե րը դրս ևո րում են 
փո խըմբռ նում և փո խա դարձ հան դուր ժո ղա
կա նու թյուն մի մյանց վար քի նկատ մամբ, 

• ակ կո մո դա ցի ա, այ սինքն` ան հատն 
ըն դու նում է նոր մի ջա վայ րում ըն դուն ված 
ո րոշ ար ժեք ներ և նոր մեր, դրս ևո րում նոր 
խն դիր նե րին, պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան վարք, 

• ա սի մի լյա ցի ա, այ սինքն` խմ բի, ան
հա տի և մի ջա վայ րի ար ժեք նե րի լի ա կա տար 
հա մընկ նում (7, 40–43):

Հո գե բա նա կան տե սան կյու նից կր թա
կան մի ջա վայ րում հար մար ման գոր ծըն
թացն ի րա կա նա նում է չորս փու լով: Ա ռա
ջին` նա խա պատ րաս տա կան փու լը կապ ված 
է ա ռա ջին դա սա րան ցու ի նք նո րոշ ման և հո
գե բա նա կան պատ րաս տու թյան ձևա վոր վա
ծու թյան հետ` հաղ թա հա րե լու հա մար դպ րո
ցում հար մար ման ա ռա ջին շր ջա նում առ կա 
դժ վա րու թյուն նե րը: Ե րկ րորդ` կողմ նո րո շիչ 
փու լը կապ ված է տվյալ դպ րո ցի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի, դպ րո ցի ա վան դույթ նե րի, 
ներ քին կա նոն նե րի, նոր մե րի, պա հանջ նե
րի յու րաց ման հետ: Եր րորդ` գնա հա տո ղա
կան փու լում սո վո րող ներն ի մաս տա վո րում 
են ի րենց կր թա կան հա մոզ մունք նե րը [78, 
331–336]:

Վ. Պ. Կոնդ րա տո վան դի տար կում է կրտ
սեր դպ րո ցում ա շա կերտ նե րի հար մար ման 
հետ ևյալ ե րեք փու լե րը` 

• ա ռա ջին փու լում ի րա կա նա նում է 
դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայ րի նոր պայ
ման նե րին օր գա նիզ մի պա տաս խան հո գե
կան հա կազ դում, ո րը տար բեր ան հատ նե րի 
հա մար տար բեր տևո ղու թյուն ու նի, սա կայն 
հիմ նա կա նում ա վարտ վում է ա ռա ջին կի սա
մյա կի ըն թաց քում, 

• երկ րորդ փու լը նե րա ռում է հար
մա րո ղա կան մե խա նիզմ նե րի և հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րի վե րա կա ռու ցումն ը ստ մի
ջա վայ րի պա հանջ նե րի և ա վարտ վում է ե րկ
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րորդ կի սա մյա կում, 
• եր րորդ փու լը կա յուն հար մար ման 

փուլն է, ե րբ ա վարտ վում են հար մա րո ղա
կան հա կազ դում նե րը. սո վո րա բար այդ 
փուլն ա վարտ վում է ա ռա ջին դա սա րա նի 
վեր ջում (6, 27–29):

Մեր կար ծի քով դպ րո ցի կր թա կան մի
ջա վայր ին տեգր ման կար ևոր պայ ման ներ 
են սո վո րո ղի հա ղոր դակց ման մա կար դա կը, 
ու սուց չի ա ջակ ցու թյու նը: Կար ևոր են նաև 
սո վո րո ղի ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, հու զա կան նե րաշ խար հը, բնա
վո րու թյու նը, խառն ված քը, բա րո յա կա մային 
ո րակ նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, պատ կե

րա ցում նե րը, աշ խար հըն կա լու մը, հա կում նե
րը, ի նք նա կա ռա վար ման կա րո ղու թյու նը:

Կրտ սեր դպ րո ցում սո վո րող նե րի ին
տեգր ման դժբ վա րու թյուն նե րի բա ցա հայտ
ման հա մար մեր կող մից ի րա կա նաց վել է 
սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ներ Եր ևա նի մի 
քա նի դպ րոց նե րում աշ խա տող դաս վար նե
րի շր ջա նում:

Ներ կա յաց նենք ար դյունք նե րը.
Հարց 1. Ի ՞նչ դժ վա րու թյուն նե րի են հան

դի պում ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րը դպ րոց 
ո տք դնե լուն պես: 

ա. ու սում նա կան, բ. սո ցի ա լա կան, գ. 
հո գե բա նա կան, դ. այլ

Տ րա մա գիր 1.

Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, 
որ կրս տեր դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նում 
հար մար ման գոր ծըն թա ցում ա ռա վել գե
րակշռում են հո գե բա նա կան դժ վա րու թյուն
նե րը՝ 39,4 %, ին չը խո սում է հո գե բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյան մա
սին: Հո գե բա նա կան դժ վա րու թյուն նե րից 
նշում է ին դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի ձևա վո րե լը, ե րե խա ներն ու նե նում են հու
զա կան ապ րում ներ` կապ ված ման կա պար
տե զից, խա ղե րից հե ռա նա լու հետ:

Հարց ված ման կա վարժ նե րի 25,2 % –ը 
նշեց, որ դժ վա րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում 
ու սում նա կան են, քա նի որ ե րե խա նե րը ման
կա պար տե զից, խա ղային վի ճակ նե րից մի
ան գա մից տե ղա փոխ վում են ու սում նա կան 
հս տակ մշակ ված ու սահ ման ված մի ջա վայր, 

որ տեղ ա ռաջ նայի նը ու սու ցումն է: Նրանք 
մատ նան շում է ին ու սում նա կան տե ղե կատ
վու թյու նը յու րաց նե լու և հա մա կար գե լու դժ
վա րու թյուն նե րը: Հարց ված դաս վար նե րի 
29,8 %–ն էլ նշում է, որ ա ռա ջին դա սա րա
նում ե րե խա նե րը հիմ նա կա նում հան դի պում 
են ին տեգր ման սո ցի ա լա կան դժ վա րու թյուն
նե րի, նոր կո լեկ տի վում հար մար մա նը, ժա
մային գրա ֆի կին, նոր մի ջա վայ րում ըն դուն
ված նոր մե րին և կա նոն նե րին:

Հարց 2. Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը 
ա ռա ջի նը ու մի՞ց են ա կն կա լում ա ջակ ցու
թյուն: 

ա. դաս վա րից, բ. ծնող նե րից, գ. սո ցի
ա լա կան ման կա վար ժից, դ. ըն կեր նե րից, 
ե. հո գե բա նից
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Տ րա մա գիր 2.

Հարց ման մաս նա կից դաս վար նե րի կար
ծի քով ե րե խա նե րի 32,2 % –ը ա ջակ ցու թյուն 
ա ռա ջի նը սպա սում է դաս վա րից: Սա բա
ցատր վում է նրա նով, որ դաս վարն օր վա մեծ 
հատ վա ծը ե րե խա նե րի հետ է և ա ջակ ցում 
է նրանց՝ նոր մի ջա վայր ար դյու նա վետ ին
տեգր մա նը: Հարց ված նե րի 41,1 % –ը գտ նում 
է, որ ե րե խա նե րը ա ջակ ցու թյու նը հիմ նա կա
նում սպա սում են ծնող նե րից, և սա բնա կան 
եր ևույթ է այդ տա րի քում, քա նի որ նրանք 
դեռևս շատ են կախ ված ծնող նե րից, և 
ի րենց պաշտ պա նը, ի դե ա լը ծնողն է: Հարց
ված նե րի 11,2 % –ը գտ նում է, որ ե րե խա նե րի 
ին տեգր ման դժ վա րու թյուն նե րը սո ցի ա լա
կան ման կա վար ժի խն դիրն է, սա կայն այ սօր 
ոչ բո լոր դպ րոց նե րում է աշ խա տում սո ցի
ա լա կան ման կա վարժ: 12,3 % –ը դժ վա րու
թյուն նե րի հաղ թա հար ման ա ջակ ցու թյու նը 
փնտ րում է հո գե բա նա կան ո ւղ ղորդ ված գոր

ծու նե ու թյան մեջ, սա կայն նույն պես պետք է 
փաս տենք, որ ոչ բո լոր դպ րոց նե րում է այ
սօր աշ խա տում հո գե բան: 

Այս պի սով՝ ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին շր
ջա նում դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր սո վո
րող նե րի ին տեգ րու մը սո ցի ալ–մ շա կու թային 
նոր մի ջա վայ րում նոր հա րա բե րու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թաց է, ո րում ա ռանձ
նա նում են ու սում նա կան, հո գե բա նա կան, 
սո ցի ալ–մ շա կու թային և մաս նա գի տա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րը: Դպ րոց ին տեգր ման գոր
ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը մեծ չա փով 
կախ ված է ու սուց չի ան ձնային և մաս նա
գի տա կան ո րակ նե րից, ման կա վար ժա կան 
տակ տից և սո ցի ալ–մ շա կու թային կոմ պե
տեն ցի ա նե րի ձևա վոր վա ծու թյու նից, հա ղոր
դակց ման ճկուն, ը ստ ի րա վի ճա կի ո ճե րի 
տի րա պետ ման հմ տու թյուն նե րից:
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Т РУД НОС ТИ ИН ТЕГ РА ЦИИ НА ЧАЛЬ НЫХ ШКОЛЬ НИ КОВ И ИХ ПРЕ О ДО ЛЕ НИ Е
М. СЕД РА КЯН, А. АРУ ТЮ НЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся труд нос ти ин тег ра ции на чаль ных школь ни ков. Обос но ва на, 
что про цесс ин тег ра ции предс тав ля ет со бой слож ный про цесс, ко то рый тре бу ет чет кой со
ци аль но– пе да го ги чес кой под держ ки. Предс тав ле ны не ко то рые ре зуль та ты оп ро сов, ко то
рые по ка за ли важ ность пе да го ги чес кой под держ ки и его участ ни ки ре а ли за ци и.

DIFFICULTIES OF INTEGRATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN  
AND THEIR OVERCOMING

M. SEDRAKYAN, A. HARUTYUNYAN

The article discusses the difficulties of integrating primary schoolchildren. It is substantiated 
that the process of integration is a complex process that requires clear social and pedagogical 
support. Some survey results are presented which showed the importance of pedagogical support 
and its participants in the implementation.
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Թմ րա մո լու թյու նը` որ պես սո ցի ա լա կան 
չա րիք, մարդ կու թյա նը հայտ նի է դեռևս հնա
գույն ժա մա նակ նե րից: Այն իր խոր ար մատ
նե րով ու նոր դրս ևո րում նե րով տա րա ծում է 
գտել գրե թե ամ բողջ աշ խար հում և վե րած վել 
է մարդ կու թյան ա ռջև ծա ռա ցած գերխնդ րի: 
Թմ րա մո լու թյան սպառ նա լիքն ա ռա ջին պլան 
է մղ վել ի շահս մի ջու կային պա տե րազ մի 
վտան գի: Այն ան մի ջա կան և ի րա կան վտանգ 
է ներ կա յաց նում ոչ մի այն ա ռան ձին ան հա
տի, այլև ազ գի ա ռող ջու թյան, ի րա վա կար գի 
և պե տու թյան ան վտան գու թյան հա մար` բա
ցա սա բար ան դրա դառ նա լով ե րկր նե րի սո ցի
ալ–տն տե սա կան զար գաց ման, քա ղա քա կան 
ու մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի վրա:

Թմ րա մո լու թյու նը չի շր ջան ցել նաև մեր 
հան րա պե տու թյու նը: Հայ ե րի տա սար դու թյան 
մի մա սի հա մար թմ րա մո լու թյու նը դար ձել է 
հի վան դա գին կիրք, յու րօ րի նակ կեն սաոճ, 
ան գամ՝ քրե ա կա նաց ված մի ջա վայ րում հե ղի
նա կու թյուն ձեռք բե րե լու ա րագ մի ջոց: Փոխ
վել են ոչ մի այն մասշ տաբ նե րը, այլև տա րի
քային սահ ման նե րը: 

Ե թե թմ րա դե ղի օգ տա գոր ծու մը սկզբ նա
պես կապ վում է հա ճույ քի ար տա սո վոր զգա
ցո ղու թյան կամ հո գե կան ը նկճ վա ծու թյան 
հաղ թա հար ման հետ, ա պա ա վե լի ո ւշ` թմ
րա սո վից (« լոմ կա») դուրս գա լու, դրա ել քե րի 
խեն թա գին ո րո նում նե րի հետ: Հա ճախ թմ
րա մոլ ներն ի րենց ար դա րաց նում են « կայ ֆի»` 
հա ճույ քի վի ճա կը եր կա րաց նե լու նկա տա
ռում նե րով:

Թմ րա մո լու թյան ա ռանձ նա կի սո ցի ա լա
կան վտան գա վո րու թյու նը ոչ մի այն այն է, 
որ թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը քայ քա յում 
է ան հա տին, նրան զր կում մարդ կային նկա
րագ րից, այլ նաև այն, որ թմ րա մո լու թյունն 
ի նք նին ի րա վա խախ տում է, ի սկ հա ճախ նաև` 
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճառ:

Թմ րա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու
թյան և թմ րա մո լու թյան պատ ճառ ներն ու 
պայ ման նե րը բազ մաբ նույթ են` սո ցի ալ–տն

տե սա կան, մշա կու թա բա նա կան, ըն տա
նե ա–դաս տի ա րակ չա կան, ար տադ րա կան, 
ժա ման ցային, ի րա վա պահ (ա նվս տա հու թյուն 
ի րա վա պահ մար մին նե րին) և այլն: Այս պի սով 
թմ րա բիզ նե սի և թմ րա մո լու թյան ո րո շիչ ներն 
ի րեն ցից բարդ հա մա լիր են ներ կա յաց նում, 
որ տեղ բո լոր բա ղադ րիչ ներն էլ ու նեն կար ևոր 
նշա նա կու թյուն և են թա կա են բազ մա կող մա
նի հե տա զո տու թյան:

Կո կա բույ սը վա ղուց է հայտ նի Հա րա
վային Ա մե րի կայի հնդ կա ցի նե րին, ի սկ կո կայի 
տերև նե րը ծա մե լու սո վո րույ թը հնդ կա ցի նե րի 
մոտ պահ պան վել է մինչև այժմ: 1860 թ. գեր
մա նա ցի քի մի կոս Ալ բեր Նի մա նը սին թե զում է 
մի ակ տիվ ալ կա լոիդ և ան վա նում « կո կային», 
ո րից հե տո այն հայտ նի դար ձավ ո ղջ ա րևմ
տյան աշ խար հում: Այն օգ տա գործ վում էր որ
պես ան զգա յաց նող մի ջոց վի րա հա տու թյուն
նե րի ժա մա նակ և տար բեր հի վան դու թյուն ներ 
բու ժե լու հա մար: Սա կայն ժա մա նա կին պարզ 
դար ձավ, որ այն թու նա վոր է և դուրս ե կավ 
բժշ կու թյան աս պա րե զից: 1970–ա կան նե րից 
կո կայի նա մո լու թյու նը սկ սում է տա րած վել 
ամ բողջ աշ խար հում: Ներ կա յումս ա մե նա
կա յուն սպա ռո ղը Եվ րո պան է: Ի սկ Ա ՄՆ–ո ւմ 
հա տուկ ազ գային ծրա գիր մշակ վեց նա խա
գա հի հո վա նու տակ, ո րով ե րի տա սարդ նե րին 
գրա վում է ին սպոր տի, քա ղա քա կա նու թյան, 
ար վես տի բնա գա վառ ներ, որ պես զի հե ռու 
պա հեն թմ րա մո լու թյու նից: 

Ինչ վե րա բե րում է թմ րա բիզ նե սին, ա պա 
այն իր ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի մասշ
տա բով զեն քի ա ռևտ րից հե տո գրա վում է ե րկ
րորդ տե ղը: Աշ խար հում շուրջ 200 մլն. մարդ 
ներգ րավ ված է այդ ո լոր տում: Թմ րա բիզ նե սը 
հան դի սա նում է մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան 
ֆի նան սա վոր ման հիմ նա կան աղ բյու րը:

Թմ րա մի ջոց նե րի ա մե նա խո շոր մաք սա
նենգ փո խադ րում նե րը կա տար վում են վեր
գետ նյա ու ղի նե րով և ա ռևտ րային նա վե րով: 
Փո խադ րում ներն ի րա կա նաց վում են նաև 
« սուր հան դակ նե րի» մի ջո ցով, ո րոնք թմ րա մի

Ի ՌԵ ՆԱ ՍԱՐՅԱՆ

ԹՄ ՐԱՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՎՆԱ ՍԱ ԿԱՐ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՄԱՐ ԴՈՒ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ ՎՐԱ: ԹՄ ՐԱ ՄՈ ԼՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒ ՄԸ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂ ՄԻՑ
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ջոց նե րը թաքց նում են ի րենց մարմ նում, հա
գուս տի, ու ղե բե ռի մեջ: 

Ի հար կե, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում թմ րա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու
թյու նը չի կա րող հա մե մատ վել ա մե րի կյան, 
եվ րո պա կան կամ ա սի ա կան մի շարք ե րկր նե
րում տի րող ի րա վի ճա կի հետ, սա կայն վեր ջին 
տա րի նե րին գրանց վել է այս տե սա կի հան ցա
վո րու թյան աճ, ի սկ դա ար դեն ան հանգս տաց
նող հան գա մանք է [1, 3–6]:

Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում չի կա րե
լի սահ մա նա փակ վել մի այն թմ րա մի ջոց նե րի 
կամ հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի ա նօ րի նա կան 
շր ջա նա ռու թյան գո յու թյան հիմ նա հար ցե րի 
հաս տատ մամբ: Ա նհ րա ժեշտ է խո րա պես ու
սում նա սի րել կոնկ րետ սո ցի ա լա կան գոր ծըն
թաց նե րը, հա սա րա կա կան կյան քի և բնու
թյան կոնֆ լիկ տային հա կա սու թյուն նե րը:

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել պա րա գա նե րի 3 
խումբ, ո րոնք ծնում և օ ժան դա կում են թմ րա
մո լու թյան տա րած մա նը` սո ցի ալ– հո գե բա նա
կան, կազ մա կեր պա–կա ռա վար չա կան և կուլ
տուր–դաս տի ա րակ չա կան:

•  Սո ցի ալ– հո գե բա նա կան պա րա գա
նե րին վե րա բե րում են հա սա րա կա կան հո
գե բա նու թյան այն բա ցա սա կան եր ևույթ նե
րը, ո րոնք եր կար ժա մա նակ ներ գոր ծում են 
ե րի տա սար դու թյան գի տակ ցու թյան և կամ քի 
վրա: Թմ րա մո լու թյան հիմ նա հար ցը հիմ նա
կա նում ե րի տա սար դա կան է: Ստի, եր կե րե
սա նի ու թյան ը նդ հա նուր ֆո նի վրա ե րի տա
սար դու թյունն ա վե լի է հե ռա նում բա րո յա կան 
հիմ քե րից, ա ռա ջաց նում է ան հա վա տու թյուն: 
Ան հա վա տու թյու նը ծնում է սպա ռո ղա կա
նու թյան փի լի սո փա յու թյան (գռ փո ղա կա
նու թյան), ան տար բե րու թյան, օ տա րաց ման, 
« քաղցր կյան քի» ետ ևից ը նկ նե լու, հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի և այլ բա ցա սա կան եր ևույթ ներ: 
Այդ պի սի պայ ման նե րում հատ կա պես խո ցե լի 
են ան չա փա հաս ներն ու ե րի տա սար դու թյու
նը: Ծնող նե րը, ու սու ցիչ նե րը, մա մու լը ա սում 
ու գրում են մեկ բան, ի սկ կյան քում կա տար
վում է մեկ այլ բան: Դա ծնում է թե րա հա վա
տու թյուն, պա սի վու թյուն, ա մեն ի նչ մո ռա նա լու 
ձգ տում:

•  Կազ մա կեր պա–կա ռա վար չա կան 
բնույ թի հան գա մանք նե րը կապ ված են այն 
բա նի հետ, որ եր կար ժա մա նակ թմ րա մո
լու թյան հիմ նա հարց մեր ե րկ րում գո յու թյուն 
չու ներ, կամ այն ան տե սում է ին: Ար դյուն քում 

հարկ ե ղած մի ջոց ներ չէ ին ձեռ նար կում կա
կա չի և կա նե փի ա ճեց ման տե ղե րի պահ
պա նու թյան հա մար, բա ցա կա յում էր հարկ 
ե ղած վե րահս կո ղու թյու նը թմ րա դե ղե րի վրա 
դե ղատ նե րում, հի վան դա նոց նե րում, ձեռ նար
կու թյուն նե րում դրանց վե րամ շակ ման ժա մա
նակ, պա հեստ նե րում պահ պա նե լու ժա մա
նակ [2, 36–37]:

•  Կուլ տուր–դաս տի ա րակ չա կան հան
գա մանք նե րի մա սին խո սե լիս, պետք է հի շել, 
որ գո յու թյուն ու նեն հաս կա ցու թյուն ներ` «ըն
տա նե կան դե ֆի ցիտ», « սո ցի ա լա կան քաղց», 
ե րբ ե րե խան մե ծա նում է ա ռանց ու շադ րու
թյան և հո գա տա րու թյան, ա ռանց ան հրա
ժեշտ շփ ման, ծնող նե րի հետ ոչ լի ար ժեք հա
րա բե րու թյուն նե րի, ծնող նե րի վատ օ րի նակ 
ծա ռայող մի ջա վայ րում: Նո րա ծինն իր հետ 
չի բե րում բա րու թյուն կամ չա րու թյուն, վար
քի ձևեր: Այդ ո րակ նե րի ձևա վո րու մը մար դու 
մեջ սկս վում է զրոյից: Նշա նա կում է` մար դու 
հո գե բա նա կան դրս ևո րում նե րը հան դես են 
գա լիս ար տա քին պայ ման նե րի ազ դե ցու
թյամբ [5, 42]: 

Ե րե խա նե րը, ո րոնք կյան քի ան բա րեն
պաստ պայ ման նե րի զոհ են, ու նեն ցածր ի նք
նագ նա հա տա կան, վրեժ լու ծե լու ցան կու թյուն, 
ա տե լու թյուն ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի նկատ
մամբ, ո րոնք կար ծես, չեն հաս կա նում ի րենց: 
Չկա րո ղա նա լով բա ցատ րել ի րենց նկատ
մամբ վատ վե րա բեր մուն քը` նրանք դի մում 
են ալ կո հո լի, թմ րա նյու թի օգ տա գործ մա նը, 
ի նք նաս պա նու թյան փոր ձեր են կա տա րում: 
Սառ նու թյու նը, ե րե խայից հրա ժա րումն ու հե
ռա ցու մը, ջեր մու թյան և քնք շան քի բա ցա կա
յու թյու նը ծնող նե րի կող մից, վնա սում են ե րե
խայի նուրբ հո գին, դարձ նում նրան դա ժան 
և հրում «այլ կյան քի ու մի ջա վայ րի», որ տեղ 
նրան կհաս կա նան, չեն դա տա պար տի: Հե
տ ևա բար ըն տա նի քում պետք է ստեղծ վի բա
րո յա հո գե բա նա կան ա ռողջ մթ նո լորտ, որ տեղ 
ե րե խան կզ գա ի րեն պաշտ պան ված ու պի
տա նի մարդ: Պետք չէ շատ խիստ գնա հա տել 
ե րե խայի վատ ա ռա ջա դի մու թյու նը, ա րար քը, 
չլ սե լու և չեն թարկ վե լու ցան կու թյու նը: Պետք 
չէ մի ան գա մից կի րա ռել պատ ժի ամ բողջ ու ժը: 
Պա տի ժը դաս տի ա րա կու թյան մեջ հա մար
վում է ար դյու նա վետ, ե րբ ե րե խան այն հա մա
րում է ան հրա ժեշտ և իր ա րարք նե րի բնա կան 
հետ ևանք: Պա տի ժը չա փա զանց սուր գոր ծիք 
է: Այն պետք է կի րառ վի նուրբ տակ տով և 
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զգու շո րեն` ա ռա ջին հեր թին նկա տի ու նե նա
լով ման կա վար ժա կան է թի կայի « Մի վնա սիր» 
պա հան ջը: Պա տի ժը պա հան ջում է ոչ մի այն 
ան հա տա կան մո տե ցում, այլև ի րադ րու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վա ռում` 
օբյեկ տիվ և ճիշտ գնա հա տում: Պետք է ե րե
խա նե րին սո վո րեց նել պա տիժ ներն ըն դու նել 
ար ժա նա պատ վու թյամբ և կա մա վոր:

Պա տիժն օգ նում է ե րե խային հաս կա նա լու 
իր կա տա րած ա րարք նե րի սխալ և ա նըն դու
նե լի լի նե լը շր ջա պա տի հա մար և իր ան ձնա
կան ճա կա տագ րի տե սան կյու նից: Պա տի ժը 
ոչ թե ե րե խայի ան ձնա վո րու թյան, այլ նրա 
ա րար քի բա ցա սա կան գնա հատ ման ձևն է: 
Պա տի ժը պետք է օգ նի ե րե խային դառ նա լու 
լա վը, իր վատ ա րար քը հաղ թա հա րե լու և շր
ջա պա տի հետ հա մե րաշ խու թյան դուռ բա ցի 
ե րե խայի ա ռաջ [6, 265]:

Պա տի ժը ոչ ար դա րա ցի է, ոչ օբյեկ տիվ կի
րա ռե լու դեպ քում ե րե խայի մոտ ա ռա ջա նում 
են մի այ նա կու թյան, ձանձ րույ թի զգա ցում ներ, 
ո րոնք ծնում են նա խանձ հա սա կա կից նե րի 
նկատ մամբ, ան հանգս տու թյուն, ը նկճ վա ծու
թյուն, վա խեր կամ ագ րե սի ա, ստա խո սու թյուն, 
կռ վա րա րու թյուն, ցածր ի նք նա տի րա պե տում, 
աշ խա տե լու նկատ մամբ դժ կա մու թյուն, ճա
նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի թու լու
թյուն: Այս ա մե նը կա րող են հան գեց նել այն 
բա նին, որ թմ րա նյու թը ե րե խային դարձ նի 
կա մա զուրկ, դի մադ րե լու ան կա րող, միև նույն 
ժա մա նակ, այն ե րե խա նե րը, ո րոնք սթ րե սի 
չեն են թարկ վել, ըն տա նի քում դրա կան լից քեր 
և սեր են ստա ցել, վս տահ են ի րենց ու ժե րի 
վրա, կա րող են նույ նիսկ փոր ձել թմ րա նյու թը 
և հրա ժար վել հե տա գա օգ տա գոր ծու մից` բա
վա րա րե լով հե տաքրք րու թյու նը: 

Ինչ պես մար մի նը սնն դի պա հանջ ու նի, 
այն պես էլ հո գին կա րիք ու նի հո գե բա նա կան 
շփ ման: Ծնո ղի և ե րե խա նե րի միջև վս տա
հու թյու նը և մտեր մու թյու նը ա ռա ջին կար ևոր 
ար գելքն է, որ պաշտ պա նում է թմ րա նյու թի 
օգ տա գոր ծու մից: Այս դեպ քում ծնո ղը տե ղյա՞կ 
է, թե ին չով է հե տաքրքր վում իր ե րե խան, ո ՞ւմ 
հետ է շփ վում, ո ՞ւր է գնում, հա ճախ ըն կեր նե րի 
հետ տանն են հա վաք վում, չեն մե կու սա նում 
ու չեն հե ռա նում ծնող նե րից: 

Իսկ ե թե ծնող նե րը նկա տում են, որ ի րենց 
ե րե խան չի պատ մում, թե ին չով է զբաղ վում, 
ո ւր է գնում, խու սա փում է մե ծե րի ներ կա յու
թյու նից և ու շադ րու թյու նից, ու րեմն նա հա

ճա խում է « փակ» խմ բեր, ո րոնք ու նեն ի րենց 
մշ տա կան այ ցե լու նե րը, նո րեկ նե րը քիչ են և 
են թարկ վում են դա ժան պա հանջ նե րի: Այդ
պի սի ե րե խա նե րի մոտ ձևա վոր վում են բա
րո յա կան այլ նոր մեր, նոր ո րակ ներ, ո րոնք 
տար բեր վում են հա սա րա կու թյա նը ծա նոթ 
բնու թագ րե րից: Ա զա տու թյուն ա սե լով` հաս
կա նում են ծնող նե րի ար գելք նե րից, դպ րո
ցա կան պար տա կա նու թյուն նե րից, հա սա րա
կա կան–բա րո յա կան նոր մե րից ա զատ լի նել: 
Այդ մշա կույ թի հա մար ար ժեք ներ են ա նար
խի այի ի դե ալ նե րը` ա զատ սե ռա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը, քայ քայող ե րաժշ տու թյու նը, 
զար մաց նող ար տա քին տես քը` դաջ վածք ներ, 
սա ռը զենք և այլն: Մինչ դեռ բա րո յա կա նու
թյունն ան ձնա կան բնու թա գիր է, ո րը ի րար 
է մի աց նում այն պի սի ո րակ ներ, ի նչ պի սիք 
են բա րու թյու նը, պար զու թյու նը, ան ձնա կան 
մաք րու թյու նը, ար դա րամ տու թյու նը, աշ խա
տա սի րու թյու նը, կար գա վոր վա ծու թյու նը, 
կար գա պա հու թյու նը և կո լեկ տի վիզ մը: Ե թե 
այս պի սի կա նոն ներ չլի նե ին, ա պա ա րար քը 
կգ նա հատ վեր տար բեր դիր քե րից, ու բնա կան 
է, որ մար դիկ չէ ին կա րո ղա նա ճիշտ գնա հա
տել ա րար քը և չէ ին ու նե նա մի աս նա կան կար
ծիք [6, 346]:

Հա ճախ ծնող նե րի մոտ հարց է ծա գում, 
թե ին չո՞ւ հենց ի րենց ե րե խան է դար ձել թմ
րա մոլ, ի սկ մյուս նե րը` ոչ: Պար զա պես պետք է 
ի մա նալ, որ ո րոշ տե սա կի ան ձնա վո րու թյուն
ներ ա վե լի զգա յուն են ար տա քին գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյան նկատ մամբ, ո րոնք դր դում են 
թմ րա մո լու թյան: Դրանք այն պի սի բնա վո րու
թյան գծեր ու նեն, ի նչ պի սիք են նյար դային, 
զգա յա կան ան հա սու նու թյուն, վար քի կար գա
վոր ման ան կա րո ղու թյուն, նպա տակ դնե լու և 
դրան հաս նե լու ան կա րո ղու թյուն:

Այդ ա մե նին նպաս տում են.
• ծ նող նե րի կող մից չա փա զանց մեծ 

հո գա տա րու թյու նը, հատ կա պես ե թե ե րե խան 
մի ակն է: Ծնո ղը տրա մադ րում է մեծ ա զա տու
թյուն, բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րից ա զա
տում է, կա տա րում է բո լոր ցան կու թյուն նե րը: 
Կյան քում, հան դի պե լով ո րոշ բար դու թյուն նե
րի, ո րոն ցից ար դեն չի կա րող խու սա փել, պա
տա նին փոր ձում է թեթ ևաց նել և ան հոգ դարձ
նել կյան քը թմ րա նյու թի մի ջո ցով,

•  չա փից ա վե լի խիստ վե րա բեր մուն
քը, ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, զգա յա կան 
սառ նու թյու նը ծնող նե րի կող մից: Ե րե խան կա
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րիք ու նի քնք շան քի, սի րո, հաս կա ցո ղու թյան, 
բայց, չս տա նա լով այդ ա մե նը, նա հա կա ռակ
վում է ծնող նե րի կող մից ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին: 

Իսկ թմ րա նյու թը ստեղ ծում է սի րո եր ևա
կա յա կան աշ խարհ: Հատ կա պես 12–15 տա րե
կան դե ռա հաս նե րի հո գին է շատ ըն կա լու նակ: 
Որ պես կա նոն ծնող նե րը ե րե խայի վար քագ ծի 
փո փո խու թյու նը չեն կա պում թմ րա նյու թի օգ
տա գործ ման հետ և այդ մա սին տե ղե կա նում 
են ա մե նա վեր ջի նը: Գո յու թյուն ու նեն մի շարք 
ի րեր, ա ռար կա ներ, ո րոնք օգ տա գոր ծում են 
թմ րա մոլ նե րը: Ե թե ծնո ղը հայտ նա բե րում է 
տա նը այդ ի րե րից, պետք է զգու շա նալ, ու
սում նա սի րել ե րե խայի սե նյա կը:

Դ րան ցից են.
1. Ծ խա խո տի տու փեր և թղ թեր, ի նք

նու րույն ծխա խոտ փա թա թե լու հա մար: Խո
ղո վակ ներ և ու նե լի ներ, ֆիլտ րեր և լա րեր 
խո ղո վակ նե րը մաք րե լու հա մար: Այս ա մե նը 
կի րառ վում է մա րի խո ւա նայի օգ տա գործ ման 
ժա մա նակ: 

2. Ա պա կու կամ հայե լու կտոր, դե ղե րի 
փոքր տա րա ներ կո կայի նի կի րառ ման հա
մար, ա ծե լի ներ սպի տակ փո շի ով կամ դարչ
նա գույն կեղ տով պատ ված: 

3. Լա թեր, ո րոն ցից տո լո ւո լի հոտ է գա
լիս, մե տա ղյա տա րա ներ, ա ռան ձին դա տարկ 
տու փեր, մա զի լա քի, նիտ րո ներ կե րի, բեն
զի նի, դա տարկ կամ լի քը տա րա ներ, թղ թից 
կամ պլաս տի կից տոպ րակ ներ, ո րոն ցից քի
մի ա կան նյու թե րի հո տեր են գա լիս և մնում են 
քի մի ա կան–ին գա լյանտ նյու թե րի օգ տա գոր
ծու մից:

4.  Նե րար կիչ ներ, մրո տած գդալ ներ, 
պլաս տիկ քար տեր, բամ բա կի կտոր ներ, 
ո րոնք մնում են հե րոի նի նե րե րա կային օգ տա
գոր ծու մից: 

5. Ե թե ծնո ղը նկա տում է, որ ե րե խան 
տա նը քիչ ժա մա նակ է ան ցկաց նում, հե
տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կը գնա լով նե
ղա նում է, ե րե խան չի ցան կա նում շփ վել ծնող
նե րի և բա րե կամ նե րի հետ, ե րե խայից զգում է 
տա րօ րի նակ հո տեր, միշտ գու մար է խնդ րում, 
ա ռանց բա ցատ րե լու, թե ին չի հա մար է, ան
հե տա նում են տան ի րե րը, ե րե խան դար ձել է 
փակ ա կումբ նե րի այ ցե լու, ե թե տա նը հայտն
վել են այն պի սի գր քեր, ո րոնց հե ղի նակ ներն 
են Կաս տա նե դան և Բեր րոու զը [4]: Այս դեպ
քում բո լոր կաս կած նե րը հիմ նա վոր վում են: 

Հար գե լի ծնող ներ, ե թե դուք դեռ կաս կա ծում 
եք, որ ձեր ե րե խան թմ րա նյութ է օգ տա գոր
ծում, ան մի ջա պես հանձ նեք մե զի և ա րյան 
ը նդ հա նուր քն նու թյուն` թմ րա նյութ պա րու նա
կե լու կաս կա ծով: 

Օ փի ատ ներ և նրա մե տա բո լիտ նե րի քի
մի ա–թու նա բա նա կան ա նա լի զի հա մար ու
սում նա սի րում են ա րյան պլազ ման կամ շի
ճու կը: Մոր ֆի նի նե րար կու մից մի քա նի րո պե 
ան ց նկատ վում է նրա ազ դե ցու թյու նը: Բայց 
հե տո մոր ֆի նի պա րու նա կու թյու նը ա րյան մեջ 
կտ րուկ նվա զում է։ Ըն դու նած մոր ֆի նի 80 
%–ը օր գա նիզ մից հե ռաց վում է մե զի մի ջո ցով 
8 ժա մում: Բայց մոր ֆի նի հետ քեր կա րող են 
նկատ վել 72–100 ժամ վա ըն թաց քում: Մոր ֆի
նի պա րու նա կու թյու նը մա զե րի մեջ կախ ված է 
նրա կի րառ ման հա ճա խա կա նու թյու նից: Ե թե 
մա զե րում մոր ֆի նը քիչ է 0,3 նգ/մգ–ից, ո րո
շա կի չէ, 0,3–0,7 նգ/մգ–ի դեպ քում կո դե ի նի 
չա րա շա հում է, ի սկ մինչև 1,5 նգ/մգ` հա վա նա
կան է մոր ֆի նի կամ հե րոի նի չա րա շա հում և 
թմ րա մո լու թյուն [7, 271]:

Կա նա բի նոիդ նե րը ծխե լիս ա րյան մեջ 
ներծծ վում են մի քա նի րո պե ում, բայց մե տա
բո լիզ մի ա րա գաց ման հետ կապ ված նրանց 
պա րու նա կու թյու նը ա րագ նվա զում է ա րյան 
մեջ և բաշխ վում է հյուս վածք նե րում (լյարդ, 
ե րի կամ):

Կա նա բի նոիդ ներ խմե լիս` ա րյան մեջ 
ներծծ վում են դան դաղ` 1,5–3 ժա մում: Սրանք 
հիմ նա կա նում կու տակ վում են լյար դում: Օր
գա նիզ մից դուրս են բեր վում 20% մե զի, 80% 
կղան քի մի ջո ցով [7, 278–279]:

Կո կաին ծխե լիս ա րյան մեջ նրա պա րու
նա կու թյու նը մաք սի մու մի հաս նում է 5 րո պե
ում, ի սկ հե տո ա րագ նվա զում է: Նե րարկ ման 
դեպ քում թմ րա նյութն ազ դում է 0,5–2 րո պե
ում: Կո կաին օգ տա գոր ծող նե րի են թա մաշ
կային ճար պա շեր տում նրա պա րու նա կու թյու
նը մնում է 40 շա բաթ: Կո կաի նը կու տակ վում է 
մա զե րում և գլ խու ղե ղում: Կո կաի նի պա րու նա
կու թյունն օր գա նիզ մում կա րե լի է ո րո շել նաև 
թքի և քր տին քի մի ջո ցով [7, 286–288]:

Բո լոր նյու թե րը, ո րոնց օգ տա գոր ծու մից 
կա րող է կախ վա ծու թյուն ա ռա ջա նալ, բա ժան
վում են 3 խմ բի.

1.  Նյար դային հա մա կար գը ճն շող նյու
թեր` հո գե դեպ րե սանտ (հո գե մետ) ա/ օ փի ու
մային խմ բի նյու թեր` մոր ֆին, օմ նո պոն, կո դե
ին, հե րի ոն, պրո մե դոլ, ֆեն տա միլ և այլն: 
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բ) հանգս տաց նող և քնա բեր մի ջոց ներ – 
բար բի տու րաթթ վի ա ծան ցյալ ներ` նատ րի ու մի 
է թա մի նալ, ֆե նո բար բի տալ, նոկ սի րոն, ռե լա
դորմ, ռե լա նի ում, ֆե նա զե պամ, նատ րի ու մի 
օք սի բու տի րատ:

2. Գրգ ռող, խթա նող ազ դե ցու թյամբ 
նյու թեր – կո կաին, ֆե նա մին, պեր վի տին, 
է ֆեդ րոն, է քս տա զի, սիդ նո ֆեն, սիդ նո կարբ, 
կո ֆե ին:

3.  Հա լյու ցի նո գեն հատ կու թյուն նե րով 
նյու թեր – հա շիշ, մա րի խո ւա նա, ԼՍԴ, ֆեն ցիկ
լի դին, պսի լո ցի բին, մես կա լին, ին գա լյանտ ներ 
(բեն զին, ա ցե տոն, տո լո ւոլ, լու ծիչ ներ, սո սինձ
նե րի մի քա նի տե սակ ներ), ցիկ լո դոլ, կլիպ սոլ: 

Ան ցել է ապ րան քային դե ֆի ցի տի ժա մա
նա կը, և խա նութ նե րում կան տար բեր տե սա
կի մատ չե լի նյու թեր` լա քեր, լու ծիչ ներ, լվա ցող 
մի ջոց ներ և այլն: Նման ա ռատ տե սա կա նում 
հա սա նե լի ու թյան պատ ճա ռով ե րե խա նե րի 
մեջ կա րող է տա րած վել ներշն չե լու ձգ տու մը:

Փոր ձե լով թմ րա նյու թը` պա տա նին հաս
կա նում է, որ այն թեթ ևաց նում, մեղ մում և 
հար թեց նում է տհաճ ապ րում նե րը: Այս պա
րա գա յում շատ կար ևոր է ծնող նե րի ճիշտ 
կողմ նո րո շու մը և ժա մա նա կին մի ջոց ներ ձեռ
նար կե լը: Ծնո ղը պետք է հա մո զի ե րե խային, 
որ թմ րա նյու թի քայ քայող ազ դե ցու թյու նից 
նա շատ շու տով կկորց նի հի շո ղու թյու նը, չի 
կա րո ղա նա ոչ մի այն հա մա կարգ չով խա ղալ, 
աշ խա տել, այլ նույ նիսկ գիրք կար դալ: Պետք 
է բա ցատ րել պա տա նուն, որ նա կդառ նա իմ
պո տենտ: Միև նույն նե րար կիչ նե րի օգ տա գոր
ծու մից փո խանց վում են ՁԻ ԱՀ–ը, հե պա տիտ 
C–ն, ո րոնք նրան կդարձ նեն հաշ ման դամ: 
Պետք է բա ցատ րել պա տա նուն, որ այդ վի ճա
կը հի վան դու թյուն է, ի սկ հի վանդ նե րին բժշ
կա կան հս կո ղու թյուն է պետք: Ի նչ պես մյուս 
հի վան դու թյուն նե րը, այն պես էլ թմ րա մո լու
թյու նը պետք է բուժ վի, ի սկ ե թե ծանր վի ճա կը 
չվե րահս կեն, այն կբե րի մահ վան:

Կան բա զում սխալ ներ, ո րոնք թույլ են տա
լիս ծնող նե րը` չգի տակ ցե լով պա հի լր ջու թյու
նը: Ա հա դրան ցից մի քա նի սը.

1. « Ջայ լա մի» դիր քո րո շում – գրե թե 
ա մեն մի ծնող, ի մա նա լով, որ ե րե խան թմ րա
նյութ է օգ տա գոր ծում, փոր ձում է ի նքն ի րեն 
հա մո զել, որ ա մեն ի նչ այն քան էլ վատ չէ: 
Խնդ րի հեր քումն ա վե լի է խո րաց նում վի ճա
կը: Շա տե րը նույ նիսկ չգի տեն, որ թմ րա նյու թը 
բե րում է հի վան դու թյուն նե րի կամ մահ վան: 

Մյուս նե րը, գի տե նա լով այս ա մե նը, հե տաձ
գում են մաս նա գե տին դի մե լու պա հը, ա մեն 
կերպ քո ղար կե լով չա րի քը:

2. Թմ րա մո լու թյան նկատ մամբ ոչ ճիշտ 
վե րա բեր մունք: Ծնող ներն այս հի վան դու թյու
նը հա մա րում են խայ տա ռա կու թյուն: Ցա վոք 
դրան նպաս տում է շր ջա պա տի բա ցա սա կան 
կար ծի քը և վե րա բեր մուն քը: Մար դիկ մո ռա
նում են, որ թմ րա մո լու թյու նը ծանր, ան բու ժե
լի հի վան դու թյուն է: Ու րեմն մար դը պետք է 
բուժ վի, ոչ թե քն նա դատ վի: Դրա հա մար շատ 
լուրջ պետք է վե րա բեր վել ե րե խայի կող մից 
ա ռա ջին ան գամ թմ րա նյութ օգ տա գոր ծե լու 
փոր ձին:

3. Ծ նող նե րը խու ճա պի են մատն վում: 
Քա նի որ ե րե խայի ա ռող ջու թյան ծանր բե ռը 
միշտ ը նկ նում է մայ րե րի ու սե րի վրա, պետք 
է հի շել, որ նման դեպ քե րում մի այ նակ ոչ մի 
բան հնա րա վոր չէ փո խել: Բժշ կու թյունն ան
զոր է հո գե բա նա կան ծանր վի ճակ նե րը հաղ
թա հա րե լու մեջ: Դրա հա մար ծնող նե րը պետք 
է հան դի պեն այլ թմ րա մոլ նե րի ծնող նե րի, հա
րա զատ նե րի հետ, հա ճա խեն ծնող նե րի օգ
նու թյան խմ բակ ներ, որ տեղ, փո խա նա կու մով, 
կա րող են ձեռք բե րել գի տե լիք ներ, թե ի նչ պե՞ս 
ճիշտ հո գե բա նա կան հա րա բե րու թյուն ներ 
կա ռու ցել ե րե խայի հետ:

4.  Վա խե րից ա զա տում – սխալ է կենտ
րո նա նալ մի այն սե փա կան խն դիր նե րի վրա, 
պետք է հի շել, որ ծանր ի րա վի ճակ նե րին հա
ջոր դում են դրա կան փո փո խու թյուն ներ [4]:

Բայց այս տեղ սպաս վում է մեծ աշ խա
տանք` հար կա վոր է զգա լի ո րեն ակ տի
վաց նել սո ցի ա լա կան պրո ֆի լակ տի կան, 
ա պա հո վել պա տաս խա նատ վու թյան ան խու
սա փե լի ու թյու նը, կա տա րե լա գոր ծել ոչ մի այն 
ներ պե տա կան նոր մա տի վային բա զան, այլև 
միջ պե տա կան մա կար դա կի նոր մա տի վային 
բա զան: Ա նհ րա ժեշտ է հա մա պե տա կան մա
կար դա կով մշա կել և ըն դու նել թմ րա մի ջոց
նե րի և հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի ա պօ րի նի 
շր ջա նա ռու թյան դեմ պայ քա րի ծրա գիր: Այդ 
պայ քա րում պետք է մաս նակ ցեն ոչ մի այն 
ի րա վա պահ մար մին նե րը, այլև հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րը, զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րը, ա ռան ձին 
քա ղա քա ցի նե րը` հա նուն ներ կա և ա պա գա 
սե րունդ նե րի ա ռողջ կեն սա կեր պի և բնա
կա նոն զար գաց ման [3, 53]:
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З на комст во че ло ве чест ва нар ко ти чес ки ми средст ва ми. При чи на и ус ло вия нар ко ма ни и. 
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Timely defection and prevention of drugs. 

http://WWW.narcomaniac.ru


475

Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

В ху до жест вен ном твор чест ве од ной из са
мых важ ных проб лем всег да бы ла и ос та ет ся 
проб ле ма тех ни ки. Для древ них гре ков это по
ня тие бы ло си но ни мом ис кусст ва, мас терст ва. 
Ко вре ме ни воз ник но ве ния фор те пи а но и по
яв ле ния тру дов об ис кусст ве иг ры на этом инст
ру мен те раз лич ные де фи ни ции это го тер ми на 
в об щих чер тах ут верж да ли по хо жую мысль о 
том, что тех ни ка – это уме ни е. Уме ние « де лать» 
му зы каль ное про из ве де ни е.1

В пер вой по ло ви не XIX ве ка од нов ре мен но 
с воз ник но ве ни ем куль та вир ту оз нос ти воз рас
та ют тре бо ва ния к ис пол ни тельс кой тех ни ке 
пи а нис тов. По яв ля ют ся спе ци аль ные жан ры 
– гам мы, уп раж не ни я, этю ды, – приз ван ные 
улуч шать чис то дви га тель ную сто ро ну ис пол ни
тельс ко го про цес са2. Древ нее синк ре ти чес кое 
по ня тие « тех не» в ис пол ни тельс кой и пе да го
ги чес кой прак ти ке по лу чи ло од нос то рон нее 
ме ха нис ти чес кое оп ре де ле ни е. Ха рак тер но наз
ва ние тру да Луи Кё ле ра « Ме ха ни ка как ос но
ва тех ни ки» (1857). Клю че вым по ня ти ем ста ла 
«с ко рость» – ско рость дви же ни я, иног да – ско
рость мыш ле ни я. « Ли хо рад ка вир ту оз нос ти» 
зас тав ля ла те о ре ти ков и прак ти ков не толь ко 
ос нов ное вни ма ние уде лять дви га тель ной сто
ро не ис пол ни тельс ко го про цес са, но и изоб
ре тать раз лич ны е, по рой со вер шен но бе зум
ны е, прис по соб ле ния для раз ви тия гиб кос ти и 
ак тив нос ти паль цев пи а нис та. С кон ца ХIX до 
се ре ди ны ХХ ве ка вы да ю щи е ся му зы кан ты – 
Й.Б рамс, Ф.Бу зо ни, А.Кор то, М.Лонг – соз да ют 

1  В  статье  музыкально  исполнительская  техника 
рассматривается сквозь призму техники пианиста. Однако 
затронутые  автором  проблемы  характерны  также  для 
исполнителей на других инструментах.
2  Обратим  внимание,  что  в  XVIII  веке  этих жанров  не 
было. По крайней мере нам они неизвестны. Klavierübung 
(“Клавирное упражнение”) И.С.Баха  это сборник пол но
ценных художественных произведений, которые сегодня 
звучат как в учебных классах, так и в концертных залах.

сбор ни ки фор те пи ан ных уп раж не ний. Спе ци
аль ны е, ст ро го рег ла мен ти ро ван ные тех ни чес
кие эк за ме ны про во дят ся в учеб ных за ве де ни
ях.

В ХХ ве ке в те о ре ти чес ких и ме то ди чес ких 
тру дах пос те пен но все боль ше вни ма ния на чи
на ет уде лять ся со дер жа тель ной сто ро не ис пол
ни тельс ко го ис кусст ва. Ин то на ци он ная те о рия 
(ее ста нов ле ние и бур ное раз ви ти е) ста ла инст
ру мен том, поз во ля ю щим ар гу мен ти ро ван но 
трак то вать му зы каль ное со дер жа ни е. А пос ле 
ра бо ты К.А.Мар тин се на «Ин ди ви ду аль ная фор
те пи ан ная тех ни ка на ос но ве зву кот вор чес кой 
во ли» (1930) расс мат ри вать фор те пи ан ную тех
ни ку толь ко как чис то дви га тель ный про цесс 
ста ло не воз мож но. Со вто рой по ло ви ны ХХ ве
ка в ме то ди чес ких тру дах все ча ще вст ре ча ет ся 
тер мин « ху до жест вен ная тех ни ка».

В ра бо те А.Бир мак, ко то рая так и на зы ва
ет ся «О ху до жест вен ной тех ни ке пи а нис та» 
(1973), ав тор да ет та кое оп ре де ле ние пред ме
ту сво е го исс ле до ва ни я: «В от ли чии от чис той 
мо то ри ки, тех ни ку, нап рав лен ную на вы пол не
ние ху до жест вен ных за дач, мы на зы ва ем ху до
жест вен ной» [1, с.8]3. Од на ко в са мой боль шой 
гла ве, пос вя щен ной ме то ду вос пи та ния ху до
жест вен ной тех ни ки, пре и му щест вен ное вни
ма ние уде ля ет ся… дви га тель ным проб ле мам. 

В 80–90–х го дах про дук тив ное оп ре де ле
ние ху до жест вен ной тех ни ки пи а нис та да ет 
В.С рад жев: « ху до жест вен ная тех ни ка предс та ет 
как сис те ма ис пол ни тельс ких (п ре и му щест вен
но пси хо мо тор ных) на вы ков, име ю щих конк
рет ную му зы каль но–це ле вую нап рав лен ность, 
обус лов лен ную со дер жа ни ем ин терп ре ти ру е мо
го про из ве де ни я, осо бен нос тя ми твор чес ко го 
мыш ле ния пи а нис та, и за ви ся щих от уров ня 

3   Некорректность определения состоит в том, что в его 
понятийной части использован сам определяемый термин 
(“на выполнение художественных задач”).

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ВЯ ЧЕС ЛАВ ЕДИ ГА РЯН

Д ВИ ГА ТЕЛЬ НАЯ И ХУ ДО ЖЕСТ ВЕН НАЯ ТЕХ НИ КА  
ПИ А НИС ТА В ТЕ О РИИ И ПРАК ТИ КЕ1
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раз ви тия дви га тель ной тех ни ки, сте пе ни ее уп
рав ля е мос ти» [2, с.14]. Раз де ляя ис пол ни тельс
кую тех ни ку пи а нис та на два ви да, В.С рад жев 
ху до жест вен ную тех ни ку надст ра и ва ет над 
дви га тель ной. Дви га тель ную он оп ре де ля ет 
как « сис те му обоб щен ных пси хо мо тор ных на
вы ков», не име ю щих ху до жест вен ную нап рав
лен ность. Исс ле до ва тель аб со лют но прав, ког
да го во рит о не об хо ди мос ти конк ре ти зи ро вать 
дос та точ но раз мы тое по ня тие «ис пол ни тельс
кая тех ни ка», пос коль ку од ни му зы ко ве ды ис
поль зу ют его при расс мот ре нии дви га тель но 
мо тор ных про цес сов, дру гие – при опи са нии 
средств му зы каль ной вы ра зи тель нос ти. Од
на ко, го во ря о пу тях фор ми ро ва ния ху до жест
вен ной тех ни ки исс ле до ва тель (С рад жев В.) 
пос то ян но сби ва ет ся на ха рак тер ные по ка за те
ли дви га тель ной тех ни ки, та кие как ко ор ди ни
ро ван ность и ав то ма ти зи ро ван ность дви же ний. 

Та ким об ра зом, пу ти вос пи та ния пи а нис та, 
в уз ком (д ви га тель но–тех ни чес ком) смыс ле сло
ва, исс ле до ва ны весь ма дос ко наль но, а проб ле
ма вос пи та ния му зы кан та по–п реж не му воз ла
га ет ся на… При ро ду.

 Не слу чай но, в ра бо тах, пос вя щен ных вос
пи та нию пи а нис ти чес кой тех ни ки, нет ре зуль
та тив ной опо ры на сов ре мен ные дос ти же ния 
в раз ви тии ин то на ци он ной те о ри и. Эти две 
сфе ры исс ле до ва ний су щест ву ют се год ня как 
бы па рал лель но, не пе ре се ка ясь друг с дру гом1. 
С точ ки зре ния те о ре ти чес ко го ана ли за та кой 
под ход мо жет быть и при ем лем. Од на ко в ме то
ди ке обу че ни я, в прак ти чес кой ра бо те по вос
пи та нию тех ни ки эти два под хо да нуж да ют ся в 
глу бо ком син те зе. 

В прак ти чес кой ра бо те пе да го га, обу ча ю
ще го иг ре на му зы каль ном инст ру мен те, раз
ве де ние ис пол ни тельс кой тех ни ки на дви га
тель ную и ху до жест вен ную в ко неч ном сче те 
по рож да ет про ти во ре чия меж ду «п ра виль ным» 
и « вы ра зи тель ным» ис пол не ни ем. В ре зуль та те 
рож да ет ся так на зы ва е мая « пе да го ги ка нот но
го текс та», ко то рая свою ос нов ную за да чу ви
дит в обу че нии гра мот но му ис пол не нию нот
но го текс та и по ла га ет, что вы ра зи тель нос ти 
на у чить нель зя. По э то му она (э та пе да го ги ка) 

1    В  статье  музыкально  исполнительская  техника 
рассматривается сквозь призму техники пианиста. Однако 
затронутые  автором  проблемы  характерны  также  для 
исполнителей на других инструментах.

обыч но про хо дит ми мо изу че ния вы ра зи тель
ных средств, как ком по зи торс ких, так и ис
пол ни тельс ких. По доб ная пе да го ги ка са мо дос
та точ на, иног да впол не ус пеш на, од на ко не 
нап рав ле на на слу ша те ля. Воз ни ка ю щий раз
рыв свя зи меж ду ис пол ни те лем и слу ша те лем 
ос тав ля ет «п рос то го» слу ша те ля без раз лич ным. 
«П рос той» слу ша тель – это об ра зо ван ный лю
би тель му зы ки, ко то рый ждет от ис пол ни те ля 
ху до жест вен ных отк ро ве ний.

С коль ко ре ше ний, ка таст ро фи чес ких для 
су деб мо ло дых та лан тов, бы ло при ня то на раз
лич ных кон кур сах в поль зу «п ра виль ных» ис
пол не ний. Од на ко «п рос той» слу ша тель всег да 
был на сто ро не вы ра зи тель но го, иду ще го «от 
серд ца к серд цу» ис пол не ни я. 

Фун да мен таль ные про ти во ре чия воз ни
ка ют при под го тов ке ис пол ни те лей в кон сер
ва то ри ях и под го тов ке пе да го гов му зы ки для 
об ще об ра зо ва тель ных школ в пе да го ги чес ких 
ву зах. Об ще из вест но, что под го тов лен ный по 
« ла у ре атс кой ме то ди ке» вы пуск ник кон сер ва то
рии не уме ет ра бо тать с деть ми во об ще, а тем 
бо лее в об ще об ра зо ва тель ной шко ле. Он не мо
жет ввес ти ре бен ка в мир Му зы ки, не на у чен 
при е мам так тич ной вер ба ли за ции му зы каль но
го со дер жа ни я.

В пе да го ги чес ких же ву зах по пу ля рен ло
зунг–де виз: « Мы не го то вим ис пол ни те лей». 
И хо тя ло зунг по су ти сво ей нап рав лен про тив 
вос пи та ния вир ту о зов, про тив опо ры на вос пи
та ние дви га тель ной тех ни ки му зы кан та, вос пи
та ни ем же « ху до жест вен ной тех ни ки» то же не 
за ни ма ют ся.

З десь (в пе да го ги чес ких ву зах) мно жест во 
при чин, из ко то рых от ме тим лишь не ко то ры е: 
1) пре по да ва тельс кий сос тав – в ос нов ном те же 
вы пуск ни ки кон сер ва то рий, мно гих из ко то рых 
учи ли по « ла у ре атс кой ме то ди ке»; 2) от сутст вие 
в пе да го ги чес ких ву зах, как пра ви ло, вы со ко
ка чест вен ных, хо ро шо ин то ни ру ю щих инст ру
мен тов, на ко то рых толь ко и мож но обу чать вы
ра зи тель но му ис пол не нию2. 

От сю да у пре по да ва те лей и сту ден тов ос та
ет ся один путь – раз ви тие дви га тель ной тех ни
ки и «п ра виль но е» ис пол не ние нот но го текс та. 
А как по ка зы ва ет прак ти ка, му зы кан ты обу чен

2    Здесь  нельзя  не  отметить  замечательные  работы 
Августы  Викторовны  Малинковской,  во  многом 
закрывающие эти лакуны.



477

Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ные та ким спо со бом без раз лич ны «п рос то му» 
слу ша те лю. В на шем слу чае это бу ду щий уче
ник об ще об ра зо ва тель ной шко лы, аб со лют но 
прос той (без ка вы чек) и не о пыт ный слу ша тель, 
ко то ро го еще на до на у чить по ни мать Му зы ку…

 Не ко то рые пе да го ги–п рак ти ки со вер шенст
во ва ни ем тех ни ки за ни ма ют ся не пос редст вен но 
в ра бо те над са мим ху до жест вен ным про из ве
де ни ем. Так, нап ри мер, Анас та сия Вир са лад зе, 
за ни ма ясь со сво ей внуч кой Эли со Вир са лад
зе не про хо ди ла с ней инст рук тив ных этю дов 
ХIX ве ка, проб ле мы клас си чес кой тех ни ки ре
ша лись в про цес се ра бо ты над со чи не ни я ми 
Мо цар та. Ко неч но, по доб ные экс пе ри мен ты 
воз мож ны с осо бо ода рен ны ми уче ни ка ми. Так 
в ре жи ме ост рой нех ват ки вре ме ни ра бо та ют и 
мно гие ис пол ни те ли. 

Ос нов ная же часть пе да го гов, ра бо тая над 
тех ни чес ким ма те ри а лом (инст рук тив ные этю
ды, гам мы, уп раж не ни я), не упус ка ют из ви да 
ин то на ци он ную вы ра зи тель ность ис пол не ни я, 
по ни ма я, что без жиз нен ны е, не о ду хот во рен
ные дви га тель ные на вы ки в даль ней шем не 

сты ку ют ся с жи вым ор га низ мом му зы каль но го 
про из ве де ни я, а иног да, по доб но ви ру су, унич
то жа ют его ес тест вен ное ды ха ни е. 

О важ нос ти ху до жест вен но го под хо да к 
инст рук тив но му ма те ри а лу пи шет О.Шуль пя
ков: «от сутст вие ху до жест вен но го об ра за еще 
не оз на ча ет, что зву ча ние долж но быть ли ше
но вся ко го ху до жест вен но го на ча ла». И да лее 
пи шет о том, как вы да ю щий ся ск ри пач М.По
ля кин, ра бо тая над гам ма ми и уп раж не ни я ми, 
« дос тав лял сво им слу ша те лям гро мад ное нас
лаж де ние и преж де все го не о бык но вен ной кра
со той зву ча ни я» [3, с.86].

 Без сом не ния пе да гог му зы ки в об ще об
ра зо ва тель ной шко ле дол жен быть тех ни чес
ки ос на щен ным ис пол ни те лем. В про цес се его 
под го тов ки сле ду ет ис поль зо вать са мый раз
лич ный ма те ри ал, раз ви ва ю щий дви га тель но 
мо тор ную часть ис пол ни тельс ко го ап па ра та. 
Од на ко спе ци фи ка его бу ду щей де я тель нос ти 
в ка чест ве обя за тель но го ус ло вия тре бу ет на
сы ще ния все го инст рук тив но го тех ни чес ко го 
ма те ри а ла ин то на ци он ной вы ра зи тель ност ью.
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Վ. Ե ԴԻ ԳԱՐՅԱՆ

Վ. Ե դի գա րյա նի՝ «Դաշ նա կա հա րի շար ժո ղա կան և գե ղար վես տա կան տեխ նի կան թե ո
րի այում և պրակ տի կայում» հոդ վա ծում դիտ վում է մե թո դա կան աշ խա տանք նե րում հա ճախ 
հան դի պող` դաշ նա կա հա րի տեխ նի կայի մաս նա տում շար ժո ղա կա նի և գե ղար վես տա կա նի 
վրա: Քն նարկ վում է այս մաս նատ ման տե սա կան և պրակ տիկ նպա տա կա հար մա րու թյու նը: 
Այդ տե սա կե տում դիտ վում է հան րակր թա կան դպ րո ցի ե րաժշ տու թյան ման կա վար ժի տեխ
նի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան հար ցը:

THE MOTOR AND ARTISTIC TECHNIQUE OF THE PIANIST  
IN THE THEORY AND PRACTICE 

V. EDIGARYAN

In the article of V. Edigaryan “The motor and artistic technique of the pianist in the theory and 
practice” the dividing of the pianist’s technique on the motor and artistic ones, that is often met 
in the works of methodics, is examined. The theoretic and practic expediency of the mentioned 
dividing is discussed. From this point of view the matter of technical grounding of the future 
teacher of music in the secondary school is examined.
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Գ. Չթ չյա նը 20–րդ դա րի հայ կոմ պո զի
տոր նե րի այն մե ծա նուն ներ կա յա ցու ցիչ նե
րից է, ո րն իր ար դյու նա վետ ու բազ մա կող
մա նի գոր ծու նե ու թյամբ մե ծա պես նպաս տել 
է հայ ե րաժշ տա կան մշա կույ թի զար գաց մա
նը:

Գ. Չթ չյա նը ստեղ ծա գոր ծել է բազ մա թիվ 
ժան րե րում: Նա հե ղի նակ է սիմ ֆո նիկ եր
կե րի, գոր ծի քային ան սամբլ նե րի, ռո մանս
նե րի, եր գե րի, խմ բեր գե րի: Կոմ պո զի տո րի 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ ը նդ լայն վել 
են ազ գային ռո մանս նե րի շր ջա նակ նե րը: 
Ի րենց վառ ան հա տա կա նու թյամբ, պատ կե
րա վոր և ի նք նա տիպ մտա ծո ղու թյամբ աչ քի 
են ը նկ նում Գ. Չթ չյա նի սիմ ֆո նիկ և կա մե
րային գոր ծե րը: Կոմ պո զի տո րի լա վա գույն 
սեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը բարձր գնա հա տան
քի են ար ժա նա ցել և ի րենց պատ վա վոր 
տեղն են գրա վել պրո ֆե սի ո նալ կա տա րող
նե րի նվա գա ցան կե րում, ի նչ պես մեր ե րկ
րում, այն պես էլ ար տա սահ մա նում (2, 5):

Գ. Չթ չյա նի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու
նե ու թյան մեջ կար ևոր տեղ են գրա վում ման
կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Տա րի ներ 
շա րու նակ նա մեծ նվի րու մով հայ մա նուկ նե
րի է նվի րել իր ե րաժշ տա կան մտահ ղա ցում
նե րը՝ հարս տաց նե լով մեր ժա մա նակ նե րի 
ման կա կան ե րաժշ տա կան մշա կույ թը բազ
մա թիվ եր գե րով, խմ բեր գե րով, գոր ծի քային 
ման րան վագ նե րով, սիմ ֆո նիկ ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րով:

 Մեծ է Գ. Չթ չյա նի ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը դպ րոց նե րում, ու սում նա
կան այլ հաս տա տու թյուն նե րում: 

1953 թվա կա նից սկս վում է Գ. Չթ չյա նի 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը, սկզ
բում՝ Կ. Սա րաջ ևի ան վան ե րաժշ տա կան 
դպ րո ցում, այ նու հետև՝ 1971 թվա կա նից 
Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րի ա յում: 
Մեծ վաս տակ ու նի Գ. Չթ չյա նը որ պես ման
կա վարժ: Սի րե լով իր գոր ծը՝ նա ջանք չի 
խնա յում իր ա շա կերտ նե րին ա պա գա մաս
նա գետ–ե րա ժիշտ ներ, ստեղ ծա գոր ծող ներ 

դարձ նե լու գոր ծում: Գ. Չթ չյա նի լայ նա ծա
վալ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի նրա ման կա
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Հատ կա պես 
մեծ է Գ. Չթ չյա նի ներդ րու մը հան րակր թա
կան դպ րո ցի ե րե խա նե րի ե րաժշ տա գե ղա
գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան բնա գա վա
ռում:

Գ. Չթ չյա նը եր կար տա րի ներ ե ղել է ՀԼ
ԿԵՄ կենտ կո մի պի ո նե րա կան խորհր դի, 
այ նու հետև ՀԱՄԽ–ի մա նուկ նե րի և պա
տա նի նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա
կու թյան խորհր դի ան դամ և Հայ կա կան 
ռա դի ոյի ման կա պա տա նե կան հա ղոր դում
նե րի խմբա գիր: 1953 թվա կա նից մինչ օ րս  
Գ. Չթ չյա նը աշ խա տում է Կ. Սա րաջ ևի ան
վան ե րաժշ տա կան դպ րո ցում` դա սա վան
դե լով « Կոմ պո զի ցի ա» ա ռար կան (2, 22–23):

Գ. Չթ չյա նը, կար ևո րե լով ման կա կան 
նվա գա րան նե րի դե րը ե րե խա նե րի կյան
քում, իր ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում ը նդ գր կել է ման կա կան խա ղա
լիք ներ և նվա գա րան ներ` դրան ցով կազ մե
լով նվա գա խումբ դա սա րա նում: Գ. Չթ չյա նը 
պատ մում է, որ ա մեն ան գամ՝ դա սի վեր
ջին 15–րո պեն, ե րե խա նե րը նվա գում է ին իր 
կազ մած որ ևէ ստեղ ծա գոր ծու թյան պար տի
տուր:

Ե րե խա նե րը ան համ բեր սպա սում է ին 
դա սի վեր ջին, որ պես զի ի րենց նվա գա խում
բը նվա գեր, ի սկ ին քը նս տում էր դաշ նա մու
րի մոտ ու նվա գում: Ե րե խա նե րը հետ ևում 
է ին նրան և ե րբ գա լիս էր նրան ցից որ ևէ 
մե կի հեր թը, ու րա խա ցած նվա գում էր և եր
ջան կա նում [1]:

Ըստ Գ. Չթ չյա նի՝ ման կա կան նվա գա
րան նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն ե րե խա
նե րի ը նդ հա նուր ե րաժշ տա կան զար գաց
ման վրա: Նա գտ նում է, որ այս ա մե նը 
ե րաժշ տա կան տե սա կե տից ե րե խա նե րին 
շատ է զար գաց նում:

Գ. Չթ չյա նը կոն սեր վա տո րի ա յում դա սա
վան դում է «Խմ բեր գային վե րա դաշ նա կում» 

ԱԶ ՆԻՎ ԲԱ ՐԵ ՂԱՄՅԱՆ

Գ. ՉԹՉՅԱ ՆԻ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ  
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
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ա ռար կան, ո րի հիմ նա դիրն է ե ղել հենց 
ին քը: Այս ա ռար կայի շնոր հիվ ու սա նող նե
րը կա րո ղա նում են մշա կում ներ կա տա րել 
տար բեր կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն ներ, հա մաշ խար հային, ի նչ պես նաև 
հայ կա կան կոմ պո զի տո րա կան և ժո ղովր
դա կան եր գեր:

 Կոմ պո զի տո րը ոչ մի այն բազ մա թիվ խմ
բեր գե րի հե ղի նակ է, նա նաև խմ բեր գային 
վե րա դաշ նա կում ներ է կա տա րել, ի նչ պես 
նաև գրել է ձեռ նարկ ներ «Երգ չախմ բային 
վե րա դաշ նակ ման հայ կա կան ե րաժշ տու
թյան հի ման վրա»: Եր կու ձեռ նարկ ներն էլ 
եր կու հա տո րից են կազմ ված և նոր գր ված 
աշ խա տանք ներ են:

Գ. Չթ չյա նը գրել է նոր ծրա գիր «Խմ բեր
գային վե րա դաշ նա կում», որ տեղ ներ կա յաց
ված են նրա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րը 
(այս ձեռ նարկ նե րը և «Խմ բեր գային վե րա
դաշ նա կում» ծրա գի րը դեռ ձե ռա գիր վի ճա
կում են) [1]:

Իր ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում Չթ չյա նը ու նե ցել է շատ ու սա
նող ներ և հատ կա պես խմ բա վար ու սա նող
ներ, ո րոնք ե րգ չախմ բային մեծ գոր ծու նե ու
թյուն են ծա վա լել Հա յաս տա նում:

« Հա րու թյուն Կո դա բա շյա նը իմ լա վա
գույն ու սա նողն էր, նա այն պի սի մշա կում
ներ էր կա տա րում, շատ ըն դու նակ մարդ 
է»,– ա սում է Գ. Չթ չյա նը [1]:

Ն րա ու սա նող նե րից է ե ղել նաև Ռո բերտ 
Մլ քե յա նը, ո րը Պե տա կան կա մե րային ե րգ
չախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վարն ու գլ
խա վոր դի րի ժորն է:

Գ. Չթ չյա նը կար ևո րում է իր ու սա նող նե
րի մեջ սո վո րե լու ցան կու թյու նը և ձգ տու մը: 
« Միշտ ու զում եմ, որ իմ ու սա նող նե րը լավ սո
վո րեն, ես իմ գի տե լիք նե րը սի րով եմ հանձ
նում նրանց, եր բեք ոչ մի բա նի ի մի ջի այ լոց 
չեմ մո տե ցել, միշտ խոր և մեծ պա տաս խա
նատ վու թյամբ բո լոր հար ցե րում, ի սկ ման
կա վար ժու թյա նը ա ռա վել ևս»,– ա սում է Գ. 
Չթ չյա նը [1]:

Գ. Չթ չյա նի ման կա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են ե րե խա նե րին, 
մեծ դեր են կա տա րել նրանց հա մա կող մա նի 
և ներ դաշ նակ դաս տի ա րա կու թյան դոր ծում: 
Գ. Չթ չյա նը իր եր գե րը ստեղ ծե լիս ա ռաջ
նորդ վել է ման կա վարժ–հո գե բա նի բարձր 
մտա ծո ղու թյամբ՝ ե րաժշ տու թյան մի ջո ցով 

բա ցա հայ տե լով մա նուկ նե րի նե րաշ խար հը: 
Մեծ է Չթ չյա նի ե րաժշ տա գե ղա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը դպ րոց նե րում, ե րաժշ տա
կան ու սում նա կան այլ հաս տա տու թյուն նե
րում: Իր աշ խա տա սի րու թյան և մեծ ե ռան դի 
շնոր հիվ Գ. Չթ չյա նը կա րո ղա նում էր ստեղ
ծա գոր ծա կան բա րե կա մու թյուն ստեղ ծել բո
լոր նրանց հետ, ով քեր զբաղ վում է ին ա ճող 
սերն դի դաս տի ա րա կու թյամբ, և նրանց հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լով՝ նո րա նոր ու ղի ներ ո րո
նում ե րե խա նե րի կյանքն ա վե լի բո վան դա
կա լից և գե ղե ցիկ դարձ նե լու հա մար:

 Հայ կա կան ման կա կան ե րաժշ տու թյան 
ո լոր տում կա ո րո շա կի սահ ման ված լավ 
ա վան դույթ ներ: Հայտ նի է, թե ի նչ նշա նա
կու թյուն ու նի Կո մի տա սի դաս տի ա րակ չա
կան դե րը, ո րը հատ կա պես վե րա բե րում էր 
ման կա կան ժո ղովր դա կան եր գե րի կա տար
մա նը:

«Ե րե խան իր զգաց մունք նե րը ար տա հայ
տում է եր գե րում, ե րե խայի զգաց մունք նե րի 
ո ւղ ղու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է եր գի 
և պա րի դրս ևոր ման մի ջո ցով: Ման կա կան 
եր գե ցո ղու թյու նը շատ կար ևոր է ա պա գա 
քա ղա քակր թու թյան հա մար»,— գրել է Կո
մի տա սը:

 Ման կա կան եր գեր ստեղ ծե լու հա մար Գ. 
Չթ չյա նը հիմն վում է ե րե խա նե րի բնա կան 
ու նա կու թյուն նե րի վրա` խա ղի, շարժ ման, 
պա րի:

Ե րաժշ տա կան ման կա վար ժա կան տա
րի քային տար բեր խմ բե րում տար բեր նշա
նա կու թյուն ու նեն Գ. Չթ չյա նի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րը: Բո լոր տա րի քային խմ բե րի 
հա մար եր կար տաս նա մյակ ներ նրա ստեղ
ծա գոր ծու թյուն ներն ու նեն դաս տի ա րակ չա
կան նշա նա կու թյուն: Նա ստեղ ծել է եր կեր 
մա նուկ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի հա մար: Գ. 
Չթ չյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից յու րա
քան չյու րը ճիշտ իր նպա տա կին է ծա ռա յում, 
քա նի որ կոմ պո զի տո րը լավ է տի րա պե տում 
տար բեր տա րի քի ե րե խա նե րի հո գե բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Մա նուկ
նե րին հաս ցե ագր ված Գ. Չթ չյա նի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը ան կեղծ են և գր ված են 
ման կա վար ժի բարձր մտա ծո ղու թյամբ: Կեր
պար նե րի վառ ի նք նա տի պու թյու նը ման կա
կան աշ խար հազ գա ցո ղու թյան և պատ կե րա
ցում նե րի ճշ մար տա ցի վե րար տադ րու թյունն 
այս գոր ծե րի կեն սա կա նու թյան հա մո զիչ 
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ե րաշ խիքն են: Ման կա կան աշ խար հում լայն 
տա րա ծում են ստա ցել կոմ պո զի տո րի ջու
թա կի և դաշ նա մու րի ման րան վագ նե րը, ան
սամբ լային ժո ղո վա ծու նե րը, մի քա նի տաս
նյա կի հաս նող եր գերն ու խմ բեր գե րը:

Այս բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 
հատ կա պես ման կա կան եր գերն ու խմ
բեր գե րը ի րենց ե րաժշ տա կան ազ գային 
լեզ վամ տա ծո ղու թյամբ դաս տի ա րակ չա
կան մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ե րե խա նե րի 
ե րաժշ տա կան ճա շա կի ձևա վոր ման հա մար: 
Ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը Գ. Չթ չյա
նը հա մա տե ղում է ե րաժշ տա–հա սա րա կա
կան և ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
հետ: Նա մեծ նվի րու մով մինչ օ րս ե ռան դուն 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա
լում:

Գ. Չթ չյա նը 1980 թ. ար ժա նա ցել է Ե ԽՍՀ 
ար վես տի վաս տա կա վոր գործ չի կոչ մա նը, 
2009 թ.՝ ՀՀ Մով սես Խո րե նա ցի մե դա լի, ՀՀ 
մշա կույ թի նա խա րա րու թյան ոս կե մե դա լի, 
ի սկ 2011 թ. ՀՀ ժո ղովր դա կան ար տիս տի 
պատ վա վոր կոչ մա նը:

Գ. Չթ չյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն 
ա շա կերտ նե րին ներ կա յաց նե լիս բո լոր մի
ջոց ներն ու ձևե րը ծա ռայեց նել մեկ նպա տա
կին. այն պես ա նել, որ պես զի կոմ պո զի տո րի 
ե րաժշ տու թյու նը դառ նա ե րե խա նե րի սե
փա կա նու թյու նը, նրանք ճա նա չեն և սի րեն 
մեծ կոմ պո զի տո րի` ի րենց հա մար գր ված 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Գ. Չթ չյա նի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը ա ճող սերն դի գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյան ո ւղ ղոր դող աղ
բյուրն են:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՈՒՆ 
1. Անձ նա կան զրույց ներ կոմ պո զի տոր Գ. Չթ չյա նի հետ (Մարտ, 2016 թ.):
2. « Գե ղու նի Չթ չյա նը մա նուկ նե րին» (Օգ նու թյուն գրա դա րան նե րում ե րե խա նե րի հետ տար վող գե ղա

գի տա կան աշ խա տան քը ղե կա վա րող նե րին), Եր., 1973 թ. Հայ կա կան ՍՍՀ կուլ տու րայի մի նիստ րու
թյուն Խն կո Ա պոր ան վան հան րա պե տա կան ման կա կան գրա դա րան (43 էջ):

3. Մ. Մազ մա նյան, Գ. Չթ չյան, Յու. Յուզ բա շյան, «Ե րաժշ տու թյուն» դա սա գիրք V–VI դա սա րան նե րի 
հա մար, չոր րորդ հրա տա րա կու թյուն, Եր., « Լույս» հրա տա րակ չու թյուն, 1973 թ., 190 էջ:

4. Յու. Յուզ բա շյան, Ա. Փահլ ևա նյան, Վ. Ա վե տի սյան, 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» հրա տա րակ չու թյուն, Եր., 2008 թ., 119 էջ:

5.  Су сан на Ама ту ни, Жизнь и твор чест во Ге гу ни Чит чян, «Ар геш», Ер., 2003 с. 160:

 ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ Г. ЧИТ ЧЯ НА 
А. БА РЕ ГА МЯН

П редс тав ляя уче ни кам про из ве де ния ве ло ко го ком по зи то ра Г. Чит чя на, на до ис поль зо
вать все средст ва и фоп мы, ко то рые долж ны слу жить боль шой це ли. Сде лать так, что бы 
му зы ка ком по зи то ра ста ла собст вен ногт ью де тей. Они долж ны знать и лю бить про из ве де
ния ве ли ко го ком по зи то ра, на пи сан ные дия них.

П ро из ве де нея для бу ду ще го по ко ле ния яв ля ют ся нап рав ля ю щим ис точ ни ком для эс те ти
чес ко го вос пи та ни я.

THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF G. CHTCHYAN
A. BAREGHAMYAN

Presenting G. Chtchyan’s works to pupils the only aim should be to use all the possible means 
and ways, to make composer’s music familiar and dear for children, to make it their own. Chil
dren should recognise and love the great composer’s works written for them. G. Chtchyan’s cre
ations are the guiding source for the aesthetic upbringing of the rising generation.
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Ու սուց չի պատ րաստ ման հիմ նախն դիրն 
ար դի ա կան է բո լոր ե րկր նե րի կր թու թյան 
պա տաս խա նա տու նե րի հա մար: Գոր ծի մաց, 
ար հես տա վարժ, իր աշ խա տան քը սի րող 
ու սու ցիչ նե րի պա կաս ու նեն ան գամ զար
գա ցած ե րկր նե րը: Կր թու թյան ո լոր տը, լի
նե լով պահ պա նո ղա կան, շա րու նա կա կան 
ին տեգր ման, այլ ե րկր նե րի կր թա կան տա
րածք նե րի հետ ե րկ խո սու թյան մի տում ու նի: 
Դեռևս գո յու թյուն չու նի որ ևէ ման կա վար
ժա կան հան րու թյուն, ո րը չձգ տի փոր ձի փո
խա նակ ման: Այս տեղ խոս քը ու սուց չի պատ
րաստ ման ծրագ րե րի մա սին է, ո րոնք շատ 
դեպ քե րում փո խառ վում կամ պատ ճեն վում 
են ա ռանց դրանց տե սա կան, մե թո դա բա
նա կան, գործ նա կան հիմ քե րի ի մաս տա վոր
ման և ան դրա դար ձի:

 Հա մա պա տաս խան ե րկ խո սու թյուն ի րա
կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ 
հա մա պա տաս խան գի տա տե սա կան պատ
րաստ վա ծու թյուն, ի նչ պես նաև օ տար լե զու
նե րի ի մա ցու թյուն, քա նի որ ու սուց չի պատ
րաստ ման ծրագ րե րը հա րուստ կր թա կան 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող ե րկր նե րում շա րու
նա կա բար փո փոխ վում, կա տա րե լա գործ
վում են: 

Ակն հայտ է, որ ու սուց չի պատ րաստ ման 
ծրագ րե րի շա րու նա կա կան ար դի ա կա նաց
ման գոր ծոն նե րը ոչ մի այն կր թա կան են, 
այլև ար տակր թա կան՝ տն տե սա կան, ֆի
նան սա կան, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան 
և այլն: 

Այդ ա ռու մով կար ևոր վում է հատ կա պես 
Մեծ Բրի տա նի ա յում ու սուց չի պատ րաստ
ման փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը, քա նի որ 
այն ու սուց չի պատ րաստ ման գոր ծում հա սել 
է շո շա փե լի հա ջո ղու թյուն նե րի: 

Հա մա պա տաս խան գի տա ման կա վար

ժա կան գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու
թյու նը ցույց է տա լիս, որ ու սուց չի պատ
րաստ ման գոր ծը Մեծ Բրի տա նի ա յում լավ 
հիմ քե րի վրա է դր ված: Ը նդ ո րում՝ ու սուց չի 
պատ րաստ ման ո րոշ ծրագ րեր կա րող են 
ո րո շա կի տե ղայ նաց ման և փո փո խու թյուն
նե րից հե տո ներդր վել նաև ՀՀ–ո ւմ: Օ րի նակ՝ 
Ա նգ լի ա յում ա պա գա ու սու ցիչ նե րը պետք է 
ան ցնեն փոր ձաշր ջան (tutoring), ո րը կա րող 
է տևել մե կից մինչև ե րեք տա րի (Бас ка ев 
2008, 2):

 Հայ ման կա վարժ նե րի հա մար նո րույթ է 
նաև այն, որ Մեծ Բրի տա նի ա յում ու սու ցի չը 
պետք է ներգ րավ վի ներդպ րո ցա կան ու սուց
ման մեջ: Ը նդ ո րում՝ այդ պի սի ու սու ցումն 
ա պա հո վում է կա ռա վա րու թյու նը: Այդ նպա
տա կով ստեղծ ված են ման կա վար ժա կան 
ու սուց ման դրա մաշ նոր հի շր ջա նակ նե րում 
հա տուկ ֆոն դեր: Դպ րոց նե րի օգ նու թյու նը 
տր վում է պայ մա նագ րով կր թու թյան կա
ռա վար ման օր գան նե րի, բու հե րի, մաս նա
վոր խորհր դա կան նե րի կող մից: Ը ստ այդմ՝ 
լրիվ դրույ քա չա փով աշ խա տող ու սու ցիչ նե րը 
պետք է տար վա ըն թաց քում գո նե հինգ օր 
լի նեն պա րապ մունք նե րից ա զատ: «Կրթու
թյան նա խա րա րու թյունն ա ռա ջար կում է 
նվա զա գույ նը հինգ օ րից ե րե քը նվի րել ուսու
ցիչ նե րի ներդպ րո ցա կան ու սուց մա նը» (Бас
ка ев 2008, 7): 

Ակն հայտ է, որ բա վա կա նին դժ վար է 
հաս կա նալ, ա վե լին՝ կի րա ռել հետ դիպ լո
մային մա կար դա կում գործ նա կան կողմ նո
րոշ ման ծրագ րային եր թու ղի նե րը, քա նի որ 
տվյալ եր թու ղին ի րա կա նաց վում է կոնկ րետ 
բու հե րի լա վա գույն շր ջա նա վարտ նե րի հա
մար նա խա տես ված ծրագ րի հի ման վրա 
(School Direct): Նույ նը վե րա բե րում է ոչ ման
կա վար ժա կան պրո ֆի լի մաս նա գետ նե րի և 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ՀԱ ԿՈԲ ԿԻ ՐԱ ԿՈԶՅԱՆ

ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԸ  
ՄԵԾ ԲՐԻ ՏԱ ՆԻ ԱՅՈՒՄ
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բա կա լավ րե րի հա մար նա խա տես ված վե
րա պատ րաստ ման ծրագ րին (School Direct 
(salaried)), ի նչ պես նաև պա հես տա զո րային 
զին վո րա կան նե րի հա մար նա խա տես ված 
ծրա գի րը (Troops to Teachers) (А ба зо вик 
2010, 5): 

Այդ ծրագ րե րի մյուս տար բե րու թյունն այն 
է, որ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում դպ րոց
նե րին ի նք նու րույն վար ձա կա լել և պատ րաս
տել ու սու ցիչ ներ: Դպ րո ցի ղե կա վա րու թյունն 
ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման և վար ձա կա
լու թյան հար ցե րին ձևա կա նո րեն չի մո տե
նում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, Մեծ Բրի տա նի ա
յում ծրագ րե րը շր ջա նառ վում են հս տակ խմ
բա քա նա կով: Ծրագ րե րի ա ռա ջին խմ բա քա
նա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստա նա լու 
հու մա նի տար բնա գի տա կան կամ ման կա
վար ժա կան գի տու թյուն նե րի բա կա լավ րի 
աս տի ճան: Այդ պի սի ծրագ րե րից ա ռանձ
նա նում են ե րեք հիմ նա կան եր թու ղի կամ 
ծրագ րային ո ւղ ղու թյուն.

1. կր թու թյան ո լոր տում ար դեն աշ
խա տող մարդ կանց հա մար մեկ կամ եր կու 
տար վա ծրագ րեր, 

2. ե րեք–չոր սա մյա ցե րե կային (հինգ–
վե ցա մյա ցե րե կային–հե ռա կա) պրո ֆի լային 
ման կա վար ժա կան կր թու թյուն (ա ռա ջին աս
տի ճա նը բա կա լավ րի ատ ո րա կա վոր ված ու
սուց չի կար գա վի ճա կի շնորհ մամբ), 

3. ե րեք–չոր սա մյա ցե րե կային (հինգ–
վե ցա մյա ցե րե կային– հե ռա կա) ծրագ րեր 
ը նդ հա նուր ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
հա մար (բա կա լավ րի ա տի ա ռա ջին աս տի
ճան): 

Երկ րորդ և եր րորդ կր թա կան ու ղի նե
րը նա խան շող ծրագ րե րը բնո րոշ են բարձ
րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու թյա նը: 
Հիմ նա կա նում դրանք նա խա տես ված են 
3 տար վա հա մար: Հայ ման կա վար ժա կան 
հան րու թյան հա մար նո րույթ է այն, որ օ տար 
լեզ վի ու սուց չի հա մար գոր ծում են չոր սա մյա 
« սընդ վիչ դա սըն թաց նե րը» (sandwich cours
es), ո րոնք նե րա ռում են ար տա սահ մա նում 
մի տա րի փոր ձաշր ջան ան ցնե լու պա հան ջը:

 Մյուս տար բե րու թյունն այն է, որ բու հեր 
և քո լեջ ներ ըն դուն վե լու ան ցու մային մի ա
վոր նե րը տար բեր բու հե րում տար բեր են, 
չնա յած նույն ու ղին ը նտ րած ու սա նող նե րը 
նույն չա փո րո շիչ նե րով են քնն վում և ըն դուն

վում բուհ: Ը ստ Մեծ Բրի տա նի այի բու հեր և 
քո լեջ ներ ըն դուն վե լու կենտ րո նաց ված ծա
ռա յու թյան տվյալ նե րի (UCAS)՝ ան ցու մային 
մի ջին գնա հա տա կա նը 2013–2014 ո ւս տա
րում Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նում 556 էր, 
ի սկ Ի ստ Լոն դո նում՝ 214 (University Subject 
Tables 2014): 

Ակն հայտ է, որ ՀՀ բու հե րի միջև վար
կա նի շային ցու ցա նի շով այդ պի սի շո շա փե լի 
տար բե րու թյուն չկա: 

Ու սուց չի պատ րաստ ման ծրագ րե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ու սա նող նե րը 
կա րող են ը նտ րել և ստա նալ բա կա լավ րի 
կամ մա գիստ րո սի աս տի ճան մի ա ժա մա
նակ եր կու պրո ֆի լով: Ը նդ ո րում՝ ե րկ րորդ 
մաս նա գի տա ցու մը կամ պրո ֆի լը նե րա ռում 
է պար տա դիր և հիմ նա կան ա ռար կա ներ, 
ո րոնք նե րառ ված են ազ գային դպ րո ցա կան 
պլա նի մեջ:

 Բա ցա հայ տե լով ու սուց չի պատ րաստ ման 
ը նդ հա նուր մի տում նե րը՝ հե տա զո տող նե րը 
նշում են հետ ևյա լը.

1. Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ին տեն
սի ֆի կաց ման հաշ վին ու սուց ման տևո ղու
թյան կր ճա տում:

2.  Մաս նա գի տու թյան ը նդ լայ նում ու
սուց ման հս տակ ժամ կետ նե րի պահ պան
մամբ (եր կու կամ ե րեք աս տի ճան):

3.  Ման կա վար ժա կան ժամ կետ նե րի 
մաս նա գի տու թյուն նե րի հե տա գա խո րա ցում 
կամ ար հես տա վար ժե ցում:

4.  Նոր գործ նա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
եր թու ղի ներ կամ ծրագ րային ու ղի ներ հիմ
նա կան կր թու թյան մեջ (մե կա մյա բա կա լավ
րի ատ ա ռանց կտր վե լու աշ խա տան քից և 
մե կա մյա փոր ձաշր ջան):

5.  Հա մալ սա րա նա կան ծրագ րե րի ե րկ
րորդ խում բը մշակ ված է այն մարդ կանց 
հա մար, ով քեր ար դեն ու նեն բարձ րա գույն 
կր թու թյուն և ներ կա յաց ված են մե կա մյա 
(եր կա մյա ցե րե կային–հե ռա կա) դա սըն թաց
նե րով: 

6. Ա ռա ջին եր թու ղին տա նում է հետ
բու հա կան վկա յա կան ներ ստա նա լուն (Post
graduate Certificate in Education, PGCE): 
Եր րոր դը նա խա տես ված է ո րա կա վոր ված 
ու սուց չի կար գա վի ճակ շնոր հե լու հա մար:

2013–2014 ո ւս տա րում քեն թին բե րյան 
հա մալ սա րանն ա ռա ջար կում է իր շր ջա նա
վարտ նե րին մո դու լային հետ բու հա կան վկա
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յա կան (PDCE Modular Primary), ո րը ցույց է 
տա լիս ան հա տա կան մո տեց ման ի րա ցու մը 
բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, բու հերն ա ռա ջար
կում են հնա րա վո րինս «ճ կուն» հետ բու հա
կան ման կա վար ժա կան կր թու թյան ծրագ
րեր (flexible PGCE), ո րոնք նա խա տես ված 
են դպ րո ցում աշ խա տող ման կա վար ժա կան 
փորձ ու նե ցող մարդ կանց հա մար, ով քեր չեն 
կա րող հա ճա խել հա ման ման հա մալ սա րա
նա կան դա սըն թաց նե րի: Փաս տո րեն, այս
տեղ խոս քը լրա ցու ցիչ ման կա վար ժա կան 
կր թու թյան մա սին է: Այդ պի սի ծրա գի րը լի
նում է ե րեք տե սա կի: Ա ռա ջի նը հա մադ րում 
է հե ռա վար ու սու ցու մը: Գործ նա կան ժա մե րը 
տե ղի են ու նե նում շա բա թա կան 1–2 ան գամ, 
ի նչ պես նաև դպ րո ցում:

Երկ րորդ ծրա գի րը ցե րե կային–հե ռա կա 
հետ դիպ լո մային կր թու թյունն է ներ կա յաց
նում, քա նի որ ու սա նող նե րը հա ճա խում են 
խմ բային գործ նա կան դա սե րի: Տի պա կան 
օ րի նակ է փու լային ծրա գի րը, ո րը նա խա
տես ված է միջ նա կարգ դպ րո ցի ու սու ցիչ
նե րի հա մար (staged programme) և ի րա
կա նաց վում է Գոլդս միթ հա մալ սա րա նում: 
Այն են թադ րում է ե րեք մո դու լով ու սուց չի 
պատ րաս տում. եր կու սը՝ պրո ֆի լային, մե կը՝ 
ը նդ հա նուր մաս նա գի տա կան և ման կա վար
ժա կան պրակ տի կայի ե րեք բլոք PGCE (sec
ondary) (Flexible Programme 2014): 

Երկ րորդ տե սա կը հե ռա վար է, ե րբ 
ստեղծ վում է տվյալ հա մալ սա րա նի շր ջա
նակ նե րում վիր տո ւալ տի րույթ: Նո րույթն 
այն է, որ պրակ տի կան ան ցնում է գոր ծըն
կեր դպ րոց նե րում: Նոր թումբ րի ի հա մալ սա
րանն ա ռա ջինն է, որ ի րա կա նաց նում է այդ
պի սի ծրա գիր (Early Years and Primary 2014): 

Այս պի սով՝ կա րե լի է պն դել, որ ա վան
դա կան հա մալ սա րա նա կան մո դե լը ներ կա
յաց ված է բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան ա ռա ջին աս տի ճա նի և հետ բու
հա կան կր թու թյան գործ նա կան կողմ նո
րոշ ման տար բեր ծրագ րե րով: Ե թե ա ռա
ջին ներն ի րա կա նաց վում են բա ցա ռա պես 
հա մալ սա րան նե րի և քո լեջ նե րի հիմ քի վրա, 
ա պա ե րկ րորդ նե րը` ոչ հա մալ սա րա նա կան, 
ո րը ՀՀ–ո ւմ բա ցա կա յում է:

ՀՀ–ո ւմ բա ցա կա յում է նաև դպ րո ցա
կան ո ւղ ղու թյու նը, մինչ դեռ 1990 թ. բրի տա
նա կան կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց ու սուց

չի պատ րաստ ման մի մա սը ի րա կա նաց նել 
դպ րո ցում: 1995 թ. սկ սում է գոր ծել ու սուց չի 
պատ րաստ ման 6 դպ րո ցա կան կենտ րոն, 
2012 թ.՝ 50 (Smithers, Robinson 2014, 16): 
Գործ նա կա նում ու սուց չի պատ րաստ ման 
ծրագ րե րը սկ սե ցին ներդր վել 2012 թ. (EBITT 
– Employment–Based Initial Teacher Traning):

 Կար ևոր է հաշ վի առ նել ու սու ցիչ նե րի 
պա հան ջար կի հիմ նախն դի րը: Հա մա պա
տաս խան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
վեր ջին 20 տա րում ՀՀ ու սու ցիչ նե րի քա նա
կը կր ճատ վում է: Սա կայն ա ճում է ո րա կյալ 
ու սու ցիչ նե րի պա հան ջար կը: Մեծ Բրի տա
նի ա յում թե՛ ու սու ցիչ նե րի քա նա կի ա ճի, թե՛ 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման տեմ պե րը 
մնում են կա յուն: Նույ նը վե րա բե րում է աշ
խա տա վար ձին: ՀՀ–ո ւմ մի այն վեր ջին շր ջա
նում փոր ձում են գե րա զան ցու թյան ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում հիմ նո վին բա րե լա վել այդ 
վի ճա կը: 

«Ու սուց չի մաս նա գի տու թյու նը Հա յաս
տա նում, առ կա մար տահ րա վեր նե րը. ու
սուց չի մաս նա գի տու թյու նը Հա յաս տա նում 
բազ մա թիվ խն դիր նե րի է հան դի պում, ին չը 
նվա զեց նում է մաս նա գի տու թյան ը նդ հա
նուր գրավ չու թյու նը: Ե րեք գլ խա վոր գոր
ծոն նե րը, ո րոնք բա ցա սա բար են ազ դում 
ու սու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի 
վրա, հետ ևյալն են.

· ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քի ըն դու
նում,

· մաս նա գի տա կան աճ,
· աշ խա տա վարձ» (Կր թու թյան գե

րա զան ցու թյան ազ գային ծրա գիր հայե ցա
կարգ 2014, 7): 

Օ րի նակ՝ ու սուց չի պատ րաստ ման մի ամ
սյա ծրա գի րը (Graduate Teacher Programme 
(GTP)) հաշ վարկ ված է դիպ լո մա վոր ված 
մաս նա գետ նե րի հա մար: Դպ րոց նե րը մաս
նա գի տու թյու նը փո խե լու կամ նոր մաս նա
գի տու թյուն ձեռք բե րե լու հա մար հայ ցոր դին 
վճա րում է նվա զա գույ նը (£ 14751), ո րը կա
տար վում է ու սուց չի պատ րաստ ման գոր
ծա կա լու թյան կող մից: Ը նդ ո րում, ու սուց չի 
պատ րաստ ման ծախ սերն ի րա կա նաց վում 
են ո րո շա կի դրա մաշ նոր հի շր ջա նակ նե րում:

 Պե տա կան և ոչ պե տա կան ծրագ րե րը 
լրաց նում են մե կը մյու սին ի նչ պես նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծում, այն պես էլ ի րար հա
ջոր դե լիս: Օ րի նակ՝ Teach First ոչ պե տա կան 
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ծրա գի րը փա կե լուց հե տո սկ սե ցին կի րա ռել 
« Մի ան գա մից /աշ խա տա վար ձով» (School 
Direct (salaried) ծրա գի րը:

 Նույն տրա մա բա նու թյամբ մի տար վա 
ծրա գի րը լրաց վում է եր կա մյա Registered 
Teacher Programme (RTP) ծրագ րով, ո րը նա
խա տես ված է մի ջին մաս նա գի տա կան կամ 
բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
հա մար: Այն են թադ րում է ոչ մի այն մաս նա գի
տա կան, այլ ա ռար կա յա կան պատ րաս տում: 
Շր ջա նա վարտ ներն ը նտ րում են այն պե տա
կան դպ րո ցը, ո րը ոչ մի այն նրանց աշ խա
տան քի է ըն դու նում, այլև պատ րաս տում է:

Նշ ված ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է կր թու
թյան տե ղա կան մար մին նե րի կող մից: Ը նդ 
ո րում, ա մեն մի հայ ցո ղի հա մար մշակ վում է 
ան հա տա կան պլան: Հե տաքր քիր է այն, որ 
այդ ծրագ րի մեջ ներգ րավ ված ան ձինք նվա
զա գույն աշ խա տա վարձ են ստա նում: Դրա 
հետ մեկ տեղ այդ ծրա գի րը նույն պես 2011–12 
ո ւս տա րում փակ վում է ծախ սա տար և ա նար
դյու նա վետ լի նե լու պատ ճա ռով (Registered 
Teacher Programme 2013):

«Overseas Trained Teacher Programme 
(OTTP)»–ը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար
տեր կում կր թու թյուն ստա ցած մաս նա գետ
նե րին ստա նալ ու սուց չի ո րա կա վո րում 
դպ րո ցում աշ խա տե լու ժա մա նակ: Դրանց 
հա մար մշակ վում են մի ա մյա լրա ցու ցիչ 
ծրագ րեր: Սա կայն բո լո նյան գոր ծըն թա ցի 
ըն թաց քում և նրա շնոր հիվ ներդր վե ցին հա
մադ րե լի աս տի ճան ներ և այդ պի սի ծրագ րե
րը դուրս ե կան շր ջա նա ռու թյու նից: 

2012 թ. Ա ՄՆ–ի Կա նա դայի, Ա վստ րա
լի այի, Նոր Զե լան դի այի, ԵՄ ե րկր նե րի ու
սու ցիչ ներն ի րա վունք ստա ցան դա սա վան
դել բրի տա նա կան դպ րոց նե րում (Overseas 
Trained Programme 2010):

« Մի այն գնա հա տում» (Assessment Only) 
ա տես տա ցի ոն ծրա գի րը նա խա տես ված է 
տար րա կան և միջ նա կարգ դպ րոց նե րի ու
սու ցիչ նե րի հա մար, ով քեր ու նեն բա կա
լավ րի աս տի ճան և աշ խա տան քի մեծ փորձ 
(5–ից բարձր), ի նչ պես նաև ու նեն ո րա կա
վոր ված ու սուց չի կար գա վի ճակ: 

Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան ցնել 
ա տես տա ցի ա և ցույց տալ ի րենց գի տե
լիք նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը նոր 
մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե րին (2013): 
Ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում ու սու ցիչ

նե րը հա վա քում են ի րենց աշ խա տանք նե րի 
պորտ ֆո լի ոն և ներ կա յաց նում գնա հա տող 
հանձ նա ժո ղո վին: Հա վա քած նյու թե րի ու
սում նա սի րու թյան և դպ րոց հա ճա խե լու հի
ման վրա հանձ նա ժո ղո վը շնոր հում է ու սուց
չին ո րա կա վոր ված ու սուց չի կար գա վի ճակ:

2012–2013 ո ւս տա րում Մեծ Բրի տա
նի ա յում սկ սում են պատ րաս տել ու սու
ցիչ նե րի նոր սե րունդ (Training our Next 
Generation of Outstanding Teachers), և ձեռ
նարկ վում է պի լո տային նոր կր թա կան ծրա
գիր՝ « Մի ան գա մից դպ րոց» (School Direct):

 Կար ևոր է նշել, որ School First ծրա գի
րը ֆի նան սա վոր վում է նրա մաս նա կից նե րի 
կող մից, ի սկ School Direct–ը՝ ան մի ջա կան 
պե տու թյան կող մից: Ա կն հայտ է, որ ար դի 
փու լում դժ վար է խո սել ՀՀ–ո ւմ մաս նակ ցա
կան ձևա չա փով ի րա կա նաց վող ծրագ րեր 
ներդ նե լու մա սին: Հայ կա կան ման կա վար
ժա կան բու հե րը կա րող են ու սում նա սի րել և 
կի րա ռել նշ ված ծրագ րե րի բո վան դա կային 
բա ղադ րիչ նե րը:

2013–2014 ո ւս տա րում ծրագ րե րի 40 տո
կո սը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում շնոր
հել ո րա կա վոր ված ու սուց չի կար գա վի ճակ: 
Մյուս նե րը են թադ րում են նաև այլ հետ բու
հա հա կան ո րա կա վո րում ներ–39.8 %, ման
կա վար ժա կան կր թու թյան հետ բու հա կան 
վկա յա կան – 20.3 %, ման կա վար ժա կան կր
թու թյան մաս նա գի տա կան դիպ լոմ:

Ն. Նո վի կո վան նշում է այն գոր ծոն նե րը, 
ո րոնք նպաս տում են ու սուց չի պատ րաստ
ման դպ րո ցա կան ո ւղ ղու թյան ին տեն սիվ 
զար գաց մա նը՝

1. ո րա կա պես նոր կր թա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի զար գա ցու մը (դպ րոց–ին
տեր նա տու րա ման կա վար ժա կան կր թու
թյան ո լոր տում), ա ռաջ նա հերթ բյու ջե տային 
գործ նա կան ո ւղղ վա ծու թյան հետ բու հա
կան ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր մամբ, ո րոնք 
ստեղծ վել են դպ րո ցա կան մի ա վո րում նե րի 
բա զայի հիմ քի վրա,

2. ու սուց չի պատ րաստ ման ո րա կի բա
րե լա վում տար բեր այլ ո լորտ նե րի լա վա գույն 
շր ջա նա վարտ նե րի և փոր ձա ռու մաս նա
գետ նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով (Но ви ко ва 
2015, 62): 

Եզ րա կա ցու թյուն: Հա մա պա տաս խան 
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ Մեծ Բրի
տա նի ա յում ձևա վոր վել են ու սուց չի պատ
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րաստ ման հա րուստ ա վան դույթ ներ, ո րոնք 
ար տա հայտ վում են հետ ևո ղա կան և շա րու
նա կա կան կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց մամբ: Գործ նա կա նում բրի տա
նա ցի ման կա վարժ նե րը, կր թու թյան փի լի
սո փա նե րը, կր թու թյան կազ մա կեր պիչ նե
րը շա րու նա կա բար թար մաց նում են ի րենց 
ծրագ րերն ու սուց չի պատ րաստ ման բու
հա կան և դպ րո ցա կան մա կար դակ նե րում: 
Ու սուց չի պատ րաստ ման բրի տա նա կան 
ծրագ րե րը ստեղծ վում են բա վա կա նին լավ 
պատ րաստ ված, աշ խա տան քային հա րուստ 
փորձ ու նե ցող, կոմ պե տենտ մաս նա գետ նե
րի կող մից, ով քեր հաշ վի են առ նում ոչ մի այն 
բրի տա նա կան, այլև զար գա ցած ե րկր նե րի 
փոր ձը: Այդ ծրագ րե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից մեկն այն է, որ գոր ծուն ազ դե
ցու թյուն են ու նե նում բո լո նյան գոր ծըն թա ցի 

վրա, չնա յած բո վան դա կային ա ռու մով ու նեն 
ի րենց ազ գամ շա կու թային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Բա վա կա նին լավ հիմ քի վրա 
է դր ված դրանց ֆի նան սա վոր ման և ներդր
ման գոր ծըն թա ցը: Կար ևոր մի տում է այն, 
որ դրանք ու նեն գործ նա կան, բուհ–դպ րոց 
կա պի ա պա հով ման, ամ րապնդ ման ո ւղղ
վա ծու թյուն:

 Կար ևոր է նշել, որ ու սուց չի պատ րաստ
ման բրի տա նա կան ծրագ րե րը ֆի նան սա
վոր վում են թե՛ նրանց մաս նա կից նե րի, թե՛ 
ան մի ջա կան պե տու թյան կող մից: Հայ ման
կա վարժ նե րը լուրջ ա նե լիք ներ ու նեն ու սուց
չի պատ րաստ ման բրի տա նա կան փորձն 
ու սում նա սի րե լու ա ռու մով և այն հաշ վի առ
նե լու նոր դա սըն թաց ներ նա խագ ծե լիս և 
տար բեր կր թա կան ծրագ րեր կազ մե լիս:
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П РОГ РАМ МЫ ПОД ГО ТОВ КИ УЧИ ТЕ ЛЯ В ВЕ ЛИ КОБ РИ ТА НИ И
А. КИ РА КО ЗЯН

В стат ье предс тав ле ны в срав ни тель но–со пос та ви тель ном пла не сов ре мен ные прог рам
мы под го тов ки учи те ля в Ве ло коб ри та ни и. Вы яв ле ны ос нов ные прин ци пы и под хо ды к сос
тав ле ни ю, при ме не нию и оцен ке прог рамм под го тов ки бри танс ко го учи те ля. Оп ре де ле ны 
об щие и спе ци фи чес кие чер ты бри танс ких прог рамм под го тов ки учи те ля с уче том та ких 
фак то ров как фи нан си ро ва ни е, ст ра те гии под го тов ки учи те ля, спе ци фи ка обес пе че ния свя
зей шко лы и ву за, ор га ни за ции пе да го ги чес кой прак ти ки, функ ции учи те лей–нас тав ни ков и 
пре по да ва те лей и т.д. 

TEACHER TRAINING PROGRAMS IN THE UK
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H. KIRAKOZYAN

The article presents the modern training programs taught in the UK on a comparative–con
trastive basis. It reveals the main prinicples and approaches to making up, describing and evalu
ating the training programs of the British teacher. It determines the general and specific features 
of the British teacher training programs taking into account such factors as financing, teacher 
training strategies, the peculiarities of providing the ties between the school and the university, 
the organization of pedagogical practice, the functions of teacher–mentors and teachers, etc.
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Ու սուց չի պատ րաստ ման ֆրան սի ա կան 
մո դելն ու սում նա սի րե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ 
Ֆրան սի ա յում ան ցնում են ան ցում բարձ րա
գույն կր թու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար գին 
(լի ցեն ցի ատ, մա գիստ րա տու րա, դոկ տո
րան տու րա): Տե ղի է ու նե նում բարձ րա գույն 
կր թու թյան ա պա կենտ րո նա ցում, ո րը նպաս
տում է բու հե րի ի նք նա վա րու թյան զար գաց
մա նը: Ա պա գա ու սուց չի պատ րաս տումն 
ի րա կա նաց վում է մաս նա գի տա կան–կոմ
պե տեն տային մո տեց ման տե սան կյու նից: 
Ման կա վար ժա կան ի նս տի տուտ նե րը վե րա
կազ մա վոր վում են հա մալ սա րա նային տի պի 
բու հե րի (IUFM):

Ֆ րան սի ա կան հա մալ սա րան նե րի կազ
մա կերպ չա կան–ի նս տի տու ցի ո նալ բազ
մա զա նու թյու նը կա րե լի է ներ կա յաց նել 
ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման հետ ևյալ մո
դել նե րով. բարձ րա գույն դպ րոց ներ ըն դուն
վե լու նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց
ներ կազ մա կեր պող բու հեր (ո րը հա մար ժեք 
է հա մալ սա րա նում ու սու ցա նե լու ա ռա ջին 
շր ջա փու լին), բարձ րա գույն դպ րոց ներ, հա
մալ սա րա նա կան ի նս տի տուտ ներ, բարձ րա
գույն տեխ նի կա կան կր թու թյան բա ժին ներ 
(STS): Ը ստ բարձ րա գույն կր թու թյան օ րեն քի` 
ըն դուն ված 1984 թ., հա մալ սա րա նա կան կր
թա կան ծրագ րերն ի րա կա նաց վում են Ֆրան
սի ա յում 3 շր ջա փու լով:  Ա ռա ջին շր ջա փու լում, 
ո րը տևում է 2 տա րի, ու սա նո ղը քն նու թյու նը 
հա ջո ղու թյամբ հանձ նե լուց հե տո ստա նում 
է բարձ րա գույն ը նդ հա նուր (DEUG) կամ գի
տա տեխ նի կա կան կր թու թյու նը հաս տա տող 
դիպ լոմ (DEUST): Երկ րորդ շր ջա փու լում, ո րը 
տևում է 2 տա րի, ու սա նողն ստա նում է ա ռա
ջին կուրսն ա վար տե լուց հե տո լի ցեն ցի ա տի 
աս տի ճան և մետ րի սի աս տի ճան ե րկ րորդ 
կուրսն ա վար տե լուց հե տո: 

Եր րորդ շր ջա փու լում, ո րը տևում է 1–3 
տա րի, ու սա նողն ստա նում է խո րաց ված 
հե տա զո տա կան ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու 
փաստն հաս տա տող մա գիստ րո սի դիպ լոմ 

(DEA) կամ մաս նա գի տաց ված  բարձ րա գույն 
կր թու թյան (Dess) մի տա րի մա գիստ րա տու
րա յում սո վո րե լու հա մար: Ստա նա լով DEA՝ 
հա մալ սա րա նի շր ջա նա վար տը կա րող է ըն
դուն վել դոկ տո րան տու րա, ո րի տևո ղու թյու նը 
3 տա րի է:  Հա մա պա տաս խան գրա կա նու
թյան (Бон да рен ко 2008, Гор ди ен ко 2010, Ми
хай ло ва 2006, Се ме но ва 2009, Baron, G.L., 
& Harrari, M. 2003 և այլք) վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ
ման հա մա կար գը Ֆրան սի ա յում հիմն վում է 
ժո ղովր դա վա րաց ման, հա ջոր դա կա նու թյան, 
թա փան ցի կու թյան, շա րու նա կա կա նու թյան 
ա պա հով ման սկզ բունք նե րի վրա: 

Ու սու ցիչ նե րի կր թու թյան ժա մա նա կա կից 
հա մա կար գը Ֆրան սի ա յում նե րա ռում է ե րեք 
ի նք նու րույն, սա կայն փոխ կա պակց ված ու
սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման աս տի ճան ներ` 
հա մալ սա րա նա կան և ման կա վար ժա կան 
ի նս տի տուտ նե րում:  Ա ռա ջին աս տի ճա նում (2 
տա րի ու սու ցում հա մալ սա րա նում) ու սա նո ղը 
ո րո շում է  իր մաս նա գի տու թյու նը և ստա նում 
է ը նդ հա նուր հա մալ սա րա նա կան կր թու
թյունն հաս տա տող դիպ լոմ (DEUG): Ե րկ րորդ 
աս տի ճա նում (1 տա րի ու սում նա ռու թյուն լի
ցեն ցի ա տում), նա ձևա վոր վում է որ պես պրո
ֆե սի ո նալ (ար հես տա վարժ) մաս նա գետ և 
ստա նում է լի ցեն ցի ա տի աս տի ճան ը ստ մաս
նա գի տաց վող գի տա կար գի: 

Եր րորդ աս տի ճա նում (2 տա րի ու սում
նա ռու թյուն ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման 
ի նս տի տու տում) նա ստա նում է մաս նա գի
տա կան ման կա վար ժա կան պատ րաստ վա
ծու թյուն և հան րակր թա կան դպ րո ցի ու սուց չի 
դիպ լոմ՝ նա խա տես ված ա ռա ջին և ե րկ րորդ 
շր ջա փու լե րի հա մար: 

Ու սուց չի պատ րաստ ման ֆրան սի ա կան 
մո դե լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա ցա
հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
կր թու թյան զար գաց ման մի տում նե րը, մաս
նա վո րա պես՝ նրա ա պա կենտ րո նա ցու մը: 
Կար ևոր բա րե փո խում է այն, որ ման կա վար
ժա կան ի նս տի տուտ նե րը ստա ցան հա մալ

 ԼԻ ԼԻԹ Ա ՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 

ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՄՈ ԴԵ ԼԸ ՖՐԱՆ ՍԻ ԱՅԻ 
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ
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սա րա նի կար գա վի ճակ 2007 թ.: Փաս տո րեն, 
նրանք վե րած վե ցին հա մալ սա րա նա կան 
տի պի ման կա վար ժա կան ի նս տի տուտ նե րի: 
Ար դի փու լում ու սուց չի պատ րաս տու մը տե ղի 
է ու նե նում հա մալ սա րան նե րում, ի սկ մա կա
վար ժա կան ի նս տի տուտ նե րը կա տա րում են 
գործ նա կան գոր ծա ռույթ, զի նում են ու սուց
չին ար դյու նա վետ աշ խա տե լու գի տե լիք նե
րով, կա րո ղու թյուն նե րով և հմ տու թյուն նե րով: 

Ու սուց չի պատ րաստ ման մո դե լը դի տարկ
վում է տար բեր տե սան կյուն նե րից: Ա ռա ջին 
պլան են մղ վում հատ կա պես ար ժե բա նա
կան, մշա կու թա բա նա կան, պատ մա կան, 
ակ մե ո լո գի ա կան հայե ցա կեր պե րը: Նշ ված 
հայե ցա կեր պե րը շեշ տադր վում են հատ կա
պես ու սուց չի ռեֆ լեք սիվ մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման տե սան կյու նից: Ու սու ցի չը չի կա րող 
սո վո րող նե րի մոտ զար գաց նել բա րո յա կան, 
գե ղա գի տա կան ո րակ ներ, ձևա վո րել նրանց 
մոտ գնա հատ ման, ի նք նագ նա հատ ման, քն
նա դա տու թյան ու նա կու թյուն ներ, ե թե ին քը 
չու նի հա մա պա տաս խան ան ձնային և մաս
նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ա ներ: 

Ու սուց չի պատ րաստ ման մո դե լի կար ևոր 
բա ղադ րիչ է մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն
տու թյու նը, ո րը ռու սա լե զու, ան գլա լե զու և 
ֆրան սա լե զու հե ղի նակ նե րի կող մից սահ
ման վում է նույն տրա մա բա նա կան հար թու
թյան վրա, սա կայն ֆրան սի ա ցի հե ղի նակ
նե րի սահ մա նում նե րում նկատ վում է տվյալ 
հաս կա ցու թյան ծա վա լի նե ղա ցում (Chenu 
2001, 201–208): Աչ քի է ը նկ նում Պ. Բու մա
րի մո տե ցու մը, ը ստ ո րի մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն տու թյու նը մաս նա գի տա կան, հո
գե բա նա կան, ան ձնային ո րակ նե րը մո բի լի
զաց նե լու ու նա կու թյունն է (Boumard 1989): 
Կար ևոր բա ղադ րիչ է նաև ու սուց չի բազ մալ
րատ վա կան կոմ պե տեն ցի ան: Ֆրան սի ա ցի 
ման կա վարժ նե րը մեծ տեղ են հատ կաց նում 
հու մո րի զգաց ման առ կա յու թյա նը, աշ խա
տա սի րու թյա նը, շփ ման բարձր մշա կույ թին: 
Ու սուց չի պատ րաստ ման մո դե լում ա ռանձ
նա նում են հիմ նա կա նում մե թո դա կան, 
ման կա վար ժա կան, մաս նա գի տա կան–կոմ
պե տեն տային մա կար դակ նե րը: Ե րբ որ հա
մե մա տում ե նք նշ ված չա փա նիշ նե րով ֆրան
սի ա ցի և հայ ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման 
մո դել նե րը, ա պա ը նդ հան րու թյուն ներն ա վե
լի շատ են, քան տար բե րու թյուն նե րը: Հայ ու
սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման գոր ծում ար տա

սահ մա նյան գոր ծու ղում նե րի դե րը հա վուր 
պատ շա ճի, ռազ մա վա րա կան մա կար դա կում 
չի դի տարկ վում:

Բազ մամ շա կու թային հա սա րա կու թյու նում 
ապ րե լու և սո վո րե լու հիմ նախն դի րը նույն պես 
ՀՀ կր թա կան տա րած քում այլ բո վան դա կու
թյուն և հն չե ղու թյուն ու նի: Ե թե Ֆրան սի ա 
ներ գաղ թում են տար բեր ե րկր նե րից տար
բեր ազ գու թյան և կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
ներ, ա պա ՀՀ ներ գաղ թում են հիմ նա կա նում 
հայեր, ո րոնք ապ րում են հիմ նա կա նում մու
սուլ մա նա կան ե րկր նե րում: Մյուս տար բե րու
թյու նը վե րա բե րում է մայ րե նի լեզ վի ու սուց
մա նը թե՛ հայ րե նի քում, թե՛ ար տերկ րում: ՀՀ 
պե տա կան լեզ վա կան քա ղա քա կա նու թյան 
գե րա կա ո ւղ ղու թյուն նե րից է հայե րե նը պահ
պա նել տար բեր հայ կա կան հա մայնք նե րում՝ 
սփռ ված ամ բողջ աշ խար հում: Ֆրան սի այի 
լեզ վա կան քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա ո ւղ
ղու թյուն է ֆրան սե րե նը տա րա ծել նախ կին 
գա ղութ նե րը ներ կա յաց նող ե րկր նե րում և 
ամ բողջ աշ խար հում: Լուրջ խն դիր է ներ գաղ
թող նե րի շր ջա նում ֆրան սե րե նի ու սու ցու մը:

Կար ևոր է պար զել, թե ի նչ պես են ձևա վո
րում ա պա գա ու սուց չի հե տա զո տա կան կոմ
պե տեն ցի ան, ո րը Ֆրան սի այի ման կա վար
ժա կան հա մալ սա րան նե րում բա վա կա նին 
բարձր մա կար դա կի վրա է դր ված (Се ме но ва 
2009, 126–132):

Կար ևոր չա փա նիշ է ու սուց չի հայ կա կան և 
ֆրան սի ա կան մո դել նե րը հա մե մա տե լու գոր
ծըն թա ցում տե սա կան և գործ նա կան պա
րապ մունք նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, այն 
ա ռու մով, որ Ֆրան սի ա յում ու սուց չի պատ
րաստ ման գործ նա կան ժա մե րը գե րակշ ռում 
են: Նույ նը վե րա բե րում է ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի կազ մա կերպ մա նը: 

Ու սուց չի պատ րաստ ման մո տե ցում նե
րը ներ կա յաց նե լիս ա ռանձ նա նում է կոմ պե
տեն տային–կողմ նո րոշ ման մո դե լը (Kiviniemi 
2004): Ա նհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել նաև 
ին տեգ րա տիվ մո դե լը (Newman 2003): Ը նդ 
ո րում, ու սուց չի պատ րաստ ման ցան կա ցած 
մո դել ներ կա յաց նե լիս, ա ռանց քային նշա
նա կու թյուն ու նեն մաս նա գի տա կան կոմ պե
տեն ցի ային հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը. ու սում
նա կան ա ռար կայի մա սին գի տե լիք նե րը, 
ու սուց ման կա ռա վա րու մը և կր թա կան հա
մա կար գի և մի ջա վայ րի մա սին գի տե լիք նե րը 
(Hargreaves 2005): Այդ հա մա տեքս տում Բոն
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դա րեն կոն ա ռանձ նաց նում է ու սուց չի կոմ պե
տեն ցի այի չորս տե սակ.

– «ու սու ցիչ–մա գիստ րոս», ով տի րա պե
տում է հռե տո րա կան կոմ պե տեն ցի այի և հա
տուկ պատ րաստ վա ծու թյան կա րիք չու նի, 
– «ու սու ցիչ–տեխ նիկ», ո ւմ պատ րաստ վա ծու
թյու նը հիմն վում է փոր ձա ռու ու սուց չի պրակ
տի կայի վրա և նրա գոր ծու նե ու թյան նմա նա
կումն է, – «ու սու ցիչ–ին ժե ներ», տեխ նո լոգ,

– «ու սու ցիչ–ռեֆ լեք սիվ–պ րակ տիկ», ով 
ու նակ է վեր լու ծել իր գործ նա կան գոր ծու նե
ու թյու նը, լու ծել խն դիր ներ, ո րո շել ռազ մա վա
րու թյուն ներ: Նրա մաս նա գի տա կան պատ
րաստ վա ծու թյու նը ո ւղղ ված է գործ նա կան 
գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծու թյան կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր ման և ան դր ճա նա չո ղու թյան 
(մե տա ճա նա չո ղու թյան) վրա (Бон да рен ко 
2008, 16–20): Ու սում նա սի րե լով ֆրան սի ա ցի 
հե տա զո տող նե րի աշ խա տանք նե րը՝ Բոն դա
րեն կոն նշում է, որ « կոմ պե տեն ցի ան հնա րա
վոր հու զա կան, ճա նա չո ղա կան, հո գե շար ժո
ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում բարդ գոր
ծու նե ու թյուն ծա վա լել» (Бон да рен ко 2008, 
42–44): 

Ֆ րան սի ա յում կր թա կան հա մա կար գում 
կար ևոր վում է ա պա գա ու սուց չի մաս նա գի
տա կան–ման կա վար ժա կան պատ րաստ վա
ծու թյան ոչ մի այն մաս նա գի տա կան, այլև 
ան ձնային ո րակ նե րը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
հե տա զո տող ներն ա ռանձ նաց նում են ու սուց
չի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ային հետ
ևյալ բա ղադ րիչ նե րը. 

• ման կա վար ժա կան մաս նա գի տու
թյան ը նտ րու թյան դր դա պատ ճառ նե րը (հա
մալ սա րա նա կան ի նս տի տուտ նե րի ա պա գա 
ու սա նող նե րը ը նտր վում են ան ձնա կան գոր
ծի և հար ցազ րույ ցի հի ման վրա: Ու սուց չի 
պաշ տո նին հա վակ նող ան ձը չպետք է ան
ցյա լում ու նե նա դատ վա ծու թյուն կամ աչ քի 
ըն կած լի նի ան բա րո յա կան վար քագ ծով), 

• ա պա գա ու սուց չի ան ձնային ո րակ
նե րի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում ը նտ րո
ղա կան դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով, 

• ու սու ցիչ պատ րաս տել ժա մա նա կա
կից խն դիր նե րի լուծ ման հա մար (տար բեր 
էթ նիկ խմ բեր ներ կա յաց նող ե րե խա նե րի 
հար մա րու մը դպ րո ցում),

•  հո գե բա նու թյան և ման կա վար ժու
թյան դա սա վանդ ման գործ նա կան ո ւղղ վա

ծու թյուն: Ա պա գա ու սու ցի չը կա րո ղա նում է 
կի րա ռել թես տային տեխ նո լո գի ա ներ: 

• ու սուց չի մաս նա գի տա կան պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցում ման կա վար ժա
կան պրակ տի կայի ար դի ա կա նա ցում (Guide 
des etudes destine aux etudiants et professeurs 
stagiaires des ecoles, colleges et lycees 2001):

Կար ևոր է այն, որ Ֆրան սի ա յում ու սու
ցիչ նե րը պար տա դիր ձևով մաս նակ ցում են 
թա փուր տե ղե րի հա մար հայ տա րար վող մր
ցույթ նե րին: Այդ մր ցույթ նե րին մաս նակ ցում 
են հա մալ սա րա նա կան ի նս տի տուտ նե րի 
(I.U.F.M.) ու սա նող նե րը, ի նչ պես նաև նրանք, 
ով քեր սո վո րում են Հե ռա վար ու սուց ման ազ
գային կենտ րո նում (CNED – le Centre national 
d’ensegne–ment a distance): Այդ մր ցույթ նե րին 
կա րող են մաս նակ ցել նաև նրանք, ով քեր 
պատ րաստ վում են այդ մր ցույթ նե րին ի նք
նու րույն: Հա մալ սա րա նա կան ի նս տի տուտ
նե րի (I.U.F.M.) ու սա նող նե րը հանձ նում են 
մի այն մր ցու թային քն նու թյուն ներ: Այլ կար
գա վի ճակ ու նե ցող ու սա նող նե րը այդ մր ցույ
թին մաս նակ ցե լու հա մար պետք է թույլտ վու
թյան քն նու թյուն հանձ նեն: Ըն դու նե լու թյան և 
քն նու թյան պայ ման նե րը հրա տա րակ վում են 
ազ գային կր թու թյան պաշ տո նա կան բյու լե
տե նով: Այն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա մազ
գային մասշ տա բի լուրջ մր ցու թային ը նտ
րու թյուն, ո րը նե րա ռում է եր կու մա կար դակ՝ 
քո լեջ նե րի և լի ցեյի ու սու ցիչ նե րի հա մար: 
Ծրա գի րը հայ տա րար վում է տար վա սկզ բում: 
Բա նա վոր քն նու թյան թույ լատր վում են մի այն 
գրա վոր քն նու թյուն հանձ նե լուց հե տո: Ձա
խող ման դեպ քում նրանք միև նույնն է ստա
նում են բա վա կա նին պատ վա վոր տիտ ղոս՝ 
այս պես կոչ ված « թույ լատր ված» (admissible): 
Ե թե ան ձը ե րկ րորդ ան գամ չի կա րո ղա նում 
ան ցնել մր ցույ թը, այդ տիտ ղո սը նրան շնորհ
վում է ե րկ րորդ ան գամ, ո րը հե տա գա յում 
ի րա վունք է տա լիս ա վե լաց նել նրա աշ խա
տա վար ձը: 

Հե տաքր քիր է այն, որ Ֆրան սի ա յում քո
լեջ նե րի և լի ցեյ նե րի դա սա խոս նե րին եր կու 
փու լով են պատ րաս տում: Ա ռա ջին փու լում 
նրանք ստա նում են հա մալ սա րա նա կան կր
թու թյուն: Ե րկ րորդ փու լում նրանք սո վո րում 
են դա սա խոս նե րի պատ րաստ ման տա
րա ծաշր ջա նային կենտ րոն նե րում, որ տեղ 
նրանք մաս նա գի տա նում են եր կու–ե րեք 
դպրո ցա կան ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
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մեջ, յու րաց նում են ման կա վար ժա կան գի
տու թյուն նե րի տե սա կան դա սըն թա ցը, գոր
ծուղ վում և պրակ տի կա են ան ցնում քո լեջ
նե րում և լի ցեյ նե րում: Դ րա հետ մեկ տեղ, 
Ֆրան սի ա յում գոր ծում է « բարձ րա գույն նոր
մալ դպ րոց նե րի ցան ցը» կամ ման կա վար
ժա կան ի նս տի տուտ նե րը: Այդ դպ րոց նե րում 
ու սուց ման տևո ղու թյու նը 4–5 տա րի է: Բարձ
րա գույն ման կա վար ժա կան դպ րոց նե րը պե
տա կան են, որ տեղ բա ցի ու սու ցու մից, ու
սա նող նե րը հե տա զո տու թյուն են կա տա րում 
(Ֆոն տեն–սեն–կ լու դպ րո ցը, Լի ո նի դպ րո ցը, 
Կա շա նի) (Ми хай ло ва 2006, 12): 

Այս պի սով, ու սուց չի պատ րաստ ման հա
մալ սա րա նա կան ի նս տի տուտ կա րող են 
ըն դուն վել կամ հա մալ սա րա նի եր կա մյա 
դա սըն թացն ա վար տած և ը նդ հա նուր բարձ
րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ու սա նող նե րը, 
կամ ե ռա մյա հա մալ սա րա նա կան կր թու թյուն 
ու նե ցող ան ձինք: Հատ կան շա կան է այն, 
որ ի նս տի տուտ կա րող են ըն դուն վել մի այն 
ֆրան սի ա կան ազ գու թյուն ու նե ցող և գրա վոր 
թեստ, հար ցազ րույց ան ցած ան ձինք: Հա մալ
սա րան նե րի հա մար այդ պա հանջն է ա կան չէ 
(Baumard 2002, 44–45): 

Ինս տի տուտ նե րում ո ւս ման տևո ղու թյու
նը եր կու տա րի է: Ա ռա ջին տա րում ի րա
կա նաց վում է ա ռար կա յա կան և ը նդ հա նուր 
պատ րաս տու թյուն: Ու սուց ման ա ռա ջին 
տար վա ծրա գի րը նե րա ռում է պար տա դիր 
(ա ռար կա յա կան և ը նդ հա նուր պատ րաս
տու թյուն), ֆա կուլ տա տիվ ժա մեր, ծա նու ցո
ղա կան պրակ տի կա, ի նչ պես նաև ա վար
տա կան քննու թյուն ներ: Ի տար բե րու թյուն 
ՀՀ կր թա կան հա մա կար գի, ֆրան սի ա ցի 
ու սա նող–ման կա վարժ նե րը բա ցի դա սա խո
սու թյուն նե րից և սե մի նար պա րապ մունք
նե րից, սո վո րում են Ման կա վար ժա կան 
փաս տաթղթա վոր ման կենտ րո նում, որ տեղ 
նրանք սո վո րում են ի նք նու րույն աշ խա տել՝ 
կուր սային աշ խա տանք ներ գրե լու հա մար կի
րա ռե լով փաս տաթղ թա վոր ման տեխ նի կա
կան մի ջոց ներ, տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ, 
ի նչ պես նաև ազ գային կենտ րոն նե րի բա զա
նե րը: Ու սուց ման ա ռա ջին տար վա ա վար տին 
ու սա նող նե րը պետք է պատ րաս տեն մրցու
թային քն նու թյուն, ո րը ե րաշ խա վո րում է 
նրանց ստա նալ նվա զա գույն աշ խա տա վարձ: 

Ու սուց ման ե րկ րորդ տա րին նվիր ված է 
մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան պատ

րաս տու թյա նը: Դրա հիմ նա կան նպա տա կը 
ու սուց չի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի կա տա
րե լա գոր ծումն է: Այդ փու լը նե րա ռում է ի նք
նու րույն աշ խա տանք, այ սինքն՝ ա ռար կայի 
խո րաց ված ու սում նա սի րու թյուն (120 ժամ, 
22 օր), ը նդ հա նուր հո գե բա նա ման կա վար
ժա կան պատ րաս տու թյան օ րեր (96 ժամ, 
21 օր) և ան հա տա կան աշ խա տան քի օ րեր: 
Ե րկ րորդ կուրսն ա վար տե լուց հե տո ու սա
նող նե րը ստա նում են (քն նու թյուն հանձ նե
լուց հե տո) սեր տիֆյեյի կո չում: Ագ րեժյե մաս
նա գետ ներն ու նեն ա վե լի խո րը գի տա կան 
պատ րաս տու թյուն: Այդ քն նու թյա նը կա րող 
են մաս նակ ցել հա մալ սա րան նե րի չոր րորդ 
կուր սի ու սա նող նե րը (մետ րիս), բարձ րա գույն 
նոր մալ դպ րոց նե րի ու սա նող նե րը, Սո վինյե 
քո լե ջի ու սա նող նե րը, ով քեր սո վո րել են Հե
ռա հար ու սուց ման ազ գային կենտ րո նում: 
Հատ կան շա կան է այն, որ հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան ա ռար կա նե րի ոչ բա վա րար 
ու սուց ման քա նա կը փոխ հա տուց վում է գործ
նա կան ու սուց ման ըն թաց քում: 

Այս պի սով, կա րե լի է պն դել, որ ու սուց չի 
պատ րաստ ման ֆրան սի ա կան մո դե լը շա րու
նա կա բար վե րա նայ վում և ար դի ա կա նա նում 
է: Հա մե մա տու թյու նը ՀՀ ու սուց չի պատ րաստ
ման մո տե ցում նե րի հետ վեր է հա նում բա
զում ը նդ հան րու թյուն ներ և տար բե րու թյուն
ներ: Ֆրան սի ա յում ու սուց չի պատ րաս տու մը 
բազ մաս տի ճան է, բաղ կա ցած է ու սու ցիչ նե
րի պատ րաստ ման նա խա մաս նա գի տա կան, 
փոր ձա ռու թյան և հետ դիպ լո մային փու լե րից: 
Ի նչ պես և մյուս եվ րո պա կան ե րկր նե րում, 
Ֆրան սի ա յում ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ է ման
կա վար ժի ան ձը, ո րի զար գաց ման ան հրա
ժեշտ պայ ման է ան հա տա կան, պրոբ լե մային 
ու սուց ման, թյու թո րա կան հա մա կար գի, փոքր 
խմ բե րով ու սուց ման տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա
ռու մը: Հայ ման կա վար ժա կան հան րու թյան հա
մար դժ վար է թյու թո րա կան հա մա կար գի ներ
դ րու մը, ո րը են թադ րում է բա զում ա ջակցման, 
սու պեր վի զի այի տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում: 
Կար ևոր վում է հատ կա պես ա պա գա ու սուց չի 
պատ րաստ ման գործ նա կան–դի դակ տի կա
կան բնույ թը կամ ո ւղղ վա ծու թյու նը: Ա կն հայտ է, 
որ այդ ա ռու մով ՀՀ կր թա կան հա մա կար գում 
լուրջ ա նե լիք ներ կան, հատ կա պես ման կա
վար ժա կան պրակ տի կայի կազ մա կերպ ման, 
ակ տիվ պրակ տի կայի ժա մե րի ա վե լաց ման, 
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պրակ տի կայի և գործ նա կան ժա մե րին ու սա
նող նե րի դե րի և ներգ րավ վա ծու թյան ա վե լաց
ման տե սան կյու նից: Ինչ պես և ՀՀ–ո ւմ, Ֆրան
սի ա յում ու սուց չի պատ րաստ ման հա մա կար գը 
միտ ված է բարձ րա գույն կր թու թյա նը՝ որ պես 
ու սուց չի ո րա կա վոր ման կար ևոր պայ մա նի: 
Նույ նը կա րե լի է ա սել ան ձնա կողմ նո րո շիչ 
տեխ նո լո գի ա նե րի մա սին, ո րոնք ներդր վում են 
թե՛ ՀՀ, թե՛ Ֆրան սի այի կր թա կան հա մա կար
գեր հետ ևո ղա կա նո րեն: 

Ինչ վե րա բե րում է ու սու ցիչ նե րի ը նտ րու
թյա նը, ա պա Ֆրան սի ա յում նրանք ը նտր վում 
են թես տե րով: Ա մեն մի ան հա տա կան գործ 
վեր լուծ վում է, ո րին հա ջոր դում է հար ցազ
րույ ցը: Այդ պի սի ըն թա ցա կարգ ՀՀ–ո ւմ կա
նո նա կարգ ված չէ: Ի նչ պես և Ֆրան սի ա յում 
հո գե բա նա կան, ման կա վար ժա կան և սո ցի
ո լո գի ա կան կր թա կան փա թեթ նե րի ներդր
մա նը մեծ տեղ է հատ կաց վում: Սա կայն ի 
տար բե րու թյուն Ֆրան սի այի, որ տեղ ա պա գա 
ու սուց չի գործ նա կան պատ րաս տու մը ի րա
կա նաց վում է թրեյ նինգ նե րով, ՀՀ–ո ւմ թրեյ
նինգ նե րի հա մա կար գը նոր է ներդր վում և 

հիմ նա կա նում ու նի հո գե բա նա կան ո ւղղ վա
ծու թյուն: Հա մե մատ վող կր թա կան տի րույթ
նե րում ի րա կա նաց վում են ման կա վար ժա
կան պրակ տի կայի բա րե փո խում ներ: 

Տե սա կան մա կար դա կում ման կա վարժ
ներն ա ռաջ նորդ վում են կա ռու ցո ղա կան–
հու մա նիս տա կան ման կա վար ժու թյան հիմ
նադ րույթ նե րով: Սա կայն գործ նա կա նում 
տար բե րու թյուն նե րը շո շա փե լի են: Դա վե
րա բե րում է թե՛ ման կա վար ժա կան պրակ
տի կային հատ կաց վող ժա մա քա նա կին, թե՛ 
փու լե րին, թե՛ գնա հատ մանև ստուգ ման գոր
ծի քա կազ մին: Հայ ման կա վարժ նե րի հա մար 
ու սա նե լի է նաև ֆրան սի ա ցի ման կա վարժ նե
րի կող մից ըն դուն ված ու սուց ման գործ նա կան 
ո ւղղ վա ծու թյան ձևե րը, ու սում նա կան ի րադ
րու թյուն նե րի մո դե լա վոր ման տեխ նո լո գի ա նե
րի կի րա ռու մը: Ու սուց չի պատ րաստ ման հա
մե մատ վող հա մա կար գե րում կար ևոր վում է 
ու սա նող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քի մշա
կույ թի ձևա վոր ման հիմ նախն դի րը, ո րի ու
սում նա սի րու թյու նը նույն պես կա րող է բա ցա
հայ տել դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
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 МО ДЕЛЬ ПОД ГО ТОВ КИ УЧИ ТЕ ЛЯ В ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ СИС ТЕ МЕ ФРАН ЦИ И
Л. АВЕ ТИ СЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся проб ле ма под го тов ки учи те ля во Фран ци и, ко то рая предс тав
ля ет боль шой ин те рес для ар мянс ко го пе да го ги чес ко го со об щест ва, в том пла не ис поль зо ва
нии но вых пе да го ги чес ких, лич ност но–о ри ен ти ро ван ных, те ле ком му ни ка тив ных тех но ло гий, 
уве ли че ния прак ти чес ких за ня тий и в пе да го ги чес ких инс ти ту тах, и в про цес се пе да го ги чес
кой прак ти ки. Осо бый ин те рес предс тав ля ет ме то до ло гия и про це ду ры от бо ра учи те лей, а 
так же прак ти ка тре нин гов. В це лом вы яв ле ны раз ли чия в сис те мах под го тов ки учи те лей во 
Фран ции и РА по мно гим па ра мет рам: по ор га ни за ции пе да го ги чес кой прак ти ки, по оп ре де
ле нии эта пов под го тов ки, а так же по кри те ри ям конт ро ля и оце ни ва ния бу ду щих учи те лей.

MODEL OF TRAINING TEACHERS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF FRANCE
L. AVETISYAN

The article deals with the problem of teacher training in France, which is of great interest for 
the Armenian education community from the standpoint of using new teaching, student–centered, 
telecommunicative technologies, increasing practical training lessons inpedagogicalinstitues and 
in pre–service education. The methodology and procedures of selecting teachers, and the prac
tice of training are of a particular interest. In general, there are differences in the teacher training 
systems in France and in the Republic of Armenia in many ways: on the organization of teaching 
practice, for the definition of the stages of preparation, as well as on the criteria for monitoring 
and evaluation of the future teachers.
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Չ կա որ ևէ ու սա նող, ո րին ծա նոթ չէ «ու
սա նո ղա կան խոր հուրդ» հաս կա ցու թյու
նը: Ո մանք դառ նում են ի րենց բու հի ու սա
նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի 
լի ի րավ ան դամ ներ, մյուս նե րը՝ օբյեկ տիվ կամ 
սուբյեկ տիվ տար բեր պատ ճառ նե րից ել նե լով՝ 
նա խընտ րում են չան դա մակ ցել ո ւս խոր հուրդ
նե րին: Կան նաև այն պի սիք, ո րոնք, ի դեպ, 
բա վա կան մեծ թիվ են կազ մում, ով քեր օ գտ
վում են ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մարմ նի ստեղ ծած բա րի քից՝ ա ռանց վեր ջի
նիս մա սը կազ մե լու (Kuh, Lund 1994): 

Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի դե րը տար բեր բու հե րի ու սա
նող նե րի կյան քում պար զե լու նպա տա կով 
մեր կող մից ի րա կա նաց վել է սո ցի ա լա կան 
հե տա զո տու թյուն և դի տարկ վել 800 ու սա
նո ղի պա տաս խան նե րը: Հե տա զո տու թյու նը 
ի րա կա նաց վել է ու սա նո ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման կա յուն և զար գա ցած ի նս տի
տուտ ու նե ցող ՀՀ մի քա նի ա ռա ջա տար բու
հե րի շր ջա նա կում՝ Եր ևա նի Վ. Բրյու սո վի 
ան վան պե տա կան լեզ վա հա սա րա կա գի
տա կան հա մալ սա րան (այ սու հետ՝ Ե ՊԼՀ), 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան (այ սու
հետ՝ Ե ՊՀ), Հա յաս տա նի պե տա կան տն
տե սա գի տա կան հա մալ սա րան (այ սու հետ՝ 
ՀՊՏՀ), Խ. Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա
րան (այ սու հետ՝ ՀՊՄՀ), Մ. Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րան (այ սու
հետ՝ Ե ՊԲՀ), Կո մի տա սի ան վան պե տա կան 
կոն սեր վա տո րի ա (այ սու հետ՝ Ե ՊԿ), Հա յաս
տա նի ազ գային պո լի տեխ նի կա կան հա մալ
սա րան (այ սու հետ՝ ՀԱՊՀ) և Հա յաս տա նի 
ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րան (այ սու
հետ՝ ՀԱԱՀ): Նախ փոր ձել ե նք հաս կա նալ, 

թե ա րդյոք հարց մա նը են թարկ ված ու սա
նող նե րը ի րենց բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մարմ նի ան դամ են: Մի շարք 
բու հե րում (Ե ՊԼՀ, ՀՊՏՀ, ՀՊՄՀ, Ե ՊԲՀ, 
ՀԱՊՀ, ՀԱԱՀ) այս հար ցին դրա կան պա
տաս խան է տվել հարց ված նե րի 70 և ա վե լի 
տո կո սը: Ե ՊՀ–ո ւմ ու սա նո ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մարմ նի ան դամ է հարց ված
նե րի մի այն 33 տո կո սը, ի սկ Ե ՊԿ–ո ւմ՝ 43 
տո կո սը: Նման պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ 
ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րը ու սա նող նե
րի շր ջա նում ու նեն մեծ վար կա նիշ, օգ նում 
են վեր ջին նե րիս այդ կա ռույց նե րի մա սին 
տե ղե կու թյուն ստա նալ սկզբ նաղ բյու րից և 
մաս նակ ցել դրանց գոր ծու նե ու թյա նը: Սա
կայն չի բա ցառ վում, որ ու սա նող նե րի մի մա
սը պա սիվ է, գրե թե չի մաս նակ ցում ի րենց 
բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի աշ խա տանք նե րին, ի րենց վեր
ջի նիս ան դամ է հա մա րում ի նչ–որ մի ջո
ցառ ման մաս նակ ցե լու պատ ճա ռով, կամ էլ, 
տա րի ներ ա ռաջ գրանց վե լով ո ւս խորհր դում, 
հե տա գա յում տար բեր գոր ծոն նե րի պատ
ճա ռով ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն չեն ու նե ցել 
վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա
տանք նե րին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ու սա նո ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյան 
մա սին տե ղյակ լի նե լու հա մար ա մեն ևին էլ 
պար տա դիր չէ վեր ջի նիս ան դա մակ ցել: Մեր 
կող մից հի շա տակ ված բու հե րի ու սա նո ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը կի
րա ռում են բո լոր դա սա կան և ժա մա նա կա կից 
գոր ծիք նե րը՝ ի րենց կող մից ի րա կա նաց վող 
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին ի րա զե կե լու նպա
տա կով: Մաս նա վո րա պես՝ օգ տա գոր ծում 
են բու հե րում տե ղե կու թյան շր ջա նա ռու թյան 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ 
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հա մար տե ղադր ված ստենդ նե րը, մտ նում 
են լսա րան ներ և ո ւղ ղա կի շփում ու նե նում ու
սա նող նե րի հետ, ի նչ պես նաև փոր ձում են 
ու սա նող նե րին մաս նա կից դարձ նել ի րենց 
գոր ծու նե ու թյա նը մեծ մաս սա յա կա նու թյուն 
վայե լող սո ցի ա լա կան ցան ցե րի օգ նու թյամբ: 
Եվ այ նո ւա մե նայ նիվ, մեր հե տա զո տու թյա նը 
ներգ րավ ված բու հե րի ու սա նող նե րի շար

քում քիչ չեն նաև այն պի սիք, ով քեր տե ղյակ 
չեն կամ մա սամբ են տե ղյակ ի րենց բու հի 
ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ
նի գոր ծու նե ու թյա նը (Տե՛ս ա ղյու սակ 1): 

Ա ղյու սակ 1 
Ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րի գոր ծու նե

ու թյու նից ան տե ղյակ կամ մա սամբ տե ղյակ 
ու սա նող նե րի տո կո սը ը ստ ԲՈՒՀ–ե րի

ԲՈՒՀ %

ԵՊԼՀ 26

ԵՊՀ 55

ՀՊՏՀ 14

ՀՊՄՀ 30

ԵՊԲՀ 25

ԵՊԿ 64

ՀԱՊՀ 14

ՀԱԱՀ 32

 Մեր կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո
տու թյան ըն թաց քում մենք ու սա նող նե րին 
խնդ րել ե նք նաև սահ մա նել և բնու թագ րել 
«Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում» հաս
կա ցու թյու նը: Կար ծում ե նք, որ հենց այդ 
հաս կա ցու թյան դի պուկ և լի ար ժեք ըն կա լու
մից է կախ ված, թե ի նչ քա նով ու սա նող նե րը 
կին տեգր վեն տվյալ բու հի ու սա նո ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նին՝ ի րենց հա
մա րե լով վեր ջի նիս լի ի րավ ան դամ: Հարց
ված նե րի գոր ծը հեշ տաց նե լու նպա տա կով 
մենք նրանց ա ռա ջար կել ե նք ը նտ րել հետ
ևյալ չորս ձևա կեր պում նե րից մե կը.

• Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու
մը պա տաս խա նատ վու թյուն կրող, նա խա
ձեռ նո ղա կան, ի նք նու րույն հա սա րա կա կան 
գոր ծու նե ու թյան ձև է, ո րն ո ւղղ ված է ու սա
նող ե րի տա սար դու թյան ապ րե լա կեր պի խն
դիր նե րի լուծ մա նը, նրա հա սա րա կա կան 
ակ տի վու թյան, հա սա րա կա կան նա խա
ձեռ նու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյա նը (Сыр цо ва 
2007): 

• Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու
մը հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյուն է, ո րն ու սա
նող ներն ի րա կա նաց նում են ի րենց ի րա վա
սու թյան շր ջա նակ նե րում՝ բու հի տա րած քում: 

• Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու
մը դաս տի ա րակ չա կան ներ գոր ծու թյան ձև 
է, ո րն ո ւղղ ված է ան ձի ա զատ և ներ դաշ նակ 

զար գաց մա նը: 
• Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու

մը քա ղա քա ցի ա կան և հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց է: 

Հե տա զո տու թյան հա մար ը նտր ված բու
հե րի մե ծա մաս նու թյու նում ու սա նող նե րը 
նա խա պատ վու թյուն են տվել ա ռա ջին սահ
ման մա նը՝ այն է թե՝ հատ կա պես կար ևո
րել են ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
դերն ու նշա նա կու թյու նը ե րի տա սարդ նե րի 
խն դիր նե րի լուծ ման և վեր ջին նե րիս հա
սա րա կա կան ակ տի վու թյան ա պա հով ման 
հար ցե րում: 

ԵՊԿ–ի և ՀՊՏՀ–ի ու սա նող նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը, սա կայն, հակ ված է ե րկ րորդ 
սահ ման մա նը, ը ստ ո րի՝ ու սա նո ղա կան 
ի նք նա կա ռա վա րու մը դիտ վում է որ պես բու
հի տա րած քում ի րա կա նաց վող ի րա վա պես 
հիմ նա վոր ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ: 

Քիչ չեն նաև այն ու սա նող նե րը, ո րոնք 
բարձր են գնա հա տում ու սա նո ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման ազ դե ցու թյու նը որ պես 
դաս տի ա րակ չա կան ներ գոր ծու թյան ձև, 
ո րի մի ջո ցով ու սա նո ղը ձեռք է բե րում զար
գաց ման և ի նք նադրս ևոր ման հս կա յա կան 
հնա րա վո րու թյուն: Մեզ հա մար ևս ըն դու
նե լի է այս սահ մա նու մը, քա նի որ ան ցնե լով 
ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ
նի գոր ծու նե ու թյան հա մա կարգ ման բո լոր 
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օ ղակ նե րով՝ փաս տել ե նք վեր ջի նիս շր ջա
նա կում ի նք նա բե րա բար գի տակց վող դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույ թը: 

Հարց մա նը մաս նակ ցած մի քա նի ու սա
նող ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը 
դի տար կել է որ պես քա ղա քա ցի ա կան և հայ
րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան ա ռաջ
նա հերթ մի ջոց: 

Հա վե լենք, որ ա ռա ջարկ ված և ու սա նող
նե րի կող մից ը նտր ված այս սահ մա նում նե րը 
ոչ թե բա ցա ռում, այլ մի այն փոխլ րաց նում են 
մի մյանց: Ը ստ է ու թյան, բո լոր ո ւթ բու հե րում 
գոր ծող ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին ներն ի րենց ա ռօ րյա աշ խա տան քում 
ա պա հո վում են այն լայն շր ջա նա կի գոր ծու
նե ու թյու նը, ո րը բխում է ներ կա յաց ված չորս 
սահ մա նում նե րից: 

Մեր խո րին հա մոզ մամբ ու սա նո ղի հա
մար ոչ մի այն կար ևոր է բնու թագ րել իր բու հի 
ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի
նը, ծա նոթ լի նել վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյա նը, 
այլև հրա մա յա կան է դար ձել ի մա նալ, թե ի նչ 
նպա տակ է վեր ջինս հե տապն դում: Ի րա կա
նում ու սա նո ղը ո րո շում է հա ղոր դակց վել իր 
բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մարմ նի գոր ծու նե ու թյանն այն պա հին, ե րբ 
գի տակ ցում է, որ վեր ջինս կոչ ված է ծա ռայե
լու այն պի սի նպա տակ նե րի, ո րոնք բխում են 
ու սա նո ղի շա հե րից: Այս տեղ է, որ ը ստ է ու
թյան յու րա քան չյուր ու սա նող կա րո ղա նում է 
գտ նել ի րե նը և ի նչ պես իր, այն պես էլ հա սա
րա կու թյան հա մար հիմ նա վո րել սե փա կան 
կա պը բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մարմ նի հետ (Ку лин це ва 2011): Այս 
դեպ քում ևս մենք հարց ման հա մար ա ռանձ
նաց րել ե նք մի քա նի նպա տակ, ո րոնք, մեր 
կար ծի քով, պետք է ա ռաջ նա հեր թո րեն հե
տապն դեն մեր բու հե րի ու սա նո ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման մար մին նե րը. 

• Պաշտ պա նել ու սա նող նե րի շա հերն 
ու ի րա վունք նե րը:

• Ն պաս տել ու սա նող նե րի մաս նա գի
տա կան կա րո ղու թյուն նե րի և ստեղ ծա գոր
ծա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մանն ու զար
գաց մա նը: 

• Ա պա հո վել ու սա նող նե րի մաս նակ
ցու թյու նը բու հի կա ռա վար մա նը:

•  Բու հի կա ռա վար ման հա մա պա
տաս խան մար մին նե րի քն նարկ մա նը ներ
կա յաց նել ու սա նո ղու թյա նը հու զող հար ցե րը:

•  Մաս նակ ցել ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի կազ մա կերպ մա նը և ու սուց ման ար
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ու կր
թու թյան ո րա կի ա պա հով մանն ո ւղղ ված 
ծրագ րե րի մշակ մանն ու ի րա կա նաց մա նը:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած գրե թե բո լոր 
բու հե րի ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, 
բա ցա ռու թյամբ ՀՊՏՀ–ի և Ե ՊՀ–ի, ա ռա ջին 
հեր թին կար ևո րում է ու սա նող նե րի շա հե րի 
և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ի րա
կա նում այս ձևա կերպ ման տակ հս կա յա կան 
աշ խա տանք է են թադր վում: Ու սա նող նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բնա գա
վա ռում ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը բազ մա զան 
է: Դա կա րող է լի նել միջ նոր դի գոր ծա ռույթ 
ա կա դե մի ա կան խումբ–դա սա խոս հա րա բե
րու թյուն նե րում, զեղ չե րի հա մա կար գից օ գտ
վե լու թա փան ցի կու թյուն, բու հի վար չա կազ
մի կող մից դրս ևոր վող դաս տի ա րակ չա կան 
վե րա բեր մունք և այլն: 

Խիստ կար ևոր է նաև մեր կող մից ձևա
կերպ ված ե րկ րորդ նպա տա կը: Ու սա նո ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի նը պետք է 
լի նի ու սա նո ղու թյան մաս նա գի տա կան կա
րո ղու թյուն նե րի և ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու
ժի բա ցա հայտ ման ու զար գաց ման ա ռաջ
նային հար թա կը: Դրան պետք է նպաս տեն 
ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյու նը, 
ի նչ պես նաև ո ւս խորհր դում գոր ծող տա րա
տե սակ հանձ նա ժո ղով ներն ու ա կումբ նե րը: 
Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ
նի ան դամ հան դի սա ցած ու սա նող նե րից շա
տե րը տա րի ներ ան ց խոս տո վա նում են, որ 
ի րենց հե տա գա հա ջո ղու թյուն նե րի հիմքն 
այն փոր ձա ռու թյունն է, ո րն ի րենք ա ռա ջին 
հեր թին ձեռք են բե րել ի րենց բու հի ու սա նո
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նում: 

Մեր կող մից ներ կա յաց ված հա ջորդ 
նպա տա կը՝ ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան 
ա պա հո վու մը բու հի կա ռա վար մա նը, շատ 
կար ևոր է նախ և ա ռաջ հո գե բա նա կան տե
սան կյու նից: Ու սա նո ղը ձեռք է բե րում ան
հրա ժեշտ մո տի վա ցի ա, ե րբ մաս նակ ցում 
է ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին 
(Love, Miller 2003): Այ սօր ար դեն ու սա նող
նե րին օ րենսդ րու թյամբ ի րա վունք է վե րա
պահ ված ու նե նալ 25 տո կոս ներգ րավ վա
ծու թյուն պե տա կան բու հե րի կա ռա վար ման 
բո լոր օ ղակ նե րում՝ հո գա բար ձու նե րի խոր
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հուրդ, գի տա կան խոր հուրդ, ֆա կուլ տե տի 
խոր հուրդ և այլն: Այն գի տակ ցու մը, որ ու
սա նո ղի ձայ նը կա րող է ո րո շիչ լի նել ան գամ 
ռեկ տո րի ը նտ րու թյան հար ցում, ստի պում է 
ու սա նո ղին կար ևո րել սե փա կան ա ռա քե լու
թյու նը և ստանձ նել իր և ըն կեր նե րի շա հե րի 
և ի րա վունք նե րի հա մար պայ քա րող ան կյու
նա քա րային գոր ծա ռույթ: Ի նչ պես տես նում 
ե նք, այս նպա տակն ան քակ տե լի ո րեն կապ
ված է ա ռա ջին նպա տա կի հետ, ո րին իր նա
խա պատ վու թյունն է տվել հարց ված ու սա

նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը: 
Ու սա նո ղը, ի նչ պես և մեզ նից շա տե րը, 

խն դիր ու նի ներ կա յաց նե լու ի րեն հու զող 
հար ցե րը և ա կն կա լե լու վեր ջին նե րիս լու
ծու մը: Ո ւս տի ոչ մի այն կար ևոր է ու սա նո ղի 
մաս նակ ցու թյու նը բու հի կա ռա վար մա նը, 
այլև ու սա նո ղին տր վող հնա րա վո րու թյու նը՝ 
խո սե լու սե փա կան խն դիր նե րից: Այս նպա
տա կը, ը ստ բու հե րի, կար ևոր վել է հարց ված 
ու սա նող նե րի շր ջա նում հա մա պա տաս խան 
կերպ (Տե՛ս ա ղյու սակ 2): 

 Ա ղյու սակ 2

 Բու հի կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան մար մին նե րի քն նարկ մա նը ու սա նո ղու թյա նը 
հու զող հար ցե րի ներ կա յաց ման կար ևո րու թյու նը ը ստ բու հե րի

ԲՈՒՀ %

ԵՊԼՀ 2

ԵՊՀ 7

ՀՊՏՀ 7

ՀՊՄՀ 6

ԵՊԲՀ 9

ԵՊԿ 17

ՀԱՊՀ 12

ՀԱԱՀ 16

 Վեր ջին, բայց թերևս ա մե նան շա նա կա լի 
նպա տակ նե րից մե կը վե րա բե րում է ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը և 
ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
մա նը: Կա րե լի է ա սել, որ այս խն դի րը մեր 
բու հե րում դեռևս գտն վում է մշակ ման փու
լում: Քիչ չեն դեպ քե րը, ե րբ ու սա նո ղը դժ
գո հում է, օ րի նակ, ի նչ–որ ա ռար կայի նյու թի 
հա գեց վա ծու թյու նից, սա կայն խիստ հազ
վա դեպ են նույն ու սա նո ղի կող մից հն չում 
ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ու սա նո ղան պաստ ու
սում նա կան ծրագ րեր պատ րաս տե լու ո ւղ
ղու թյամբ: Պետք է փաս տել, որ ներ կա յումս 
ու սա նո ղին խիստ հազ վա դեպ է հա ջող վում 
բու հում ձևա վո րել սե փա կան կր թա կան 
օ րա կար գը: 

Հա ջորդ հար ցի օգ նու թյամբ մենք փոր
ձել ե նք պար զել, թե բու հի ու սա նո ղա կան 

ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի կող մից ի րա
կա նաց վող ի նչ ո ւղղ վա ծու թյան ծրագ րե րի 
են ի րենց նա խա պատ վու թյու նը տա լիս ու
սա նող նե րը: Ե ՊԿ–ո ւմ, ին չը զար մա նա լի 
չէ, ա ռա ջին հեր թին կար ևո րում են մշա կու
թային ծրագ րե րը. կր թա կան և գի տա կան 
կր թա մա սը, ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
ծրագ րե րը, բա րե գոր ծու թյու նը, սպոր տը, և 
ժա ման ցը ե րկ րորդ պլան է մղ վում, ե րբ խոս
քը վե րա բե րում է կոն սեր վա տո րի այի ու սա
նող նե րին: Ե ՊԼՀ–ո ւմ ա մե նից շատ կար ևո
րում են կր թա կան և գի տա կան ծրագ րե րը՝ 
58 տո կոս, քիչ չեն նաև մշա կու թային ծրագ
րե րի սի րա հար նե րը՝ 21: Ե ՊԲՀ–ո ւմ ա կն
հայտ ա ռա վե լու թյուն ու նեն կր թա կան և գի
տա կան ծրագ րե րը, ո րո շա կի ու շադ րու թյուն 
է դարձ վում նաև ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան ծրագ րե րին: ՀԱԱՀ–ո ւմ ու սա նող նե րը 
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գրե թե հա վա սա րա պես հե տաքրքր ված են 
ա ռա ջարկ ված բո լոր ծրագ րե րով: ՀԱՊՀ–ի 
ու սա նող ներն ի րենց հեր թին կցան կա նային, 
որ ի րենց բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մինն ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն 
դարձ ներ մշա կու թային, սպոր տային և ժա
ման ցային ծրագ րե րին: ՀՊՄՀ ու սա նող նե րը 
ա ռա վել կար ևո րում են ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան ծրագ րե րը: ՀՊՏՀ–ի ու սա նող նե
րի հա մար շատ կար ևոր է բա րե գոր ծա կան 
և ժա ման ցային ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նը, ի սկ Ե ՊՀ–ի ու սա նող նե
րը նախ և ա ռաջ ի րենց բու հի ու սա նո ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նին խնդ րում են 
ու շադ րու թյուն դարձ նել կր թա կան, գի տա
կան և մշա կու թային ծրագ րե րին: Ե թե նա
խորդ հար ցով մենք փոր ձել է ինք բա ցա հայ
տել, թե ի նչ պի սի ծրագ րեր է ին կար ևո րում 
ու սա նող ներն ի րենց բու հա կան ա ռօ րյայի 
կազ մա կերպ ման տե սան կյու նից, ա պա հա
ջորդ հար ցը՝ հետ բու հա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման շր ջա նա կը: Հարց րել ե նք 
«Ինչ պի սի՞ ծրագ րեր կցան կա նայիք տես նել 
ձեր բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյան մեջ՝ ի նպաստ 
ու սա նո ղի»: Ա ռա ջար կել ե նք պա տաս խա նի 
ե րեք տար բե րակ. 

• մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն
ներ, հմ տու թյուն ներ և աշ խա տան քային կոմ
պե տեն ցի ա ներ զար գաց նող,

•  մաս նա գի տա կան ի նք նաի րաց ման 
խն դիր նե րի լուծ մանն ո ւղղ ված, 

• ի մա ցա կան և ֆի զի կա կան նե րու
ժի բա ցա հայտ մանն ու ստեղ ծա գոր ծա կան 
զար գաց մանն ո ւղղ ված:

 Հարց մա նը են թարկ ված գրե թե բո
լոր բու հե րի ու սա նող նե րը, բա ցա ռու թյամբ 
ՀԱՊՀ–ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ա ռա ջին հեր
թին կար ևո րել են այն ծրագ րե րը, ո րոնք 
նպաս տում են աշ խա տան քային կոմ պե տեն
ցի ա նե րի զար գաց մա նը: Այ սինքն՝ ու սա նող
նե րի հա մար է ա կան է այն պի սի կոմ պե տեն
տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը, ո րոնք կօգ նեն 
ա վե լի մր ցու նակ դառ նալ աշ խա տան քային 
շու կա յում: Մեր կող մից ա ռա ջարկ ված ե րկ
րորդ տար բե րա կը կար ծես թե գա լիս է 
լրաց նե լու ա ռա ջի նին: Այ սօր հա յաս տա նյան 
բու հե րի մե ծա մաս նու թյու նը զարկ է տա լիս 
կա րի ե րայի կենտ րոն նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ակ տի վաց մա նը, ա մեն տա րի՝ մեկ–եր կու ան

գամ, բու հում կամ բու հի մաս նակ ցու թյամբ 
կազ մա կերպ վում են աշ խա տան քային ցու
ցա հան դես ներ, ո րոնց ըն թաց քում մի ջին և 
խո շոր գոր ծա տու նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ստա նում՝ ներ կա յաց նե լու ի րենց ա ռա ջար կը 
և հա մալր վե լու նոր և խոս տում նա լից կադ
րե րով: Մեր կող մից ա ռաջ քաշ ված եր րորդ 
տար բե րա կը նույն պես բա վա կան կար ևոր 
է, սա կայն ո րո շա կի ո րեն հե ռա նում է շր ջա
նա վար տի հա մար, թերևս, ա մե նա կար ևոր 
խնդ րից՝ աշ խա տան քի ան ցնե լու պա հան
ջից: Նկա տենք սա կայն, որ ի մա ցա կան և 
ֆի զի կա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մանն ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան ի նք նաի րաց մանն ո ւղղ
ված ծրագ րե րը մար դուն զար գաց նում են էլ 
ա վե լի բազ մա կող մա նի ո րեն, ին չի շնոր հիվ 
ձեռք է բեր վում ան հա տի ի նք նադրս ևոր ման 
բարձր մա կար դակ: 

Ճա նա չե լով ի նքն ի րեն՝ ու սա նո ղը նաև 
գի տակ ցում է, թե ի նչ ար ժե հա մա կար գային 
փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վում ին քը՝ ու
սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի 
գոր ծու նե ու թյամբ պայ մա նա վոր ված: «Ու սա
նո ղա կան խոր հուրդ» կոչ վող մեծ ըն տա նի
քին ան դա մակ ցե լով՝ ու սա նո ղը ձեռք է բե րում 
մե ծա թիվ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, 
ո րոնք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ներ կա
յաց նել չորս հիմ նա կան խմ բի օգ նու թյամբ. 

• հա մա գոր ծակ ցային, 
• հա ղոր դակ ցա կան, 
• ս տեղ ծա գոր ծա կան, 
• ինք նա կազ մա կերպ ման և ի նք նա

կա ռա վար ման:
 Հա մա գոր ծակ ցային հմ տու թյուն նե րի 

հա մա տեքս տում ա ռա ջին հեր թին կար ևոր
վում է թի մի հաս կա ցու թյու նը: Ը ստ է ու թյան, 
հենց ու սա նո ղա կան տա րի նե րին են ամ բող
ջո վին գի տակց վում կո լեկ տիվ աշ խա տան քի 
պտուղ նե րը: Ու սա նող նե րը հաս կա նում են, 
որ մեկ բռունցք դառ նա լով՝ ի զո րու են ի րա
կա նաց նել ծրագ րեր, ո րոնք ան հա տա կան 
մա կար դա կում դրա կան լուծ ման հաս նե լու 
որ ևէ հնա րա վո րու թյուն չու նե ին (Տե՛ս ա ղյու
սակ 3): 

Ա ղյու սակ 3 
Ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րին ան դա

մակ ցե լու շնոր հիվ ու սա նո ղի հա մա գոր
ծակ ցային հմ տու թյուն նե րին տի րա պե տե լու 
ա ռաջ նա հեր թու թյան կար ևո րու թյու նը ը ստ 
բու հե րի
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ԲՈՒՀ %

ԵՊԼՀ 55

ԵՊՀ 49

ՀՊՏՀ 12

ՀՊՄՀ 28

ԵՊԲՀ 55

ԵՊԿ 12

ՀԱՊՀ 12

ՀԱԱՀ 29

Ու սա նող նե րի կող մից մե ծա պես կար ևոր
վում է նաև հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն
նե րի ձեռք բե րու մը: Ա վե լորդ չի լի նի նշե լը, 
որ ան դա մակ ցե լով ու սա նո ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մարմ նին՝ ու սա նո ղը ձեռք է 
բե րում վս տա հու թյուն, նրա խոս քը դառ նում 
է լսե լի և ա վե լի հա մո զիչ: Դրան է նպաս տում 
ու սա նո ղի մաս նակ ցու թյու նը տա րա բնույթ 
գի տա ժո ղով նե րին, կլոր սե ղան նե րին, 
քննար կում նե րին, ան մի ջա կան կա պը բու հի 
վար չա կազ մի հետ, ին չի շնոր հիվ ու սա նո
ղը ոչ մի այն կա րո ղա նում է ներ կա յաց նել և 
պաշտ պա նել իր շա հերն ու ի րա վունք նե րը, 
այլև պա րարտ հող նա խա պատ րաս տել ու
սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի 
գոր ծու նե ու թյան ը նդ լայն ման հա մար: 

Վս տա հու թյան բա ղադ րի չը ա ռաջ նային
նե րից մեկն է նաև ու սա նող նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի դրս ևոր ման և 
զար գաց ման տե սան կյու նից: Գա լով ու սա նո
ղա կան խոր հուրդ՝ ե րի տա սար դը ստա նում 
է հար թակ՝ ոչ մի այն իր ա կա դե մի ա կան գի
տե լիք նե րը ցու ցադ րե լու, այլև նա խա սի րու
թյուն ու նե նա լու, հա մա խոհ ներ գտ նե լու և, 
ի վեր ջո, սե փա կան ու սա նո ղա կան կյանքն 
ա վե լի վառ և գու նեղ դարձ նե լու հա մար: 

Մեր կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րով ա կն հայտ է դառ
նում ևս մեկ շատ կար ևոր հան գա մանք. 
ան դա մակ ցու թյու նը ու սա նո ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մարմ նին ու սա նո ղին տա լիս 
է կազ մա կերպ վա ծու թյուն և հա մա կարգ վա
ծու թյուն (Ав де е ва 2010): Վեր ջինս ոչ մի այն 
սո վո րում է ճիշտ տնօ րի նել ժա մա նա կը, այլև 
հս տակ ծրագ րում է օր վա և շա բաթ վա ա նե
լիք նե րը՝ կա րո ղա նա լով զբաղ վել այն ա մե
նով, ին չից մեծ օ գուտ և բա վա կա նու թյուն է 

ստա նում: 
Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ կա րող 

ե նք փաս տել, որ ու սա նո ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում ու սա նո ղի մեջ ձևա վո րում է ի նք
նու րույ նու թյուն, նա սո վո րում է բարդ ի րա
վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վել, ո րո շում ներ 
կա յաց նել և պա տաս խա նատ վու թյուն կրել 
դրանց հա մար, ի նչ պես նաև կա րո ղա նում 
է իր տե ղը գտ նել հա սա րա կա կան հա րա բե
րու թյուն նե րում և դրա նից բխող հա մա պա
տաս խան դե րա կա տա րում ի րա կա նաց նել: 
Այս պի սով՝ շնոր հիվ ու սա նո ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մարմ նում ի րենց ծա վա լած 
գոր ծու նե ու թյան՝ ա ռա վել ի նք նու րույն են 
դար ձել Ե ՊԼՀ–ի և Ե ՊԲՀ–ի ու սա նող նե
րը, ա ռա վել պա տաս խա նա տու՝ ՀԱՊՀ–ի, 
ՀԱԱՀ–ի, ՀՊՏՀ–ի և Ե ՊՀ–ի ու սա նող նե րը, 
ի սկ ա հա ՀՊՄ Հ–ի և Ե ՊԿ–ի ու սա նող նե րը 
նոր բար ձունք նե րի են հա սել՝ ամ րապն դե լով 
ի րենց դիր քը հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րում: 

Ցան կա ցած ու սա նող ի րեն հու զող հար
ցե րի հետ կապ ված կա րող է ստա նալ իր 
բու հի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մարմ նի ա ջակ ցու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ, ու
սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մինն 
իր ա ռա քե լու թյու նը պատ շաճ ի րա կա նաց նե
լու հա մար նույն պես բազ մա ճյուղ ա ջակ ցու
թյան կա րիք ու նի: Ո րոշ բու հե րում, ի նչ պի սին 
է, օ րի նակ, ՀԱԱՀ–ը, ու սա նող նե րը կար ծում 
են, որ ո ւս խոր հուրդն ու նի պե տա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք: Ե ՊԲՀ–ի ու սա նող նե րի մի 
զգա լի մաս գտ նում է, որ ու սա նո ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման մարմ նի գոր ծու նե ու թյա նը 
պետք է նպաս տի հա սա րա կա կան ա ջակ
ցու թյու նը, Ե ՊԼՀ–ի և ՀՊՏՀ–ի ու սա նող ներն 
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ա կն կա լում են ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն: 
Մե թո դա կան ա ջակ ցու թյուն հայ ցող ու սա
նող նե րը հե տա զո տու թյան հա մար ա ռանձ
նաց ված բու հե րում հա մե մա տա բար քիչ են: 
Ու սա նող նե րի կող մից տր ված պա տաս խան
նե րից եզ րա կաց նում ե նք նաև, որ ու սա
նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նին 
ցու ցա բեր վող ծրագ րային ա ջակ ցու թյունն 
այն քան էլ ան հրա ժեշտ չէ: Ի րա կա նում, մեր 
կող մից հի շա տակ ված ա ջակ ցու թյան տե
սակ նե րը հա վա սա րա պես կար ևոր են և ան
հրա ժեշտ: Այ սօր ա կա նա տես ե նք լի նում, թե 
ի նչ պես պե տա կան տար բեր օ ղակ ներ բու հե
րի ու սա նող նե րին մաս նա կից են դարձ նում 
պե տա կան կար ևո րու թյան մի շարք մի ջո ցա
ռում նե րի, ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա
լե լու նպա տա կով ու սա նո ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման մարմ նին տար բեր պե տա կան և 
մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
հատ կաց վում են ո րո շա կի ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներ, ո ւս խոր հուրդ նե րի աշ խա տան քը 
շատ հա ճախ գտն վում է հա սա րա կու թյան 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում և այլն: 

Հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում ան հրա
ժեշտ ե նք հա մա րել բա ցա հայ տել նաև, թե 
բու հե րում ու սա նող նե րի ի նք նա կա ռա վար
ման ի նչ պի սի նոր կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար
գաց ման կա րիք է զգաց վում: Ու սա նող նե րի 
մի մա սը կար ծում է, որ ու նի տար բեր ի րա վի
ճակ նե րում ա րագ կողմ նո րոշ ման, մյուս մա
սը՝ նոր ի րա վի ճակ նե րում մաս նա գի տա կան 
խն դիր ներ լու ծե լու դժ վա րու թյուն ներ: Ո րոշ 
ու սա նող ներ կար ևո րում են մշ տա դի տար
կու մը՝ որ պես մաս նա գի տա կան ա ճի դի նա
մի կայի բա ցա հայտ ման գոր ծիք: 

Ինք նա կա ռա վար վե լով հան դերձ՝ ո ւս
խոր հուրդ ներն ի րենց գոր ծու նե ու թյան ի րա
կա նաց ման տար բեր փու լե րում ու նե նում 
են նաև բու հի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա
ժեշ տու թյուն: Մեր հե տա զո տու թյա նը ներգ
րավ ված բո լոր բու հե րի ու սա նող նե րը հատ
կա պես բարձր են գնա հա տում ի րենց ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րի կող մից ցու ցա բեր վող հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյու նը 
և ու ղեկ ցու թյու նը: Ո րոշ բու հե րում (ՀՊՏՀ, 
ՀԱԱՀ, Ե ՊՀ) ի նք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րին ան դա մակ ցող ու սա նող նե րը կա րո
ղա նում են հա սա րա կա կան աշ խա տան քում 
հմ տո րեն կի րա ռել լսա րա նում ձեռք բե րած 

ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյան հմ տու
թյուն նե րը: 

Մեր հար ցու մը թույլ տվեց նաև պար զել, 
որ ու սա նող նե րը է ա պես կար ևո րում են ի նք
նա կա ռա վար ման կոմ պե տեն տու թյուն նե րի 
զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող 
այն պի սի մո տե ցում ներ և տեխ նո լո գի ա ներ, 
ի նչ պի սիք են. 

• անձ նա կողմ նո րո շիչ տեխ նո լո գի ա
նե րը, 

• ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցու մը, 
• ու սա նո ղա կան միջ բու հա կան գոր

ծու նե ու թյան ար դի մո տե ցում նե րը, 
• ինք նու րույն աշ խա տանք նե րը, 
• ուղղ վա ծու թյու նը դե պի մաս նա գի

տա կան ի նք նի րա ցում: 
Հե տա զո տու թյան ա վար տին ու սա նող

նե րին խնդ րել ե նք նաև 10 մի ա վո րա նոց 
հա մա կար գում գնա հա տել ի րենց բու հի ու
սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի 
աշ խա տանք նե րը, ի նչ պես նաև բու հի ու սա
նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը բու հի ղե կա վա րու թյան 
հետ: Ե ՊՀ–ի, ՀԱՊՀ–ի, Ե ՊԼՀ–ի, ՀԱԱՀ–ի, 
ՀՊՏՀ–ի, ՀՊՄՀ–ի, Ե ՊԲՀ–ի ու սա նող նե
րի մե ծա մաս նու թյունն ի րենց ո ւս խորհր դի 
աշ խա տան քը գնա հա տել է շատ բարձր՝ 10 
մի ա վոր, ի սկ ա հա Ե ՊԿ–ի ու սա նո ղու թյունն 
ա վե լին է սպա սում իր ո ւս խորհր դից և վեր
ջի նիս աշ խա տանք նե րը գնա հա տել է 9 մի
ա վոր: 

ՀՊՏՀ–ի, ՀՊՄՀ–ի, ՀԱԱՀ–ի, Ե ՊԼՀ–ի, 
ՀԱՊՀ–ի և Ե ՊՀ–ի ու սա նող նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը գտ նում է, որ բու հի ու սա նո ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի և բու հի ղե
կա վա րու թյան հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
որ ևէ խն դիր չկա, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
գրե թե ի դե ա լա կան մա կար դա կի վրա է: 
Ե ՊԲՀ–ո ւմ և Ե ՊԿ–ո ւմ, սա կայն, մեծ թիվ 
են կազ մում այն ու սա նող նե րը, ո րոնք տես
նում են ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին–բու հի ղե կա վա րու թյուն հա մա գոր
ծակ ցու թյան ը նդ լայն ման և աշ խու ժաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Մեր կող մից է ա պես կար ևոր վում է այն, 
որ շատ հա ճախ այդ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
հիմն ված է լի նում ո ւս խորհր դի նա խա գահ–
ռեկ տոր մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի վրա, ին չից էլ մե ծա պես կախ
ված է ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 



500

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

մարմ նի գոր ծու նե ու թյու նը: 
Ամ փո փե լով կա րող ե նք փաս տել, որ մեր 

կող մից հի շա տակ ված բու հե րի ու սա նո ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն 
ի րենց գոր ծու նե ու թյունն ար դյու նա վետ կեր
պով կազ մա կեր պե լու նպա տա կով կի րա ռում 
են բո լոր դա սա կան և ժա մա նա կա կից գոր
ծիք նե րը: 

Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն դաս
տի ա րակ չա կան ներ գոր ծու թյան տե սան կյու
նից, ի նչն ու սա նո ղին տա լիս է զար գաց ման 
և ի նք նադրս ևոր ման հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կում 
մե ծա պես կար ևոր վում է նաև ու սա նող նե րի 
շա հե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու
նը, ին չը են թադ րում է գոր ծու նե ու թյան այն
պի սի տե սակ ներ, ի նչ պի սիք են միջ նոր դի 
գոր ծա ռույ թը ա կա դե մի ա կան խումբ–դա
սա խոս հա րա բե րու թյուն նե րում, զեղ չե րի 
հա մա կար գից օ գտ վե լու թա փան ցի կու թյու
նը, բու հի վար չա կազ մի կող մից դրս ևոր վող 
դաս տի ա րակ չա կան վե րա բեր մուն քը և այլն: 

Բա ցի դրա նից, ա ռաջ նային է փաս տել, 
որ բու հի կա ռա վար մա նը ու սա նող նե րի մաս
նակ ցու թյան ա պա հո վու մը կար ևոր է նախ 
և ա ռաջ հո գե բա նա կան տե սան կյու նից: Ու
սա նո ղը ձեռք է բե րում ան հրա ժեշտ մո տի
վա ցի ա, ե րբ մաս նակ ցում է ո րո շում նե րի ըն

դուն ման գոր ծըն թա ցին, ին չը դրս ևոր վում է 
ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյամբ պե տա
կան բու հե րի կա ռա վար ման բո լոր օ ղակ նե
րում: 

Բու հե րի ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րը, հս տակ ձևա կեր պե
լով ի րենց ա ռա քե լու թյու նը ե րի տա սարդ նե րի 
խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում, կար ևո րում են 
նաև վեր ջին նե րիս հա սա րա կա կան ակ տի
վու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ըստ է ու թյան, ու սա նո ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման մար մի նը ու սա նո ղու թյան մաս
նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի և ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժի բա ցա հայտ ման ու 
զար գաց ման ա ռաջ նային հար թակ է: 

Ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի աշ խա տանք նե րին մաս նակ
ցու թյու նը տա լիս է փոր ձա ռու թյուն, ո րը ու
սա նող նե րի հե տա գա հա ջո ղու թյուն նե րի 
հիմքն է և օգ նում է ձեռք բե րել այն պի սի 
կոմ պե տեն տու թյուն ներ, ո րոնք նպաս տում 
են աշ խա տան քային շու կա յում մր ցու նակ 
դառ նա լուն: 

Այս պի սով՝ սույն հե տա զո տու թյու նը մեզ 
թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ մեր կող մից 
ՀՀ ո ւթ պե տա կան բու հե րում ի րա կա նաց ված 
հարց ման մաս նա կից ու սա նող ներն ու նեն ու
սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րի՝ ան կհայ տո րեն դրա կան ըն կա լում: 
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 ВОВ ЛЕ ЧЕ НИЕ СТУ ДЕН ТОВ В РА БО ТУ ОР ГА НОВ С ТУ ДЕН ЧЕС КО ГО  
СА МО УП РАВ ЛЕ НИЯ ПЕ РЕ ДО ВЫХ ВУ ЗОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ АР МЕ НИ Я

 А. АПЯН 

С тат ья пос вя ще на проб ле ме вов ле че ния сту ден тов в ра бо ту ор га нов сту ден чес ко го са мо
уп рав ле ния пе ре до вых ву зов Рес пуб ли ки Ар ме ни я.

 Ре зу ми руя про ве ден ные исс ле до ва ния и срав ни тель ный ана лиз, счи та ем не об хо ди мым 
конс та ти ро вать, что сту ден ты 8–и го су дарст вен ных ву зов Ар ме ни и, ко то рые при ня ли учас
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тие в про ве ден ном оп ро се, име ют оп ре де лен но по зи тив ное предс тав ле ние об ор га нах сту
ден чес ко го са мо уп рав ле ни я. В част нос ти, сту ден ты от ме ча ют, что с от ветст вен ност ью и 
удо вольст ви ем вы пол ня ют обя зан нос ти чле на сту ден чес ко го со ве та и ни ког да не со жа ле ли 
о том, что ста ли част ью этой боль шой сем ьи. А сту ден ты, ко то рые не яв ля ют ся чле на ми ор
га на сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния сво е го ву за, мо ти ви ро ва ли сей факт тру до вой или иной 
за ня тост ью. 

STUDENTS’ ENGAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF STUDENT SELF–GOVERNMENT 
BODIES OF THE RA LEADING UNIVERSITIES 

H. APYAN

The article is devoted to the students’ engagement in the activities of student self–government 
bodies of the RA leading Universities. 

Summarizing the research and comparative analysis, it should be noted that the survey con
ducted among students of eight state HEIs showed positive perception on student self–govern
ment bodies. In particular, the students were delighted to mention that they are honored with 
the title of being a member of student council and have never regretted being part of that large 
family, and those who are not members of the student self–governing body of their University 
noted with regret their work or other activities to be reason for non–membership.
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Ազ գային ա վան դույթ նե րի հիմ քում ըն
կած է հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում ժո
ղովր դի կող մից ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի փորձն 
ու ի մաս տու թյու նը, ո րը փո խանց վում է սերն
դե սե րունդ: Ան կախ նոր սերն դի կամ քից 
ու գի տակ ցու թյու նից` ա վան դույ թը կրում է 
հա սա րա կա կան բնույթ: Ա վան դույթ նե րի 
մեջ կար ևոր վում են հա սա րա կա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի այն պի սի սկզ բունք ներ, 
ի նչ պի սիք են հար գան քը մե ծի նկատ մամբ, 
մի մյանց օգ նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը, 
հյու րա սի րու թյու նը, ո րոնք էլ նե րա ռում են 
բազ մա թիվ սո վո րույթ ներ, ծի սա կա տա րու
թյուն ներ և ա րա րո ղու թյուն ներ: 

Յու րա քան չյուր նոր սե րունդ ըն դու նում է 
նա խորդ նե րի փոր ձը, ամ րապն դում, հարս
տաց նում, վե րա փո խում, հա մա պա տաս
խա նեց նում ժա մա նա կի պա հանջ նե րին և 
փո խան ցում գա լիք սե րունդ նե րին: Ա ռա ջա
դի մա կան և կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նե
ցող ա վան դույթ նե րը զար գա նում և կա տա
րե լա գործ վում են, ի սկ հե տա դի մա կան նե րը՝ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում ան հե տա նում: Ա վան
դույ թի դրա կան ո ւժն այն է, որ այս տեղ գա
ղա փար նե րը ներ դաշ նակ են մարդ կանց 
զգաց մունք նե րի, նրանց նե րաշ խար հի հետ:

« Հա ճախ ա վան դույթ բա ռը փո խա րին
վում է սո վո րույթ բա ռով, սա կայն ոչ բո լոր 
սո վո րույթ ներն են, որ կա րող են ա վան դույթ 
հա մար վել: Դրանք եր կուսն էլ ձևա վոր վում 
են հա սա րա կու թյան մեջ, պահ պան վում են 
հա սա րա կա կան կար ծի քի և հա մոզ ման հի
ման վրա, շատ կա յուն են, փո խանց վում են 
սերն դե սե րունդ և ար տա հայ տում են մարդ
կանց վար քի սո ցի ա լա կան նոր մե րը: Ա վան
դույթ նե րը և սո վո րույթ ներն ու նեն նաև տար
բե րու թյուն ներ: 

Սո վո րույ թը ո րո շա կի հա սա րա կա կան 
խմ բի մեջ ա վան դա բար փո խանց վում է և 
դրանց ան դամ նե րի հա մար դառ նում վար
քագ ծային նորմ: Այն ան հատ նե րի հա մար 
ո րո շա կի հա սա րա կա կան և մշա կու թային 

փոր ձին հա ղոր դակց վե լու մի ջոց է: Սո վո
րույթն ա վե լի նեղ հաս կա ցու թյուն է և կապ
ված է ըն տա նե կան ա ռօ րյա կյան քի, հա րա
բե րու թյուն նե րի, կեն ցա ղի հետ: Ա վան դույ թի 
ո լորտն ա վե լի լայն է և գո յու թյուն ու նի հա
սա րա կա կան գի տակ ցու թյան բո լոր ձևե րում` 
բա րո յա կա նու թյան, ի րա վուն քի, գի տու թյան, 
գրա կա նու թյան, ար վես տի, կրո նի մեջ»1: 

Ա վան դույթ նե րում կան սո ցի ալ–մ շա կու
թային այն պի սի հա մընդ հա նուր փաս տեր, 
ո րոնք ի րենց բո վան դա կու թյամբ ար տա հայ
տում են պատ մա կան ան ցյա լի և ներ կայի 
տար րե րը: Պատ մա կան` տն տե սա կան և 
մշա կու թային զար գաց ման ըն թաց քում ծա
գել են տվյալ ժո ղովր դին ա ռանձ նա հա տուկ 
սո վո րույթ ներ և ա վան դույթ ներ: Ա ռան ձին 
ժո ղո վուրդ նե րին բնո րոշ ա վան դույթ նե րը 
կոչ վում են ազ գային ա վան դույթ ներ, ո րոնք 
ա ռա ջա ցել են որ պես օ րի նա չափ եր ևույթ
ներ: Ազ գային ա վան դույթ նե րը բնո րոշ են 
մի այն տվյալ ազ գին, ո րով էլ տար բեր վում 
են մյուս նե րից: Ազ գային ա վան դույթ նե
րի ձևա վոր ման և զար գաց ման վրա ի րենց 
ազ դե ցու թյուն ներն են ու նե նում տվյալ ազ
գի սո ցի ալ–տն տե սա կան պայ ման նե րը, 
աշ խար հագ րա կան դիր քը, կրո նը և այլն: 
Պատ մա կան յու րա քան չյուր ժա մա նա
կաշրջա նում, հա սա րա կա կան կյան քի սո
ցի ալ– հո գե բա նա կան փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի ազ դե ցու թյան տակ դրանք հղկ վում 
են, դառ նում ժա մա նա կի պա հանջ նե րին 
հա մա հունչ, ի սկ այդ ժա մա նա կաշր ջա նին 
չհա մա պա տաս խա նող ա վան դույթ նե րը մո
ռաց վում ե ն՝ ի րենց տե ղը զի ջե լով նո րե րին: 
Ա վան դույ թը ստեղ ծում է ո րո շա կի կարգ ու 
կա նոն, ազ դում ան ձնա վո րու թյան և հա սա
րա կու թյան գի տակ ցու թյան և բա րո յա կան 

1   Տե՛ս Անաստասյան Բ. Հ., Ազգային ավանդույթների, 
սովորույթների  դերը  երեխաների  ընտանեկան 
դաստիարակության  գործում,  Ընտանիք  և  ազգային 
հոգեբանություն  նյութերի  ժողովածու,  Եր.,  ՀՀ 
լուսավորության  նախարարության  մանկա վարժական 
գիտությունների  գիտահետազոտական  ինստիտուտ, 
1991, էջ 29–30:

ՆԱ ՌԱ ՇԱՀ ՆԱ ԶԱՐՅԱՆ

ԱԶ ԳԱՅԻՆ Ա ՎԱՆ ԴՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ  
ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ– ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵՔ
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նկա րագ րի ձևա վոր ման վրա: 
Ա վան դույ թը հա մար վում է մշա կու թային 

կար ևո րա գույն կա տե գո րի ա, ո րն առ կա 
է բո լոր ո լորտ նե րում` նյու թա կան, քա ղա
քա կան, գե ղար վես տա կան, բա րո յա կան 
և այլն: Ազ գային ա վան դույթ նե րը, որ պես 
հայ ժո ղովր դի նյու թա կան և հոգ ևոր մշա
կու թային ար ժեք, բա վա կա նին հա րուստ ու 
ի նք նա տիպ են: Դրան ցից են ժո ղովր դա կան 
բա նա հյու սու թյու նը, ազ գային ծե սե րը, տո
նե րը, տա րա զը, խա ղե րը և այլն:

«Ար ժեք նե րը հա մար վում են մար դու 
գոր ծու նե ու թյան ու վար քի կողմ նո րո շիչ 
այն դեպ քում, ե րբ նրա մեջ ձևա վոր ված են 
ար ժե քային գի տակ ցու թյու նը, ար ժե քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը, դիր քո րո շում նե րը: 
Ար ժե քային կողմ նո րո շու մը ան ձի գոր ծու նե
ու թյան և վար քի մեջ ո րո շա կի ո ւղղ վա ծու
թյունն է դե պի այս կամ այն ար ժե քը, ի սկ 
յու րա քան չյուր ա ռան ձին ի րա վի ճա կում ան
ձը ղե կա վար վում է ար ժե քային գի տակ ցու
թյամբ և ար ժե քային հա րա բե րու թյամբ»1:

Կան ան շարժ կամ ան փո փոխ ա վան
դույթ ներ, ո րոնք թույլ չեն տա լիս նո րա րա
րու թյուն ներ, շե ղում ներ և եր բեք չեն կորց
նում ի րենց ար դի ա կա նու թյու նը: Դ րանք 
բնու թագր վում են ի րենց գո յու թյան եր կա րա
կե ցու թյամբ, եր կա րատև ժա մա նակ պահ
պան վում են ա ռանց փո փո խու թյուն նե րի և 
փո խանց վում են սերն դե սե րունդ, օ րի նակ, 
ազ գային ժո ղովր դա կան խա ղե րը, խո հա
րա րու թյու նը, ծե սե րը, տո նա կան մի ջո ցա
ռում նե րը և այլն: 

Գո յու թյուն ու նեն նաև շար ժա կան կամ 
փո փո խա կան ա վան դույթ ներ, ո րոնք փո
փոխ վե լու լայն հնա րա վո րու թյուն ու նեն` կախ
ված ի րա վի ճա կից կամ հան գա մանք նե րից, 
թեև հիմ քը մնում է ան փո փոխ: Այս տե սա կի 
ա վան դույթ նե րից կա րող են « վե րածն վել» 
նոր նոր մեր, կա նոն ներ: Ա ռանձ նա հա տուկ 
հե տաքրք րու թյուն է ա վան դույթ նե րի` որ
պես մշա կու թային ար ժե քի դի նա մի կան: 
Այն կա րող է սեղմ վել, նե ղա նալ, գրե թե ան
հե տա նալ, ա պա նոր պայ ման նե րում կր կին 
վե րա կանգն վել, զար գա նալ: Եր բեմն ա վան
դույթ նե րը հան գա մանք նե րի ճնշ ման տակ 
ձևա փոխ վում են, դրան ցից մնում են մի այն 
դր վագ ներ, մնա ցորդ ներ, ո րոնք, վերց նե լով 
1   Լ. Թորգոմյան, Մանկավարժական արժեբա նության 
հիմունքներ, Ան–Ջոն, Եր., 2011, էջ 115:

ժա մա նա կա կից կյան քին հա մա պա տաս խան 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, նոր կյանք են ստա
նում:  Նո րա մու ծու թյուն նե րը կա րող են նե
րառ վել նաև այլ ե րկր նե րի մշա կույթ նե րից: 
Ի հար կե, ա վան դույ թի դի նա միկ զար գաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ հա րուստ 
մշա կու թային ժա ռան գու թյուն, որ նպաս տում 
է ա վան դույ թի բազ մա զա նու թյա նը: 

Ա վան դույ թը դրս ևոր վում է մի շարք այն
պի սի կարծ րա տի պե րով, ի նչ պի սիք են սո
վո րու թյու նը, ծի սա կա տա րու թյու նը, նո րաձ
ևու թյու նը և այլն: Դ րանք բո լո րը այս կամ 
այն ի րա վի ճա կում պա րու նա կում են ո րո
շա կի կա նո նա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե
րի հա ջոր դա կա նու թյուն: Օ րի նակ, ա մուս
նա հար սա նե կան ա վան դույ թը զու գորդ վում 
է մի շարք ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով: 
Դրանք տար բեր ազ գե րի մոտ բնու թագր
վում են յու րո վի, ո րով էլ ար տա հայտ վում են 
ազ գային ի նք նու թյու նը, ի նք նա տի պու թյու նը, 
յու րա հատ կու թյու նը: 

Մեծ է ազ գային ա վան դույթ նե րի` որ պես 
ման կա վար ժա կան ար ժե քի դե րը, քա նի որ 
ժո ղովր դին լու սա վո րե լու հա մար ա մե նից 
ա ռաջ պետք է հաս կա նալ նրա հե տաքրք
րու թյուն ներն ու պա հանջ մունք նե րը: Ա վան
դույ թը կար ևո րա գույն ման կա վար ժա կան 
ար ժեք է, ո րը հիմք է հան դի սա նում ե րե խայի 
հա մա կող մա նի զար գաց ման հա մար, ձևա
վո րում է հա սու նա ցող սերն դի հո գե կերտ
ված քը` մի ա ժա մա նակ նրանց ներգ րա վե լով 
սո ցի ալ–մ շա կու թային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ո լոր տը: 

Ար դի ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յում 
իր ու րույն տե ղը պետք է ու նե նա ազ գային 
ա վան դույթ նե րով ի րա կա նաց վող դաս տի
ա րա կու թյու նը: Հայ ժո ղո վուր դը պատ մա
կան եր կա րատև զար գաց ման ճա նա պար
հին մշա կել և ար մա տա վո րել է ի րեն բնո րոշ 
սո վո րույթ ներ, ա ռօ րյա կյան քի կա նոն ներ, 
նոր մեր, ո րոնք, փո խանց վե լով սերն դե սե
րունդ, դար ձել են ազ գային ա վան դույթ և 
օգ տա գործ վում են որ պես նոր սերն դի դաս
տի ա րա կու թյան կար ևոր մի ջոց: 

Դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան քում 
կար ևոր է հաշ վի առ նել ազ գային ա վան
դույթ նե րը, սո վո րույթ նե րը, բար քե րը, ժո
ղովր դա կան կեն ցա ղը, յու րա քան չյուր ազ
գու թյան նկատ մամբ ու նե նալ յու րա հա տուկ 
մո տե ցում: Ե րե խայի հետ տար վող դաս տի
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ա րակ չա կան աշ խա տան քում ան հրա ժեշտ է 
տեղ հատ կաց նել ազ գային ա ռա ջա դի մա կան 
ա վան դույթ նե րին: Դաս տի ա րա կու թյան ար
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա
կով ազ գային ա վան դույթ նե րի պահ պա նու մը 
և կի րա ռու մը կա րող են մե ծա պես նպաս տել 
ա ճող սերն դի կա տա րե լա գործ մա նը, ո րը 
պա հան ջում է ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում, 
ան ցյա լի մշա կույ թի նկատ մամբ բա ցա ռիկ 
նր բազ գա ցու թյուն, ար դի ա կա նու թյան սուր 
զգա ցո ղու թյուն: Սա կայն ա վան դույթ նե րից 
ոչ բո լորն են պահ պա նել ի րենց դաս տի ա
րակ չա կան նշա նա կու թյու նը: Դժ վա րու թյունն 
այն է, որ ազ գային ա վան դույթ նե րում տեղ են 
գտել ոչ մի այն ա ռա ջա դի մա կան, ա ռողջ հա
յացք ներ, այլև հե տա դի մա կան: Ե թե դրա կան 
ա վան դույթ նե րը դաս տի ա րա կու թյան կար
ևոր գոր ծոն են և նպաս տում են մեր ա ռա ջըն
թա ցին, ա պա հե տա դի մա կան ա վան դույթ
ներն, ը նդ հա կա ռա կը, խան գա րում են մեր 
ա ռա ջըն թա ցին, ո ւս տի դաս տի ա րակ չա կան 
աշ խա տան քի հա տուկ ձևե րով և մե թոդ նե
րով ան հրա ժեշտ է պայ քա րել ըն տա նե կան 
կեն ցա ղում դեռևս պահ պան վող վնա սա կար 
սո վո րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի դեմ: 

Օ րի նակ` Նոր տա րին, գե ղե ցիկ ըն տա
նե կան տոն լի նե լով հան դերձ, եր բեմն կրում 
է ոչ չա փա վոր և շին ծու բնույթ: Ո մանք այդ 
օ րե րին ու զում են զար մաց նել շա տե րին, 
ստեղ ծում մր ցակ ցու թյուն: Այս պի սի գոր
ծո ղու թյուն նե րը հա կա դաս տի ա րակ չա կան 
են: Մեկ այլ հե տա դի մա կան ա վան դույ թի 
օ րի նակ է հու ղար կա վո րու թյան, յո թի, քա
ռա սուն քի ճոխ կազ մա կեր պու մը: Այս ծի
սա կա տա րու թյուն նե րը պետք է ի րա գոր ծել 
ծայ րա հեղ հա մես տու թյան պայ ման նե րում, 
սա կայն ա վան դույ թը « պա հան ջում է» կա
տա րել պար տա վո րու թյուն ներ` կր կին մյուս
նե րից ետ չմ նա լու մի տու մով: Փո խա րե
նը հան գու ցյա լին պետք է ճա նա պար հել 
լռու թյան մեջ, ա ռանց լի ու լի սե ղան նե րի: 
Նման ծե սերն ու ա վան դույթ նե րը պետք է 
ի րա գործ վեն մի ան ման բո վան դա կու թյամբ` 
չփոր ձե լով գո նե այս հար ցում մր ցակ ցել մի
մյանց հետ:

Նյու թա կան և սո ցի ա լա կան շատ ար ժեք
ներ ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում են: 
Ո րոշ ա վան դույթ ներ, ո րոնք կար ևոր վում 
է ին սրա նից տաս նա մյակ ներ ա ռաջ, այ սօր 
է ա կան ար ժեք չեն ներ կա յաց նում: Ժա մա

նա կի ըն թաց քում հա յացք նե րը, կար ծիք նե
րը, ար ժեք նե րը փո փոխ վում են: Յու րա քան
չյուր ժա մա նա կաշր ջան ա ռանձ նա նում է իր 
սերն դին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով, ո րոնք ու նեն ի րենց ար ժե քային կողմ
նո րո շում նե րը, նա խա սի րու թյուն նե րը և պա
հանջ մունք նե րը: Բնա կան է, որ ծնող նե րի 
կող մից ըն դուն ված հա սա րա կա կան կյան քի 
նոր մե րը տար բեր վում են հա ջորդ սերն դի 
հա յացք նե րից, ո րից էլ կա րող են ա ռա ջա նալ 
միջ սերն դային հա կա սու թյուն ներ: Դրա նից 
ան ջր պետ է ա ռա ջա նում եր կու սե րունդ նե րի 
սո ցի ա լա կան չա փա նիշ նե րի ու ար ժեք նե
րի միջև, և կրտ սեր սե րուն դը կա րող է բա
ցա սա կան վե րա բեր մունք դրս ևո րել ա վագ 
սերն դի ար ժեք նե րի և հա յացք նե րի նկատ
մամբ: Այս տեղ մեծ ա նե լիք ու նի ա վագ սե
րուն դը: Ըն տա նի քի ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր
նե րից մե կը պա հան ջում է սե րունդ նե րի վրա 
գա ղա փա րա կան ազ դե ցու թյան տար բեր 
ձևե րի ու մի ջոց նե րի խե լա ցի գոր ծադ րում, 
ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել նա
խորդ սե րունդ նե րի՝ ան ցյա լում կու տակ ված 
ար ժե քա վոր փոր ձը, մաս նա վո րա պես ազ
գային ա վան դույթ նե րը:

Քա նի որ ե րե խան դեռևս չու նի կա յա ցած 
ար ժե հա մա կարգ, ա ռա վել հակ ված է ըն դօ
րի նա կե լու շր ջա պա տին: Այս ա ռու մով մեծ է 
ԶԼՄ– նե րի դե րը, ո րոն ցից հա ճախ հն չող ոչ 
ճիշտ հայե րե նը, ցած րա ճա շակ ե րաժշ տու
թյու նը, խա թար ված մտա ծե լա կեր պը, սո ցի
ա լա կան կայ քե րում հա կա սո ցի ա լա կան ու 
հա կազ գային ար ժեք ներ քա րո զող նյու թե րը 
ի րենց բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն են ու նե
նում ե րե խայի ար ժե հա մա կար գի վրա: Ե թե 
ե րե խայի ներ կա յու թյամբ ծնո ղը խրա խու սում 
է ԶԼՄ– նե րի կող մից քա րոզ վող բա ցա սա
կան եր ևույթ նե րը, այդ դեպ քում նմա նա տիպ 
սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում ներ ձևա վոր վե լու 
հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի մեծ է լի նում, և 
ը նդ հա կա ռա կը, ե թե ծնո ղը քն նա դա տում է 
նմա նա տիպ հա ղոր դում նե րը կամ ֆիլ մե րը, 
ա պա հնա րա վոր է` բա ցա սա կան սո ցի ա լա
կան դիր քո րո շում ներ չձ ևա վոր վեն: 

Ազ գային ա վան դույթ նե րի պահ պան ման 
և փո խանց ման մի ջոց ներ են հա մար վում ժո
ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նը, ազ գային 
խա ղե րը, ծե սե րը, տո նե րը, պա րը, տա րա զը, 
զրույ ցը, ծնո ղի ան ձնա կան օ րի նա կը և այլն: 
Դրանք, որ պես ման կա վար ժա կան ար ժեք
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ներ, մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն դաս տի ա րա
կու թյան ո ղջ հա մա կար գի հա մար: Օ րի նակ` 
ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան մեջ մարդ
կանց զգաց մունք ներն ու մտ քե րը, պա հանջ
մունք ներն ու գա ղա փար նե րը հան գում են 
նրան, որ ֆի զի կա կան աշ խա տան քը մար դու 
ֆի զի կա կան, բա րո յա կան և մտա վոր զար
գաց ման հիմքն է և ան հրա ժեշտ գոր ծո նը: 
Աշ խա տան քային ա վան դույթ նե րը հա րուստ 
նյութ են տա լիս աշ խա տան քային դաս տի ա
րա կու թյան ի րա կա նաց ման հա մար:

« Ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան մեջ 
պատ կեր ված է ժո ղովր դի կյան քը, նրա 
աշ խար հա յաց քը, բա րո յա գի տա կան հա
յացք նե րի հա մա կար գը, ժո ղովր դա կան 
փի լի սո փա յու թյու նը և գե ղա գի տա կան ըն
կա լում նե րը: Բա նա հյու սու թյունն ու նի ճա
նա չո ղա կան մեծ ար ժեք, հատ կա պես բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի նա խա պատ մա կան շր ջա նի 
կյան քի ժա մա նա կա հատ վածն ըն կա լե լու 
ա ռու մով»1:

Ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նը վկա
յում է, որ հայ ժո ղովր դին հա տուկ է ե ղել աշ
խա տա սի րու թյու նը, ո րով էլ պի տի դաս տի ա
րակ վի ե րե խան, քան զի այ սօր ձևա վոր վում 
է սպա ռող նե րի սե րունդ: Այս տեղ թե մա տիկ 
ը նդ գր կումն ան սահ ման մեծ է և լայն հնա
րա վո րու թյուն է ստեղ ծում դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տանք նե րի հա մար:

Ժո ղովր դա կան տո նե րի և խա ղե րի ման
կա վար ժա կան կար ևոր կողմն այն է, որ 
դրան ցում ա ռա վել ար դյու նա վե տու թյամբ է 
գոր ծադր վում դաս տի ա րա կու թյան բազ մա
պի սի մե թոդ նե րը: Տո նե րի և խա ղե րի պրո ցե
սում կրտ սեր սերն դի մեջ դաս տի ա րակ վում 
է հար գա լից վե րա բեր մունք աշ խա տան
քային ա վան դույթ նե րի նկատ մամբ: Ազ գային 
ա վան դա կան տո նե րը կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նեն նաև բա րո յա կան դաս տի ա րա
կու թյան հա մար: Ա վան դա կան տո նե րը (Նոր 
տա րին, Վար դա վա ռը և այլն) ի րենց ար մատ
նե րով կապ ված են հայ ժո ղովր դի հա վա տա
լիք նե րի ու պաշ տա մունք նե րի հետ: Օ րի նակ՝ 
Նոր տար վա տո նա կա տա րու թյու նը կապ ված 
է ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա
րե լավ ման, կյան քի նո րաց ման գա ղա փա րի 
հետ: Ազ գային այս գե ղե ցիկ տո նը հաս տա
տո րեն մտել է ըն տա նե կան կեն ցա ղի մեջ: Այն 
1    Դոլուխանյան  Ա.,  Հայ  ժողովրդական  բանա
հյուսություն, Եր., «Զանգակ–97», 2008, էջ 4:

տոն վում է որ պես նա խորդ տար վա ա վարտ 
և նոր տա րին ու րա խու թյամբ ու բերկ րան քով 
նշա նա վո րե լու օր: 

Այ սօր գի տու թյան, կր թու թյան և տեխ նի
կայի զար գա ցու մը թե լադ րում է բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի գլո բա լաց ման գոր ծըն թա ցին 
բնո րոշ ե րան գա վո րում: 

«Գ լո բա լա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ժա
մա նա կա կից աշ խար հի զար գաց մամբ: Այն 
պետք է դի տար կել ոչ մի այն որ պես տն տե
սա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, մշա
կու թային, կր թա կան, է կո լո գի ա կան, այլ 
նաև մի ջազ գային ին տեգր ման գոր ծըն թաց, 
ո րի ար դյուն քում մարդ կու թյու նը դառ նում է 
մի աս նա կան և փոխ կա պակց ված: 

Կր թու թյան գլո բա լաց ման ա ռա ջըն թա
ցին խո չըն դո տում են այն պի սի ո րո շա կի 
պատ ճառ ներ, ի նչ պի սիք են ազ գային ա վան
դույթ նե րը, կր թու թյան ազ գային հա մա կար
գի յու րա հատ կու թյու նը, տվյալ ե րկ րում ազ
գային կր թու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան, մշա կու թային պայ ման նե րը և 
այլն»2:

Ժա մա նա կա կից գլո բա լա ցումն ի նչ պես 
դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն է ու նե նում մար դու ար ժե հա մա կար գի 
վրա: Այ սօր շատ ար ժե քային պատ կե րա ցում
ներ հիմ նո վին փոխ վել են: Չնա յած նրան, որ 
սո ցի ալ–մ շա կու թային ար ժեք նե րը են թարկ
վել են ո րո շա կի կա նո նա կարգ ման, այ նո ւա
մե նայ նիվ հիմ նա կան շեշ տադ րումն ո ւղղ ված 
է դեռևս օ տա րա մուտ նո րա մու ծու թյուն նե րին: 
Ին տեգր վե լով եվ րո պա կան հա մայն քին` ներ
մուծ վում են եվ րո պա կան ար ժեք ներ, ո րոնք 
շատ հա ճախ չեն հա մա պա տաս խա նեց վում 
ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ո րով 
էլ խան գա րում են ըն տա նե կան հա րա բե րու
թյուն նե րի նոր մալ ըն թաց քին, մաս նա վո րա
պես ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյա նը: Այ սօր 
հա սա րա կու թյուն են ներ թա փան ցել մեր ազ
գին ոչ հա րիր ար ժեք ներ, ո րոնք խա թա րում 
են ե րե խայի ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը, 
դաս տի ա րա կու թյու նը: Փո փո խու թյունն ի նք
նին դրա կան եր ևույթ է, սա կայն կար ևոր է, 
որ այն լի նի բնա կա նոն: Ե թե փո փո խու թյու նը 
տե ղի է ու նե նում այդ հա մա տեքս տից դուրս, 
ա պա խա թար վում է ար ժե քային հա մա կար
գը: Նման ի րա վի ճա կում խիստ կար ևոր վում 
2    Տե՛ս  Мардоян  Р.  А.,  Педагогическая  аксиология, 
Гюмри, Элдорадо, 2012, ст. 202.
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են ա վան դա կան ար ժեք նե րի պահ պա նումն 
ու փո խան ցու մը:

Սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րի մեջ ան
գնա հա տե լի է ըն տա նի քի դե րը, որ պես 
մարդ կու թյան կող մից պատ մա կան եր կա
րատև զար գաց ման ըն թաց քում ստեղծ ված 
մե ծա գույն ար ժեք, ո րի զար գաց մամբ շա
հագրգռ ված են և՛ հա սա րա կու թյու նը, և՛ պե
տու թյու նը: Եր կար դա րե րի ըն թաց քում հայ 
ժո ղո վուր դը մշա կել է իր վե րա բեր մուն քը 
ըն տա նի քի նկատ մամբ, քա նի որ այն հայե
րի հա մար մե ծա գույն սր բու թյուն է և սո ցի ա
լա կան կյան քի հիմք: Ըն տա նի քը սեր տո րեն 
կապ ված է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հետ: Այն շատ ա րագ ար ձա
գան քում է հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի ու նե
ցող բո լոր դրա կան և բա ցա սա կան փո փո
խու թյուն նե րին: Սա կայն ըն տա նի քը միշտ չէ, 
որ հա մա պա տաս խա նու թյան մեջ է գտն վում 
տվյալ դա րաշր ջա նի սո ցի ալ–տն տե սա կան 
ի րա կա նու թյան հետ: Նրա դրս ևոր ման հիմ
քե րից մե կը ըն տա նի քի կեն ցա ղա վար ման 
մի ջա վայրն ու փո փոխ վող սո ցի ալ– քա ղա
քա կան պայ ման ներն են: 

Այս ա ռու մով կար ևոր նշա նա կու թյուն ու
նի ըն տա նե կան կեն ցա ղում տեղ գտած մի 
շարք սո վո րույթ նե րի ծագ ման, պատ մա
կան զար գաց ման ըն թաց քում դրանց փո
փո խու թյուն նե րի, կեն ցա ղա վար ման ձևե րի 
բա ցա հայ տու մը: Այն ա ռա վել կար ևոր վում է 
ար դի պայ ման նե րում, ե րբ ա վան դույթ նե րից 
շա տե րը դուրս են մղ վել կեն ցա ղից: Ըն տա
նե կան ա վան դույթ նե րի կի րա ռու մը այ սօր 
չա փա զանց կար ևոր է ժա մա նա կա կից ըն
տա նի քի բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րի ամ
րագր ման և ե րի տա սարդ սերն դի ա ռողջ 

դաս տի ա րա կու թյան տե սան կյու նից: 
Ըն տա նի քի հիմ նա կան նպա տա կը մշա

կու թային ար ժեք նե րի փո խան ցումն է, ո րով 
ե րե խան ոչ մի այն ձևա վոր վում ու զար գա
նում է, այլև հար մար վում է հա սա րա կա կան 
կյան քին՝ ձեռք բե րե լով ան հրա ժեշտ գի տե
լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ: 
Ըն տա նի քում է ե րե խան ա ռա ջին ան գամ 
հա ղոր դակց վում մշա կու թային ար ժեք նե
րին, յու րաց նում վար քագ ծային նոր մեր, 
ի րա կա նաց վում ե րե խայի սո ցի ա լա կա նաց
ման ա ռա ջին փու լը, հար մա րու մը կյան քին: 
Հա սա րա կու թյան նոր մե րը, ար ժեք նե րը, 
սո վո րույթ նե րը, ծե սե րը շատ մեծ դեր են 
խա ղում ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան մեջ: 
Ըն տա նի քում են դր վում ե րե խայի ֆի զի կա
կան, բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան, մտա
վոր դաս տի ա րա կու թյան հիմ քե րը, ո րոնց 
ի րա կա նաց ման հար ցում մեծ է ծնող նե րի 
դերն ի րենց ան ձնային, բա րո յա կան ո րակ
նե րով, վար քագ ծով, ար ժե քային կողմ նո րո
շում նե րով: Յու րաց նե լով ըն տա նե կան մշա
կու թային մի ջա վայ րի ար ժեք նե րը՝ ե րե խան 
դառ նում է հենց այդ ար ժեք նե րի կրո ղը: 

Սա կայն այ սօր խիստ նվա զել է ըն տա նի
քի դերն ու նշա նա կու թյու նը: Ե րի տա սարդ
նե րը ձգ տում են նախ կա յա նա լու, մաս նա գի
տա նա լու և նոր մի այն մտա ծե լու ըն տա նիք 
կազ մե լու մա սին: Նրանք խու սա փում են 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լուց և  փախ
չում են ըն տա նե կան խն դիր նե րից: Պետք է 
բո լոր ջան քե րը ո ւղղ ված լի նեն ըն տա նե կան 
հա մա կար գե րի վե րա կանգն մա նը, ըն տա նի
քի մշա կույ թը հաս կա նա լու, ծնող նե րի ման
կա վար ժա կան մշա կույ թը և կր թա կան նե
րու ժը բա րե լա վե լուն: 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК КУЛЬТУРНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ

Н. ШАXНАЗАРЯН, П. ГЕВОРГЯН

В статье рассматриваются религиозные, бытовые, трудовые, военные национальные 
традиции с точки зрения аксеологии: их ценностное значение и содержание как в культурном, 
так и в педагогическом аспекте.

NATIONAL TRADITIONS AS A CULTURAL AND PEDAGOGICAL VALUE
N. SHAHNAZARYAN, P. GEVORGYAN

The article studies religious, domestic, labor, military national traditions from the standpoint 
of axiology: their value essence and content are revealed both in cultural and pedagogical terms.
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Ա ռող ջու թյու նը կար ևո րա գույն ար ժեք է: 
Այն ա ռաջ նային խն դիր է յու րա քան չյուր ան
ձի, պե տու թյան տն տե սու թյան զար գաց ման 
և հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան հա մար:

 Մար դու ա ռող ջու թյու նը նշա նա կա լի ո րեն 
կախ ված է նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյու նից՝ 
հա սա րա կա կան ու բնա կան գոր ծոն նե րից:

 Հետ ևե լով սնն դա կար գին, ա պա հո վե
լով բա վա րար շար ժո ղա կան ակ տի վու թյուն, 
զերծ մնա լով վնա սա կար սո վո րու թյուն նե
րից ու զին վե լով կյան քին ան հրա ժեշտ գի
տե լիք նե րով՝ կա րե լի է վա րել ա ռողջ ապ րե
լա կերպ: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով մի շարք ա ռա ջա
տար ե րկր նե րում դպ րոց նե րի կր թա կան հա
մա կար գում առ կա է «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» 
ա ռար կան, ո րը սո վո րեց նում է ա շա կերտ նե
րին տի րա պե տել կեն սա կան հմ տու թյուն նե
րի: Մեր ե րկ րում այս հա մա կար գը գոր ծում 
է շուրջ 9 տա րի, ո րին խիստ հետ ևո ղա կան 
է ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու
թյու նը և Մոսկ վայի UNESCO –ի գրա սե նյա կը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ այդ դա
սըն թաց նե րը 2008 –ից ներդր վե ցին 8–9–րդ 
դա սա րան նե րի և 2010 –ից՝ 10–11–րդ դա
սա րան նե րի ծրագ րե րում: Այդ չափ կար ևոր 
աշ խա տան քը հան րակր թա կան դպ րոց նե
րում ստանձ նե ցին ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի ու սու ցիչ նե րը: «Գ լո բալ» հիմ նադ րա մի 
օ ժան դա կու թյամբ, ի նչ պես նաև Հա յաս տա
նի ու սա նող–բ ժիշկ նե րի գի տա կան ա սո ցի
ա ցի այի և Կր թու թյան ազ գային ի նս տի տու
տի հետ հա մա տեղ դա սա վանդ ման հա մար 
պատ րաստ վել են 2800 ու սու ցիչ և 400 դա
սա խոս[1]:

2015թ. Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի և սպոր տի պե տա կան ի նս տի տու
տում1 ներդր վեց «Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
դա սա վանդ ման մե թո դա կան հի մունք նե րը 
հան րակր թա կան դպ րո ցում» ա ռար կան, 

1  Այսուհետ՝ ՀՖԿՍՊԻ:

ո րը պատ րաս տում է ա վան դա կան և ժա
մա նա կա կից դա սա վանդ ման մե թոդ նե րին, 
ին տե րակ տիվ խա ղե րին ու թրեյ նին գին 
լավ տի րա պե տող ման կա վարժ ներ՝ հան
րակր թա կան դպ րոց նե րում դա սըն թաց նե րը 
բարձր մա կար դա կով ի րա կա նաց նե լու հա
մար:

 Քա նի որ շատ կար ևոր է ար դի ե րի տա
սար դու թյան ա ռողջ բա նա կա նու թյու նը, 
կյան քում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու, վնա սա կար 
սո վո րու թյուն նե րից զերծ մնա լու և ա ռողջ 
կեն սա կերպ վա րե լու կա րո ղու թյու նը, հետ
ևա բար խիստ ան հրա ժեշտ է պատ րաս տել 
բա նի մաց և ման կա վար ժա կան հմ տու թյուն
նե րին տի րա պե տող մաս նա գետ ներ, ո րոնք 
կկա րո ղա նան ճիշտ դաս տի ա րա կել ա ճող 
սերն դին: 

Հե տա զո տու թյան խն դիր նե րը: Վե րոն
շյալ նպա տա կի ի րա կա նաց ման հա մար լու
ծել ե նք հետ ևյալ խն դիր նե րը.

1. Բա ցո րո շել ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը 
«Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կայի մա սին:

2. Պար զա բա նել ու սա նող նե րի դիր քո
րո շու մը «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կայի 
նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ:

 Հե տա զո տու թյան մե թոդ ներն ե ն՝
գ րա կան աղ բյուր նե րի ու սում նա սի րու

թյուն, ը նդ հան րա ցում և վեր լու ծու թյուն, 
 սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում: 

Ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը և վե րա բեր
մուն քը«Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կայի 
դա սա վանդ ման վե րա բե րյալ բա ցա հայ տե
լու հա մար կազ մա կեր պե ցինք հար ցա թեր
թի կային հար ցում ՀՖԿՍ ՊԻ –ի 3–րդ և 4–րդ 
կուր սի 200 ու սա նող նե րի շր ջա նում: 

Ա ռա ջին հեր թին փոր ձե ցինք պար
զել նրանց հե տաքրք րու թյունն ա ռար կայի 
նկատ մամբ: Բա ցա հայտ վեց, որ մեր հարց
վող նե րի 90 % –ը հա ճույ քով է մաս նակ
ցում այս ա ռար կայի դա սըն թաց նե րին, ի սկ  
10 % –ը՝ եր բեմն: 

ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԸ «Ա ՌՈՂՋ ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐՊ»  
Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ
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Անհ րա ժեշտ էր բա ցա հայ տել նաև, թե 
ի նչն է մո տի վաց նում նրանց՝ մաս նակ ցե
լու «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» –ի դա սըն թաց
նե րին: Քա նի որ դա սա վանդ վող թե մա նե րը 
վե րա բե րում են կյան քին, և քիչ չէ հա վա նա
կա նու թյու նը, որ նրանք էլ կհայտն վեն կամ 
ար դեն ի սկ հայտն վել են մեր կող մից ներ
կա յաց ված նման ի րա վի ճակ նե րում, հետ
ևա բար գործ նա կան պա րապ մունք ներն 
ան ցկաց վում են ին տե րակ տիվ խա ղե րի 
մե թո դով, ին չը թույլ է տա լիս նրանց ար
հես տա կա նո րեն լի նել այդ ի րա վի ճակ նե րի, 
պատ մու թյուն նե րի հե րոս նե րի դե րում և լի
ար ժեք պատ կե րաց նել, գի տակ ցե լու ճիշտ 
լու ծում տալս տեղծ ված խն դիր նե րի դեպ քում: 
Այս ա ռու մով ու սա նող նե րի 96 % –ը նշել է, որ 
ա ռար կայի դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու 
հա մար, որ պես մո տի վա ցի ա, ծա ռա յում են 
ին տե րակ տիվ խա ղե րը, ո րոնք, ի դեպ, նաև 
հի ա նա լի մի ջոց են նրանց միջև փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի և շփ ման ա մուր կա պե րի 
ստեղծ ման գոր ծում:

87.6 % –ը գտ նում է, որ հե տաքրք րու թյուն 
ա ռա ջաց նում են ներ կա յաց վող թե մա նե րը, 
ո րոնք այ սօր շատ ար դի ա կան են և ա ռողջ 
ապ րե լա կերպ վա րե լու հա մար խիստ ան
հրա ժեշտ,իսկ 97.1 % ու սա նող ներն էլ ը նդ
գծել են, որ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի նաև 
դա սա խոս նե րի վար պե տու թյու նը, դա սե րի 
կազ մա կերպ ման և թե մա նե րի մա տուց ման 
ձևը, ին չը խթա նում է ու սա նող նե րի հա ճա
խում նե րին: Այս հան գա ման քը բա վա կա նին 
բարձր է գնա հատ վել մեր կող մից, քա նի որ 
վկա յում է այն փաս տը, որ ու նե նա լով բա վա
կա նա չափ գի տե լիք ներ և ման կա վար ժա
կան ու մաս նա գի տա կան վար պե տու թյուն՝ 
ա ռար կան դա սա վան դող դա սա խոս նե րը 
կկա րո ղա նան զի նել ա պա գա մաս նա գետ
նե րին հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րով և 
պատ րաս տել ա շա կերտ նե րի հետ շփ ման ու 
ման կա վար ժա կան տար րե րին ու մե թոդ նե
րին տի րա պե տող ու սու ցիչ ներ:

 Շատ կար ևոր էր պար զա բա նել նաև, 
թեծ րագ րով նա խա տես ված ո ՞ր թե մա նե րի
ցեն նրանք ստա ցել լի ար ժեք գի տե լիք ներ:Ա
մե նատ պա վո րիչ ար դյուն քը գրան ցել ե նք 
վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող 
հար ցում, որ տեղ ար ձա նագ րել ե նք 100 % 
դրա կան պա տաս խան: Այ սօր ծխա խո տին, 
ալ կո հո լին և թմ րա նյու թե րին ա ռնչ վող խն

դիր նե րը շատ ար դի ա կան են, քա նի որ վնա
սա կար սո վո րու թյուն նե րի մեջ ը նդ գրկ վող
նե րի թի վը գնա լով մե ծա նում է՝ դառ նա լով 
պատ ճառ քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու թյան 
վատ թա րաց ման, ըն տա նե կան ա նա խոր ժու
թյուն նե րի, ե րի տա սարդ նե րի և դե ռա հաս
նե րի վար քագ ծի խա թար ման լուրջ հիմ նա
հարց: Միև նույն ժա մա նակ պետք է հաշ վի 
առ նել գլո բալ խն դիր հան դի սա ցող ՄԻ ԱՎ և 
ՁԻ ԱՀ վա րա կը, ո րի փո խանց ման աղ բյուր
նե րից մեկն էլ նե րար կային տար բե րա կով 
թմ րա նյու թեր օգ տա գոր ծող ներն են, հետ
ևա բար ստա ցած ար դյունք նե րը լի ար ժեք 
բա վա րա րում են մեր ա կն կա լիք նե րը: 

Սե ռա վա րակ նե րին վե րա բե րող թե մա
նե րի քն նար կու մից ու սա նող նե րի 90 % –ը 
լի ար ժեք բա վա րա րել են ի րենց հե տաքրք
րու թյուն նե րը և,ըստ ի րենց,ու նեն հա մա
պա տաս խան գի տե լիք ներ տվյալ թե մայի 
վե րա բե րյալ: Հարկ է նշել, որ հա մաշ խար
հային չա րիք հան դի սա ցող ՄԻ ԱՎ վա րա
կի փո խանց ման ու ղի նե րից մեկն էլ սե ռա
կան ճա նա պարհն է: Վեր ջինս մեր ե րկ րում 
տե սա կա րար կշիռն է կազ մում ՄԻ ԱՎ –ով 
վա րակ վե լու՝ մյուս եր կու՝ ա րյան մի ջո ցով և 
վա րակ ված մո րից ե րե խային ան ցնե լու ու
ղի նե րի նկատ մամբ:Ըստ 2014 –ի տվյալ նե րի՝ 
[4] ամ բողջ աշ խար հում կա 36,9 մլն ՄԻ ԱՎ –
ով ապ րող մարդ: 1988 –ից մինչև 2017թ. ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում գրանց վել է ՄԻ
ԱՎ վա րա կի 2603 դեպք, ո րոն ցից 66,8 % –ը 
վա րակ վել է սե ռա կան ճա նա պար հով [5]: 

Ոչ պա կաս կար ևոր հարց է թրա ֆի կին գը՝ 
ստր կու թյան ժա մա նա կա կից ան վա նու մը: 
Դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ ու րույն տե ղե կու
թյուն ներ են տր վել ու սա նող նե րին՝ սե ռա կան 
շա հա գործ ման, հար կա դիր աշ խա տան քի, 
ստր կու թյա նը նման վող վի ճա կի, օր գան նե րի 
փոխ պատ վաստ ման և ե րե խա նե րի օգ տա
գոր ծու մը զին ված կոնֆ լիկտ նե րում եր ևույթ
նե րի մա սին: Ոս տի կա նու թյան՝թ րա ֆի կին
գի դեմ պայ քա րի ստո րա բա ժա նու մը [5] 
Երևա նում տա րե կան ար ձա նագ րում է 12–15 
դեպք, սա կայն կար ծիք կա, որ այդ թի վը մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է վե րոն շյա լին, 
քա նի որ զո հե րի մե ծա մաս նու թյու նը չի դի
մում հա մա պա տաս խան մար մին նե րին: Մեր 
ե րի տա սարդ նե րի ևտա րի քով ա վե լի մեծ 
տղա մարդ կանց շր ջա նում շատ տա րած ված 
է ար տագ նա աշ խա տան քը, ո րից շա տե րը 
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ար տերկ րում են թարկ վում են աշ խա տան
քային շա հա գործ ման: Այ դու հան դերձ մեր 
ար ձա նագ րած ար դյուն քը՝ 80 %, այս թե մայի 
շուրջ հու սադ րող է այն ա ռու մով, որ մեր ու
սա նող նե րը ստա ցել են հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք ներ և կկա րո ղա նան հա ջո ղու թյամբ 
այն փո խան ցել ա շա կերտ նե րին:

 Ժա մա նա կա կից և նո րաոճ տեխ նո լո գի
ա նե րի ա ռա ջըն թա ցին զու գա հեռ դեգ րա
դա ցի ա է ապ րում մարդ կանց շար ժո ղա կան 
ակ տի վու թյու նը՝ ա ռաջ բե րե լով ա ռող ջա կան 
բազ մա թիվ խն դիր ներ: Ե րե խա նե րի շար ժո
ղա կան ակ տի վու թյան հար ցե րը բազ միցս 
ու սում նա սիր վում են, և աշ խա տանք ներ են 
տար վում ՀՖԿՍ ՊԻ –ի մաս նա գետ նե րի կող
մից [3],ու պա տա հա կան չէ, որ 2007 –ից 
« Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի դա
սե րը, ը ստ ծրագ րի, հան րակր թա կան դպ
րոց նե րի 1 –ին և 4–11–րդ դա սա րան նե րում 
դար ձան շա բա թա կան 3 ժամ [2]: Շար ժո ղա
կան ակ տի վու թյան կար ևո րու թյան մա սին 
հա մար ժեք գի տե լիք ներ ստա ցել են մեր ու
սա նող նե րի 97,3 % –ը: Հաշ վի առ նե լով այն 
փաս տը, որ մեր բու հի հիմ նախն դիր նե րից 
մեկն էլ շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան հարցն 
է, հետ ևա բար ստաց ված ար դյուն քը լի ար
ժեք ար դա րաց նում է մեր սպա սե լիք նե րը:

Բ նա կա նոն կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ 
պայ ման է նաև ռա ցի ո նալ սնուն դը: Դա սա
վանդ ման ըն թաց քում ներ կա յաց վել են սնն
դի բազ մա զա նու թյան, չա փի զգա ցու մի և 
ռե ժի մի պահ պան ման մա սին հա րուստ գի
տե լիք ներ: Վե րոն շյալ թե մայի վե րա բե րյալ 
հարց վող նե րի մի այն 60 %–ն է նշել, որ դա
սըն թաց նե րի ժա մա նակ ձեռք են բե րել լի ար
ժեք գի տե լիք ներ: Ը ստ մեզ ՝ար ձա նագ րած 
ար դյունք նե րը ո րոշ չա փով կապ ված են մա
տուց վող նյու թե րի ար դի ա կա նու թյան և ե րի
տա սարդ նե րի հե տաքրք րու թյան հետ:

 Մեր հարց ման ըն թաց քում ար ձա նագ րե
ցինք հե տաքր քիր փաս տեր այն մա սին, որ 
ա ռար կայի գի տե լիք նե րը ձեռք բե րե լուց հե
տո ու սա նող նե րը կա տա րել են նշա նա կա լի 
դրա կան փո փո խու թյուն ներ ի րենց և ի րենց 
հա րա զատ նե րի կյան քում: Ու սա նող նե րի 
30 % –ը կա տա րել է փո փո խու թյուն ըն կեր
նե րի և հա րա զատ նե րի շր ջա նում՝ խորհր դի, 
հոր դոր ման տես քով, ի սկ 60 % ու սա նող ներ 
փո փո խու թյուն ներ են կա տա րել ի րենց կյան
քում՝ նրանց մտա ծե լա կերպն ու հա յացք ներն 

են է ա կա նո րեն շր ջա դարձ ման են թարկ վել, 
շա տե րը ծխա խո տից են հրա ժար վել, ո մանք 
էլ սահ մա նա փա կել են ալ կո հո լի օգ տա գոր
ծու մը: 

Այն հար ցին, թե ա րդյո՞ք բա վա րար են 
Ձեր գի տե լիք նե րը հան րակր թա կան դպ րո
ցում դա սա վան դե լու հա մար, 91 % –ը տվել է 
դրա կան պա տաս խան, ի սկ 9 % –ը՝ վստահ 
չե ն ի րենց վրա: Այս փաս տը վկա յում է այն 
մա սին, որ նպա տա կաուղղ ված աշ խա
տանքն ար դա րաց նում է մեր ա կն կա լիք
նե րը, և ա ռար կայի դա սըն թաց նե րից ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը 
և հմ տու թյուն նե րը լի ար ժեք կբա վա րա րեն 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րում «Ա ռողջ ապ
րե լա կերպ» ա ռար կան դա սա վան դե լու հա
մար: 

Իսկ ը ստ ի րենց՝ «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» 
ա ռար կայի դա սա վան դու մը թող նում է դրա
կան ազ դե ցու թյուն դե ռա հաս նե րի և ե րի
տա սարդ նե րի պա տաս խա նա տու վար
քագ ծի ձևա վոր ման վրա: Ար ձա նագ րել ե նք 
հետ ևյալ ար դյունք նե րը. հարց վող նե րի 57 
% –ը նշել է, որ ա ռար կան նշա նա կա լի ազ
դե ցու թյուն է թող նում ա ճող սերն դի բա րո
յա կան նոր մե րի և վար քագ ծի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում, ի սկ 43 % –ը գտ նում է, որ 
մա սամբ: Հան րակր թա կան դպ րոց նե րում 
տա րե կան տասն չորս ժա մյա դա սըն թա ցի 
ա վար տից հե տո ան ցկաց վում է հար ցում՝ 
ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը գնա հա տե լու 
հա մար: «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կայի 
փոր ձարկ ման շր ջա նում դպ րո ցա կան նե րի 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը 40 % –ից ա ճել 
էր մինչև 75–80 % [1]: Բա ցի այդ, կան փաս
տեր, որ մի այն սե ռա կան դաս տի ա րա կու
թյու նը նե րա ռե լով տար բեր ե րկր նե րի դպ րո
ցա կան ծրագ րե րում, դպ րո ցա հա սակ նե րի 
և ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում կր ճատ վել են 
սե ռա վա րակ նե րը և ան ցան կա լի հղի ու թյուն
նե րի ը նդ հա տում նե րը:Այս պի սով,գ նա հա տե
լովՀՖԿՍ ՊԻ –ի ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը, 
դի տե լով դա սըն թաց նե րի ա վար տից հե տո 
նրանց հա յացք նե րի ու վար քի դրա կան փո
փո խու թյուն նե րը, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
մեր ա պա գա մաս նա գետ նե րը պատ րաստ են 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րում «Ա ռողջ ապ
րե լա կերպ» ա ռար կայի դա սա վանդ մա նը:
Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
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З НА НИЯ И ОТ НО ШЕ НИЕ СТУ ДЕН ТОВ К ПРЕ ПО ДА ВА НИЮ ПРЕД МЕ ТА  
«З ДО РО ВЫЙ ОБ РАЗ ЖИЗ НИ»

С. ХА ЧАТ РЯН

В стат ье предс тав ле ны ре зуль та ты про ве ден но го сре ди сту ден тов инс ти ту та фи зи чес кой 
куль ту ры оп ро са, цел ью ко то ро го яв ля лось оп ре де ле ние зна ний и от но ше ния сту ден тов к 
пре по да ва нию пред ме та « Ме то ди чес кие ос но вы пре по да ва ния здо ро во го об ра за жиз ни в 
об ще об ра зо ва тель ной шко ле». Вы яв ле на под го тов лен ностьс ту ден товкп ре по да ва ни юп ред
ме та.

THE ATTITUDE AND KNOWLEDGE OF STUDENTS ABOUT TEACHING  
THE SUBJECT «HEALTHY LIFESTYLE» 

S. KHACHATRYAN 

The article reflects the results of the survey done among ASIPCS students, which aims to find 
out the students’ knowledge and attitude about teaching the subject «The methodological basis 
of teaching healthy lifestyle in secondary schools». It was revealed the students’ preparedness 
towards teaching the subject. 

http://www.aravot.am/2015/12/01/634450/
http://www.osce.org/hy/yerevan/30895?download=true
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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 
բա ցա հայ տե լու այն կար ևոր շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րը, ո րոնք ֆի զի կա կան 
պատ րաս տու թյան հիմքն են կազ մում և 
պատ րաս տու թյան տեխ նի կա տակ տի կա
կան կող մե րի հետ մեկ տեղ ա պա հո վում են 
բարձր մար զա կան ար դյունք ներ: 

Ն ման հիմ նա հար ցի պար զա բան ման 
հա մար նպա տա կա հար մար է ու սում նա սի
րել և վեր լու ծել ը մբ շա մար տի տար բեր ձևե րի 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյուն, ի նչ պես 
նաև ման կա պա տա նե կան մար զադպ րոց
նե րի (Մ.Պ.Մ.Դ.–ի) ու սում նա կան պլան ներ: 
Ան կաս կած ըմ բիշ նե րի ա ռա ջա տար շար ժո
ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի բա ցա հայտ
ման հար ցում կա րե լի է օ գտ վել մար զաձ ևի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի կար ծի քից: 
Սա կայն վեր ջինս ի րա կա նաց վել է մեր կող
մից կազ մա կերպ ված ան կե տային հարց ման 
ար դյուն քում: 

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են հիմ
նա հար ցի պար զա բան ման ա ռու մով ա ռա

վե լա պես մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
և ու սում նա կան փաս տաթղ թե րի վեր լու ծու
թյան ար դյունք նե րը: 

Հոդ վա ծի նպա տակն է մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան և ը մբ շա մար տի մար զադպ
րոց նե րի ու սում նա կան ծրագ րե րի ու սում
նա սի րու թյան և վեր լու ծու թյան հի ման վրա 
բա ցա հայ տել ըմ բիշ նե րի ա ռա ջա տար շար
ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի կազ մը և 
դրան ցում շար ժում նե րի ճշգր տու թյան տե ղը: 

Պա տա նի ըմ բիշ նե րի պատ րաստ վա ծու
թյան տար բեր կող մե րի պա հանջ նե րը նախ և 
ա ռաջ ներ կա յաց ված են Մ.Պ.Մ.Դ.–ի ու սում
նա կան ծրագ րե րում: Պետք է հա վե լել, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խա
ցու մից ի վեր չեն մշակ վել ը մբ շա մար տի ման
կա պա տա նե կան մար զադպ րոց նե րում նման 
հաս տատ ված ու սում նա կան ծրագ րեր, այդ 
ի սկ պատ ճա ռով մենք օ գտ վել ե նք Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյան Մ.Պ.Մ.Դ.–ի ծրագ րե րից:

Դ րանց ու սում նա սիր ման ար դյուն քում 
հնա րա վոր ե ղավ պար զե լու, որ ը մբ շա մար
տի ե րեք ձևե րում ա ռա ջա տար և կար ևոր է 
հա մար վում հինգ ըն դու նա կու թյուն (ա ղյու
սակ 1): 

ԱՐՏՅՈՄ ԴԱՎԹՅԱՆ

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԵ ՏԸ ՊԱ ՏԱ ՆԻ  
ՄԱՐ ԶԻԿ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԱ ՏԱՐ ՇԱՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱՆ  
ԸՆ ԴՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ 

Ըմբ շա մար տի տար բեր ձևե րում ա ռա ջա տար շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն ներ
(ը ստ Մ.Պ.Մ.Դ.–ի ու սում նա կան ծրագ րե րի)
Ա ղյու սակ 1

№ Շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
Ըմբ շա մար տի ձևեր

Հու նահռ ո մե ա կան Ա զատ ոճ ձյու դո
1 ա րա գու թյուն + + +

2 կոոր դի նա ցի ա + + +

3 դի մաց կու նու թյուն + + +

4 ուժ + + +

5 ա րա գաու ժային ըն դու նա կու թյուն + + +

6 ու ժային դի մաց կու նու թյուն +
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Դ րանք են` ա րա գու թյու նը, կոոր դի նա
ցի ան, դի մաց կու նու թյու նը, ու ժը, ա րա
գաու ժային ըն դու նա կու թյու նը: Սա կայն 
հու նահ ռո մե ա կան ը մբ շա մար տի ծրագ րե
րում պա տա նի մար զիկ նե րի պատ րաս տու
թյան գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում են նաև 
ու ժային դի մաց կու նու թյան ըն դու նա կու
թյու նը: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ նշ ված շար ժո
ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի հս կու մը 
ը մբ շա մար տի ու սում նա կան ծրագ րե րում 
ա ռա ջարկ վում է ի րա կա նաց նել բո լոր ու
սում նա կան խմ բե րում՝ փո փո խե լով մի մի
այն նոր մա տի վային պա հանջ նե րը: 

Հատ կան շա կան է, որ ոչ մի ծրագ րում չի 
հի շա տակ վում շար ժում նե րի ճշգր տու թյան 
մա սին, և այն, որ պես պա տա նի մար զիկ
նե րին ան հրա ժեշտ ըն դու նա կու թյուն, չի 
ը նդ գրկ վել ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու
թյան նոր մա տի վային պա հանջ նե րի մեջ: 

Անդ րա դառ նա լով Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյան ը մբ շա մար տի ծրագ րե րին, ու սում
նա կան ձեռ նարկ նե րին և դա սագր քե րին, 
կա րե լի է նշել, որ նրան ցում նույն պես, որ
պես ըմ բի շի հա մար կար ևոր շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն [6, 7, 8] ա ռա ջադր վում 
են նույն ըն դու նա կու թյուն նե րը, ո րոնք հի
շա տակ վում են` Մ.Մ.Մ.Դ.–ի ու սում նա կան 
ծրագ րե րում: 

 Մաս նա վո րա պես Ի. Ի. Ի վա նո վի, Ա. 
Ս. Կուզ նե ցո վի և այլ հա մա հե ղի նակ նե րի 
« Հու նահ ռո մե ա կան ը մբ շա մարտ» գր քում 
[4] մար զու մային գոր ծըն թա ցի ֆի զի կա
կան պատ րաս տու թյան կող մը ա ռա ջարկ
վում է ի րա կա նաց նել մշա կե լով հետ ևյալ 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը` ո ւժ, 
ա րա գու թյուն, դի մաց կու նու թյուն, ճարպ
կու թյուն և ճկու նու թյուն: 

« Ման կա պա տա նե կան ձյու դոյի տե սու
թյուն և մե թո դի կա» ու սում նա կան ձեռ նար
կում` Վ. Բ. Շես տյա կո վը, Ս. Վ. Ե րե գի նա 
[5] ձյու դոիստ նե րի ֆի զի կա կան պատ րաս
տու թյան գոր ծըն թա ցում կար ևո րում են 
հետ ևյալ ըն դու նա կու թյուն նե րի մշա կու մը` 
ո ւժ, ա րա գային ըն դու նա կու թյուն, ու ժային 
դի մաց կու նու թյուն ա րա գու թյուն, դի մաց
կու նու թյուն, կոոր դի նա ցի ա, ճկու նու թյուն 
[1,2]: 

 Վե րը նշ ված բո լոր և ու սում նա սիր ված 
այլ ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րում ըմ բիշ

նե րի հա մար կար ևոր նշում են գրե թե նույն 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը` չհի
շա տա կե լով շար ժում նե րի ճշգր տու թյու նը: 
Ա նդ րա դառ նա լով մեր հան րա պե տու թյու
նում հրա տա րակ ված նման աշ խա տու
թյուն նե րին կա րող ե նք նշել, որ այս ա ռու
մով նույն պես դրան ցում դրս ևոր վել է նման 
մո տե ցու մը: 

 Մաս նա վո րա պես Վ. Ա ռա քե լ յան և այլք 
« Հու նահ ռո մե ա կան ը մբ շա մարտ» ու սում
նա կան ձեռ նար կում [3] հի շա տակ վում է 
սպոր տային մարզ ման տե սու թյու նում և 
պրակ տի կա յում ըմ բիշ նե րի հա մար ա ռա
ջա տար շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րի ցան կը ֆի զի կա կան պատ րաս տու
թյան հա մա կար գում և դրանց մշակ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ա ռա ջա տար 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի բա
ցա հայ տու մը հան գույ ցային հարց է, ո րն 
ըմ բիշ նե րի մր ցակ ցա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րում ու նի կար ևոր նշա նա կու թյուն: 

Ի հար կե ա ռա ջին հա յաց քից դժ վար է 
պատ կե րա ցում կազ մել, որ ա ռան ձին շար
ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ հա րուստ գրա կա նու թյու նը (1, 2) 
բա վա րար է լու սա բա նում նշ ված հիմ նա
հար ցը, սա կայն դրան ցում չի հի շա տակ
վում շար ժում նե րի ճշգր տու թյու նը որ պես 
ան հրա ժեշտ ըն դու նա կու թյուն: 

Ու սում նա սիր ված գրա կա նու թյան մեջ 
հինգ շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյան շար
քում կար ևո րում են ո ւժ, ա րա գու թյուն, 
դի մաց կու նու թյուն, ճկու նու թյուն՝ հատ
կաց նե լով ճարպ կու թյա նը 5–րդ տե ղը: 
Ժա մա նա կա կից ը մբ շա մար տում մար զի կի 
ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան կա
տա րե լա գործ ման հա մար կի րառ վում է 
ա ռան ձին շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րի մշակ ման մե թո դի կա: 

Ուս տի ա ռան ձին շար ժո ղա կան ըն դու
նա կու թյուն նե րի տար բեր դրս ևո րում նե րի 
պար զա բան ման և կողմ նո րոշ ման նպա
տա կով վե րո հի շյալ հե ղի նակ նե րը պատ
րաս տու թյան հա մա կար գում ա ռա ջա տար 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ ա ռա ջար կում են հետ ևյալ բա ցատ
րու թյուն նե րը: 

Մաս նա վո րա պես ու ժի մշակ ման հա
մար ա ռա ջարկ վում են ա ռանձ նաց նել պայ
թու ցիկ ու ժի, բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան 
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ու ժի դրս ևո րում նե րը, ի նչ պես նաև ստա
տիկ և դի նա միկ մկա նային ճի գե րը և այլն: 
Ու սում նա կան ձեռ նար կի հա մա հե ղի նակ
նե րը հա մա րում են, որ մար զու մային գոր
ծըն թա ցում ա րա գու թյան մշա կու մը ըմ բիշ
նե րի ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թյան 
կար ևոր կողմն է, ո րի մշակ ման հա մար 
ա ռա ջարկ վում են տար բեր մար զաձ ևե րից 
ո րո շա կի վար ժու թյուն ներ: Օ րի նակ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում վազ քե րը, մարմ
նա մար զա կան և ակ րո բա տի կա կան վար
ժու թյուն նե րը նպաս տում են ա րա գու թյան 
մշակ մա նը: 

Կապ ված դի մաց կու նու թյան մշակ ման 
հետ մաս նա գետ նե րը ա ռա ջադ րում են 
տար բեր օ ժան դակ մի ջոց ներ՝ կրո սա վազք 
մինչև մեկ ժամ, լար վա ծու թյու նը և բեռն
վա ծու թյու նը չե զո քաց նող ա զատ գո տե
մար տեր՝ մինչև ե րե սուն րո պե: 

Ըմ բիշ նե րի մոտ ճկու նու թյան մշակ ման 
հա մար մաս նա գետ նե րը հե տա մուտ են լի
նում հասց նել այն պի սի օպ տի մալ աս տի
ճա նի, որ կա րող է նպաս տել տեխ նի կա
կան հնարք նե րի հա ջող կա տար մա նը: 

Անդ րա դառ նա լով ճարպ կու թյան մշակ
ման մե թո դի կային՝ մաս նա գետ նե րը ա ռա
ջար կում են բազ մա տե սակ ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն ներ, ո րոնց հիմ քում ըն կած է 
նոր, ան սո վոր ան սպա սե լի ի րա վի ճակ նե րի 
դիր քեր, ել ման դրու թյուն նե րի ստեղ ծում:

Նշ ված ու սում նա կան ձեռ նար կում ըմ
բիշ նե րի ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյան 
հա մա կար գում շար ժում նե րի ճշգր տու թյան 
նշա նա կու թյան հար ցում չեն հի շա տակ վում 
այդ ըն դու նա կու թյան դրս ևո րում նե րի կար
ևո րու թյու նը: 

Պարզ է դառ նում, որ ման րա մասն ներ
կա յաց ված է և վա ղուց ի վեր գործ նա կա
նում կի րա ռում են վե րը նշ ված ըն դու նա
կու թյուն նե րի մշակ ման մե թո դի կա ներ: 
Մաս նա վո րա պես ըմ բիշ նե րի շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյան հա մար հե ղի նակ նե րի կող
մից չեն ա ռա ջադր վում հա մա պա տաս խան 
թես տային ա ռա ջադ րանք ներ: 

Անդ րա դառ նա լով ը մբ շա մար տի ու
սում նա սիր ված հա ջորդ ձևե րում` ձյու դո և 
ա զատ ո ճի ժա մա նա կա կից ու սում նա կան 
ձեռ նարկ նե րին (Բ. Ա ռա քե լ յան, Բ. Սա
ղյան, Կ. Կի րա կո սյան, Է, Գալ տա գա զյան) 
կա րե լի է նշել, որ նրան ցում որ պես ըմ բիշ

նե րի հա մար ա ռա ջա տար ըն դու նա կու
թյուն ա ռա ջադր վում են նույն այն ըն դու նա
կու թյուն նե րը, ո րոնց մա սին ման րա մասն 
ներ կա յաց րե ցինք վե րո հի շյա լում: 

Վեր լու ծու թյու նից պար զա 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: Այս
պես նրանք ի նը շար ժո ղա կան ըն դու 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: Սա կայն հարց ման ար դյուն
քում պար զա բան վեց նաև, որ մար զիչ նե րը 
շատ են կար ևո րում շար ժում նե րի ճշգր
տու թյու նը ըմ բիշ նե րի պատ րաս տու թյան 
ո ղջ հա մա կար գում հա մա րե լով, որ այդ 
ըն դու նա կու թյան կա տա րե լա գոր ծու մը կա
րող է նպաս տել ըմ բիշ նե րի տեխ նի կա կան 
հնարք նե րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րաց մա նը: 

Եզ րա կա ցու թյուն 
Այս պի սով՝ մաս նա գի տա կան գրա

կա նու թյան` դա սագր քե րի, Մ..Պ.Մ.Դ.–ի 
ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև գի տա կան հոդ
ված նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում 
հնա րա վոր ե ղավ բա ցա հայ տել ա զատ, հու
նահ ռո մե ա կան և ձյու դո ը մբ շա մար տում 
մար զիկ նե րի ա ռա ջա տար շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի շր ջա նա կը:

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: 

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 հետ ևյալ շար ժո ղա կան ըն դու նա
կու թյուն նե րը՝ մկա 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 ցա կա
յում են: Ա նհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում այս 
վեր լու ծու թյու նը լրաց նել հու նահ ռո մե ա կան 
ը մբ շա մար տի ա ռա ջա տար մար զիչ նե րի 
տե սա կե տով, ո րը բա ցա հայտ վել է ան կե
տային հարց ման ար դյուն քում:
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Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

 ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ա ռա քե լյան Վ. Բ., Գալս տյան Հ. Գ., Հա րու թյու նյան Խ. Թ., Ա զատ ը մբ շա մարտ, Եր., Հե ղի նա

կային հրատ., 2008, 315 էջ: 
2. Ա ռա քե լյան Վ. Բ., Սա ղյան Բ. Զ., Ձյու դո ը մբ շա մարտ., Եր., Հե ղի նա կային հրատ., 2010, 309 էջ: 
3. Ա ռա քե լյան Վ. Բ., Սա ղյան Բ. Զ., Կի րա կո սյան Կ. Ժ., Գալ տա գա զյան Է. Դ., Հու նահ ռո մե կան ը մբ

շա մարտ., Եր., Հե ղի նա կային հրատ., 2013, 299 էջ: 
4. И ва нов, И. И., А. С. Куз не цов, Р. В. Са мур га шев, Ю. А. Щу ли ка борь ба Гре ко– римс кая Рос тов н/Д: 

Фе никс, 2004, 800 с.
5.  Шес та ков В. Б., С. В., Ере ги на Те о рия и ме то ди ка Детс ко– юн шес ко го Дзю до Моск ва  

ОЛ МА Ме диа Групп 2008г., 216 с.
6.  Фе де раль ный стан дарт спор тив ной под го тов ки по гре ко–римс кой борь бе, М., 2012, 22 c. 
7. Фе де раль ный стан дарт спор тив ной под го тов ки по дзю до, М., 2012, 21 c.
8.  Фе де раль ный ста надрт спор тив ной под го тов ки по воль ной борь бе, М., 2012, 23 c.

МНЕ НИЕ СПЕ ЦИ А ЛИС ТОВ ОБ ОС НОВ НЫХ ДВИ ГА ТЕЛЬ НЫХ  
С ПО СОБ НОС ТЯХ ЮНЫХ СПОРТС МЕ НОВ

А. ДАВ ТЯН

В ре зуль та те изу че ния спе ци аль ной ли те ра ту ры и учеб ных прог рамм детс ко–ю но шес ких 
спор тив ных школ бы ло вы яв ле но, что в гре ко–римс кой, воль ной борь бе и дзю до ос нов ны
ми дви га тель ны ми спо соб нос тя ми спортс ме нов яв ля ют ся си ла, ско рость, гиб кость, лов кость 
и вы нос ли вость.

При ме ча тель но, что ни в од ной прог рам ме и учеб ном по со бии не упо ми на ет ся точ ность 
дви же ний как не об хо ди мая дви га тель ная спо соб ность бор цов. Од на ко, ре зуль та ты ан кет но
го оп ро са тре не ров вы я ви ли важ ность точ нос ти дви же ний в сис те ме тре ни ро вок бор цов. 
По мне нию тре не ров со вер шенст во ва ние дан ной дви га тель ной спо соб нос ти спо собст ву ет 
по вы ше нию ре зуль та тив нос ти тех ни чес ких при е мов бор цов.

HE SPECIALISTS’ VIEW ON THE ADVANCED MOBILITY SKILLS  
OF YOUNG ATHLETES

A. DAVTYAN

As a result of the analysis of special literature and  the programs of children and youth sports 
schools it became possible to identify the circle  of advanced mobility skills of athletes in Free, 
Greco–Roman and Judo Wrestling: strength, speed, flexibility, agility and endurance. It is note
worthy that  the accuracy of movements as the necessary mobility skill of wrestlers is not men
tioned in any program or training manual. Meanwhile, as a result of the survey conducted among 
coaches, it was clarified that they attached importance to  the accuracy of movements in the 
wrestling training system. According to the coaches, the improvement of this skill can contribute 
to improving the efficiency of the wrestlers’ technical tricks.
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Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ԱԲԵԼՅԱՆ ՎԱՐԴԳԵՍ 
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի պետական ինստիտուտի 
ծանրամարտի, բռնցքամարտի և 
սուսերամարտի ամբիոնի ասիստենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՀԻ
Լոռու մարզի Տաշիրի Արտակ Խաչատրյանի 
անվան ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ

ԱԶԱՏՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ
Երևանի թիվ 6 դպրոցի աշխարհագրության 
ուսուցիչ

ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՄԱՅԻՍ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տեխնոլոգիական 
կրթության ամբիոնի դոցենտ 

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կերպարվեստի 
ամբիոնի ասիստենտ

ԱՎԱԳՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի 
դոցենտ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ մանկա վարժության 
և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի հայցորդ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՖԼՈՐԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ երաժշտության 
տեսության դասավանդման մեթոդիկայի և 
նվագարանների ամբիոնի ասիստենտ 

ԱՎԵՏՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Հայ–ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
ընդհանուր ֆիզիկայի և քվանտային 
նանոկառուցվածքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՓՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ մանկավարժության 
և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ

ԲԱԿՈՒՆՑ ՄԱՐԻՆԵ
Սյունիքի մարզի Վերիշենի միջնակարգ դպրոցի 
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ ԱԶՆԻՎ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ թիվ 57 հիմնական 
դպրոցի երաժշտության ուսուցիչ

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ
Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան թիվ 146 
դպրոցի դասվար

ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ՋԵՄՄԱ
ԵՊՀ–ին առընթեր Արտաշես Շահինյանի 
անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցիչ

ԲՈՒԶԻՆԱ ՅՈՒԼՅԱ 
Պլեխանովի անվան ռուսական 
տնտեսագիտական համալսարանի օտար 
լեզուների թիվ 1 ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 
թեկնածու 

ԲՈՒԿՈՒՇՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի 
դասախոս

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՆՆԱ 
Երևանի թիվ 78 դպրոցի ուսուցիչ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՆԱԻՐԱ 
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ հնչյունաբանության 
և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ
Գյումրիի թիվ 42 ավագ դպրոցի քիմիայի և 
կենսաբանության ուսուցիչ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԻԼԻԱ
Երևանի Մայակովսկու անվան թիվ 7 դպրոցի 
դասվար

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ
ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, 
մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ
Գյումրիի թիվ 7 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի 
և գրականության ուսուցիչ

ԳԻՆՈՍՅԱՆ ԱԼՎԱՐԴ
Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի միջնակարգ 
դպրոցի դասվար

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Շիրակի պետական համալսարանի 
կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, կենս. գիտ. 
թեկնածու

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՆԻ
Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Ա. Բակունցի 
անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի 
ուսուցիչ

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կերպարվեստի 
ամբիոնի դասախոս

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՆԱՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆորմատիկայի 
և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ
«Ռեդինետ» ՓԲԸ իրավախորհրդատու

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի 
դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական 
կրթության և կիրառական մանկավարժության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի պետական ինստիտուտի Ա. Ա. 
Լալայանի անվան սպորտի մանկավարժության 
և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 

ԴԱՎԹՅԱՆ ՌԻՏԱ 
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի պետական ինստիտուտի հայցորդ, ք. 
Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոցի ֆիզիկական 
կուլտուրայի ուսուցիչ

ԴԱՎԹՅԱՆ ՍՈՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԵԴԻԳԱՐՅԱՆ ՎՅԱՉԵՍԼԱՎ
ԵՊՀ երաժշտության մանկավարժության 
ամբիոնի դոցենտ

ԵՆՈՔՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 
6 հիմնական դպրոցի պատմության և 
հասարակագիտության ուսուցիչ

ԷՄԻՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի 
հայցորդ

ԹԱՆԳՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 
6 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցիչ

ԹԵԼՈՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 
հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ

ԹՈՌՈՒՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տարրական 
ուսուցման և հայոց լեզվի դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Ստեփանակերտի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 1 
հիմնական դպրոցի դասվար

ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ ԱԻԴԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնա գիտական 
կրթության և կիրառական մանկավարժության 
ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

ԻԿԻԼԻԿՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Գյումրիի թիվ 3 ավագ դպրոցի 
կենսաբանության ուսուցիչ

ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի 
և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԼՈՌԵՑՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Երևանի Ֆ. Նանսենի անվան թիվ 150 
հիմնական դպրոցի դասվար

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի պետական ինստիտուտի ֆիզիկական 
դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի 
ամբիոնի դասախոս

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ 

ԽՈԴԵՐՅԱՆ ԲՈՐԻՍ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տեխնոլոգիական 
կրթության ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. 
թեկնածու

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԷԼՖԻՆԱ
Չարենցավանի Եղիշե Զարենցի թիվ 
5 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցիչ
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ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՈՐ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
պրոֆեսոր

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի 
հայցորդ 

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Գյումրիի թիվ 15 դպրոցի անգլերենի ուսուցիչ

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԻՐԱՐՓԻ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գերմանական 
լեզուների ամբիոնի դասախոս, բան. գիտ. 
թեկնածու

ԿԻՐԱԿՈԶՅԱՆ ՀԱԿՈԲ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
մանկավարժության տեսության և պատմության 
ամբիոնի ասպիրանտ

ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Շենավանի հիմնական դպրոցի պատմության 
ուսուցիչ

ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ 
դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ
Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոցի անգլերենի 
ուսուցիչ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տեխնոլոգիական 
կրթության ամբիոնի հայցորդ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆորմատիկայի 
և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՍԵԴԱ
Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոցի 
տեխնոլոգիայի ուսուցիչ

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
Արցախի պետական համալսարանի դասախոս

ՀԱՐՈՅԱՆ ՆԵԼԼԻ
Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոցի դասվար

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՇՈՏ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տեխնոլոգիական 
կրթության ամբիոնի դոցենտ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 
հիմնական դպրոցի պատմության և հայ 
եկեղեցու պատմության ուսուցիչ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 
Երևանի Ջ. Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 
հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպեդիայի և 
վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ
Հյուսիսային համալսարանի մանկավարժության 
և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

ՂԱԶՈՒՄՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Իջևանի թիվ 4 հիմնական դպրոցի դասվար

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական 
կրթության և կիրառական մանկավարժության 
ամբիոնի հայցորդ

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ
Շիրակի պետական համալսարանի ընդհանուր 
տնտեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, 
ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ 
Կրթության ազգային ինստիտուտի Լոռու 
մասնաճյուղի կենսաբանության մասնագետ, 
Սպիտակի շրջ. Ղուրսալի գյուղի միջնակարգ 
դպրոցի կենսաբանության ուսուցիչ

ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ ՎԵՐԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու 

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՆՆԱ
Շիրակի մարզի Կրաշենի միջնակարգ դպրոցի 
անգլերենի ուսուցիչ 

ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի օտար լեզուների 
ամբիոնի դասախոս

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԱՆԱԻԴԱ
Տավուշի մարզի Պառավաքարի միջնակարգ 
դպրոցի ուսուցիչ
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ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԱՆՈՒՇ
Երևանի ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի հայոց լեզվի 
և գրականության ուսուցիչ

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 135 
հիմնական դպրոցի ուսուցիչ

ՄԻԴՈՎԱ ՎԵՆԵՐԱ 
Պլեխանովի անվան ռուսական տնտեսա
գիտական համալսարանի օտար լեզուների թիվ 
1 ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու 

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԵՎԱ
Պլեխանովի անվան ռուսական տնտեսա
գիտական համալսարանի օտար լեզուների թիվ 
1 ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու 

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Շիրակի մարզի գ. Հառիճի միջնակարգ դպրոցի 
դասվար

ՄԻՐԶՈՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ 
Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոցի հայոց 
լեզվի և գրականության ուսուցիչ

ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ ՄԱՐԳՈՒՇ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու 

ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Գյումրիի թիվ 26 դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցիչ

ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Մ. Նալբանդյանի անվան հիմնական դպրոցի 
դասվար

ՄՈՒԿՈՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՀԻ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կերպարվեստի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի 
պատմության ուսուցիչ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 
հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ ԱՇԽԵՆ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Արարատ 
Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 
բան. գիտ. թեկնածու

ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ
Ջավախքի մարզամշակութային 
կազմակերպության աշխատակից, մեթոդիստ

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԵՔՆԱԶԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մաթե մատիկայի 
և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի 
ասիստենտ 

 ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Կոտայքի մարզի տարածաշրջանային 
պետական քոլեջի դիզայնի ամբիոնի դասախոս

ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի 
դասախոս

ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ
ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղի դասախոս, 
ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու

ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր մատիկայի 
և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
ասպիրանտ

ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Արտաշատի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 2 
հիմնական դպրոցի ուսուցիչ

ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ ՆԱՌԱ
ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
ՇՊՀ աշխարհագրության, կենսաբանության 
և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կենս. գիտ. 
թեկնածու

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր մատիկայի 
և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
«Մուլտի գրուպ կոնցեռն» ՍՊԸ 
կազմակերպության թարգմանչուհի

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու 
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ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
ԿԱԻ Շիրակի մասնաճյուղի քիմիայի մեթոդիստ, 
Շիրակի պետական համալսարանի քիմիայի 
ամբիոնի դոցենտ, քիմ. գիտ. թեկնածու

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 
հիմնական դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի (Ստեփանակերտի մասնաճյուղ) 
դասախոս

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԺԱՆՆԱ
ԵՊՀ ֆարմքիմիայի  և ֆարմակագնոզիայի 
ամբիոնի դոցենտ, քիմ. գիտ. թեկնածու

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԿԻՄԱ 
Երևանի թիվ 167 հիմնական դպրոցի քիմիայի 
ուսուցիչ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՇՈՂԻԿ
ՇՊՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ԼԻԶԱ
Արագածոտնի մարզի Կարինի միջնակարգ 
դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Սպիտակի ավագ դպրոցի կենսաբանության 
ուսուցիչ

ՍԱՐՅԱՆ ԻՌԵՆԱ
Գյումրիի «Ֆոտոն» վարժարանի քիմիայի 
ուսուցիչ

ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՄԵԼԱՆՅԱ
Երևանի Ջ. Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 
հիմնական դպրոցի դասվար

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ԿԱՐԻՆԱ
ԵՊՀ թիվ 2 ամբիոնի հայցորդ

ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոցի դասվար

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Երևանի թիվ 200 հիմնական դպրոցի դասվար

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ 
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի 
և սպորտի պետական ինստիտուտի 
մագիստրատուրայի բաժնի պետ, մանկ. գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ
Երևանի թիվ 167 հիմնական դպրոցի հայոց 
լեզվի և գրականության ուսուցիչ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԻԼՅԱ
ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի 
դասախոս

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍՈՆՅԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տեխնոլոգիական 
կրթության ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. 
թեկնածու

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ
Երևանի թիվ 167 հիմնական դպրոցի 
երաժշտության ուսուցիչ

ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտ

ՏՐՈՍՏԻՆԱ ԿԻՌԱ
Պլեխանովի անվան ռուսական 
տնտեսագիտական համալսարանի օտար 
լեզուների թիվ 1 ամբիոնի ավագ դասախոս

ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային 
վարժարանի կերպարվեստի ուսուցիչ, ՀՀ 
նկարիչների միության անդամ

ՕՀԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
ԵՊԼՀ կրթության կառավարման և 
պլանավորման ամբիոնի հայցորդ

ՕՔՍՈՒԶՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
ՇՊՀ աշխարհագրության, կնսաբանության 
և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կենս. գիտ. 
թեկնածու
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ԳԱՅԱ ՆԵ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ
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Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՄԵԺ ԼՈՒՄՅԱՆ, Ի ԳՈՐ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ
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