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ՀԱՆԴԵՍԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆ Է
«ՏԱԹԵՎ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԸ»
«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ» ԱՄՍԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍՈԿՐԱՏ		 «Տաթև ԳԿՀ»–ի գլխավոր տնօրեն, համարի
պատասխանատու խմբագիր
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐԱՄ 		 Խմբագրի տեղակալ
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ		 Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հայկական պետական
ինստիտուտի ռեկտոր
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ		 ՀՀ ԲՈՀ–ի նախագահ
ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ ՋՈՒԼԻԵՏԱ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ.
դոկտոր
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՆՈՐԻԿ		 ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ.
դոկտոր
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ		 Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԼԵՄՍ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ.
դոկտոր
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՄ		 Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ–ի
թղթակից անդամ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱԶԱՐՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի հատուկ մանկավարժության
ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի օտար լեզուների ֆակուլտետի
դեկան, բան. գիտ. թեկնածու
ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ		 Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի տնօրեն
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՈՐ 		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի օտար լեզուների
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ		 Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ.
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՄԱՐԴՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ		 Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավար
ժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի
դեկան, մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԼԻԴԱ		 Երևանի պետական բժշկական համալսարանի քիմիայի ամ
բիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ		 «Քվանտ» վարժարանի տնօրեն
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ		 Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ դասախոս
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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ե Վ Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր ԱԿ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ԱԾԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Ածականը գրաբարի կարևոր խոսքի մա
սերից է, և դրա համակողմանի ուսուցումը
չափազանց կարևոր է գրաբարի բնագրերը
հասկանալու և թարգմանելու տեսակետից:
Ածականները յուրաքանչյուր լեզվի բառապա
շարում հսկայական բառազանգված են, գրա
բարի ածականներն ունեն հարուստ քերակա
նական կարգեր, դրսևորում են ձևաբանական
ընդգծված առանձնահատկություններ:
ԵՊՀ–ում որոշակի ժամաքանակով գրա
բար են ուսումնասիրում ոչ միայն ապագա
բանասերները, այլև արևելագետները, աստ
վածաբանները, պատմաբանները, մշակու
թաբանները, կովկասագետները, արվեստա
բանները:
«Գրաբար» առարկայի ուսուցումը տարբեր
ֆակուլտետներում ուղեկցվում է միջանկյալ
գրավոր քննություններով, իսկ հայ բանասի
րության ֆակուլտետում` նաև եզրափակիչ բա
նավոր քննությամբ:
Հին հայերենով ավանդված է գրական
հսկայական, բազմաբովանդակ ժառանգու
թյուն` գիտական, փիլիսոփայական, կրոնա
կան, գեղարվեստական գրականություն, որ
տարբեր ուսումնասիրությունների անսպառ
նյութ է տա
լիս: Որ
պես խոս
քի մաս, ինչ
պես
այլ լեզուներում, գրաբարում ևս ածականն ու
նի իմաստային հստակ բնորոշում` առարկայի
հատկանիշի հասկացության արտահայտում:
Առարկայի հատկանիշի գաղափարը ածա
կանների միջոցով կարող է ունենալ տարբեր
որակական և քանակային դրսևորումներ,
տարածական ու ժամանակային հարաբե
րություններ, ներքին ու արտաքին ընկալման
առանձնահատկություններ:
Սույն հոդվածում չենք անդրադառնա գրա
բարի ածականի բառակազմությանը, բառաի
մաստային խմբերին:
Գրաբարի ածականի ուսուցումը կատար
վում է 2 ուղղությամբ.

1. Կարդալ և թարգմանել գրաբարյան
փոքր հատվածներ` ընթերցանությունը զու
գորդելով տեքստից քաղված ածականների
ձևաբանական և շարահյուսական առանձնա
հատկությունների վերհանումով:
2. Դասագրքից ընտրել և կատարել թե
մային վերաբերող համապատասխան գործ
նական վարժություններ:
Ածականը` իբրև խոսքի մաս, գրաբարում
դրսևորվում է իր հարուստ քերականական
կարգերով` թիվ, հոլով, հոլովում: Ի տարբե
րություն ժամանակակից հայերենի, որտեղ
ածականը իր հիմնական, որոշչային կիրա
ռությամբ չունի թեքման ձևեր, գոյականի հետ
գործածվում է ուղիղ ձևով, առավելապես նա
խադաս կիրառությամբ` անհամաձայն մնա
լով նրա հետ հո
լո
վով և թվով, գրա
բա
րում
ածականները հիմնականում համաձայնում
են գոյականներին: Ածականի հիմնական
կիրառությունը գրաբարում որոշչի պաշտոն
կատարելն է, որը պայմանավորված է ածա
կանի խոսքամասային նշանակությամբ: Այս
տեղ կարևոր է առանձնացնել 2 արմատական
հարց`
1. Որոշիչ–որոշյալի շարադասությունը, որը
գրաբարի շարահյուսության կարևորագույն
հարցերից է:
2. Որոշիչ–որոշյալի համաձայնությունը
գրաբարում:
Գրաբարում ածականներն ունեն համե
մատության աստիճաններ, որոնք արտա
հայտում են դրանց մեջ դրսևորվող տարբեր
քանակային և որակային դրսևորումներ:
Գրաբարում ածականների համեմատության
աստիճանները երեքն են` դրական աստիճան,
բաղդատական աստիճան, գերադրական աս
տիճան:
Տարբեր լեզուներում ածականի համեմա
տության աստիճանների արտահայտման մի
ջոցները տարբեր են: Գրաբարում ածականի
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համեմատական աստիճանը կազմվում է.
ա) ածանցմամբ. սովորաբար այս աստի
ճանում ածականները ստանում են
–գոյն վերջածանցը` լաւագոյն, հզօրա
գոյն, որոնք աշխարհաբարում գերադրական
աստիճանի իմաստ են արտահայտում, այ
սինքն` հզօրագոյն գրաբարում նշանակում է
ոչ թե «ամենահզոր», այլ «ավելի հզոր»1:
բ) նկարագրական եղանակով. այս դեպ
քում ածականից հետո դրվում է քան նախադ
րությունը, որին հաջորդում է համեմատելի
բառը` հայցական հոլովով, օրինակ` լաւ քան
զնա – նրանից ավելի լավ, հզօր քան զգա
զան – գազանից ավելի հզոր և այլն:
Գրաբարում կա հետաքրքիր երևույթ. եր
բեմն ածականի համեմատական աստիճանը
դրսևորվում է այս երկու եղանակների զու
գադրմամբ, ինչպես «…Բազումք ի ձէնջ լա
ւա
գոյն եք քան զիս արու
թե
ամբ» (Ձեզնից
շատերը ինձնից ավելի լավն են քաջությամբ):
Ընդունված է ասել, որ ածականի գերադ
րական աստիճանը գրաբարում արտահայտ
վում է կարի, յոյժ, սաստիկ, անհնարին,
խիստ և նման մակբայների միջոցով, ինչպես`
կարի մեծ – շատ մեծ, ամենամեծ, յոյժ իմաս
տուն – շատ իմաստուն, իմաստնագույն:
Գրաբարում ածական անունները հոլով
վում են, սակայն չունեն հոլովման հատուկ հա
մակարգ: Այս է պատճառը, որ գրաբարի որոշ
դասագրքերում գոյական անուններն ըստ հո
լովումների բաշխելիս զուգահեռաբար նկատի
են առնվում նաև ածական անունները2:
Գրաբարի քերականներ Ռ. Ղազարյանը
և Հ. Ավետիսյանը3, սակայն, այլ մոտեցում որ
դեգրեցին, և նրանց դասագրքում ածականի
հոլովումը ներկայացված է գոյականից առան
ձին, որը, մեր կարծիքով, պայմանավորված
է հետևյալ հանգամանքով: Այսպիսի մոտեց
մամբ գրաբարի և ժամանակակից հայոց լեզ
վի ձևաբանության ուսուցումը ընթանում է զու
գահեռ:
Ածական անունները գոյականների հետ
գործածվում են թե՛ նախադաս, թե՛ հետադաս:
Նախադաս գործածության դեպքում միա
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:
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վանկ ածականները հոլովվում են, իսկ բազ
մավանկ ածականները, բացառությամբ մի
քանի երկվանկ ածականների, բարի, փոքր,
բարձր, սովորաբար չեն հոլովվում: Հետա
դաս գործածվելիս ածական անունները ընդ
հանրապես հոլովվում են` հոլովով ու թվով
համաձայնելով գոյական անվանը` իհարկե,
հոլովվելով ոչ թե տվյալ գոյական անվան,
այլ իրենց հատուկ հոլովմամբ: Ս. Ղազարյա
նը, խոսելով նախադաս և չհամաձայնեցված
ածական–որոշիչների գործածության մասին,
նշում է, որ դրանք իշխել են ընդհանրապես
խոսակցական լեզվում ու բարբառներում և
ավելի ու ավելի են տարածվել, մինչև վերջնա
կանապես դարձել են իշխող երևույթներ հայե
րենի հետագա շրջանների շարահյուսության
մեջ4: Չնայած այս հանգամանքին` գրաբարում
դեռևս պահպանվում էր հետադաս և համա
ձայնեցված ածական որոշիչների գերակշռու
թյունը, որը խախտվում է բավականին ուշ` մի
ջին հայերենի շրջանից: Վ. Քոսյանը շեշտում
է այն միտքը, որ եթե Աստվածաշնչում ածա
կան որոշիչներն ավելի հետադաս էին, ապա
ինքնուրույն կամ թարգմանական երկերում,
ընդհակառակն, ավելի նախադաս էին լի
նում5: Սակայն ցարդ որևէ լեզվաբանի կողմից
չի կատարվել նյութի փոքրիշատե հիմնավոր
վիճակագրական քննություն, որը կարող էր
հիմք դառնալ բոլորովին այլ եզրահանգումնե
րի ու բնութագրումների, ինչպես նաև ամբողջ
գրաբարի և նրան համընկնող կամ նախոր
դող ժամանակների ժողովրդախոսակցական
լեզվի շարահյուսական նույն երևույթների
զարգացման առանձնահատկությունների վե
րաբերյալ, քանի որ լեզվական երևույթների
փոփոխությունը տեղի է ունենում ոչ թե միան
գամից, այլ աստիճանաբար, որ երբեմն կա
րող է տևել երկար ու ձիգ դարեր: Ասվածի վառ
վկայությունը կարող են լինել նաև հնագույն
ժամանակներից մեզ հասած հայ ժողովրդա
կան բանահյուսության գողտրիկ պատառիկ
ներում պահպանված ածական որոշիչները:
Գրաբարում ածականի հետ կապվում է
տարածված մի հետաքրքիր ոճական արտա
հայտություն. ածականը ստանում է –ութիւն
ածանցը, վերածվում վերացական գոյականի,
4
Տե՛ս Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի համառոտ
պատմություն, Եր., 1981, էջ 124:
5
Տե՛ս Քոսյան Վ., Գրաբարի բառակապակցություն
ները, Եր., 1980, էջ 39:
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սակայն պահպանում է ածականի իմաստը:
–Ութիւն ածանց ստացած այդպիսի բառերը
գոյականների հետ գործածվում են 2 ձևով`
մեծ մասամբ սեռական հոլովով կամ ուղիղ
ձևով, և 2 դեպքում էլ հատկացուցիչ–հատկա
ցյալի կապակցություն են, որ պիտի թարգմա
նել որպես որոշիչ–որոշյալ, այլ կերպ ասած`
վերացական գոյականը թարգմանվում է որ
պես ածական1, օրինակ` բանս բարութեան –
բարի խոսքեր, զդառնութիւն թիւնից – դառն
թույներ, պաշտօն պղծութեան – պիղծ պաշ
տամունք և այլն:
Գրաբարի ածականի, ինչպես նաև ցան
կացած այլ խոսքի մասի ուսուցումը դասախո
սից պահանջում է ժամանակակից գրական
արևելահայերենի ձևաբանության քաջատե
ղյակություն, քանի որ առանց անընդհատ հա
մեմատություններ կատարելու ժամանակա
կից հայերենի լեզվական համապատասխան

իրողությունների հետ` անհնար է առաջին
կուրսի ուսանողին բացատրել գրաբարյան
որևէ քերականական երևույթ:
Ածականի հոլովումը, գործածության նր
բությունները ուսանողին առավել հասանե
լի դարձնելու կարևորագույն ձևը, ինչ խոսք,
համագործակցային մեթոդների օգնությամբ
բնագրային բազմազան տեքստերի թարգմա
նությունն է և դրանց վրա կատարվող աշխա
տանքը, այդ բնագրերում գործածված ածա
կանների առանձնացումն ու վերլուծությունը
տարբեր վարժությունների միջոցով, այսինքն`
քերականական ուսուցման այն ուղին, որը են
թադրում է լեզվական իրակությունների ընկա
լում, իմաստավորում, կանոնների ու սահմա
նումների հստակ ու հասկանալի ձևակերպում,
դասի ամրապնդում, տնային աշխատանքի
կատարում, ստուգում, ամփոփում2:
susannagrigoryan@ysu.am
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫК А
С. ГРИГОРЯН
В статье рассматривается проблема обучения прилагательного древнеармянского язы
ка. Методика преподавания прилагательных одна из важнейших проблем обучения, пос
кольку прилагательные в системе частей речи различаются своими особенными смысловы
ми свойствами и грамматическими категориями. Прилагательные древнеармянского языка
(грабара) имеют грамматические категории числа, падежа, рода и склонения. Преподавание
древнеармянского прилагательного имеет познавательное значение.

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
2

Տե՛ս Մկրտչյան Է., Գրաբարի դասընթաց, Եր., 2008, էջ 49:
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ՌԻՏԱ ԴԱՎԹՅԱՆ

«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԾՐԱԳՐԻ
ԸՆՏՐՈՎԻ ՆՅՈՒԹԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
Ընդհանուր կրթության որակի բարձրաց
ման նպատակով կրթության արդիականաց
ման հայեցակարգում նշվում է կրթության
անհատականության ու դիֆերենցման ան
հրաժեշտությունը՝ պետական կրթական
չափորոշիչների ապահովմամբ՝ հիմնված
կրթական հաստատությունների բազմազա
նության և ուսումնական ծրագրերի տարբե
րակայնության վրա: Ինչպես նշում է Գ. Ս.
Թումանյանը [6], «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայից ճիշտ մշակված ուսումնական
ծրագիրը մանկավարժական համակարգի
ձևավորման կարևոր գործոնն է:
Գրական
աղբյուրների
ուսումնասի
րությունը և վերլուծությունը թույլ է տալիս
փաստել, որ ինչպես արտասահմանյան
երկրներում, այդպես էլ Հայաստանի Հան
րապետության «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայի ծրագրերը կազմված են երկու
բաղադրիչից՝ բազային և ընտրովի նյութ [1;
2]: Ֆիզիկական դաստիարակության գոր
ծընթացի արդյունավետության ապահով
ման կարևորագույն նախապայման է ծրագ
րային նյութի բովանդակության լիարժեք
յուրացումը:
Ծրագրի բազային բովանդակության տի
րապետումը կարևոր է սոցիալական և ման
կավարժական տեսանկյունից: Սոցիալա
կան առումով այն ապահովում է պետական
կրթական չափորոշիչների պահանջների
կատարում: Մանկավարժական
տեսանկյունից ծրագրային նյութի բա
զային բաադրիչի տիրապետումը հնարա
վորություն է տալիս ապահովելու ֆիզիկա
կական դաստիարակության գործընթացի
անընդհատությունը (հեշտացնել անցումը
մեկ տարիքային խմբից մյուսը, ապահովել
օրգանիզմի հարմարողականությունը կյան
քի տարբեր պայմաններին՝ ուսումնական
հաստատության փոփոխությունը, մասնա
գիտության տիրապետումը, ծառայելը բա
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նակում և այլն) և ամենակարևորը՝ անձի
բազմակողմանի զարգացումը, առողջու
թյան ամրապնդումը, ֆիզիկական պատ
րաստության անհրաժեշտ մակարդակի
ապահովումը [4]:
Ծրագրային նյութի բազային բաղադրիչի
հետ մեկտեղ ծրագրի բովանդակությունում
պետք է հաշվի առնել նաև տարածաշրջանի
բնակման պայմանները, ազգային առանձ
նահատկությունները, սովորողների հե
տաքրքրությունները, ուսուցչի մարզական
մասնագիտությունը: Այդ հանգամանքը դր
դել է մասնագետներին մշակելու ֆիզիկա
կան դաստիարակության ծրագրեր, որոնք
ընգրկում են ինչպես բազային, այդպես էլ
տարբերակային (վարիատիվ) բովանդակու
թյուն:
Գիտական առումով հիմնական հարցը
կայանում է ծրագրի բազային և ընտրովի
նյութի օպտիմալ հարաբերության բացա
հայտման մեջ՝ տարրական, միջին, ավագ
դպրոցների համար, շաբաթվա երկու և ավե
լի դասաժամերի կազմակերպման դեպքում:
Երկարամյա
ուսումնասիրությունների
ար
դյուն
քում Վ. Ի. Լյա
խը և Ա. Ա. Զդան
ևիչը [5] հանգեցին այն եզրակացության,
որ ծրագրի բազային և ընտրովի նյութի յու
րացման դասաժամերի լավագույն հարա
բերությունը կարող է լինել հետևյալ համե
մատականության՝ 70–80 %–ը 30–20 %–ին՝
տարրական դպրոցում, 60–70 %–ը 40–30
%–ին ՝ միջին դպրոցում և 50–60 %–ը 50–40
%–ին՝ ավագ դպրոցում:
Փորձագիտական ուսումնասիրություն
նե
րը ցույց են տվել, որ ը
նտ
րո
վի նյու
թի
բովանդակությունը կարող է լինել բազմա
զան: Մի դեպքում կարող է իրականացվել
բազային նյութի որոշ վարժությունների խո
րացված ուսուցում, մյուսում՝ իր մեջ ներառել
նյութեր մեկ կամ մի քանի մարզաձևերում
մասնագիտացում, այդ թվում նրանք, որոնք

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ներառված չեն ծրագրում:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների
շրջանում մեր կողմից անցկացված հարց
ման արդյունքները փաստում են, որ ծրագ
րով նախատեսված ընտրովի նյութը լիովին
չի կիրառվում դպրոցում և անհրաժեշտու
թյուն կա ուսումնասիրելու այդ հիմնահարցը:
Հարկ է նշել նաև, որ հատկացված ծրագրով
ընտրովի նյութի ժամերը չեն կարող նպաս
տել նրա արդյունավետ յուրացմանը:
Այդ կապակցությամբ ներկա ժամանա
կաշրջանում հատուկ նշանակություն է հատ
կացվում հանրակրթական դպրոցի ֆիզիկա
կան դաստիարակության ծրագրային, նրա
վարիատիվ բաղադրիչի ապահովմանը,
հաշվի առնելով սովորողների անհատական
հետաքրքրությունները և պահանջմունքնե
րը, միջավայրի ռեգիոնալ առանձնահատ
կությունները: Այդ հիմնահարցի լուծման
ուղիներից մեկը մենք տեսնում ենք ծրագ
րային նյութի իրականացումը ոչ միայն դա
սերի ընթացքում, այլև արտադասարանա
կան պարապմունքներում, ինչը կապահովի
դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարա
կության գործընթացի տարբեր ձևերի փո
խադարձ կապը և միասնությունը:
Հետազոտության նպատակն է՝ մշակել
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ծրագ
րի ընտրովի նյութի դասավանդման մեթո
դիկան և գիտափորձով հիմնավորել դրա
արդյունավետությունը:
Մանկավարժական գիտափորձի պլանա
վորման ընթացքում հիմք է ընդունվել հա
մալիր մոտեցման սկզբունքը. ֆիզիկական
դաստիարակության դասային և ոչ դասային
ձևերի համակցումը, ուսուցման և դաստիա
րակության բազմազան միջոցների և մեթոդ
ների կիրառումը:
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի
դասերի ընթացքում ընտրովի նյութի ծրագ
րով հատկացված դասաժամերն օգտա
գործվել են առավելապես կրթական խնդիր
ները լուծելու համար: Իսկ ընտրած նյութի
ամրապնդումը և կատարելագործումը կազ
մակերպվել է արտաժամյա՝ սեկցիոն պա
րապմունքների միջոցով: Սեկցիոն պա
րապմունքների ընթացքում առավելապես
շեշտադրվել է առողջարարական և մար
զական խնդիրների լուծումը: Մանկավար
ժական գիտափորձը կազմակերպվել է ու

սումնական ծրագրի առաջարկած ընտրովի
նյութի՝ սեղանի թենիսի օրինակով: Գծա
պատկեր 1–ում ներկայացված է ընտրովի
նյութի յուրացման տեխնոլոգիան:
Գիտափորձը կազմակերպվել է երկու ու
սումնական տարիների ընթացքում՝ 2012–
2014 թթ. Իջ
ևան քա
ղա
քի թիվ 5 դպ
րո
ցի
7–րդ դասարանում, որին մասնակցել են 28
աշակերտ՝ 15 աղջիկ ու 13 տղա, իսկ ստու
գողական խմբում մասնակցել են նույն դպ
րոցի 44 աշակերտներ՝ 20 աղջիկ և 24 տղա:
Ստուգողական խմբի սովորողները մաս
նակցել են միայն ֆիզիկական կուլտուրայի
դասերին, որոնք անցկացվել են համաձայն
գործող ծրագրի, սակայն ընտրովի նյութին
հատկացված ժամերը բաշխվել են ծրագրի
այլ բաժինների վրա. 4 ժ աթլետիկային, 4 ժ՝
բասկետբոլին:
Գիտափորձի առաջին տարում (7–րդ դա
սարան) ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին,
համաձայն ծրագրի՝ ընտրովի նյութին հատ
կացվել է 8 ժամ, իսկ գիտափորձի երկրորդ
տարում՝ 8–րդ դասարանում, ֆիզիկական
կուլտուրայի դասերին ընտրովի նյութին
տրամադրվել է 4 ժ, մնացած ժամերը հատ
կացվել են «Առողջ ապրելակերպ»–ի դասըն
թացին:
7–րդ դասարանում սովորողները ծա
նոթացել են սեղանի թենիս մարզաձևի
պարապմունքների ներգործությանը օր
գանիզմի վրա, տեղեկացվել են մարզաձևի
կանոնները: Ուսուցանվել են տեղաշարժեր
սեղանի մոտ մեկ քայլանի, երկքայլանի, կից
քայլերով աջ, ձախ և հետ, հարվածներ աջից
ու ձախից՝ գլորումով, պատնեշ, պտտված:
Անցկացվել են շարժախաղեր սեղանի թե
նիսի տարրերով, ուսումնական խաղ: 8–րդ
դասարանում ամրապնդվել ու կատարելա
գործվել են ուսուցանված վարժությունների
տեխնիկան, ուսուցանվել է գնդակի վերգցու
մով սկզբնահարվածի, հակահարվածների
տեխնիկան, տակտիկական առաջադրանք
ներ [3]: Փորձարարական խմբի բոլոր դպրո
ցականները վարել են տետր՝ «Իմ ընտրած
մարզաձևը» խորագրով: Տետրում դպրոցա
կանները գրառել են պատմական ակնարկ
սեղանի թենիսի մասին, խաղի կանոնները,
նրանց մասնակցությունը մրցումներին և
արդյունքները:
Սեկցիոն պարապմունքները սեղանի
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թենիսից ամեն ուսումնական տարում կազ
մակերպվել են շաբաթական երեք անգամ՝
1 ժամ տևողությամբ: Ընդհանուր առմամբ
ող ջ մանկավարժական գիտափորձի ըն
թացքում անցկացվել է 216 պարապմունք
(տարին՝ 108 ժ): Պարապմունքների ընթաց
քում ապահովվել է ընդհանուր ֆիզիկական

պատրաստությունը, ընտրած մարզաձևի
հիմնական տեխնիկական հնարքների տի
րապետումը և կատարելագործումը. ռակե
տի ճիշտ բռնվածքը՝ աջ կամ ձախ ձեռքով,
ճիշտ սկզբնահարվածը, հարձակվողական
և պաշտպանական հատուկ հնարքներ, զու
գախաղի առանձնահատկությունները:

Սեղանի թենիս
Ֆիզիկական
կուլտուրայի դասի
ընթացքում
Շեշտադրված
կրթական

Կազմակերպումը

Արտադասարանական
պարապմունքների ձևով

Ուղղվածությունը

Առողջարարական
Մարզական

Խնդիրները
1. Հաղորդել գիտելիքներ ս/թ

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

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

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

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

Գծապատկեր
Գծա1.պԸնտրովի
ատկեր նյութի
1. Ընտյուրացման
րովի նյութտեխնոլոգիան
ի յուրացման տեխնոլոգիան
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Առաջին ուսումնական տարվա ընթաց
քում աշակերտները մասնակցել են երկու
մրցումների՝ ներդպրոցական և քաղաքային:
Երկրորդ տարվա ընթացքում՝ չորս մրցում
ներին՝ ներդպրոցական, քաղաքային, ընկե
րական՝ ուսանողների հետ:
Ինչպես պլանավորվել է մանկավարժա
կան գիտափորձի ընթացքում ֆիզիկական
կուլտուրայի դասերի ժամանակ ընտրո
վի նյութին ծրագրով հատկացված ժամե
րը օգտագործվել են կրթական խնդիրների
լուծման համար՝ հաղորդվել են գիտելիք
ներ, ձևավորվել են շարժողական կարողու

թյուններ և հմտություններ: Երկամյա ման
կավարժական գիտափորձի ընթացքում
դպրոցականների կողմից ձեռք բերված
գիտելիքները, ձևավորված շարժողական
կարողությունները և հմտությունները գնա
հատվել են երեք մակարդակով՝ նվազա
գույն, միջին և առավելագույն [1; 2]
Գծապատկեր 2–ից երևում է, որ դպրո
ցականների մոտ սեղանի թենիսից ձեռք
բերված գիտելիքների և շարժողական կա
րողությունների մակարդակի շարժընթաց
է գրանցվել ինչպես աղջիկների, այնպես էլ
տղաների մոտ:

Աղջիկներ

Տղաներ

Գծապատկեր 2. Սեղանի թենիսից գիտելիքների և կարողությունների ձեռք բերման
մակարդակի շարժընթացը մանկավարժական գիտափորձի ընթացքում (%):

Մանկ ավ արժ ակ ան
գիտ ափ որձ ի
ավ արտ ին միա յն եր եք ի մոտ (2 աղ ջ իկ և
1 տղա) գրանցվ եց ձևավ որվ ած կար ող ու
թյունն եր ի և հմտ ութ յունն եր ի նվազ ագ ույն
մակ արդ ակ: 8–րդ դաս ար ան ում նկատ ե
լի է սով որ ողն եր ի մոտ սեղ ան ի թեն իս ից
գիտ ել իքն եր ի ու շարժ ող ակ ան կար ող ու
թյունն եր ի և հմտ ութ յունն եր ի տիր ապ ետ
ման աստ իճ ան ի բարձր աց ում:
Փորձ ար ար ակ ան խմբ ի բոլ որ դպր ո
ցակ անն եր ը գիտ ափ որձ ի ընթ ացք ում

մասն ակց ել են մրց ում ն եր ին՝ ներդպ
րոց ակ ան, քաղ աք ային և ընկ եր ակ ան
հանդ իպ ում ն եր ին: Ըն դհ ան ուր առմ ամբ
յուր աք անչ յուր աշ ակ երտ անց կացր ել է
25–30 խաղ:
Մանկ ավ արժ ակ ան գիտ ափ որձ ի ար
դյունքն եր ը հաստ ատ եց ին մեր ենթ ադ
րութ յուն ը, որ մշակվ ած «Ֆիզ իկ ակ ան
կուլտ ուր ա» առ արկ այի ծրագր ի ըն տր ով ի
նյութ ի դաս ավ անդմ ան մեթ ոդ իկ ան, շաղ
կապ ել ով ֆիզ իկ ակ ան կուլտ ուր այի դաս ը
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արտ ադ աս ար ան ակ ան
պար ապմ ունք
ներ ի հետ, նպաստ եց դպր ոց ակ անն եր ի
շարժ ող ակ ան ակտ իվ ութ յան բարձր աց
ման ը և արդ յունք ում՝ նրանց ֆունկց իո 
նալ վիճ ակ ի ու շարժ ող ակ ան պատր աստ
ված ութ յան բար ել ավմ ան ը (աղ յուս ակ):
Այսպ իս ով՝ կազմ ակ երպվ ած մանկ ա
վարժ ակ ան գիտ ափ որձ ի արդ յունքն եր ը
փաստ ում են, որ դպր ոց ակ ան ֆիզ իկ ա
կան դաստ իար ակ ութ յան համ ակ արգ ի
զարգ ացմ ան ճան ապ արհն եր ից մեկ ը կա
րող է հանդ իս ան ալ ուս ում ն ակ ան ծրագ
րի ըն տր ով ի նյութ ի արդ յուն ավ ետ օգտ ա
գործմ ան մեթ ոդ իկ ան, ու ղղվ ած՝ դաս ային
և ոչ դաս ային ձևեր ի օգտ ագ ործմ ան հա
մալ իր մոտ եցմ ան, ուս ուցմ ան և դաստ ի
ար ակ ութ յան բազմ ազ ան միջ ոցն եր ի և
մեթ ոդն եր ի կիր առմ ան՝ տեղ անք ի պայ
մանն եր ին համ ադրմ ամբ:
Այդպ իս ի մոտ եց ում ը հնար ավ որ ու
թյուն տվեց՝

●
բարձր ացն ել
դպր ոց ակ անն եր ի
շարժ ող ակ ան ակտ իվ ութ յուն ը,
●
բար ել ավ ել շարժ ող ակ ան պատ
րաստվ ած ութ յան մակ արդ ակ ը,
●
ամր ապնդ ել առ ող ջ ութ յուն ը, բա
րել ավ ել դպր ոց ակ անն եր ի ֆունկց իոն ալ
վիճ ակ ը և ֆիզ իկ ակ ան զարգ ացմ ան ցու
ցան իշն եր ը,
●
ձև ավ որ ել շարժ ող ակ ան կար ո
ղութ յունն եր և հմտ ութ յունն եր, ապ ահ ով ել
բազմ աբն ույթ շարժ ող ակ ան գործ ող ու
թյունն եր ի տիր ապ ետ ում ը,
●
շաղկ ապ ել հանր ակրթ ակ ան դպ
րոց ում ֆիզ իկ ակ ան դաստ իար ակ ութ յան
գործ ընթ աց ի կազմ ակ երպմ ան տարբ եր
ձևեր ը:
Կարև որ է նշել նաև, որ դպր ոց ակ ան
ներ ի մոտ բարձր աց ել է հետ աք րքր ութ յու
նը ֆիզ իկ ակ ան կուլտ ուր այի հանդ եպ,
ֆիզ իկ ակ ան վարժ ութ յունն եր ով զբաղվ ե
լու մոտ իվ աց իա ն:

Աղ յուսակ
Դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստվածության ցուցանիշների շարժընթացը
(X±m)
Տղաներ

Հեռացատկ
տեղից (սմ)

Մաքոքա–
վազք
4x9մ (վրկ)

Թեքում
առաջ
Վերձգում
կանգնած
ներ (քան.)
դիրքից (սմ)

Իրանի թեքում
առաջ պառկած
դիրքից 1ր.
(քան.)

Մինչ գի
6,27±0,1
տափորձ

156,46±5,43

13,79±0,89

4,09±0,64

4,05±0,73

29,0±1,48

1 տարի
5,25±0,3
հետո

167,48±3,8

10,94±0,17

5,26±0,79

6,14±1,71

35,63±0,94

178,63±3,6

9,77±0,13

6,63±0,88

8,28±2,25

36,6±1,6

156,17±3,9

13,8±0,8

3,07±05

3,88±0,64

30,42±1,46

1 տարի
6,21±0,16
հետո

159,6±4,54

12,67±0,37

3,94±0,48

3,92±0,67

33,9±1,1

Գ իտ ա 
փ ո րձ ի ց 6,06±0,07
հետո

168,67±2,53

11,32±0,16

4,96±0,85

4,07±0,6

35,84±0,94

Խմբեր,
հետազոտման
փուլեր

Փորձ.
խումբ

Վազք
30մ(վրկ.)

Գ իտ ա 
փ ո րձ ի ց 4,53±0,3
հետո
Մինչ գի
6,6±0,72
տափորձ
Ստուգ.
խումբ
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Վազք
1000մ(վրկ)

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

Մինչ գի
տափորձ
Փորձ. 1 1 տարի
հետո
խումբ
Գիտա
փորձից
հետո
Մինչ գի
տափորձ
Ստուգ.
խումբ

1 տարի
հետո
Գիտա
փորձից
հետո

Վազք
30մ(վրկ.)

Վազք
1000մ(վրկ)

Հեռացատկ
տեղից (սմ)

Թեքում
Մաքոքավազք առաջ
4x9մ (վրկ)
կանգնած
դիրքից (սմ)

Սեղ
մումներ
նստարա
նից (քան.)

Իրանի թեքում
առաջ պառկած
դիրքից 1ր.
(քան.)

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

151,15±3,13

11,6±0,21

6,72±1,26

10,03±1,12

33,8±0,95

10,12±0,16

7,31±0,93

14,15±0,92 36,07±1,25

12,23±0,13

4,65±0,6

7,54±0,6

28,17±1,48

5,97±0,08 353,88±5,25
5,57±0,14

307,54±14,82 169,8±3,1

6,59±0,07 397,9±26,18

141,14±2,54

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

6,18±0,11

152,14±2,36

6,1±1,0

9,16±0,8

30,16±0,8

369,45±7,57

11,84±0,21

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Գրիգորյան Յու. Գ., Մինասյան Հ. Ս., Հանրակրթական դպրոցի «Ֆիզիկական կուլտուրա» առար
կայի չափորոշիչ և ծրագիր 1–12 դասարաններ. Եր., 2007, 139 էջ:
Հանրակրթական դպրոցի «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր (1–9–րդ
դասարաններ): Եր. «Կրթական ծրագրերի կենտրոն», 2012, 80 էջ:
Амелин А. Н., Пашинин В. А., Настольный теннис.–3–е изд., испр. И доп.–М.: Физкультура и
спорт, 1999.–192с.
Лях В. И., Мейксон Г. Б. Базовый компонент необходим// Физическая культура в школе.–1991.– С. 2–7.
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура 1–11 классы. Методическое пособие; базовый
уровень. Под общ. ред. В. И. Ляха. — 5–е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 207 с.
Туманян Г.С. Физическое воспитание: Новый комплекс учебных дисциплин / Г.С. Туманян // Спорт
для всех. – 2003. – № 1. – С. 40–42.

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.

13

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԼՈՐԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԲԱԶՄԱՁԱՅՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Բազմաձայն
ստեղծագործություննե
րի վրա տարվող աշխատանքը դաշնամու
րային կատարողական արվեստի անբաժա
նելի մասն է: Սովորողների երաժշտական
կուլտուրայի դաստիարակության մեջ բազ
մաձայն լսողության և մտածողության զար
գացումը հանդիսանում է կարևոր գործոն
ներից մեկը: Եթե աշակերտը ուսուցման
սկզբնական փուլում ձեռք է բերում արհես
տավարժ կատարողական հմտություններ,
ապա բազմաձայն ստեղծագործությունն
ընկալում և կատարում է իմաստալից ու
բովանդակալից; Բազմաձայնությունն իրե
նից ներկայացնում է միաժամանակ հա
մատեղ հնչող երկու և ավելի ձայների հա
մակցություն, որտեղ ձայների համատեղ
հնչողության ժամանակ հարկավոր է զգալ և
հասկանալ ամեն մի ձայնի արտահայտչա
կանությունը: Առաջին իսկ քայլերից աշա
կերտի նվագացանկի մասն են կազմում
այնպիսի մանրանվագներ, որոնց ֆակ
տուրան հագեցած է նաև պոլիֆոնիկ տար
րերով: Ուսում նական ծրագրում կարելի է
ներառել ռուսական և եվրոպական կոմպո
զիտորների մանրանվագներ և ժողովրդա
կան երգերի մշակում ներ, որոնք բավական
քանակով զետեղված են Նիկոլաևի խմ
բագրությամբ «Школа игры на фортепиа
но», Լյախովիցկու՝ «Պոլիֆոնիկ պիեսնե
րի քրիստոմատիա դաշնամուրի համար»,
«Юный пианист» քրիստոմատիա, «Աննա
Մագդալենա Բախի նոտային տետր» և այլ
ձեռնարկներում: Արդյունքում սովորողները
ձեռք են բերում հմտություններ, որոնք հնա
րավորություն են տալիս հետագայում ան
ցնելու առավել բարդ բազմաձայն երկերի
կատարմանը: Այսօրինակ ստեղծագործու
թյունների հիման վրա զարգանում է բազ
մաձայնության ըմբռնումը, երաժշտական
կառուցվածքի զգացողությունը և ձայնային
տարբերությունների ընկալումը: Որպեսզի
երեխայի համար ավելի մատչելի դառնա
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բազմաձայնության ընկալումը, խորհուրդ է
տրվում կիրառել նաև կերպարային անա
լոգներ և ծրագրային ստեղծագործություն
ներ, որոնցում յուրաքանչյուր ձայն ունի իր
կերպարային բնութագիրը: Երեխային հար
կավոր է հանձնարարել ստեղծագործական
աշխատանք՝ նվագել մեկ ձայն, իսկ մյուսը
երգել, շարադրել ենթաձայն հիմ նական
մեղեդուն համապատասխան: Ստեղծա
գործական շարադրանքը ակտիվացնում է
մտածելակերպը, պատկերացումը և բարձ
րացնում հետաքրքրությունը ուսուցանվող
ստեղծագործության հանդեպ: Բազմաձայն
երաժշտության հանդեպ աշակերտի վե
րաբերմունքի ձևավորումը, մեր խորին հա
մոզմամբ, կախված է մանկավարժի աշխա
տանքի մեթոդից:
Սկզբնական փուլում երեխայի բազմա
ձայնային մտածելակերպը զարգացնելու
համար ամենահարմար մանկավարժական
ձեռնարկը «Աննա Մագդալենա Բախի նո
տային տետր»–ն է: Ժողովածուում ընդ
գրկ
ված են ոչ մի
այն Յո. Ս. Բա
խի ման
րանվագները, այլ նաև նրա որդիների. և
այլոց ստեղծագործությունները: Տետրում
օգտագործվել են այնպիսի երաժշտական
ժանրեր, որոնցից են պարը (պոլոնեզ, մե
նուետ), քայլերգը և արիան: Մանրանվագ
ներն իրենց երաժշտական ու ռիթմիկ բնույ
թով շատ տարբեր են, և ուսուցչի խնդիրն է
այն ճիշտ ներկայացնել՝ 1)սովորողի ուշադ
րությունը կենտրոնացնելով ձայների տար
բերության, ինքնուրույնության և անկախ
լինելուն՝ կարծես տարբեր գործիքներ են
նվագում, 2)սովորեցնել առանձին ձայների
հստակ և արտահայտիչ մուտքը, ընթացքը
և ավարտը՝ օգտագործելով տարբեր դի
նամիկ հնչողություն, որպեսզի մի ձայնի
ավարտը չխեղճացնի մյուս ձայնի մուտքը:
Այնուհետև անցնել մոտիվների ամբող
ջականությանը և նրանց հետ կապված հն
չողության արտաբերմանը: Պետք է նշել,
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որ բազմաձայն ստեղծագործության ար
տագրությունը շատ օգտակար է, որի ժա
մանակ աշակերտը արագ վարժվում է բազ
մաձայնությանը, լավ կողմ նորոշվում, ավելի
հստակ հասկանում յուրաքանչյուր ձայնի
մեղեդին և նրանց հարաբերակցությունը:
Արտագրության արդյունավետությունը ու
ժեղանում է, երբ մանկավարժի հետ միա
սին նվագում են տարբեր ռեգիստրներում:
Այսպիսի աշխատանքի արդյունքում աշա
կերտը հստակ ընկալում է մանրանվագի
կանոնիկ կառուցվածքը:
Պոլիֆոնիկ երաժշտության ուսում նա
սիրման գագաթնակետը հանդիսանում է
Յո. Ս. Բախի արվեստը: Մանկավարժական
ծրագրում անհրաժեշտ տեղ են զբաղեցնում
նրա «Փոքր պրելուդ և ֆուգա»–ների, տասն
հինգ երկձայն և տասնհինգ եռաձայն ինվեն
ցիների, «Լավ տեմպերացված կլավիր»–ի
ժողովածուները, որոնք առանձնահատուկ
են իրենց բազմաձայնության վարպետու
թյամբ և գեղարվեստական կերպարների
բովանդակությամբ: Նրա ստեղծագործու
թյունների ուսում նասիրումը անհրաժեշտ
է կատարել ըստ հաջորդականության: «Չի
կարելի անցնել ֆուգաներ և սիմֆոնիաներ,
եթե մինչ այդ չեն ու
սում
նա
սիր
ված փոքր
պրելուդները և ինվենցիաները»,— նշել է
Ի. Բրաուդոն էջ (3, 30):
Բախը «Փոքր պրելուդ և ֆուգա»–ների
ժողովածուի մանրանվագները գրել է ման
կավարժական նպատակով՝ իր որդիների
և աշակերտների համար: Այս պիեսները
հասանելի են ցածր դասարանի աշակերտ
նե
րին, որով
հետև իրենց բնույ
թով, կա
ռուցվածքով, տեխնիկական հնարքներով
բավական մատչելի են և բացակայում է
ինվենցիաներին բնորոշ գրաֆիկական կա
ռուցվածքի խստությունը: Սակայն, իհարկե,
ժողովածուի մանրանվագները խիստ կապ
ված են հեղինակի առավել բարդ ստեղծա
գործությունների հետ, իրենց մեջ ներառե
լով այնպիսի հատկություններ, որոնք նրա
արվեստը միավորում և դարձնում են յուրօ
րինակ: Կատարողական հաջորդ մակար
դակի համար ուսուցանվող ժողովածուն
Բախի երկձայն և եռաձայն ինվենցիաներն
են: Ինվենցիան բազմաձայն երաժշտու
թյան ժանր է, որն ունի մեկ գեղարվեստա
կան կերպար և հիմնվում է մեկ թեմայի ու

նրա բազմազան կրկնողությունների վրա:
Բազմաձայն երաժշտության համար նախա
տեսված ժողովածուները իրենց գեղարվես
տական արժանիքներից բացի մանկավար
ժին տալիս են հնարավորություն խորացնել
աշակերտի գիտելիքները, սովորեցնել այն
պիսի կարևոր հասկացություններ ինչպի
սին են՝ թեմա, հակաշարադրանք, թաքն
ված բազմաձայնություն, իմիտացիա և
այլն: Իմիտացիան թեմայի զարգացման
հիմ նական բազմաձայնային հնարքն է:
Այդ պատճառով էլ թեմայի մանրակրկիտ
և բազմակողմանի ուսում նասիրումը հան
դիսանում է առաջնահերթ խնդիր ցանկա
ցած բազմաձայն ստեղծագործության իմի
տացիոն կառուցվածքի վրա աշխատելու
գործում: Անցնելով թեմայի վերլուծությանը՝
աշակերտը ինքնուրույն կամ մանկավարժի
օգնությամբ որոշում է նրա սահմանները,
այնուհետև աշխատում է հասկանալ թե
մայի կերպարա–ինտոնացիոն բնույթը: Կա
ռուցվածքը պատկերացնելուց հետո պետք
է անցնել ամեն մի ձայնի մանրամասն աշ
խատանքին՝ պահպանելով ճիշտ շեշտադ
րումը, մատադրումը և դինամիկան: Մեղե
դիական գծի վրա աշխատելիս հարկավոր
է ուշադիր լսել երկար տևողություն ունեցող
նոտաների հնչողությունը և հարթ անցումը
դեպի հաջորդ հնչյունը: Երեք ձայների հա
մադրությունը զրույցի է նմանվում, որտեղ
ամեն մեկն ունի իր գունեղությունը՝ վերևի
ձայնում ավելի հնչեղ, խորը, միջին ձայնում
ավելի փափուկ, բասում՝ բավական հիմ
քային:
Բախը իր ստեղծագործություններում
օգտագործել է տարբեր պոլիֆոնիկ միջոց
ներր՝
1. օկտավային կրկնակի կոնտրա
պունկտ, երբ եր
կու ձայ
նե
րը փոխ
վում են
տեղերով.
2. շրջված կոնտրապունկտ, երբ երկու
ձայները շարադրում են նույն մեղեդին,
բայց շրջվածքով.
3. սեկ
վեն
ցի
ոն շար
ժում, երբ նույն մե
ղեդին հաջորդականությամբ բարձրանում
է կամ իջնում.
4. հակառակ շարադրանք, երբ մեղեդին
շարադրվում է թեմայի հետ միաժամանակ
մյուս ձայնում:
Նրա թեմատիզմի էական գծերից մեկն
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է նաև թաքնված բազմաձայնությունը, որը
հատկանշական է համարյա բոլոր մեղե
դիներին: Այն ճանաչելու կարողությունը
կար
ևո
րա
գույն հնարք է, քա
նի որ պատ
րաստում է աշակերտներին ավելի բարդ
խնդիրների հաղթահարմանը: Եռաձայն
ստեղծագործությունների վրա աշխատելու
համար աշակերտին հարկավոր է սովորել
երկուական ձայն տարբեր համադրություն
ներով՝ առաջինը և երկրորդը, երկրորդը և
երրորդը, առաջինը և երրորդը, մի ձայնը
նվագելով ուժեղ (f), արտահայտիչ, մյուսը՝
շատ մեղմ (pp): Սկզբում մի ձայնը բարձր
է, մյուս երկուսը ցածր, հետո ձայների դի
նամիկան փոխվում է: Այս մեթոդը ամե
նաարդյունավետն է համարվում: Կան նաև
բազմաձայնության վրա աշխատելու այլ մե
թոդներ և հնարքներ՝
1.	Բոլոր պիանո (p) ձայների թափան
ցիկ կատարումը:
2.	Տարբեր
ձայների
կատարումը
տարբեր հնարներով (շտրիխներով)՝ լեգա
տո, նոն լեգատո կամ ստակատտո:
3.	Կատարման ժամանակ ուշադրու
թյունը կենտրոնացնել կոնկրետ մեկ ձայնի
վրա կենտրոնացնելը:
4.	Կատարելիս բաց թողնել որևէ ձայ
նը՝ այն երգելով մտքում:
Այս հնարքները բերում են բազմաձայն
լսողական ընկալման պարզեցման, առանց
որի կատարումը կորցնում է իր կարևոր
հատկությունը՝ ձայների հստակությունը:
Բազմաձայնության ճիշտ ընկալման տիրա
պետումը հնարավորություն է տալիս սովո
րողին լիարժեք ձեռք բերել դաշնամուրային
կատարման հմտությունը: Այսպիսով՝ ման
կավարժի առաջ ով ուսուցանում է տարբեր
աստիճանի պատրաստվածություն ունեցող
աշակերտներին, միշտ դրված է լուրջ խն
դիր՝ սովորեցնել սիրել բազմաձայն երաժշ
տությունը, հասկանալ և հաճույքով աշխա
տել այդ ստեղծագործությունների վրա:
Բազմաձայն երաժշտության վրա տար
վող աշխատանքի հիմ նական խնդիրներից
է երգայնությունը, ինտոնացիայի արտա
հայտչականությունը և առանձին ձայների
ինքնուրույնությունը, որոնցում առկա են
հետևյալ տարբերությունները՝
1. Ձայնատարության բնույթը տարբեր
ձայներում:
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2.

Առանձին
նախադասությունների
կառուցվածքներում:
3. Շտրիխներում՝ վերևի ձայնում լեգա
տո, ներքևում–նոն լեգատո կամ հա
կառակը:
4. Տարբեր ձայներում վերջավորու
թյունների (կուլմինացիաների) ոչ
միաժամանակ ավարտը:
5. Ռիթմական պատկերներում՝ մի ձայ
նում քառորդ տևողության նոտա
ներ, մյուսում ութերորդականներ:
6. Դինամիկ զարգացում՝ մի ձայնում
ուժեղացում (crescendo), մյուսում՝
մեղմացում (diminuendo):
Որքան էլ աշակերտի մոտ բազմաձայն
մանրանվագը պատրաստ լինի կատարման
համար, աշխատանքը առանձին ձայնե
րի վրա չպետք է դադարեցնել, որովհետև
ամբող ջական նվագի ընթացքում երեխան
կորցնում է առանձին ձայները լսելու հնա
րավորությունը: Փոքր մանրանվագի հի
ման վրա աշակերտը սկսում է ընկալել
բազմաձայն երաժշտության տարբեր գծե
րը, երաժշտական լեզուն: Շատ դեպքերում
երաժշտական մոտիվի սկիզբն ընկնում է
տակտի թույլ բախման վրա և ավարտվում
ուժեղ մասում, ուստի մոտիվը և շեշտադ
րում
նե
րը որոշ
վում են ոչ թե մետ
րով, այլ
թեմայի կամ մոտիվի ներքին կառուցված
քով: Կարևոր է բազմաձայնության տիրա
պետման առաջին քայլերից աշակերտին
սովորեցնել, ձայների հերթական մուտքի,
ընթացքի և վերջավորության հստակ վե
րարտադրման կանոնները:
Ստեղծագործությունը սովորելու ըն
թաց
քում ան
հրա
ժեշտ է ամեն մի ձայ
նը
առանձին անգիր սովորել, որպես միաձայն
մեղեդային գիծ: Դա բազմաձայն երաժշ
տությունը դյուրին ըմբռնելու միջոցներից
մեկն է:
Կատարողական արտահայտչականու
թյան (արտիկուլիացիայի) ճիշտ ընկալման
ուսում նասիրությունը հարկավոր է սկսել
երկձայն ինվենցիաներով, որտեղ ամեն
մի ձայն ունի իրեն բնորոշ գույնն ու հնչե
ղությունը: Բախի ինվենցիաների հիմքը
կազմվում են երկու հարևան ռիթմական
պատկերներից (օրինակ՝ քառորդներ և ու
թերորդականներ, ութերորդականներ և
տասնվեցերորդականներ և այլն), այս դեպ
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քում երկար տևողություն ունեցող նոտանե
րը նվագում են անջատված, իսկ կարճը՝ մի
ավորված): Ձայնի ներսում մեղեդին հնչում
է կամ աստիճանական հաջորդականու
թյամբ, կամ թռիչքներով, երբ թռիչքը մեծ
ինտերվալ է կազմում, ձայնի հնչեղությունը
փոխվում է:
Բախի ստեղծագործություններին բնո
րոշ են կատարողական հնարների (շտրիխ
ների) այնպիսի բազմազանություն, ինչ
պի
սին են՝ legato, non legato, portamente,
staccato: Դինամիկ պլանում առկա են կոնտ
րաստային և երկար ձգվող դինամիկ գծեր:
Կարճ դինամիկ գծերը բնորոշ չեն հեղինա
կի խիստ երաժշտական ձեռագրին: Ոտնա
կի օգտագործմանը հարկավոր է մոտենալ
զգուշորեն: Օգտագործել կադենցիաներում
և այն դեպքերում, երբ ձեռքը հնարավորու
թյուն չունի կապել երաժշտական միտքը:
Աշակերտի համար աշխատանքի հա
ջորդ փուլը տարբեր ձայների միավորումն
է մեկ ամբող ջականության մեջ: Սկզբում
պետք է կապակցել երկու ձայն, ապա ավե
լացնել երրորդը: Առավել դժվար է երկու
ձայնի կատարումը մեկ ձեռքով: Ստեղծա
գործության ամբող ջական կատարման
ժա
մա
նակ կա
րող են ի հայտ գալ տար
բեր խնդիրներ: Դրանցից ամենակարևո
րը ձայների միաժամանակ հնչողության
ընթացքում նրանց հարաբերակցությունն
է: Ինվենցիաների վրա աշխատելը օգնում
է հասկանալ Բախի խորը, բովանդակալից
երաժշտա–գեղարվեստական կերպարնե
րով լի աշխարհը: Երաժշտական դպրոց
ների բարձր դասարաններում մեծ տեղ է
հատկացվում եռաձայն ինվենցիաների ու
սում նասիրմանը, որը նպաստում է բազմա
ձայն երաժշտության կատարման ընկալմա

նը, լսողական զարգացմանը, հնչողության
տեմբրային բազմազանությանը, երաժշտա
կան գծի մեղեդիական կատարմանը:
Իր ձեռագրերում Բախը սահմանափակ
վել է նոտաների և մելիզմ ների գրառում նե
րով: Երաժշտական նախադասությունների
սահմանների, դինամիկայի, տեմպի, մա
տադրման, մելիզմ ների կատարման վերա
բերյալ ոչ մի առանձնահատուկ նշում ներ
նա չի կատարել: Այդ ամենի մասին աշա
կերտին պետք է հաղորդակից դարձնի ու
սուցիչը:
Բազմաթիվ երաժիշտների, արվեստի
գործիչների և ուսուցիչների մշտապես հե
տաքրքրել է Բախի պոլիֆոնիկ արվեստը,
որոնցից շատերը մինչ օրս կատարել և
կատարում են ուսում նասիրություններ այդ
բնագավառում: «Об изучении клавирних со
чинений И. С. Баха в музыкальной школе»
Ի. Ա. Բրաուդոն իր գրքում պարզաբանում
է կլավիրային երաժշտության մանկավար
ժական նշանակությունը, բարձրացնում
Բախի խմբագրված ստեղծագործություննե
րի կատարման հիմ նական սկզբունքների՝
դինամիկայի,
արտահայտչականության,
մատադրման և տեմպի կարևորության
հարցերը: Ն. Ա. Կալինինի «Клавирное твор
чество И. С. Баха в фортепианном классе»
գրքում հեղինակը դպրոցական ծրագրի շր
ջանակներում մանկավարժին ուղղորդում է
Բախի երաժշտության ընկալման անհրա
ժեշտության հարցերում, բացատրում՝ ինչ
պես երիտասարդ կատարողին սովորեցնել
լսել և հասկանալ պոլիֆոնիկ շարադրանքը:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МНОГОГОЛОСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В РАМК АХ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ф. АВЕТИСЯН
В статье представлены некоторые вопросы преподавания многоголосных произведений
в рамках школьной программы и какое мастерство должен применить преподаватель, ис
пользуя наследие многоголосной музыки И. С. Баха.

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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ԱԻԴԱ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Շարունակական կրթ ութ յան գաղա
փարախոսության համատեքստում ֆոր
մալ կրթությունը դիտվում է որպես ան
հրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման
անձի ներդ աշնակ զարգացման և աշխա
տաշուկայում մրցուն ակ լին ելու համար:
Հանրային, պետակ ան և առևտրային
կազմակերպ ությունն երը, ին չպես նաև
քաղաքացիական հասարակ ության ին ս
տիտուտը փորձում են լրացուցիչ կրթու
թյան միջոցով լրացն ել ֆորմալ կրթ ութ յան
համ ակարգային բացերը:
Լր աց ուց իչ կրթ ութ յունն ան
ձ ի նոր
գիտ ել իքն եր ի, կար ող ութ յունն եր ի և հմ
տութ յունն եր ի ձեռքբ երմ անն ու զար
գացմ անն ու ղղվ ած գործ ընթ աց է՝ գիտ ե
լիք ահ են հաս ար ակ ութ յան ստեղծմ ան,
յուր աք անչ յուր քաղ աք աց ու ցանկ աց ած
տար իք ում կրթ ութ յուն ստան ալ ու սահ
ման ադր ակ ան իր ավ ունք ի ապ ահ ովմ ան
նպատ ակ ով:
Հայ աստ ան ի
Հանր ապ ետ ութ յուն ում
լրաց ուց իչ և շար ուն ակ ակ ան կրթ ութ յունն
իր ակ ան ացվ ում է մի քան ի ու ղղ ութ յուն
ներ ով և ձևեր ով՝
•
վ եր ապ ատր աստ ում ն եր (կատ ա
րել ագ ործ ում).
•
ս ահմ անվ ած են օր ենքն եր ով,
հիմ ն ակ ան ում ֆին անս ավ որվ ում են պե
տակ ան բյուջ եի միջ ոցն եր ի հաշվ ին և
նպատ ակ ուն են աջ ակց ել ատ եստ ավ որ
ման ը մասն ակց ող աշխ ատ ակց ին։ Դա
հիմ ն ակ ան ում վեր աբ եր ում է հանր ային
ծառ այ ութ յան
համ ակ արգ ում
առկ ա
զբաղմ ունքն եր ին,
•
արդ յունք ում ձեռք բերվ ած վկա
յակ ան ը հնար ավ որ ութ յուն է տալ իս
ու նկնդր ին զբաղ եցն ել որ ոշ ակ ի պաշտ ոն
կամ կատ ար ել աշխ ատ անք։ Դա հիմ ն ա
կան ում վեր աբ եր ում է այն դեպք եր ին,

եր բ օր ենսդր որ են սահմ անվ ած է սերտ ի
ֆիկ ացվ ած լին ել ու պայմ ան ը:
Պարտ ադ իր
վեր ապ ատր աստմ ան
համ ակ արգվ ած ծրագր եր են իր ակ ա
նացվ ում ՀՀ տարբ եր նախ ար ար ու
թյունն եր ի ենթ ակ առ ուցվ ածքն եր ի, գե
րատ եսչ ութ յունն եր ի,
ուս ում ն ակ ան
հաստ ատ ութ յունն եր ի կամ եր աշխ ավ որ
ված կազմ ակ երպ ութ յունն եր ի կողմ ից՝ յու
րաք անչ յուր ծառ այող ի կամ աշխ ատ ակց ի
հա
մ ար ա
ռ ն
վ ազն 3 կամ 5 տա
ր ին մեկ
պարտ ադ իր մասն ակց ութ յան նախ ապ այ
ման ով։
•
մասն ագ իտ ակ ան ուս ուց ում.
•
իր ակ ան ացվ ում է սոց իալ ակ ան
աջ ակց ութ յան ծրագր եր ի շրջ ան ակ ում,
երբ եմն ֆին անս ավ որվ ում է պետ ակ ան
բյուջ եի միջ ոցն եր ի հաշվ ին: Դրանք ու ղղ
ված են գործ ազ ուրկ կամ աշխ ատ անք
փնտր ող անձ անց, ան ապ ահ ով ընտ ա
նիքն եր ի անդ ամ ն եր ին կամ հաշմ անդ ա
մութ յուն ուն եց ող անձ անց:
•
նախ աձ եռն ում են գործ ատ ուն ե
րը՝ իր ենց գործ ուն եո ւթ յան կար իքն եր ի ու
խնդ իրն եր ի շրջ ան ակ ում:
Այս ու ղղ ութ յամբ կրթ ակ ան ծրագր եր
են իր ակ ան ացվ ում ին չպ ես ՀՀ բարձր ա
գույն, նախն ակ ան և միջ ին մասն ագ իտ ա
կան ուս ում ն ակ ան հաստ ատ ութ յունն եր ի,
այնպ ես էլ միջ ազգ ային կազմ ակ եր
պութ յունն եր ի հայ աստ ան յան գրաս ե
նյակն եր ի, հաս ար ակ ակ ան կազմ ակ եր
պութ յունն եր ի, ուս ուցմ ան մասն ավ որ
կենտր ոնն եր ի կողմ ից:
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Իրականացված
բարեփոխումներ:
Վերջին տարիների ընթացքում լրացուցիչ
և շարունակական կրթության ոլորտի կար
գավորման նպատակով իրականացված աշ
խատանքները հիմնականում ուղղված են
եղել ոլորտի իրավական դաշտի բարելավ
մանը:
Այս նպատակով հաստատվել են «Հա
յաստանի Հանրապետության լրացուցիչ
և շարունակական կրթության մասին ազ
գային զեկույց»–ը և «Հայաստանի Հանրա
պետության լրացուցիչ և շարունակական
կրթության ռազմավարությունը և գործողու
թյունների պլանը»1:
Լրացուցիչ կրթության ոլորտի առկա
իրավիճակի ուսումնասիրությունը հիմք
հանդիսացավ լրացուցիչ կրթական ծրագրե
րի կազմակերպման և իրականացման, ինչ
պես նաև ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման
արդյունքների գնահատման և ճանաչման
համակարգի ձևավորման և ռազմավարա
կան գերակա ուղղություն դառնալու համար:
Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության համա
կարգն անձանց և աշխատաշուկայի կարիք
ներին համաչափ գործարկելու և արդյունք
ները ճանաչելու գործընթացի պետական
երաշխիքներն ապահովելու նպատակով
լրացուցիչ և շարունակական կրթությունը

կարգավորող իրավական ակտերի վերա
նայման արդյունքում 2014 թվականին «Կր
թության մասին» ՀՀ օրենքում համապա
տասխան լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելուց հետո մշակվել և հաստատվել
են «Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազ
մակերպման և իրականացման», ինչպես
նաև «Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման
արդյունքների գնահատման և ճանաչման»
կարգերը2:
Այս կարգերի գործարկման պայմաննե
րում լրացուցիչ կրթական ծրագրերը կարող
են աստիճանաբար կազմակերպվել և իրա
կանացվել կենտրոնացված համակարգման
մեխանիզմով՝ հանգեցնելով մասնակիցների
և աշխատաշուկայի կարիքներին համապա
տասխան երաշխավորված ու մեթոդապես
գնահատված ուսումնառության արդյունք
ների, ինչպես նաև Հայաստանում աստի
ճանաբար կներդվի ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ
ուսուցման արդյունքների գնահատման և
ճանաչման համակարգը՝ հնարավորություն
տալով յուրաքանչյուր անձի՝ պաշտոնապես
վավերացնելու ուսումնառության տարբեր
ձևերով ձեռք բերված փաստացի գիտելիք
ները, կարողությունները և հմտությունները։
Ոլորտը կարգավորող նշված կարգերն
ընդունվել են` հաշվի առնելով միջազգային

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

2 ՀՀ կառավարության N 1062–Ն որոշում, սեպտեմբերի
10, 2015 թվական:
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փորձը և վերջին տարիներին կատարված
աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունները:
Վերոնշյալ նպատակների իրականացմանն
ուղղված գործընթացին նպաստում է նաև
Եվրահանձնաժողովի կողմից կատարված՝
ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության վավերաց
ման մասին Խորհրդի երաշխավորություն
ների վերաբերյալ առաջարկի հաստատված
առաջին փաստաթուղթը1 համաձայն որի՝
ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության վավե
րացման ազգային համակարգը պետք է
ուղղված լինի վավերացման հետևյալ չորս
ասպեկտներին՝ ուսուցման արդյունքների
ճանաչում, դրանց փաստաթղթային հիմնա
վորում, դրանց համապատասխանեցում գո
յություն ունեցող չափորոշիչներին և, վերջա
պես, դրանց վկայագրում:
Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության
2015 թվականի սեպտեմբերի 10–ի N 1062–Ն
որոշումը՝ ՀՀ կրթության և գիտության նա
խարարի հրամաններով հաստատվեցին
«Ուսուցումների ազգային ռեեստրի վար
ման կարգը» և «Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ու
սուցման արդյունքների գնահատման և ճա
նաչման ենթակա մասնագիտությունների
ցանկը», մրցութային կարգով ընտրվեց լրա
ցուցիչ և շարունակական կրթության կազ
մակերպման և իրականացման, ոչ ֆորմալ
և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնա
հատման ու ճանաչման համակարգերի գոր
ծարկումը համակարգող, կազմակերպող և
օժանդակող կազմակերպություն՝ Ուսուց
ման ազգային հիմնադրամը, որը ստեղծվել
է ոլորտի կարգավորման և աջակցության
նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից՝
ԵՄ–ՀՀ գործընկերության և աջակցության
ծրագրերի շրջանակում՝ որպես ՄԿՈՒ ոլոր
տի բարեփոխումների և հզորացման գոր
ծընթացի բաղկացուցիչ։ Դրա համար հիմք
են հանդիսացել 2007– 2013 թթ· ԵՄ ռազ
մավարական փաստաթուղթը և ՀՀ աղքա
տության հաղթահարման ռազմավարական
ծրագիրը2։
Հիմնադրամի առաքելությունն է նպաս
տել երկրում մրցունակ աշխատուժի ձևավոր
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

մանը, ապահովել ող ջ կյանքի ընթացքում
հաջողության հասնելու հնարավորություն
ներ՝ համապատասխանեցնելով անձի կա
րողությունները տնտեսության ու աշխա
տաշուկայի պահանջներին: Հիմնադրամի
գերակա խնդիրն է օժանդակել աշխատա
շուկայի կարիքներին համապատասխան
հմտությունների զարգացմանը՝ այդ ուղղու
թյամբ ներդրումները խթանելու և նպատա
կային բաշխելու միջոցով:
Հիմնախնդիրներ: Լրացուցիչ և շարու
նակական կրթության ապահովման առու
մով ներկայումս առկա են հիմնախնդիրներ,
որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժա
նել երկու խմբի.
•
իրավական դաշտում առկա հակա
սություններ և բացթողումներ,
•
լրացուցիչ և շարունակական կրթու
թյան կազմակերպման և իրականացման
մեխանիզմների բացակայություն:
Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
համար հիմնախնդիր է մնում աշխատաշու
կայի և մասնագիտական կրթության համա
կարգի միջև արդյունավետ համագործակցու
թյան բացակայությունը: Մասնագիտական
կրթության համակարգի ուսումնական հաս
տատությունները համակարգված տեղեկատ
վություն չունեն աշխատաշուկայի վերաբե
րյալ: Մասնավորապես, նրանց հասանելի չէ
հնարավոր և սպասվելիք գործազրկության,
ազատ աշխատատեղերի և մարդկանց տե
ղաշարժի մասին տեղեկատվությունները,
որոնք որոշակի չափով կարող են հիմք ըն
դունվել լրացուցիչ և շարունակական կրթու
թյան կազմակերպման համար:
Համակարգի ուսումնական հաստատու
թյունների նյութատեխնիկական հագեց
վածությունը նույնպես լուրջ հիմնախնդիր
է լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ոլորտում: Ուսումնական հաստատություն
ների
նյութատեխնիկական
հագեցումն
առաջին հերթին այն մասնագիտություննե
րի և որակավորումների համար է, որոնց
գծով նրանք հիմնական կրթական ծրագիր
են իրականացնում: Սակայն շահառուների
պահանջները կարող են ներառել նաև այլ
որակավորումներ: Նման դեպքերում ուսում
նական հաստատությունները պարզապես
ի վիճակի չեն լրացուցիչ կրթական ծրագիր
իրականացնել:
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Նախնական(արհեստագործական)
և
միջին մասնագիտական կրթության համա
կարգում կիրառվող ուսումնական ծրագրե
րը հիմնականում կազմվում են ամբողջա
կան մասնագիտության կամ որակավորման
համար: Այդ պատճառով էլ դրանք հիմնա
կանում կիրառելի չեն լրացուցիչ կրթություն
ապահովելու համար: Լրացուցիչ կրթական
ծառայություններ մատուցելու համար ու
սումնական հաստատությունները մշակում
են կարճաժամկետ դասընթացների ծրագ
րեր, որոնք, ըստ էության, կրկնում են մաս
նագիտության ամբողջական ծրագրի որո
շա
կի մա
սը: Նման ծրագ
րեր կազմ
վում են
միայն անհրաժեշտության դեպքում, ինչը
լրացուցիչ և շարունակական կրթության գա
ղափարին չի համապատասխանում:
Բարձրագույն ուսումնական հաստա
տությունների պրոֆեսորադասախոսական
կազմի որակավորման բարձրացման մեխա
նիզմները դեռևս օրենսդրորեն չեն կանո
նակարգված, և յուրաքանչյուր բուհ այդ խն
դիրը լուծում է յուրովի` կամ տվյալ բուհում,
կամ համաձայնագրերով` տեղական կամ
արտերկրի այլ բուհերի հետ (դասախոսների
փոխանակում, ստաժավորում):
Լրացուցիչ կրթության ոլորտը, լինելով
ինքնակարգավորվող և ազատական, այ
նուամենայնիվ կարիք ունի որոշակի հա
մակարգման՝ ներդրվող միջոցները արդյու
նավետ օգտագործելու և գործընթացների
նպատակայնությունն ապահովելու համար։
Հայաստանում իրավական տեսանկյու
նից համակարգված ձևով իրականացվում
է միայն ֆորմալ կրթությունը, որն իր մեջ
ներառում է հանրակրթական (նախադպ
րոցական, տարրական, հիմնական և միջ
նակարգ) և մասնագիտական (նախնական
(արհեստագործական), միջին, բարձրագույն
և հետբուհական) կրթական ծրագրերը:
Ուսումնական գործունեության մյուս տե
սակները կարգավորվում են լավագույն
դեպքում որպես զուտ տնտեսական գոր
ծունեության տեսակներ. դրանք ենթակա
չեն լիցենզավորման, չեն հաշվառվում, ար
դյունքները պետության կողմից սովորաբար
չեն ճանաչվում, դրանց զարգացումը տարե
րային բնույթ է կրում` ամբողջովին կախված
շուկայի տվյալ պահի թելադրանքից: Միա
ժամանակ, դրանք հաճախ բավարար մատ
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չելի չեն հասարակության լայն զանգված
ների համար` նպատակահարմարության,
ճանաչվածության, ֆինանսական և մի շարք
այլ պատճառներով:
Սա հան
գեց
նում է նրան, որ քա
ղա
քա
ցիները, ավարտելով իրենց ֆորմալ կրթու
թյունը և ստանալով համապատասխան
կրթական աստիճան և որակավորում, այ
նուամենայնիվ, հաճախ հայտնվում են
անպաշտպան վիճակում ժամանակակից
հասարակության, մասնավորապես` աշ
խատաշուկայի
արագորեն
փոփոխվող
պահանջներից բխող մարտահրավերների
առջև: Ուստի, անհրաժեշտ է անձի համար
ուսումնառության լայն հնարավորություններ
ապահովել վաղ տարիքից մինչև ծերություն՝
նպաստելով շարունակական կրթության
սկզբունքների իրականացմանը:
Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ ֆոր
մալ կրթության համակարգն ամբողջովին
չի կարող ապահովել անձի բազմակողմա
նի զարգացումը, բավարարել նրա բոլոր
կրթական պահանջմունքները, այն պետք
է զուգորդել լրացուցիչ ուսումնառությամբ և
ապահովել մարդու հետագա շարունակա
կան կրթության հնարավորությունը:
Անձի զարգացման ու առաջխաղացման
գլխավոր երաշխիքներից մեկը` նրա ուսում
նառության հետ կապված խնդիրների լուծու
մը, պետք է ունենա երկրի սոցիալական և
տնտեսական զարգացման հեռանկարներից
բխող քաղաքական հենք, դրված լինի ամուր
ռազմավարական հիմքերի վրա, ստանա
օրենսդրական կարգավորում` պահպանե
լով, սակայն, ազատականության, ճկունու
թյան, մատչելիության և շարունակականու
թյան սկզբունքները:
Հայաստանն արդեն իսկ որդեգրել է սո
ցիալական նոր քաղաքականության ռազ
մավարությունը, համաձայն որի՝ խնդիր է
դրված ուսուցման միջոցով հզորացնել սոցի
ալական դժվարություններ ունեցող անձանց
մասնագիտական գիտելիքները և կարողու
թյունները՝ հնարավորություն ընձեռելով կր
թությունը շարունակելու և աշխատաշուկա
մուտք գործելու։
Վերը թվարկված հիմնախնդիրների լու
ծում կարող է հանդիսանալ հետևյալ ռազ
մավարական ուղղությունների ամբողջա
կան իրագործումը.
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1)
վերանայել և մշակել լրացուցիչ կր
թության ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենքնե
րը և ենթաօրենսդրական ակտերը,
2) ստեղծել
համագործակցության
մեխանիզմներ՝ լրացուցիչ կրթության կա
ռավարման գործընթացում սոցիալական
գործընկերության սկզբունքի ապահովման
համար,
3)	բարձրացնել լրացուցիչ կրթության
գրավչությունը և ուսումնառության հնարա
վորությունների մասին հանրության իրա
զեկվածության աստիճանը,
4) ձևավորել ուսումնառության բաց
միջավայր` կիրառելով կրթության և ուսուց
ման ավանդական և ոչ ավանդական ձևերն
ու եղանակները,
5) մշակել
լրացուցիչ
կրթությունն
ապահովող ուսումնամեթոդական բազա,
կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր,
6) կատարելագործել լրացուցիչ կր
թություն ապահովող մանկավարժական
աշխատողների, մասնագետների, փորձա
գետների, ինչպես նաև մոնիտորինգ և վե
րահսկողություն իրականացնող անձանց
(կազմակերպությունների)
կարողություն
ները, ցուցաբերել ուսումնամեթոդական և
տեխնիկական օժանդակություն,
7) իրականացնել ոչ ֆորմալ և ինֆոր
մալ կրթության արդյունքների կենտրոնաց

ված ճանաչում,
8) ապահովել կրթության և ուսուցման
հավասար մատչելիությունը հասարակու
թյան բոլոր անդամների համար` սոցիալա
կան հավասարության, մասնագիտական
առաջընթացի և զբաղվածության մակար
դակի բարձրացման նպատակով,
9) մշակել և գործարկել սոցիալապես
խոցելի խմբերի և անմրցունակ անձանց կա
րողությունների հզորացմանը միտված փոր
ձարարական ծրագրեր՝ նրանց մասնակ
ցային հնարավորությունները բարձրացնելու
համար,
10)	բարելավել ուսումնառության որակն
ու արդյունավետությունը հասարակության
անընդհատ փոփոխվող նոր պահանջների
և ուսուցման մոդելների փոփոխության հաշ
վառմամբ:
Հայաստանի Հանրապետությունում գի
տելիքահենք տնտեսության ձևավորումը
հիմնված է լինելու, մասնավորապես, մարդ
կային ռեսուրսների, հետազոտությունների
և մշակումների, գիտաինովացիոն գործունե
ության շարունակական զարգացման վրա:
Այս տեսանկյունից առավել կարևորություն
է ստանում լրացուցիչ և շարունակական կր
թության զարգացումը և դրա գործնական
կիրառության ռազմավարական ու իրավա
կան հիմքերի ստեղծումը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

ՀՀ ԿԳ նախարարի 1162–Ա/Ք և 1163– Ա/Ք հրամաններ, դեկտեմբերի 20, 2012 թվական:
ՀՀ կառավարության N 1062–Ն որոշում, սեպտեմբերի 10, 2015 թվական:
EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the validation of non–for
mal and informal learning, 05.09.2012.
http://www.enpi–info.eu/files/publications/A3Armenia_for_web.pdf

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.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ
А. ТИГРАНЯН
В статье рассматриваются текущее состояние системы непрерывного образования, осу
ществленные реформы, новые поправки к законодательству, а также существующие задачи
в сфере непрерывного образования.
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ՀԵՔԻԱԹԸ` ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԽՈՍՔԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Համաձայն մեր այն վարկածի, որ կրտսեր
դպրոցական տարիքում երեխայի համար
կարդացած հեքիաթներն իրենց անմիջա
կան ազդեցությունն են ունենում նրանց խոս
քի և երևակայության, ինչպես նաև նրանց
անձի արժեհամակարգի զարգացման վրա,
մենք կատարել ենք հետազոտական աշխա
տանք, որին մասնակցել են 7–10 տարեկան
25 կրտսեր դպրոցականներ, որոնցից 14–ը՝
աղջիկ, 11–ը՝ տղա։ Հետազոտությունները
կազմակերպել ենք Երևանի Գ. Ստեփանյանի
անվան թիվ 135 հիմնական դպրոցում, ուր աշ
խատում ենք որպես դասվար։ Հետազոտա
կան աշխատանքները կատարվել են 2 փուլով.
Մենք նախ երեխաներին առաջարկեցինք
հորինել պատմություն որևէ կենդանի էակի
մասին՝ մարդ, կենդանի կամ ինչ–որ բանի մա
սին, որը երեխան կցանկանա: Իսկ երկրորդ
փուլում երեխային առաջարկվում է մտածել
և նկարել որևէ պատմություն, հեքիաթ՝ դրա
համար նրանց տալով 5 րոպե: Երկու մեթոդի
դեպքում էլ աշխատանքը գնահատվեց 10 բա
լանոց համակարգով. 10–9 բալը՝ գերազանց,
8–7 բա
լը՝ մի
ջին, 6–4 բա
լը` բա
վա
րար, 0–3
բալը՝ ցածր:
Խոսքի հետազոտման նպատակով դա
սարանին առաջարկեցինք 5 բառախումբ,
որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է
8–10 բառ։ Սովորողները պետք է հորինեին
հեքիաթ՝ գործածելով այդ բառերը։ Այս աշ
խատանքը ևս գնահատվեց 10–բալանոց հա
մակարգով: Մեր ուսումնասիրությունների
արդյունքներն ամփոփելուց հետո եկանք այն
եզրակացության, որ երևակայության և խոս
քի զարգացումն իրապես կապված են հեքի
աթների հետ, որովհետև նրանք, որոնց մոտ
նկատվեցին բարձր ցուցանիշներ, լսել էին
շատ հեքիաթներ իրենց ծնողներից և իրենք
նույնպես կարդում էին: Նկատվեց հետաքր
քիր մի հանգամանք. այն երեխաները, ովքեր
լսել էին հեքիաթներ, բայց իրենք չէին կարդա
ցել կամ պատ
մել, դրս
ևո
րում է
ին շատ վառ
երևակայություն, հետաքրքիր դրվագներ էին
հիշում, սակայն խոսքերով դրանք նկարագրե
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լու ժամանակ դժվարություններ էին ունենում,
ինչպես նաև խոսքի հետազոտման ժամա
նակ դժվարությամբ էին ներկայացնում խոս
քի մեկնաբանումները, այսինքն՝ անհրաժեշտ
է, որ բացի լսելուց երեխաները նաև իրենք
պատմեն հեքիաթները, որպեսզի բանավոր
խոսքի արտաբերումը դյուրին լինի, և նրանք
կարողանան ճիշտ կառուցել իրենց խոսքը։
Միաժամանակ պարզվեց, որ ոմանց մոտ էլ
երևակայությունն այդքան էլ վառ չէր, սակայն
զարգացած էր խոսքը, ինչը խոսում է այն մա
սին, որ վեր
ջին
ներս կար
դա
ցել կամ լսել են
այնպիսի պատմություններ, որոնք նպաստել
են գեղեցիկ խոսքի ձևավորմանը, սակայն
չեն նպաստել երևակայության զարգացմանը:
Կային նաև երեխաներ, որոնց խոսքը և երևա
կայությունը հավասարապես զարգացած էին:
Մասնավորեցնենք դրանցից մի քանիսը.
Շախկյան Անահիտն ուներ բավականին
զարգացած երևակայություն՝ վառ, հստակ
կողմերով արտահայտված մտածողություն.
նա իր պատմությունը վերարտադրելիս բոլոր
կերպարներին առանձնացրեց. (նրանք իրա
կանում չէին կարող խոսել, ծիծաղել, շարժվել):
Այս երեխան, առանց 1 րոպե կանգ առնելու,
սկսեց իր պատմությունը, ձևակերպեց վեր
նագիրը, իսկ բառերը մեկնաբանելիս 1 բառի
համար բերում էր 2–3 մեկնաբանություններ և
օրինակ. սա խոսում է նրա զարգացած լինելու
մասին:
Մեկ այլ դեպք. Օրուջյան Էլենի երևակայու
թյունը ևս զարգացած է, առանց մտորելու` սկ
սեց իր պատմությունը, որի կերպարները ևս
վառ էին և հետաքրքիր: Այնպիսի նկարագրու
թյուններ էր տալիս, որ իր տարիքի երեխայի
համար դրանք զարմանալի էին հնչում: Ծնո
ղի հետ զրուցելուց հետո պարզ դարձավ, որ
մայրը նրան հեքիաթներ է պատմել վաղ տա
րիքում, ինչը ևս իր ազդեցությունն է թողնում
երեխայի հետագա զարգացման վրա:
Հաջորդ օրինակը՝ Խաչատրյան Նարե
կը։ Այս տղան պատմությունը սկսելուց առաջ
բարձրացավ աթոռի վրա և ձեռքերը պարզե
լով՝ սկսեց իր պատմությունը: Ճիշտ է, նրա հե
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րոսը վերցված էր մուլտֆիլմից, բայց բովան
դակությունը վառ էր և անընդհատ զարգացող
ու, նույնիսկ խրատներ էր պարունակում իր
մեջ, խոս
քը ևս զար
գա
ցած էր, նրա մայ
րը
նույնպես, սկսած վաղ տարիքից, պատմել էր
նրան հեքիաթներ:
Այսպիսով, հետազոտությունները ցույց
տվեցին, որ հեքիաթներն իրապես իրենց ազ
դեցությունն են ունենում երեխաների անձի
զարգացման և կայացման համար:
Աշակերտների
խոսքի
զարգացման,
ազատ և անկաշկանդ արտահայտվելու կա
րողությունների մշակման համար մենք կի
րառում ենք բազմաթիվ առաջադրանքներ։
Օրինակ, «Հորինի՛ր մի պատմություն նկարի
շուրջ»: «Պատմի՛ր, թե ինչ ես տեսնում նկա
րում» բնագրին կից նկարազարդման բո
վանդակության պատմում և համեմատում
բնագրի հետ (բոլոր բնագրերը նկարազարդ
ված են), տարբեր սխալներով լի նկարներում
սխալների որոշում՝ ճշտի ներկայացում, նա
խապատրաստական զրույցների ընթացքում
առաջացած հարցերի շուրջ դատողություն
ների շարադրում, ստեղծված խնդրահարույց
իրավիճակներից դուրս գալու ելքերի որոնում,
հեքիաթի բեմականացում, հանելուկների հո
րինում և այլն: Ինչպես տեսնում ենք, ներկա
յացված ցանկից, երևակայության և ստեղծա
գործական կարողությունների զարգացմանն
ուղղված առաջադրանքների մի ամբողջ
խումբ կա։ Այդ առաջադրանքները քայլ առ
քայլ «բացում» են երեխայի լեզուն, նա ավելի
ու ավելի համարձակ է դառնում իր մտքերն
արտահայտելիս, կարողանում է դրանք ձևա
կերպել տրամաբանորեն, եզրակացություն
ներ է անում, դառնում ինքնուրույն ու ինք
նավստահ։ Երեխաների խոսքի զարգացման
համար դասագրքում նախատեսված են բազ
մաբնույթ միջոցներ:
Բնագրի շուրջ տարվող աշխատանքները
(կարդալ, պատմել, պատասխանել բնագրին
կից հարցերին) խոսքի զարգացման համար
հիանալի միջոցներ են։ Մայրենիի դասագր
քում կան նաև խոսքի, ստեղծագործական
կարողությունների զարգացմանը նպաստող
այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք տարվում
են նկարների շուրջ։ Օրինակ, «Այնպես նկա
րագրի՛ր, որ հասկանա» առաջադրանքները
կատարելիս։ Երեխան հայտնվում է խնդրա
հարույց իրավիճակում. պետք է որևէ մեկին

բացատրի, թե ինչ է այս կամ այն առարկան,
ընդ որում՝ պետք է այնպես բացատրի, որ դի
մացինը հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը։
Խնդիրը բարդանում է նրանով, որ ենթադր
վում է, թե դիմացինը ընդհանրապես ոչինչ
չգիտի այդ առարկայի մասին։ Այս խաղ–առա
ջադրանքը իրականացնելիս երեխան կարող
է օգտագործել ոչ միայն բառային նկարագրու
թյունը, այլև դիմախաղն ու շարժուձևը՝ յուրօրի
նակ կերպով միայնակ բեմականացնելով իր
բացատրությունը։ Երեխան, ըստ առարկայի
հատկանիշների և գործառույթների, որքան
հնարավոր է մանրամասնորեն բացատրում
է դրա նշանակությունն ու արտաքին տեսքը,
աշխատում է մտաբերել առարկայի էական
հատկանիշները, ձգտում է, որ իր խոսքը հաս
կանալի լինի դիմացինին, հնարավորինս շատ
մանրամասներ է հիշում, երբ դիմացինը չի
հասկանում։
«Ուսումնարաններում ամեն բան սովորեց
նելը ոչ կարելի է և ոչ էլ հնարավոր,— ասում
էր Ս. Մանդինյանը,— մի բան պետք է թողնել
մանուկին, որ նա առանց ուրիշի օգնությանը
դիմելու անձամբ ձեռք բերի» [1, էջ 232]:
Այս առումով արտադասարանային աշխա
տանքները հատուկ արժեք են ստանում, որ
պես ինքնուրույն կերպով գիտելիքների ձեռ
բերման և հատկապես խոսքի մշակման ու
կատարելագործման միջոց:
Այդ իսկ պատճառով հեքիաթի արտադա
սարանային ընթերցանությունն անցկացնում
էինք աշակերտների հետ միասին ձևավոր
ված հեքիաթի սենյակում՝ կարևորելով իրադ
րության գեղագիտական բնույթը, որի մեջ
երեխաները պետք է ունկնդրեին հեքիաթը:
Յուրաքանչյուր նկար, յուրաքանչյուր իրազն
նական կերպար սրում էր գեղարվեստական
խոսքի նկատմամբ երեխայի ընկալունակու
թյունը, ավելի խորն էր բացահայտում հեքի
աթի գաղափարը: Սենյակի նույնիսկ լուսավո
րությունը մեծ դեր էր խաղում: Երեխաներին
հեքիաթի սենյակ էինք տանում ոչ հաճախ՝ շա
բաթական մեկ անգամ: Հեքիաթները մատչե
լի են բոլորի համար: Ակնհայտորեն երևում է
նաև այն, որ հեքիաթների միջոցով կարելի է
կազմակերպել կրտսեր դպրոցականների ու
սումնական գործունեությունը, հեքիաթների
միջոցով սովորեցնել այն, ինչը չի ստացվում
ավանդական միջոցներով, քանի որ հեքիա
թը, այն ինչ պետք է սովորեցնել, սովորեցնում
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է այնպես, որ երեխան չի զգում` ինչպես ինքը
յուրացրեց անհրաժեշտ ինֆորմացիան:
Հեքիաթի շուրջ աշխատանքներում մենք
կարևորում ենք հերոսների այն արարքները,
որոնց շուրջ զարգանում են հեքիաթի դեպ
քերը: Դրանց միջոցով են որոշվում գլխավոր
հերոսի արարքի դրդապատճառները, հեքի
աթի տրամաբանությունն ու գլխավոր միտ
քը: Այսպիսի վերլուծության արդյունք պետք է
դառնան հեղինակի դիրքորոշման ըմբռնումն
ու ընթերցողի վերաբերմունքի ձևավորումը
ընթերցածի բովանդակության նկատմամբ:
Հիմք ընդունելով բովանդակային բաղադրիչ
ները` երեխայի ուշադրությունը մենք հրավի
րում ենք որոշակի բառերի և արտահայտու
թյունների վրա, քանի որ բառերի միջոցով է
առաջին հերթին հնարավոր որոշել հերոսի
հոգեվիճակը, նրա արարքների դրդապատ
ճառները, հերոսի ինչպիսի լինելը, հեղինակի
վերաբերմունքը նրա նկատմամբ և այլն:
Օրինակ [2, էջ 32] «Շնիկը» հեքիաթը
(Ֆրանսերենից փոխադրեց Հռիփսիմե Բշտի
կյանը): Այս հեքիաթի սկզբում կարելի է տալ
հանելուկներ, որ երեխաները գուշակեն, թե
ինչի մասին է խոսքը: Հանելուկ`
Շատ նման է նա գայլի,
Բայց գայլի հետ չի քայլի,
Հավատարիմ ու բարի
Բարեկամն է մեր բարի:
«Շնիկը» հեքիաթը ընթերցելիս կարելի
է հարց առաջադրել. «Շնիկը արևայի՞ն ակ
նոց էր գտել, թե՞ օպտիկական»: Ապա պետք
է կարևորել հերոսների արարքների նկատ
մամբ աշակերտների զգացմունքային վե
րաբերմունքը: Օրինակ «Շնիկը» հեքիաթն
ընթերցելիս կարելի է տալ այսպիսի հարց.
Մարդիկ ինչո՞ւ սկսեցին ժպտալ շնիկի հետ:

Ինչո՞ւ շնիկը չէր ուզում վերադարձնել ակնոցը
տիրոջը: Աշակերտներին օգնելու համար կա
րելի է տալ պատասխանների խումբ` թողնե
լով, որ նրանք ընտրեն իրենց համար ընդու
նելի պատասխանը.
ա) Որովհետև ակնոցը փոխել էր նրա
կյանքը,
բ) Ակնոցը շատ թանկարժեք էր,
գ) Չէր գտել ակնոցի իրական տիրոջը, և
հիմնավորեն իրենց ընտրությունը:
Այստեղ պետք է կարևորել ընկերության
վեհ գաղափարը և աշակերտների մեջ սեր
մանել ընկերասիրություն: Կարելի է նաև
այսպիսի հարցադրում անել. «Մինչև ակնոց
գտնե՞լն էր իրեն երջանիկ համարում շնիկը,
թե՞ ակնոցը գտնելուց հետո»: Արդյոք շնիկը
հասկացա՞վ, թե ինչ էր երջանկությունը, կարո
ղացա՞վ վայելել նրա քաղցր պտուղները: Այս
տեղ պետք է կարևորել պատկերացումները
երջանկության վերաբերյալ:
Մեր փորձաքննության արդյունքները ամ
փոփելով՝ համոզվեցինք, որ հեքիաթի ուսում
նասիրումը բազմաբնույթ եղանակներով ու
մեթոդական հնարներով զարգացնում է կրտ
սեր դպրոցականների երևակայությունը, կա
պակցված խոսքը և ստեղծագործական կա
րողությունները։ Եթե ուսումնական տարվա
սկզբում քիչ թվով աշակերտներ էին կարողա
նում ինքնուրույն մտքեր ձևավորել կամ հեքի
աթը ստեղծագործաբար պատմել՝ փոխելով
հեքիաթի ավարտը, բարի դարձնելով չար հե
րոսներին և այլն, ապա ամիսներ անց պատ
կերը բոլորովին այլ էր. համարյա բոլորն էին
մասնակցում, միայն թե ակտիվության տար
բեր մակարդակներով։ Ստորև ներկայացնում
ենք արդյունքները, թե աշակերտների որ մա
սը ինչպիսի ակտիվություն էր դրսևորում։
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Երկու աշակերտ կարողանում է հեքի
աթի բովանդակությունը հստակ պատմել,
բնութագրել հերոսներին և ստեղծագործել
նոր գործողություններով հեքիաթ, խորհուրդ
տալ հեքիաթների հերոսներին, համեմատել
տարբեր հեքիաթների հերոսների, ինքնու
րույն դատողություններ անել։
Ութ աշակերտներ կարողանում են պատ
մել հեքիաթի բովանդակությունը, բնութագ
րել հերոսներին, հեքիաթի շարունակություն

հորինել ՝ փոխելով ավարտը։ 13 աշակերտ
ներ պատմում են հեքիաթի բովանդակու
թյունը, փոխում են հեքիաթի ավարտը ու
սուցչի կամ ընկերների միջամտությամբ,
ուղղված հարցերի օգնությամբ։
2 աշակերտներ դժվարանում են ինքնու
րույն պատմել, պատասխանում են հարցե
րին, ցանկություն են հայտնում չար հերոս
ներին տեսնել բարի դարձած։

Ո՞վ
Ո՞ւմ
Ի՞նչ

է ասում
Ինչո՞ւ
Ինչպե՞ս
Ե՞րբ

Տեքստի շուրջ աշակերտների ինքնու
րույն և ակտիվ աշխատանքը կազմակեր
պելու համար չափազանց արդյունավետ է`
երեխային առաջարկվի սիրված հեքիաթի
որևէ դրվագ պատկերել նկարի միջոցով
(երեխաները շատ են սիրում նման հանձ
նարարություններ, և այն կարելի է կիրա
ռել նկարչության դասին): Հեքիաթի որևէ

ուշագրավ պահի նկարագրումը կամ հերոս
ներից մեկի բնութագրումը նշանակում է եր
ևակայությամբ վերապրել հեքիաթի բովան
դակությունը [3, էջ 97]: Այստեղ պարզ է, որ
խոսքի ու գույների արվեստի միաձուլում է
տեղի ունենում: Սա էլ ուսուցման արդյունա
վետությունը բարձրացնող կարևոր հանգա
մանքներից է:
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1.

2.

3.

Ուսուցիչը խոսում է հեքիաթի մասին,
այնուհետև աշակերտներին հայտնի
հեքիաթներից ներկայացվում են մի
քանի երկխոսություններ: Երեխանե
րը փորձում են ըստ երկխոսություն
ների կազմել հաղորդակցություննե
րի սխեմաներ և քարտեզներ:
Երեխաներին տրվում են հեքիաթի
յուրաքանչյուր դրվագին համապա
տասխանող առանձին նախադասու
թյուններ, որոնք պետք է դասավորել
ճիշտ և տրամաբանված հերթակա
նությամբ:
Առաջարկվում է կառուցել հեքիաթի
կառուցվածքի բուրգ՝ հետևյալ ձևով.
• հեքիաթի հեղինակը
• գործող անձի անունը

•
•
•
•
•

որտեղ է նա
առաջին դրվագը
երկրորդ դրվագը
երրորդ դրվագը
վերջաբան
1

2
3
4
5
6
7
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СК АЗК А, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ВООБРАЖЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Г. МЕЛКОНЯН
В статье автор наблюдает осуществляемую работу над сказкой, представляет этот мето
дический ряд движений, который будет способствовать развитию речи младших школьни
кови воображаемому прыжку младших школьников.
Итак, сказка способствует развитию речи учеников, воображаемому прыжку, если орга
низовать некоторую методическую систему, то есть, шаг за шагом, обработать работу над
чтением и содержанием, при этом осуществляя работу ученического центра.

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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ԲՈՐԻՍ ԽՈԴԵՐՅԱՆ
ՍՈՆՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ
Վերջին տարիներին մանկավարժներն
ավելի հաճախ են անդրադառնում համակց
ված կամ ինտեգրացված դասերին, որոնց
նպատակն է միավորել տարբեր մասնա
գետների ուժերը և ստեղծել միջառարկայա
կան կապերով հարուստ դասեր: Ուսուցման
արդյունավետությունը բարձրացնում են ոչ
թե մեխանիկորեն ինտեգրացված տեղեկու
թյուններով, այլ իրականացնում՝ միջառար
կայական կապերով, որոնք արտացոլում
են բնության և հասարակության կապերը:
Միջառարկայական կապերում ի հայտ են
գալիս սովորողների` նախկինում ստացած
գիտելիքները։ Դա հատկապես երևան է գա
լիս տեխնիկական ստեղծագործության ժա
մանակ, երբ սովորողները պատրաստում են
այս կամ այն տեխնիկական օբյեկտի մոդելը
կամ ճարտարա–շինարարական որևիցե մի
օբյեկտի մակետը։ Նշված աշխատանքնե
րում սովորողից պահանջվում են գրաֆիկա
կան և գծագրական գիտելիքներ ու հմտու
թյուններ, որոնց շնորհիվ կկարողանան այդ
մոդելների կամ մակետների իրական չափե
րով ու մասշտաբներով էսքիզներ կատարել։
Պահանջվում է ունենալ գիտելիքներ նյութա

գիտությունից և քիմիայից, որպեսզի անհրա
ժեշտ նյութերի ճիշտ ընտրություն կատար
վի։Միջառարկայական կապերն ավելի վառ
կերպով են արտահայտվում տեխնիկական
առարկաների ուսուցման գործընթացում։
Մանկավարժական
համալսարանում
«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնա
գիտության ուսուցիչների պատրաստման ու
սումնական պլաններին համապատասխան
դասավանդվում են բազմաթիվ տեխնիկա
կան առարկաներ, այդ թվում՝ տեխնոլոգի
ական պրակտիկում, ռադիոմոնտաժային
պրակտիկում, էլեկտրատեխնիկա և այլն,
որտեղ ևս ի հայտ են գալիս բազմատեսակ
միջառարկայական կապեր։ Օրինակ՝«Տեխ
նոլոգիական պրակտիկում» առարկայի շր
ջանակներում ապագա մանկավարժներն
ուսումնասիրում են մետաղների զոդման
գործընթացը։
Զոդումը մետաղ յա դետալների չքանդվող
միացում է, որի ժամանակ մի մետաղի կտո
րը միացվում է մյուսին հատուկ զոդանյութի
և օքսիդալուծիչի օգնությամբ (նկ. 1):

ա					բ

Նկ. 1

Նկ. 1. Մետաղալարերի միացումը զոդմամբ.
ա– միացումը փափուկ զոդանյութով,
բ–միացումը կոշտ զոդանյութով
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Ըստ զոդանյութի տեսակի՝ առանձնաց
վում են զոդման հետևյալ տարատեսակները`
1.	զոդում՝ փափուկ զոդանյութով,
2.	զոդում՝ կոշտ զոդանյութով:
Փափուկ զոդանյութով զոդումն իրակա
նացվում է էլեկտրական զոդիչով (նկ. 2ա):

ա) էլեկտրականզոդիչ,

Փափուկ զոդանյութով զոդման դեպքում
աշխատանքային ջերմաստիճանը չի գե
րազանցում 300OC–ը: Փափուկ զոդանյու
թերը հիմնականում բաղկացած են հեշտ
հալվող մետաղներից՝ անագից, կապարից,
վիսմուտից, ծարիրից և այլ նյութերից։

բ) զոդման լամպ



Նկ. 2. Զոդիչների սարքեր
Կոշտ զոդումով կապակցվում են թուջը,
պղինձը, պողպատի և պղնձի համաձուլվածք
ները: Որպես կոշտ զոդանյութեր շատ հաճախ
օգտագործում են պղնձա–ցինկային կամ ար
ծաթային համաձուլվածքները, որոնց հալման
ջերմաստիճանը տատանվում է 700–1000OC
սահմաններում։ Կոշտ զոդումն իրականաց
վում է զոդման լամպերի (նկար 2 բ), էլեկտ
րական վառարանների կամ դարբնոցային
վառարանների միջոցով։ Արդյունաբերության
մեջ օգտագործում են էլեկտրակոնտակտային
սարքեր կամ բարձր հաճախականության հո
սանքով աշխատող տեղակայանքներ։
Հանրակրթական դպրոցներում «Տեխ
նոլոգիա» առարկայի դասերին սովորաբար
կատարում են փափուկ զոդման աշխա
տանքներ[1]. դա պայմանավորված է աշ

խատանքի անվտանգության ապահովման
և հատուկ սարքավորումների բացակայու
թյան հետ։ Կոշտ զոդման տեխնոլոգիաներն
ուսումնասիրում են նախնական և միջին
մասնագիտական ուսումնական, ինչպես
նաև տեխնիկական բարձրագույն ուսումնա
կան հաստատություններում։
Զոդման որակը և միացման հուսալիու
թյունն ապահովելու նպատակով մետաղ յա
մասերի զոդվող կարերը աղտերից, յուղերից
և օքսիդներիցմաքրում են օքսիդալուծիչնե
րի միջոցով։ Օքսիդալուծիչների տեսակնե
րը և կիրառման բնագավառները տրված են
աղյուսակ 1–ում, իսկ կենցաղում կիրառվող
օքսիդալուծիչների տեսականին՝ նկ. 3–ում
[2]:
Աղ յուսակ 1.

Օքսիդալուծիչների տեսակները և կիրառման բնագավառները
Անվանացանկ

Կիրառում

Աղաթթու (ջրային լուծույթ 8–10Օ ՝ըստ Բոմի )

Փափուկ զոդակցման եղանակով ցինկ և ցինկապատ պողպատ

Ցինկի քլորիդ (ցինկի թույլ աղաթթվային լուծույթ) Փափուկ զոդակցման եղանակով պղինձ, արույր, երկաթ
Անուշադրի սպիրտ (ամոնիումի քլորիդ)

Փափուկ զոդակցման եղանակով պղինձ, արույրի զոդիչների
պահպանում

Բևեկնախեժ

Փափուկ զոդակցումը պղնձով և արույրով

Կալցիացված բորակ

Կոշտ զոդման եղանակով պղնձե, արույրե, բրոնզե, պողպա
տե, թուջե մեքենամասեր և կարբիտ
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Նկ 3. Կենցաղում կիրառվող օքսիդալուծիչները
Աղ յուսակ 2–ում և 3–ում բերված են զոդանյութերի քիմիական բաղադրությունը, հալման
ջերմաստիճանը և կիրառման բնագավառները
Աղ յուսակ 2.
Զոդանյութերի քիմիական բաղադրությունը, հալման ջերմաստիճանը
Զոդան
յութիմակնիշը

Քիմիական բաղադրությունը, %
Անագ
Ծարիր
Կապար

Հալման
ջերմաստիճանը օC

Կիրառման բնագավառները

ПОС–90

89…90

մինչև 0,15

մնաց

222

Սննդամթերքի համար
նախատեսված ամանեղենի
զոդում

ПОС–40

39…40

1,5–2

մնաց

235

ПОС–30

29…30

1,5–2

մնաց

256

Ցինկի, պողպատի, արույրի և
պղնձի զոդում

ПОС–18

17…18

2–2,5

մնաց

277

Պողպատի, արույրի, պղնձի,
մետաղաթիթեղի զոդում

Ավտոռադիատորների զոդում
Էլեկտրական սարքերի զոդում

Աղ յուսակ 3
Կոշտ զոդանյութերի (պղնձա–ցինկային) քիմիականբաղադրություն
Քիմիական կազմը
Պղինձ

Ցինկ

Հալման
ջերմաստիճանը օC

Կիրառման բնագավառ
ները

ПМЦ–36

36 ,2

մնաց

823

Արույրի զոդման դրույթները
մինչև 68%պղինձ

ПМЦ–48

48 ,2

մնաց

870

Պղնձե համաձուլվածքների
զոդում

ПМЦ –54

54 ,2

մնաց

888

Պղնձի, բրոնզի, պողպա
տիզոդում

Л–62

62

մնաց

900

Կարծր համաձուլվածքի
զոդում

Զոդանյութի մակնիշը
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Ցինկի քլորիդը համարվում է ամենաէ
ֆեկտիվ օքսիդալուծիչներից մեկը: Այն ստա
նալու համար անհրաժեշտ է ցինկը լուծել
աղաթթվի մեջ, որի արդյունքում ստացվում
է ցինկի քլորիդ և ջրածին: Ցինկի քլորիդի
ստացման ռեակցիան ունի հետևյալ տեսքը՝
Zn + 2HCl =ZnCl2 +H2
Ամփոփելով տվյալ աշխատանքը՝ կարելի
է եզրակացնել, որ տեխնիկական առարկա
ների ուսուցման գործընթացում ի հայտ են
գալիս բազմատեսակ միջառարկայական
կապեր բնագիտական առարկաների միջև։
Էլեկտրազոդիչի աշխատանքում ակնհայտ է
տեխնոլոգիայի կապը ֆիզիկայի կամ բնա
գիտության հետ, քանի որ միացնելով զոդի
չը էլեկտրական հոսանքին, տեղի է ունենում
էլեկտրաէներգիայի փոխակերպում:

Զոդում թեմայի ուսուցման մեջ առավել
վառ են արտահայտվում միջառարկայա
կան կապերը քիմիայի հետ: Այդպիսի կա
պեր ի հայտ են գալիս,օրինակ, զոդում թե
մայի ուսուցման մեջ, երբ ներկայացվում են
օքսիդալուծիչները և զոդանյութերը, դրանց
բաղադրությունը և ստացման եղանակնե
րը։Նշված կապերի վերհանումը և ընդգծու
մը դասը դարձնում են ավելի հետաքրքիր և
հասկանալի։
Դպրոցական «Տեխնոլոգիա» առարկայի
դասերին տվյալ թեմայի ուսումնասիրությու
նը հիմք է դնում հե
տա
գա
յում քի
մի
այի և
ֆիզիկայի ուսուցման համար, սովորողները
գործնականորեն ծանոթանում են մի շարք
քիմիական և ֆիզիկական երևույթների և
նյութերի հետ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4.
5.

Տեխնոլոգիա, 5–րդ դասարանի դասագիրք // Ս. Հովսեփյան, Ա. Հարությունյան, Մ. Աղաջանյան,
Լ. Վերդյան, «Տիգրան Մեծ», Եր., 2014, 127 էջ:
Бондарев Д. Д., Соколов Б. А., Практикум по металлообработке. Учебное пособие для учащихся
9 и 10 классов, 1973г., С.178.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИТЕХНОЛОГИЕЙ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Б. ХОДЕРЯН, С. ВАРДАНЯН, А. АКОБЯН
В статье на примере пайки металлов рассматриваются межпредметные связи. Отмечает
ся, что когда изучаются виды, состав и способы получения флюсов и припоев проявляется
межпредметные связи между технологией, химией и физикой. Эти связи способствуют осво
ению и запоминанию материала, а также делают урок более интересным.

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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ԱՇԽԵՆ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Աշխարհը, անվերջ փոփոխություննե
րի ենթարկվելով, իր պահանջներն է առա
ջադրում հասարակական կյանքի բոլոր
ոլորտներին, ինչպես նաև կրթական համա
կարգերին: Արդի ժամանակաշրջանը տե
ղեկատվության և գիտելիքների գերակա
յության դարաշրջան է, որն էլ պահանջում
է դինամիկ փոփոխություններ ամենուր` գի
տության մեջ, առտնին կենցաղում, առհա
սարակ, մտածողության մեջ:
Կրթության ոլորտում բարեփոխումների
ընդհանուր ուղղվածությունը պայմանավո
րում է ուսուցման կազմակերպման նոր հա
մակարգերի ու մոտեցումների ներդրման
անհրաժեշտություն թե՛ միջնակարգ հան
րակրթական, թե՛ բարձրագույն ուսումնա
կան համակարգերում: Ուսուցման ավան
դական ձևերի կողքին կազմակերպվում են
նորերը՝ արդիականները, որոնք առաջա
դրում են ուսուցման ժամանակակից ձևեր ու
մեթոդներ։ Ուսուցման գործընթացը երկկող
մանի է, ուստի խիստ անհրաժեշտ է ապա
հովել սովորեցնողի (ուսուցչի) և սովորողի
(աշակերտի) փոխկապակցված աշխատան
քը։ Ուսուցման մեթոդներն ընտրելիս պետք
է հաշվի առնել սովորողների գիտելիքների
մակարդակը, տարիքային և հոգեբանա
կան առանձնահատկությունները։ Սովորողը
պետք է հստակ իմանա՝ ինչ է անում և ին
չու, պետք է մշտապես տեղ յակ լինի՝ ինչ է
իրենից ակնկալվում, պետք է վստահ լինի,
որ ուսուցիչը աջակցելու է, օգնելու է իրեն1։
Լեզուն անընդհատ փոփոխությունների է
ենթարկվում, հղկվում է, հարստանում, և
անհրաժեշտություն է առաջանում շարունակ
հարստացնելու բառապաշարը, հետևելու և՛
1
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ,
վարժություններ, Կրթության ազգային ինստիտուտ,
Լոռու մասնաճյուղ, ք. Վանաձոր, 2008, էջ 6։

բանավոր, և՛ գրավոր խոսքի ճիշտ կառուց
մանը:
Թվականը կամ թվական անունը թե՛
գրավոր, թե՛ բանավոր խոսքում լայն կիրա
ռություն ունեցող խոսքի մաս է: Գործառա
կան ոճում թվականների կիրառությունն ան
սահման մեծ է և բազմաբնույթ: Այս առումով
կարևոր են դրանց կիրառման կանոնների
իմացությունն ու գիտակցումը:
Հիմնական դպրոցում թվականի մասին
աշակերտներին գիտելիքներ են տրվում՝
դեռ տարրական դասարաններից սկսած,
ապա ավելի գիտական և հիմնավոր են դառ
նում այդ գիտելիքները միջին դասարաննե
րում: Ըստ գործող ուսումնական ծրագրի`
«Թվական անուն» թեման աշակերտներն
ուսումնասիրում և սովորում են 7–րդ դասա
րանում2: Աշակերտը տարբերակում է թվա
կանը՝ որպես խոսքի մաս, ծանոթանում է
նրա տեսակներին (քանակական և դասա
կան), քանակականի տեսակներին (բացար
ձակ, կոտորակային, բաշխական): Թեման
ուսուցանելիս պարբերաբար անդրադարձ է
կատարվում թվականների թե՛ ճիշտ արտա
սանությանը, թե՛ ուղղագրությանը:
Տարրական դասարաններից սկսած`
թվականների ուղղախոսության և ուղ
ղագրության ուսուցումը պետք է կատարել
հետևողական ու մատչելի ձևով: Եթե տար
րական դպրոցում աշակերտը պետք է կա
րողանա ճիշտ գրել միավորները, տասնա
վորները, հարյուրավորները, ապա բարձր
դասարաններում աշակերտին պետք է տալ
համապարփակ գիտելիքներ թվականի
ճիշտ արտասանության, ուղղագրության,
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:
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կիրառության առանձնահատկությունների
մասին:
Ուղղագրությունը տվյալ լեզվի գրու
թյան ընդունված կանոնների համակարգն
է: Հայերենում ընդունված է հնչյունագրու
թյունը, որի ուղղագրությունը հիմնվում է հն
չական, ձևաբանական, ավանդական սկզ
բունքների վրա1:
Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ
հայերենի ուղղագրությունը սովորաբար
ուսուցանվում է մեխանիկական վարժու
թյունների միջոցով: Սակայն ընկալման և
մտածական գործընթացում շատ կարևոր
է շարժառիթը (մոտիվացիան): Սովորեցնե
լու գործընթացում շարժառիթն ապահովում
է մտածական, ընկալման և գործնականում
կիրառելու հմտությունների ձևավորում:
Սույն հոդվածում անդրադառնալու ենք
«Թվական անվան» ուղղագրության և ուղ
ղախոսության ուսուցման որոշ առանձնա
հատկությունների: Ցավոք, թվականի թե՛
ուղղագրության, թե՛ ուղղախոսության աղա
վաղումները բավական շատ են: Լավ կլիներ,
որ տարրական դպրոցից սկսած` բավարար
ուշադրություն դարձվեր այս խնդրին:
Առաջարկում ենք «Թվական անվան»
ուսուցման ամփոփիչ դասի նմուշօրինակ:
Բնականաբար, այս դասի ընտրությունն
ինքնանպատակ չէ: Ամփոփման դասին ի մի
են բերվում սովորողների գիտելիքները, ամ
րապնդվում են գիտելիքները տվյալ թեմայի
վերաբերյալ, ինչպես նաև ուշադրություն է
դարձվում այն թերի կողմերին, որոնք ան
հրաժեշտ է վերացնել: Մյուս կողմից` ընտրել
ենք ամփոփման դաս, քանզի հնարավորու
թյուն ունենք անդրադառնալու թվականների
բոլոր տեսակներին: Այս դասին աշակերտը
պետք է՝
•
իմանա` «Թվական անունը»,
•	կարողանա` թվականները կիրառել
բանավոր և գրավոր խոսքում,
•
տիրապետի` թվականների ուղղագ
րությանը և ուղղախոսությանը, թվականնե
րի կազմությանը, թվականների փոխանվա
նական կիրառությանը:
Դասն անցկացվում է ԽԻԿ համակար
գով: Դասի ընթացքը ներկայացնում ենք
քայլաշարով:
1 Հմմտ. Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան,
Եր., 1987, էջ 595:
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Դասի առանցքային խնդիրը` ամփոփել
«Թվական անունը»` տեսակները, կազմու
թյունը, կիրառությունները` ուշադրություն
դարձնելով ուղղախոսությանը և ուղղագ
րությանը: Այս խնդիր–հարցադրումը լուծե
լու համար պետք է անդրադառնալ հետևյալ
հարցադրումներին.
Ակադեմիական`
1.	Քանակական թվականների ուղ
ղագրությունը և ուղղախոսությունը (միա
վորներ, տասնավորներ և այլն),
2.	Բաշխական թվականների կազմու
թյունը, կիրառության առանձնահատկու
թյունները,
3.	Կոտորակային թվականների ուղ
ղագրությունը,
4.	Դասական թվականների կազմու
թյունը, ուղղագրությունը, կիրառության
առանձնահատկությունները:
5.	Սովորողների բանավոր և գրավոր
խոսքի զարգացում:
Սոցիալական`
Աշակերտական խմբերում համագործակ
ցային աշխատանք կատարելու, միմյանց
օգնելու, սխալները շտկելու, միաժամանակ
միմյանց նկատմամբ ներողամտություն ցու
ցաբերելու կարողությունների ձևավորում:
Ինչպես նաև լեզվական մտածողության
և տրամաբանելու կարողությունների ամ
րապնդում:
Յուրաքանչյուր դասից հետո սովորողը
պետք է վերցնի անհրաժեշտ գիտական, սո
ցիալական հմտություններ, միայն այդ դեպ
քում կարող ենք դասը համարել հաջողված:
Ուսումնական նյութեր – դասագիրք,
գրատախտակ, պաստառներ, քարտեր, հե
տաքրքրաշարժ խնդրագիրք, սահիկաշա
րեր:
Կիրառելի մեթոդներ, հնարներ – զրույց,
խմբային աշխատանք, Վենի տրամագիր,
ԳՍՈՒ աղ յուսակ, քարտային աշխատանք,
բառափնջեր:
ՔԱՅԼ առաջին
ԽԹԱՆՄԱՆ ՓՈՒԼ
Այս փուլում կիրառում ենք զրույցի մեթո
դը: Զրույցն ուսուցման առավել հին մեթոդ
ներից է: Այն վարպետորեն կիրառում էր
Սոկրատեսը: Զրույցն ուսուցման այն բազ
մակողմանի և արդյունավետ մեթոդներից է,
երբ ուսուցիչը նպատակամետ և վարպետո
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րեն առաջադրված հարցերի միջոցով սովո
րողների մեջ արթնացնում է նրանց արդեն
ունեցած գիտելիքներն ու կարողությունները
և մղում նոր գիտելիքների ձեռքբերման` ինք
նուրույն դատողությունների, եզրահանգում
ների ու ընդհանրացման ճանապարհով1:
ԶՐՈՒՅՑ` Թվականը հատկանիշ ցույց
տվող խոսքի մաս է: Առանձնահատկու
թյունն այն է, որ նա մատնանշում է թվեր,
թվերի բոլոր տեսակները: Կարող է նաև
գործածվել գոյականի փոխարեն, այսինքն՝
փոխանվանաբար: Ինչպես գիտենք, զրույցը
պետք է վարի ուսուցիչը` մասնակից դարձ
նելով աշակերտներին: Այստեղ մեծ տեղ են
գրավում ճիշտ ընտրված հարցերը` ապահո
վելով ներառարկայական և միջառարակա
յական կապեր:
Թվական անունը առնչվում է հիմնակա
նում մաթեմատիկային, պատմությանը, աշ
խարհագրությանը, ֆիզիկային, քիմիային:
Թվերի պատկերացումը մարդուն նույնքան
անհրաժեշտ է, որքան հնչյուններինը: Ու
սուցիչը պետք է ընտրի այնպիսի հարցեր,
որոնց պատասխանները տրամաբանորեն
շաղկապված են, որպեսզի կառուցվի «քե
րականական» զրույց աշակերտների և ու
սուցչի միջև:
ՀԱՐՑԵՐ` «Ի՞նչ է թվականը», «Թվարկել
թվականներ», «Որոշել թվարկված թվական
ների տեսակները», «Ի՞նչ տարբերություն
քանակական և դասական թվականների
միջև», «Ի՞նչ է նշանակում դաս», «Ինչո՞ւ են
այդ տեսակը անվանում դասական»:
Ինչպես տեսնում ենք, հարցերը փոխկա
պակցված են և նախապատրաստում են դա
սի երկրորդ փուլը:
ՔԱՅԼ երկրորդ
ԻՄԱՍՏԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ՓՈՒԼ
Այս փուլում մեծ ուշադրություն ենք դարձ
նում քանակական թվականների ուղղագրու
թյանը և ուղղախոսությանը:
Դասարանը կարելի է բաժանել խմբերի,
իսկ խմբերն էլ` ենթախմբերի:
Խումբ I
Այս խմբի երեխաները պարզաբանելու են
քանակական թվականների ուղղագրությու
նը և ուղղախոսությունը: Առաջարկում ենք
այս դեպքում խմբերը բաժանել ենթախմբե
1
Հմմտ. Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ,
հնարներ, վարժություններ, Վանաձոր, 2008, էջ 41:

րի, որպեսզի դասարանում բոլոր երեխանե
րը զբաղվածություն ունենան: Այս խմբում
ստեղծվում է երեք ենթախումբ: Առաջին
ենթախմբի երեխաները ներկայացնում են
միավորների ուղղագրությունը և ուղղախո
սությունը, երկրորդ ենթախմբի երեխանե
րը` տասնավորները, հարյուրավորները, եր
րորդ ենթախումբը մյուս խմբերին տալիս է
խրախճանական խնդիր:
Աշակերտները քարտերով ներկայաց
նում են միավորների ուղղագրությունը և ուղ
ղախոսությունը:
Ենթախումբ առաջին
Քարտ առաջին
Երկու և երեք թվականները այլ թվական
ների մեջ երկրորդ բաղադրիչը լինելու դեպ
քում (տասներեք, քսաներկու, երեսուներեք
և այլն) պետք է ար
տա
սա
նել է և ոչ թե ե՝
պահպանելով բաղաձայնից հետո ե–ի ճիշտ
գրության ու արտասանության կանոնները`
տասներեք, (տասնէրեք), քսաներկու (քսա
նէրկու), երեսուներեք (երեսունէրեք) և այլն:
Քարտ երկրորդ
Չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ թվերը պետք է
արտասանել առանց ավելորդ ը–ի. օրինակ`
չորս տետր, հինգ հարկ, վեց օր, յոթ գիրք,
ութ սխալ և այլն: Նաև պետք է ընդգծել, որ
ինը և տասը թվականները ուղիղ ձևերով
գործածելիս միշտ հանդես են գալիս ը վերջ
նահնչյունով, որը փոխանվանական կիրա
ռության դեպքում կատարում է նաև որոշիչ
հոդի դեր. օրինակ` տասը հարց, տասը խն
դիր, ինը մասնակից, ինը տղա կամ տասը
անգամ / տասն անգամ, ինը ուղևոր / ինն
ուղևոր: Ինը թվականի մասին աշակերտը
պետք է իմանա, որ այն հոլովվելիս, ածանց
ստանալիս, բառակազմության ժամանակ
միշտ գրվում է կրկնակ ն–ով, օրինակ` ին
նից, իննսուն, իննական, իննսունհինգ, ին
նամյա և այլն:
Ենթախումբ երկրորդ
Քարտ երկրորդ
Ինը և տասը թվականների ը կամ ն վերջ
նահնչյունի ճիշտ ատասանության ու գրու
թյան վերաբերյալ աշակերտներին պետք է
սովորեցնել, որ 11–ից 19–ը թվականների ն
հնչյունը պարտադիր պետք է և՛ արտասա
նել, և՛ գրել. օրինակ` տասնմեկ, տասներկու,
տասներեք, տասնչորս, տասնհինգ, տասն
վեց, տասնյոթ, տաս
նութ, տաս
նինը` բա
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ցառելով տասմեկ, տասերկու, տասերեք,
տասչորս, տասհինգ, տասվեց, տասյոթ,
տասութ, տասինը սխալ և մերժելի ձևերը:
11–99 թվականները կցական բարդություններ
են` տասներկու, քսանչորս, երեսունհինգ և
այլն: Երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթ
սուն, յոթանասուն, ութսուն թվականները
պետք է ճիշտ արտասանել ու գրել: Սրանց
ճիշտ գրությունը երբեմն մեծապես կախված
է ճիշտ արտասանությունից. եթե երեսուն–ը
գրվում է ր»–ով, բայց արտասանվում է ռ,
ապա քառասունը գրվում և արտասանվում
է ռ (քառ–ը չոր(ս) արմատի հոմանիշն է):
Անհրաժեշտ է ճիշտ արտասանել նաև հի
սուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն թվա
կանները: Ցավոք, լայնորեն տարածված է
վերոնշյալ թվականների աղավաղված, սխալ
արտասանությունը: Հիշել` հարյուր մեկ–ից
սկսած` հարադրավոր բարդություններ են:
Ենթախումբ երրորդ
Քարտ երրորդ
Երեք եղբայր երեք կիլոմետր ճանապարհ
գնացին: Ունեին ընդամենը մեկ ձի, սակայն
նրանցից ամեն մեկը երկու կիլոմետր ձիով
գնաց, իսկ մեկ կիլոմետր` ոտքով1: Դա ինչ
պե՞ս եղավ:
Մյուս խմբերին տրվում է 1–2 րոպե՝ խնդի
րը լուծելու համար:
Հաջորդ խումբը ներկայացնում է կոտո
րակային թվականները:
Խումբ II
Ենթախումբ առաջին
Քարտ առաջին
Կոտորակային թվականները հարադիր
բարդություններ են, որոնց առաջին բաղա
դրիչը բացարձակ թվական է, իսկ երկրորդ
բաղադրիչը կազմվում է –րորդ, –երորդ կամ
–երորդական ածանցներով: Քառորդ–ը կո
տորակային թվական է:
Ենթախումբ երկրորդ
Քարտ երկրորդ
Հետևյալ թվերը գրե՛ք հնարավոր բոլոր
տարբերակներով` ¼, 1,6, 2,5, ¾, 1/2:
Խումբ III
Ենթախումբ առաջին
Քարտ առաջին
Դասական թվականները կազմվում են
–րորդ և –երորդ ածանցներով, իսկ մեկ
1 Բ. Թումանյան, Քառասուն խրախճանական, Երևան,
1970, էջ 8:
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թվականը` առաջին ձևով: Մեկերորդ ձև
ունենում է, եթե որևէ թվականի երկրորդ
բաղադրիչ է` քսանմեկերորդ, երեսունմե
կերորդ, հիսունմեկերորդ և այլն: Առաջին
բառը 1–ին գրվելիս կարող է կարդացվել և՛
մեկին, և՛ առաջին. օրինակ` հունվարի 1–
ին, 1–ին դասարան: Իսկ ահա երկու, երեք,
չորս թվականների դասական ձևերը կազմ
վում են –րորդ ածանցով, օրինակ` երկրորդ,
երրորդ, չորրորդ: Ընդ որում՝ երրորդ, չոր
րորդ թվականների կրկնակ ր–ն պետք է հն
չեցնել տևական:
Ենթախումբ երկրորդ
Քարտ երկրորդ
Մյուս բոլոր թվականների դասականի
ձևերը կազմվում են –երորդ ածանցով. օրի
նակ` հինգերորդ, վեցերորդ, հարյուրե
րորդ, միլիարդերորդ և այլն: Բարդություն
ների երկրորդ բաղադրիչ լինելու դեպքում
երկու, երեք, չորս թվականների դասակա
նը նույնպես կազմվում է –երորդ ածանցով.
օրինակ` քսաներկուերորդ, վաթսուներե
քերորդ, քառասունչորսերորդ և այլն:
Ենթախումբ երրորդ
Քարտ երրորդ
Դասական թվականները գրվում են
արաբական թվանշաններով և գծիկով,
որից հետո գրվում է –րդ, որը կարդացվում
է –րորդ կամ –երորդ, օրինակ` 3–րդ, 4–րդ,
10–րդ, 21–րդ, 60–րդ և այլն:
Դասական թվականները կարող են գր
վել նաև հռոմեական թվանշաններով` 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 հռոմեական
թվանշաններից հետո գծիկ և րդ գրելը:
Կարծում ենք՝ այս խմբային աշխատան
քը հնարավորություն ընձեռեց ամրապնդե
լու թվականների մասին եղած գիտելիքները:
Խմբային վերլուծությունները նպաստում են
իմացածը ընկերոջը հաղորդելու կարողու
թյուններ և հմտություններ ձեռք բերելուն:
ՔԱՅԼ երրորդ
ԿՇՌԱԴԱՏՄԱՆ ՓՈՒԼ
Համոզվելով, որ նյութը յուրացված է,
ամփոփում ենք դասաժամի արդյունքները:
Կարելի է երեխաների հետ կազմել ԳՍՈՒ
աղ յուսակ:
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Գիտեմ

Սովորեցի

Իբրև ամփոփում, նշենք որ դասին զրույ
ցի ընթացքում սահիկաշարով ներկայաց
վում են թվականները, տեսակները, ուղ
ղագրության առանձնահատկությունները,
կազմությունը:
Տնային առաջադրանք.
Կազմել երկխոսություններ խանու
թում, ճաշարանում, խորտկարանում և այ

Ուզում եմ սովորել

լուր` գործածելով թվականների բոլոր տե
սակները:
Այսպիսով` խմբային աշխատանքներով,
սահիկաշարով, հետաքրքիր հարցադրում
ներով, ավանդական և արդիական մոտե
ցումներով ներկայացրինք թվականի ուսուց
ման որոշ առանձնահատկություններ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, Վանաձոր, 2008:
Հ. Բարսեղ յան, Փ. Մեյթիխանյան, Հայոց լեզու, Եր., 2011:
Հայոց լեզու, գրականություն. հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր,
Եր., 2006:
Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Եր., 1987:
Բ. Թումանյան, Քառասուն խրախճանական, Եր., 1970:

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.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ И ПРОИЗНОШЕНИЮ ИМЕН
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
А. ЮЗБАШЯН, С. МИРЗОЯН
Краткое изложение: В данной статье мы рассмотрели особенности обучения правописа
нию и произношению имен числительных в основной школе. Представили типовой образец
заключительного урока, в котором мы уделили особое внимание правописанию, произноше
нию числительных, а также их коммуникационным функциям.
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ՀԵՐՄԻՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

«ԱՎԱՐԱՅՐԻ» ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ
«Հայոց պատմություն» առարկայից Ավա
րայրի ճակատամարտի ու Վարդանանց
մասին թեման առաջին անգամ դպրոցա
կանների կողմից ուսումնասիրվում է 7–րդ
դասարանում՝ «Հայոց պատմություն–7» այ
լընտրանքային երկու դասագրքերով1:
Այդ թեման լայն հնարավորություններ
է տալիս միջառարկայական կապեր ստեղ
ծել պատմագրության (Եղիշե «Վարդանի և
Հայոց պատերազմի մասին»), հայ գրակա
նության (Դ. Դեմիրճյան «Վարդանանք»),
կերպարվեստի (Էդ. Իսաբեկյան «Վարդա
նանք» վեպի պատկերազարդումներ), (Գր.
Խանջյան «Ավարայր»), մանրանկարչության
ու քանդակագործության (Երվանդ Քոչար
«Վարդան Մամիկոնյան»), Հայ եկեղեցու
պատմության («Վարդանանց տոն»), եր
գարվեստի և Վարդանի ու Վարդանանց մա
սին զանազան ավանդապատումների միջև։
Խորապես ազդված լինելով Վարդանի
ու Վարդանանց պատմությամբ ու նրանց
հերոսական կերպարներով՝ հայ մեծ վիպա
սան Դ. Դեմիրճյանը պատմական թեմատի
կային դիմեց 1905 թվականին, երբ սկսեց
գրել «Լենկ Թե
մուր» պոե
մը։ Այդ պոե
մում
նա արտահայտում է այն գաղափարը, որ
աշխարհի բոլոր բռնակալներն անցողիկ
են, իսկ ժողովուրդը` հավերժական։ 1916 թ.
գրեց «Վասակ», 1938 թ.` «Երկիր հայրենի»
դրամաները։
««Վարդանանք» պատմավեպը ես գրեցի
հայրենական պատերազմի ժամանակ։ Այն
արտակարգ, ժողովրդական ուժերի գերա
զանց լարման օրերին, երբ վճռվում էր մեր
Հայրենիքի լինել – չլինելու ճակատագրա
կան խնդիրը։ Ես զգացի, որ «Վարդանան

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:
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քի» պահանջն օդի մեջ է»2:
1943 թ. գրեց «Վար
դա
նանք» պատ
մա
վեպի առաջին գիրքը, իսկ 1946 թ–ին` երկ
րորդը։ Ընդ որում՝ Վարդան Մամիկոնյանի
կերպարի նկատմամբ նրա մեջ հետաքրք
րություն էր առաջացել Արդահանում, որ նոր
էր առնվել 77 թ–ի պատերազմի ժամանակ։
«Այստեղ ինձ տվեցին քահանայի մոտ ուս
ման։ «Դպ
րո
ցը» ճիշտ և ճիշտ տեր–թո
դի
կյան էր՝ իր բոլոր մեթոդներով։ Բարեբախ
տաբար, բացվեց հայոց միդասյան ծխական
դպրոցը, ուր և շարունակեցի ուսումս։ Վեր
ջին դասարանում մի քանի ուսուցիչներ հա
ջորդեցին իրար։ Դրանց մեջ մեկը՝ Արամ
Հակոբյան, երևանցի, վառեց իմ մեջ հայրե
նասիրության կրակը իր խանդավառ սիրով
դեպի Վարդան Մամիկոնյանը, որի մասին
դասի ժամանակ պատմում էր ներքին ջեր
մու
թյամբ։ Պա
կա
սը լրաց
նում էր նրա մա
միկոնյանական կերպարանքը՝ խոշոր, սև
աչքերը, փայլուն, սև սաթի գույնի մազերը,
արծվենի քիթը, վերջապես՝ հաղթ, բարձր
հասակը»3:
«Վարդանանք» պատմավեպի շարժա
ռիթը Երկրորդ աշխարհամարտն էր։ Այդ
ժամանակ Գերմանիան ձգտում էր գրավել
Խորհրդային Միությունը, որի կազմում էր
նաև Հայաստանը։ Նման ձգտում է ունեցել և
Պարսկաստանը 5–րդ դարում Հայաստանի
նկատմամբ։ Դեմիրճյանը դիմեց պատմա
կան անցյալին, որպեսզի իր ժամանակակից
հայրենակիցներին հաղորդի անցյալի հերո
սական դասերը, կոչ անի նրանց անձնվի
րաբար ու անմ նացորդ պայքարի նետվելու
հանուն հայրենիքի ազատության։
««Վարդանանք» պատմավեպը ես գրեցի
Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ,
երբ վճռվում էր մեր հայրենիքի լինել–չլինե
լու ճակատագրական խնդիրը։ Ես զգացի,
որ «Վարդանանքի» պահանջն օդի 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
կենսագրություն», էջ 7:
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Ես հիշեցի հինգերորդ դարը, հայ ժողովրդի
կյանքի ու մահի կռիվը պարսից բռնակալու
թյան դեմ, և քանի որ ժողովուրդը դուրս է
եկել հայրենական պատերազմի, ես կամեցա
հիշեցնել նրան, որ նա հնում շատ է ունեցել
հայրենիքի պաշտպանության պատերազմ
ներ, որոնց մեջ ամենամեծը Վարդանանց
պատերազմն է»,– գրում է հեղինակը։
«Վարդանանք» պատմավեպի հիմքը
հինգերորդ դարի պայքարն է պարսկական
բռնապետության դեմ, երբ Սասանյանների
դինաստիան (հարստությունը), շարունակե
լով Շապուհ 2–րդի քաղաքականությունը,
փորձում էր ոչնչացնել Արեւել յան Հայաստա
նի պետականության վերջին մնացորդները
և հայերի մեջ հաստատել զրադաշտական
կրոնը։ Դա մեծ դժգոհություն առաջ բերեց
հայերի մեջ։ 451 թվականին Ավարայրի դաշ
տում` Տղմուտ գետի ափին, տեղի ունեցավ
մեծ ճակատամարտ։
Վեպը գրելուց առաջ Դեմիրճյանն ու
սումնասիրել է հինգերորդ դարի Հայաս
տանի պատմությունը, հատկապես Եղիշեի
«Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազ
մին» գիր
քը և Ղա
զար Փար
պե
ցու «Պատ
մության» երկրորդ դրվագը։ Դեմիրճյանն
այդ աղբյուրներում եղած դեպքերը նույնու
թյամբ չի ներկայացրել։ Այդ նյութերին նա
ստեղծագործաբար է մոտեցել` կատարելով
փոփոխություններ։ Օրինակ` Դեմիրճյանը
քաղաքական հարցերը վերլուծելիս ելել է
ժամանակակից պատմափիլիսոփայական
տեսանկյունից` Վարդանանց պատերազմը
դիտելով որպես հայրենիքի անկախության,
ազատության, այլ ոչ թե հավատի համար
մղվող պատերազմ, ինչպես ներկայացնում
է Եղիշեն` Ավարայրի ճակատամարտի մաս
նակիցը, ականատեսն ու պատմիչը։
Վիպասանը ցույց է տվել, որ Ավարայրի
պատերազմն իր էությամբ ժողովրդական
ու ազատագրական էր, որ հայ ժողովուրդը
շատ լավ էր գի
տակ
ցում Հազ
կեր
տի պա
հանջի` կրոնափոխության քողի տակ թաքն
ված նպատակները և ոտքի էր ելել հայրե
նական կռվի։ Այդ առումով պատահական
չեն Վարդան Մամիկոնյանի խոսքերը. «Արդ,
ա
ղա
չում եմ ձեզ, ով իմ քաջ նի
զա
կա
կից
ներ. մանավանդ, որ ձեզանից շատերը քա
ջությամբ ինձնից ավելի լավ եք և հայրենա
կան գա
հի պատ
վով՝ ա
վե
լի բարձր, բայց

երբ ձեր հոժար կամքով ինձ կարգեցիք ձեզ
առաջնորդ և զորագլուխ, թող իմ խոսքերը
ախորժալուր և բաղձալի թվան մեծերիդ ու
փոքրերիդ ականջներին։ Չերկնչենք ու չվա
խենանք հեթանոսների բազմությունից և ոչ
էլ մահկանացու մարդու ահռելի սրի դեմ թի
կունքներս դարձնենք, որպեսզի եթե տերը
հաղթությունը մեր ձեռքը տա, ոչնչացնենք
նրանց զորությունը, որպեսզի բարձրանա
ճշմարտության կողմը, իսկ եթե հասել է ժա
մանակը մեր կյանքը սուրբ մահով ավարտե
լու այս պատերազմում, ընդունենք ուրախ
սրտով, միայն թե արիության ու քաջության
մեջ վախկոտություն չխառնենք»1։
«Զինվորնե՛ր,
եղբայրնե՛ր,
ժողովո՛ւրդ
հայոց, բռնավորը բնաջնջման սուրն է մեկ
նում Հայոց աշխարհին. մեր ազատությանը...
Մեր նախնիները մեզ կտակեցին հայրենիք
և ազգ։ Արյամբ պահպանեցին նրանք մեր
ազատությունը, հայրենիքը և մեզ հրաման
թողեցին անբասիր պահել այդ սրբություննե
րը։ Պաշտպանենք մեզ կտակած գանձերը։
Մեռնենք, չտանք թշնամուն ոչինչ»2։
Վարդանի ղեկավարությամբ հայ ժո
ղովրդի հինգերորդ դարի ապստամբու
թյունը, Տղմուտ գետի ափին տեղի ունեցած
Ավարայրի ճակատամարտն իրենց արտա
ցոլումն են գտել հայոց պատմության բազ
մաթիվ հատորներում, առանձին ուսումնա
սիրություններում,
մենագրություններում։
Վարդանի և Վարդանանց կերպարները չա
փազանց սիրելի են մեր ժողովրդին, հավերժ
մնում են նրա հի
շո
ղու
թյան մեջ և եր
բեմն
– եր
բեմն դուրս են ժայթ
քում որ
պես ո
գու
կանչ, որպես սրտահույզ մի երգ (Ղևոնդ Ալի
շան «Պլպուլն Ավարայրի» (երաժշտությունը`
Ն. Շահլամյանի), «Լռեց» – հատված Ռա
փայել Պատկանյանի «Քաջ Վարդան Մամի
կոնյանի մահը» պոեմից, (երաժշտությունը`
Մ. Եկմալ յանի), «Զորավար Վարդան» (Մեր
հայրենյաց ոգի Վարդան... ժողովրդական.
կատարումը՝ Հայրիկ Մուրադյանի), հոգե
ցունց կտավ կամ մոնումենտալ քանդակ։
Իմ աշակերտները իմ խորհրդով ու ուղ
1 Եղիշե, «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին»,
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչու
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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ղորդմամբ արդեն ծանոթ են Վարդան Մա
միկոնյանի հանրահայտ դիմանկարին, որը
նկարել է հայ նշանավոր նկարիչ Վարդգես
Սուրենյանցը։ Ուսումնասիրել են նաև վեպի
թեմայով Էդվարդ Իսաբեկյանի կատարած
նկարաշարքը, որում պատկերված են վեպի
կարևորագույն դրվագները։
ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Գրիգոր
Խանջյանը նկարել է մեր ժողովրդի կեն
սունակության և գոյատևման համար կար
ևորագույն նշանակություն ունեցող, նրան
դեպի հավերժության ճանապարհ ուղեկցող
երկու իրադարձություն։ Դրանցից մեկը`
«Հայոց այբուբեն», մյուսը` «Ավարայրի ճա
կատամարտը» կոթողային նկարներն են`
արված հատուկ ոստայնագորգերի համար,
որոնք գործվել են Վազգեն Առաջին կաթո
ղիկոսի պատվերով Ֆրանսիայի Լիոն քա
ղաքի մետաքսագործական ֆաբրիկայում և
այժմ ցուցադրվում են Էջմիածնի Վեհարանի
դահլիճում։
Աշակերտներիս մասնակցությամբ փոր
ձում ենք «կարդալ» և մեկնաբանել Վար
դանանց նվիրված նկարը։ Ի՞նչ զգացում,
ապրումներ ու գաղափար է արտահայտել
հեղինակն այս ստեղծագործության մեջ։ Ով
քե՞ր են պատկերված այստեղ։
Գրիգոր Խանջյանի «Վարդանանք» նկա
րում հեղինակը վառ ու ցայտուն, մեր ժողովր
դին հոգեհարազատ ու սիրելի գույներով (ալ
ծիրանի, երկնագույն, ոսկեգույն) պատկերել
է Վարդանին ու նրա զինակիցներին։ Հերոս
ների դեմքերին դրոշմված է հանուն հայրե
նիքի և ազատության մինչև արյան վերջին
կաթիլը մարտնչելու` հայ ժողովրդի վճռա
կանությունն ու հաստատակամությունը։
Նկարը վրձնելիս հեղինակը դիմել է մի
անսովոր հնարքի. Վարդանի զինակից
ների շարքում կան նաև 451 թ–ից առաջ և
շատ–շատ հետո ապրած իրական մար
դիկ։ Դրանց շարքում կան թե պատմական
հնադարում իրականում գոյություն ունեցած
մարդիկ, թե միջնադարում ու դրանից հե
տո 17, 18, 19, 20–րդ դարերում՝ մինչ նկարչի
օրերն ապրած հայ նշանավոր գործիչներ ու
արվեստագետներ։ Նկարն ուշադիր դիտելու
դեպքում կարելի է տեսնել Հայկ Նահապե
տին, Արգիշտի Առաջինին, Ղևոնդ Ալիշա
նին, Րաֆֆուն, Հովհաննես Թումանյանին,
Ավետիք Իսահակյանին, Դանիել Վարուժա
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նին, Վահան Տերյանին, Պարույր Սևակին,
իրեն՝ Գրիգոր Խանջյանին և շատ–շատ այ
լոց։ Փորձենք կռահել, բացատրել, թե ինչո՞ւ
է նկարիչ – արվեստագետն այդպես վարվել։
Նկարիչն ուզում է կերպարվեստի արտա
հայտիչ լեզվով, ընդգծված կերպով ասել,
որ մայրենի լեզուն, սեփական կրոնն անմեռ
պահող ամեն մի հայ և հայրենիքի պահպան
ման հա
մար իր կյանքն ու ան
ձը ներդ
րած
ամեն մի գործիչ ինքնին յուրովի մի Վարդան
է, իսկ նրա գործունեության ասպարեզը` յու
րահատուկ Ավարայր։
Նկարչի` դրվագներով արված կոթո
ղային (մոնումենտալ) նկարի հիման վրա
Վազգեն Առաջին Ամենայն հայոց կաթողի
կոսի պատվերով Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի
մանածագործական ֆաբրիկայում ստեղծ
ված մետաքսահյուս ոստայնագորգի վրա
Վարդանանք պարուրված են լույսով. նրանք
ասես իրենցից լույս են ճառագում։ Դա մեր
ժողովրդին յուրահատուկ անմեռ հույսի, լու
սավոր գալիքի նկատմամբ հավատի և հա
վերժության խորհրդանիշ է։
Հակառակորդ կողմին` պարսիկներին,
կերպարվեստագետը պատկերել է մռայլ,
գորշ, խավարին բնորոշ գույներով։ Ամեն
բռնակալ իր հետ ավեր, ավար ու մահ է բե
րում, պայծառ, ոգեղեն լույսեր է մարում, ուս
տի, մեր կարծիքով, ինչպես Վարդանանք
հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակների ան
ձնվեր ու ազնիվ, հայրենասեր զավակների
խորհրդանիշն են, այնպես էլ` թշնամիները
ոչ միայն պարսիկներն են, այլև ընդհանրա
պես մեր գոյատևման և հարատևման իրա
վունքի, մեր ինքնության դեմ ոտնձգություն
թույլ տված բոլոր մութ ու խավար բռնի ուժե
րի խորհրդանիշ։
Պատահական չէ, որ այդ բոլոր թշնա
միները որոշակի դիմագծեր չունեն։ Այո’,
միմյանցից բոլորովին էլ չեն տարբերվում և
էությամբ նույնն են բոլոր այն նվաճողները,
որոնք աչք են դնում ուրիշի ինչքին, ապահո
վությանն ու կյանքի անձեռնմխելիությանը և
ամենագլխավորին` հայրենիքի ու ժողովրդի
ազատությանը։ Դրա համար էլ մենք նկա
րում պատկերված այդ անդեմ թշնամիներին
կարող ենք համարել թե՛ պարսիկի, թե՛ բար
բարոս ու արյունարբու թուրքի, թե՛ նենգ ու
դավադիր ազերիների ներկայացուցիչներ։
Չարակամ բախտի քմահաճույքով հա
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ճախ է մեր ժո
ղո
վուր
դը կանգ
նած ե
ղել իր
լինել–չլինելու խնդիրը լուծելու դժվարության
առջև։ Իր նշանակության ահագնությամբ և
հետագա սերունդներին դաստիարակելու
առումով Ավարայրն ու Վարդանանք վառ
ու ցայտուն, գրեթե աննախադեպ օրինակ
են, սակայն, նույն բանը կարելի է ասել մեր
ժողովրդի մղած համարյա թե բոլոր մարտե
րի մասին։ Մի՞թե պակաս կարևոր էր Սար
դարապատի ճակատամարտը, որ մղեցին
հայերն իրենց դարավոր թշնամիների` թուր
քերի դեմ, որ արյունախում վամպիրի նման,
չհագեցած 1915 թ–ի եղեռնազարկ մեկու
կես միլիոն հայերի արյամբ, նոր արյունալի
խրախճանք էր ուզում կատարել և վերացնել
վերջին հային անգամ։ Իրենց հերոս նախնի
ներից` Վարդանանցից մոտ 1400 տարի հե
տո հայ ժողովրդի զավակները նորից ելան
գոյատևման պայքարի։ Ժողովրդի կամքը և
ոգին, ինչպես Ավարայրում, այս անգամ էլ
հաղթեցին...
Այժմ այդ սխ
րան
քի վայ
րում վեր է խո
յանում հայ նշանավոր ճարտարապետ Ռա
ֆայել Իսրայել յանի կողմից նախագծված մի
հոյակապ հուշահամալիր–կոթող։
Ավարայրի դյուցազներգությունը կրկն
վեց մերօրյա ժամանակներում, երբ հայ ժո
ղովուրդը Արցախյան ազատամարտը մղեց,
որովհետև «…չկա մարդկության կյանքի մեջ
ավելի մեծաշուք վեհություն, քան այն, երբ
հերոսանում է մի ամբողջ ժողովուրդ, երբ
լարում է նա իր գերագույն ուժերը՝ ֆիզիկա
կան և հոգեկան և սխրագործում է զանգվա
ծաբար»1։ Եռաբլուրում իրենց հավերժական
հանգիստն են գտել Ավարայրի հերոսների
ժառանգորդները, որոնց արյան գնով իր`
դարերով երազած ազատությունը նվաճեց
պատմական Արցախ – Ղարաբաղը։
Աշակերտներիս հետ դասերի ընթացքում
ու արտադասարանային պարապմունքնե
րի ժամանակ ուսումնասիրում ու դուրս ենք
գրում Ավարայրի ճակատամարտի մասնա
կից ու ականատես պատմիչ Եղիշեի «Վար
դանի ու Հայոց պատերազմի մասին» գրքից
նրա լավագույն ասույթները։ Դրանք ման
րամասնորեն վերլուծում ու մեկնաբանում
ենք ու եզրահանգում, թե որքան արդիական
են դրանք նաև այսօր։ Ուստի և դրանք գրի
1 Դ. Դեմիրճյան, «Երկերի ժողովածու», ՀՍՍՀ ԳԱ
հրատ, Երևան ,1983, հատ. 7, «Հեղինակի կողմից», էջ 447:

ենք առնում հատուկ տետրերում։
Ահա դրանցից մի քանիսը՝ «Լավ է կույր
լինել աչքով, քան մտքով», «Չգիտակցված
մահը մահ է, գիտակցված մահը՝ անմահու
թյուն», «Միաբանությունը բարի գործերի
մայրն է, անմիաբանությունը՝ չար գործերի
ծնողը»: Քննարկելով դրանցից յուրաքան
չյուրը՝ եզրահանգման ենք գալիս, որն ըստ
Եղիշեի՝ հետևյալն է.
1.	Բոլոր չարիքները բխում են տգի
տությունից, ուսման, գիտելիքների
պակասից։ Մտքի լույսը՝ գիտելիքները,
անհրաժեշտ են բոլոր մարդկանց։
2. Եթե մարդը խավարամիտ է, նրա
հոգին էլ թուլանում է, սաստիկ երկյուղի
մեջ է ընկնում, սկսում է վախենալ ամեն
ինչից, հատկապես՝ մահից։
Հայ մարտիկներն այսօր էլ, հատկապես
Արցախի ապրիլ յան քառօրյա պատերազ
մի ժամանակ ինքնակամ ու գիտակցաբար
գնացին մահվանն ընդառաջ, հասկանալով,
որ գնում են պաշտպանելու իրենց հայրենի
քը ու դրանով անմահացան։
3.	Հայ ժողովրդի դարավոր պատմու
թյունն ապացուցում է, որ միաբանությամբ
միայն կարելի է պաշտպանել հայրենիքը և
իրագործել համազգային նպատակներ։
4. Եղիշեի «Պատմությունը» խոր ազ
դեցություն է թողել հետագա շրջանի վրա։
Այդ մատյանի ներշնչանքով գրվել են
շարականներ, բանաստեղծություններ, թա
տերգություններ։ Այդ մատյանն է հիմք դար
ձել նաև Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդա
նանք» պատմավեպի համար։
Թեմայի ամփոփումից հետո սաներիս
առաջնորդում եմ Երվանդ Քոչարի «Վար
դան Մամիկոնյան» հեծյալ արձանի մոտ։
Այն տարբեր կողմերից դիտելուց, կարծիք
ներ փոխանակելուց հետո գնում ենք Գայ
ֆեճյան ցուցասրահ, որտեղ որպես մեր աշ
խատանքի ամփոփիչ ակորդ՝ դիտում ենք
ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Գուրգեն
Խանջյանի երեք մոնումենտալ որմնանկար
ները՝ «Հայոց գիրը», «Ավարայր» և «Վերած
նունդ»։ Դրանք յուրօրինակ խորհրդանիշ են
մեր ժողովրդի լինելիությունը դեպի հավեր
ժություն տանող երեք կարևորագույն գոր
ծոնների համար՝ Մայրենի լեզու, Հայրենիք
և Վերածնունդ։
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ “УРОКИ ИСТОРИИ АВАРАЙРА” В СПЕЦИА ЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Э. МУРАДЯН
В статье автор представляет результаты своего опыта работы, который может быть поу
чительным и полезным для ее коллег.
В работе даны приемы и способы преподавания с помощью современных технологий
обучения и компьютерной техники, что оказывает целенаправленное воздействие в процес
се образовательно–воспитательной работы.

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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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
ԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Փոխաբերություններն
ուսուցողական
նպատակներով կիրառելով՝ մի քանի խն
դիր է լուծվում: Փոխաբերությունները վե
րաբերում են մարդու կենսագործունեության
տարբեր ոլորտներին: Պատահական չէ, որ
նրանք տարբեր  զուրգորդումներ են առաջ
բերում, և   համապարփակորեն ներկա
յացնում են լեզվակիրների մենթալիտետի,
հաղորդակցական վարքագծի, կենսաոճի,
նպատակադիրքորոշումների, հավատալիք
ների և կարծրատիպերի, ինչպես նաև տվյալ
մշակութային–լեզվական հանրության յու
րահատկությունները: Ակնհայտ է, որ օտար
լեզու ուսումնասիրելիս, մենք կամա, թե
ակամա առնչվում ենք բժշկական փոխաբե
րություններին: Ապագա բժիշկներն, ուսում
նասիրելով բժշկական փոխաբերություն
նե
րը, լու
ծում են մի քա
նի խն
դիր: Նրանք
պարզապես օտար լեզվի բառապաշար են
յուրացնում, ինչպես նաև մասնագիտական
կողմնորոշման բառապաշարի յուրացման
հետ կապված տարաբնույթ խնդիրներ են
լուծում:
Այսպիսով՝ անգլերեն բժշկական փոխա
բերություններն արտացոլում են ոչ միայն
բժշկական ոլորտին առնչվող մարդկանց,
այլև թիրախային լեզվով հաղորդակցվողնե
րի հոգեբանական, մտածելակերպի առանձ
նահատկությունները:
Գաղտնիք չէ, որ «բժշկական փոխաբե
րություն» և «փոխաբերություն» եզրույթ
ները մեծ տարածում ունեն բժշկության
կողմ նորոշման անգլերենի ուսուցման գոր
ծընթացում: Առանձնակի նշանակություն
ունեն փոխաբերական բժշկական եզրույթ
ները, մասնավորապես՝ փոխաբերական
անվանում ները: Ինչպես հայտնի է, փոխա
բերական անվանումը եզրույթաբանական
միավորների ստեղծման արդյունավետ մե
խանիզմ է: Փոխաբերական անվանում
ները պահպանում են իրենց համակար

գայնությունը՝ հիմնված փոխաբերական
կաղապարների և փոխաբերությունների
հասկացութային պայմանավորվածության
վրա (Озингин 2010, 24):
Ինչպես օտարալեզու բառապաշարի ու
սուցման գործընթացում են ընտրում բառա
պաշարի նվազագույն, նույն տրամաբանու
թյամբ անհրաժեշտ է կոնկրետ դասընթացի
շրջանականերում հստակեցնել ուսուցան
վող փոխաբերական նվազագույնը՝ հաշվի
առնելով ուսանողների մասնագիտական,
ճանաչողական պահանջմունքները, նրանց
լեզվական մակարդակը, ոչ միայն մաս
նագիտությունը, այլև մասնագիտացումը,
օտար լեզվի ուսուցմանը հատկացվող ժա
մաքանակը, բառապաշարի նվազագույնը և
այլն:
Կարևոր նշանակություն ունի հստա
կեցնել բժշկական  փոխաբերությունների
ուսուցման փուլերը, ընթացակարգերը, ինչ
պես նաև ուսուցողական (ընթերցանության,
վերլուծության, վերարտադրության և այլն)
նպատակով ընտրվող բժշկական կամ մաս
նագիտական ոլորտին վերաբերող տեքստե
րը:
Օտարալեզու բառապաշարի ավանդա
կան մոտեցման շրջանակներում ուսուցման
նախ
նա
կան շր
ջա
նում մեծ տեղ է հատ
կացվում բժշկական եզրույթների ուսուց
մանը: Սակայն, միայն վերջին շրջանում
են մեթոդիստները և լեզվաբանները խո
սում  փոխաբերական բժշկական եզրույթ
ների մասին: Դրանց դասակարգումը և խմ
բավորումը շոշափելի ուսուցողական ներուժ
ունի: Ըստ Մ. Վ. Օզինգինի՝ փոխաբերական
բժշկական եզրույթները բաժանվում են հետ
ևյալ խմբերի.
1. Անձանունային, որոնք կարող են
հիմնվել այնպիսի համանմանություննե
րի վրա, ինչպիսիք են մարդու կենսաբա
նական բնութագրերը (մահ, քուն, տե
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սություն):  Փոխաբերական բժշկական
եզրույթները ներառում են պատմական
հայտնի անձանց, դեմքերի, գրական հերոս
ների, առասպելների անվանումները (Վոլ
տերի դեմքը, Վան Գոգի սիմպտոմը, Ալիսի
սինդրոմը հրաշքների աշխարհում, Խլես
տյակովի սինդրոմը, Էդիպյան կոմպլեքս),
որոնք փոխաբերական իմաստով նշանա
կում են ստամոքս, սիրտ, գլուխ, լյարդ, ձեռք,
ոտք, լեզու և այլն;
2. Կենցաղային փոխաբերություններ,
որոնց  հիմքում ընկած են կենցաղի հետ
առնչվող բառապաշարը՝  թափառող բջիջ –
wandering cell, բերանի խոռոչի հատակ–
mouth floor, արցունքի պարկ – lacrimal sac,
սրտի պարկ– heart sac, սրտի խոռոչ– cham
ber of the heart, անոթային պատ– vascular
wall.
3. Ռազմական փոխաբերություններ,
որոնք ագրեսիա արտահայտող ռազմա
կան
եզրույթներով են արտահայտվում.
Գործողություններ–վիրաբուժական
մի
ջամտություն–surgical intervention, սրտի
կանգ– heart arrest, սրտի նոպա– heart at
tack:
4.Կողմնորոշող փոխաբերությունները,
որոնք ներառում են տարածքային կողմնո
րոշիչների վերաիմաստավորման եղանա
կով կազմված եզրույթները՝ քունքի բևեռ–
temporal pole:
5. Բնաշխարհի փոխաբերություն, որը
ներառում է հետևյալ տեսակի գոյականներ՝
ակոս– groove, բլուր– tuber, բլրիկ– tubercle,
պարանոց– isthmus, փոսիկ–fossa, առվակ–
canal, խորացում– impression, կղզ յակ–islet,
որոնցում գերակշռում են բնաշխարհի բնա
կան բաղադրիչների անվանումները, որը
վկայում է մարդու օրգանիզմի՝ որպես բա
նական օբյեկտի կոնցեպտուալիզացիայի
մասին:
6. Կենդանաբանական փոխաբերու
թյուններ, որոնք հիմնված են կենդանական
ծագման անունների վերաիմաստավորման
վրա՝ ա
ռյու
ծի սիրտ– tiger heart, կատ
վի
ականջ– cat’s ear, սագի լյարդ – goose liver:
7. Գունային փոխաբերություններ, որոնք
վերաբերում են տարբեր հիվանդություննե
րին՝ ազնվամորու լեզու– raspberry tongue,
ուղղեղի մոխրագույն նյութ– grey mat
ter.   
կարմ
րուկ– rubella, դեղ
նախտ– jaun
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dice.
8. Ծաղկանուն– փոխաբերություններ,
որոնք ներառում են բույսերի հիմնական
բաղադրիչները, արտացոլում են նրանց
զարգացման փուլերը՝ արմատ,  սոխուկ,
բողբոջ, ցողուն, կեղև, ճյուղ,   (ուղղեղի ցո
ղուն– brain stem, համի երիկամ taste bud):
Այդպիսի փոխանցումը հնարավորություն է
տալիս խոսել մարդու մարմնի կոնցեպտուա
լիզացիայի մասին՝ որպես կենսահամակար
գի մի բաղադրիչի:
9. Ձայնային փոխաբերությունները ներ
կայացնում են եզակի փոխաբերական մի
ավորներ՝ cry syndrome – կատվի մլավոցի
սինդրոմ (Озингин   2010: 41):
Ինչպես նշում է Մ. Վ. Օզինգինը. «…բժշկա
կան եզրույթաբանության մեջ փոխաբերաց
ման բարձր արդյունավետությունը պայմա
նավորված է որպես լեզվական երևույթի
փոխաբերությունների մի շարք հատկանիշ
ներով՝ փոխաբերությանը բնորոշ զննակա
նությամբ, որը հարմար է գործնական առու
մով, այդ թվում ուսուցման գործընթացում,
հասցեատիրոջ գիտակցության մեջ զուգոր
դական  զույգեր, շարքեր և դաշտեր ձևա
վորելու ունակությամբ, որն ապահովում է
հուսալի, այդ թվում նաև ենթագիտակցա
կան տեղեկատվություն: Դա  հատկապես
անհրաժեշտ է բժշկական պրակտիկայում,
որտեղ բժշկի գործողությունների արդյու
նավետությունը որոշվում է գիտելիքների,
ավտոմատացված հմտությունների և ներ
ըմբռնողության համադրմամբ, այսինքն՝ ինչ
պես գիտակցական, այնպես էլ ոչ գիտակ
ցական գործոններով, որը հնարավորություն
է տալիս հակիրճ և պարզ կրկնօրինակել և
բացատրել օտարալեզու համարժեքները՝
դրանց ընկալումը դարձնելով ավելի մատչե
լի» (Озингин   2010, 41):
Օտար լեզուների դասավանդման մե
թոդիկայի զարգացման արդի միտումները
ցույց են տալիս, որ մասնագիտական կողմ
նորոշման դասընթացների նախագծման
կարևոր պայման է մենթալ բառապաշարի
ուսուցման առանձնահատկությունները հաշ
վի առնելը: Փոխաբերություններն այդ առու
մով կարևոր ուսուցման միավոր են հանդես
գալիս, քանի որ հստակորեն ներկայացնում
են տարբեր արտահայտությունների մեջ գո
յություն ունեցող իմաստի և հարանշանա
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կության բարդ կապը՝ համապատասխան
զուգորդական և իմաստային բնութագրերով
(За
левс
кая 2000, 2007): Ա. Ա. Զալևս
կա
յան ներկայացնում է բժշկական բառապա
շարի հետաքրքիր օրինակներ, որոնք բա
ցահայտում են բժշկական փոխաբերության
յուրահատկությունները և միաժամանակ
ուսուցողական ներուժը, քանի որ դրանց
թարգմանությունը և վերլուծությունն օգնում
է ուսանողներին յուրացնել տվյալ եզրույ
թի իմաստային դաշտերը՝ ներկայացնելով
դրանք տարբեր զուգորդումներով: Օ. Ս.
Զուբկովան դիպուկ օրինակ է բերում՝ narcis
sistic identification– «нарциссическая травма»–
«ինչ–որ հոգեվերլուծական  մակարդակում
(որոշակի պատկերացում    է տալիս «նարցի
սիզմի» մասին՝ որպես սեփական եսի, մարմ
նի փառաբանում)» (Зубкова 2005, 38–47):
Համապատասխան գրականության վեր
լուծությունը ցույց է տալիս, որ բժշկական
փոխաբերությունը մեծ հաճախականու
թյամբ է կիրառվում ցանկացած, այդ թվում
անգլերեն լեզվում: Բացահայտելով բժշ
կական փոխաբերության առանձնահատ
կությունները տվյալ լեզվամշակութային
հանրության մտածելակերպի, լեզվամտա
ծողության, հաղորդակցական կամ մասնա
գիտական  վարքագծի տեսանկյուններից՝
օտարալեզու մասնագիտական կողմնորոշ
ման բառապաշարի ուսուցման տեսանկյու
նից նույնպես բժշկական փոխաբերություն
ների ուսուցման հիմնախնդիրը կարևորվում
է, ընդ որում՝ ոչ միայն բժշկական խոսույթի,
այլև լեզվակիր բժիշկների անհատական
բառապաշարի ուսումնասիրության և յու
րացման համատեքստում:
Ակնհայտ է, որ խնդիր է դրվում նախ և
առաջ հասկանալ ագլերեն բժշկական են
թալեզուն: Այդ առումով անհատական բա
ռապաշարի ուսումնասիրությունը լուրջ դժ
վարություն է ներկայացնում: Այն, ինչպես
Ա. Ա. Զալևսկայան է նշում. «…դինամիկ
գործառական ինքնակազմակերպվող հա
մակարգ է, որը ներկայացնում է խոսքային
փորձի և նրա արդյունքների մշակման և
կանոնակարգման մշտական փոխազդեցու
թյունը» (Залевская, 2000, 154):
Փոխաբերությունները բժշկական ոլոր
տում կարող են դիտարկվել լեզվամշակու
թային հանրության և անհատական մա

կարդակներում: Ակնհայտ է, որ բժշկական
տեքստի շրջանակներում նշված մակար
դակների տարազատումը լուրջ խնդիրներ է
առաջ բերում: Բժշկական փոխաբերության
ուսումնասիրության և յուրացման գործըն
թացը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց
բժշկական խոսույթի առանձնահատկու
թյունների բացահայտման:
Բժշկական խոսույթը դիտարկվում է որ
պես լեզվի հատուկ ենթահամակարգ, նա
խատեսված բժշկական հաղորդակցություն
իրականացնելու համար: Դա ենթադրում է
հիվանդությունների ախտորոշում, ախտո
րոշման ճշգրտում, հաճախորդի վրա դրա
կան հուզական ազդեցություն, բժշկական
հանրության մեջ տարբեր տեսանկյունների
բազմազանության պայմաններում ընտրված
բուժման մեթոդիկայի ընդունում և հիմնավո
րում, և կոլեգիալ համաձայնության մշակում:
Փոխաբերությունների ուսուցումը նե
րառում է բառապաշարի տարբեր շերտեր՝
խոսակցական, նեղ մասնագիտական, հա
մագիտական, հանրամատչելի գիտական և
այլն: Օրինակ՝ ուսումնասիրելով կենսաբա
նական փոխաբերությունները՝ ուսանողները
կարող են յուրացնել բույսերի և կենդանինե
րի անուններ և անվանումներ՝ Bovine heart,
wolf’s mouth, hare’s lip
Բժշկական փոխաբերության ուսուցումը
նպաստում է ոչ միայն խոսակցական, այլև
գիտական բառապաշարի շարունակական
յուրացմանը, ինչպես նաև մասնագիտական
գիտելիքների խորացմանը: Մի կողմից՝ ան
գլերեն բժշկական փոխաբերությունները
խորացնում են ուսանողների մասնագիտա
կան գիտելիքները, մյուս կողմից՝ ընդլայնում
են նրանց պատկերացումները թիրախային
լեզվամշակութային իրողությունների, եր
ևույթների, օրինաչափությունների մասին»
(Залевская 2007: 23):
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ բժշկա
կան փոխաբերությունները առողջապահու
թյան ոլորտում ներգրավված մարդկանց
անգիտակցական ստեղծագործական գոր
ծունեության արդյունք են, կարող ենք պն
դել, որ նրանց ուսումնասիրությունն օգնում
ուսանողներին   ծանոթանալ լեզվակիրների
«անփոփոխակ մասնագիտական աշխարհի
պատկերի հետ» (Леонтьев 1993, 18):
Բժշկական փոխաբերությունները ու
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սուցողական մեծ ներուժ ունեն  թե՛ հա
ղորդակցական–գործաբանական, թե՛ բուն
մասնագիտական կոմպետենցիաների զար
գացման տեսանկյուններից: Մի կողմից՝
նրանք ներակա ներկայացնում են ազգամ
շակութային, համամարդկային փորձը, մյուս
կողմից՝    բժշկական փոխաբերությունների
վերլուծությունը կարող է նպաստել մասնա
գիտական գիտելիքների խորացմանը կամ
ընդլայնմանը:
Փոխներգործուն ուսուցման գործըն
թացում փոխաբերությունները նպաստում
են
քննադատական–ստեղծագործական
մտածողության զարգացմանը, քանի որ
ստանձնելով բժիշկ–հաճախորդ դերերը,
ուսանողները փորձում են ըստ խոսքային
իրադրության կամ ենթատեքստի հասկանալ
տվյալ փոխաբերության իմաստը, բացահայ
տել նախադեպային երևույթների առանձնա
հատկությունները, ներկայացնել համարժեք
հայերեն փոխաբերություններ, համանման
իրադրություններ: Կարելի է պնդել, որ փո
խաբերությունները խթանում են ուսանողնե
րին, որ նրանք համեմատեն, համանմանու
թյուններ գտնեն (Шувалов   2006, 115):
Հետազոտողները կարևորում են հատ
կապես
փոխաբերությունների
հասկա
ցույթավորման
(կոնցեպտուալիզացիայի),
կարգայնացման (կատեգորիզացիայի) և
բաղարկման (կոնտամինացիայի) գործա
ռույթները (Зубкова 2008, 127–135):
Նպատակահարմար է ուսանողներին
առաջարկել նախօրոք պատրաստած բժշ
կական փոխաբերությունների ցանկ, և առա
ջարկել, որ նրանք գտնեն անգլերեն լեզվով
տեքստեր դրանց մասին: Շատ դեպքերում
այդ տեքստերի բովանդակությունը նրանց
հայտնի է: Սակայն, խնդիր է դրվել դրանց
մեկնաբանելու և ներկայացնելու թիրա
խային կամ ուսուցանվող լեզվով: Օրինակ՝
ներմուծվում է    «Ռոզենտալի սինդրոմ–Melk
ersson–Rosenthal Syndrome» փոխաբերու
թյուն–եզրույթը և ներկայացվում են նրանց
հետևյալ առաջադրանքները.
•
Գտնել համացանցից տվյալ եզրույ
թի ամփոփ բացատրությունն անգլերեն:
•	Ներկայացնել Ռոզենտալի սինդրոմ
փոխաբերության հոմանիշները:
•
Գտնել ներկայացվող տեքստում նոր
փոխաբերություններ կամ եզրույթներ:
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•	Թարգմանել ընտրված տեքստը:
•
Շրջասել առանցքային բառեր պա
րունակող 5–6 նախադասություն ընտրված
տեքստից:
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.
«Ռոմեոյի և Ջուլիետի սինդրոմը– The
Romeo and Juliet effect» փոխաբերության
շուրջ աշխատանքը կարող է արդյունավետ
նախագծային աշխատանքի հիմք դառնալ,
քանի որ որոշ ուսանողներ հնարավոր է,
որ չեն կարդացել Վ.Շեքսպիրի նույնանուն
ստեղծագործությունը: Համացանցում կարե
լի է գտնել մեծ քանակությամբ հոդվածներ
և մեկնաբանություններ, որոնք վերաբերում
են տվյալ փոխաբերության առաջացման և
քննարկման պատմությանը: Դրանցից կա
րելի է առանձնացնել հետևյալը.
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.
Որոշ ուսանողներ կարող են ներկայայց
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նել The Romeo and Juliet effect փոխաբերու
թյան հեղինակներին՝ Ռիչարդ Դրիսկոլին
(Richard Driscoll), Քեյթ Դևիսին (Keith Davis),
Միլթոն Լիպեցին (Milton Lipetz): Որոշ ուսա
նողներ կարող են հնչեցնել հակառակ կար
ծիքներ, օրինակ՝ Մալկոլմ Պարքի (Malcolm
Park), առ այն, որ ծնողների միջամտությունը
չի ավելացնում սիրահարների  ռոմանտիկ
զգացմունքները: Սույն փոխաբերության
վերլուծությունը հետաքրքիր է, ապահովում
է ուսանողների ներգրավվածության բարձր
աստիճան: Այդպիսի քննարկումներին կա
րող են հաջորդել ոչ միայն «Ռոմեո և Ջուլիե
տի» ընթերցանությունը կամ նրա մոտիվնե
րով հանած ֆիլմերի դիտումը (նախընտրելի
է անգլերեն լեզվով), այլև համապատաս
խան բժշկահոգեբանական գրականության
ընթերցանությունը, որը ձևավորում է ոչ մի
այն հետազոտական–վերլուծական կարո
ղություններ, այլև ինքնուրույն աշխատանքի
մշակույթ:
Նույն արդյունավետությամբ աչքի է ընկ
նում նաև «Վան Գոգի սիմպտոմ–van Gogh’s
symptom, van Gogh’s agonies» փո
խա
բե
րու
թյունը, որը նույնպես պահանջում է համա
պատասխան մասնագիտական, լեզվամ
շակութային, հոգեբանական, ինչպես նաև
արվեստագիտական գիտելիքներ: Վան
Գոգի կյանքն ու գործունեությունը հետաքր
քիր է տար
բեր ա
ռում
նե
րով և նշ
ված փո
խաբերության ուսումնասիրությունը կարող
է նպաստել օտար լեզվով վերլուծական ըն
թերցանության կարողությունների ձևավոր
մանը:
Այդպիսի տեքստերի ընթերցանության

ժամանակ կիրառվում է վերևից ներքև
(top–down), ի
նչ
պես նաև ներք
ևից վերև
(bottom–up) ռազմավարությունները, քանի
որ ուսանողներին հիմ նականում ծանոթ է
տվյալ նախադեպային տեքստի բովանդա
կությունը:
Եզրակացություն
Այսպիսով, կարելի է եզրահանգել, որ
հնարավոր չէ պատկերցանել անգլերեն
բժշկական ենթալեզվի, մասնավորապես՝
բառապաշարի ուսուցումն առանց հստա
կեցնելու ոչ միայն բառապաշարային, այլև
փոխաբերական նվազագույնը: Ապագա
բժիշկը պետք է հստակորեն գիտակցի, որ
անգլերեն բժշկական ենթալեզուն փոխաբե
րական է, և հայտնի է, որ նոր բժշկական
եզրույթների բազմիմաստությունը բացատր
վում է նախ և առաջ այն փաստով, որ նրանք
փոխաբերություններ կամ փոխաբերական
ծագում ունեն:
Փոխաբերությունների ներմուծման, ամ
րապնդման, յուրացման ընթացակարգերն
անհրաժեշտ է դիտարկել ընդհանուր բա
ռապաշարի ուսուցման համատեքստում՝
հաշվի առնելով նրանց հասկացույթավոր
ման, կարգայանացման և բաղարկման գոր
ծառույթները, նախադեպային տեքստերում
հանդիպելու բարձր հաճախականությունը:
Յուրացման տեսանկյունից նրանց կիրառ
ման արդյունավետությունը բացատրվում
է թե՛ ուսանողների մասնագիտական, թե՛
լեզվական պահանջմունքներով, հետաքրք
րություններով, ճանաչողական, հիմնա
կան  ներքին, գործիքային դրդապատճառ
ների առկայությամբ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Залевская А. А., Психолингвистика и психолингводидактика // Слово и текст: психолингвистичес
кий подход: Сб. науч. Тр. / Под общ. Ред. А. А. Залевской. Вып. 7. Тверь: Твер. гос. ун–т, 2007,
С. 23–29.
Зубкова О. С., Феномен медицинской метафоры // Теория языка и межкультурная коммуникация:
Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. Т. Ю. Сазоновой. – Курск, Изд–во Курск, гос.
ун–та, 2005, С. 38–47.
Зубкова О. C., Медицинская метафора как результат культурной фиксации в медицинской терми
нологии: 5 (19), 2008, С. 127–135:
Леонтьев А. А., Языковое сознание и образ мира//Язык и сознание: парадоксальная реальность.
М., 1993, С. 18–25.
Озингин М. В., Роль метафоры в структурировании и функционировании русской медицинской
терминологии: Автор. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2010, –С.41–47.
Шувалов В. И., Метафора в лексической системе немецкого языка [Электронный ресурс]: дис.д–
ра филол. наук. – М.: РГБ, 2006. http://diss.rsl.ru/ diss/07/0332/070332012.pdf: 115:

47

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МЕТАФОРЕ
К. МЕЖЛУМЯН, И. КАРАПЕТЯН
В статье рассматривается проблема обучения английской медицинской метафоре с уче
том особенностей английского медицинского подъязыка, функций концептуализации, ка
тегоризации и контаминации метафор. Обосновывается эффективность английских меди
цинских метафор в учебных целях, принимая во внимание профессиональные, языковые
интересы, познавательные потребности будущих врачей.

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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ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԿՈՒՆՑ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 6–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
«ՄԱՅՐԵՆԻ–6» ԴԱՍԱԳԻՐՔ
6–րդ դասարանի մայրենիի դասագր
քում բառագիտության ուսումնասիրությա
նը հատկացված է մի ամբողջ ուսումնական
տարի: «Մայրենի 6»–ի նպատակն է` խորաց
նել ու զարգացնել աշակերտների` տարրա
կան դպրոցում ստացած գիտելիքները և կա
րողությունները, խթանել հետաքրքրությունը
հարազատ լեզվի նկատմամբ, կատարելա
գործել բառերի ճիշտ և դիպուկ գործածու
թյունը, կառուցել ճիշտ ու գեղեցիկ խոսք:
Մայրենիի դասին անհրաժեշտ է նյութի
բովանդակության յուրացման և փաստե
րը վերլուծելու, համադրելու կարողության
մշակման միջոցով ապահովել աշակերտնե
րի լեզվական կարողությունների զարգացու
մը: Այս կարևոր խնդիրների իրականացման
համար միանգամայն նպատակահարմար
է բառի և խոսքի ուսուցումը նրանց փոխա
դարձ կապի մեջ:
«Մայրենի 6» դասագիրքը այնպես է
կազմված, որ ուսուցիչը կարողանա իրակա
նացնել աշակերտի բազմաբնույթ գործու
նեությունը թե՛ դասի ընթացքում, թե՛ դասից
դուրս:
Որպես փորձ ունեցող ուսուցիչ՝ առաջ
նորդվում եմ աշակերտին մշտապես որո
նողի, մտածողի ակտիվ վիճակում պահելու
նպատակադրումով: Որոշ դեպքերում աշա
կերտին ներկայացնում եմ փաստեր, հար
ցեր և ուղղորդում` ինքնուրույնաբար դրանք
վերլուծել և անհրաժեշտ եզրակացության
հանգել: Զանազան եղանակներով ձգտում
եմ շարժել աշակերտի հետաքրքրությունը,
սովորեցնել ինքնուրույն մտածել և աշխատել:
Մայրենիի ուսուցման բնագավառում
խիստ կար
ևոր է նաև գործ
նա
կան և ի
նք
նուրույն աշխատանքների դերը: Ակադե
միական գիտելիքներ հաղորդելուց բացի՝
հարկավոր է երեխաների մեջ ձևավորել
այդ գիտելիքները գործնականում կիրառե
լու հմտություններ և կարողություններ, քա
նի որ դրանք սովորողներին անհրաժեշտ
են ամբողջ կյանքում: Աշակերտի խնդիրն է՝

տիրապետել հիմնավոր գիտելիքների, իսկ
դա գնահատվում է ոչ միայն որոշ տեսական
կանոնների սերտումով, այլև գործնական
վարժությունների կատարման եղանակնե
րին տիրապետելու, հանձնարարվող նյութի
խոր ընկալման և սովորածը գործնականում՝
խոսքի մեջ կիրառելու կարողության դրս
ևորմամբ: Ուսումնական նյութն ուսումնա
սիրող աշակերտն անպայման դրսևորում է
ստեղծագործական մոտեցում և գտնում տր
ված առաջադրանքները հնարավորինս ար
դյունավետ լուծելու ստույգ եղանակներ:
«Մայրենի 6» դասագրքի շատ կարևոր
բաժին է «Հոմանիշները», որը սերտորեն
կապված է «Հականիշներ» և «Համանուն
ներ» բաժինների հետ: Դասագրքով աշխա
տելու սկզբունքը և գործընթացը կառուցված
է տեքստից դեպի բառ, բառից դեպի ինք
նուրույն կապակցված խոսք օրինաչափու
թյամբ: Բառագիտության ուսումնասիրու
թյան առարկան նախ և առաջ բառն է, նրա
հատկանիշները, բառային և իմաստային
առանձնահատկությունները: Բառերը նա
խադասություններ են դառնում և խոսք ենք
կազմում: Աշակերտն անընդմեջ նոր բառեր,
արտահայտություններ է սովորում, խոս
քի լեզվաոճական կողմին է հաղորդակից
դառնում, անդադար կարդում, աշխատում,
քննարկում է դասընկերների հետ և բանա
վիճում: Այս ընթացքում զարգանում են նրա
մտածողությունը, երևակայությունը, հետ
ևաբար հղկվում և կատարելագործվում է
խոսքը:
Ներկայացնում ենք հոմանիշների ու
սուցման մի քանի մեթոդներ, որոնք, ան
կասկած, հաճախ փոփոխում կամ կատա
րելագործում ենք դասի ընթացքում: Մեթոդն
ուսուցչի համար դասավանդման, իսկ աշա
կերտի համար գիտելիքները, կարողություն
ներն ու հմտությունները յուրացնելու եղա
նակ է: Տեսական գիտելիքների հաղորդման
և գործնական հմտությունների ձևավորման
գործընթացների կապն իրականացվում է

49

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

կյանքից, գեղարվեստական գրականու
թյունից վերցված օրինակներով, այս կերպ
ապահովվում է նաև կրթության և դաստիա
րակության միասնությունը: Երբ ուսուցումը
տարվում է գործնական աշխատանքի զու
գորդմամբ, դառնում է ավելի հետաքրքիր և
սրտամոտ: Օրինակ` գրատախտակին գր
ված են երկու նախադասություն.
ա. Երկրագնդի շուրջը պտտվում են բազ
մաթիվ արհեստական արբանյակներ:
բ.Գիշերային երկինքը փայլում էր բյուր
աստղերով:
Աշակերտների ուշադրությունը կենտրո
նացնում եմ ընդգծված բառերի վրա: Դրանք
բացահայտորեն ունեն ընդհանուր իմաստ,
բայց ունեն և տարբերություն: «Վենի դի
ագրամ» մեթոդով սովորողների մասնակ
ցությամբ բացահայտում ենք դրանց նմա
նությունը և տարբերությունը: Բազմաթիվն
ու բյուրը տարբերվում են, թեև համարվում
են հոմանիշային զույգ: «Հոմանիշ» թեման
6–րդ դասարանցու համար նորություն չէ, և
դասարանն աշխուժորեն արձագանքում է,
կազմում նոր նախադասություններ՝ օգտա
գործելով հետևյալ հոմանիշային զույգերը.
Օրինակ՝ կեղծավոր–շողոքորթ, գթալ–
խղճալ, խաբեբա–խարդախ, աղտոտ–կեղ
տոտ, թակարդ–ծուղակ, խնդրել–աղերսել:
Հարկ չկա սովորողներին շտապեցնելու,
պիտի թույլ տալ, որ նրանք մտածեն, հիշո
ղության խորքերից դուրս բերեն, վերհի
շեն, կշռադատեն ու կատարեն վերոհիշյալ
հարց–առաջադրանքները:
Հարց ու պատասխանով վերհիշում
ենք նախորդ դասարաններում սովորածը:
Ձևով տարբեր, իմաստով մոտ բառերը կոչ
վում են հոմանիշներ.
օրինակ՝ գեղեցիկ–գեղանի,
անվախ–կտրիճ,
ագահ–անկուշտ,
դաժան–անգութ,
գովել–գովերգել:
Սակայն ժամանակն է նրանց սովորեց
նել, որ կան իմաստային որոշակի խմբեր,
որոնք ունեն տարբերիչ հատկանիշներ:
Ներկայացնում ենք, որ բառերը տարբեր
հատկանիշներ ունեն և այդ պատճառով էլ
դասակարգվում են տարբեր մոտեցումնե
րով: Եթե բառերը դասակարգվում են ըստ
ծագման, ապա հաշվի է առնվում, թե բառը
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հայերենին անցել է մա՞յր լեզվից, թե` այլ լե
զուներից: Եթե բառերը դասակարգվում են
ըստ կազմության, ապա հաշվի են առնվում
նրանց կառուցվածքային հատկանիշները,
այ
սինքն` քա
նի ար
մատ կամ ա
ծանց կա
բառում: Ըստ ձևի և իմաստի փոխհարաբե
րության դասակարգելիս էլ հաշվի է առն
վում այն հանգամանքը, թե բառերի ձևերը
և իմաստները ինչ հարաբերություն ունեն:
«Բառերը, ըստ ձևի և իմաստի միմյանց
նկատմամբ տարբեր փոխհարաբերություն
ներ են ունենում»1:
Ձևով տարբեր, բայց իմաստով իրար մոտ
բառերը հոմանիշներ են: Հոմանիշների միջո
ցով շատ բաներ կարող ենք արտահայտել:
«Բոլորը գիտեն ուտել բառը և գործա
ծում ենք առօրյա կյանքում: Երբ ուզում ենք
արտահայտել «ագահությամբ ուտել» իմաս
տը խժռել բառն ենք գործածում, «հաճե
լի բան ուտել» իմաստի համար գործածում
ենք ճաշակել բառը, իսկ լափել–ը կենդանի
ների համար ենք գործածում (երբեմն նաև
այն մարդկանց համար, որոնք անշնորհք ու
ագահաբար են ուտում)»2:
Հոմանիշ կոչվում են այն բառերը, որոնք
արտահայտում են հիմնականում նույն ընդ
հանուր իմաստը, բայց իրարից տարբերվում
են իմաստի նրբերանգով ու ոճական կիրա
ռությամբ: Հոմանիշների իմաստային տար
բերությունը հաճախ պայմանավորված է լի
նում բնութագրվող երևույթի բուն էությամբ:
Օրինակ՝ գեղեցիկ, գեղանի, չքնաղ բա
ռերը հոմանիշներ են, և դրանց իմաստային
տարբերությամբ արտահայտվում է այն
առարկաների, անձերի, երևույթների չափի
տարբերությունը, որոնք բնորոշում են այդ
բառերը:
Օրինակ` Գեղանի բերդակալուհին, սյու
նեցու նժույգի վրա նստած, ճանապարհ
դրեց ուխտի զինվորներին (Մուրացան):
Լըսում է չքնաղ Թըմկա տիրուհին
Գի
շեր ու ցե
րեկ, նո
րից ու նո
րից…(Հ.
Թումանյան):
Լաց լինել և ողբալ բառերը հոմանիշներ
են:
Օրինակ` Նայեց–նայեց սարերն 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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Ճամփաներին ամայի, հույսը հատավ ու
լաց եղավ (Հ. Թումանյան):
Սուգ եղավ գյուղում. կանայք այնպիսի
ողբ բարձրացրին, որ ժայռերը զրնգացին
(Ս.Խանզադյան):
Այս հոմանիշների իմաստային տարբե
րությունը հաճախ բխում է խոսողի վերաբեր
մունքից. միևնույն առարկան, հատկանիշը
մեկը կարող է անվանել գեղեցիկ, գեղանի,
մեկ ուրիշը` չքնաղ, մեկը` լաց լինել, մյուսը`
ողբալ և այլն:
Հոմանիշները լինում են երկու տեսակ՝
իմաստային և ոճական:
«Իմաստային կոչվում են այն հոմանիշ
ները, որոնք արտահայտում են նույն հաս
կացությունը և իրարից տարբերվում են
իմաստային նրբերանգով»:
Օրինակ՝ բարկություն–ջղայնություն–վր
դովմունք–ցասում
լալ–հեկեկալ–հեծկլտալ–ողբալ
«Ոճական են այն հոմանիշները, որոնք
արտահայտում են նույն հասկացությունը և
1
Առանցքային բառ
(հիմ
ն ական բառ)
մահանալ
ծիծաղել
երազ

տարբերվում են ոճական երանգով ու գոր
ծածվում են տարբեր ոճերում»1:
Օրինակ՝ ազատվել–դուրս պրծնել
իջեցնել–վար բերել
Թեմատիկ միավոր
Թեման` Ազնավուրը Ազնավուրի մա
սին. հոմանիշներ
Դասարան` 6–րդ
Աշակերտների թիվը` 26
Տևողությունը` 3 դ/ժ
Մեթոդներ` «Եռաթև աղ յուսակ», «Հարց
ու պատասխան», «Քառաբաժան» «Վենի
դիագրամ», «Բացատրություն», «Դասախո
սություն».
Անհրաժեշտ նյութեր` դասագիրք, աշ
խատանքային տետր, ցուցապաստառներ
Առաջին դասաժամ. Դասի տիպը` նոր
նյութի հաղորդման
Խթանման փուլ – Գրատախտակին
գծում ենք եռաթև աղ յուսակ, որից հետո
նաև տետրերում :

2

3

Դրական վերաբերմունք (երանգավորում)

Բացասական վերաբերմունք
(երանգավորում)

վախճանվել

սատկել

խնդալ
անուրջ

Իմաստի ընկալման փուլ – Երկրորդ և
երրորդ սյունակների բառերով կազմում ենք
նախադասություններ և համեմատում:
Կշռադատման փուլ – «Հարց ու պատաս
խանի» մեթոդով կատարում ենք ամփոփում:
Դասարանը եզրակացնում է.
Կան իմաստային նուրբ տարբերություն
ներ հետևյալ հոմանիշների մեջ.
բարկություն–ջղայնություն–ցասում
լալ–հեկեկալ–ողբալ
տատանել–ծածանել–սասանել
Այդ տարբերությունը հաճախ դրսևոր
վում է հոմանիշների ցույց տված հատկանի
շի չափի տարբերությամբ:
Այս հատկանիշների առաջին շարքի մեջ
մտնող բառերն ունեն իմաստային հետևյալ
նրբերանգները.

հռհռալ
մղձավանջ

Տատանել նշանակում է առհասարակ
այս ու այն կողմ շար
ժել (ա
մեն ի
նչ՝ ձեռք,
թուղթ, դրոշ), ծածանել բայը տատանելի
մասնավոր իմաստն ունի, նշանակում է ալի
քային տա
րու
բե
րել (ոչ ա
մեն ի
նչ, այլ դրո
շակը, փողկապը): Սասանել նշանակում է
ցնցումով շարժել (օրինակ՝սյունը, գետինը՝
երկրաշարժից):
Իմաստային հոմանիշները երբեմն իրա
րից տարբերվում են հուզարտահայտչական
երանգով:
Այսպիսի հոմանիշներով շեշտվում է խո
սողի վերաբերմունքը.
օրինակ՝մահանալ–վախճանվել–սատկել
ծիծաղել–քրքջալ–հռհռալ
Այսպես` ծիծաղել–հոմանիշներից առա
ջինը տվյալ հատկանիշը, գործողությունը
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արտահայտում է չեզոք վերաբերմունքով,
երկրորդի մեջ դրական, իսկ երրորդի մեջ
արտահայտված է խոսողի հեգնական, ծաղ
րական վերաբերմունքը: Ուրեմն այս հատ
կանիշների մեջ կա թե՛ հատկանիշի, գործո
ղության չափի տարբերության իմաստ, և թե՛
հուզաարտահայտչական երանգ: Ցույց տա
լով գրատախտակին գրված եռաթև աղ յու
սակը` ամփոփում ենք, որ կա ավելի «չե
զոք», ընդհանրական իմաստ ունեցող բառ.
այն կոչվում է հիմնական բառ կամ առանց
քային բառ:
Համոզվելով, որ բոլորն ընկալեցին նյու
թը, «Փոխադարձ ուսուցում», «Հարցուփորձ»
մեթոդներն եմ օգտագործում: Հանձնարա
րում եմ տնային աշխատանք:
Օրինակ` գրել հոմանիշ բառը . (բոլորն էլ
բառամիջում խ ունեն):
ավարտ, վերջ––––––
հպարտ, սեգ––––––
կերուխում, խնջույք–––––––
ոչնչացնել, կործանել––––––
երախտամոռ, անշնորհակալ–––––
կոտորած, եղեռն––––
մերժել, հերքել––––––
Բոլոր գրված նոր բառերով կազմել նա
խադասություններ:
Հետևյալ բառերը խմբավորելով` կազմել
հոմանիշների շարքեր:
Գտնել այդ շարքերից յուրաքանչյուրի
հիմնաբառը:
Այսպես` ահռելի, սամում, դյութիչ, գրավ
չություն, խինդ, անկշտում, ճգնել, խոշոր,
զեփյուռ, չքնաղ, հրապուրանք, անհագուրդ,
ձգտել, փոթորիկ, հոծ, գեղեցիկ, թովչանք,
անկուշտ, ջանալ, ահագին, քամի, խորշել,
թավ, ընչաքաղց, աշխատել, սյուք, առինք
նող, անհագ, մրրիկ, գողտրիկ, հմայք, ագահ:
Կատարման նմուշ` սամում–սյուք, զե
փյուռ, քամի, փոթորիկ:
Երկրորդ դասաժամ– Դասի տիպը` ամ
րապնդման դաս
Տնային հանձնարարությունները ստու
գելուց հետո գրատախտակին գրում ենք թե
րի նախադասություններ:
Խ–1. Ծաղիկները մեղմորեն օրորվում
էին իրիկնային ..……ից:
2. Երեկվա ……….ը քշել տարել էր խեղճ
գյուղացու տան կտուրը:
Ներքևում առաջարկվող բառերն են` հո
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վիկ–զեփյուռ–քամի–հողմ–մրրիկ:
Իր ասածները ապացուցելու համար
փաստաբանը բերեց (ծանր, ծանրակշիռ)
փաստարկներ:
Վարդանը տեղափոխեց (ծանր, ծան
րակշիռ) կապոցները:
Նա հե
ծավ իր (աշխետ, շիկակարմիր)
նժույգը:
Աշխենը հանրախանութից գնեց (աշ
խետ, շիկակարմիր) գործվածք:
Մենք մի կերպ անցանք (թանձր, խիտ,
հոծ) բազմության միջով:
Նույնիսկ կեսօրին արևի ճառագայթները
չէին թափանցում (թանձր, խիտ, հոծ) ան
տառի միջով:
Ի–Աշակերտները կազմում են բառով
և դարձվածքով նույնանիշ ձևեր և որոշում
դրանց իմաստային տարբերությունները:
Օրինակ` նեղանալ և քիթը կախել, նն
ջել և տանձ կշռել, քնել և Մորփեոսի գիրկն
ընկնել, աշխատող և քրտինքը ճակատին,
նկատել և աչքի ընկնել, քծնել և աչք մտնել
և այլն:
Կ – «Բացատրություն» մեթոդով աշա
կերտների միջոցով պարզաբանում ենք, որ
հոմանիշ բառերն իրարից տարբերվում են
ըստ երևույթի, զգացմունքի, գործողության
տարբեր աստիճանների (ուժգնության): Այ
նուհետև աշակերտների միջոցով կազմվում
է «Վենի դիագրամ»:

Դաշտում վարգում է երամակը:
Երկնքում թռչում է թռչունների երամը:
Կան հոմանիշային խմբեր, որոնք անվա
նում են միևնույն դասի առարկաների տար
բեր տեսակներ :
Խաղ –վարժություն` «Արտահայտիր մեկ
բառով»
Դասարանը բաժանում եմ երկու խմբի,
ամեն մեկին տալիս եմ նույն բովանդակու
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թյամբ թերթիկներ, որոնց վրա գրված բա
ցատրությունները աշակերտները պիտի ար
տահայտեն մեկ բառով:
Օրինակ` կենդանիների խմբերին տրվող
անունները
ոչխարների խումբ
կովերի խումբ
ձկների խումբ
գայլերի խումբ
ձիերի խումբ
մեղուների խումբ
աղվեսների խումբ
սողունների խումբ
Տրված ժամանակը լրանալուց հետո թի
մերը կարդում են պատասխանները: Հաղ
թում է այն թիմը, որը շատ արագ և ճիշտ
պատասխաններ է գրել:
Այսօրինակ խաղերը բառուսուցման, բա
ռապաշարի հարստացման օգտակար մի
ջոցներ են:
Ընդհանրապես ամրապնդման դասի ըն
թացքում կատարում ենք դասագրքի առա
ջադրանքները: Այստեղ կարող ենք սովո
րողներին աշխատեցնել կամ զույգերով, կամ
խմբերով: Լեզվական նյութի ուսումնասիրու
թյունից հետո գործնական աշխատանքի
կազմակերպումը կօգնի դասագրքի վարժու
թյունների ճիշտ և արդյունավետ կատար
մանը: Դասագրքի 49–51 էջերի առաջադ
րանքները ամրապնդման նպատակ ունեն:
«Ազնավուրը Ազնավուրի մասին» հատվածի
առաջադրանքները խմբավորելու դեպքում
կարող ենք ունենալ հետևյալ բովանդակու
թյունը.
1. Կերպարները բնութագրող բառերի ու
բառակապակցությունների, նախադասու
թյուն
նե
րի դուրս գրում` խոս
քի մեջ օգ
տա
գործելով լրացուցիչ հանձնարարականներ.
ա. Շառլի և Աիդայի,
բ. Շառլի հոր ու մոր,
գ. բժշկի և Աիդայի:
2. Հոմանիշ բառերի որոնում և օգտա
գործում:
3. Տրված նախադասությունների բաց
թողնված բառերի տեղադրում, նախադա
սության ամբողջացում:
4. Բանավեճերի ու շարադրությունների
նյութեր, նամակների հղում գրական կեր
պարներին, հեղինակին (մեր պարագայում
նամակ հայտնի կենդանի լեգենդին` Շառլ

Ազնավուրին):
5. Տվյալ նյութի վերաբերյալ տրված կար
ծիքի կամ եզրակացության տարբերակի շա
րունակում, սեփական կարծիքի շարադրում
և այլն:
Բացի դասագրքի վարժություններից, ու
սումնական գործընթացը արդյունավետ և
հետաքրքիր դարձնելու համար օգտագոր
ծում ենք տարբեր ուսումնաօժանդակ գրքեր
(Ռ. Նազարյան, «Մայրենին բոլորի հա
մար», Ս. Աբրահամյան, «Հայոց լեզու, Բառ
և խոսք», Գ. Մկրտ
չյան, Թ. Թով
մա
սյան,
Լ. Գրիգորյան, «Հայոց լեզվի գործնական
առաջադրանքների ժողովածու 5–9 դաս.»):
Բազմաթիվ հոմանիշներ գրելով և նա
խադասությունների մեջ օգտագործելով`
աշակերտներն իրենք ըմբռնում են, որ հո
մանիշներն ունեն գործածության ոլորտի
տարբերություններ: Այդ տարբերություն
ներն իրենք էլ տարբեր են` կապված ոճերի,
բառի գործառական ոլորտների հետ: Նշում
ենք տարբեր ոճերի պատկանող բառերի
օրինակներ.
Ա. համագործածական և խոսակցական
բառեր`
ճա
նա
պարհ և ճամ
փա, մերկ և տկ
լոր,
այտ և թուշ, կատակ և հանաք:
Բ. Համագործածական և հնացած, հազ
վադեպ գործածական բառեր`
ականջ և ունկն, մայրաքաղաք և ոստան,
տղամարդ և այր:
Գ. Համագործածական և գրքային, բա
նաստեղծական բառեր`
ծաղկել և փթթել, խելացի և ողջախոհ,
կարոտ և անձկություն:
Այս առաջադրանքները կարելի է կատա
րել դասարանը խմբերի բաժանելով:
Հետևյալ բառերը խմբավորել ըստ ոճա
կան նշանակության և գործածության
(համագործածական, գրքային, խոսակ
ցական)
այգաբաց–լուսաբաց–ծեգ
ողջույն–բարի լույս–բարև
ընծայել– նվիրել–բաշխել
խրախճանք–խնջույք–քեֆ
կերտել–ստեղծել–շինել
ահա–ահավասիկ–հրես
գաղթական–պանդուխտ–նժդեհ
անգութ–անագորույն–քարսիրտ
կատարման օրինակ`
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համագործածական գրքային խոսակցա
կան
անգութ–անագորույն–քարսիրտ
լուսաբաց–այգաբաց–ծեգ
Ճանաչողական վարժությունների հիմ
նական նպատակը տվյալ քերականական
իրողությունը աշակերտներին ճանաչել ու
հասկանալ տալն է: Այս տիպի վարժություն
ները կատարվում են պատրաստի տեքստե
րի վրա, որոնք սովորողների կողմից որևէ
ձևափոխության չեն ենթարկվում (տվ յալ
դեպքում նախադասությունները):
Սրա պարզագույն տեսակը տվյալ տեքս
տից այս կամ այն քերականական իրողու
թյունը կրող բառերի փոխումն է (մեր դեպ
քում հոմանիշների, որոնք դասագրքի 10–րդ
առաջադրանքում ներկայացված են կարմիր
գույնով):
Թեմայի ուսուցման ժամանակ բոլոր դա
սերին կիրառելի է քերականական վերլու
ծություն վարժության տեսակը, որը կատար
վում է գեղարվեստական գրականությունից
վերցված տեքստի վրա:
Քերականական վերլուծություն կատար
վում է պատրաստի տեքստի վրա, որը վերց
ված է լինում գերազանցապես գեղարվես
տական գրականությունից: Այն ըստ ծավալի
լինում է մասնակի և ընդհանուր, ըստ խորու
թյան` թերի և լրիվ: Անցկացնում ենք մեծ մա
սամբ բանավոր:
Այդ վերլուծությունները կարող են ու
ղեկցվել համապատասխան բացատրու
թյամբ, հիմնավորմամբ, որոնք նպաստում
են սովորողի դատողության զարգացմանը:
Քերականական վերլուծությունը, որպես
վարժության տեսակ, գնահատելի է նրա
նով, որ կիրառելի է դասի տարբեր փուլե
րում` տնային աշխատանքների ստուգման,
ուսուցանող բացատրական ու նախազգու
շական թելադրությունների անցկացման և
ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման
ժամանակ:
Հոմանիշների ուսուցման ժամանակ տե
ղին է նաև կիրառել նախադասությունը ըն
դարձակելու որոշ հոմանիշ բառերով, հոմա
նիշ բառակապակցություններով:
Երրորդ դասաժամ– Դասի տիպը` ամ
փոփման դաս
Որպես դիդակտիկ նյութ` օգտագործում
ենք նկարներ, ծանոթ գեղարվեստական
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ստեղծագործություններ, նախադասության
գծապատկերներ:
Օրինակ`
1. Դիտել Մարտիրոս Սարյանի «Աշնա
նային ծաղիկները և մրգերը» նկարը (զե
տեղ
ված է դա
սագր
քում) և տր
ված պարզ
համառոտ նախադասությունները ընդար
ձակել հոմանիշներով:
2. Ընդարձակ լրացումը դարձնել բազմա
կի և կետադրել:
3. Տվյալ նախադասությունը ընդարձա
կել` ըստ տրված գծապատկերի:
Նկարը միասին դիտում ենք դասարա
նում: Առհասարակ, կարևոր են նկարների
շուրջ տարվող զրույցները, որովհետև նախ`
դրանով են սկսվում սովորողի խոսքի զար
գացման ուղղությամբ աշխատանքները,
և երկրորդ` այդ աշխատանքի ընթացքում
աշակերտները սովորում են կառուցել խոսք
բոլոր տեսակներով (պատմողական, նկա
րագրական, դատողական): Նկարի շուրջ
իրականացվող զրույցները հարմար են ոչ
միայն կազմակերպական իմաստով. նկարի
միջոցով սովորողները ձեռք են բերում նաև
մշակույթի այդ տեսակը հասկանալու ունա
կություն, նկարագրական արվեստով հե
տաքրքրվելու ձգտում:
Խթանման փուլ: Այս փու
լում փոր
ձում
ենք հասկանալ նկարի բովանդակությու
նը: Սովորողները տարբեր կարծիքներ են
հայտնում, փորձում մեկնաբանել ընդհանուր
տրամադրությունը (գեղեցիկ է, ուրախ է,
գույների հրավառություն է) և բովանդակու
թյունը` ներկայացնել գեղարվեստորեն:
Ուսուցչի օգնությամբ սովորողները նկա
տում են ոչ մի
այն նկա
րի ը
նդ
հա
նուր մա
կերեսը, այլև վերարտադրում են նկարում
պատկերվածն ամբողջությամբ:
Իմաստի ընկալման փուլում «Զրույց» մե
թոդով սովորողներին տրվում են հարցեր.
Ի՞նչ տրամադություն ունեն ծաղիկներն ու
մրգերը:
Ինչո՞ւ եք այդպես կարծում:
Կարո՞ղ են ծաղիկները մտածել, տխրել,
ուրախանալ:
Եթե կարող են, նկարագրեք ծաղիկներին
ու մրգերին այդ տեսքով:
Այս աշխատանքին փոխարինող տար
բերակ է նաև ստեղծագործական թելադ
րությունը, (հոմանիշ բառերով կամ բառա
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կապակցություններով
նախադասություն
կազմելով):
Կշռադատման փուլ: Հանձնարարում եմ
համառոտ շարադրություն, որը կարևոր և
բարդ աշխատանք է վարժությունների ընդ
հանուր համակարգում: Սովորողները շա
րադրություն գրելիս վարժվում են սովորած
քերականական գիտելիքները գործնակա
նում կիրառելու մեջ և ձեռք են բերում իրենց
մտքերը գեղեցիկ ու արտահայտիչ լեզվով
շարադրելու կարողություններ: Շարադրու
թյուն գրելիս աշակերտը ինքն է ընտրում,

հորինում ամեն ինչ` և՛ բովանդակությունը, և՛
մտքերը. ուսուցիչը տալիս է միայն շարադ
րության թեման և որոշ բացատրություն:
Վերը նշված բոլոր վարժությունները
նպաստում են խոսքի զարգացմանը և գի
տելիքների ամրապնդմանն ու խորացմանը:
Ուսուցման ընթացքում աշակերտի սովո
րելու նպատակը գլխավորն է: Ինչպես Մար
ցինովսկին է նշում. «Եթե ճանապարհը տա
նում է դեպի նպատակը, ապա միևնույն է,
թե ինչքան է նրա երկարությունը»:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Գյուրջինյան Դ., Ալեքսանյան Թ., Գալստյան Ա., Մայրենի 6, Եր., «Էդիթ պրինտ», 2016, էջ 239:
Եզեկյան Լ., Սարգսյան Ա., Սաքապետոյան Ռ., Հայոց լեզու 10, Եր., «Էդիթ պրինտ», 2009, էջ 207:
Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու, Բառ և խոսք, Եր., «Լույս», 1978, էջ 87:
Մկրտչյան Գ., Թովմասյան Թ., Գրիգորյան Լ., Հայոց լեզվի գործնական առաջադրանքների ժո
ղովածու, Եր., «Մանմար», 2011, էջ 135:

ՕБУЧЕНИЕ СИНОНИМОВ В ШЕСТОМ КЛАССЕ
М. БАК УНЦ
В этой статье я представляю некоторые методы, благодаря которым изучение синони
мов на уроке становится более интересным. Эти методы, безусловно, меняются или усовер
шенствуются в зависимости от процесса самого урока. Правильное употребление синонимов
очень важно в разговорной речи учащихся. Синонимы делают нашу речь более выразитель
ной. Они могут придавать нашей речи различные семантические оттенки. Благօдаря
си
нонимам обогащается словарный запас. При изучении синонимов важное место занимают
литература, реальная жизнь, окружающий нас мир. Примеры из художественных произве
дений, из окружающей нас среды делают изучение синонимов более дօступным, понятным,
увлекательным.

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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ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ–ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ. ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ, ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ, ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Սոցիալ–մշակութային միջավայրով է
պայմանավորված հասարակության մեջ
ապրող մարդու վարքագծի օրենքներն
ու չափանիշերը, արժեքային կողմնորո
շումներն ու դրույթները: Միջավայրի կա
ռուցվածքն ընդգրկում է անձի կապերն ու
հարաբերությունները, գործունեության տե
սակներն ու շփման ձևեր, այդ պատճառով
էլ սոցիալ–մշակութային միջավայրը կարող է
ներկայացվել մի կողմից՝ մարդու գործունե
ության տեսակների համակարգի միջոցով,
իսկ մյուս կողմից` փոքր սոցիալական խմ
բի, որպես ամբողջական շարք, որի շրջա
նակում մարդիկ միավորված են ընդհանուր
նպատակներով, հետաքրքրություններով,
ճանաչում են մեկը մյուսին և միշտ շփվում
են միմյանց հետ: Սոցիալ–մշակութային մի
ջավայրի այդպիսի կառուցվածքային վերլու
ծության կարևորությունը պայմանավորված
է նրանով, որ այն հնարավորություն է տալիս
առավել լիարժեք բացատրել անհատի զար
գացման մեջ այդ բաղադրիչների դերը:
Ներկայացնենք մեր մոտեցումը: Երե
խայի սոցիալական և սոցիալ–մշակութային
միջավայրը փոխկապակցված են, որոնք
կարող են ներկայացվել որպես երկու՝ նյու
թական և հոգևոր բաղադրիչներ: «Յուրա
քանչյուր սերունդ տարբերվում է ոչ միայն
անցյալի նկատմամբ ունեցած իր վերա
բերմունքով, այլև պատմականորեն առա
ջադրված խնդիրներով և լուծումների ար
դյունավետությամբ:
Անձի
կայացմանը,
լիարժեքությանը նպաստում է ազգային
մշակութային ժառանգությունը, որտեղ նյու
թական, հոգևոր, բարոյական արժեքները
գտնվում են որոշակի հարաբերակցության
մեջ» [1, 40]:
Երեխան գտնվում է սոցիալ–մշակու
թային միջավայրի կենտրոնում, եթե շր
ջագծից շարժվենք կենտրոն, այսինքն՝
արտաքին ցուցանիշներից դեպի ներքին
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բովանդակություն, ապա վերլուծության հա
մար նյութական բաղադրիչը կարելի է բա
ժանել մի շարք ցուցիչների.
•	նյութական արժեքներ – աշխա
տանքային գործիքներ և միջոցներ, աշխա
տանքի արդյունքներ, արտադրողական
տեխնոլոգիաներ և այլն,
•
աշխատանքային կոլեկտիվներ –
համատեղ աշխատանքային գործունեու
թյամբ զբաղվող մարդկանց արտադրողա
կան միավորումներ,
•
արտադրողական հարաբերություն
ներ – որոնցում ընդգրկված են մարդիկ
համատեղ գործունեության ընթացքում և
աշխատանքի արդյունքների բաշխման ժա
մանակ,
•	հասարակական հարաբերություն
ներ – որոնք ձևավորվել են մարդկության
կողմից համատեղ կենսագործունեության ըն
թացքում և ստուգում են անցել պատմական
շարունակական ժամանակահատվածում,
•
գործունեություն – անձի կողմից կան
խատեսված–նախընտրած ակտիվություն:
Հոգևոր բաղադրիչներն էլ վերլուծության
համար ունեն իրենց յուրահատուկ ցուցիչնե
րը`
•
հոգևոր արժեքներ – գաղափար
ներ, սկզբունքներ, օրենքներ նաև մշակույթի
ստեղծագործություններ, որոնք կարևոր են
մարդու կենսագործունեության և այլ մարդ
կանց հետ համատեղ կյանքի համար,
•
փոքր սոցիալական խմբեր – անձի
վերաբերմունքը բարձրագույն արժեքների
հանդեպ, որոնք ստեղծվել են պատմական
զարգացման ընթացքում` մարդկային կյան
քը, բնությունը, ազատությունը, երջանկու
թյունը և այլն,
•	հասարակական հարաբերություն
ներ – մարդկությունը ձևավորվել է համա
տեղ կենսագործունեության ընթացքում,
ինչը ստուգում է անցել պատմական շարու
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նակական ժամանակահատվածում,
•
շփում – մարդուն բնության կողմից
տրված գործառույթ, որը միաժամանակ
իրագործվում և ապահովում է նրա փոխազ
դեցությունն այլ մարդկանց հետ:
Միջավայրը, որը շրջապատում է երե
խային, ընկալվում և ընդունվում է ընտրո
ղականությամբ: Միջավայրի ազդեցության
ընկալումը, շարժառիթների և պատճառների
ընտրողական բնույթի ըմբռնումը կարևոր
նշանակություն ունի մանկավարժական փոր
ձում: Կ. Ն. Վենցելը ընտրողականությունն ու
փոխազդեցության հնարավոր բնույթի մա
կարդակը բացատրում է փոխազդող մարդ
կանց էներգիայով և բարյացակամությամբ
[2]: Այս երևույթն ամենից առաջ բացատր
վում է որոշակի առանձնահատկությամբ՝
զգացմունքների, մտքերի, կրքի և սեփական
որոշումների ընդունման անհատական աշ
խարհով:
Ս. Վ. Կովալևը այն պայմանավորում է
դպրոցականի հոգեբանության յուրահատ
կություններով [3], Ի. Ս. Կոնը` ինքնուրույնու
թյան մակարդակով և սոցիալական պատաս
խանատվությամբ [4], Վ. Ֆրանկլը` խղճի և
ինտուիցիայի զարգացման մակարդակով`
կյանքի ցանկացած պայմաններում, հատկա
պես` կոնֆլիկտային իրավիճակում [6]:
Չնայած սոցիալ–մշակութային գործոն
ների բազմազանությանը, որոնք ազդում են
երեխայի վրա և առաջացնում են զգացմուն
քային դրական ապրումներ, անձի կայաց
ման գործում գերակայող դերը պատկանում
է դպրոցին` որպես հատուկ կառուցված
քային ինստիտուտ:
Դպրոցը, սոցիալական միկրոմիջավայ
րերի` այլ համայնքների և խմբերի համեմա
տությամբ ունի օբյեկտիվորեն առավել մեծ
քանակությամբ գործոններ, որպեսզի դառ
նա սոցիալ–մշակութային փոխազդեցության
կազմակերպիչ:
Փոխազդող սուբյեկտների համակար
գային դիտարկման ժամանակ (դպրոցա
կան և միկրոմիջավայր, դպրոց և այլ միկրո
միջավայր) կարևոր նշանակություն են ձեռք
բերում ոչ միայն բաղադրիչների խումբը, այլ
նաև նրանց կառուցվածքը, միջհամակար
գային կապերը, փոխազդեցության մեխա
նիզմներն ու բնութագրերը: Մենք անհրա
ժեշտ ենք համարում մանկավարժական

գործընթացում փոխազդեցության շարքում
առանձնացնել Վ. Դ. Սեմյոնովի կողմից
առաջադրված դրույթները [5].
•	Կողմերի փոխազդեցությունը (ման
կավարժ և աշակերտ) հանդես է գալիս
որպես զարգացող, աշակերտի անհատա
կանությունը զարգացնող և դաստիարակի
անհատականությունը
կատարելագործող
գործընթաց` մանկավարժի ղեկավարող դե
րի ներքո,
•	կողմերը փոխազդում են մանկա
վարժների և աշակերտների համատեղ,
բազմաբնույթ գործունեության` ճանաչման,
ուսուցման, խաղային, շփման ընթացքում,
•	կողմերի փոխազդեցությունը փոխ
համաձայնեցված է, այն իրականանում է
բարոյական և հոգևոր արժեքների պա
հանջմունքների մոտիվացիոն ոլորտի հա
մոզմունքների մակարդակում,
•	մանկավարժի և աշակերտի փո
խազդեցության ընթացքում է վերջինիս մոտ
գործընթացի հանդեպ ցանկություն և պատ
րաստակամություն առաջանում,
•	մանկավարժական փոխազդեցու
թյուն` առավել բարդ գործընթաց, որը կազմ
ված է բազմաթիվ բաղադրիչներից, որոնցից
ամենածավալունն են դաստիարակչականը,
դիդակտիկը և սոցիալ–մանկավարժականը:
Մեր համոզմամբ, դպրոցի և աշակերտի
կենսագործունեությունը, այլ սոցիալական
միկրոմիջավայրերի հետ փոխազդեցությու
նը պետք է իրականացվեն որպես զար
գացող, աշակերտի անհատականությունը
զարգացնող և հասուն սուբյեկտների անհա
տականությունը կատարելագործող նպա
տակաուղղված և մանկավարժորեն ղեկա
վարվող գործընթաց:
Այսպիսի բազմագործուն փոխազդեցու
թյան ընթացքում տեղի կունենա տարբեր
սուբյեկտների ձևափոխված առանձին մա
սերի և գործառույթների միավորում` մի նոր
ամբողջականության մեջ, տարրերի և կա
պերի վերադասավորում, փոխազդող սոցի
ումների համակարգերի փոփոխություն: Այլ
կերպ ասած, տեղի կունենա բոլոր սուբյեկտ
ների դաստիարակչական փոխազդեցու
թյան ինտեգրում: Միաժամանակ կազմա
կերպված փոխազդեցության ինտեգրման
արդյունքները համազոր չեն յուրաքանչյուր
առանձին վերցրած փոխազդեցության քա
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նակի արդյունքներին, քանի որ դրանք նոր
որակի են բերում փոխազդող համակարգե
րին:
Ծայրահեղ դեպքում, կարելի է առանձ
նացնել սոցիալ–մշակութային միջավայրի
կազմակերպման երեք տարբեր միջոցներ`
կախված համակարգերի, հարաբերություն
ների և կապերի տեսակներից`
1. միջավայր, որը ստեղծվել է միօրինա
կության սկզբունքով: Այստեղ գերիշխում են
ադմինիստրատիվ–նպատակային կապերն
ու հարաբերությունները, որոնք, որպես կա
նոն, որոշվում են մի սուբյեկտով` իշխանու
թյամբ, որտեղ համակարգայնացվածության
ցուցիչը ձգտում է առավելագույնի:
2. Միջավայր, որը ստեղծվել է բազմա
զանության սկզբունքով: Այստեղ կապերն
ու հարաբերություններն ունեն մրցակցային
բնույթ: Սկսվում է սոցիալ–մշակութային հա
մակարգի տրոհում, փլուզվում է սոցիալ–
մշակութային միասնական տարածությունը:
Համակարգայնվածության ցուցիչը հասնում
է նվազագույնի:
3. Միջավայր, որը ստեղծվել է փոփոխա
կանության սկզբունքով (որպես բազմազա
նության միասնություն): Այստեղ կապերն
ու հարաբերություններն ունեն նմանակող
բնույթ: Սոցիալ–մշակութային ծրագրերի
շրջանակում տեղի է ունենում տարբեր ռե

սուրսների միավորում, որն ապահովում է
տարբեր սուբյեկտների` առանձին մարդ
կանց, համայնքների, սոցիալ–մշակութային
համակարգերի զարգացման մեջ, համա
կարգվածության ցուցիչը ձգտում է օպտի
մալի:
Սոցիալ–մշակութային միջավայրի կազ
մակերպման թվարկված միջոցներից միայն
երրորդն ամնիջական կապ ունի դպրոցի
գործունեության հետ, քանի որ փոփոխակա
նության սկզբունքն այսօր իշխող է դառնում`
երեխաների դաստիարակման և կրթական
հարցերի տեսանկյունից: Միաժամանակ,
դպրոցական ծրագրերի փոփոխությունը
կոչված է օգնելու յուրաքանչյուր երեխայի:
Ներկայացնենք ևս մի փաստ փոփոխա
կանության մոտեցման օգտին: Դաստիարա
կության հիմնական խնդիրներից է երեխայի
զարգացումը, որը որպես կենսագործունե
ության սուբյեկտ ենթադրում է երեխաների
հետ փոխազդեցության վերակառուցում,
որպեսզի նրանց անընդհատ կանգնեցնեն
վարքագծի, կյանքի պայմանների, անձնա
կան դիրքորոշումների և այլ ընտրություննե
րի առջև: Իհարկե, պետք է նշել, որ երեխայի
կողմից կատարված ընտրությունը ոչ միշտ
կարող է ճիշտ լինել, քանի որ սոցիալական
շրջապատը նրան ընձեռում է մեծ քանակու
թյամբ ասոցիալ օրինակներ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Հովակիմյան Գ. Պ., Ժառանգորդումը մշակույթում, «Մանկավարժական միտք» N 1–2, «Զանգակ»
հրատ., Եր., 2012, էջ 40–49:
Вентцель
К. Н., Среда как фактор нравственного воспитания, М., 1984.
Ковалев C. B., Подготовка старшеклассников к семейной жизни, М., «Просвещение», 1991.
Кон	 И., Социализация детей в изменяющемся мире, М., 1990.
Семенов В. Д., Взаимоотношение школы и социальной среды, М., «Педагогика», 1986.
Франкл В., Человек в поисках смысла, М., 1990.

СОЦИА ЛЬНО–КУЛЬТ УРНАЯ СТРУКТ УРА ШКОЛЬНОГО РЕБЕНК А:
ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, КРИТЕРИИ, ПРАВИЛА
Л. КАРАПЕТЯН
В статье представлен анализ важности социально–культурной структуры окружающей
среды. Это позволяет оценить и провести полное понимание каждого отдельного компонен
та среды разработки личности. Учитывая роль и значение социальных контактов представ
лена набором индикаторов на их материальных и духовных компонентов.
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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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ԼԻԼԻԹ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ձևավորվելով անհիշելի ժամանակնե
րում և անցնելով զարգացման երկարատև
ուղի՝ զարդանախշը, վերափոխումներով
հանդերձ, հասել է մեզ՝ պահպանելով ազ
գային նկարագիրը և հաստատուն տեղ
գրավել ժողովրդական մշակույթի գանձա
րանում: Նրանով զարդապատում են զանա
զան առարկաներ (սպասք, գործիքներ, զեն
քեր, մանածական ապրանքներ, կահույք,
գրքեր և այլն), ճարտարապետական շինու
թյուններ (ինչպես դրսից, այնպես էլ ներսից),
պլաստիկ արվեստի ստեղծագործություններ
(հիմնականում կիրառական): Նախնադա
րյան ժողովուրդները այն կիրառել են նաև
մարդկային մարմինը գունազարդելու, վի
տելու համար: Զարդարելով և կազմակեր
պելով առարկայի մակերեսը՝ զարդապատ
կերը բացահայտում կամ ընդգծում է նրա
արխիտեկտոնիկան: Հայտնի է հնագույն
ժամանակներից: Յուրաքանչյուր դարաշր
ջան, ազգային մշակույթ ստեղծել է զարդա
պատկերի իր համակարգը: Ժողովրդական
արվեստում ձևավորված զարդապատկերի
կայուն ձևերն ու սկզբունքները խոր հետք են
թողել ազգային արվեստի նկարագրի վրա:
Զարդապատկերի ձևական առանձնա
հատկություններից են դեկորատիվ ոճա
վորումը, հարթապատկերայնությունը, ձևի
կապը մակերեսի հետ, առարկայի կառուց
վածքի ընդգծումը: Ըստ կոմպոզիցիայի,
որ պայմանավորված է առարկայի ձևով,
զարդապատկեր լինում է ժապավենաձև,
կենտրոնակազմ, եզրավոր, հերալդիկ և այս
տիպերի բարդ համադրումներով, իսկ օգ
տագործվող մոտիվներով՝ երկրաչափական
(կետեր, ուղիղներ, դալարազարդեր և այլն),
բուսական (լոտոս, պապիրուս, արմավիկ,
արջամագիլ), կենդանակերպ:
Որպես զարդապատկերի մոտիվ կիրառ
վում են նաև մարդկային ֆիգուրներ, ճար
տարապետական հատվածներ, զենքեր,
տարբեր նշաններ և գերբեր:
Ահա թե ինչու զարդարվեստի ուսումնա
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սիրման ժամանակ անհնարին է բավարար
վել միայն նրա գծանկարային բնութագրերի
թվարկումով: Հասկանալով այդ հին կեր
պանշանի (արտահայտչանշան) խորքային
արմատները՝ հասկանալի են դառնում ար
դեն այս կամ այն արվեստի գեղարվեստա
կան առանձնահատկությունները:
Արվեստի զանազան ստեղծագործու
թյուններում, ինչպես նաև որոշակի մշակու
թապատմական փուլերում զարդանկարը
կարող է ունենալ տարբեր դերեր՝ ենթարկ
վելով այդ շրջանի համար բնորոշ այս կամ
այն գեղարվեստական առանձնահատկու
թյուններին: Մի դեպքում այն կարող է հան
դիսանալ լրացուցիչ տարր ստեղծագործու
թյուններում, մյուս դեպքում՝ որոշիչ:
Թերևս, մեծ մա
սամբ ի
րենք են ստեղ
ծել իրենց ստեղծագործությունների համար
դեկորատիվային մոտիվները, ահա ինչու
դա հիմք է տալիս համարել, որ որոշ զար
դանկարային խորհրդանիշեր առաջացել են
տարբեր երկրներում բացառապես ինքնու
րույն ձևով և մեկը մյուսից անկախ:
Զարդանախշի բնորոշ գծերից է հար
թության ձևի և նյութի անբաժան մասը, որը
կազմակերպում է զարդանախշը որոշակի
ժամանակային փուլում արվեստ ընդհանուր
միտման հետ: Տարբեր էլեմենտների կրկն
ման բազմաթիվ օրինակներ մարդը վերցրել
է բնությունից՝ կենդանիների մարմնաձևից,
թռչունների փետուրներից, բույսերի կառուց
վածքից, ծովի ալիքներից և այլն: Շրջապա
տող միջավայրից փոխառած մոտիվները
փոփոխվում էին՝ դառնալով զարդի արտա
հայտչական ձևեր:
Մոտիվը զարդանախշի մեջ գլխավոր բո
վանդակային մասնիկն է: Մոտիվը կարող է
լինել պարզ՝ կազմված լինելով մեկ մասնի
կից, կամ էլ բարդ՝ կազմված լինելով մի քա
նի մասնիկներից՝ պլաստիկ ձևով կապված
լինելով մեկ միասնական ամբողջության
հետ:
Զարդարվեստի մոտիվները բաժանվում
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են աշխարհիկ և կրոնական զարդախմբերի:
Առաջինները կապվում են բնական իրողու
թյունների, առօրյա զբաղմունքի և կենցաղի
հետ: Երկրորդների վրա նկատելի են անի
մալիստական, տոտեմական պատկերա
ցումների ազդեցությունները: Հետագայում
նրան փոխարինել են կենդանակերպ, ապա՝
մարդակերպ աստվածությունների գաղա
փարները: Նշված խմբերը ոչ միշտ են որո
շակիորեն տարբերվում միմյանցից:
Զարդանախշի ինքնատիպ միջոցների
բազմազանությունը, նրա յուրահատուկ գու
նեղ կառուցվածքն իրենց ազդեցությունն են
ունենում մարդու ներդաշնակ ձևավորման
վրա՝ զարգացնելով գեղագիտական ընկալ
ման ունակությունը, ապրումները, գեղագի
տական զգացումները, գեղագիտական ճա
շակը և այլն:
Արվեստն է ձևավորում ամբողջական
անձ: Բարոյականության, փիլիսոփայու
թյան, քաղաքականության դաստիարակ
չական ներգործությունը կրում է մասնավոր
բնույթ, այն ուսուցանելն ունի երկկողմանի
արդյունավետություն, որոնցից յուրաքան
չյուրի սահմանները հետևյալն են:
•
Այն սովորողների գեղագիտական և
աշխատանքային դաստիարակությունը ազ
գային գեղագիտական չափանիշերով իրա
կանացնելու արդյունավետ միջոց է:
•
Նշված ուսումնական գործընթա
ցում ներդաշնակորեն համակցված են անձի
դեկորատիվ մտածելակերպը համալիր ձևա
վորելու և այն համարժեքորեն ստեղծագոր
ծական գործունեությունում արտացոլելու
հնարավորությունները:
Ինչպես ցանկացած առարկայի ուսում
նական գործընթաց, այնպես էլ զարդան
կարչությունը չի կարելի հանգեցնել միայն
գիտելիքների, կարողությունների և հմտու
թյունների ձևավորմանը: Այն գլխավորապես
ուղղված է համալիր մոտեցմամբ ազդել ան
ձի հոգեկանի վրա՝ նպաստելով նրա անհա
տականության որակների, աշխարհայացքի,
գաղափարայնության, բարոյականության
ձևավորմանն ու զարգացմանը՝ սեփական
պատմության ընթացքում ի հայտ եկած և
հաստատված համապատասխան չափանի
շերի շրջանակներով:
Կրթական դերի տեսանկյունից զարդան
կարչության ուսուցման առանձնահատկու

թյունն այն է, որ այստեղ, ի տարբերություն
կերպարվեստի, այն հիմնականում ընդգր
կում է հայ կերպարվեստի պատմության ըն
թացքում արվեստաբանների կողմից մշակ
ված և հիմնավորված այնպիսի գիտելիքներ,
փաստեր և հասկացություններ, որոնք աշա
կերտների ստեղծագործական գործունեու
թյան մեջ հանդես են գալիս որպես նրանց
գիտակցության մեջ այդ ամենը համադրելու
գործոն և արտացոլվում են նրա աշխատան
քում՝ հատուկ կարողություններ և հմտու
թյուններ ի գործ դնելու շնորհիվ:
Կարևոր է նշել, որ զարդանկարչու
թյան ուսումնական գործընթացը սովո
րողներին հնարավորություն է տալիս՝ ըն
կալելու և ըմբռնելու ազգային մշակույթի
այնպիսի կարևորագույն արժեքներ, ինչպի
սիք են ճարտարապետական հուշարձան
ները, գրական ստեղծագործությունները
և գրեթե ող ջ միջնադարյան հայ կերպար
վեստը, այսինքն՝ այդ ամենը հնարավոր է
դառնում շնորհիվ այն հանգամանքի, որ
հայ միջնադարյան ձեռագիր մատյանների
պատկերազարդումները գրեթե ամբողջու
թյամբ, միջնորդավորված կերպով արտա
ցոլում են մշակույթի մյուս բնագավառների
գեղագիտական չափանիշերը, և դրանով
իսկ դրանք հասկանալու, յուրացնելու ամ
բողջական գործընթացը դարձնում են ավե
լի դյուրին և ընկալելի: Զարդանկարչության
դասընթացն իր մեջ ամփոփում է ուսուցման
արդյունավետության սկզբունքից մեկը՝ ու
սումից դեպի դաստիարակություն: Յու
րաքանչյուր գործնական առաջադրանքից
առաջ դասավանդողը սեփական մանկա
վարժական վարպետության շնորհիվ սովո
րողներին տրամադրում է մտնել «ծաղկողի»
կամ «գրչի» դերի մեջ, որին վերապահված
է կերպարվեստի միջոցով լուսաբանել առա
ջադրված հայերենի պատմության, գրական
ստեղծագործության որևիցե մեկ դրվագ՝
առաջնորդվելով ազգային գեղագիտական
մոտեցմամբ: Անկասկած, արվեստներից
ամենազանգվածայինն ու մատչելին զար
դակիրառական արվեստն է, որն իր ցանկա
ցած բնագավառով շփվում է սովորողի առօ
րյային: Զարդարվեստը հայտնի է՝ սկսած
քարե դարից: Այն ժողովրդական արվեստ
է: Զարդաձևերն անանուն են: Չնայած ազ
դեցություններին և փոխազդեցություններին՝
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մարդկային յուրաքանչյուր խմբավորում,
ցեղ, ժողովուրդ զարդարել է ինքնուրույնա
բար: Զարդարվեստը միջազգային արվեստ
է ոչ միայն տարածմամբ, այլ եղանակաձևե
րի նմանությամբ: Զարդարվեստը կերպար
վեստի բնագավառ է, ծառայում է մարդուն
շրջապատող միջավայրը զարդարելու հա
մար:
Անհրաժեշտ և կարևոր է սովորողներին
տալ տեղեկություններ զարդանկարի մա
սին, բացահայտել դրանց էությունը և կա
տարման եղանակները՝ հիմնվելով հայկա
կան մանրանկարչության օրինակների վրա:
Սակայն մինչ տեխնիկական խնդիրներին
անդրադառնալը հարկավոր է տեսական գի
տելիքներ հաղորդել նրանց:
Դասավանդման ընթացքում կարևոր
է նաև հայկական մանրանկարչության
օրինակների ցուցադրումը, որի միջոցով
կհաղորդվեն տեղեկություններ մանրան
կարչական դպրոցների ծագման ժամանա
կաշրջանի, դրանց գործունեության և ոճա
կան առանձնահատկությունների մասին:
Այդ ամենին ծանոթանալիս սովորողները
ոչ միայն տեսական գիտելիքներ են ձեռք
բերում, այլև ձևավորվում է սովորողների
ճաշակը, և արթնանում է նրանց հետաքրք
րասիրությունը ժողովրդական արվեստի
նկատմամբ, արվեստ, որն ունի ոչ միայն գե
ղարվեստական, այլև դաստիարակչական
նշանակություն:
Զննելով հայկական մանրանկարչության
զարդանախշերը՝ սովորողները պատկե
րացում են կազմում դրանց օգտագործվող
բազմատեսակ գույների ու ձևերի մասին,
որն արտացոլում է տվյալ ժողովրդի կյանքի
ու կենցաղի առանձնահատկությունները (3):
Ծանոթությունը ժողովրդական ստեղծա
գործության նմուշների հետ և մի շարք դեպ
քերում դրանց կրկնօրինակումը լավ հիմք է
նախապատրաստում սովորողների երևա
կայության զարգացման համար՝ ստեղծելով
նախապայմաններ նրանց մոտ վառ պատ
կերացումների ու կերպարների առաջացմա
նը ամենատարբեր տեսակի զարդարարա
կան աշխատանքներում:
Ժողովրդական ստեղծագործության տա
րածված մոտիվների և գունային համադ
րումների ուսումնասիրման ժամանակ կա
րելի է կիրառել աշխատանքի այնպիսի ձևը,
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ինչպիսին զարդանախշի կրկնօրինակումն
է: Այն սովորողների մեջ մշակում է համա
չափություն, պարբերություն, գույնի զգա
ցողություն՝ վարժեցնելով նրանց աչքն ու
ձեռքը: Ժողովրդական ստեղծագործության
օրինակների կրկնօրինակումներից հետո
սովորողների տեսողական հիշողության մեջ
մնացած տպավորությունները, ձեռք բերած
հմտությունները, ինքնուրույն աշխատանք
ներում բնական ձևերը ոճավորելը, հետա
գա ստեղծագործական աշխատանքներում
դառնում են լավ հիմք:
Սա
կայն չպետք է կար
ծել, թե զար
դա
նախշային արվեստը, ի տարբերություն
մյուս արվեստների, բոլորովին անփոփոխ,
անվերջ կրկնում է միևնույն մոտիվներն ու
ռիթմերը: Զարդանախշի գլխավոր նպա
տակն է գույների ու պատկերների ռիթմիկ
զուգակցությունը արտահայտեն մարդու
զգացմունքների հարստությունը և ստեղ
ծագործական ուժերը: Հորինելով և հար
թության վրա դասավորելով զարդանկարի
համաչափ ու գեղեցիկ ներդաշնակությու
նը՝ մարդիկ ստեղծում են իրենց «անձնային
ներդաշնակությունը» առարկայական մարմ
նացումը, տեսանելիորեն բացահայտում
իրենց մարդկային գեղեցկությունը:
Զարդանկարի առաջին տեսակը ժապա
վենաձև է, որով զարդարվում են առարկայի
եզրերը: Եթե տարրը տարածվում է հավա
սարապես բոլոր կողմերով, և զարդանկարի
հիմքում ընկած է ցանց (կազմված զուգահե
ռից, ուղղանկյունից, շեղանկյունից), ապա
այն կոչվում է ցանցավոր զարդանկար:
Ցանցավոր զարդանկարը հիմնականում
օգտագործվում է հյուսվածքների, երեսպա
տումների և պատերի գեղարվեստական
ձևավորման ժամանակ: Ցանցավոր զար
դանկարի տարրը դրվում է կա՛մ գծերի հատ
ման կետում, կա՛մ քառանկյունու մեջ: Եթե
ցանցը կազմվում է մի քանի տարրերից,
ապա նրանք պետք է շաղկապվեն միմյան
ցից հետո մտքով և ձևով, որը և կկոչվի ոճա
կան միասնություն: Զարդանկարի պատ
կերման ամենատարածված ձևերից մեկը
շրջանաձև կոմպոզիցիան է:
Շրջանաձև կոմպոզիցիայի մեջ դյուրին
կերպով տեղադրվում են զարդանկարի բո
լոր տեսակները:
Զարդարվեստի
ուսումնասիրությամբ
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զբաղվել են մի շարք հեղինակներ՝ Վ. Ստա
սովը, Լ. Դուրնովոն, Ա. Սվիրինը, Վ. Գորոդ
ցովը, Գ. Հովսեփյանը, Ա. Մնացականյանը,
Ռ. Դրամբյանը, Բ. Առաքել յանը, Բ. Պետ
րովսկին, Լ. Ներսիսյանը և այլք (2):
Ուսումնասիրության ընթացքն ավելի
դյուրին դարձնելու և նյութն առավել մատ
չելի ներկայացնելու միտմամբ նպատակա
հարմար ենք համարել զարդանախշային
ձևերը քննարկել ըստ առանձին տարրերի՝
պարզից մինչև բարդը:
Տարբերում ենք զարդանախշի հետևյալ
երեք խումբը՝
•
երկրաչափական,
•	բուսական,
•	կենդանական:
Սակայն այս բաժանումը չի ներառում
զարդանախշային նյութի ող ջ բազմությունն
ու հարստությունը, ինչպես և անցումային ու
խառը ձևերը:
Երկրաչափական պատկերները տար
բերվում են մյուս զարդանախշից իմաս
տային բեռն
վա
ծու
թյամբ և կա
րող են ար
տահայտել միևնույն իմաստաբանական
(սեմանտիկ) շարքին պատկանող ընդհան
րացված երևույթներ, հասկացություններ
տվյալ խորհրդանշային համակարգում որ
պես մտածողության վառ արտահայտու
թյուն: Այդ նախշաձևերը հանդես են գալիս
հիմնականում շրջանի, քառակուսու, խաչի,
շեղանկյան, եռանկյան ձևով1:
Երկրաչափական զարդանկարի պար
զագույն տարրը՝ կետը, իր պարզության
շնորհիվ հանդիսանում է զարդանկարային
ներդաշնակության բարձրագույն աստիճան:
Ռիթմիկ կրկնումների դեպքում կետը կա
րող է հանդես գալ որպես շարունակության,
անընդհատության (տոհմի hարստության,
բերքի և այլնի) խորհրդանիշ: Այստեղ նրա
հիմնական նշանակությունը բազմաքանա
կության արտացոլումն է: Զարդարարական
արվեստի առավել բարդ տարրը ըստ ձևի
հանդիսանում է գիծը: Գծի տարատեսա
կային, ոճաբանական մեկնություններից
մեկն է կեռագիծը, որը հիմնականում կա
տարում է ջրի նշանի արտահայտչա–իմաս
տաբանական գործառույթը: Բայց կեռագի
ծը՝ որպես արտահայտչականության տարր,
1 Մանասյան Գ., Խորհրդանիշերի հանրագիտարան,
Եր., «Նշանակ» հրատ., 2007 թ.:

լայն տարածում չստացավ՝ կապված իր
պատկերավորության հնարավորություննե
րի որոշակի սահմանափակումներով:
Առավել լայնորեն էր օգտագործվում կե
ռագծի մեկնությունը բեկված ժապավենի
տեսքով նախշի ռիթմային հերթականու
թյան հետ միասին, որը ստացել է «շևրոն»
անվանումը: Շևրոնները կերպարվեստում
առավել հաճախ օգտագործվել են որպես
ջրի խորհրդանիշ: Հայկական կերպարվես
տում և զարդակիրառական արվեստում շև
րոնը մաքուր տեսքով գործնականորեն չի
կիրառվել:
Հայկական ժողովրդական զարդակի
րառական արվեստում կարևոր տեղ է գրա
վում նաև զարդագիրը: Դա իհարկե առաջին
հերթին մատենագիր ձեռագրում կատար
ված հայտնի զարդանկարներն են, որոնք
դեկորատիվ տարրեր են մատենագրության
մեջ: Այստեղ, ինչպես ամբողջ հայկական
ժողովրդական զարդակիրառական արվես
տում, բնորոշ տարր է համարվում գծերում
գոյություն ունեցող մեղմությունն ու սահու
նությունը: Ահա թե ինչու հայկական ար
վեստի ստեղծագործությունները հայտնի
են աշխարհի բոլոր ծայրերում և արվեստի
գլուխգործոցներ են:
Զարդակիրառական արվեստում կար
ևոր տարր է համարվում նաև գալարազար
դը, որն էլ ուղիղ անկյան տակ բեկված գիծ
է: Գալարազարդի առավել հայտնի տեսակ է
համարվում գալարազարդ կեռախաչը:
Գոյություն ունի նաև զարդանկարային
մոտիվների մի ամբողջ խումբ, որոնք ունեն
իրենց գրաֆիկական կառուցվածքով ինք
նամփոփ ուրվագծեր: Դրանցից մեկը զար
դանկարային կոմպոզիցիայի այնպիսի կար
ևոր տարր է, ինչպիսին քառակուսին է:
•	Քառակուսի: Այս նախշաձևը նույն
պես ծա
գել է շատ հնում և ու
նի տա
րա
ծական լայն ընդգրկունություն: Դիցաբա
նական
մտածողության
մակարդակում
քառակուսին ներկայանում է իբրև արական
սկիզբ – երկինք համապատասխանաբար
քառակուսու ուղղահայաց կողմերը, և իգա
կան սկիզբ – երկիր՝ հորիզոնական գծերը:
Քառակուսին առաջին հերթին սահմանա
փակում է պատկերային հարթությունը, որի
վրա պատկերված են այս կամ այն մոտիվ
ները: Այսպիսով՝ քառակուսին՝ որպես զար
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դանկարային խորհրդանիշի տեսակ, իր
վրա կա
րող է կրել լրաց
ման գոր
ծա
ռույթ:
Ժողովրդական արվեստում քառակուսու
օրինակը հանդիսանում է որպես հիմնական
արտահայտչականության տարր:
•
Շրջան: Տարբեր ժողովուրդների դի
ցաբանական պատկերացումներով միագիծ
կետամիջուկ շրջանը արևի խորհրդանիշն է:
Սակայն հայ միջնադարյան գաղափարախո
սության մեջ շրջանի միջոցով բնության չորս
հիմնատարրերի գաղափարն է արտահայտ
վել: Այս միտքն է արծարծում Ա. Մնացակա
նյանը, շրջանն ու շրջանաձև պատկերները
վերլուծելիս՝ վերջիններս կապելով ձվի, պտ
ղի սաղմի հետ:
•	Շեղանկյունը ձգված քառակուսի է,
սակայն նրա իմաստաբանական նշանակու
թյունը տարբեր է: Եթե քառակուսու պատ

կերը իրենից խորհրդանշում է ներփակ
վածություն, հավասարակշռություն, ապա
շեղանկյան արտացոլումը, ընդհակառակը,
իր մեջ կրում է որոշակի շարժում և ազատու
թյուն, ազատագրում: Այն, ինչպես և քառա
կուսին, օգտագործվում է որպես որոշակի
մակերեսին «սահմանափակիչ»:
Շատ հաճախ զարդակիրառական ար
վեստում օգտագործվում է «ոլորած առա
սան» տեսակի զարդանկարը:
Երկրաչափական խորհրդանիշերը նախ
նական ընկալումների, դիցաբանական մտա
ծողության արդյունք են, որոնց միջոցով մար
դը փորձել է բացատրել իրերի և երևույթների
ներ
քին կարգն ու բնույ
թը, նրանց փո
խա
դարձ կապը, հերթականությունը, շարժման
ուղղությունը, ներդաշնակությունը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
Մանասյան Գ., «Խորհրդանիշերի հանրագիտարան», Եր., «Նշանակ» հրատ., 2007 թ.:
2.
Ներսիսյան Լ. Ս., Կերպարվեստ և գեղարվեստական աշխատանք, 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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ՍԻՐԱՐՓԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱՌԴՐԱԿԱՆ ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԶՈՒԳԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
Մեր օ
րե
րում կար
ևոր
վում են այս կամ
այն լեզվի բառակազմական համակարգին
նվիրված ուսումնասիրությունները, քանի
որ բառակազմական տարբեր եղանակնե
րով լեզվում անընդհատ նորանոր բառեր
են կազմվում, որոնք հարստացնում են լեզ
վի բառային կազմը, հետևաբար նաև լեզ
վակիրների բառապաշարը: Բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում մեծ
կարևորություն է տրվում ինչպես մայրենի,
այնպես էլ օտար լեզուների բառակազմու
թյան ուսուցմանը: «Լեզուն իմանալ նշանա
կում է տիրապետել դրա կառուցվածքին և
բառերին»1:
Արդի անգլերենի բառապաշարի մի մա
սը հանդիսացող առդրական հարադրու
թյունների ուսուցումն առավել արդյունավետ
և ընկալելի է դառնում հայերենի հետ զու
գահեռներ անցկացնելիս:Առդրական են այն
հարադրությունները, որոնց բաղադրիչները
հարադրվելով` բնութագրում են միևնույն
առարկան, երևույթը տարբեր կողմերից: Հայ
բառակազմության մեջ սրանքհաճախկոչել
են նոր տիպի հարադրություններ` որպես
այն ժամանակների համար նոր, ռուսերենի
նմանողությամբ կազմված կառույցներ2:
Սանսկրիտի քերականության մեջ այլ
համադասական բաղադրությունների հետ
միասին dvandva կոչված այս կառույցները
ժամանակակից անգլերենում նաև տարբեր
անվանումներ են ստացել, ինչպես` cօpula
tive compounds «հարակցված, կապակցված

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

բարդություններ»3, additive compounds «գու
մարումային, հավելումային բարդություն
ներ»4, appositional compounds «առդրական
բարդություններ»5, appositive compounds
«բացահայտչային բարդություններ»6:
Հաշվի առնելով այս կառույցներին բնո
րոշկառուցվածքային, իմաստային հատ
կանիշները և բաղադրիչների շարահյու
սական հարաբերությունները` ավելի ճիշտ
է սրանք անվանել appositional compounds
«առդրական բարդություններ». դրանք լի
ովին համապատասխանում են հայերենի
առդրական հարադրություններին7: Apposi
tional բառը նպատակահարմար ենք գտնում
թարգմանել «առդրական» եզրույթով, քանի
որ “(to) appose” անգլերենից թարգմանա
բար նշանակում է «մոտ դնել, առդնել», իսկ
նման կառույցների բաղադրիչները դրվում
են կողք կող
քի` բնու
թագ
րե
լով նույն մար
դուն, առարկան և այլն:
Թվում է, թե նման կառույցները երկու
իմաստային կենտրոն ունեն, սակայն, օրի
նակ` Ի. Փլագը դրանց աջակողմյան բաղադ
րիչն է դիտում որպես իմաստային կենտրոն,
քանի որ քերականական փոփոխություննե
րի հենց դա է ենթարկվում, ինչպես` “There
are many poet–translatorsin this country”–
«Այս երկրում շատ բանաստեղծ–թարգմա
նիչներ կան»1: Այս հատկանիշով սրանք
հակադրվում են, օրինակ` իսպաներենի
համանման կառույցներին, որոնցում երկու
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:
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բաղադրիչներն են միաժամանակ հոգնա
կի թվի վերջավորություն ստանում, ինչպես`
actores–bailarines «դերասան–պարողներ»,
amigos–enemigos «ընկեր–թշնամիներ», can
tantes–actors «երգիչ–դերասաններ», որհաս
տատում է իսպաներենում նման կառույցնե
րի երկկենտրոնությունը2:
Առդրական հարադրությունները կարե

լի է ուսանողներին ներկայացնել ըստ այն
իմաստային խմբերի, որոնցում դրանք ընդ
գրկվում են: Դասախոսն առանձնացնում
է Գ+Գ կաղապարով առդրական հարադ
րությունների 9 առավել տարածված իմաս
տային խմբերն3 ու ներկայացնում դրանք ու
սանողներին.

Առդրական հարադրություններ

Անգլերեն

Հայերեն

Զբաղմունք, մասնագիտություն

lawyer–agent «փաստաբան–գոր
ծակալ», philosopher–painter «փի
լիսոփա–նկարիչ», singer–composer
«երգիչ–երգահան», writer–publicist
«գրող–թղթակից»4 և այլն,

բժիշկ–մաշկագետ, երա
ժիշտ–մեկնաբան, թիկնա
պահ–օգնական, հաղոր
դավար–մրցավար, ներկա
րար–ծեփագործ և այլն,

Կուսակցություններ և դրանք
ներկայացնող գործիչներ

capitalist–anarchist «կապիտալիստ–
անարխիստ», democrat–republican
«դեմոկրատ–հանրապետական»,
liberal–anarchist «լիբերալ–անար
խիստ», Marxist–philosopher «մարք
սիստ–փիլիսոփա» և այլն,

լուսավորիչ–դեմոկրատ, հե
ղափոխական–դեմոկրատ,
մարքսիստ–լենինիստ,
ֆեդերալիստ–նախագահ
և այլն

Ռազմական գործ, պաշտոնա
վարություն

bombardier–navigator «հրետազո
րային–ծովագնաց», crusader–fighter
«խաչակիր–մարտիկ», dictator–
president «բռնապետ–նախագահ»,
officer–explorer «սպա–հետազոտող»,
soldier–citizen «զինվոր–քաղաքացի»
և այլն,

գեներալ–ֆելդմարշալ,
զրահարար–հրկիզող,
լորդ–քաղաքապետ, կա
պիտան–լեյտենանտ, մի
նիստր–վարչապետ և այլն,

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):
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Առտնին իրեր, գործիքներ, փո
խադրամիջոցներ,
հագուստ

camper–trailer «տուն–մեքենա»,
hammer–axe «մուրճ–կացին»,
refrigerator–freezer «սառնարան–սառ
ցարան», screwdriver–hammer «պտու
տակիչ–մուրճ», skirt–trousers «կիսաշր
ջազգեստ–անդրավարտիք» և այլն,

բազկաթոռ–մահճակալ,
հնձիչ–խրձակապ, սայ
լակ–պատգարակ, վեր
նազգեստ–թիկնոց, տանկ–
ականահան և այլն,

Գիր–գրականությանը, արվես
տին առնչվող բառեր

album–book «ալբոմ–գիրք», letter–
application «նամակ–դիմում», letter–CV
«նամակ–ինքնակենսագրություն»,
newspaper–magazine «թերթ–ամսա
գիր», pen–knife «գրիչ–դանակ» և այլն,

աղոթք–նամակ, բառա
րան–տեղեկատու, դիմում–
գանգատ,համերգ–շնոր
հանդես,շոու–հանդիսանք
և այլն,

Տարբեր հաստատություններ
(նաև ուսում
ն ական), ռեստո
րաններ, կացարաններ

library–guestroom «գրադարան–
հյուրասենյակ», museum–preserve
«թանգարան–արգելոց», restaurant–
discotheque «ռեստորան–դիսկոտեկ»,
shop–office «խանութ–գրասենյակ»,
theater–museum «թատրոն–թանգա
րան», university–college «համալսա
րան–վարժարան» և այլն,

ավտոկցորդ–ննջասենյակ,
արգելավայր–թանգարան,
դպրոց–արվեստանոց,
սրճարան–ռեստորան,
տուն–ինտերնատ, ունի
վերմագ–հանրախանութ
և այլն,

Ճարտարապետություն, կա
ռույցներ

cathedral–basilica «տաճար–բազիլիկ»,
monument–statue «հուշարձան–քան
դակ», sculpture–garden «հուշար
ձան–պարտեզ», sculpture–monument
«քանդակ–հուշարձան» և այլն,

ամրոց–բնակավայր, բերդ–
ամրոց, բլուր–հնավայր,
խուց–քարայր, հուշարձան–
դամբարան, պատշգամբ–
առանձնասենյակ և այլն,

Աշխարհի տարբեր կողմեր

South–East, South–West, North–East,
North–West

հարավ–արևելք, հարավ–
արևմուտք, հյուսիս–ար
ևելք, հյուսիս–արևմուտք

Չափման միավորներ

watt–hour, kilometre–hour, kilovolt–
ampere, tonne–kilometre, etc

վատտ–մետր, կիլոմետր–
ժամ, կիլովոլտ–ամպեր,
տոննա–կիլոմետր և այլն

Առդրական հարադրությունների ուսու
ցումն ավելի արդյունավետ կարող է դառ
նալ ինտերակտիվ մեթոդների կիրառ
մամբ: Որպեսզի ուսանողներն առավել
խորությամբ ընկալեն դրանց կազմությունը
և արտահայտած ամենատարբեր իմաստ
ները, կազմակերպվում են զույգերով և
խմբային աշխատանքներ, որոնց միջոցով
զարգանում են նաև ուսանողների համա
գործակցային հմտությունները: Ուսանող
ները շփվում են ոչ միայն դասախոսի, այլև
միմյանց հետ, մտքեր փոխանակում և ակ
տիվություն դրսևորում դասի ընթացքում:
Ժամանակակից դասախոսի ամենակար
ևոր առաքելություններից է ոչ միայն ու
սում նասիրվող նյութը խորությամբ մատու

ցելը, այլև ուսանողակենտրոն ուսուցում
ապահովելը:
Առդրական հարադրությունները կարելի
է ուսուցանել.
1. Համապատասխանեցման վարժու
թյունների (matching exercises)1 միջոցով,
որոնց դեպքում նշված կառույցների բա
ղադրիչները տրված են երկու առանձին
սյունակներով, սակայն խառը դասավորու
թյամբ: Ուսանողներն աշխատում են զույգե
րով. փորձելով գտնել առնչակից իմաստնե
րով բաղադրիչները` նրանք պետք է կազմեն
առդրական հարադրություններ: Oրինակ`
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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editor
South

preserve

museum

director

watt

East

democrat

republican

cathedral

husband

gardener
skirt
bombardier
2. Երկխոսությունների1 վրա հիմն
ված
վարժություններով: Տրվում է երկխոսությու
նը` բաց թողնված տեղերով, որոնք ուսանող
ները պետք է լրացնեն` տրված առդրական
հարադրություններից ընտրելով ճիշտ տար
բերակները:
Այսպես`
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.
Այնուհետև ուսանողները բաժանվում են
5 փոքր խմբերի` որոշելու Գ+Գ կաղապարով
առդրական հարադրությունների բաղադ
րիչների միջև եղած շարահյուսական կա
պը: Խմբերից յուրաքանչյուրը պետք է որոշի
10 առդրական հարադրությունների բաղա
դրիչների շարահյուսական հարաբերությու
նը, քանի որայդ տեսանկյունից առդրական
կազմությունները կարող են ունենալ երկակի
պատճառաբանվածություն: Այսպես, բաղա
դրիչների միջև կարելի է դիտել և՛ ստորա
դասական հարաբերություն, որի դեպքում
երկրորդ բաղադրիչը մասնավորեցնում է
առաջինի իմաստը` բժիշկ–վարակագետ, doc
tor–surgeon «բժիշկ–վիրաբույժ», և՛ համադա
սական հարաբերություն` բաղադրիչների մի

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

68

hour

basilica
navigator
trousers
ջև «և» համադասական շաղկապով2, ինչպես`
բժիշկ և վարակագետ, դպրոց և արվեստանոց
և այլն, անգլերենում` poet and translator «բա
նաստեղծ և թարգմանիչ», theater and museum
«թատրոն և թանգարան» և այլն. ընդ որում`
երկու լեզուներում էլ, երբ փոխում ենք բա
ղադրիչների տեղերը` արվեստանոց–դպրոց
և դպրոց–արվեստանոց3, poet–translator «բա
նաստեղծ–թարգմանիչ» և translator–poet
«թարգմանիչ–բանաստեղծ», բաղադրության
ընդհանուր իմաստը չի փոխվում:
Ուսանողների առաջին խումբը պետք
է առանձնացնի որոշիչ–որոշյալի հարա
բերությամբ այն կազմությունները, որոնց
բաղադրիչներից մեկը փոխառյալ բառ է,
ինչպես` բետա–մասնիկ, բետա–տրոհում,
գամմա–ճառագայթ4, alpha–receptor «ալֆա–
ընդունիչ», beta–ray «բետա–ճառագայթ»,
gala–performance
«գալա–ներկայացում»,
gamma–camera «գամմա–ֆոտոխցիկ» և
այլն: Մյուս խումբն ա
ռանձ
նաց
նում է ո
րո
շիչ–որոշյալ կապակցությամբ այն հարա
դրությունները, որոնց երկու եզրերն են փո
խառյալ բառեր, ինչպես` բալ–մասկարադ5,
բիզնես–պլան, ֆեդերալիստ–կանցլեր և այլն:
4–րդ խումբն առանձնացնում է որոշիչ–
որոշյալ հարաբերությամբ այն կազմություն
ները, որոնց բաղադրիչներն արտահայտում
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:
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են փոխաբերական իմաստներ, ինչպես`
լույս–աստվածուհի
«սիրելի,
պաշտելի
էակ», մահ–աղջիկ «մահը աղ ջկա տեսքով»,
գառ–աստված «անմեղություն, բարություն
խորհրդանշող աստված» և այլն: Այս խում
բը նաև կազմում է վայ բաղադրիչով որոշիչ–
որոշյալի շարահյուսական կապակցությամբ
ծաղրական իմաստներ արտահայտող առ
դրական հարադրություններ, ինչպես` վայ–
առաջնորդ, վայ–բարեփոխիչ, վայ–բժիշկ,
վայ–գործիչ, վայ–զինվոր, վայ–ժողովրդա
վար, վայ–լրագրող, որոնց մեջ վայ բաղա
դրիչը որոշչի դեր է կատարում:
Անգլերենում որոշիչ–որոշյալ հարաբերու
թյուն կա հիմնականում այն առդրական հա
րադրություններում, որոնց բաղադրիչներից
առաջինը մատնանշում է երկրորդի սեռը:
Այստեղ կարևոր է ուսանողների ուշադրու
թյունը հրավիրել այն փաստին, որ ի տարբե
րություն հին անգլերենի` ժամանակակից ան
գլերենում գոյականի սեռի քերականական
կարգը1 չի պահպանվել, հետևաբար մի շարք
վերլուծական բաղադրություններում արա
կան և իգական սեռի տարբերակման հա
մար կիրառվում են he և she դերանունները,
կամ boy, girl, man, woman և այլ գոյական
ներ, ինչպես` he–bear «որձ արջ», she–goat
«էգ այծ», gentleman–farmer «տղամարդ ֆեր
մեր», girl–child «աղջիկ երեխա», man–driver
«տղամարդ վարորդ», mail–carrier «տղա
մարդ առաքիչ», woman–painter «նկարչուհի»,
woman–washer «լվացարարուհի», lady–doctor
«բժշկուհի» և այլն: Նման բաղադրություն
ներն անհրաժեշտ են անգլերենին, քանի որ
ոչ բոլոր բառերն են ստանում սեռ մատնա
նշող –ess վերջածանցը:
5–րդ խումբը պետք է կազմի ազգակցա
կան կապեր արտահայտող որոշիչ–որոշ
յալի շարահյուսական հարաբերությամբ

հարադրություններն ագլերենում, ինչպես`
dancer–sister «պարուհի–քույր», engineer–
father «ինժեներ–հայր», gardener–husband
«պարտիզպան–ամուսին»,
lawyer–brother
«իրավաբան–եղբայր», professor–mom «դա
սախոս–մայր», surgeon–brother «վիրա
բույժ–եղբայր», որոնցում առաջին գոյակա
նը ներկայացնում, «որոշում է» երկրորդի
մասնագիտությունը:
Փոքր խմբերով աշխատանքի ավարտից
հետո ամփոփվում են արդյունքները: Դասա
խոսն ուսանողների ուշադրությունը հրավի
րում է նաև այն փաստին, որ անգլերենում
առդրական բաղադրությունը, հարադրվե
լով երրորդ գոյականի հետ, դառնում է դրա
որոշիչը, ինչպես` [[author–historian] group]
«գրող–պատմաբանների խումբ», [[poet–
painter]] crew] «բանաստեղծ–նկարիչների
աշխատակազմ», [[singer–composer] group]
«երգիչ–երգահանների խումբ»: Նման կազ
մությունները հաճախ երկիմաստ են, ինչ
պես` [[poet–painter] crew] «բանաստեղծների
և նկարիչների աշխատակազմ» կամ «բա
նաստեղծ–նկարիչների
աշխատակազմ»,
[[singer–composer] group] «երգիչների և եր
գահանների խումբ» կամ «երգիչ–երգահան
ների խումբ» և այլն:
Այսպիսով, անգլերենի բառապաշա
րի դասավանդումը ուսուցման նորա
գույն մեթոդների, զույգերով և խմբային
աշխատանքների կիրառմամբ օգնում է
ուսանողներին մշտապես իրազեկ լինե
լու բառապաշարային զարգացում ներին
և փոփոխություններին: Անգլերենի բա
ռապաշարային միավորների` այդ թվում և
առդրական հարադրությունների բառա
կազմության քննությունն առավել արդյու
նավետ է դառնում հայերենի հետ զուգա
հեռներ անցկացնելու դեպքում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ12
1.
2.
3.
4.
5.
1
2

Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984:
Առաքել յան Վ., Խաչատրյան Ա., Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 1, Հնչյունաբանություն
և բառագիտություն, Եր., 1979:
Գյուրջինյան Դ., Հայերեն բառարան–տեղեկատու. միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր,
Եր., 2008:
Թոքմաջյան Հ., Ժամանակակից անգլերենի քերականություն, Եր., 1995:
Հովսեփյան Լ., Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը, Եր., 2016:
Տե՛ս Հ. Թոքմաջյան, Ժամանակակից անգլերենի քերականություն, Եր., 1995, էջ 11:
Տե՛ս I. Plag, Word–Formation in English, Cambridge, 2003, էջ 147:
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Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու (Բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բառա
րանագրություն), Եր., 1990:
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8. Օհանյան Հ., Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները, Եր.,
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ОБУЧЕНИЕСЛОЖНЫМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
(ТИП СВЯЗИ – ПРИМЫК АНИЕ) В СОПОСТАВЛЕНИИ С АРМЯНСКИМ ЯЗЫКОМ
С. КАРАПЕТЯН
В статье исследуются вузовские методы обучения сложных существительных (тип связи
– примыкание) в английском языке в сопоставлении с армянским. Подчеркивается важность
сопоставительных исследований в вопросе более глубинного восприятия того или иного
языкового явления. Представлено словообразование сложных существительных, их препо
давание согласно тем смысловым группам, в которые они включены. Подчеркивается важ
ность работы парами и группами, упражнения по составлению сложных существительных
из двух столбцов, которые укрепляют восприятие образования сложных существительных.
Изучение английской лексики с помощью новейших методов, интерактивных уроков, пар
ной и групповой работы позволяет студентам всегда быть в курсе развитий и изменений в
области лексики.

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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ANNA MARTIROSYAN

E–LEARNING IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE
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 effective 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 communicative 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, email, 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
attention 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 divided 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 become
more efficient and effective;
•
Give the feeling of direct voice contact
in distance learning courses;
•
Preserve the spontaneity and fluency
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 cooperation
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 process at
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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 hardware
and software;
•
They require higher bandwidth chan
nels for audio and video conferencing.
Disadvantages of on–line asynchro
nous
communication tools:
•
The participants experience lack of
personal contact and verbal communication;
•
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 webinar 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 register 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 teaching? 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 subject 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 information is
perceived; in personal communication 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 conversation 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 contacts and they greatly
exceed the capacities of ordinal telephone com
munication[5].
However, in order to ensure effective 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 effective 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 executives 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 synchronous 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 determined 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 users. Therefore, computer
dictionaries can be considered as current lex
icography.
In reviewing of the results of electronic dic
tionaries implementation in the learning pro
cess it was found that students prefer to use
handheld electronic dictionaries 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 following thematic
dictionaries: universal, economic, computer,
polytechnic, medical, 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 Tutor.
This application allows you to learn new words,
grouped by topics.
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In addition to the actual computer dictionar
ies there is a large number of electronic ver
sions of traditional dictionaries. Such foreign
publishing houses as Longman, Cambridge
University Press, McMillan release convention
al dictionaries 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 method of
vocabulary introduction and grammar 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 recommendations.
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
phenomena 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 techniques of using electronic dic
tionaries, their structure and the construction
of entries will facilitate the translation process
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
chronological 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 option), 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 assignments 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 student 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 information 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 education to new
learning tools allows to see the educational
opportunities of modern hardware and soft
ware in teaching a foreign language. The use
of modern information 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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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
А. МАРТИРОСЯН
В статье обоснована важность использования дистанционного обучения при формиро
вании знаний, навыков и компетенций в английском языке в современном образовательном
процессе. В связи с этим, огромное влияние уделяется радикальным изменениям в методо
логии преподавания английского языка. С появлением дистанционного образования взаи
моотношения между преподавателями и студентами терпят изменения и становятся более
открытыми и сотрудничающим, поскольку вовлечение студентов в сам процесс изучения
иностранных языков повышает их заинтересованность и мотивацию. Помимо этого, кратко
рассмотрены основные компоненты дистанционного обучения.

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Հոդվածում հիմնավորված է անգլերենում գիտելիքների, կարողությունների և հմտու
թյունների ձևավորման գործընթացում հեռավար ուսուցման կիրառումը արդի կրթական
համակարգում: Այդ առումով մեծ ուշադրություն է հատկացված անգլերենի ուսուցման մե
թոդաբանական փոփոխություններին:
Հեռավար ուսուցման ի հայտ գալով սովորողների և սովորեցնողների փոխհարաբե
րությունները մեծապես փոխվել են՝ դառնալով առավել բաց և համագործակցային, քանի
որ սովորողների՝ լեզվի ուսուցման գործընթացում լայնորեն ներգրավումը բարձրացնում է
նրանց հետաքրքրությունը և մոտիվացիան:
Բացի այս ամենից հոդվածում ներկայացված են նաև հեռավար ուսուցման հիմնական
բաղադրիչները:
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ՎԵՐԱ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

ԲԵՐԴ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԴՐՎԱԾՔԻ ՇՈՒՐՋ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ
Ուսումնասիրելով ներառական կրթու
թյան հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքներում
և գյուղական համայնքներում, ինչպես նաև
հետազոտելով կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
ուսուցման և կրթական միջավայրի առանձ
նահատկությունները՝ մեր առջև խնդիր ենք
դրել ուսումնասիրել ՀՀ Տավուշի մարզի
Բերդ տարածաշրջանի ներառական կրթու
թյուն իրականացնող դպրոցներում ուսում
նադաստիարակչական
աշխատանքների
իրականացման միջոցներն ու պայմաննե
րը, առկա խնդիրներն ու բացթողումները և
առհասարակ՝ ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների դրվածքը: Այդ նպատա
կով անցկացրել ենք հարցումներ՝ պարզելու
ներառական կրթություն իրականացնող դպ
րոցներում ուսումնադաստիարակչական աշ
խատանքների դրվածքի շուրջ ուսուցիչների
տեղեկացվածության մակարդակը (1, 71–95):
Հետազոտությունն անցկացվել է Բերդ
տարածաշրջանի Արծվաբերդի Բ. Աղաբա
բյանի անվան, Նորաշենի Փ. Ավագյանի
անվան և Չորաթանի Ա. Ուդումյանի անվան
միջնակարգ դպրոցներում: Հարցմանը մաս
նակցել են թվով 36 ուսուցիչ:
Հարցմանը մասնակցել են երկար տա
րիների աշխատանքային փորձ ունեցող
տարբեր ոլորտների մանկավարժներ, որոն
ցից 23–ն (63,88 %) ունեին բարձրագույն,
9–ը (25 %)՝ բարձրագույն մասնագիտական,
իսկ 4–ը (11,11 %)՝ թերի բարձրագույն կրթու
թյուն: Մանկավարժներից 10–ը (27,77 %)
տարրական դասարանների դասվար էր,
6–ը (16,66%) աշխատում էր ավագ, իսկ 20–ը
(55,55%) ընդհանուր դասարաններում:
Քանի որ մեր ուսումնասիրությունը վերա
բերում է ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթական ու

ուսումնադաստիարակչական
աշխատանք
ների կազմակերպմանը, ուստի կարևորել ենք
այն հանգամանքը, թե մասնագետները քանի
տարի են աշխատել այդ երեխաների հետ և ինչ
դժվարություններ են ունեցել այդ ընթացքում:
Արդյունքները վկայում են, որ բոլոր մասնա
գետների մանկավարժական գործունեության
ամբողջ ընթացքում հանդիպել են ԿԱՊԿՈՒ
երեխաներ և այդ ընթացքում ի հայտ են եկել
բազում դժվարություններ: 6–ը (16.66 %) նշել
են, որ դժվար է կազմակերպել ծնողների հետ
համագործակցությունը, 15–ը (41.66%) նշել են,
որ հիմնականում խնդիրներ են առաջացել
երեխաներին ուսումնական գործընթաց ներգ
րավելու և ծրագիրը դասավանդելու ժամա
նակ, 11–ը (30.55%)՝ առկա են հոգեբանական,
ժամանակի, հաղորդակցման դժվարություն
ներ, և միայն 4–ն (27,77 %) են նշել, որ ակն
հայտ դժվարություններ չեն առաջացել:
Կարևոր ենք համարել դիտարկել նաև
այն հարցը, թե մանկավարժները տեղ յա՞կ
են արդյոք՝ ինչ է ներառական կրթությունը:
Ստացվել են դրական արդյունքներ. բոլոր ու
սուցիչներն էլ նշել են (100 %), որ ներառական
կրթությունը կրթության կազմակերպման ձև
է, համաձայն որի՝ ԿԱՊԿՈՒ երեխաները սո
վորում են հանրակրթական դպրոցում իրենց
տարեկիցների հետ՝ ստանալով հավել յալ ծա
ռայություններ (2, 506–508):
Մեզ հետաքրքրել է նաև այն հարցը, թե
ինչպես է գործում ներառական կրթական
համակարգը՝ դրական, թե բացասական:
Հարցումների արդյունքները ցույց տվեցին,
որ 21–ը (58,33 %) կարծում են՝ համակարգը
դրական արդյունք է տալիս. աշխատանքը
համակարգված է, ԿԱՊԿՈՒ երեխաներն ու
նեն հավասար հնարավորություններ և իրա
վունքներ, նրանք ուշադրության կենտրոնում
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են, առկա է համագործակցություն, համա
կարգը երեխաներին օգնում է ներառվելու
հասարակություն: Իսկ 15–ը (41,66%) կարծում
են, որ բա
ցի դրա
կա
նից՝ կան նաև բա
ցա
սական կողմեր. համակարգն ունի մի շարք

բացթողումներ. ուսումնական գործընթացում
չեն կարողանում աշխատանքը ճիշտ կազմա
կերպել, ըստ որի՝ բնականոն զարգացում ու
նեցող երեխաները ձանձրանում են կամ հետ
են ընկնում ծրագրից (նկար 1):

Նկար 1. Ներառական կրթական համակարգի արդյունավետությունը՝
ըստ ուսուցիչների հետ անցկացրած հարցման արդյունքի

Այն հարցին, թե որոնք են ներառական
կրթական համակարգի ուժեղ կողմերը,
մասնագետները նշել են.
•	ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին հնարավորու
թյուն է տրվում իրենց տարեկիցների հետ հա
վասար պայմաններում ստանալու կրթություն,
•
ապահովվում են անհրաժեշտ բոլոր
հնարավորությունները և պայմանները,
•	հասարակությունից դուրս մնացած
երեխաներ չեն լինում,
•
դպրոցներում համապատասխան
մասնագետների (բազմամասնագիտական
թիմ) առկայությունը,
•
յուրաքանչյուր աշակերտ սովորում է
իր ուժերին համապատասխան,
•
ուսուցիչների, տնօրինության հա
մատեղ աշխատանք,
•	ներդպրոցական դրական փոխհա
րաբերությունների ստեղծում,
•	սոցիալական մանկավարժների ակ
տիվ գործունեություն:
Իսկ հարցվածներից 28–ը (77,77%) նշել
են նաև ներառական կրթական համակար
գի թույլ կողմերը: Ըստ նրանց դրանք են՝
•	ներառական կրթական համակար
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գի մասին տեղեկատվության պակասը,
•	հասարակությունն ամբողջությամբ
պատրաստ չէ ընդունել ԿԱՊԿՈՒ երեխանե
րին. առկա են բնականոն զարգացում ունե
ցող երեխաների ծնողների կողմից դժգոհու
թյուններ,
•
բնականոն զարգացում ունեցող
երեխաները մատնվում են անուշադրության,
•
ծնողները պատրաստ չեն համա
գործակցելու,
•	համապատասխան պայմանների,
մասնագետների, ուսումնամեթոդական նյու
թերի պակաս կամ բացակայություն,
•
ուսումնական գործընթացում եր
բեմն ԿԱՊԿՈՒ երեխաները խանգարում են
մյուսներին,
•
կրթական համակարգի անհամա
պատասխանություն ուսումնական ծրագրի
հետ,
•
առկա են ուսումնական գործընթա
ցի կազմակերպման դժվարություններ:
Ներառական կրթություն իրականացնող
դպրոցների ուժեղ և թույլ կողմերն ամփոփ
ներկայացրել ենք աղ յուսակ 1–ում:
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Աղ յուսակ 1.
Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ուժեղ և թույլ կողմերն ըստ ուսու
ցիչների
Հավասար կրթություն

Տեղեկատվության պակաս

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ուսուցմանն անհրաժեշտ հնարավո
րությունների և պայմանների առկայություն

Հասարակությունն ամբողջությամբ պատրաստ չէ ընդունել
ԿԱՊԿՈւ երեխաներին

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հասարակություն ներառում

Հաճախ բնականոն զարգացում ունեցող երեխաները
մատնվում են անուշադրության

Դպրոցներում նեղ մասնագետների
առկայություն

Ծնողների համագործակցության պակաս

ԿԱՊԿՈւ աշակերտների անհատական կրթություն

Շենքային պայմանների պակաս կամ բացակայություն

Համագործակցային աշխատանք

Նեղ մասնագետների պակաս կամ բացակայություն

Ներդպրոցական դրական
փոխհարաբերություններ

Ուսումնամեթոդական նյութերի պակաս կամ բացակայու
թյուն

Սոցիալական մանկավարժների
ակտիվ գործունեություն

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման դժվարու
թյուններ

Աղ յուսակից պարզ է դառնում, որ մաս
նագետները կարծում են, որ բացի դրական
կողմերից՝ ներառական կրթություն իրակա
նացնող դպրոցներն ունեն նաև թույլ կողմեր:
Հատկանշական է ուսումնական գործընթա
ցի կազմակերպման դժվարությունները, ին
չը կախված է և՛ մասնագետների որակա
վորման, և՛ պայմանների ու պարագաների
սակավության, և՛ չհամակարգված աշխա
տանքի կազմակերպման հետ:
Հարցին, թե ինչ է անհրաժեշտ ներա

ռական կրթություն իրականացնող դպրոց
ներին կրթությունն արդյունավետ իրակա
նացնելու համար, մասնագետներից 28–ը
(77.77 %) նշել են դիդակտիկ պարագաներ,
13–ը
(36.11%)՝
վերապատրաստումներ,
18–ը (50 %)՝ շենքային պայմաններ, 21–ը
(58,33 %)՝ նեղ մասնագետների և օգնական
ների առկայություն, 3–ը (8,33%)՝ ծնողների
հետ համագործակցություն և 3–ը (8,33%)՝
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների նախապատրաստում
ուսումնական գործընթացին:

Նկար 2. Արծվաբերդի Բ. Աղաբաբյանի,Նորաշենի Փ. Ավագյանի, Չորաթանի
Ա. Ուդումյանի անվան ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում
կրթությունն արդյունավետ իրականացնելու պայմանները
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Արդյունքների վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ չնայած մեր կողմից ուսումնա
սիրած բոլոր դպրոցներն էլ իրականացնում
են ներառական կրթություն, ունեն որոշակի
համապատասխան պայմաններ, մասնա
գետներ ու դիդակտիկ պարագաներ, այնու
ամենայնիվ դրանք քիչ են, ինչն էլ բացասա
բար է անդրադառնում կրթության որակի
վրա, իսկ մի շարք կարևոր գործոնների բա
ցակայությունն էլ մեծապես անդրադառնում
է համակարգի արդյունավետ իրականաց
մանը: Արդյունքում քիչ են դիդակտիկ պա
րագաները, վատ են շենքային պայմաննե
րը, և առկա մասնագետներից շատերն էլ
ունեն վերապատրաստման կարիք:
Հաջորդ հարցը վերաբերում էր ներառա
կան կրթություն իրականացնող հաստատու
թյունների ուսուցման գործընթացի առանձ
նահատկություններին, որին պատասխանել
են 31–ը (86,11%): Դրանք են.
•	ներառական կրթությունը թույլ է
տալիս սովորողին ունենալ հավասար իրա
վունքներ և ստանալ համապատասխան կր
թություն,
•
նպաստում է երեխաների ներառմա
նը և հետագա մասնագիտական կողմնորոշ
մանը,
•	համագործակցային, փոխներգոր
ծուն մոտեցում,
•
երեխաների կենտրոնացվածության
մեծացում,
•	հաշվետվություն և հետևողականու
թյուն:
Իսկ թե ի
նչ է տա
լիս նե
րա
ռա
կան կր
թությունը բնականոն զարգացում ունե
ցող երեխաներին, մասնագետներից 25–ը

(69,44%) պատասխանել են՝ հանդուրժելու,
կարեկցելու, օգնելու կարողության զարգա
ցում, 21–ը (58.33%)՝ շփում, ընկերասիրու
թյուն, 5–ը (13,88%)՝ դիմացինին ընդունել
այնպիսին, ինչպիսին կա, իսկ 3–ը (8,33%)
կարծում են, որ ներառական կրթությու
նը երբեմն բացասական ազդեցություն է
ունենում բնականոն զարգացում ունեցող
երեխաների ուսուցման վրա: Իսկ թե ինչ է
տալիս ներառական կրթությունը ԿԱՊԿՈՒ
երեխաներին, մասնագետներից 18–ը (50%)
նշել են՝ ինքնահաստատում և ինքնադրսևո
րում, 18–ը (50%)՝ իրենց տարեկիցների հետ
սովորելու հնարավորություն, 13–ը (36.11%)՝
շփում իրենց հասակակիցների հետ, և 10–ը
(27.77%)` գիտելիքների ձեռքբերում իրենց
կարողությունների չափով: Համեմատա
կան աղ յուսակը ներկայացրել ենք ստորև
(աղ յուսակ 2): Արդյունքների վերլուծությու
նից կարելի է ենթադրել, որ մասնագետների
մեծամասնությունը կարծիքով ներառական
կրթական համակարգը ԿԱՊԿՈՒ և բնա
կանոն զարգացում ունեցող երեխաներին
հնարավորություն է տալիս շփվելու միմյանց
հետ, անհրաժեշտության դեպքում օգնելու և
աջակցություն ցուցաբերելու, իսկ ԿԱՊԿՈՒ
երեխաներին՝ ինքնահաստատվել, ներառ
վել հասարակություն և հետագայում նաև
կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրու
թյան հարցում:
Անդրադարձել ենք նաև այն հարցին, թե
ինչպես է տվյալ հաստատությունն իրակա
նացնում ներառական կրթություն. հարց
վածներից 21–ը (58.33 %) պատասխանել են
բավարար չափով, իսկ 15–ը (41,66%)՝ լավ:

Աղ յուսակ 2.
Ինչ է տալիս ներառական կրթական համակարգը բնականոն զարգացում ունեցող երե
խաներին և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխա
ներին՝ ըստ ուսուցիչների
Բնականոն զարգացում ունեցող երեխաներ

Հանդուրժելու, կարեկցելու, օգնելու
կարողության զարգացում
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ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ

N

%

25

69.44

Ինքնահաստատում
դրսևորում

և

ինքնա

N

%

18

50
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Շփում, ընկերասիրություն

21

58.33

Տարեկիցների հետ
հնարավորություն

Դիմացինին ընդունել
ինչպիսին կա

5

13.88

3

8.33

այնպիսին,

Բացասական ազդեցություն է ունե
նում բնականոն զարգացում ունեցող
երեխաների ուսուցման վրա

Մասնագետներից բոլորն էլ նշել էին, որ
կան բացթողումներ, դժվարություններ և խո
չընդոտներ, սակայն հնարավորինս աշխա
տում են ուսուցումը կազմակերպել արդյու
նավետ՝ համապատասխան պայմանների
և պարագաների կիրառմամբ: Երեխաների
հետ հատուկ ծրագրերով (ԱՈՒՊ) աշխատում
են մանկավարժի օգնականները, սոցիալա
կան մանկավարժները՝ անհրաժեշտության
դեպքում տալով հավել յալ առաջադրանքներ
և փոփոխելով պահանջները:
Եվ վերջում փորձել ենք պարզել, թե ինչ
կփոխեին մասնագետները ոլորտում, եթե
լինեին ներառական կրթության համա
կարգի աշխատակից. հարցվածներից 8–ը
(22.22 %) դժվարացել են պատասխանել և
գտել են, որ փոփոխությունների կարիք չեն
տեսնում, 10–ը (27.77 %) պատասխանել են,
որ կփոխեն մարդկանց և ուսուցիչների վե
րաբերմունքը ներառական կրթության վե

սովորելու

18

50

Շփում հասակակիցների հետ

13

36.11

Գիտելիքների ձեռքբերում իրենց
կարողությունների չափով

10

27.77

րաբերյալ, 8–ը (22.22 %)՝ կհամալրեն հա
մապատասխան մասնագետներով, 3–ը
(8,33 %)՝ կլինի հետևողական, որպեսզի ու
սում նական նյութը երեխաներին ավելի խո
րապես մատուցվի, 3–ը (8,33 %)՝ ԿԱՊԿՈՒ
երեխաների համար սահմանել հատուկ մա
կարդակներ՝ երեխաներին անցկացնելով
մի մակարդակից մյուսը, իսկ 30–ն (8,33 %)
էլ նշել են, որ ԿԱՊԿՈՒ երեխաները պետք է
միայն սովորեն հատուկ դպրոցներում կամ
հատուկ առանձին դասարաններում (նկար
3): Պետք է նշել, որ վերջին բացասական
կարծիքն արտահայտել են 20 տարվա աշ
խատանքային փորձ ունեցող մանկավարժ
ներից, ովքեր այդ տարիների ընթացքում
միշտ էլ աշխատել են կրթության առանձնա
հատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշա
կերտների հետ, սակայն նախկինում տվյալ
երեխաներն առանձնացված չեն եղել, և
ծրագրերն էլ տարբերակված չեն եղել:

Նկար 3. Մասնագետների ցանկությունը ոլորտի փոփոխման վերաբերյալ
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Այսպիսով, ամփոփելով ներառական կր
թություն իրականացնող դպրոցների ուսու
ցիչների հարցման արդյունքները, պետք է
նշել, որ չնայած ներառական կրթական հա
մակարգը ՀՀ մարզերից առաջինը ներդրվել
է Տավուշի մարզում որպես փորձարարա
կան ծրագիր, և հնարավորինս ստեղծվել են
համապատասխան պայմաններ, ավելացվել
են դիդակտիկ պարագաները, հաստատու
թյունները համալրվել են համապատասխան
մասնագետներով, այնուամենայնիվ այժմ
էլ նշ
ված դպ
րոց
նե
րում առ
կա են մի շարք

խնդիրներ և բացթողումներ: Վերջիններս
վերաբերում են թե՛ ուսումնական գործընթա
ցի կազմակերպմանը, թե՛ մասնագետների
առկայությանը, թե՛ պայմանների և պարա
գաների բացակայությանը: Մասնագետնե
րը հաճախ չեն կարողանում արդյունավետ
կազմակերպել կրթական աշխատանքները,
որի արդյունքում էլ ուսումնական ծրագրից
հետ են մնում և՛ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները, և՛
անտեսվում են բնականոն զարգացում ունե
ցող երեխաները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

2.

Алехина С. В., Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья
// Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья: монография / Н. В. Новикова, Л. А. Казакова, С. В. Алехина; под общ.
ред Н. В. Лалетина; Сиб. Федер. ун–т, Краснояр. гос. пед. ун–т им. В. П. Астафьева [и др.].
Красноярск, 2013, С. 71–95.
Աշոտ Եսայան, Կրթական իրավունք, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2011, էջ 506–
508:

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ С
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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ԱՆՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ
ԵՎ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
Անառարկելի է, որ մարդու գործունե
ության արդյունավետությունը, մտահղա
ցումների, նախաձեռնությունների իրակա
նացման ուղղությամբ ձեռքբերումներն ու
հաջողությունները մեծապես պայմանավոր
ված են իր ա
ռջև դր
ված նպա
տակ
նե
րի ու
խնդիրների տեսլականի նկատմամբ ունե
ցած լավատեսությամբ, վստահությամբ, այ
սինքն՝ իր ուժերի նկատմամբ հավատով: Սա
հնարավոր է առավելապես այն դեպքում, երբ
անձը ճանաչում է ինքն իրեն և բարձր է գնա
հատում իր կարողություններն ու հնարավո
րությունները: Սա նշանակում է ինքնավս
տահ լինել սեփական ուժերի նկատմամբ,
ունենալ բարձր ինքնագնահատական:
Հայտնի է, որ մարդու մտածողության
ձևերը (գույներով, ձայներով, պատկերներով,
տարածական, միջանձնային և այլն) պայմա
նավորված են ոչ միայն գենածին ժառանգու
թյամբ, այլև մանկության տարիներին նրա
անցած ճանապարհով, ինչպես նաև նրանով,
թե մանկության տարիներին ինչով է զբաղվել
երեխան, հատկապես մտածողության ո՛ր տե
սակներն են «պատվաստել» երեխայի մեջ:
Քերոլ Դվեկը [3] կարծում է, որ մանկու
թյան տարիներին երեխային «պատվաս
տած» մտածողության տեսակը վճռորոշ դեր
ունի նրա հետագա կարիերայի զարգացման,
միջավայրի և ինքն իր հետ խաղաղ հարա
բերությունների ձևավորման ու, վերջապես,
երջանիկ ապրելու հարցերում:
Բացի ընդունված և շատ տարածված
մտածողության տեսակներից, որոնց մա
սին խոսել է Հորվարդ Գարդները [1], Քերոլ
Դվեկը դիտարկում է մարդու ինքնագնահա
տականի ձևավորմանը նպաստող մտածո
ղության երկու տեսակ` «սեփական հաջողու
թյունների վրա սևեռված մտածողություն» և
«սեփական աճի վրա կենտրոնացած մտա
ծողություն» (фиксированное мышление,
мышление роста):
«Սեփական հաջողությունների վրա սևեռ
ված մտածողություն» ունեցող մարդու բնա

վորությունը, ստեղծագործական ընդունա
կությունները կայուն են` հաստատուն. դրանք
նրան տրվել են բնությունից, փոխանցվել
են գեներով: Սովորաբար նման մարդկանց
մտածողությունը մշտապես սևեռված է իրենց
բնածին անձնային որակների վրա, բնությու
նից ստացած ընդունակությունների, օժտ
վածության վրա` ինքնավստահ, որ իրենք
ամեն ինչ կարող են, որովհետև բնությունը
իրենց այդպես է արարել: Բնությունից իրենց
ստացած արժանիքների վրա սևեռված երե
խաներն ինքնավստահ են և ունեն բարձր
ինքնագնահատական: Այդ զգացողությունն
առավել ակնառու է, երբ շրջապատի մարդիկ
են սևեռված նրա բնածին ունակությունների
վրա, և երեխայի մտածողությունն էլ սևեռում
են իր բնածին ձեռքբերումների վրա:
«Սեփական աճի վրա կենտրոնացած
մտածողություն» ունեցող մարդիկ մշտա
պես պայքարող են, համառ, աշխատասեր:
Նրանք իրենց հաջողություններն ու բոլոր
դրական արդյունքները ձեռք են բերում աշ
խատասիրության շնորհիվ. կենտրոնացած
են իրենց ձեռքբերումների ճանապարհի խո
չընդոտների հաղթահարման վրա, երբեք չեն
վախենում ծագած խնդիրներից, դժվարու
թյուններից, չեն ընկրկում և պարտությունը
կամ նախաձեռնությունների ձախողումը դի
տում են ոչ թե իրենց անհաջողակ կամ անըն
դունակ լինելու հետևանք, այլ գտնում են, որ
անհրաժեշտ է նոր բարձունքներ նվաճել, նոր
գիտելիքներ ձեռք բերել և ցատկահարթակ
հաղթահարել: Մտածողության այս տեսակի
առկայության դեպքում երեխան ի սկզբանե
բարձր ինքնագնահատական չի ունենում,
այն ձևավորվում է աստիճանաբար, քայլ առ
քայլ` իր ձեռքբերումներին համընթաց: Այս
պիսի ինքնագնահատականը համոզիչ է, կա
յուն և ձևավորվում է փաստացի գործունեու
թյան արդյունքում:
Մտածողության այս երկու տեսակների
զարգացմանը և ձևավորմանը նպաստում
են առաջին հերթին նրա գործունեությանն
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ու ձեռքբերումներին երեխայի շրջապատի
մարդկանց տված գնահատականով, այդ
գնահատականի դիտարկման ձևաչափով:
Դիտարկենք, թե ինչով են տարբերվում
մտածողության այս երկու տեսակների ձևա
վորմանը նպաստող իրադրությունները:
Իրադրություն 1.
Աշակերտը կատարել է իրեն հանձնա
րարված մի բարդ առաջադրանք: Նա հպար
տությամբ հայտարարում է, որ այն ինքը ճիշտ
է կատարել և կարճ ժամանակում:
•
Ուսուցչի` «սեփական հաջողություն
ների վրա սևեռված մտածողություն» ձևա
վորմանը նպաստող արձագանքը.
– Օ՜, որքա՜ն խելացի ես դու: Ես վստահ
էի, որ դու այդ առաջադրանքը կկատարեիր:
Տե՛ս, թե ինչի՛ ես ընդունակ:
•
Ուսուցչի` «սեփական աճի վրա
կենտրոնացած մտածողություն» ձևավորմա
նը նպաստող արձագանքը.
– Ա՜, ես հասկացա, սա քեզ համար դյու
րին առաջադրանք էր: Ըստ երևույթին, քեզ
պիտի տրվի քիչ ավելի բարդը: Պարզվում է`
լավ մտա
ծե
լու դեպ
քում քեզ մոտ ա
մեն ի
նչ
ստացվում է, արագ ես յուրացնում նորույթը:
Վստահ եմ` դժվար առաջադրանքը ևս դու
այդպես արագ կկատարես:
Իրադրություն 2.
Երեխան ստուգողական աշխատանքից 8
է ստացել: Նա այդ մասին հայտարարում է
ծնողներին:
•
Ծնողի` «սեփական հաջողություննե
րի վրա սևեռված մտածողություն» ձևավոր
մանը նպաստող արձագանքը.
– Ես համոզված էի, որ դու պիտի 10 ստա
նայիր: Այդ ի՞նչ էր քեզ համար, որ ընդամենը
8 ես ստացել:
•
Ծնողի` «սեփական աճի վրա կենտ
րոնացած մտածողություն» ձևավորմանը
նպաստող արձագանքը.
– Վա՛տ չէ, նշանակում է դու հիմնականում
հասկացել ես թեման: Ես վստահ եմ, որ եթե
նույնատիպ առաջադրանքը վաղը կատա
րես, այլևս սխալ թույլ չես տա ու անպայման
10 կստանաս:
Թվում է` ուսուցիչ–աշակերտ և ծնող–երե
խա հաղորդակցման ձևերի մեջ արձագանքի
էական տարբերություն չկա, պարզապես ու
սուցիչն ու ծնողները տարբեր կերպ են դրսևո
րում իրենց վերաբերմունքը: Սակայն այդպես
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չէ: Առաջին տարբերակում ուսուցիչը և ծնող
ները գնահատում են ոչ թե իրենց երեխայի
ջանքերը, աշխատանքային գործունեության
արդյունքում նրա ձեռք բերած հաջողություն
ները, այլ ընդունակությունները, բնությունից
նրան տրված տաղանդը: Այսինքն` երեխայի
մտածողությունը սևեռվում է իր տաղանդա
շա
տու
թյան վրա: Ան
շուշտ, այս դեպ
քում ևս
բարձրանում է երեխայի ինքնագնահատա
կանը, սակայն այս դեպքում՝ հիմք ընդունելով`
«ինձ ամեն ինչ տրված է բնությունից, ուրեմն
ես կարող եմ» մտածողության տարբերակը:
Երկրորդ դեպքում երեխան խրախուսման
խոսքերի արժանացավ ոչ թե տաղանդավոր
լինելու, բնությունից «ստացած ժառանգու
թյան», այլ սովորել կարողանալու և կամենա
լու, ավելիին ձգտելու, աշխատասիրության
համար` դարձյալ իր ուժերի և հնարավորու
թյունների նկատմամբ հավատի և վստահու
թյան արժանանալով. այս դեպքում երեխայի
8 ստանալը դիտվեց ոչ թե որպես ձախողում,
անհաջողություն, այլ որպես նորմալ իրավի
ճակ: Աշակերտի մեջ ձևավորել այն համոզ
մունքը, որ ինքն ավելի բարձր արդյունքների
կհասնի, եթե մի փոքր առավել ջանքեր գոր
ծադրի:
Այս դեպքում ևս աշակերտի ինքնագնա
հատականը կբարձրանա. նա ոչ միայն չի
հուսահատվի, այլև կոգևորվի` վստահ, որ
ամեն ինչ պայմանավորված է իր ձգտում
ներով, թափված ջանքերով, և ինքն ունի
համոզմունք. ինքը կարող է դա ապացուցել,
որովհետև ունի այդ կարողությունը:
Այսպիսով՝ ուսուցչի և ծնողի` թե՛ «սևեռված
մտածողության», թե՛ «աճի մտածողության»
մոտեցման դեպքում էլ, անշուշտ, բարձրա
նում է երեխայի ինքնագնահատականը:
Սակայն առաջին դեպքում այն խարսխվում
է բնության կողմից իրեն տրված, ինչ–որ
մեկից իրեն փոխանցված ընդունակության
վրա, երկրորդ դեպքում՝ իր թափած ջանքե
րի, աշխատանքի ու եռանդի դրսևորման ճա
նապարհով ձեռքբերածի վրա: Կարծում ենք,
որ աշխատանքի, ճիգերի, ջանքերի գործա
դրման ճանապարհով երեխայի ձեռք բերած
հաջողությունները ոչ միայն բարձրացնում
են նրա ինքնագնահատականը, ապահովում
նրա մտավոր աճը (որն իմիջիայլոց ինքնա
գնահատականի հետագա բարձրացման հու
սալի խթանիչ է), այլև երեխան բավականու
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թյուն է ստանում իր անցած ճանապարհից,
զգում է սեփական ջանքերով ձեռքբերումնե
րի բերկրանքը, և ծնվում է նման ճանապարհ
ներ էլի՛ ու էլի՛ անցնելու պահանջմունք:
Աճի մտածողություն ունեցող երեխանե
րը երբեք անհաջողությունից չեն վախենում,
նրանց գերխնդիրը ցանկացած պայմաննե
րում սովորելն է:
Դոկտոր Դվեկը և նրա ընկերները երե
խայի ինքնագնահատման ուղղությամբ կա
տարած հետազոտության ընթացքում հետևել
են չորրորդ դասարանցի 2 խումբ երեխանե
րի, որոնց դաստիարակության գործընթացում
ակնհայտորեն նկատելի էր մտածողության՝
վերը նշված երկու տեսակների ազդեցությու
նը: Ըստ հետազոտողների` երկու տարվա
ընթացքում իրենց առաջադիմության համար
երեխաների ստացած գնահատականների
մեջ փոփոխություն չի նկատվել. բոլորն էլ սո
վորել են նույն մակարդակով, սակայն թե՛ ու
սուցիչները, թե՛ դասընկերները փաստում էին,
որ իրենց գործունեության և միջանձնային հա
րաբերությունների մեջ երկու խմբերի երեխա

ները բացարձակ տարբեր նպատակներ էին
հետապնդում: «Սևեռված մտածողություն»
ունեցող երեխաները ձգտում էին ցանկացած
գնով շրջապատի վրա թողնել խելացի, տա
ղանդավոր, բացառիկ աշակերտների տպա
վորություն, իսկ նրանց վարքը, միջանձնային
հարաբերությունների բնույթն առավելապես
տանում էին շրջապատից, մանկական հա
սարակությունից օտարացման, հեռացման:
Փաստորեն իրենց տաղանդների, բացառի
կության վրա խարսխված բարձր ինքնագ
նահատականը ոչ միայն չէր օգնում նրանց
սոցիալականացմանը, միջանձնային առողջ
հարաբերությունների ձևավորմանը, այլև խո
չընդոտում էր նրանց աճին, զարգացմանը.
ուսուցիչները նկատում էին, որ նշված երեխա
ների` ավելիին ձգտելու միտումը նվազում էր:
Ակնհայտորեն պարզ է, թե մտածողության ո՛ր
տեսակով «պատվաստված» անձի համար է
ավելի դյուրին հաղթահարել կյանքի փորձու
թյունները, զարգանալ, հասարակության ու
իր հետ ապրել խաղաղ համագործակցության
պայմաններում:
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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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АНАИДА МЕЛКОНЯН

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СПОСОБ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫК У
Современная методика обучения русскому
языку в средней школе выработала большое
количество приёмов дифференциации уча
щихся. Это разделение производится на раз
личных основаниях в соответствии с разными
принципами организации личностно ориенти
рованного обучения. Основаниями для внут
риклассного разделения учащихся на опреде
лённые группы являются, например, уровень
подготовленности учеников по предмету,
особенности процессов высшей нервной де
ятельности (памяти, внимания). Некоторые
учёные полагают основой дифференциации
и индивидуализации сложность предлага
емых учащимся заданий, другие – степень
самостоятельности ученика при выполнении
того или иного задания. Для осуществления
внутриклассной дифференциации учащихся
в распоряжении учителя должны быть дидак
тические материалы, позволяющие ученику
выбирать наиболее удобные типы заданий,
содержание учебного материала и форму его
выражения. На этой основе учитель может
достаточно легко фиксировать избиратель
ность познавательных предпочтений учени
ка, устойчивость их проявлений, активность
и самостоятельность в реализации через
способы учебной работы. Но на данный мо
мент, при всём разнообразии действующих
учебных программ, учебных комплексов, от
сутствуют методические пособия, которые
помогли бы учителю построить личностно
ориентированный, индивидуализированный
процесс обучения. Наиболее эффективной в
современных условиях зарекомендовала себя
дифференциация процесса обучения, осно
ванная на учёте уровня развития мышления
учащихся и уровня сформированности мыс
лительных и психо–физиологических опера
ций, таких, как память, развитость критичес
кого и логического мышления, способность к
широкому обобщению, способность к самос
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тоятельному поиску и отбору материала[1].
Эта теория представлена в «Таксономии учеб
ных задач» Б. Блума, американского педагога
и исследователя[4].
Дифференциация обучения, предлагае
мая в данной работе, предполагает не разде
ление учеников на определённые группы, а
уровневое расположение учебных задач. Б.
Блум представил шесть уровней упражнений,
которые могут быть предложены ученикам. 1)
ПОНИМАНИЕ – знание фактического мини
мума. 2) ЗНАНИЕ – фактический максимум по
теме. 3) ПРИМЕНЕНИЕ – умение практически
применить полученные теоретические знания.
4) АНАЛИЗ – способность к сопоставлению
языковых явлений в рамках темы. 5) СИН
ТЕЗ – способность к широкому обобщению,
сравнению фактов разных разделов пред
мета. 6) ОЦЕНКА – способность критически
оценить полученные теоретические факты.
Для каждого уровня можно вывести слова–
ориентиры: ЗНАНИЕ – «перечисли», «расска
жи», «назови», «сформулируй»; ПОНИМАНИЕ
– «расскажи своими словами», «покажи взаи
мосвязь», «объясни смысл»; ПРИМЕНЕНИЕ
– «объясни цель», «составь таблицу»; АНА
ЛИЗ – «объясни причины», «сравни», «класси
фицируй»; СИНТЕЗ – «сделай что–то новое»,
«приведи другой вариант», «есть ли другая
причина»; ОЦЕНКА – «выбери», «выскажи
критическое замечание». Упражнения, кото
рые могут быть предложены ученикам на уро
ках русского языка, располагаются по данным
уровням. Учащиеся последовательно проходят
их, постепенно повышая тем самым не только
уровень собственных знаний, но и развивая
мышление. Продвижение ученика с уровня на
уровень возможно только в случае стабиль
ной работы на достигнутом уровне, который
легко отслеживается на уроках контроля. При
этом первые три уровня – государственный
стандарт образования, а следующие уров
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ни характеризуют развитость личности, круг
её интересов, способность к самообучению и
саморазвитию. Количество уровней заданий
может варьироваться от двух–трёх до шести,
что зависит от изучаемой темы, степени под
готовленности класса, подобранного учителем
языкового материала. Подобная организация
процесса обучения русскому языку предусмат
ривает работу по развитию речи на каждом
уроке, когда будут органически сочетаться уп
ражнения, направленные на формирование
умений применения теоретического материала
по конкретной теме, и задания по развитию
речи, что позволит учащимся осознать ком
муникативные функции изучаемой языковой
единицы[2]. Иллюстрацией подобной работы
может служить следующее упражнение. При
повторении знаний о синтаксисе простого
предложения, полученных в начальной шко
ле, всем ученикам класса даётся одно общее
задание к тексту и дифференцированные за
дания [3]. Все учащиеся должны переписать
текст, расставив, где нужно, точки, т.е. выде
ляя смысловые отрезки текста: «Тиха украинс
кая ночь прозрачно небо звезды блещут своей
дремоты превозмочь не хочет воздух чуть тре
пещут сребристых тополей листы». Затем уча
щиеся выполняют разноуровневые задания:
1 уровень – знание. Выполните полный син
таксический разбор предложения, надпишите
части речи. 2 уровень – понимание. Охарак
теризуйте каждое предложение с точки зрения
эмоциональной окраски, цели высказывания,
наличия главных членов предложения, нали
чия второстепенных членов предложения. 3
уровень – применение. Выделите все члены
предложения, надпишите части речи, дайте
полную характеристику предложений. Есть ли
среди предложений сложное? Составьте его
схему. 4 уровень – анализ. На каком основании
вы проводите деление на предложения? Что
затрудняет данную работу? (Учащиеся должны
обратить внимание на инверсию – непрямой
порядок слов в одном из предложений, а так
же на наличие слов, которые не употребляют
ся в повседневной речи) 5 уровень – синтез.
Укажите, какие слова создают особую «атмос
феру» текста. Понятно ли вам их значение?
Часто ли вы употребляете подобные слова в
речи? Почему? 6 уровень – оценка. Выберите

слова, которые не употребляются в повседнев
ной речи. Объясните их значение. Составьте
свои предложения с этими словами так, чтобы
предложения были распространёнными. Про
верка упражнения начинается с выявления
границ предложений, их основ и характерис
тики конструкций. На этом этапе проверяют
ся знания и умения, входящие в требования
общеобразовательного минимума. Собственно
развитие речи ведётся на последних трёх уров
нях. В обсуждении участвуют все учащиеся, а
не только те, кто выполнял задание.
Таким образом, в работу включён весь
класс, все ученики заостряют внимание на
определённых моментах, тем самым проверяя
себя и повышая не только уровень собствен
ных знаний, но и развивая умение слушать
и высказываться. Сильным учащимся подоб
ная работа даёт возможность развить свои
знания и умения, сформировать личностную
позицию (особенно – на шестом уровне), сла
бые ученики видят перспективы собственно
го интеллектуального и языкового развития.
Вторым примером может быть следующее
упражнение. При закреплении темы «Местои
мение» все ученики получают один языковой
материал с заданием правильно записать его
под диктовку учителя, подчеркнуть местоиме
ния как члены предложения: «Живём мы ря
дом со всякими животными и совсем ничего о
них не знаем. Возьмём, например, всех собак,
которых мы с тобой знали. У каждой – свои
привычки, особый характер. То же у кошек,
то же у лошадей. Если кто–нибудь будет те
бе говорить дурное о животных, никогда не
верь тому, что говорят». (А.И.Куприн). После
выполнения общего задания ученики, рабо
тающие на разных уровнях, получают разно
уровневые задания, первые три из которых
обязательны для всех: 1 уровень – знание.
Определите разряды имеющихся в тексте
местоимений. 2 уровень – понимание. Обоз
начьте грамматическую форму местоимений.
3 уровень – применение. Выпишите все мес
тоимения в таблицу, где были бы представле
ны местоимения каждого разряда. В случае,
если в тексте местоимения какого–либо раз
ряда нет, запишите свой пример. 4 уровень
– анализ. Предложите, если это возможно,
синонимы к представленным в тексте мес

87

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

тоимениям. 5 уровень – синтез. Составьте
предложения с местоимениями, синонимич
ными данным (в случаях, где возможна сино
нимическая замена местоимения). 6 уровень
– оценка. Замените, если это возможно, име
ющиеся в тексте местоимения синонимичны
ми, выясните, почему А.И. Куприн выбрал те,
а не иные слова для передачи мысли. Сде
лайте вывод о том, употребление каких слов
– авторских или синонимичных им –более
удачно, то есть более точно и выразительно
передаёт мысли и чувства писателя.
В ходе проверки учащиеся устно предс
тавляют составленные предложения, объяс
няя постановку знаков препинания, а также
аргументируя сделанный выбор слов. Это
даёт возможность совершенствовать устную
речь учеников, а также проверять степень
владения языковым материалом, богатст
во словарного запаса каждого школьника,
развивать языковое «чутьё», позволяет уча
щимся осознать коммуникативные функции
местоименияэ. Всё это и развивает разные
стороны личности, и способствует повыше
нию интереса к изучаемому предмету. Пер
вые три уровня — государственный стандарт
образования, выполнение заданий этих уров
ней обязательно для всех учащихся. Выпол
нение заданий четвёртого–шестого уровней
более увлекательно, поэтому подобная орга
низация учебного процесса создаёт ученику
дополнительные, чаще всего подсознатель
ные стимулы для более успешного продвиже
ния по уровням, а значит, для более успешно
го овладения теоретическим и практическим
материалом. Упражнения по русскому языку,
содержащие задания разных уровней, учиты
вают индивидуальные особенности каждого
ученика, помогают создать наиболее благоп
риятные условия развития его интеллекту
альных способностей. Для учителя подобная
организация урока удобна и потому, что за
короткое время он может проверить и знания
каждого ученика, и умение применять их в
творческом задании. Разноуровневые зада
ния позволяют вовлечь в работу весь класс,
но не через выполнение какого–то одного
общего упражнения. Задания предлагаются
с учётом особенностей отдельных учащихся:
уровня подготовленности, особенностей ус
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воения материала (темпа работы, характера
деятельности), степени самостоятельности,
увлечённости и других.
Таким образом, учитель работает со всеми
учениками в классе, не допуская отставания
слабых учащихся и торможения в развитии
сильных, заинтересованных в изучении пред
мета детей. При проверке упражнения рабо
тают не отдельные ученики, а весь класс, что,
во–первых, помогает учителю разнообразить
работу на уроке, а с другой стороны, каждый
ученик получает возможность научиться выс
казывать и отстаивать свою точку зрения,
находить наиболее доказательные аргумен
ты, привлекать самые характерные приме
ры. Кроме того, подобная работа позволяет
выявить и уровень знаний каждого ученика,
и степень его заинтересованности в изучае
мом материале, и мотивированность обуче
ния предмету. Но главное состоит в том, что
каждый ученик, каким бы ни был уровень его
знаний, способности к изучению предмета,
получает возможность высказаться и быть
услышанным, учится слушать других, то есть
приобретает, с одной стороны, психологичес
кую установку на значимость собственного
мнения (при условии его обоснованности), а
с другой стороны, активизируется его внима
ние к чужой речи. Всё это играет значимую
роль в развитии личности ученика, его ком
муникативных способностей и особенностей.
Кроме того, учитель получает возможность
привлекать дополнительные источники обу
чения: самостоятельную работу учеников,
например, по поиску примеров какого– либо
языкового факта в области, актуальной для
учащегося, что также существенно повышает
интерес к предмету. Постепенное движение
каждого ученика по данным уровням может
достаточно наглядно показать степень эф
фективности работы учителя, выявить наи
более подходящие для учащегося формы ра
боты, типы учебных задач. При этом следует
учитывать, что уровень развития мышления
ученика – не «клеймо», а легко изменяемая
характеристика. Дифференцированная рабо
та организуется на текущих уроках русского
языка, причём как на уроках по закреплению
или повторению пройденного теоретического
и практического материала, так и на уроках
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по сообщению новых сведений о конкретной
языковой единице. Уроки контроля за сте
пенью усвоенности теоретических знаний и
практических умений, причём как в рамках
одной темы, так и целого курса, также стро
ятся на дифференцированной основе. Одна
из сложностей, с которыми сталкивается учи
тель, – согласование оценки с общеприняты

ми традиционными нормами оценивания ка
чества обучения. Другая трудность в работе
по данной методике – отсутствие дидактичес
кого материала и методических рекоменда
ций, но эта проблема решается каждым учи
телем, если он действительно хочет повысить
эффективность своей работы, сделать свой
урок интересным и радостным.
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ԲԱԶՄԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՌՈՒՍԱՑ
ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված է ուսուցման տարբերակման սկզբունքները մտածողության
զարգացման և մտածական ու հոգեբանամանկավարժական գործընթացների մակարդակ
ներում: Ներկայացված են ռուսերեն լեզվից առաջադրանքների տարբերակներ:

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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МАРИАННА АРУТЮНЯН

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗАДАЧИ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АРМЕНИИ
Исторически Армения показала своe по
ощряющее отношение к инклюзивному обра
зованию и еще в 4 веке были открыты так
называемые “школы для всех” для всего на
селения – без какой–либо дискриминации [1].
В 19 веке известный армянский педагог Хача
тур Абовян проповедовал идеологию, что все
дети должны учиться вместе, несмотря на то,
что они глухие, слепые, инвалиды, богатые
или бедные, и каждый учитель должен иметь
соответствующие навыки для работы с этими
детьми в классных условиях [2].“Конвенция о
правах инвалидов” в Армении была принята
Организацией Объединенных Наций в 2006
году, но затем она была ратифицирована и
вступила в силу только в 2010 году [3].
Сама система инклюзивного образования
официально была принята в республике в
2005 году и часть бюджета на образование
была выделена на ее развитие. Различные
общественные организации, такие как “Мост
надежды”, “Миссия Восток” в сотрудничестве
с Министерством образования и науки нача
ли внедрять первые проекты для поддержки
устойчивого развития образования детей с
особыми образовательными нуждами в Ар
мении путем развития воспроизводимых мо
делей и рабочих механизмов содействия инк
люзивного образования и ее доступности для
всех детей [3]. Уже почти 10 лет в республике
действует и усовершенствуется как идеология
инклюзивного образования, так и ее практи
ческое применение, однако до сих пор не
разработана специальная структураили спе
циальная программа для учителей, которые
будут подготовлены для работы в инклюзив
ных классах с детьми с различными ограни
чениями и приоритетами. На сегодняшний
день по данным агентства медико–социаль
ной экспертизы Республики Армения (РА), ко
торое является республиканским органом ис
полнительной власти в составе министерства
труда и социальных вопросов РА, в Армении
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официально зарегистрировано более 7800
детей с инвалидностью, что составляет приб
лизительно 1% от общего числа детей [6]. Хо
тя неофициальные источники подтверждают,
что возможно в Армении насчитывается око
ло 12000 детей с особыми образовательны
ми нуждами, статус которых по различным
причинам не подтвержден, так как в основ
ном семьи таких детей сами не желают обра
щаться за получением статуса инвалидности
для ребенка, и пытаются по возможности
скрыть своих детей от общества, что в свою
очередь значительно снижает их шансы стать
продуктивными членами общества. Тем не
менее, по результатам исследований прове
денных ЮНИСЕФ из 5707 детей с особыми
образовательными нуждами, 5322 находят
ся под опекой родителей, а 385 проживают
в специализированных детских домах. 60%
находящихся под родительской опекой детей
с инвалидностью посещают инклюзивные
школы или инклюзивные классы в общеоб
разовательные школах [7]. Важно отметить и
тот факт, что в столице больше детей с осо
быми образовательными нуждамипосещают
школы, чем в регионах республики. Напри
мер, в регионах каждый четвертый ребенок
с инвалидностью не посещает школу, что в
основном связано с социальными и физичес
кими трудностями, а также с общей неадап
тированностью среды [5]. В связи с этим в
Армении предпринимаются серьезные шаги
для развития инклюзивного общедоступного
образования для детей с ограниченными воз
можностями на территории всей республики.
Одной из важнейших проблем остается
подготовка и переподготовка обучающего
персонала к работе в новой образовательной
системе, так как существует большая потреб
ность в квалифицированныхучителях, для ра
боты с детьми с особыми образовательными
нуждамив инклюзивных классах. В связи с ак
туальностью проблемы Армянский государст
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венный педагогический университет имени
Хачатура Абовяна внес существенные измене
ния в образовательных планах, добавив инк
люзивное образование как отдельный пред
мет, который студенты исключительно всех
факультетов проходят на 3–ем и 4–ом курсе
обучения. Несмотря на то, что это очень незна
чительное изменение, тем не менее, оно будет
полезно будущим учителям, которые возмож
но будут испытывать недостаток доверия и
знания, чтобы организовать процесс обучения
в классе и обеспечить потребности каждого
ребенка во время учебного процесса.
На сегодняшний день в РА действует око
ло 1450 общеобразовательных школ.Начиная
с сентября 2016 года, в Армении уже функ
ционирует больше 170 инклюзивных школ и
уже более чем 3000 детей с ограниченными
возможностями учатся в этих школах [7]. Го
сударственный бюджет за один учебный год
образования на одного ученика в инклюзив
ной школе выдает 490000 армянских драм,
что приблизительно приравнивается к 1200
американским долларам.
Несмотря на все эти положительные из
менения и развитие самого процесса, на се
годняшний день инклюзивная образователь
ная система в Армении сталкивается с рядом
проблем, которые требуют срочного и неот
ложного решения. Это прежде всего:
•	разработка и совершенствование
специальных программ;
•	подготовка и переподготовка педаго
гических кадров;
•	создание надлежащих физических
условий и адаптация окружающей среды;
•
совершенствование работы междис
циплинированной команды, включающей
психолога, эрготераписта, физиотераписта,
логопеда, специального педагога и т. д.;
•
внедрение и эксплуатация соответст
вующих технических средств, таких как эхо–
системы, специальные компьютерные прог
раммы и т. д.);
•
подготовка и соответствие дидак
тического и образовательного материала
потребностям и нуждам ребенка (большой
шрифт в книгах, специальные учебные посо
бия и т. д.);
•
обеспечение
информированности

всего населения для полноценной социализа
ции детей с ограниченными возможностями.
В настоящее время в республике разрабо
тана определенная стратегия, согласно кото
рой к 2022 году все школы должны перейти
к системе инклюзивного образования. Систе
ма инклюзивного образования должна быть
внедрена в средних профессиональных и
высших учебных заведениях, а также должны
осуществляется широкомасштабные акции
для повышения уровня информированности
всего населения страны. Благодаря этим ре
формамродители идети сами могут решать в
какой школе учиться, а также будут созданы
все необходимые условия для организации
образовательного процесса детей с особыми
образовательными нуждами в условиях об
щеобразовательной школы.
Тем не менее, не смотря на существующие
проблемы, которые требуют незамедлитель
ного решения и разработки надлежащих стра
тегические подходов, внедряемая в РА модель
инклюзивного образования признана образ
цовой для постсоветских стран и стран Вос
точной Европы. В 2015 году в Вене, в рамках
рассмотрения инновационных образователь
ных программ проект инклюзивного образо
вания в РА был признан одним из лучших.
Учитывая все вышесказанное, становится
очевидным, что инклюзивная система обра
зования в РА находится на стартовой точке,
так как это один из процессов трансформации
общего образования, основанный на пони
мании, что дети с особыми образовательны
ми нуждами в современном обществе могут
и должны быть вовлечены в социум и быть
равноправными членами общества. Данная
трансформация должна быть ориентирована
на формирование условий доступности обра
зования и образовательной среды для всех, в
том числе обеспечить доступ к образованию
для детей с инвалидностью.
Опираясь на задачи сегодняшней образо
вательной системы в РА, необходима разра
ботка стратегии, которая будет направлена на
развитие методологии, основанную на идею
признающую, что все дети – индивидуумы с
различными потребностями в обучении, а так
же на разработкуболее гибких подходов к пре
подаванию и обучению, для удовлетворения
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различных потребностей в обучении. И только
в том случае, когда преподавание и обучение
станут более эффективными в результате про
веденных реформ и изменений связанных с

внедрением инклюзивного образования, тог
да уже можно смело говорить о действующей
системе, где выиграют все дети – не только
дети с особыми образовательными нуждами.
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկվում են ներառական կրթության արդի խնդիրները և ռազմավա
րական մոտեցումները, առկա հիմնահարցերի լուծման նշանակությունը ժամանակակից
մանկավարժության մեջ` ելնելով գործող համակարգի իրավիճակից և առանձնահատկու
թյուններից։ Վերլուծված են Հայաստանի Հանրապետությունում ներառական կրթության
գաղափարի ներդրման կարևորությունը և անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև իրավիճակի
մեկնաբանումը արդեն իսկ գործող համակարգի վերլուծության և արդյունքների ներկայաց
ման տեսանկյունից։

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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ԱՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԼՈԳԱՐԻԹՄԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արդի դարում ուսուցիչը խնդիր ունի
ոչ թե աշակերտներին ընդհանուր տեղե
կություններ տալ կյանքի տարբեր բնա
գավառների վերաբերյալ, այլ անձի գի
տակցությունը նորովի ձևավորել, որը
ենթադրում է որակապես նոր մոտեցում նե
րի ցուցաբերում։
Կրթության որակի բարելավման կար
ևորագույն խնդիրներից մեկը ուսում նա
կան նյութի կիրառական ուղղվածության
ապահովումն է։ Մաթեմատիկայի դասա
վանդման գործընթացում աշակերտներին
պետք է ուսուցանել ոչ թե միայն հայտնի
փաստեր, այլ նրանց պետք է մղել թեորեմ
ների ապացուցման և խնդիրների լուծման
նոր եղանակներ գտնելու որոնողական աշ
խատանքին։ Մաթեմատիկայի ուսուցման
գործընթացում կարևոր նշանակություն ու
նի այնպիսի իրավիճակների ստեղծումը,
որոնք որոշ կողմերով անծանոթ են սովո
րողներին և պահպանում են ոչ ստանդարտ
մոտեցում ներ։ Հանրակրթության գերակա
նպատակը աշակերտների ինտելեկտուալ
զարգացումն է, մտածողության այնպիսի
որակների ձևավորումը, որոնք հատուկ
են մաթեմատիկական գործունեությանը և
անհրաժեշտ են մարդկանց հասարակու
թյան մեջ լիարժեք անդամ լինելու համար։
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասըն
թացում կան հասկացություններ ու թե
որեմ ներ, որոնք իրենց ընդհանրական,
համակարգող ու կիրառական նշանակու
թյամբ առանցքային նշանակություն ունեն
ող ջ դասընթացի համար։ Միևնույն ժա
մանակ այդ հասկացությունների ընդհան
րացնող, համակարգող դերը միանգամից
չի կարող բացահայտվել կամ ընկալվել սո
վորողների կողմից։
Փորձը ցույց է տալիս, որ նյութի լիար
ժեք ուսուցման համար բավարար չէ միայն
սովորողների կողմից մաթեմատիկական
փաստի առարկայական բովանդակությու
նը։ Պա
հանջ
վում է նաև տես
նել և հաս

կանալ այդ բովանդակության կազմա
կերպ
ման այն ձևե
րը, ո
րոնք ըն
կած են
ուսուցանվող նյութի տրամաբանական կա
ռույցներում։
Հանրակրթական ավագ դպրոցի հան
րահաշվի դասընթացում «Լոգարիթմ» թե
ման առանձնահատուկ նշանակություն
ունի ոչ միայն ուսում նասիրվող հասկացու
թյունների յուրահատկությամբ, այլև իր կի
րառական նշանակությամբ։
Թիվը
մաթեմատիկայի
հիմ նական
հասկացություններից մեկն է։ Մաթեմատի
կայի ուսուցումը սկսվում է պարզագույն՝
բնական թվերի հետ ծանոթությունից, իսկ
հետագա ող ջ ուսուցումը կապված է տար
բեր տիպի թվերի հետ։ Դա հասկանալի է,
քանի որ առանց թվի հասկացության ան
հնար է շա
րադ
րել, հետ
ևա
պես՝ նաև ու
սում նասիրել մաթեմատիկայի մնացած բո
լոր հասկացությունները։
Մաթեմատիկայի զարգացման պատ
մությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես մարդ
կությունը թվի գաղափարը տարիների ըն
թացքում ընդարձակել է. առաջին դեպքում
ներմուծելով 0–ն, երկրորդ դեպքում՝ կոտո
րակը, իսկ երրորդը, որն ավելի դժվարու
թյամբ է հաջողվել, քան առաջին երկուսը,
դա բացասական թվերի ներմուծումն է։
Բնական է, որ դպրոցականի համար էլ
դժվար է յուրացնել իր համար այդ նոր նյու
թը, որը անհամեմատ ավելի քիչ է կապված
առօրյա կյանքի հետ, քան 0–ն և կոտորա
կը։
Որքան էլ որ դժվար լինեն սովորողների
համար տառային սիմվոլիկայի յուրացման
առաջին քայլերը, այնուամենայնիվ դրանք
դպրոցում ավելի հեշտ են յուրացվում, քան
նոր թվերը։
Զբաղվելով թվի գաղափարի որևէ ըն
դարձակման հարցի գիտական շարադր
մամբ՝ սահմանում են նախօրոք հայտնի
թվերի հատկություններն արտահայտող մի
շարք աքսեոմաներ և նրանցից բխող թեո
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րեմ ներ և ներմուծում են ըստ սահմանման
նոր թվեր, որոնք օժտված են որոշ հատ
կություններով։
Թվի գաղափարի յուրաքանչյուր ընդար
ձակման դեպքում հարկ է լինում հաղթա
հարել այնպիսի դժվարություններ, որոնք
կապված են նախկինում արտածված այն
սահմանում ները ընդհանրացնելու ան
հրաժեշտության հետ, որոնք իրենց ուժը
մասամբ կորցրել են թվային նոր բնագա
վառներ անցնելու դեպքում։ Բացասական
թվերի ներմուծումից հետո թվի գաղափա
րի հաջորդ ընդարձակումը հանդիսանում
է իռացիոնալ թվերի ներմուծումը և ռացիո
նալ թվերի բազմությունից իրական թվերի
բազմության անցնելը։
Թվի գաղափարի յուրաքանչյուր ըն
դարձակում ուղեկցվում է որոշակի նշա
նակում ներով՝ սիմվոլներով։ Ընդունված է
ասել, որ նշանը իրականությունը ճանաչե
լու արդյունք է, որը որոշակի կապ է հաս
տատում առարկայի և նրա փոխարինողի
միջև։ Թվերի ընդարձակման պատմական
էքսկուրսը թույլ տվեց վերհանել հետևյալ
նշանակում ները՝ 0–ն՝ որպես ոչինչ ցույց
չտվող թիվ (ոչնչություն), կոտորակի գի
ծը՝ որպես 2 թվերի քանորդ արտահայտող
նշան, «–» և «+» նշանները՝ որպես պարտ
քի և ունեցվածքի ցուցանիշեր։
«Լոգարիթմական
ֆունկցիա»
գլ
խի ու
սու
ցու
մը սկս
վում է b թվի a հիմ
քով լոգարիթմի սահմանումով։ Սակայն
մինչ այդ սահմանմանն անցնելը կրկն
վում է նախորդ դասերից այն պնդումը,
որ «եթե
, ա
պա
հավա
սա
րումն ու
նի մի
ակ ար
մատ»։ Եվ այդ
միակ արմատ գտնելու համար b թիվը
ներկայացվում է a–ի աստիճանների տես
քով։ Օրինակ, եթե
ապա
, որտեղից
էլ
։ Իսկ երբ –ն հնարավոր չէ ներ
կայացնել 2–ի աստիճանի տեսքով, օրի
նակ
, ապա
հավասարման
լուծման համար այս դասում առաջարկված
եղանակն արդեն պիտանի չէ։ Առաջանում
է պրոբլեմային իրավիճակ։ Այդ իրավիճա
կը որոշ չափով կարելի է մեղմել, եթե դի
մենք
հավասարման լուծման գրա
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ֆիկական եղանակին։ Ցուցադրելով այս
եղանակը՝ սովորողները ակնհայտ տես
նում են՝
և
ֆունկցիաների գրա
ֆիկները հատվում են մեկ կետում, ինչը ևս
մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նշված հա
վասարումն ունի միակ լուծում, բայց մենք
խնդիր ունենք այդ լուծմանը տալ թվային
արժեք։
Այդ հարցի լուծման համար էլ հենց ներ
մուծվում է լոգարիթմի հասկացությունը,
հավասարման
որպես
։
միակ արմատ՝
Սովորողների համար օգտակար է
մատնանշել, որ
–ի սահմանման ան
հրաժեշտությունն ու նրա ներմուծման մե
թո
դի
կան նո
րու
թյուն չեն և նման են
–ի սահմանմանն ու ներմուծման մեթո
դիկային, ինչպես նաև վերը նշված թվե
րի ընդարձակման օրինակներին։
–ով
նշանակվում է
հավա
սարման դրական արմատը։ Ընդ որում՝
այն որ
հավասարումն արմատ ու
նի, առանց դժվարության կարելի է համոզ
վել՝ դիտարկելով միավոր երկարությամբ
կողմով քառակուսու անկյունագիծը հաշ
վելու պատմական խնդիրը։ Սակայն այլ
հարց է, որ այդ արմատը նախկին մեթոդ
ներով չէին կարող հաշվել։ Ահա հենց այդ
պատճառով էլ ստիպված ներմուծվեց նոր
գործողություն՝ ոչ բացասական թվից քա
ռակուսի արմատ և նոր թիվ
։
Ասվածից հանգում և ճիշտ նույն պատ
ճառաբանությամբ ներմուծվում է լոգարիթ
մական գործողությունը։ Փաստորեն այս
բոլորում ֆորմալ իմաստով ոչ մի նոր բան
չկա, և ի սկզբանե պահպանվում է նշանա
կում ների հանրածանոթ ստանդարտը։
Այս հետազոտական, պատմական ճա
նապարհորդությունից հետո տեղին է խո
սել նաև լոգարիթմի ստեղծման պատ
մական ընթացքի մասին։ Լոգարիթմը
հունական բառ է, որը նշանակում է (logos
– հարաբերակցություն, artimos – թիվ),
բառացի թվերի հարաբերակցություն։ Լո
գարիթմի գաղափարը առանց անվանման
օգտագործվել է դեռևս VIII դարում հնդիկ
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մաթեմատիկոս Վիրասենի կողմից, հե
տագայում նաև՝ XVI դարում Եվրոպայում։
Լոգարիթմական առաջին հաշվում ները և
աղ յուսակը գիտության մեջ առաջին ան
գամ 1614 թ. հրապարակել է շոտլանդա
ցի գիտնական Ջոն Նեպերը։ Լոգարիթ
մական աղ յուսակները ծավալվել են այլ
գիտնականների կողմից, օգտագործվել
գիտական և ինժիներական հաշվարկնե
րի համար 3 դար շարունակ՝ մինչև էլեկտ
րոնային հաշվիչների և համակարգիչների
ստեղծումը։ Ժամանակակից լոգարիթմի
հասկացությանը մոտիկ առաջին անգամ
1685 թ. գիտական աշխատություն կար
Վալլիսի և Բեռնուլիի մոտ, որը վերջնա
կան տեսքի է բերել Էյլերը։
Լոգարիթմի ուսում նասիրության բնա
գավառները բազմազան են, այն ընդգր
կում է գի
տու
թյան և տեխ
նի
կայի բազ
մաթիվ ոլորտներ։ Մեր ժամանակներում
դժվար է պատկերացնել բանկային հաշ
վապահությունը առանց լոգարիթմի կիրա
ռության։ Տեղին է բերել հետևյալ խնդիրը։
դրամ
Բանկում ավանդ է դրվել
–ով։ Պետք է պար
զել քա
նի տա
րուց
գումարը կդառնա դրամ։

Ինֆորմատիկա:
Տեղեկատվությունը
համակարգչի մեջ պահվում է բիթերով։
Օրինակ՝ համակարգչի մեջ բնական N թիվ
պահելու համար անհրաժեշտ է
բիթ (տեղեկատվությունը համակարգչի մեջ
պահվում է երկուական համակարգում)։
Երաժշտության տեսություն: Որպեսզի
պարզենք, թե քանի մասի պետք է բաժա
նել օկտավան, անհրաժեշտ է գտնել ռա
ցիոնալ մոտարկումը

որը մոտավորապես հավասար է 0,585
տասնորդական կոտորակին։ Այս արժեքը
ստացվում է, երբ անցում ենք կատարում
10 հիմքի։ Եթե այդ թիվը վերածենք անկր
ճատելի կոտորակի, ապա 3–րդ հարմար
կոտորակը

է, որը թույլ է տալիս կատա

րել օկտավայի դասական բաժանումը 12
կիսատոների։
Օլիմպիական խաղեր: Օլիմպիական
խաղերի մասնակիցների թվից կախված՝
որոշվում է խաղերի շրջափուլերի քանակը՝
օգտվելով լոգարիթմի գաղափարից։
Այսինքն՝ օլիմպիական խաղերի փուլե
րի թիվը հավասար է

–ը տարիների քանակն է։

բանաձևը թույլ է տալիս կատարել ցան
կացած հաշվարկ տրված թվերի դեպքում,
ինչն անհնար է առանց լոգարիթմի կիրա
ռության։
Լոգարիթմ ները կիրառական են նաև
ինֆորմատիկայում, երաժշտության տեսու
թյունում, կենսաբանությունում, հավանա
կանությունների տեսությունում, նկարչու
թյան և արվեստի մեջ։ Այս շարքն անսպառ
կա
րե
լի է թվար
կել: Ստորև մենք կանգ
կառնենք նշվածներից որոշների վրա։

թվի համար,

,

–ը մասնա

կիցների թիվն է։
Օլիմպիական համակարգում օլիմպի
ական խաղերի մասնակիցների քանակը
պետք է լինի 2–ի աստիճան (2, 4, 8, 16,
–ը ցույց է տալիս խաղե
32 և այլն)։
րի փուլերի քանակը՝ 2 հոգու համար՝ 1, 4
հոգու համար՝ 2, 8 հոգու համար՝ 3 և այլն
= 1,
= 2,
= 3)։ Իսկ ընդ
(
հանուր խաղերի քանակը մեկով փոքր է
մասնակիցների թվից՝ N–1։
Գիտության մեջ առաջին անգամ լոգա
րիթմական պարուրագիծը հայտնաբերել է
Ռենե Դեկարտը։ Այն ավելի է մեծացնում
լոգարիթմի կիրառության հորիզոնները։
Լոգարիթմական պարուրագիծ՝
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Նկար 1.

Արվեստ: Լոգարիթմական գծերը շատ են
հետաքրքրել մեծն նկարիչ Սալվադոր Դալի
ին։ Նրա մոտ սևեռուն գաղափար էր դար
ձել Յան Վերմերի նկարը՝ «Ժանեկագործը»
(«Кружевница»), որը երկար տարիներ կախ
ված էր իր հոր աշխատասենյակում։
Հասուն տարիքում նա խնդրեց, որ Լուվ
րի թանգարանում իրեն թույլ տան արտան
կարել այդ նկարը։ Նկարելուց հետո երկար
ժամանակ պահանջվեց՝ պարզելու համար,
որ նա բնազդաբար վրձինով տարել է լոգա
րիթմական կորեր, ինչն էլ հենց տրված նկա
րի ող ջ առեղծվածն է (Տե՛ս նկար 2, 3):

Նկար 3.

Կենսաբանություն: Բնու
թյան մեջ տա
րածված սարդերից մեկը՝ էպեյրան, սար
դոստայն գործելու ընթացքում փաթաթում
է իր ոստայնը՝ կենտրոնի շուրջ լոգարիթմա
կան պարուրագծով։

Նկար 2.

96

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նկար 4.

Լոգարիթմը կարևոր մաթեմատիկա
կան հասկացություն է, որը շատ կիրառա
կան է մեզ շրջապատող աշխարհում, այդ
իսկ պատճառով պետք է ոչ թե տարիների
ընթացքում թուլացնել նրա նկատմամբ հե
տաքրքրությունը, այլ անհրաժեշտ է շարու
նակաբար ուսումնասիրել։
Ընդհանրացնելով այս բոլորը՝ կարող ենք
հաստատել, որ մաթեմատիկայի դպրոցա
կան շրջանակներում լոգարիթմի տեսության
հիմնական տարրերի ներառումը կնպաստի
ոչ միայն սովորողների տրամաբանական,
պրոբլեմային և հետազոտական մտածողու
թյունների ներդաշնակ զարգացմանը, այլև
միջառարկայական կապերի, դրանց կիրա
ռական նշանակության բացահայտմանը։
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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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ՆԱՐԻՆԵ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Անձի արժեքային կողմնորոշումների
ձևավորման հիմնախնդրի կարևորությունը
բխում է ժամանակակից աշխարհում արժե
քային գերակայությունների փոփոխության,
հասարակության արժեքային պատկերա
ցումների շարունակական վերարժևորման
գործընթացներից:
Կրթամշակութային ժամանակակից հա
րացույցը հիմնվում է մարդասիրական գա
ղափարների վրա, որոնք ընդհանրացնում
են ճանաչողության էմպիրիկ փորձը և նրա
տեսական իմաստավորումը: Ազատության
գաղափարի գերակայությունը մարդասիրա
կան արժեքների համակարգում պայմանա
վորված է նրանով, որ ազատության գաղա
փարը դրսևորվում է որպես մտքի և հոգու
ազատություն՝ ընդգրկելով քաղաքականու
թյունը, սոցիալական հարաբերությունները,
գիտությունը, կրթությունը, բարոյականու
թյունը (1):
Մանկավարժական մեծ հանրագիտարա
նում «Արժեբանություն» եզրույթը ներկայաց
ված է մի շարք սահմանումներով՝
1.	Փիլիսոփայական ուսմունք է արժեք
ների և բարոյագիտական գնահատումների
մասին (արժեքների բարոյագիտություն),
որը մասնավորապես ուսումնասիրում է
մարդու կյանքի իմաստը,
2. Մանկավարժական նոր հասկացու
թյուն, որն ուսմունք է մարդկային արժեք
ների բնույթի, կյանքի իմաստի, մարդկային
գործունեության վերջնական նպատակի
մասին (7, 16):
Արժեքը մնայուն նշանակություն ունեցող
գործ է, ստեղծագործություն, ավանդ, ներդ
րում, իրական հատկանիշ, արժանիք: Այն
«առարկա է, երևույթ, սոցիալական վար
քի նորմ, ո
րը կա
րող է ծա
ռայել որ
ևէ պա
հանջմունք բավարարելու համար» (3, 25):
Արժեքը իրականության առարկաների և
երևույթների հասարակական–մշակութային
էությունն է, որը նորմատիվային նշանակու
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թյուն է ձեռք բերում:
Արժեքային կողմնորոշումների ձևավո
րումը տևական գործընթաց է, որն առնչվում
է անձի կենսագործունեությանը և հոգևոր
էությանը և կարող է ընդգրկել մարդու ամ
բողջ կյանքը, սակայն դրա հիմքերը դրվում
են դեռևս մանկական տարիքում՝ նրա ձևա
վորման վաղ փուլում:
Կրտսեր դպրոցականների արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորումը հարկ է
դիտարկել արժեքների ընկալումից, գնա
հատումից արժեքային կողմնորոշումների
կայունացման գործընթացում, որի երկկողմ
բնույթը կրթական գործընթացում արտա
հայտվում է ուսուցչի և աշակերտի փոխա
դարձ գործունեության կազմակերպման մի
ջոցով:
Ըստ Մ. Ռոկիչի՝ արժեքը բնորոշվում է
որպես անձի համոզմունք, որը վարքի դրս
ևորման որոշակի միջոց է կամ կեցության
վերջնական նպատակ և նախընտրելի է ան
ձնական կամ սոցիալական տեսանկյունից
[8]:
Ուսուցման գործընթացում սովորողնե
րի արժեքային կողմնորոշումները ձևա
վորվում են մանկավարժական ներգործու
թյան միջոցներով, որոնք իրականացվում
են մանկավարժական նպատակաուղղված
ու համակարգված գործընթացում՝ հաշվի
առնելով սովորողների տարիքային և ան
հատական առանձնահատկությունները: Այ
սօրինակ ներգործությունն իրականանում
է դիդակտիկական նպատակահարմարու
թյան սկզբունքով՝ կրթական գործընթացի
նպատակներին համապատասխան:
Կրտսեր դպրոցական տարիքը բնու
թագրվում է համակարգային մի շարք փո
փոխություններով: Այս տարիքում ձևա
վորվում են վարքի և գործունեության նոր
մեխանիզմներ, դրդապատճառներ, պա
հանջմունքներ, տարաբնույթ հետաքրք
րություններ, որոնց շնորհիվ կայուն հիմք է
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ստեղծվում բարոյական որոշակի նորմերի
յուրացման համար: Այս տարիքը ճանաչո
ղական գործունեության ակտիվացման փուլ
է, որի ընթացքում ձևավորվում է վերլուծա
կան և գնահատողական վերաբերմունքը շր
ջակա աշխարհի նկատմամբ, որում էական
նշանակություն ունեն երևակայությունը,
պատկերավոր մտածողությունը, անկեղծու
թյունը:
Կրտսեր դպրոցականը ստանձնում է
սոցիալական նոր՝ աշակերտի դեր. նրա
վարքի, ապրում ների ու գործողություննե
րի մեջ ի հայտ են գա
լիս նո
րա
գո
յա
ցու
թյուններ: Կրտսեր դպրոցականը գիտակ
ցում է իր սոցիալական «Ես»–ը, ձգտում է
իր տեղն ու դերն ունենալ շրջապատում,
ինքնահաստատվել, ակտիվ վերաբեր
մունք է դրսևորում դրականի ու բացա
սականի, արդարի ու անարդարի, բարու
և չա
րի նկատ
մամբ, գի
տակ
ցում է իր և
դիմացինի արժեքային արարքները: Երե
խան դպ
րոց է գնում նո
րի սպա
սու
մով,
գիտակցում է իր տեղը ուսուցիչների ու ըն
կերների հետ ունեցած հարաբերություն
ներում, գնահատում է հաջողությունները
և դրսևորում համարժեք վարք: Ուստի այս
տարիքում պետք է աջակցել երեխային և
զարգացնել գիտելիքների՝ կարևոր ու ար
ժեքավոր լինելու ըմբռնում՝ դասավանդվող
առարկաների գրավիչ կողմերի ակնառու
ցուցադրմամբ: Դա նպաստում է ոչ միայն
իմացական հետաքրքրությունների, այլև
արժեքային գնահատողություններ անելու
կարողությունների ձևավորմանը:
Եթե 1–2–րդ դասարաններում երեխա
ները գործում են ուսուցչի ուղղակի ցուցում
ների հիման վրա, ապա 2–րդ դասարանի
վերջում և 3–րդ դասարանում աշակերտնե
րի վարքում ի հայտ են գալիս ինքնակարգա
վորման, սեփական արարքները վերլուծելու,
համեմատելու, հակադրելու, գնահատելու
կարողություններ:
Քանի որ կրտսեր դպրոցականների
սոցիալական փորձը հարուստ չէ և սահ
մանափակվում է սոսկ նրա կենսափորձի
շրջանակներում, ուստի նա չի կարող լիար
ժեքորեն ընկալել և իմաստավորել արժե
քային գերակայությունները: Ահա թե ինչու
կրտսեր դպրոցականների արժեքային հա
մակարգի ձևավորման համար պետք է մեծ

ուշադրություն հատկացվի առհասարակ ար
ժեքների վերաբերյալ նրա պատկերացում
ների ընդլայնմանը:
Կրտսեր դպրոցական տարիքի երե
խաների մեջ գերակշռում են այնպի
սի արժեքներ, որոնք մարմ նավորում են
ազնվությունը, բարությունը, գթասրտու
թյունը, ճշտապահությունը, կազմակերպ
վածությունը, կարգապահությունը, սերն
ու նվիրվածությունը ընտանիքի և ուսուցչի
նկատմամբ, որը հաճախ վախից, ցավից
ու մենակությունից խուսափելու արտահայ
տություն է: Կրտսեր դպրոցականի համար
մեծագույն արժեք են ուսուցիչը, ծնողները,
հաղորդակցումը, շրջապատի կողմից գնա
հատված լինելը, խրախուսանքը, որոնք
նրանց մեջ հաղթահարում են տարբեր բար
դույթներ:
Կրտսեր դպրոցականների արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորման հիմնախնդ
րի բացահայտումը մանկավարժական ներ
գործության տեսանկյունից ենթադրում է
այդ գործընթացի դիտարկումը նրա բովան
դակային բաղադրատարրերի ամբողջու
թյան մեջ:
Այս տեսանկյունից Ն. Ա. Աստաշովան
արժեքը դիտարկում է որպես բազմամա
կարդակ համակարգ, որի մակարդակները
կամ բաղադրիչներն են՝
•
իդեալը՝ կատարյալ կերպար, որը
որոշում է մարդու գործունեությունը,
•	նորման՝ ներքին ընկալվող պար
տականությունը,
•
սկզբունքը՝ ղեկավարող գաղափա
րը,
•
նպատակը՝ արդյունքի գերակա
յությունը, որը մարդու գործողությունների
ինտեգրման մեխանիզմ է և որոշում է նրա
գործունեության հիմնական նպատակները
(4, 83):
Դպրոցականների արժեքային կողմ
նորոշումների
ձևավորման
գործընթա
ցը ուսուցման գործընթացի սուբյեկտների
փոխներգործության արդյունք է, որի արդյու
նավետության վրա ազդում են և՛ արժեքների
յուրացման նկատմամբ սովորողների մղումն
ու ակտիվ գործունեությունը, և՛ այդ գործըն
թացը կազմակերպող ուսուցչի գործունեու
թյունը:
Վ. Ա. Կարակովսկին առաջադրում է
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հետևյալ արժեքները.
•
Երկիր մոլորակը՝ մարդկության
ընդհանուր տունը,
•	հայրենիքը՝ յուրաքանչյուր մարդու
համար միակը, եզակին, որը շնորհված է
ճակատագրի կողմից,
•
ընտանիքը՝ որպես հասարակու
թյան նախնական միավոր, անձի ձևավոր
ման և գոյության միջավայր,
•
աշխատանքը՝ որպես մարդկային
կեցության հիմք, որն արտահայտում է մար
դու սոցիալական էությունը,
•	գիտելիքը՝ որպես ստեղծագործա
կան աշխատանքի աղբյուր,
•
մշակույթը՝ որպես կենսագործու
նեության հոգևոր և նյութական ոլորտնե
րում մարդու կողմից կուտակված մեծագույն
հարստություն,
•	խաղաղությունը՝ մարդկանց, ժո
ղովուրդների և պետությունների միջև հա
մաձայնության, մարդկության գոյատևման
կարևոր պայման,
•	մարդը՝ որպես բացարձակ արժեք,
բոլոր իրերի չափանիշը, դաստիարակու
թյան նպատակը, միջոցն ու արդյունքը (5):
Ս. Ի. Մասլովն առաջարկում է արժեքնե
րի հետևյալ խմբերը՝ բարոյական, իմացա
կան, կրոնական, գեղագիտական, սոցիա
լական, նյութական (6):
Արժեքների այս դասակարգումը բխում է
կրթության բովանդակության ձևավորման,
ուսումնադաստիարակչական
գործընթա
ցի կազմակերպման, տարրական կրթու
թյան բովանդակության յուրահատկության
և կրտսեր դպրոցականների տարիքային
առանձնահատկությունների
հաշվառման
դիդակտիկական սկզբունքներից: Այս մոտե
ցումն առավելագույնս արտահայտում է մեր
կողմից քննարկվող հիմնախնդրի առանձ
նահատկությունները, այսինքն՝ ինչպիսի
արժեքներ կարող են գերակայել լեզուների
ուսուցման գործընթացում, և որ արժեքնե
րին են հաղորդակցվում կրտսեր դպրոցա
կանները իրենց կենսագործունեության ըն
թացքում:
Տարրական դպրոցում մայրենիի և տար
բեր օտար լեզուների ուսումնասիրման նպա
տակների համադրումը դրանց գործառույթ
ներին թույլ է տալիս ձևավորվող արժեքային
կողմնորոշումների մեջ առաջնայնություն
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վերապահել իմացական արժեքներին։
Ուսուցվող լեզվական նյութի յուրացումը
ենթադրում է խոսքային գործունեության ու
լեզվի մշակույթի տիրապետման ընթացքում
համադրել իմացական և սոցիալական ար
ժեքները։
Կրտսեր դպրոցականի արժեհամակար
գի ձևավորման գործընթացի բնութագիրը
միակողմանի կլիներ, եթե այդ համատեքս
տում չդիտարկվեր մաթեմատիկայի և «Ես և
շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթա
ցի արժեքային ներուժը:
Մաթեմատիկայի ուսուցման գործըն
թա
ցը նույն
պես նպաս
տում է կրտ
սեր դպ
րոցականների մեջ այնպիսի արժեքների
ձևավորմանը, ինչպիսիք են՝ բարությունը,
ճշմարտությունը, սերը, երախտագիտու
թյունը, փոխօգնությունը. «նման հնարավո
րություն են տալիս վարժությունների, խն
դիրների լուծման, թեորեմների ու դրանց
ապացուցումների վերաբերյալ մաթեմատի
կական առաջադրանքները»: Այսինքն՝ մա
թեմատիկական կրթությունը նույնպես էա
կան է կրտսեր դպրոցականների մտավոր,
բարոյական, գեղագիտական արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորման գործընթա
ցում, ինչպես հասարակագիտական և բնա
գիտական առարկաները:
Ըստ Հ. Միքայել յանի՝ մաթեմատիկան
հանրակրթության միջոցով նրա ուսուցումը
ճշմարտության որոնման գործընթաց է, իսկ
մաթեմատիկայից ստացած գիտելիքները
անառարկելի ճշմարտություններ են (համե
նայն դեպս՝ այդ
պես են ըն
կալ
վում հա
սա
րակության կողմից), որոնք նաև հավաստի
աներկբայելի աղբյուր են (2, 11):
Առանձնահատուկ ուշադրության է ար
ժանի գեղագիտական արժեքների հետ մա
թեմատիկայի ուսուցման գործընթացի կա
պը: Նշված գործընթացը մաթեմատիկական
հասկացությունների և դրանց միջև կապերի
վերացական բնույթի պատճառով հարուցում
է ընկալման որոշակի դժվարություններ, սո
վորողներին պահում է երկարատև լարվա
ծության մեջ:
Այս իրողություններն առավել ցայտուն են
դրսևորվում տարրական դպրոցում: Հաղթա
հարման ճանապարհներից մեկն ուսուցման
գործընթացում գեղագիտական արժեքնե
րի ներառումն է: Գեղեցիկի առկայությունը

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

թույլ է տալիս սովորողին դրսևորելու նաև
տոկունություն, հետևողականություն, նպա
տակասլացություն և կամային այլ հատկա
նիշներ:
բ) բարոյական արժեքների ոլորտում՝
•	մարդկանց հետ փոխհարաբերու
թյունների, շրջակա միջավայրում կատար
վող երևույթների, իրադարձությունների հա
մարժեք ընկալում,
•	բարու, սիրո, արդարության և բա
րոյական այլ արժեքների ձևավորում:
Տարրական դպրոցում լեզուների ուսուց
ման կառուցվածքն ու բովանդակությու
նը միասնական են: Մայրենի լեզվի դասը
ինտեգրվում է գեղարվեստական ընթեր
ցանության դասի հետ՝ ուսումնական ձեռ
նարկներում գեղարվեստական տեքստերի
ներմուծմամբ:
Ընթերցանության դասերի ընթացքում
ձևավորվում են սովորողների լեզվական ճա
շակն ու խոսքային մշակույթը. ստեղծվում է
լեզվական–մշակութային միջավայր: Ընթեր
ցանության տեքստերը դպրոցականի բառա
պաշարի հարստացման մեծ հնարավորու
թյուն են ընձեռում՝ նրա գրավոր ու բանավոր
խոսքը զրույցներում, գրավոր աշխատանքի
տարբեր տեսակներում սահուն, անկաշկանդ,
պատկերավոր արտահայտելու համար:
Ուղղագրական–ուղղախոսական կանոն
ների և նորմերի յուրացումն ապահովում է
ուղղագրական գրագիտության բարձր մա
կարդակը և այդպիսով արժեքային վերա
բերմունք ձևավորում ուսումնական նյութի
նկատմամբ։
Մեր համոզմամբ այն վարժություններն
ու առաջադրանքները, որոնք ենթադրում են
տեքստում առկա արժեքային հակասություն
ների լուծման ուղիների ինքնուրույն որոնում,
հնարավորություն են տալիս հուզական–ար
ժեքային հակադրությունների առանձնաց
ման, դրական և բացասական կերպարների,
երևույթների շեշտադրման միջոցով առավել
ցայտուն ու ընկալելի դարձնելու բարին ու
չարը, գեղեցիկն ու տգեղը, վեհը ու ստորը:
Կրտսեր
դպրոցականներն
առանձ
նահատուկ սիրով են կատարում բառա
կազմական վարժությունները և այն առա
ջադրանքները, որոնք վերաբերում են
իմաստաբանությանը:
Նույնարմատ և տարարմատ հականիշ

ները, որոնք ձևավորում են հակադրույթ
(անտիթեզ), արտահայտում են հակասա
կան զգացումներ, տրամադրություններ,
հույզեր, հակադիր արժեքներ, ընդգծում
կյանքի, բնության, համայն տիեզերքի հա
կասական բնույթը (բարի–չար, գեղեցիկ–
տգեղ, վեհ–ստոր, հզոր–թույլ, լույս–խավար,
ծնունդ–մահ և այլն)։
Կրտսեր դպրոցականների արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորման տեսանկյու
նից բացառիկ կարևոր դեր ունեն գրավոր
խոսքի տեսակները` թելադրությունը, փո
խադրությունը, շարադրությունը: Թելադրու
թյան տեքստերը ոչ միայն լեզվաքերակա
նական գրագիտության հմտություններ են
ձևավորում, այլև ունեն ուսուցողական, դաս
տիարակչական, բարոյախրատական նշա
նակություն: Ստեղծագործական, ազատ,
ընտրովի, հորինողական թելադրություննե
րը, կապակցված խոսք կառուցելուց և քե
րականական նյութը յուրացնելուց բացի,
նպաստում են բառապաշարի հարստացմա
նը, ունեն զարգացնող նշանակություն:
Փոխադրությունները, որոնք զարգաց
նում են ստեղծագործական միտքը և վեր
լուծական մտածողությունը, ունեն դպրոցա
կանների արժեքային կողմնորոշումները
ձևավորելու ներուժ: Փոխադրության բնա
գիրն ընտրելիս ուսուցիչը պետք է հատկա
պես կարևորի տեքստի գեղարվեստական
արժեքը, սյուժետային կառուցվածքը, կեր
պարների հարստությունը, բնանկարները,
նաև այն, որ տեքստի բովանդակությունը
երեխային մղի ինքնուրույն դատողություն
ներ անելու, սեփական տեսակետ և դիրքո
րոշում ձևավորելու:
Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցականների
արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը
համակարգված գործընթաց է: Տարրական
դպրոցի գերակա խնդիրն է ազգային ար
ժեքների պահպանումը, ազգային և համա
մարդկային արժեքների ներդաշնակումը,
հայապահպան և հայակերտման գործըն
թացների ապահովումը: Իսկ դա հնարա
վոր է, եթե համապատասխան սոցիալական
ինստիտուտում ազգային, մշակութային,
բարոյական, ինքնության արժեքները փո
խանցվեն միջսերնդային համագործակցու
թյամբ:
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СООТНОШЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. МИНАСЯН
В статье рассматривается проблема формирования ценностных установок младших
школьников в современных условиях глобализации. Обосновано, что в начальной школе
приоритетная задача – сохранение национальных ценностей, гармонизация национальных
и общечеловеческих ценностей,обеспечение сохранения и обучения армян. А это возможно,
если в соответствующем социальном институте национальные, культурные, нравственные,
личностные ценности будут передаваться сотрудничеством поколений.

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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ХАЧАТ УР ЮЗБАШЯН

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОК АЗАТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАНЦОРОВ–БОРЦОВ ЗАПАДНОАРМЯНСКОГО
И ВОСТОЧНОАРМЯНСКОГО СТИЛЕЙ АРМЯНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ «КОХ»
(На примере Джавахского региона)
Постановка научной проблемы и ее
значение.
В статье изложены результаты исследо
вания по сравнению различий в содержание
и структуре соревновательной деятельности
танцоров–борцов в этих двух стилях армянс
кой национальной борьбы «Кох».
Сравнительный анализ результатов 258
поединков, проведенных 182 танцорами–бор
цами на открытых чемпионатах “Джавахка”
показал изменение правил соревнований,
значительно увеличили различия в содержа
тельных аспектах поединков танцоров–бор
цов западноармянского и восточноармянского
стилей армянской борьбы «Кох». При этом вы
явлено, что представители западноармянского
стиля имеют лучшие характеристики качества
побед в поединках и более высокие показате
ли результативности технических действий.
Танцоры–борцы западноармянского сти
ля армянской национальной борьбы «Кох»
отличаются более высокой активностью ве
дения борьбы, большим количеством прове
денных технических действий и выигранных
баллов, лучшими показателями интервала ре
зультативной атаки. Содержание и структура
соревновательных поединков танцоров–бор
цов в современной западноармянской и вос
точноармянской стилях различаются в том
числе изменением правил соревнований.
Правила соревнований устанавливают
определенные рамки, ограничивают круг
применяемых технических действий тан
цорами–борцами, оказывают влияния на
развитие техники обеих разновидностей ар
мянской национальной борьбы «Кох». Сог
ласно научным взглядом Р.А. Пилояна 1999

год1, в спортивной деятельности только со
ревнование может быть критерием эффек
тивности и целесообразности выполняемого
технического действия, и оно является мери
лом возможностей спортсмена.
Цель работы – проанализировать сорев
новательную деятельность танцоров–борцов в
западноармянской и восточноармянской сти
лях армянской национальной борьбы «Кох».
Методы исследования – анализ и обоб
щение данных специальной научно–методи
ческой литературы, педагогические методы
исследования. Изложение основного матери
ала и обоснование полученных результатов
исследования.
Нами анализировались технико–тактичес
кие действия танцоров–борцов на открытом
чемпионате Джавахского региона по восточ
ноармянскому и западноармянскому стилей
армянской национальной борьбы «Кох» сре
ди молодежий, проходившем в марте и апре
ле 2015 года. Просмотрено 258 схваток, из
них 138 в западноармянском стиле и 120 в
восточноармянском.
Анализ технико–тактических действий
данных схваток свидетельствует о том, что
результативных (оцененных) судьями ата
кующих технических действий было прове
дено 791. Из них в стойке (в обеих стилях
борьбы «Кох») выполнено 507 технических
действий (71%)(таблица 1), а в партере – 284
(29%) (только западноармянском стиле борь
бы «Кoх») (таблица 2).
1 Пилоян Рубен Артаваздович. Многолетняя подготовка
спортсменов–единоборцев: Учебное пособие. – поселок
Малаховка, 1999год– 99 стр.
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Таблица 1
Технические действия, выполненные танцорами–борцами западноармянской и восточно
армянскойстилях борьбы «Кох» в стойке
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

Количество выполненных % отношение ко всем выполнен
технических действий
ным техническим действиям

Группыприемов
Сваливаниясбиванием
Теснения, выталкивания за ковер
Переводы рывком
Переводы ныркам
Сваливанияскручиванием
Броскинаклоном
Броскиповоротом
Броскипрогибом
Броскиподворотом
Другиедействия

133
95
75
58
47
36
18
11
8
26
507

26,2
18,8
14,7
11,5
9,3
7,1
3,6
2,1
1,5
5,2
100

Таблица 2
Технические действия, выполненные танцорами–борцами западноармянского стиля
борьбы «Кох» в партере
N
п/п

Группыприемов

Количество выполненных
технических действий

1

Переворотынакатом

120

42,3

2

Переворотыперекатам

78

27,6

3

Переворотыскручиванием

61

21,4

4

Переворотыпереходом

15

5,4

5

Другиедействия

10

3,3

284

100

Всего

В результате анализа технических дейст
вий выполняемых танцорами–борцами в
стойке установлено, что такие технические
действия, как сваливания сбиванием–133
выполненных технических действий (26,2%);
теснения, выталкивания за ковер–95 (18,8%);
переводы рывком–75(14,7%) и переводы
нырком–58(11,5%) являются наиболее часто
используемыми атакующими действиями, а
146 (28,8%) редко используемые действия.
Технические действия выполняемые тан
цорами–борцами западноармянского стиля
армянской национальной борьбы «Кох» в
партере, наиболее часто выполнялись пере
вороты накатом–120 выполненных техничес
ких действий (42,3%); перевороты перека
том–78 (27,6%), перевороты скучиванием–61
(21,4%), а также остальные мало используе
мые технические действия– 25 (8,7%).
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% отношение ко всем выполнен
ным техническим действиям

Выводы исследований изменения ряда
пунктов правил соревнований обеих стилей
армянской национальной борьбы «Кох» от
разило и на тактике ведения соревнователь
ных поединков, на объеме и содержании
технических действий, на эффективности и
результативности техники танцоров–борцов
и методики подготовки к соревнованиям.
Обобщая результаты двух соревнований
западноармянского и восточноармянского
стилей борьбы «Кох», твердо можно конста
тировать следующее: из 258 анализируемых
схваток технических действий в целом (в
стойке и партере) было отмечено 791 в сред
нем каждой схватке 3 технических действий.
Результаты соревновательных схваток на
протяжении всего периода подготовки фик
сируются в соответствующих протоколах, и
на любом её этапе выводится усредненный
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балл. Такая система оценки, на наш взгляд,
должна стимулировать танцоров–борцов бо
роть
ся до кон
ца, за каж
дый балл, так как
оценивается ведение каждой схватки. Наши
мнения совпадают по этому вопросу с Беке
товым Владимиром Алексеевичем 1980 год1.
Эти соревнования являются косвенным
подтверждением того, что танцоры–борцы
западноармянского стиля армянской наци
ональной борьбы «Кох» ведут борьбу более
рискованно и результативно. Таким образом,
завершая сравнительный анализ спортивно–
технических показателей соревновательной

деятельности танцоров–борцов в западноар
мянском и восточноармянском стилях борьбы
«Кох», мы пришли к следующему заключе
нию, что содержание и структура соревно
вательных поединков танцоров–борцов двух
стилей, различаются весьма значительно, а
последние некоторые изменения правил со
ревнований с нашей стороныс 2015 года в
существенной мере способствуют увеличе
нию масштаба этих различий и, тем самым,
вносят в сохранение и укрепление позиций
двух основных стилей армянской националь
ной борьбы «Кох» в современном мире.
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Խ. ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
Շարժողական գործողությունների տեխնիկայի կատարելագործումը հանդիսանում է ֆի
զիկական դաստիարակության ամբողջական համակարգի կարևոր և անբաժանելի բաղադ
րամաս: Մրցումների ժամանակ պարող–ըմբիշների կողմից կիրառվող տեխնիկական և մար
տավարական գործողությունների վերլուծությունը թույլ է տալիս բացահայտել հայկական
ազգային ըմբշամարտի տեխնիկայի զարգացման միտումները, որոշել այս կամ այն հնարքի
կիրառման հաճախականությունը և արդյունավետությունը, առանձնացնել մրցումների ար
դյունքների վրա ազդող պարող–ըմբիշների տեխնիկական և մարտավարական բնութագ
րերը: Հետազոտության արդյունքում որոշվել են հայկական ազգային “Կոխ“ ըմբշամարտի
արևմտահայկական և արևելահայկական տարատեսակների պարող–ըմբիշների զինանոցը
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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կազմող առավել հաճախ կիրառվող տեխնիկական և մարտավարական գործողությունները:
Հեղինակների կողմից մշակված մանկավարժական գնահատման չափանիշները թույլ
են տալիս վերահսկել պարող–ըմբիշների մրցակցային գործունեության շարժընթացը պատ
րաստման ցանկացած փուլում, դնել և հաջողությամբ լուծել նպատակային խնդիրները,
ձևավորում են մրցակցային գործունեության, մարտական, ասպետական 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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ԼԻԼԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ

ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՎՐԱ
Հոդվածում ներկայացվում է դպրոցի
կառավարման ոճի ու անձնակազմի մոտի
վացիայի կարևորությունը հանրակրթական
համակարգի զարգացման և որակի ապա
հովման գործում: Խոսվում է անձնակազ
մի կառավարման ոճերի բնութագրիչների,
ուսումնական հաստատությունում կիրառ
վող առանձնահատկությունների և մոտի
վացիայի փոխկապակցվածության մասին:
Դիտարկվում է կառավարման ոճերի ազդե
ցությունը մանկավարժական անձնակազմի
մոտիվացիայի վրա:
Հետադարձ հայացք գցելով մարդկային
պատմությանը` անհերքելի է, որ կառավա
րում հասկացությունն առաջացել է մարդ
կային հասարակության հետ միաժամանակ:
Ունենալով բազմադարյան զարգացում՝ կա
ռավարումը` որպես գիտություն, ձևավորվել
է 19–րդ դարի վերջին, երբ հասունացան
դրա ձևավորման համար նախադրյալները:
Կառավարումը դիտվում է որպես մեթոդնե
րի, ձևերի և մեխանիզմների համախումբ,
որոնց շնորհիվ իրականացվում է կազմա
կերպության արդյունավետ գործունեություն
(10, 9): Կառավարումը դիտարկվում է որ
պես առանձին միավորների՝ կազմակերպու
թյունների գործունեության իրականացման
մեխանիզմ, որը կազմակերպության ար
դյունավետ գործունեության իրականացման
նպատակով համախմբում է մտավոր ու նյու
թական ռեսուրսները:
20–րդ դա
րի սկզ
բից մշակ
ված և ձևա
վորված կառավարման տեսությունները
նպաստեցին և իրենց ազդեցությունն ունե
ցան նաև կրթության ոլորտի կառավարման
զարգացման վրա: Դպրոցի կառավարումը՝
որպես գիտություն, ձևավորվել է ԱՄՆ–ում
20–րդ դարի սկզբին: Գրեթե նույն ժամանա
կահատվածում կրթության բնագավառում
գիտական կառավարման փորձը, որն իր
վրա կրում էր կառավարման դասական տե
սության ազդեցությունը, տարածում գտավ
նաև եվրոպական մի շարք երկրներում:

Դպրոցի կառավարման դիտարկվում է
որպես ամբողջական մանկավարժական
անձնակազմի և ուսումնական գործընթացի
կանոնակարգված փոխազդեցություն՝ հիմն
ված իր օբյեկտիվ օրենքների վրա, որոնք
ուղղված են հասնելու օպտիմալ արդյունքնե
րի (2, 7): Դպրոցի կառավարումը նպատա
կաուղղված գործունեության տեսակ է, որի
միջոցով իրականացվում է ուսումնական
հաստատության բոլոր տեսակի ռեսուրսնե
րի (նյութական և ոչ նյութական՝ մարդկային)
արդյունավետ կառավարում: Դպրոցի կա
ռավարումը` որպես սոցիալական կառա
վարման ձև, ենթադրում է առաջին հերթին
մի խումբ անձանց (տնօրեն, փոխտնօրեն
ներ, ուսուցիչներ, այլ մանկավարժական
աշխատողներ, ծնողներ) համագործակցու
թյուն, որի նպատակն է ուսումնադաստիա
րակչական աշխատանքների կազմակեր
պումը և իրականացումը՝ ուղղված գալիք
սերնդի կրթությանը, դաստիարակությանը,
մասնագիտական կողմնորոշմանը, քաղա
քացու ձևավորմանը: Ներդպրոցական կա
ռավարման առաքելությունն ուսումնական
հաստատության արդյունավետ գործունե
ություն ապահովելու նպատակով բարեն
պաստ ներքին և արտաքին պայմանների
ստեղծումն է:
Տնտեսության զարգացման ներկայիս
փուլում, որտեղ կարևորվում են կազմակեր
պության մարդկային ռեսուրսները, կառա
վարման ոլորտում հատկապես արդիական
են անձնակազմի խթանման և մոտիվացիայի
խնդիրները: Հարկ է գիտակցել, որ խիստ
մրցակցության պայմաններում դրված նպա
տակներին հասնելու համար կազմակերպու
թյուններին բավարար չէ ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ներդնումը և բարձր որա
կավորված մասնագետների առկայությունը:
Որպես կանոն, առանց աշխատակիցների
(տվ յալ դեպքում՝ մանկավարժական ան
ձնակազմի) մոտիվացիայի ուսումնական
հաստատության գործունեությունն արդյու
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նավետորեն չի իրականացվում: Ելնելով
այս ամենից՝ աշխատանքային գործընթացը
պետք է կազմակերպել այնպես, որ կազմա
կերպությունում յուրաքանչյուրն աշխատի
արդյունավետ և կազմակերպական նպա
տակներին հասնելու համար գործադրի իր
առավելագույն ջանքերը, այլ կերպ ասած՝
մոտիվացված կատարի իր մանկավարժա
կան գործունեությունը:
Ժամանակակից կրթական համակարգի
զարգացումներին համընթաց` զարգանում
է նաև հանրակրթական դպրոցը՝ դառնալով
ավելի ինքնավար, նորարար և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման ժամանակակից
պահանջներին համահունչ: Այս ամենը բե
րում է դպրոցի կառավարման ոլորտում նոր
մարտահրավերների՝ պահանջելով մարդ
կային ռեսուրսների հետ աշխատանքի նոր
մեթոդներ: Հանրակրթական համակարգի
որակի բարձրացման նպատակով դպրոցի
ղեկավարությունը պետք է նորովի դիտար
կի մանկավարժական անձնակազմի՝ իր
աշխատանքից բավարարվածության, մոտի
վացիայի և կառավարման ոճերի հիմնախն
դիրները։
Մոտիվացիան մարդկային ռեսուրսնե
րի կառավարման տեսության առանցքային
հասկացություններից է, քանի որ այն խթա
նում է անձնակազմին՝ կատարելու աշխա
տանք, և զուգահեռաբար տանում է աշխա
տակիցների անձնական պահանջմունքների
բավարարմանը, ինչն էլ բերում է կազմա
կերպական նպատակների իրագործման
(4, 124): Ը
ստ մեկ այլ մո
տեց
ման՝ «մո
տի
վացիան աշխատակիցների՝ սեփական պա
հանջմունքների և հետաքրքրությունների
բավարարման նպատակով դեպի ակտիվ
աշխատանքային գործունեություն խթան
ման գործընթաց է՝ համատեղված կազմա
կերպական նպատակներին հասնելու հետ»
(9, 45): Կազմակերպության ղեկավարի հիմ
նական խնդիրների շարքում պետք է լինեն
անձնակազմի մոտիվացման հիմնահարցե
րը՝ այսինքն` աշխատանքի համար այնպիսի
պայմանների ստեղծումը, որոնք կխթանեն
աշխատակիցներին իրականացնելու գործո
ղություններ՝ ուղղված հասնելու կազմակեր
պական նպատակներին:
Դպրոցի տնօրենն իր պաշտոնավար
ման ընթացքում իրականացնում է բազմա
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թիվ գործառույթներ՝ ներառելով բազում խն
դիրների լուծում տնտեսական, մարդկային,
ֆինանսական, սոցիալական ոլորտներում:
Դպրոցի կառավարման ընթացքում յուրա
քանչյուր ղեկավար որդեգրում է կառավար
ման որևէ ոճ՝ նպատակ ունենալով արդյու
նավետորեն լուծել դպրոցի առջև ծառացած
խնդիրները: Վերջին ժամանակներս նկատ
վում է դպրոցի տնօրենների պարտականու
թյունների և գործառույթների ավելացման
միտում: Այդուհանդերձ դպրոցի ղեկավարը
պետք է տիրապետի նաև անձնակազմի մո
տիվացման մեթոդներին և ձևերին, դրանց
առավելություններին և հանրակրթական
դպրոցում դրանց կիրառման առանձնա
հատկություններին:
Ղեկավարությունն կազմակերպության
արդյունավետության բարձրացման և աշ
խատակիցների մոտիվացման համար կի
րառում է ինչպես նյութական խթանող մի
ջոցներ (աշխատանքի վարձատրությունը,
անձնակազմի մասնակցությունը կազմա
կերպության եկամտաբերությանը և այլն),
այնպես էլ ոչ նյութական: Ոչ նյութական
միջոցների շարքին են դասվում կազմակեր
պության բարենպաստ բարոյահոգեբանա
կան մթնոլորտը, համատեղ աշխատանքը,
կառավարման ոճը, մեթոդները և մոտիվա
ցիան:
Այն հարցին, թե ինչով է պայմանավոր
ված
անձնակազմի
բարոյահոգեբանա
կան մթնոլորտի զարգացումը, գրականու
թյան մեջ տեսակետ կա, որ այն ներառում
է ներանձնային հարաբերությունները, այդ
թվում՝ ղեկավարի հետ, կառավարման ոճը,
ֆիզիկական միջավայրի ազդեցությունը,
աշխատանքի կազմակերպումը, մոտիվա
ցիոն համակարգը (6, 288): Անձնակազմի
աշխատանքի արդյունավետության և բարո
յահոգեբանական մթնոլորտի փոխկապակց
վածությունը կազմակերպության ղեկավարի
հիմնական խնդիրն է: Այս իսկ պատճառով
որոշ մասնագետներ նշում են, որ «ղեկավա
րի անձնային և գործնական հատկանիշնե
րի արդյունավետ համադրումը, ինչպես նաև
կառավարման աճի արդյունավետ ընտրու
թյունը կազմակերպության առջև առաջա
ցած խնդիրների լավագույնս լուծման գրա
վականն են» (7, 52): Կազմակերպության
սոցիալ–հոգեբանական միջավայրը կախ
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ված է ոչ միայն ղեկավարի կառավարման
ոճից և մոտիվացիայից, այլև դրանց փոխ
հարաբերակցությունից (3, 234): Այսպիսով՝
անձնակազմի բարենպաստ բարոյահոգե
բանական մթնոլորտի և աշխատակիցների
մոտիվացիայի վրա ազդող կարևորագույն
գործոններից է ղեկավարի կառավարման
ոճը, որը որոշում է կազմակերպությունում
տիրող մթնոլորտը, աշխատանքի նկատ
մամբ հետաքրքրությունն ու բավարարվա
ծությունը:
Մասնագիտական գրականության շրջա
նակներում կառավարման ոճերի ուսումնա
սիրություններն սկիզբ են առել 20–րդ դարի
30–ական թվականներից։ Կառավարման
համակարգերի փոփոխման արդյունքում
տեղի է ունեցել նաև որակական հեղաշրջում
կառավարման ոճերում: Գրականության
մեջ հանդիպում են կառավարման ոճ հաս
կացության մի շարք սահմանումներ, որոնք
այն բնութագրում են տարբեր տեսանկյուն
ներից: Կառավարման ոճը ենթադրում է կա
ռավարման գործընթացում ենթակաների
նկատմամբ ղեկավարի գործողությունների
մեթոդների և ձևերի ամբողջություն (1, 97):
Կառավարման ոճը ղեկավարի վարքագծի
բնորոշումն է, որն ազդում է ենթակաների
վրա և խթանում է նրանց հասնելու կազմա
կերպական նպատակների (8, 4): Ըստ մեկ
այլ սահմանման՝ «կառավարման ոճը մի
շարք մեթոդների, ձևերի, վարքագծի չափա
նիշների միասնություն է, որն օգնում է ղե
կավարին անձնակազմում կազմակերպելու
արդյունավետ հաղորդակցություն, ինչպես
նաև ունենալու արդյունավետ ազդեցություն
ենթակաների վրա՝ լուծելու իրենց առջև դր
ված խնդիրները» (12, 2046): Ղեկավարի
կառավարման ոճը, որպես կանոն, նրա այ
ցեքարտն է և կարող է ծառայել որպես իր
գործունեության որակի բնորոշիչ, ինչպես
նաև անձնակազմում այնպիսի մթնոլորտ
ստեղծելու հնարավորություն, որը մեծաց
նում է կազմակերպության արտադրողակա
նությունը: Կիրառվող կառավարչական ոճը
կարող է հանդես գալ որպես ղեկավարի՝
անձնակազմի մոտիվացիայի և կազմակեր
պության արդյունավետության բարձրաց
ման գործունեության որակի բնութագրիչ:
Տարբեր հեղինակներ տարբեր կերպ են դա
սակարգել դրանք: Ըստ Կ. Լևինի՝ առանձ

նացվում են կառավարման հետևյալ ոճերը,
որոնք հիմնված են ղեկավարի գործառույթ
ների և ընդունվող որոշումների կենտրոնաց
ման աստիճանների վրա.
•
ավտորիտար
•
դեմոկրատական
•
լիբերալ:
Կառավարման ավտորիտար ոճը բա
վական երկար ժամանակ գերիշխող է եղել
հասարակական կյանքում, սակայն հանրու
թյան կրթական մակարդակի բարձրացման
շնորհիվ մարդիկ ձգտում են աշխատել առա
վել ազատ և մոտիվացնող միջավայրում:
Այդ իսկ պատճառով կառավարման ավտո
րիտար ոճը ներկայումս զիջում է իր կիրառ
ման մասշտաբայնությամբ: Ավտորիտար
ոճի հիմնական բնութագրիչներն են՝
•
իշխանության և պատասխանատ
վության կենտրոնացում ղեկավարի ձեռ
քում.
•	կազմակերպության նպատակների
և դրանց իրականացման ուղիների միանձ
նյա սահմանում.
•	հաղորդակցական
ուղղահայաց
հոսքեր. հրամանները գալիս են վերևից՝
առանց ենթակաների կարծիքի հաշվի առն
ման.
•
աշխատակիցների մոտիվացիոն հա
մակարգի բացակայություն, իսկ եթե այն կա,
ապա միայն բացասական մոտիվացիա (հո
գեբանական ճնշում, ստիպողականություն,
վախի զգացման կիրառում) (5, 38. 1, 97):
•	խիստ վերահսկողական համակար
գերի կիրառում. չափից մեծ վերահսկողու
թյունը վատ է անդրադառնում մոտիվացի
այի վրա (5, 34):
Ավտորիտար ոճի կիրառումը ճնշում է
աշխատակիցների
ստեղծագործականու
թյունը և նախաձեռնողականությունը, ինչն
անթույլատրելի է հատկապես կրթական
հաստատությունների կառավարման դեպ
քում: Ստեղծագործականությունից և նախա
ձեռնողականությունից զուրկ մանկավարժ
ների աշխատանքը չի կարող բերել որակյալ
հանրակրթական համակարգի կայացման և
ուսյալ հասարակության ձևավորման:
Իր բացասական կողմերի գերակայու
թյան պայմաններում որպես դրական կողմ
առանձնացվում է այն, որ կառավարման այս
ոճն արդյունավետորեն կիրառելի է ճգնա
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ժամային իրավիճակներում, երբ որոշումնե
րի կայացման օպերատիվության բարձրաց
ման նպատակով երբեմն դեմոկրատական
ոճից նպատակահարմար է անցում կատա
րել ավտորիտար ոճին (11, 167):
Իր կատարած հետազոտություններում
Կ. Լևինը հայտնաբերեց, որ ավտորիտար
ոճի կիրառման դեպքում ղեկավարն իր աշ
խատակիցներից հասնում է բարձր արդյու
նավետության և որպես արդյունք՝ առավել
մեծ ծավալների աշխատանքի, քան դեմոկ
րատական ոճի կիրառման դեպքում: Սա
կայն ավտորիտար ոճի կիրառման դեպքում
անձնակազմում նկատվում է արտաքին բա
ցասական մոտիվացիայի գերակայություն
արտաքին դրական կամ ներքին մոտիվա
ցիայի նկատմամբ, ինչպես նաև հարաբե
րությունների ագրեսիվություն: Միևնույն
ժամանակ լիբերալ ոճի կիրառման դեպքում՝
համեմատած դեմոկրատական ոճի կիրառ
ման, նույն
պես նվա
զել է կա
տար
ված աշ
խատանքի որակը (12, 2047–2048): Հարկ
է նշել, որ դրական մոտիվացիան առավել
արդյունավետ է գործում, քան բացասա
կանը, քանի որ մշտական վախի մթնոլոր
տում աշխատանքը և թերացումների համար
ստացվող պատիժները բերում են մոտիվա
ցիայի նվազման և աշխատանքից անբա
վարարվածության զգացման: Այսպիսով`
կառավարման ավտորիտար ոճի կիրառումը
հանգեցնում է կազմակերպության ներսում
ներանձնային հարաբերությունների լար
ման, աշխատանքից բավարարվածության
նվազման և արտաքին բացասական մոտի
վացիայի: Ներդպրոցական կառավարման
մեջ այս ո
ճի կի
րա
ռու
մը խոր
հուրդ չի տր
վում, եթե իրավիճակը խիստ ճգնաժամային
չէ, քանի որ հանրակրթական համակարգի
զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է
խթանել մանկավարժական անձնակազմի
ստեղծագործականությունը, նախաձեռնո
ղականությունը, մասնակցությունը ներդպ
րոցական կառավարմանն ու որոշումների
կայացմանը:
Կառավարման դեմոկրատական ոճը
վեր է հանվել հասարակական կազմակեր
պությունների ադմինիստրատիվ բարե
փոխումների բանավեճերի արդյունքում և
բնութագրվում է անձնակազմի նկատմամբ
վստահությամբ, ենթակաների իրազեկ
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մամբ, աշխատակիցների նախաձեռնողա
կանության և ստեղծագործականության
խրախուսմամբ:
Դեմոկրատական ոճի հիմնական բնու
թագրիչներն են՝
•
որոշումների կայացում՝ հիմնված
մասնակցության վրա.
•	հաղորդակցության
ակտիվորեն
իրականացում երկու ուղղություններով.
•
աշխատակիցների «ես»–ի ճանաչում.
•
խնդիրների քննարկում ենթականե
րի հետ.
•
նրանց կարծիքի հետ հաշվի նստում
և արձագանքում քննադատություններին.
•
ենթականերին ընթացիկ վիճակի
մասին տեղ յակ պահում.
•	ղեկավարի մոտիվացնող վարքագծի
առկայություն, որն ուղղված է դեպի պահանջ
մունքների բավարարումը և խթանումը (5, 41).
•
ազդեցության այնպիսի մեխանիզմ
ների ընտրություն, որոնք առնչվում են ավե
լի բարձր մակարդակի պահանջմունքների
բավարարմանը (պատկանելություն, ինք
նադրսևորում, ինքնաիրացում):
Այս ո
ճի թույլ կող
մե
րից կա
րե
լի է նշել
այն, որ շատ ժամանակ է խլում որոշումների
կայացման համար: Կառավարման դեմոկ
րատական և ավտորիտար ոճերը, որպես
կանոն, ունեն աշխատանքի հավասարա
չափ արդյունավետություն, սակայն աշխա
տանքից բավարարվածությունն առավել
բնորոշ է կառավարման դեմոկրատական
ոճին, իսկ արտակարգ իրավիճակներում
աշխատանքից առավել մեծ բավարարվա
ծություն է նկատվում ավտորիտար ոճով կա
ռավարող ղեկավարների անձնակազմում
(8, 4): Ներդպրոցական կառավարման մեջ
մասնագետները խորհուրդ են տալիս կի
րառել կառավարման դեմոկրատական ոճը,
քանի որ մանկավարժական անձնակազմի
հետ հարաբերություններում վերոնշյալ մո
տեցումներն առավել բարձրացնում են վեր
ջիններիս մոտիվացիան, ասել է թե՝ աշխա
տանքի արդյունավետությունն ու որակը:
Կառավարման լիբերալ ոճը բնութագր
վում է աշխատակիցների նկատմամբ ցածր
պահանջներով, թողտվությամբ, կարգապա
հության և խստության բացակայությամբ,
ղեկավարի դերի պասիվությամբ, գործողու
թյունների լիակատար ազատությամբ: Լիբե
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րալ ոճի հիմնական բնութագրիչներն են՝
•
խմբին իրենց նախընտրած ռեժի
մով ինքնակառավարման համար հնարավո
րության ընձեռում.
•	հորիզոնական
ուղղությամբ հա
ղորդակցության իրականացում.
•
ենթակաների հանդեպ վերահսկո
ղության ցածր մակարդակ կամ բացակայու
թյուն.
•
առանց ղեկավարի միջամտության
բարձր նախաձեռնողականություն ցուցաբե
րելու թողտվություն:
Այս ոճի թույլ կողմերից է այն, որ առանց
ղեկավարի միջամտության խումբը կարող
է փոխել շարժման ուղղությունը և նվազեց
նել աշխատանքի արտադրողականությունը:
Լիբերալ ոճն արդյունավետ է ստեղծագոր
ծական աշխատանքով զբաղվող խմբերի
ղեկավարման համար (գիտնականների, ար
վեստագետների խմբեր): Նման ազատու
թյունը խթանում է ստեղծագործականությու
նը: Ներդպրոցական կառավարման մեջ այս
ոճի կիրառումը կարող է հանգեցնել ման
կավարժական անձնակազմի գործունեու
թյան որակի վատթարացման և կրթության
որակի նվազման: Աշխատանքի նկատմամբ
վերահսկողական և գնահատման համա
կարգերի բացակայությունը բերում է ման
կավարժական անձնակազմի մոտիվացիայի
նվազման: Առավել ևս մեծ դպրոցների կա
ռավարման դեպքում այս ոճին բնորոշ թողտ
վությունը կարող է խստորենս ազդել ապագա
սերնդի կրթվածության մակարդակի վրա:
Կազմակերպության կառավարման ոճը
պետք է ընտրել՝ հաշվի առնելով աշխա
տակիցների գիտակցական մակարդակը և
մոտիվացվածության աստիճանը: Ըստ Դ.
ՄակԳրեգորի՝ մարդիկ ծույլ և անպատաս
խանատու չեն և ճիշտ մոտիվացման դեպ
քում կարող են դառնալ ստեղծագործ և ցու
ցաբերել բարձր պատասխանատվություն:
Ամփոփելով կատարված ուսումնասի
րությունները՝ կարելի է ասել, որ առկա է
փոխկապակցվածություն ներդպրոցական
կառավարման ոճի և մանկավարժական ան
ձնակազմի մոտիվացիայի միջև: Կառավար
ման յուրաքանչյուր ոճ ունի իր առանձնա
հատկությունները, իսկ դրանց կիրառումը
կարող է ազդել աշխատակիցների մոտի
վացիայի վրա: Կառավարման ավտորիտար

ոճի կիրառումը կարող է անհարկի խստու
թյամբ, վերահսկողությամբ ապամոտիվաց
նել մանկավարժներին: Այն առավելապես
նպատակահարմար է կիրառել ռազմական
կամ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ
անհրաժեշտ է ընդունել հրատապ որո
շումներ, որոնք պետք է կատարվեն խիստ
ճշգրտությամբ և կարգապահությամբ: Հան
րակրթական հաստատություններում, որ
պես կանոն, նման իրավիճակները հազվա
դեպ են հանդիպում, այդ իսկ պատճառով
ներդպրոցական կառավարման մեջ հարկ
է խուսափել ավտորիտար ոճի կիրառումից:
Բացի այդ, ավտորիտար ոճին բնորոշ խս
տությունը և աշխատակիցների անձի հաշվի
չառնումը կարող է բերել մանկավարժների
ստեղծագործականության և նախաձեռնո
ղականության ճնշման:
Չնայած որ կառավարման լիբերալ ոճը
ենթադրում է մեծամասշտաբ ազատության
հնարավորություն, սակայն վերջինս նույն
պես կիրառելի չէ ներդպրոցական կառավար
ման մեջ, քանի որ վերահսկողության բացա
կայությունը, ղեկավարության անտարբեր
վերաբերմունքը և մոտիվացիոն համակարգի
պասիվությունը կամ բացակայությունը նույն
պես չեն նպաստում մանկավարժական ան
ձնակազմի մոտիվացիայի զարգացմանը:
Այսպիսով՝ ուսումնական հաստատու
թյունների, մասնավորապես դպրոցների
կառավարման համար ամենաարդյունավե
տը դեմոկրատական ոճի կիրառումն է, որը
չի առանձնանում ծայրահեղ մոտեցումներով
և նպաստում է մանկավարժական անձնա
կազմի մոտիվացիայի բարձրացմանը: Ման
կավարժներն առավել մոտիվացված են կա
տարում իրենց պարտականությունները, երբ
մասնակցում են դպրոցի կառավարմանը և
որոշումների կայացմանը, երբ դպրոցի ղե
կավարությունը հաշվի է առնում իրենց ան
ձը, իսկ հաղորդակցությունը տեղի է ունենում
ինչպես վերևից ներքև, այնպես էլ հակառակ
ուղղությամբ: Մանկավարժական անձնա
կազմին անհրաժեշտ է նաև ստեղծագործա
կան ազատություն և նախաձեռնողականու
թյան խթանում, ինչը մեծապես նպաստում
է մոտիվացիայի զարգացմանը: Այս ամենին
հնարավոր է հասնել ներդպրոցական կառա
վարման առավել նպատակահարմար՝ դե
մոկրատական ոճի կիրառման դեպքում:
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ НА МОТИВАЦИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Л. ОГАНЯН
В статье представляется важность стиля управления школой и мотивации персонала в
развитии и обеспечения качества общего образования. Говорится о дескрипторах стилей
управления персонала, особенностях использования в учебном заведении и связи с мотива
цией. Рассматривается воздействие стилей управления на мотивацию педагогического кол
леткива.

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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ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱՔԱՐ
Մարդկության կողմից ստեղծված նյու
թական և հոգևոր արժեքներն իրենց ար
տացոլումն են գտնում կրթության և դաս
տիարակության բովանդակության մեջ,
մանկավարժի ստեղծագործական գործու
նեության միջոցներում: Մանկավարժական
մշակույթը ընդհանուր մշակույթի մի մասն է,
այդ մասին ժամանակին գրել են Յան Ամոս
Կոմենսկին, Մ. Վ. Լոմոնոսովը, Կ. Դ. Ու
շինսկին: Ըստ Վ. Ա. Սուխոմլինսկու` մանկա
վարժական մշակույթի մեջ պետք է առանձ
նացնել հետևյալ բաղադրիչները՝
•	մարդասիրությունը, աշակերտի մտ
քին և սրտին անմիջականորեն դիմելը,
•
իր առարկայի խոր իմացությունը,
մանկավարժական գործընթացի բոլոր նր
բություններին տիրապետելու ունակությու
նը, մանկավարժի հուզականությունը, զգա
յունակությունը, զգացմունքայնությունը,
•	գործունեության տարբեր ձևերում
երեխայի անհատական, տարիքային, հոգե
բանական առանձնահատկությունների ու
սումնասիրման մեթոդների հարստությունն
ու բազմազանությունը,
•	մանկավարժի ստեղծագործական
լաբորատորիայի առկայությունը,
•	մանկավարժի գործունեության մեջ
հոգեբանական ամուր հիմքը,
•
ուսուցչի լեզվական մշակույթը, խոս
քի մատչելիությունը, տրամաբանությունը,
դիտողականությունը, ինքնավերահսկումը,
արտահայտչամիջոցների հղկվածությունը:
Մանկավարժական մշակույթի խնդրի
հետազոտության սկիզբը կարելի է համա
րել 20–րդ դարի 70–80–ական թվականնե
րը, երբ մանկավարժական մշակույթը սկսեց
դիտարկվել որպես մշակույթի դրսևորում
և հասարակության հոգևոր գործունեու
թյան որոշակի արտահայտություն: Ընդհա
նուր մշակույթը և մասնագի–տական մշա
կույթը դիտարկվում են փոխադարձ կապի
մեջ և փոխպայմանավորված են միմյան
ցով: Ուսուցչի մանկավարժական մշակույ
թը ձևավորվում և զարգանում է ընդհանուր

մշակույթի հիման վրա և ունի իմացական–
ճանաչողական, տեղեկատ–վական, հաղոր
դակցական գործառույթներ:
Կրթության անձնակողմնորոշիչ հայեցա
կարգի ձևավորման արդյունքում սկսե–ցին
ուսումնասիրվել մանկավարժական մշակույ
թի առանձին կողմեր՝ բարոյա–էթիկական,
հաղորդակցական:
Ներկայումս «մանկավարժական մշա
կույթ» հասկացությունը ներառում է և՛ հո
գեբանամանկավարժական գիտելիքները,
և՛ մանկավարժի էթիկան, տակտը, մանկա
վարժական տեխնիկան, խոսքի մշակույթը,
մեթոդական վարպետությունը, անձնային
հատկանիշները: Այս մոտեցումը մեծ մա
սամբ պայմանավորված է նրանով, որ «ման
կավարժ» հասկացությունը բովանդակում է
մասնագիտությունը, սոցիալական դերը,
գործունեության ձևը, անձի ուղղվածությու
նը:
Մանկավարժական մշակույթը ուսուցման
և դաստիարակության գործընթացում դրս
ևորվում է որպես ամբողջական համալիր՝
ներառելով ոչ միայն ընդհանուր գծեր, այլև
յուրաքանչյուր դասավանդողի անձնային
հատկանիշները: Մանկավարժական մշա
կույթի տիրապետման գործընթացը բազ
մաշերտ և երկարատև գործընթաց է, որը
պահանջում է անընդհատ ինքնակատարե
լագործում, ինքնակրթություն և ինքնազար
գացում: Մանկավարժական մշակույթը ման
կավարժական գործընթացի պայմաններում
ընդհանուր մշակույթի յուրահատուկ դրսևո
րում է:
Վ. Ա. Բարաբանշչիկովը մանկավար
ժական մշակույթի հիմնական բաղադրա
տարրեր է դիտարկում հոգեբանամանկա
վարժական գիտելիքների իմացությունը,
բարոյական անբասիր կերտվածքի, մտա
վոր և հուզական հատկանիշների ներդաշ
նակ զուգակցումը, գիտական, մանկավար
ժական, հետազոտական ունակությունների
համատեղումը, մեթոդամասնագիտական
հմտությունները, անընդհատ ինքնակատա
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րելագործումն ու պահանջկոտությունը իր
գիտելիքների նկատմամբ (1, էջ 73):
Մի շարք հետազոտողներ, ելնելով այ
սօրվա իրականությունից, որում առկա են
կրթության մարդասիրացման կայուն մի
տումներ, փորձ են անում տալ 21–րդ դարի
ուսուցչի լիարժեք նկարագիրը: Վ. Ի. Անդրե
ևը ներկայացնում է երրորդ հազարամյակի
ուսուցչի անձի մոդելը, որին հատկանշական
են՝
•
կրթվածությունը՝
գիտության
և
արվեստի տարբեր բնագավառների վե
րաբերյալ գիտելիքներ, առաջադիմական
հայացքներ, բարձր բարոյականություն, գե
ղագիտական ճաշակի և հոգևոր մշակույ
թի զարգացվածություն, ստեղծագործական
ինքնազարգացում,
•	հոգևոր զարգացած ներաշխարհը՝
բարոյական բարձր հատկանիշները, սերը
դեպի երեխաները, մասնագիտական կոչ
ման և կյանքի նպատակների գիտակցումը,
միջանձնային հարաբերությունների ներդաշ
նակությունը, դիմացինի հոգին թափանցելու,
անդրադարձ կատարելու ունակությունը,
•
ստեղծագործական հատկանիշնե
րը՝ նորի և ինքնատիպի որոնումը, ստեղ
ծագործական գործունեության դրդապատ
ճառների առկայությունը, իր և սաների մեջ
ստեղծագործական ունակությունների զար
գացումը, կյանքում, մասնագիտական գոր
ծունեության մեջ և մշակույթի աշխարհում
ազատության զգացումը և ինքնորոշման ու
նակությունը,
•
ազատությունը՝ անձնական և մաս
նագիտական
պատասխանատվության
բարձր մակարդակը, հոգևոր և նյութական
արժեքների աշխարհում կողմնորոշվածու
թյունը, որոշումներ ընդունելու ունակությու
նը, կենսական դիրքորոշումը,
•	մարդասիրությունը՝ գթասրտությու
նը, այլոց օգնելու ունակությունը, համբե
րատարությունը, դիմացինին լսելու և նրա
կարծիքը հարգելու կարողությունը, աշա
կերտների, նրանց ծնողների, գործընկերնե
րի հետ համագործակցելու ձգտումը,
•	քաղաքացիական ակտիվությունը՝
շրջապատում և աշխարհում տեղի ունեցող
իրադարձությունների
գնահատումներում
դատողությունների և վերլուծությունների
օբյեկտիվությունը,
հայրենասիրությունը,
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պարտքի և պատասխանատվության զգա
ցումը, լավատեսութունը, իր և այլ ժողո
վուրդների պատմության ու մշակույթի իմա
ցությունը,
•
մրցունակությունը՝
ժամանակի
ոգուն և մասնագիտական պահանջներին
համապատասխանությունը,
մանկավար
ժական առաջադիմական փորձի ուսում
նասիրումը, այդ փորձի ստեղծագործաբար
կիրառումը և զարգացումը, հետազոտական
աշխատանք կատարելու ունակությունը,
մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգի
աներին տիրապետումը, աշխատանքում
բարձր արդյունքների հասնելու ձգտումը,
•	հաղորդակցումը մշակույթին՝ սոցի
ալ–մշակութային իրավիճակների վերաբե
րյալ գիտելիքներ, ժողովրդական ծեսերի,
սովորույթների և ավանդույթների իմացու
թյուն, արվեստի տեսակների վերաբերյալ
գիտելիքներ և խոր հետաքրքրություն, սո
վորողների մեջ մշակույթի նկատմամբ հե
տաքրքրության ձևավորում (2):
21–րդ դարի ուսուցչի՝ Վ. Ի. Անդրեևի
կողմից առաջարկվող մոդելի վերլուծությու
նը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այդպիսի
ուսուցիչը պետք է տիրապետի մանկավար
ժական բարձր մշակույթի:
Մանկավարժական մշակույթն ունի եր
կու կողմ՝ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ. օբյեկտիվ
կողմն արտացոլվում է հասարակության
մանկավարժական գիտակցության մեջ,
սուբյեկտիվ կողմը բնութագրում է անձի՝ իր
ընդհանուր և մանկավարժական մշակույթի
կատարելագործման պահանջմունքի ձևա
վորվածության մակարդակը:
Մանկավարժի մշակույթը ուսուցչի հոգ
ևոր և անձնային–մասնագիտական զար
գացման միասնական ամբողջական գոր
ծընթաց է, որը սերտորեն կապված է
մանկավարժի մասնագիտության յուրաց
ման և մանկավարժական արժեքների աշ
խարհում ինքնորոշման, ինքնադրսևորման
հետ:
Ե. Վ. Բոնդարևսկայան առանձնացնում
է «մանկավարժական մշակույթի և ընդհա
նուր մշակույթի բարձր մակարդակ» հասկա
ցությունները. հիմնական տարբերությունն
արտահայտվում է ուսուցչի մանկավարժա
կան դիրքորոշմամբ և մանկավարժական
գործունեության նկատմամբ նրա վերաբեր
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մունքով: Այսպես՝ մանկավարժական բարձր
մշակույթ ունեցող ուսուցիչը մանկավար
ժական մարդասիրական մոտեցում, հոգե
բանամանկավարժական բանիմացություն,
մանկավարժական մտածողություն է ցուցա
բերում աշակերտների նկատմամբ, տիրա
պետում է ուսուցման և դաստիարակության
նորագույն տեխնոլոգիաներին, ունի ստեղ
ծագործական գործունեության փորձ, ու
նակ է հիմնավորելու իր մանկավարժական
գործունեությունը՝ որպես համակարգ, ունի
ինքնավերահսկողության կարողություններ,
մշակութային վարք:
Մանկավարժական մշակույթի տիրա
պետման միջին մակարդակը բնութագրվում
է մանկավարժական դիրքորոշման ոչ հս
տակ ձևավորվածությամբ, ոչ համակարգ
ված բնույթով, անհետևողականությամբ,
մանկավարժական խնդիրները լուծելու ան
կարողությամբ:
Մանկավարժը, որը տիրապետում է ման
կավարժական մշակույթի բարձր մակարդա
կի, ունի սեփական ոճը, մանկավարժական
անհատական ձեռագիրը, ձգտում է կերտել
մանկավարժի օրինակելի կերպար:
Մանկավարժական մշակույթը համա
մարդ
կային մշա
կույ
թի մի մասն է, ո
րը
միավորում է մանկավարժական պատ
մամշակութային փորձը և կարգավորում
է մանկավարժական փոխներգործության
ոլորտը: Որպես մանկավարժական մշա
կույթի ձևավորման միասնական սուբյեկտ է
հանդես գալիս ամբողջ հասարակությունը,
որն էլ որոշում է կրթության, դաստիարա
կության և սոցիալականացման գործընթաց
ների նպատակներն ու բովանդակությունը,
իսկ նրա «գործակիցներն» են ուսուցիչներն
ու ծնողները, որոնք իրականացնում են այդ
գործընթացները որոշակի պատմական և
մանկավարժական փորձի ընթացքում (3, էջ
69):
Մենք լիովին համաձայն ենք այն դի
տարկմանը, որ մանկավարժական մշակույ
թի մակարդակը փոխադարձաբար կապված
է կրթադաստիարակչական գործընթա
ցի մակարդակի հետ: Բայց և այնպես, մեր
կարծիքով, այդ անընդհատ գործընթա
ցի մեջ է ամփոփված մշակույթի էությունը.
մարդը (տվ յալ դեպքում՝ ուսուցիչը) կախված
է հասարակության ընդհանուր մշակույթի

զարգացումից, բայց և հասարակության
մշակույթի զարգացումը կախված է նրա յու
րաքանչյուր անդամի անհատական մշակույ
թից:
Ուսուցչի
անձի
մանկավարժական
ուղղվածությունից (անձնային որակներ, մե
թոդամասնագիտական պատրաստվածու
թյուն, մանկավարժական վարպետություն,
հոգեբանամանկավարժական
խորագի
տություն, վարք, հաղորդակցում և այլն) են
կախված մանկավարժական գործունեու
թյան իրականացման բնույթն ու արդյունա
վետությունը: Այդ գործոններն են պայմանա
վորում ուսուցչի ինքնակատարելագործումը,
որը նրա հետագա գործունեության մեջ
արտահայտում է վարքային դրսևորումներ
մշակույթում, մանկավարժական մտածողու
թյան մեջ, որն էլ հանգեցնում է ուսուցչի կող
մից մանկավարժական մշակույթի հստակ
ըմբռնմանը և յուրացմանը:
Ապագա ուսուցիչների մանկավարժա
կան–մասնագիտական մշակույթին նվիր
ված հետազոտություններում (Օ. Ա. Շկիլյո
վա, Ա. Է. Կո
րո
բո
վա, Մ. Վ. Նի
կո
լա
ևա և
այլք) մանկավարժական մշակույթը դի
տարկվում է որպես մանկավարժի մասնա
գիտութան կարևոր հատկանիշ, ուսուցչի
կողմից մարդկության մանկավարժական
փորձի տիրապետման որոշակի աստիճան,
մանկավարժական արժեքների անընդհատ
զարգացող համակարգ, ուսուցչի գործունե
ության միջոց և վարքի արտահայտություն:
Մանկավարժական մշակույթը դիտարկվում
է որպես մանկավարժի անձի էական բնու
թագրիչ, որը բնութագրում է նրա ձգտումն
ու պատրաստակամությունը մանկավարժա
կան գործունեության նկատմամբ հետևյալ
բաղադրատարրերի
ձևավորվածության
միջոցով՝ մանկավարժական դիրքորոշում,
անձնային հատկանիշներ, մասնագիտա
կան գիտելիքներ, մանկավարժական մտա
ծողության մշակույթ, մասնագիտական ու
նակություններ, ստեղծագործական բնույթի
մանկավարժական գործունեություն, անձի
ինքնակառավարում, մանկավարժի վարքի
մշակույթ:
Յուրաքանչյուր մանկավարժի խնդիրն է
զարգացնել սովորողների գեղագիտական
ճաշակը, հաղորդակցային ունակություն
ները, սովորեցնել զգալ արվեստի ստեղ
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ծագործությունների կատարելությունն ու
ներդաշնակությունը, գթասիրտ, զգայուն
վերաբերմունք դաստիարակել շրջապա
տի նկատմամբ: Այդպիսի հատկանիշների
զարգացումը նշանակում է հաղորդակցում
համամարդկային մշակույթին և նրա դրս
ևորումներին՝ գիտական հետազոտման
մշակույթին, գործունեության մշակույթին,
գեղագիտական մշակույթին, միջանձնային
հաղորդակցման մշակույթին, վարքի մշա
կույթին և այլն:
Մի շարք հետազոտություններում ու
սումնասիրվում են ուսուցիչների տեխնո
լոգիական մշակույթի հարցերը, որոնցում
«մանկավարժական տեխնոլոգիա» հասկա
ցության բացահայտումը նպաստում է ու
սուցչի տեխնոլոգիական մշակույթի՝ որպես
մասնագիտական–մանկավարժական մշա
կույթի դրսևորումներից մեկի յուրահատ
կության բացահայտմանը: Այս մոտեցմամբ
կարելի է առանձնացնել մանկավարժական
մշակույթի կառուցվածքային բաղադրա
տարրերը՝
•
իմացական, որն ընդգրկում է ման
կավարժական տեխնոլոգիաների, դրանց
էության, կառուցվածքային բաղադրիչների
մասին գիտելիքները,
•
դրդ ապ ատճ առ ային–արժ եք ային՝
մանկավարժական արժեքների գիտակցու
մը և դրդապատճառների հիմնավորումը,
•	գործնական՝
մանկավարժական
գործունեության տեխնոլոգիաների տիրա
պետումը՝ որպես մանկավարժական խնդիր
ները լուծելու ուղղությամբ մանկավարժա
կան ունակությունների և կարողությունների
համակարգ:
Ուսուցչի տեխնոլոգիական մշակույթը
դիտարկվում է որպես ուսուցչի անձի ամբող
ջական կրթություն, որը միավորում է ման
կավարժական գործընթացի մարդասիրա
կան արժեքները: Այդ արժեքներն են որոշում
մանկավարժական գործունեության մարդա
սիրական ուղղվածության գործնականում
իրականացման համալիրը, մանկավարժա
կան գործունեության տեխնոլոգիական մա
կարդակը, անհատական–ստեղծագործա
կան ոճը:
Մանկավարժական մշակույթի կառուց
վածքային առանձին մասերին են նվիրված
բազմաթիվ հրապարակումներ, որոնցում բո
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լոր վերլուծությունները անխուսափելիորեն
հանգեցվում են մանկավարժի մշակույթի էու
թյանը: Այսպես, օրինակ՝ մանկավարժական
էթիկային նվիրված հետազոտություններում
արծարծվում է այն միտքը, որ մանկավարժա
կան էթիկայի ուսումնասիրությունը պայմա
նավորված է նրանով, որ մանկավարժական
գործընթացի բոլոր հարաբերություններում՝
«ուսուցիչ–աշակերտ», «ուսուցիչ–ուսուցիչ»,
«ուսուցիչ–ծնող», պետք է ընկած լինի հա
ղորդակցական բարձր մշակույթը: Այնուհան
դերձ, մանկավարժական հաղորդակցման
մշակույթը մանկավարժական աշխատանքի
սոսկ բաղկացուցիչ մասն է:
Մանկավարժական մշակույթի կարևոր
մասն են կազմում նաև մանկավարժական ու
նակությունները: Օ. Ա. Աբդուլինան առանձ
նացնում է հետևյալ ունակությունները՝
•
ախտորոշիչ. անհրաժեշտ են սովո
րողներին ուսումնասիրելու համար,
•
պլանավորման,
կանխատեսման.
օգնում են ճիշտ պլանավորելու ուսումնա
դաստիարակչական աշխատանքները,
•	կազմակերպչական. օգնում են ար
դյունավետ կազմակերպելու իր և սովորող
ների գործունեությունը,
•	դիդակտիկական և դաստիարակ
չական. ապահովում են մանկավարժական
հիմնական գործառույթների՝ ուսուցման և
դաստիարակության կազմակերպումը (4):
Օ. Ա. Աբդուլինան, հիմնավորելով վերը
նշված դասակարգումը, վկայակոչում է սո
ցիոլոգիական այն հետազոտությունները,
որոնք ուսումնասիրում են ուսուցչի և՛ մաս
նագիտական, և՛ դաստիարակչական դե
րի գործառույթները: Դրանց արդյունքները
ցույց են տալիս, որ որքան էլ սերտորեն միա
հյուսված են ուսուցչի և դաստիարակի գոր
ծառույթները, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի
իր առանձնահատուկ խնդիրները, մեթոդնե
րը և իրականացման միջոցները:
Դիտարկելով մանկավարժական գոր
ծունեությունը՝ որպես մանկավարժական
մշակույթի մի մաս՝ հոգեբանամանկավար
ժական գրականության մեջ առանձնացվում
են մանկավարժական գործունեության հետ
ևյալ կառուցվածքային բաղադրատարրերը.
1.
Իմացական–ճանաչողական
(հե
տազոտական). մանկավարժական գոր
ծունեության մեջ մեծ դեր է վերապահված
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ուսուցչի կողմից իր գիտելիքների, կարողու
թյունների, հմտությունների ընդլայնմանը,
խորացմանը, որն ինքնին հետազոտական
ունակությունների առկայություն է:
2.	Կազմակերպչական. ուսուցիչը ու
սումնադաստիարակչական գործընթացի, ի
դեպ նաև սեփական գործունեության կազ
մակերպիչն է:
3. Պլ ան ավ որ ող–կանխ ատ ես ակ ան.
ուսուցչի՝ իր մանկավարժական գործունե
ության պլանավորման արդյունքների կան
խատեսման, ուսումնադաստիարակչական
գործընթացում առաջացած խնդիրները
կարգավորելու ունակություն:
4.	Հաղորդակցական այս բաղադրիչն
է հիմնականում որոշում ուսումնադաստիա
րակչական ող ջ գործընթացի արդյունավե
տությունը:
Առանձնացվում են նաև մանկավարժի
առանձնահատուկ գործառույթները՝ տեղե
կատվական, զարգացնող, կողմնորոշող և
այլն: Մանկավարժական գործունեության՝
վերը նշված կառուցվածքային բոլոր բաղա
դրատարրերը և յուրահատուկ գործառույթ
ները սերտորեն և օրգանապես փոխկապված
են: Դրանց միասնության մեջ միայն ուսուցչի
կողմից պետք է իրականանա մանկավար
ժական ցանկացած ներգործություն:
Մանկավարժական մշակույթի առանձին
բաղադրատարրերի՝ վերջին շրջանում տա
րածված հետազոտություններում դիտարկ
ված են մանկավարժական գործունեության
մեջ ուսուցման և դաստիարակության տեխ
նոլոգիաների վերաբերյալ տարբեր տեսա
կետներ: Հիմնական ուշադրությունը սևեռ
վում է այն տեխնոլոգիաների վրա, որոնք
արտացոլում են փոխգործունեության և հա
ղորդակցման որոշակի մշակույթ, որոշակի
ոճ՝ ավտորիտար, լիբերալ, ժողովրդավա
րական: Մանկավարժական գրականության
մեջ հաճախադեպ է նաև «մանկավարժա
կան հաղորդակցման ոճեր» հասկացությու
նը, որն արտացոլում է «մշակույթ» հասկա
ցության արդի իմաստավորումը:
Վ. Ա. Կան–Կալիկը, հաղորդակցման
ոճ ասելով ի նկատի ունենալով սոցիալ–
հոգեբանական փոխներգործության ան
հատական
առանձնահատկությունները,
առանձնացնում է մանկավարժական հա
ղորդակցման հետևյալ ոճերը՝

1. ստեղծագործական գործունեությամբ
խանդավառություն և հափշտակվածություն,
որի հիմքում ընկած են մանկավարժի մաս
նագիտական բարձր հատկանիշները, հա
մոզմունքները և հոգևոր–բարոյական կողմ
նորոշումների միասնությունը,
2. բարեկամական հարաբերություններ և
համակրանք, որն ուսումնադաստիարակչա
կան համատեղ գործունեության բարեհաջող
նախադրյալ է,
3. հաղորդակցում, երբ մանկավարժի և
սովորողների փոխհարաբերություններում
որոշակի սահմանափակում, հեռավորու
թյուն կա, որը խոչընդոտում է նրանց ջերմ
փոխհարաբերությունները,
4. հաղորդակցում, որը հիմնված է ահա
բեկելու, սպառնալու վրա. հաղորդակցման
այս ոճը հիմնականում կապված է համատեղ
գործունեության հիման վրա արդյունավետ
հաղորդակցում կազմակերպելու անկարո
ղությամբ,
5. հաղորդակցում՝ հիմնված սիրաշահե
լու, շողոքորթելու վրա. հաղորդակցման այս
տեսակն արտահայտվում է երեխաների շր
ջանում էժանագին, կեղծ հեղինակություն
վաստակելու ձգտմամբ (5, էջ 97):
Բայց հաղորդակցման վերը նշված ոճերն
արտահայտում են ոչ միայն ուսուցչի անձի
հոգեբանական առանձնահատկություննե
րը, այլև նրա ներքին մշակույթը: Այդ դեպ
քում հարկ է խոսել համատեղ գործունեու
թյան մշա
կույ
թի մա
սին, ո
րը, ի դեպ, շատ
կարևոր է զարգացնել հատկապես պա
րուսույց մանկավարժների մոտ կամ հա
ղորդակցման մշակույթի մասին: Այսինքն՝
մշակույթը աշխարհի նկատմամբ անձի հա
յացքների, հույզերի, զգացմունքների դրս
ևորման ամբողջությունն է:
Ուսանողների՝ ապագա ուսուցիչների
մանկավարժական մշակույթը դրսևորվում
է ուսումնական պարապմունքների ընթաց
քում նրա մանկավարժական ուղղվածու
թյան, հոգեբանամանկավարժական գիտե
լիքների, ունակությունների, հմտությունների
ձևավորվածության միջոցով, ինչպես նաև
ինքնակրթության
և
մանկավարժական
պրակտիկայի անցկացման ընթացքում:
Մանկավարժական խոսքի մշակույթը՝
որպես մանկավարժական մշակույթի ան
խզելի մաս և կարևոր բաղադրիչ, պահան
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ջում է խոս
քի զար
գաց
ման, մշակ
ման ու
հարստացման ոլորտում ուսուցչի անընդ
հատ աշխատանքը, գիտելիքների մշտական
կատարելագործումը, ճարտասանական ար
վեստի հիմունքների մշակումը:
Մանկավարժի վարքը ուսուցչի անհատա
կան մանկավարժական մշակույթի դրսևո
րումն է: Մանկավարժական մշակույթը այն
հիմ
նա
քարն է, ո
րի վրա ձևա
վոր
վում է ու
սուցչի մանկավարժական վարպետությունը:
Մանկավարժական մշակույթի կառուցված
քը բազմաշերտ է և ներառում է բարոյական
տեսանկյուններ, անձի հոգևոր ներաշխար
հի դրսևորման միջոցները հաղորդակցման
և գործունեության մեջ: Ապագա մանկավար
ժի արտաքին և ներքին մշակույթի փոխա
դարձ կապը նպաստում է մասնագիտական
իդեալի վերաբերյալ պատկերացումների
որոշակիացմանը, այդ իդեալին հասնելու
ուղիների որոնմանը: Մանկավարժական
մշակույթը մի կողմից ըմբռնվում է որպես ու
սուցչի հոգևոր–բարոյական մշակույթ, ման
կավարժական գործունեության մշակույթ

(նպատակ–միջոցներ–արդյունք–վերլուծու
թյուն), մտածողության, ստեղծագործական
մշակույթ, գործունեության մեջ ինքնարտա
հայտման և անդրադարձ կատարելու ունա
կության, երեխային հոգեբանամանկավար
ժական աջակցության մշակույթ:
Այսպիսով՝ մանկավարժական մշակույ
թը ձևավորվում և զարգանում է ընդհա
նուր մշակույթի հիման վրա: Այն հոգեբա
նամանկավարժական համոզմունքների և
վարպետության, ընդհանուր զարգացման և
մասնագիտական–մանկավարժական հատ
կանիշների միասնություն է: Միաժամա
նակ մանկավարժական մշակույթը տարբեր
«մշակույթների» իմացական, հաղորդակցա
կան, մեթոդաբանական, խոսքի զարգաց
ման և այլն, պարզագույն հանրագումար չէ:
Դա ամբողջական կրթություն է, որը դրս
ևորվում է մի կողմից՝ որպես ուսուցչի ման
կավարժական վարպետության բաղադրիչ,
մյուս կողմից՝ որպես մանկավարժական
վարպետության ձևավորման գործընթացում
ձեռք բերված արժեք:
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ПЕДАГОГ КАК ОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТ УРЫ
С. ОГАННИСЯН
Началом исследования проблемы педагогической культуры можно считать 70–80 годы
20–го века, когда педагогика стала рассматриваться как проявление культуры и определен
ное выражение духовной деятельности общества. Материальные и духовные ценности, соз
данные человечеством, находят свое отражение в содержании образования и воспитания,
в средствах творческой деятельности педагога. Формирование и развитие педагогической
культуры учителя происходит на основе общей культуры и имеет когнитивное–познаватель
ные, информационные, а также коммуникационные функции. Это единство психо–педа
гогических убеждений и навыков, общего развития и профессионально–педагогических
свойств. Педагогическая культура представляет собой общее образование, которая отоб
ражается с одной стороны– в качестве компонента педагогического мастерства, а с другой
стороны– ценности, полученной в процессе формирования педагогического мастерства.
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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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ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Տարրական
դպրոցում
մաթեմատի
կայի ուսուցման հիմնական խնդիրներից
է կրտսեր դպրոցականների զարգացումը:
Մաթեմատիկայի ուսուցումը նպաստում է
ուշադրության, հիշողության, խոսքի, երևա
կայության, զգացմունքայնության, կամային
որակների, տրամաբանական և ստեղծա
գործական մտածողության ձևավորմա
նը: Մաթեմատիկայի ուսուցման պարտա
դիր վերջնարդյունքն այն է, որ երեխաները
պետք է տիրապետեն համրանքի, թվաբա
նական գործողությունների կատարման և
խնդիրների լուծման հնարներին:
Կրտսեր դպրոցի մաթեմատիկայի դա
սըն
թա
ցում զգա
լի մաս են կազ
մում տեքս
տային խնդիրները: Տեքստային խնդիրների
և նրանց լուծումների առանձնահատկու
թյուններով է որոշվում նրանց դերը մաթե
մատիկայից ուսուցման գործընթացում:
Եթե մաթեմատիկայից հիմնական նպա
տակը լիներ աշակերտներին միայն թվերի,
թվաբանական գործողությունների, դրանց
առանձնահատկությունների միջև եղած կա
պերի և առնչությունների հետ ծանոթացնե
լը, կարելի էր ընդհանրապես հրաժարվել
տեքստային խնդիրների ուսուցումից (1):
Սակայն մաթեմատիկայի նպատակը դա
չէ, այլ այդ առնչությունների ուսումնասիր
ման միջոցով աշակերտների տրամաբա
նական մտածողության զարգացումը: Եվ
խնդիրների ուսուցումը հիմնականում ուղղ
ված է կրտսեր դպրոցականների մտավոր
զարգացմանը, ինքնուրույն մտածելու կա
րողության և իմացական գործընթացների
զարգացմանը: Հետևաբար կարելի է պնդել,
որ տեքստային խնդիր լուծելը նպաստում է
երեխաների համակողմանի զարգացմանը:
Խնդիրների լուծման նպատակի մասին
կա երկու տեսակետ (1).
I.
խնդիրների նպատակն այն է, որ
աշակերտները այն լուծելու համար կարո
ղանան կատարել թվաբանական գործողու
թյուններ,
II. խնդրների նպատակն է զարգացնել
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աշակերտների տրամաբանական մրածողու
թյունն ու ինտելեկտը: Այսինքն` աշակերտ
ները պետք է կարողանան լուծել խնդիրը ոչ
միայն թվաբանական գործողություններ կա
տարելով, այլ նաև սխեմաների, նկարների
միջոցով՝ աստիճանաբար գնալով պարզից
դեպի բարդը, հեշտից դժվարը՝ այդպիսով
զարգացնելով նաև վերացական մտածողու
թյունը (3):
Խնդիրների ուսուցումը կատարում է մի
քանի ֆունկցիաներ՝ զարգացնող, ուսուցա
նող և դաստիարակչական:
Խնդիր լուծելը (1, 9).
•	զարգացնում է մտածողությունը,
իսկ մտածողությունը զարգանում է, երբ
առաջարկվում են վարկածներ, կատարվում
են դատողություններ, ստուգումներ և ուղ
ղումներ;
•
աշակերտների մեջ ձևավորվում են
այնպիսի ընդունակություններ, որոնք ան
հրաժեշտ են կյանքում առաջացած ոչ բարդ
խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու համար;
•
զարգացնում է վերլուծական կարո
ղությունները. աշակերտները կարողանում են
տարբերել հայտնին անհայտից, բացահայ
տում են նրանց միջև եղած կապերն ու հարա
բերությունները, կոնկրետ խնդիրն արտահայ
տում են պայմանանշանների միջոցով;
•	պայմաններ է ստեղծում նոր գիտե
լիքներ հաղորդելու համար, օրինակ` արա
գության մասին գաղափարը տրվում է խն
դիրների միջոցով;
•	բացահայտում է թվաբանական
գործողությունների և դրանց հատկություն
ների իմաստները;
•
աշակերտներին նախապատրաս
տում է մաթեմատիկայի սիստեմատիկ դա
սընթացը լավ յուրացնելուն (օրինակ, եթե
աշակերտները տարրական դասարաննե
րում ձեռք են բերում բազմանկյան պարա
գիծը հաշվելու հմտություն, ապա այն ամուր
հիմք է ստեղծում սիստեմատիկ դասընթա
ցում այդ թեման հեշտությամբ յուրացնելու
համար);
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•	հիմք է ստեղծում միջառարկայա
կան կապերը օգտագործելու համար;
•
աշակերտներին զինում է գործնա
կան հմտություններով, որոնք նրանց ան
հրաժեշտ են առօրյա կյանքում (չափումներ
կատարելը, գին և արժեք որոշելը և այլն);
•	հարստացնում է աշակերտների ակ
տիվ բառապաշարը, նպաստում է մաթեմա
տիկական լեզվով մտքերն արտահայտելուն:
Ձևավորվում է հակիրճ, տրամաբանորեն
ճիշտ խոսք կառուցելու հմտություն;
•	կատարում է ինքնատիպ զննակա
նության դեր;
•	դառնում է հայտնագործությունների
աղբյուր;
•
ուսուցումը կապում է կյանքի հետ.
խնդրի բովանդակության մեջ նկարագր
վում են այնպիսի գործնական իրավիճակ
ներ, որոնք ծանոթ են աշակերտներին: Դա
օգնում է գիտակցելու տարբեր օբյեկտների
միջև գոյություն ունեցող քանակական առն
չությունները;
•
նպաստում է աշակերտների ընդ
հանուր զարգացմանը, քանի որ խնդիրների
լուծումը նրանցից պահանջում է կատարել
համեմատում, վերլուծում, համադրում, ընդ
հանրացում, վերացարկում և այլն;
•	դաստիարակում է կամային որակ
ներ` համբերատարություն, կամք, համա
ռություն, աշխատասիրություն, հետաքրք
րություն է առաջացնում խնդրի լուծումը
գտնելու ընթացքի նկատմամբ;
•
նպաստում է քննադատական ունա
կությունների ձևավորմանը:
Փաստորեն վերը նշվածից կարող ենք
եզրակացնել, որ աշակերտների մեջ շատ
անձնային և մտավոր որակներ ձևավորվում
են հենց խնդիրներ լուծելու միջոցով:
Տարրական դասարաններում տեքս
տային խնդիրները քննարկվում են՝ ունենա
լով տարբեր նպատակներ [3].
–
աշակերտներին ծանոթացնել նոր
հասկացությունների և դրանց հատկություն
ների հետ,
–	նախապատրաստել նոր գիտելիք
ներ հաղորդելուն,
–
բացատրել նյութի կիրառական կող
մը,
–
ընդլայնել ու խորացնել գիտելիքնե
րի սահմանները,

–
ձևավորել հաշվողական հմտու
թյուններ և այլն:
Նշենք, որ տարրական դասարաններում
խնդիրների ուսուցմանը հատկացվում է ամ
բողջ ժամաքանակի մոտավորապես 1/3–ը,
ինչով էլ արժևորվում է խնդիրների դերը:
Տեքստային խնդիրների լուծման միջոցով
կրտսեր դպրոցականների մեջ ձևավորվում
են.
ա) Ինքնավերահսկողության ունակու
թյուններ.
Ինքնավերահսկողության
զարգացման
համար կարևոր են այնպիսի առաջադրանք
ներ, որոնք աշակերտներին կենտրոնացնում
են սեփական գործողությունների վերլուծու
թյան վրա: Ինքնավերահսկողության ձևավոր
ման արդյունավետ միջոցներից է փոխադարձ
ստուգումը, քանի որ կրտսեր դպրոցական
ներն ավելի ուշադիր են վերաբերվում ընկեր
ների աշխատանքների ստուգմանը:
բ) Տրամաբանական մտածողություն.
Մաթեմատիկան երեխայի ինտելեկտի
զարգացման գործում աչքի է ընկնում ան
սահմանափակ
հնարավորություններով:
Տեքստային խնդիրները, որոնք կուտակվել
են բազմամյա մանկավարժական պրակ
տիկայի ընթացքում, հնարավորություն են
տալիս զարգացնելու մարդու հոգեբանա
կան գործունեության տարբեր ոլորտները`
ուշադրությունը, երևակայությունը, պատ
կերային և վերացական մտածողությունը,
տեսողական, լսողական հիշողությունը: Այդ
գործում առանձնահատուկ տեղ ունեն այն
պիսի խնդիրները, որոնց անվանում են ոչ
ստանդարտ: Այդ տեսակի խնդիրները կա
տարելագործում է ընկալվող ինֆորմացիան
վերլուծության ենթարկելու կարողությունը:
գ) Ստեղծագործական կարողություններ.
Հոգեբանները նշում են, որ ստեղծագոր
ծելու կարողությունը առկա է յուրաքանչյուր
երեխայի մեջ, քանի որ ստեղծագործելը ու
ղեղի բնական ֆունկցիաներից է, որը դրս
ևորվում ու ձևավորվում է յուրաքանչյուր
պայմաններում: Եթե նախադպրոցական
տարիքում ստեղծագործական տարրերի
հետ երեխաները առնչվում են խաղի միջո
ցով, ապա դպրոցական հասակում այդ գոր
ծընթացն իրականանում է նաև ուսումնական
գործունեության ընթացքում: Խնդիրների ու
սուցման ընթացքում դրան է նպաստում ըստ
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գծագրի, նկարի, համառոտագրության և
այլնի խնդիր կազմելու պահանջը:
դ) Էկոլոգիական դաստիարակություն.
Ուսուցման և դաստիարակության կար
ևոր խնդիրներից է աշակերտների մեջ էկո
լոգիական գիտելիքների ձևավորումը, էկոլո
գիական մշակույթի դաստիարակումը, ճիշտ
վարքի դրսևորումը կենդանիների, բույսերի,
ընդհանրապես շրջակա միջավայրի նկատ
մամբ: Էկոլոգիական ուսուցման և դաստի
արակության բաղկացուցիչ մասն է կազմում
սովորողների մեջ հարգալից վերաբերմուն
քի ձևավորումը մարդկանց, նրանց աշխա
տանքային գործունեության արդյունքի և
բնական միջավայրի հանդեպ: Այդ ամենը
իրականացվում է խնդիրների համապա
տասխան բովանդակության միջոցով:
ե) Առողջ կենսակերպ.
Տարրական դպրոցում հիգիենայի վերա
բերյալ գիտելիքների ձևավորումը, որպես
կանոն, իրականացվում է «Ես և շրջակա աշ
խարհը» առարկայի դասերին: Ինչպես ցույց
է տվել պրակտիկան, առողջ կենսակերպի
ձևավորման գործում մեծ նշանակություն ու
նի մաթեմատիկայի և շրջակա աշխարհի ին
տեգրված դասերի կազմակերպումը:
զ) Գիտելիքներ պատմամշակույթների
և աշխարհագրության մասին.

Մաթեմատիկան աշխարհաճանաչման
յուրատեսակ և համընդհանուր միջոց է: Իսկ
տարրական դպրոցի աշակերտը աշխարհը
ճանաչելու համար նախ պիտի ճանաչի իր
հայրենիքը: Հայրենիքի ճանաչողությունը
սկսվում է հայրենի գյուղից ու քաղաքից, գե
տից ու լեռից, սեփական երկրի պատմությու
նից և մշակույթից:
Հայաստանի անկախացումից հետո
ստեղծված մաթեմատիկայի դասագրքերն
առարկայական խնդիրներից զատ լուծել են
նաև այդ խնդիրը: Տարրական դասարան
ներում գործող մաթեմատիկայի դասագր
քերում (Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա.
Աբրահամյան) կան բազմաթիվ խնդիրներ
հայոց պատմության և աշխարհագրության
մասին: Խնդիրներում ասվում է, որ մ.թ.ա.
53 թ. Հայաստանի մայրաքաղաք Արտա
շատում թատերական ներկայացում է տր
վել, Էջմիածնի Մայր տաճարը կառուցվել է
303 թ., Մեսրոպ Մաշտոցը 406 թ. ստեղծել է
հայերենի այբուբենը և այլն:
Աշխարհագրական անունները սոսկ
չեն հիշատակվում, այլ կարևոր տեղեկատ
վություն են պարունակում: Աշակերտներն
իմանում են, որ Արաքս գետի երկարությու
նը 1027 կմ է, Արարատ լեռան մեծ գագաթի
բարձրությունը 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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ՆԱԻՐԱ ԹՈՌՈՒՆՅԱՆ

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ԵՎ «ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ» ՄԻՋԱ
ՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԴԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ
ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Կրտսեր դպրոցականի բառապաշարի
մաքրմանը և հարստացմանը նպաստում են
ոչ միայն մայրենիի դասաժամերին անցկաց
վող բազմաբնույթ աշխատանքները՝ դա
սագրքում զետեղված բնագիրը վերլուծելը,
անծանոթ բառերն առանձնացնելով՝ դրանց
իմաստները բացատրելը, նորածանոթ բա
ռերի բառակազմական վերլուծությունը,
այլև ուսումնական պլանով նախատեսված և
տարրական դասարաններում դասավանդ
վող մյուս առարկաները՝ «Մաթեմատիկա»,
«Ես և շրջակա աշխարհը», «Կերպարվեստ»,
«Երաժշտություն»։ Ուշագրավ է, որ նշված
առարկաների դասընթացի բովանդակու
թյան ամբողջական յուրացմանը նպաստում
են ինչպես մայրենիի դասընթացից յուրաց
րած բառերը, այնպես էլ տարբեր բառախմ
բեր, որոնք աշակերտները սովորում են
նաև հենց այդ առարկաների դասագրքերի
նյութերն ուսումնասիրելիս։ Փաստորեն մի
ջառարկայական կապերը նպաստում են ոչ
միայն առարկայական տարբեր ոլորտներից
սովորողների գիտելիքների համադրմանը և
հաղորդակցական այլ իրավիճակներում գոր
ծադրմանը, այլև այդ գիտելիքները ներկա
յացնող բառապաշարի յուրացմանը և գործու
նեության արդյունավետությանը։ Բազմիցս
խոսվել է այն մասին, որ այդ առարկաները
նպաստում են դպրոցականի բառապաշարը
տարբեր խմբերի բառամթերքով հարստաց
նելուն։ Եվ քանի որ առարկաների ուսուցումը
կազմակերպվում է հայոց լեզվով, ուստի այն
մի
ան
շա
նակ նպաս
տում է նաև հայոց լեզ
վի ուսուցմանը, աշակերտների անաղարտ
խոսքին, մտածելակերպի հղկմանն ու միտ
քը ձևակերպելուն, խոսքն արտահայտելու
կարողությունների ու հմտությունների զար
գացմանը։ Հայտնի է, որ սահուն և դիպուկ
միտք կարելի է արտահայտել նախ ևառաջ
հարուստ բառապաշար ունենալու դեպքում։
Ուստի կրտսեր դպրոցում դասավանդող յու

րաքանչյուր ուսուցչի պարտքն ու գերխնդիրը
պետք է լինի կրտսեր դպրոցականին դասա
նյութը մատուցել անաղարտ հայերենով, նո
րածանոթ եզրույթների ճիշտ, սեղմ և գրա
գետ բացատրություններով։
Հայտնի է, որ տարրական դպրոցում դա
սավանդվող առարկաների մեծ մասը պա
րապում է դասվարը։ Այսինքն՝ լավագույնս
ծանոթ լինելով յուրաքանչյուր աշակերտի
գործելակերպին, նյութը յուրացնելու կարո
ղություններին և բառապաշարին, դասվարը
պետք է, ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելով, նաև
մյուս՝ «Մաթեմատիկա», «Շրջակա աշխարհը
և ես» և այլ առարկաների դասավանդման
ընթացքում հետևողականորեն զարգացնի
աշակերտների բառապաշարը, համբերա
տարությամբ բացատրելով վերացնի նրանց
կառուցած նախադասություններում առկա
սխալները։ Այս դասաժամերին աշակերտնե
րը նոր գիտելիքներ են ձեռք բերում, իրենց
համար նոր բացահայտումներ են կատա
րում, սովորում նորածանոթ բառեր ու ար
տահայտություններ՝ այդպիսով ընդլայնելով
բառապաշարը։ Այս առարկաների դասա
վանդման ընթացքում, ինչպես դա արվում է
մայրենիի պահանջներից ելնելով, ևս շահե
կան է, որ ուսուցիչը պահանջի բառատետր՝
հանդիպող ամեն մի եզրույթի կամ նորածա
նոթ բառի բացատրությունը գրանցել տալու
համար՝ դրանով իսկ խթանելով մայրենիի
դասընթացին առաջադրված բառապաշա
րի հարստացման խնդրի լուծումը։ Մի կար
ևոր հանգամանք ևս. երբ աշակերտը բառե
րի աշխարհ մուտք գործի այդ եղանակով,
նրանում, անշուշտ, վերաբերմունք կմշակվի
բառի նկատմամբ՝ բառի և խոսքի հանդեպ
նույն հոգածու վերաբերմունքը տեսնելով
նաև այլ առարկաներ դասավանդող ուսու
ցիչների դասավանդման դեպքում։
Տարրական դասարանների մաթեմատի
կայի ծրագրով նախատեսված է դասագրքե
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րում (1, 2, 3) աշակերտներին տալ մաթեմա
տիկական որոշ եզրույթներ, որոնք բաշխված
են պարզից բարդ սկզբունքով։ Աշակերտներն
աստիճանաբար ծանոթանում են երկրաչա
փական պատկերներին և յուրացնում դրանք
նշանակող բառերի իմաստները, մաթեմատի
կական հասկացությունները, մաթեմատիկա
կան մտածելակերպը։ Ինչ խոսք, այդ ամենը
կատարվում է մայրենի լեզվի միջոցով։ Ուստի
առկա գործընթացում տարեցտարի ընդլայն
վում է աշակերտներին հրամցվող եզրույթ
ների բառամթերքը, և հասկացությունները
յուրացնելու գործընթացում աշակերտները
նախ և առաջ պետք է իրենց բառապաշարում
ակտիվացնեն այդ նորաբառերը, հասկանան
և բացատրեն դրանց իմաստները։ Արդեն 2–
րդ դասարանն ավարտելիս աշակերտը տի
րապետում է այնպիսի հասկացությունների,
ինչպիսիք են հատված, ուղղանկյուն, նիստ,
օրինաչափություն,
արտահայտություն,
տասնյակ, անհավասարություն, հավա
սարություն, պարագիծ, նվազելի, հանելի,
գումարելի, գումար և այլն (1)։ Դասագրքում
զետեղված խնդիրներն ու առաջադրանքնե
րը պարունակում են նաև համագործածական
բառերի ստվար մաս, որոնք, դասագործըն
թացում անընդհատ կրկնելով, աշակերտն
աննկատելիորեն դրանք ներմուծում է իր բա
ռապաշար։ Սակայն հայտնի է, որ 6–7 տարե
կան երեխայի բառապաշարը դեռևս այնքան
էլ հա
րուստ չէ, մա
նա
վանդ ե
թե նկա
տի ու
նենանք նրանց ընտանիքների խոսքի զար
գացման տարբեր մակարդակները։ Դպրոցն
է այն օջախը, որը պետք է հարթի նրանցում
առկա խոսքային թերությունները, զարգացնի
խոսք կազմելու հմտություններ և պայմաններ
ստեղծի նրանց բառապաշարի ընդլայնման
համար։ Անշուշտ, սա միայն մայրենի լեզվի
դասագործընթացը կազմակերպելու խնդիրը
չէ։ Աշակերտը հաղորդակցական մակարդա
կում է բոլոր դասաժամերին և բոլոր ուսու
ցիչների հետ։ Ուստի խնդիրը վերաբերում է
բոլոր դասավանդողներին. աշակերտների
հետ հաղորդակցվել անաղարտ լեզվով՝ զերծ
օտարաբանություններից, բարբառային և խո
սակցական բառերից, աշակերտից պահան
ջել մաքուր խոսք, ուղղել լեզվական սխալնե
րը և տարաբնույթ սխալներով արտահայտած
բառերը։ Այլ առարկաներ դասավանդող ուսու
ցիչները պարտավոր են պատրաստ լինել այս
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աշխատանքին՝ հօգուտ աշակերտի կրթական
և իմացական որակի բարձրացման։
2–րդ դասարանի մաթեմատիկայի դա
սագրքում առաջադրանքներն ու խնդիրները
լուծելու ճանապարհով աշակերտներն իրենց
բառապաշար են ներմուծում բավականա
չափ նոր բա
ռեր՝ գոյականներ՝ ագեվազ,
լցակայան, թիթեղաման, ծանրաձող, ծան
րա
քար և այլն, ածականներ՝ հետաքրք
րաշարժ, համապատասխան, երկնիշ,
եռանիշ, թվային, հանդիպակաց և այլն,
թվականներ՝ երեսուն, քառասուն, հիսուն,
վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն,
երկուական, երեքական, երրորդ, չորրորդ
և այլն, որոնք, անշուշտ, նաև ուղղագրական
և ուղղախոսական նշանակություն ունեն,
բայեր՝ համեմատել, պարունակել, փոք
րացնել, դարձնել, տեղալ, մեկնաբանել,
մտապահել և այլն (1)։
3–րդ դասարանում աշակերտների բա
ռապաշարը համալրվում է նոր եզրույթնե
րով, գիտաբառերով, մաթեմատիկական
ու երկրաչափական հասկացություններով՝
բեկյալ, գլան, բուրգ, ուղղանկյունանիստ,
շրջանագիծ, հնգանկյուն, քառանիշ թվեր,
բաց բե
կյալ, փակ բե
կյալ, ճշ
մա
րիտ դա
տողություն, երկրաչափական մարմին,
տեղափոխական հատկություն, զուգոր
դական հատկություն և այլն (2)։
Մաթեմատիկայի դասագրքերում (1, 2, 3)
գիտաբառերից ու տերմինական բառակա
պակցություններից բացի, կան նաև բազ
մաթիվ խնդիրներ, որոնք լուծելու համար
երեխան կարդում ու վերարտադրում է բո
վանդակությունը, իսկ խնդիրների նյութը
աչքի է ընկնում հարուստ բառամթերքով,
ուղղագրական դժվարություն ունեցող հա
մագործածական բառերով, Հայաստանի
տարածքում եղած տեղանուններով, որոնք
նաև հղկում են երեխաների՝ դեռ չկայունա
ցած աշխարհագրական և ճանաչողական
գիտելիքները, այսպես՝ համառոտագրու
թյուն, դատողություն, ծորակ, քայլաշար,
գնացուցակ,
հավաքածու,
չափաթել,
աստիճանավանդակ, վահանակ, նժար,
ծայրակետ, գրառում, տրամագիր, կաթ
նաշոռ, Սյունիք, Կապան, Տաթև, Տավուշ,
Իջևան, Գյումրի, Շիրակ, Սևան, Գորիս,
Երևան և այլն (2)։ Աշակերտների բառապա
շարն ընդլայնվում է նաև ներառված նորա
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ծանոթ ածականներով՝ մեծանուն, տեղա
փոխական, մոգական, հավասարակողմ,
երթուղային, պլաստմասսայե, վանդակա
վոր, համաչափ և այլն, թվականներով՝ չորս
հազար, յոթ հազար հինգ հարյուր, I (առա
ջին), II (երկրորդ), III–ից, III–ը, երկուսու
կես և այլն (6), որոնք ուղղագրական արժեք
ունեն, և որոնց ուղղագրությանը հենց մա
թեմատիկայի դասաժամին նյութը անցնելիս
ուսուցիչը պիտի կարևորի և ուսուցողական
բնույթ հաղորդի՝ աշակերտների գրագիտու
թյունը բարձրացնելու նպատակով, բայեր՝
պահեստավորել, առաջնորդվել, համարա
կալել, տրոհել, փոխարինել և այլն (2)։
4–րդ դասարանում խնդիրներն ու առա
ջադրանքներն առավելագույնս աչքի են ընկ
նում լեզվական հարուստ նյութով, որոնք ոչ
միայն բառապաշարի հարստացման աղ
բյուր են, այլև ճանաչողական գիտելիքների
ընդլայնման հիմք մեր հայրենիքի քաղաքնե
րի, բնաշխարհի, գետերի և լճերի, մեծանուն
մարդկանց մասին՝ մանրակ, լուսամփոփ, հե
ծանվահրապարակ, ցանքատարածք, շրջա
գայություն, չվացուցակ, անդրավարտիք,
զբոսաշրջիկ, փայտահատ, սանդղակ, չա
փանոթ, Ստեփանակերտ, Բերդ, Դիլիջան,
Վեդի, Եղեգնաձոր, Մեղրի, Հայաստանի
Հանրապետություն, Արփա, Սևան, Մես
րոպ Մաշտոց, Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր
Լուսավորիչ, Գանձասարի վանք, Ս. Գրի
գոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Ս. Էջմիածին, Ս.
Հռիփսիմե եկեղեցի և այլն (3)։ Կրկնելով
նախորդ տարիներին անցած եզրույթներն ու
հասկացությունները՝ աշակերտները սովո
րում են նորերը՝ ճառագայթ, անկյունագիծ,
բաղադրիչ, մնացորդ, կոորդինատ, կոտո
րակ և այլն (3)։ Էականն այն է, որ այս դեպ
քում աշակերտներից պահանջվում է խնդրի
պայմանը ճիշտ հաղորդելու, հարցերն ու
հարցադրումները պարզ ու հստակ ձևակեր
պելու, խնդրի բովանդակությունը անսխալ
վերարտադրելու կարողություն, որը հնարա
վոր է միայն զարգացած խոսքի և հարուստ
բառապաշարի դեպքում (4)։ Նշանակում է՝
մաթեմատիկայի դասաժամերին ևս խստա
գույնս պետք է հետևել աշակերտի բանավոր
խոսքի զարգացմանն ու բառապաշարի ընդ
լայնմանը, բառիմաստների ճիշտ և դիպուկ
գործածմանը, խոսքում անհարկի կրկնու
թյուններ և խոսակցական բառեր չգործա

ծելուն, լեզվի նկատմամբ խստապահանջու
թյուն դաստիարակելուն։
Դասագրքում խնդիրներ կան, որոնք
երեխային ոչ միայն ուղղորդում են մաթեմա
տիկական հաշվարկներ կատարելուն, այլև
նպաստում են նրա ճանաչողական գիտելիք
ների զարգացմանը։ Աշակերտը թվաբանա
կան հաշվարկներ կատարելուն զուգահեռ
առնչվում է Մաշտոցի ու Նարեկացու անվանը,
Գանձասար վանքի ու Գրիգոր Լուսավորիչ
եկեղեցու կառուցման տարեթվերին, Երևանի
հիմնադրման ու Հայաստանի Հանրապետու
թյան անկախության հռչակման նշանակալի
թվականներին, հաշվարկներ կատարում հայ
երախտավորների ծննդյան թվականների
շուրջ, միաժամանակ լեզվական աշխատանք
կատարում տրված բառակապակցություննե
րի տառերի քանակի շուրջ և այլն։ Միջառար
կայական նմանօրինակ հնարքները մղում են
աշակերտներին ինքնաբերաբար զարգաց
նելու ճանաչողությունը։ Այսպես՝
Կարդա՛ բառակապակցությունները՝ հա
րազատ երկիր, հզոր հայրենիք, և կազմի՛ր այն
տառերի խումբը, որոնք օգտագործվել են՝
•
այդ երկու բառակապակցություննե
րում,
•
միայն առաջին բառակապակցու
թյան մեջ,
•
միայն երկրորդ բառակապակցու
թյան մեջ,
•
միաժամանակ և՛ առաջին, և՛ երկ
րորդ բառակապակցություններում։
Մ. Մաշտոցը ծնվել է 362 թվականին։
Քրիստոսից քանի՞ տարի հետո է ծնվել նա (2)։
Այսպիսով, միջառարկայական կապ
հաստատելով մայրենիի և մաթեմատիկայի
միջև և զուգորդելով մայրենիի առարկա
յական պահանջներից բխող աշխատանքը
մաթեմատիկայի դասավանդման ծրագրի
պա
հանջ
նե
րին՝ քայլ առ քայլ ու ներ
դաշ
նակորեն պետք է զարգացնել աշակերտնե
րի բառիմաստի իմացական մակարդակը,
նպաստել նրա ճանաչողական գիտելիքների
զարգացմանը, ճանաչել տալ նրան հայրենի
մշա
կույթն ու զար
գաց
նել նաև այս ճա
նա
պարհով։ Մայրենի լեզուն միայն մայրենիի
կամ հայոց լեզվի դասագրքերով չէ, որ սո
վորում ու յուրացնում են. դա ընդհանրական
ազգային և հայկական մտածելակերպ է, որ
պիտի լինի ուսուցանվող յուրաքանչյուր հա
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յաբառ դասագրքի հիմքում։
Տարրական դպրոցում միջառարկայա
կան կապեր ստեղծելիս լուծվում են կարևո
րագույն խնդիրներ՝
•
ձևավորվում են հայեցի լեզվամտա
ծողություն, ազգային հոգեկերտվածք,
•
աշխարհաճանաչողական տարաբ
նույթ տեղեկությունների միջոցով պատ
կերացումներ են ձևավորվում աշխարհի,

բնության, մարդկային հարաբերությունների
մասին,
•
Երեխան զարգանում է որպես անձ,
դաստիարակվում բարոյապես, հոգեպես,
•
հղկվում են նրա գեղագիտական
հայացքներն ու ճաշակը՝ նպաստելով նրա
ինքնագնահատականի
բարձրացմանը,
ինքնաճանաչողությանը և ինքնավստահու
թյուն ձեռք բերելուն։
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РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ ,,МАТЕМАТИК А,, И ,,РОДНАЯ РЕЧЬ,, В ПРО
ЦЕССЕ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИКИ ШКОЛЬНИК А ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Н. ТОРУНЯН
Для очищения и обогащения лексики школьника младшего возраста способствуют не
только разнохарактерные работы проведенные во время уроков родного языка, а ещё и
другие предметы преподаваемые в начальных классах предусмотренные учебным планом.
В статье говорится о возможных путях обогащения лексики школьника младшего возраста в
ходе преподавания предмета ,,Математика,,.

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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ՆԱԻՐԱ ՂԱԶՈՒՄՅԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑ
Հոգեբանական և մանկավարժական աշ
խատություններում շարադրված բարոյա
կան դաստիարակության հարցերի ուսում
նասիրությունը և վերլուծությունը թույլ են
տալիս տարրական դպրոցի տարիները հա
մարել սովորողի բարոյական ձևավորման
լավագույն շրջան:
Տարրական դպրոցում դաստիարակու
թյան միջոցով զարգացվում են սովորողի
բարոյական զգացմունքները՝ ազնվությունը,
ճշտախոսությունը, համեստությունը, լավա
տեսությունը, բարությունը:
Թումանյանի հեքիաթների ուսումնասի
րությունը տարրական դպրոցում հնարա
վորություն է ընձեռում տարիքային տվյալ
փուլում սվորողին հաղորդել ինֆորմացիայի
ընկալման մեծ լիցք, որը ոչ միայն զարգաց
նում է նրա մտահորիզոնը, այլև հարստաց
նում է հի
շո
ղու
թյու
նը, սնունդ է տա
լիս հե
տաքրքրությանը, ինչպես նաև ձևավորում է
տարբեր բարոյական զգացմունքներ:
Ուսուցչի խնդիրը պետք է լինի դրական
արարքների կատարումը դարձնել դպրոցա
կանի համար մշտական սովորույթ: Եվ տե
ղին է հիշել Հեգելի խոսքերը, երբ ասում էր,
որ մարդը երբ կատարում է այս կամ այն բա
րոյական արարքը, դրանով դեռևս առաքինի
չէ: Նա առաքինի է այն դեպքում, երբ վար
քագծի այդ եղանակը դառնում է նրա բնա
վորության մշտական գիծը: Հմուտ ուսուցիչը
պետք է բարոյական դաստիարակության
ուղիները որոնի, աշակերտների մեջ ձևա
վորի բարոյական հասկացությունները ճիշտ
ըմբռնելու կարողություններ: Այստեղ շատ
կարևոր են հեքիաթների ուսուցման միջո
ցով զրույցների ու քննարկումների, նախա
պես մշակված հարցադրումների, բազմաբ
նույթ մեթոդների, խաղային իրավիճակների
միջոցով քննարկել որևէ անձի վարքագիծը,
բնավորության գծերը, արարքները, և կար

ևոր խնդիր է դառնում աշակերտի դրական
բարոյական օրինակի ձևավորումը, բացա
սական արարքներից աշակերտներին ետ
պա
հե
լը, ի
սկ դրան պետք է հաս
նել ճիշտ
կողմնորոշման, մանկավարժական տակտի,
վարպետության և հեղինակության շնոր
հիվ…
Մարդու կյանքում տարրական դպրոցն
այն շրջանն է, երբ դրվում են բարոյական
զգացմունքների, գնահատումների նախնա
կան հիմքերը: Երեխան սկսում է գնահատել
ինչպես իր, այնպես էլ իր շրջապատի լավ ու
վատ արարքները…
Մենք գտնում ենք, որ հեքիաթներում
գեղարվեստական կերպարի ուժով ներգոր
ծելով զգացմունքների և բանականության
վրա, հնարավորություն ենք ընձեռում սովո
րողի մեջ դաստիարակելու բարություն, հոգ
ևոր զգայունություն, հարգանք, սեր, լավա
տեսություն…
Ընդունելով հեքիաթների դաստիարակ
չական մեծ նշանակությունը և ելնելով գե
ղարվեստական կերպարներն ընկալելու
առանձնահատկություններից՝ կարծում ենք,
որ տարրական դպրոցի սովորողի վրա հե
քիաթների դրական ներգործությունը կարե
լի է իրականացնել հետևյալ հիմնական պայ
մանի առկայության դեպքում…
Նախ և առաջ կարևորել, թե ո՞ւմ է հասցե
ագրված հեքիաթը…
Անթաքույց է, որ Հովհ. Թումանյանի հե
քիաթներով մեծացել և դաստիարակվել են
բազմաթիվ սերունդներ: Դրանք վերաբե
րում են թե՛ տարրական դպրոցի սովորողնե
րին և թե՛ ավագ դպրոցականներին: Սակայն
այս բաժանումները խիստ պայմանական
են, որովհետև ինչպես իրավացիորեն նկա
տում է Լ. Հախվերդյանը. «Այս հեքիաթներն
այնպես են միահյուսված նույն արվեստով
ու աշխարհզգացմամբ, հասարակական ու
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բարոյական չափանիշերով, որ անհնար է
սահմանել՝ որտեղ է սկսվում մանկականը,
որտեղ՝ մեծականը» (1, 359):
Փոքրահասակ մանուկներին նա ծանո
թացնում է շրջապատող աշխարհին, ման
կանը նա տալիս է չարի ու բարու առաջին
պատկերացումները, ծաղրվում ու խարա
զանվում է մարդկային հիմարությունն ու
բթամտությունը («Անխելք մարդ», «Կիկոսի
մահ»), փառաբանվում է հողի աշխատավո
րի ազնվությունն ու արդար վաստակը («Ոս
կու կարասը», «Ոսկի քաղաքը»):
Հեքիաթագիր Թումանյանը, այսպիսով,
ուղեկցում է սովորողին՝ սկսած նրա մանկա
կան տարիքից: Ինչպես բոլոր հեքիաթնե
րում, Թումանյանի հեքիաթներում ևս պայ
քարը լուծվում է բարու, ազնիվի, գեղեցիկի
հաղթանակով: Նմանօրինակ հեքիաթները
երեխաներին ծանոթացնում են կյանքի լու
սավոր ու ստվերոտ կողմերին, միաժամա
նակ դաստիարակում ազնվություն, սեր,
գութ, կարեկցանք դեպի թույլերն ու իրենց
նմանները: Թումանյանի հեքիաթների հե
րոսները, որոնց կողմն է հեղինակի համակ
րանքը, արդար, ազնիվ ու բարի մարդիկ են,
որոնք զրպարտվում ու դատապարտվում են
չար ու նախանձ պալատականների, հրեշ
ների ու կախարդների կողմից: Մեծ նշանա
կություն տալով վարքի դրական նորմաների
գործնական յուրացմանը, ինչպես նաև ելնե
լով սեփական կենսափորձից՝ կարծում եմ,
որ անհրաժեշտ է սովորողի կյանքը կազ
մակերպել, նրանց գործունեության համար
ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք կօգ
նեն նրանց իրենց իսկ գործելաձևով հետ
ևելու գրական հերոսների բարոյական դրա
կան օրինակներին…
Այնուհետև շատ կարևոր է հետամուտ
լինել այն բանին, թե երեխաների՝ հեքիաթ
ներից ընկալած բարոյախոսությունն ինչ
պես է արտահայտվում նրանց ամենօրյա
գործունեության մեջ: Այսպիսով՝ ուսուցչի
առջև խնդիր է ծառանում փորձել հեքիաթ
ների միջոցով ձգտել ընթերցողների մեջ
զարգացնել սեր ու բարություն, քաջություն
և հաստատակամություն, լավատեսություն
և կենսախնդություն: Թումանյանի հեքի
աթների ուսուցումը տարրական դպրոցում
հնարավորություն է տալիս սովորողի մեջ
ձևավորելու լավատեսություն, կարևորելու
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արդար աշխատանքով վաստակած մի պա
տառ հա
ցը, քան ար
քա
նե
րի փողն ու կա
րողությունը: «Անհաղթ աքլոր»–ը հեքիաթի
ուսուցմամբ սովորողին կարողանում ենք
ուսուցանել, թե ինչպես սրամիտ աքլորը բա
րեհաջող ազատվում է իր դեմ նյութված դա
վերից ու որոգայթներից, հաղթում ագահ ու
խորամանկ թագավորին, որն ուզում է խլել
նրա գտած կոպեկը: Խիզախ ու անընկճելի
աքլորի հնարամտություններով հիացած մա
նուկը համոզվում է, որ ագահությունը պար
սավանքի արժանի մարդկային արատ է, որ
այն մարդուն դնում է ծիծաղելի վիճակի մեջ
և ի վերջո պատժվում է:
Թումանյանի լավատեսության ամենից
ցայտուն արտահայտությունը Արևելքում լայ
նորեն տարածված մի զրույցի հիման վրա
գր
ված նրա «Քեֆ ա
նո
ղին քեֆ չի պա
կա
սի» հեքիաթն է: Հեղինակի գաղափարների
կրողն աղքատ Հասանն է, որն ամենածանր
պարագաներում անգամ չի կորցնում հոգու
արիությունը, վճիտ հայացքով է նայում աշ
խարհին և ձգտում է ըստ կարելվույն «ուրախ
անցնել, խաղաղ անցնել երկու օրվա էս ճամ
փեն»:
Արդար աշխատանքով վաստակած մի
պատառ հացով ու մի գավ գինով նա ավելի
երջանիկ է, քան արքաները, որովհետև ու
նի քչով բավարարվելու հազվագյուտ հատ
կություն: Սրանք շատ կարևոր են անհատի
ձևավորման, բարոյական դաստիարակու
թյան հա
մար և այս
տեղ ա
կն
հայտ է դառ
նում, որ երեխայի բարոյական դաստիարա
կության ամենաազդեցիկ միջոցներից մեկը
հեքիաթն է:
Տեղին է հիշել Վ. Գ. Բելինսկու խոսքերը,
որ մանկական գրքերը ստեղծվում են դաս
տիարակության նպատակով, իսկ դաստիա
րակությունը մեծ գործ է. այն որոշում է մար
դու ճակատագիրը:
Այսպիսով՝ հանգում ենք այն եզրակա
ցության, որ Հովհ. Թումանյանի հեքիաթ
ներում գեղարվեստական կերպարի ուժով
ներգործելով տարրական դպրոցում սովո
րողի զգացմունքների և բանականության
վրա, հեղինակը հնարավորություն է ընձե
ռում դաստիարակելու բարություն, հոգևոր
զգայունություն, հարգանք, սեր, լավատեսու
թյուն:
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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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NAIRA GASPARYAN
TATEVIK POGHOSYAN

A COMPARATIVE LOOK AT DIFFERENT MEANS OF
EXPRESSIING THE ATTRIBUTE IN ENGLISH AND ARMENIAN
(Զուգադրական քննություն)
“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)
Դատողությունների մեջ զուսպ լինելը ան
հատնում հույսի գրավական 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)
Երիտասարդ տարիներին, երբ ես առավել
դյուրընկալ էի, հայրս ինձ մի խորհուրդ տվեց,
որը մինչև օրս չեմ մոռացել:
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)
Կիրակի առավոտյան առափնյա բնակա
վայրերում դեռևս ղողանջում էին զանգերը:
In the following sentence the parts of speech
are different. In English the attribute is expressed
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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 մշտական տոմսի վրա նա ձեռքի երկու
մատնահետք թողեց։
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)
Հետո միայն գլխի ընկա, որ լուսանկարիչ
է. ինքն էր անհաջող մեծացրել տիկին Վիլսո
նի մոր նկարը:
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)
Հետո լողասենյակի հատակին արյունոտ
ված սրբիչներ հայտնվեցին, և լսվեց կնոջ նա
խատալից ձայնը:
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)
Ամառվա պատմությունն սկսվեց այն երե
կոյից, երբ ես մեքենայով գնացի այնտեղ տեր
և տիկին Բյուքենենների տուն՝ ճաշի։
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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 “անձրևանոց հագած” 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)
Ժամը տասնմեկին անձրևանոց հագած մի
մարդ, քարշ տալով հնձիչ մեքենան, բախեց
իմ դուռը։
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, որոշեցի օգտվել այս դադարից,
մինչ Գեթսբին, այսպես ասած, շունչը պահած,
կցրի թյուրըմբռնումների շղթան։
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 օրերին” 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 օրերին Նյու Յորքից մի երիտասարդ
բախտախնդիր թղթակից եկավ Գեթսբիի
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 հիշում նրանց անունները, կարծեմ՝
Ջաքլին:
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 մառախուղ չլիներ, կերևար
տունդ,— ասաց Գեթսբին:
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)
Երբեմն Դեյզին և օրիորդ Բեյքերը միա
ժամանակ խոսում էին, և պաղ էր նույնքան,
որքան նրանց ողջ ցանկությունից զուրկ ան
տարբեր աչքերը։
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 քանի մատնաչափ մթնշաղ էր բաժա
նում Թոմին ու օրիորդ Բեյքերին իրարից,
որոնք վերադարձան գրադարան:
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 պատերազմից անմիջապես հետո եր
կու օր անցկացրել էի նրանց տանը։
•
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
առաջին անգամ ոտք դրեցի Գեթսբիի տունը,
ես սակավաթիվ հրավիրյալներից 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 գիշերային ռեստորան 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
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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)
Թռուցիկ տեսանք օվկիանոսային կարմ
րագոտի նավերը, հիացանք գլաքարով սա
լարկված խղճուկ արվարձանով:
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)
Սկզբում մտածեցի, որ հերթական երե
կույթ է, կամ վայրի խրախճանք, և հյուրերը
«սարդինները տուփի մեջ» խաղն են խաղում։
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 (արագ խոսել – 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)
ժամանակի մի քանի առասպելները, ինչ
պիսին՝ «Ամերիկա — Կանադա ստորգետնյա
նավթատար խողովակի» նախագիծը, կա
պում էին նրա անվան 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)
Մոխիրը ընդունում է տների, ծխնելույզնե
րի, բարձրացող 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
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participle 1 becomes an adjective in Armenian,
for example:
•
Its pleasing smile had looked out at me
from many pictures. (Fitzgerald 1925: 56)
Նրա քմահաճ ժպիտը հաճախ աչքովս էր
ընկել:
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)
Միջին Արևմուտքը այժմ թվում էր տիեզեր
քի մաշված քղանցքը:
Here the participle 2 ”ragged” is expressed
by the same part of speech “մաշված” 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)
Դողահար ձայնը երբեմն լսելի էր դառնում։
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 միայն մնացել անելու մինչև իմ
հեռանալը:
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, որպեսզի կարգի բերեր 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)
Հեռախոսը զնգում էր նրա տանը, և Թեյլոր
ճամբարի երիտասարդ սպաները համառում
էին երեկոյան նրա հետ անցկացնելու մենաշ
նորհն ունենալու համար։
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 հասել էի այն աստիճանի, որ հավա
տում էի նրա շուրջ եղած ամեն ինչին, կամ չէի
հավատում ոչնչի։
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ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ՈՐՈՇՉԻ
ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ
Ն. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ, Տ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Սույն հոդվածն ուսումնասիրում է որոշչի արտահայտման տարբեր միջոցներն անգլերե
նում և հայերենում՝ վեր հանելով դրանց նմանություններն ու տարբերությունները: Հոդվածի
նպատակն է գտնել և բացատրել որոշչի արտահայտման ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները նշված լեզուներում: Թեմայի արդիականությունը պայմանա
վորված է նրա գործնական մասով, որտեղ անգլերենում որոշչի արտահայտման տարբեր
միջոցներին զուգահեռ ներկայացված են հայերեն համարժեք տարբերակները: Ուսումնա
սիրությունը կատարվել է մի շարք քերականական գրքերի, գեղարվեստական գրականու
թյան՝ մասնավորապես Սքոթ Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբին» վեպի հիման վրա:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫК АХ
Н. ГАСПАРЯН, Т. ПОГОСЯН
В данной статье рассматриваются различные способы выражения определения в анг
лийском и армянском языках, а также проводится сравнительный анализ между двумя язы
ками на основе известного литературного произведения (“Великий Гэтсби” Скотта Фицдже
ральда). Задача авторов статьи заключается в том, чтобы выявить, объяснить и сравнить
морфологические и синтаксические свойства и особенности определения в английском и
армянском языках. Актуальность статьи заключается в его практической части, где прово
дится тщательный сравнительный анализ способов выражения определения, как именных,
так и глагольных частей речи.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

«ԿԱՆԱՆՑ ՁՅՈՒԴՈ» ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԸ ՈՐՊԵՍ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
(ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ)
Ակնհայտ է, որ Հին աշխարհում ըմբշա
մարտը որպես մարզաձև հավասարապես
երկու սեռի մարդկանց համար հակամար
տության ձևերից մեկն է եղել և ունի իրև հա
րուստ պատմությունը:
Ըմբշամարտի ծագման մասին գոյություն
ունեն շատ տեսակետներ: Մասնագետնե
րի մի մասն ըմբշամարտի զարգացումը կա
պում է մշակույթի և կրոնի հետ (Կ. Աթոյան,
Գ. Թումանյան, Վ. Առաքել յան, Բ. Սաղ յան,
Կ. Դիմ և ուրիշներ), մյուսները` մարդու կեն
սաբանական ձգտումների (Ա. Կաստելի և ու
րիշներ), երրորդներն այդ հարցին տալիս են
իդեալիստական, փիլիսոփայական բացատ
րություններ (Խ. Սպենսեր, Բ. Շտորի և ուրիշ
ներ): Սակայն ավելի ճիշտ են այն տեսակետի
կողմնակիցները, որոնք ըմբշամարտը և մար
դու ֆիզիկական պատրաստությունը կապում
են մարդու գոյատևման, մարդկային հասա
րակության մշակույթի և կենցաղի պայման
ների զարգացման հետ: Կարելի է ենթադրել,
որ ըմբշամարտը և ֆիզիկական վարժություն
ները առաջ են եկել այն շրջանում, երբ մարդը
հասկացել է, որ ֆիզիկական ուժը, ճարպկու
թյունը, ճկունությունը, արագ կողմնորոշումը
և մենամարտի որոշ հնարքներ օգնում են
նրան գոյատևելու և պահպանելու իր և ցեղա
կիցների կյանքը: Մենապայքարային մար
զաձևերում կուտակված փորձը փոխանցվել
է սերնդեսերունդ, և ժամանակի ընթացքում
տարբեր ֆիզիկական վարժությունները, այդ
թվում նաև ըմբշամարտը, ճանաչվել են որ
պես մարդու ֆիզիկական զարգացման, նրա
շարժողական ընդունակությունների մշակ
ման և դաստիարակման լավագույն միջոց:
Ըմբշամարտի հետ կապված կան շատ
պատմություններ և առասպելներ, արվեստի
և գրականության ստեղծագործություններ,
որոնք վկայում են տարբեր ազգերի հսկա
ների գերբնական ֆիզիկական ուժի, ճարպ
կության և խիզախության մասին: Ըմբշա
մարտի հնարքների մասին հնագիտական
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առաջին տեղեկությունները վերաբերում են
Ք. ա. VI–IV հազարամյակներին:
Կերպարվեստի աշխատանքներից մե
կում ներկայացված է առյուծի հետ Գիլգամե
շի գոտեմարտի միֆը:
Ըմբշամարտի մասին մեծ թվով քանդա
կազարդ հուշարձաններ և գրական ստեղծա
գործություններ են թողել հույները և եգիպ
տացիները: Այդ մասին են վկայում Բենի
Հասան գերեզմանատան պատերին հայտ
նաբերված 400–ից ավելի նկարներն ու զար
դաքանդակները, որոնցում պատկերված
են ըմբշամարտի հնարքներ, ներգրավիչ և
հանգստացնող վարժություններ և միջոցներ
(Ք. ա. 2600 թ.), որոնք մեծ նմանություն ունեն
ժամանակակից ըմբշամարտի տեխնիկային
և նրանում կիրառվող նախավարժանքին և
վերականգնման միջոցներին: Սկահակնե
րից մեկի վրա պատկերված է Հերկուլեսի և
Անտեյի մենամարտը, իսկ մարմարե քանդա
կի վրա (Ափինա, Ք. ա. 510 թ.)` երկու պատա
նիների գոտեմարտը:
Հետաքրքիր է, որ պատմական շատ
քանդակների վրա առավելապես պատկեր
ված են գոտեմարտող պատանիներ և աղ
ջիկներ: Նման ստեղծագործություններ են
հայտնաբերվել Հռոմի և հունական շատ գե
րեզմանաքարերի վրա: Անտիկ ըմբշամար
տի և ըմբիշների մասին նկարագրություններ
են թողել հին աշխարհի գրողներ Պինդարը
(Ք. ա. IV դար), Լուկիանը, Խելիադորը, Էմի
նը, Փիլոստրատը, Պլուտարխը, Պլատոնը և
ուրիշներ:
Իր «Իլյ
դա» ան
մահ պոե
մում (IX–X դա
րեր Ք. ա.) Հոմերոսը գեղեցիկ նկարագրել
է երկու հերոսների՝ Այակսի և Օդիսեյի գո
տեմարտը:
Պատմաբանները հաստատում են, որ
Հին Հունաստանում երկու սեռի դեռահասնե
րի համար գործում էին հատուկ դպրոցներ`
պալեստրա, որտեղ փորձառու ուսուցիչների
ղեկավարությամբ տղաներին և աղջիկներին
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ուսուցանում էին ըմբշամարտի հնարքներ և
հատուկ ֆիզիկական վարժություններ:
Պալեստրան 66x66 մ հատուկ շինություն
էր, որը ընդհանուր և հատուկ նախավարժան
քի և ֆիզիկական տարբեր վարժությունների
համար ուներ հարմարություններ, սարքեր,
գործիքներ և հրապարակ, հանգստի և հիգի
ենիկ արարողությունների համար նպաստա
վոր պայմաններ, մրցակցական հրապարակ,
ինչպես նաև մարզիկների հոգնածության վե
րականգնման միջոցներ և հարմարավետու
թյուն, ապրելու և սնվելու սենյակներ, տաք
վաննաներ, ցնցուղներ և այլն:
Հին աշխարհի ըմբշամարտին բնորոշ
է նաև այն, որ այն արվեստին էր հավասա
րեցվում, որով զբաղվում էին նաև երկու սեռի
հայտնի գիտնականներ, գրողներ, պետա
կան գործիչներ, բարձրաստիճան զինվորա
կաններ, նույնիսկ զորավարներ: Երկու սեռի
մրցապայքարի համար ըմբշամարտի առա
ջին մրցականոնները մշակվել են Աթենքի
հիմնադիր Թեզեյի կողմից: Սկզբնական շր
ջանում ըմբիշները գոտեմարտում էին կանգ
նած դրությունում: Հաղթող էր ճանաչվում այն
ըմբիշը, որն իր մրցակցին 3 անգամ տապա
լում էր գետնին: Ըմբիշները գոտեմարտում
էին առանց կշռվելու և առանց ժամանակի:
Գոտեմարտից առաջ ըմբիշները կատարում
էին ընդհանուր և հատուկ նախավարժանք:
Որպես մարդու ֆիզիկական պատրաս
տության միջոց՝ ըմբշամարտը համարվում
էր օլիմպիական մարզաձև և մտնում էր պեն
տատ
լո
նի մեջ (հն
գա
մարտ, Ք. ա. 708 թ.),
իսկ պանկրատիոնի մեջ այն միանում էր
բռնցքամարտի հետ (Ք. ա. 648 թ.) և հանդես
էր գալիս խառը ձևով, սակայն ներկայացվում
է որպես ինքնուրույն մենամարտի ձև:
Հին օլիմպիական խաղերի մասնակից
ների և հաղթողների մեջ կային ժամանակի
հանրահայտ շատ տղամարդիկ և կանայք,
ինչպիսիք էին ֆիզիկական մեծ ուժի տեր
Մարիամը, Պյութագորասը, Պլատոնը, բա
նաստեղծ Պինդարը և ուրիշներ: Օրինակ`
կրոտոնցի հայտնի զորավար Միլոնը (540–
516 թթ. Ք. ա.) օլիմպիական ռեկորդ է սահ
մանել, որը մինչ այսօր ոչ մեկին չի հաջողվել
գերազանցել: 24 տարի շարունակ նա եղել է
6 օլիմպիական խաղերի ըմբշամարտի հաղ
թող: Սպարտացի Հիպոսփենը նույնպես
(Ք. ա. 624–608 թթ.) վեց օլիմպիական խա

ղերում հաղթող է ճանաչվել: Այդպիսի ար
դյունքներ չեն կարողացել ցույց տալ անգամ
ժամանակակից ուժեղագույն ըմբիշները (Ի.
Նովիկովը, Ա. Մեդվիդը, Ի. Յառիգինը, Ա.
Նազարյանը և ուրիշներ):
Հունական կուլտուրայի և հռոմեական
տիրապետության անկման ժամանակաշր
ջանում ֆիզիկական վարժությունները, այդ
թվում նաև ըմբշամարտը, որոշ ժողովուրդ
ների մոտ անկում ապրեց: Պահպանվելով
միայն իտալացիների և ֆրանսիացիների
մոտ` ըմբշամարտը դանդաղ զարգացավ և
տարածվեց եվրոպական պետություններում:
Միջին դարերում ըմբշամարտով հիմնա
կանում զբաղվում էին ասպետները, որոնք
ըմբշամարտի հնարքներն օգտագործում էին
ռազմական գործողություններում և գլադիա
տորական մենամարտերում, իսկ ասիական
ժողովուրդների մոտ զարգանում էր ջիուջի
ցու, ձյուդո, սամբո, կարատե, կենտո և մյուս
մենապայքարային ձևերը: Խոշոր առևտ
րային քաղաքների բարգավաճման դարաշր
ջանում ըմբշամարտը նորից սկսում է դիտվել
որպես զբաղմունքի առարկա և արվեստ, որը
բնորոշ է ըմբշամարտի շատ ազգային ձևերի:
XIX դարում ըմբշամարտը նորից սկսում
է ճանաչվել և զարգացում ապրել Բազեդո
վի, Գուց–Մուցի, Վետի, Պեստալոցիի կող
մից: Քանի որ հատուկ կանոնակարգ դեռ
չէր մշակվել, ուստի ըմբշամարտի հետագա
զարգացումը դանդաղ էր ընթանում: Այնու
հանդերձ, Ֆրանսիայում ըմբշամարտը հե
ղինակություն ուներ, հրապարակվում էին
ըմբշամարտի տեխնիկայի ուսուցման առա
ջին ձեռնարկները և որոշ մրցականոններ:
1848 թ. Փարիզում բացվում է աթլետի
կական մրցասպարեզ, որը նախատեսված
էր սպորտային միջոցառումների և ըմբշա
մարտի մրցումների անցկացման համար:
Հարավային Ֆրանսիայում ըմբշամարտի
ավանդույթները աշխուժացան անցյալ հա
րյուրամյակի 90–ական թվականներին, իսկ
արևելքում՝ պրոֆեսոր Կանոյի նախաձեռ
նությամբ ջուիջիցու մարտարվեստի հիմ
քերի վրա ձյուդո ըմբշամարտը, Ռուսաս
տանում սկսեց զարգանալ մարտական և
մարզական սամբո ըմբշամարտը, որոնցով
հավասարապես սկսեցին զբաղվել նաև
կանայք: Աստիճանաբար կանանց համար
մշակվեցին մարզման մեթոդներ, ներգրա
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վիչ ընդհանուր վարժություններ, հատուկ
մրցակցական վարժություններ և նախա
վարժանքային միջոցներ:
Միև
նույն ժա
մա
նակ հարկ է նշել, որ
հանրապետության մարզիչները, հաշվի առ
նելով ըմբշամարտի ներգործության առանձ
նահատկությունները կանանց օրգանիզմի
վրա, գիտականորեն և կանոնակարգված
ձևով մոտենում էին մարզուհիների սպոր
տային պատրաստության պլանավորմանը,
բեռնվածության չափավորմանը և ֆունկցի
աների վերականգնմանը:
Եվրոպական և ԱՊՀ շատ երկրներում
ձյուդո ըմբշամարտը կանանց համար ավելի
գրավիչ դարձավ:
Սկսեցին անցկացվել նախկին Խորհր
դային Միության առաջնություններ, Եվրո
պայի, աշխարհի առաջնություններ: Ձյուդո
ըմբշամարտը կարճ ժամանակում մասսա
յականություն ստացավ նաև Հայաստանում
և Արցախում, նրանով սկսեցին ակտիվ ձևով
պարապել նաև տարբեր տարիքի աղջիկ
ներ, բացվեցին ձյուդո և սամբո ըմբշամար
տի մարզադպրոցներ, որոնց համար մշակ
վեցին ուսումնական ծրագրեր:
Բարձր գնահատելով ձյուդո ըմբշամարտի
գիտագործնական նշանակությունը՝ քառորդ
դար առաջ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտու
րայի և սպորտի պետական ինստիտուտում
սկսվեց պատրաստվել և թողարկվել ձյուդո
ըմբշամարտի մասնագետներ, որոնք այսօր
հաջողությամբ աշխատում են ինչպես Հայաս

տանի և Արցախի հանրապետություններում,
այնպես էլ այլ երկրներում: Հեղինակի սուբյեկ
տիվ հաշվարկով երկու հանրապետություննե
րում կանոնավոր կերպով պատրաստվում և
մրցումներին մասնակցում են մի քանի հազար
ձյուդոիստներ և սամբիստներ:
Այսպիսով՝ կանանց ձյուդո ըմբշամարտի
զարգացման գործընթացը բոլոր դեպքում
պետք է համարել կայացած և անվերադարձ:
Ըմբշամարտով զբաղվելու ցանկությունն
արդարացվում է նաև նրանով, որ կանայք
աճող հանցագործության պայմաններում
ցանկանում են ապահովել իրենց և, անհրա
ժեշտության դեպքում, մերձավորների ան
վտանգությունը:
Երկրորդ: Կանայք ձգտում են սպորտում
հաջողությունների հասնել, ընտրվել, ակտի
վանալ և փառաբանվել, ինչու չէ, նաև բարե
լավել իրենց նյութական պայմանները:
Եզրակացություն: 1. Աշխարհի բոլոր ժո
ղովուրդներն ունեցել են իրենց մշակույթը,
սովորույթները, զբաղմունքը, որից իրենց
անվտանգության համար կարևորել են ըմբ
շամարտի այնպիսի ձևեր, ինչպիսին են
ձյուդոն, սամբոն, սումոն, կարատեն, թեք
վանդոն և այլն: 2. Հազարամյակների ըն
թացքում կինը ֆիզիկական աշխատանքի
ժամանակ միշտ օգնել է ամուսնուն, սիրել
է բնական ֆիզիկական վարժությունները,
մասնակցել է հայրենիքի պաշտպանությանը
և մասնակցել է սպորտային տարբեր միջո
ցառումներին և մրցումներին:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
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Сорокин Н. Н., Спортивная борьба (возникновение и развитие борьбы у разных народов мира).
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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., Աթոյան Կ. Պ. և ուրիշներ). 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
Երեք տասնամյակ շարունակ քառամյա
տարրական դպրոցում մայրենիի համակցված
դասերն իրականացվում են բացատրական
ընթերցանության մեթոդով, որը բազմաբա
ղադրիչ ուսումնամեթոդական համակարգ է։
Այս համակարգի գրեթե բոլոր բաղադրիչներն
իրականացվում են դասագրքերում զետեղ
ված տարաբնույթ ստեղծագործությունների՝
բնագրերի շուրջ։ Այդ բաղադրամասերից յու
րաքանչյուրն ունի իր նպատակները, իրակա
նացման ինքնատիպ մեթոդական հնարները։
Մայրենիի համակցված դասի յուրաքան
չյուր բաղադրիչ դասի ընթացքում ունի իր
տեղը, քանի որ դրանք փոխկապակցված
են, և մեկ բաղադրիչը նախապատրաստում
է մյուսին։ Այս բաղադրիչների մեջ վճռորոշ է
բառային աշխատանքը, որ երեք ուղղություն
ունեցող ուսումնաորոնողական գործունեու
թյուն է։
Աշխատանքային այս փուլով է նաև պայ
մանավորված բնագիրը կարդալու՝ սովորող
ների կարողության ձևավորումը։ Բառային
արդյունավետ աշխատանքը նպաստում է
աշակերտների՝ կարդալու որակական հատ
կանիշների պահպանմամբ ընթերցելու հմ
տության զարգացմանը։
Կրթության այս օղակում անցկացրած

մեր բազմաթիվ դասալսումների և հատուկ
ուսումնասիրությունների արդյունքում հա
մոզվել ենք, որ դասվարները ևս բառապա
շարի զարգացման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքները կարևորում են, և սովորող
ները մայրենիի յուրաքանչյուր դասի ժամա
նակ այդ ուղղությամբ հատուկ ծրագրավոր
ված գործունեություն են ծավալում։ Ցավոք,
հաճախ բառապաշարի հարստացման ուղ
ղությամբ աշխատանքները սահմանափակ
վում են միայն անծանոթ բառերի իմաստի
բացատրման կամ այդ բառերը բառակա
պակցությունների մեջ գործածելու առաջադ
րանքներով։ Սա ևս կարևոր է, սակայն դա
բառապաշարի հարստացման ուղղությամբ
աշխատանքների միայն առաջին խնդիրն է։
Սովորողների բառապաշարը հարստաց
նել նոր բա
ռե
րով՝ նշա
նա
կում է ոչ մի
այն
դրանց իմաստն ըմբռնել տալ, այլև դրանք
ներմուծել աշակերտի ակտիվ բառապաշար,
նպաստել, որ դպրոցականը նոր սովորած
բառերը կարողանա գործածել գրավոր և
բանավոր խոսքում՝ խոսքային գործունեու
թյան բոլոր ձևերում, մասնավորապես հա
ղորդակցության գործընթացում (2, 1–10)։
Ներկայացնենք բառային աշխատանքի
շղթայի առավել կարևոր օղակները՝

Բառային աշխատանքի փուլերը և նպատակները

Անծանոթ բառերի
բացատրություն
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Բառերի բացատրութ.
աշակերտների կողﬕց

Ուղղագրական արժեք
ունեցող բառերի դիտարկում

Նորածանոթ բառերի
ակտիվացում

Ուղղագրական կանոնի վերհիշում և
բացատրություն

Բառի գործածում բառակապակցության
ﬔջ

Անծանոթ բառերի
բացատրություն

Ուղղագրական արժեք
Նորածանոթ բառերի
ունեցող բառերի դիակտիվացում
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
տարկում

Բառերի բացատրութ.
աշակերտների կողﬕց

Ուղղագրական կանոնի վերհիշում և
բացատրություն

Բառի գործածում բառակապակցության
ﬔջ

Բացատրման եղանակները՝
ա) առարկայի
ցուցադրման,
բ) նկարների և
նկարելու,
գ) բառակազմական
վերլուծության,
դ)բառային (տեքստային) բացատրության
ե) հոմանիշների,
զ) հականիշների
ﬕջոցով

Նույն կանոնի վերաբերյալ այլ օրինակների ներկայացում

Բառի գործածում
նախադասության
ﬔջ

Տվյալ բառի գրառում
գրատախտակին և
բառատետրում

Բառի գործածում
կապակցված
խոսքում՝
շարադրություն
(բանավոր և գրավոր)

Ինչպես ակնհայտորեն երևում է ներկա
յացված գծակարգից, բացատրական ընթեր
ցանության մեթոդի «Բառային աշխատանք»
բաղադրամասն ունի մի շարք խնդիրներ։
Բնականաբար, ուսուցիչը կանգնում է շատ
կարևոր խնդրի առջև. ե՞րբ և ինչպե՞ս իրա
կանացնել այս ամենը, կամ ի՞նչ նպատակ է
հետապնդում դրանց իրականացումը։
Նախ ներկայացնենք, թե որն է մայրենիի
դասագրքերում զետեղված ստեղծագործու
թյունների ընթերցման առաջնահերթ խնդի
րը։ Սահուն կարդալ սովորեցնելը, անշուշտ,
անհրաժեշտ է, սակայն դա վերը ներկայաց
ված բառային աշխատանքի իրականաց
մանը ամբողջությամբ չի նպաստում։ Մենք
համոզված ենք, որ միայն սահուն կարդալն
աշակերտին գրեթե ոչինչ չի տալիս. սովո
րողները ցանկացած նյութ կարդալիս իրենց
առջև նպատակ են դնում հասկանալ կար
դացածը։
Ի՞նչ է նշանակում հասկանալ կարդացա
ծը։ Առանց բնագրում գործածված բառերի,
արտահայտությունների,
դարձվածքների
իմաստների ընկալման ընթերցողը չի կարող

ըմբռնել բնագրում ներկայացվող դեպքերի
հաջորդականությունն ու տրամաբանական
կապերը, գործող անձանց, նրանց երկխո
սությունների և արարքների, հեղինակի
պատմածի էությունը, ստեղծագործության
հիմնական միտքը՝ գաղափարը, չի կարող
կռահել ենթատեքստը, որոշել դեպքերի հա
ջորդականությունն ու պատճառահետևան
քային կապերը։ Այլ կերպ ասած՝ սովորողի
համար կարդացածը կդառնա անիմաստ,
անօգուտ, անգամ եթե նյութն ընթերցվել է
սահուն։
Կարդացածը հասկանալու կարողության
ձևավորման նպատակով անհրաժեշտ է
նախ հասնել նրան, որ ընթերցողը հասկա
նա կարդացած տեքստի ոչ միայն առանձին
պարբերությունների իմաստը, այլև դրանց
միջև գոյություն ունեցող իմաստային և տրա
մաբանական կապերը, դիտարկումների
ճանապարհով որոշի յուրաքանչյուր պարբե
րության նախադասությունների իմաստային
և պատճառահետևանքային կապերը, իսկ
նախադասությունների մեջ՝ բառերի (բառա
կապակցությունների) իմաստային կախվա
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ծությունը։ Համոզված ենք, որ առանց այս
կարողությունների ամրակայման անհնար է
ձևավորել գործառապես գրագետ ընթերցող
մարդ, ինչպես նաև կարդալու բոլոր որակա
կան հատկանիշները բավարարող հմտու
թյուններ։
Այս իմաստով, մենք կարևորում ենք բա
ռային աշխատանքի դերը, որ միտված է
հասկանալով կարդացող անձի ձևավորմա
նը։
Հասկանալով կարդալու կարողու
թյան ձևավորման գործընթացի արդյունա
վետությունը պայմանավորված է կարդացած
բնագրի շուրջ բառային աշխատանքի մեթո
դապես ճիշտ կազմակերպումով։ Բնագրի
բառերի նկատմամբ ուշադիր, բծախնդիր և
պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավո
րումը զարգացնում է ոչ միայն հասկանալով
կարդալու կարողությունը, այլև աշակեր
տի լեզվազգացողությունը, խոսքի մշակույ
թը. մայրենի լեզվի նկատմամբ սերմանում
է հետաքրքրություն, սեր, ձևավորում է սե
փական լեզուն գնահատելու, արժևորելու,
անաղարտ պահելու որակներ։
Հասկա
նալով կարդալու կարողության ձևավորմա
նը, բառապաշարի հարստացմանը և դրանք
հմտությունների վերածելուն նպաստում է
կարդալու և պատմելու տարբեր տեսակ
ների գործնական կիրառումը։ Դրանցից,
հատկապես, իբրև մասնակից և իբրև ակա
նատես՝ կարդացածը վերարտադրելն աշա
կերտների համար պատմելու գործընթացը
դարձնում է հետաքրքրաշարժ, աշխույժ և
նպաստում է նրանց ստեղծագործական կա
րողությունների զարգացմանը (1, 134–135)։
«Մայրենի–2» (Վ. Ա. Սարգսյան և ուրիշ
ներ, Ե., 2012) դասագրքում զետեղված «Գա
րուն է գալիս» բանաստեղծության (Հ. Սա
հյան) շրջանակներում ցույց տանք բառային
աշխատանքի փուլերի իրականացման ուղի
ները:
Նախ աշակերտներն առաջին անգամ
ընթերցելիս առանձնացնում են բնագրում
հանդիպող անծանոթ բառերը. դրանք են՝
կանաչին տալ, անհատակ, հրճվանք,
փարվել, վտակ, ծաղկունք, հով, ակնամոմ,
ձայն տալ, հուն, ծիլ, բնություն և այլն։
Անծանոթ բառերի բացատրությունն սկս
վում է բառային աշխատանքի իրականաց
ման շղթայի առաջին օղակից. այն է՝ բառե
րի բացատրություն աշակերտների կողմից։
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Անշուշտ, ուսուցիչը կարող է անմիջապես
ներկայացնել նոր բառերի բացատրությունը:
Սակայն այդ դեպքում սովորողները դուրս
կմնան բուն աշխատանքից։ Այդ նպատակով
նախ անհրաժեշտ է ճշտել աշակերտների
կողմից նոր (հանդիպած) բառերի իմաստ
ների իմացության մակարդակը։ Ուսուցչի
աշխատանքն սկսվում է այնտեղից, որտեղ
վերջանում է աշակերտների հնարավորու
թյունը՝ աջակցելու մնացած բառերի բառի
մաստների մեկնաբանմանը։ Գծակարգում
մենք ցույց ենք տվել բառիմաստների բա
ցատրման եղանակները. ուսուցիչը կարող
է կիրառել այն եղանակները, որոնք առավել
հստակ և մատչելի կերպով կարող են նպաս
տել անծանոթ բառերի բառիմաստային
նշանակությունների մեկնաբանմանը։ Այդ
եղանակներից մասնավորեցնենք՝
ա) Բառակազմական վերլուծության
եղանակը։ Այս եղանակով բացատրվող բա
ռերը բաժանվում են երեք խմբի՝ պարզ, բարդ
և ածանցավոր։ Բառակազմական վերլուծու
թյան եղանակն առավելապես նպատակա
հարմար է կիրառել բարդ և ածանցավոր
բառերի իմաստները բացատրելու առումով.
մի կողմից՝ իմաստակիր բաղադրիչների
բացատրությունը, մյուս կողմից՝ ածանցնե
րի բառակազմական նշանակությունների
վերհանումը, սովորողների գիտակցության
մեջ կամրակայեն այդ միավորների միաձույլ
նշանակություններն ու բառական իմաստ
ները և կապ կստեղծեն ընթերցանության և
լեզվական նյութի ուսումնասիրության միջև։
Այսպես, անհատակ (ծով) ածանցավոր
բառն աշակերտները բաժանում են մասերի
և ցույց տալիս, որ ան (ժխտական) մաս
նիկը, ավելանալով հատակ բառին, ցույց է
տալիս ծով առարկայի հատակ չունենալը՝
անսահման խորությունը. սովորողներին
հայտնի է, որ ան ածանցն ունի ժխտական
նշանակություն։ Ան ածանցի բառակազմա
կան նշանակությունը սովորողները կարող
են յուրացնել՝ դիտարկելով ինքնուրույն օրի
նակներ (ածանցավոր բառերի սերող հիմքե
րը առաջարկում է ուսուցիչը)՝ գու(յ)ն (ավոր),
բախտ(ավոր), ուժ(եղ), բնական, իրական և
այլն):
Նույն եղանակով հրճվանք բառից աշա
կերտներն առանձնացնում են հրճվել բայը
(անորոշ դերբայը) և բացատրում, որ այն
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նշանակում է ուրախանալ, իսկ երբ նրա
բառահիմքին ավելացել է –անք ածանցը,
կազմվել է նոր բառ՝ ուրախություն իմաս
տով։ Կարող ենք վկայել –անք ածանցով այլ
բառեր ևս։ Ինչպես՝ զարմանք, զբոսանք,
տանջանք, տառապանք և այլն։ Բա
ցատ
րում ենք, որ –անք ածանցն ունի հավաքա
կան նշանակություն։ Օրինակ, ծաղկունք
բառի բաղադրիչներն են՝ ծաղիկ և –ունք,
բացատրում ենք, որ այստեղ –ունք ածանցը
նույնպես հավաքական նշանակություն ու
նի, և բառը, այդ ածանցի բառակազմական
նշանակությամբ պայմանավորված, նշանա
կում է «ծա
ղիկ
նե
րի խումբ» կամ «ծաղ
կած
բուսականություն» ընդհանրապես։
–Ունք ածանցի բառակազմական նշա
նակությունն ամրապնդելու համար ուսուցի
չը վկայում է համատիպ այլ կազմություններ,
ինչպես՝ բուրմունք, վարմունք, վերաբեր
մունք, արարմունք և այլն։
Բնագրում գործածված են նաև կանա
չին տալ և ակնամոմ բարդ բառերը, որոնց
բառիմաստներն աշակերտները բացատրում
են՝ նրա բաղադրիչների բառական նշանա
կություններով։ Աշակերտների ուշադրությու
նը պիտի հրավիրվի այն հանգամանքի վրա,
որ տալ բաղադրիչը, լիիմաստ բառերի
հետ միանալով, արտահայտում է գործողու
թյան գաղափար, ինչպես՝ ձայն տալ (կան
չել), գլուխ տալ (խոնարհվել), սիրտ տալ
(գոտեպնդել) և այլն։ Աշակերտներն առանց
դժվարության բացատրում են, որ ակնամոմ
բարդ բառի բաղադրիչներն են ակն և մոմ։
Ակն բաղադրիչը նշանակում է «աչք, անցք»,
իսկ մոմ–ը «ծաղկահյութից պատրաստված
այն հյութն է, որով մեղուները ծեփում են փե
թակի անցքերը»,– մեկնաբանում է ուսուցիչը։
Ակն (աչք) բաղադրիչի բառական նշա
նակությունը նույնպես կարելի է ամրապն
դել՝ համանուն այլ բառեր վկայելով, ինչպես՝
ակնաբույժ, ակնհայտ, ակնոց, ակնա
շարժ, ակնառու և այլն։
Բնագրում հանդիպող պարզ բառերը կա
րելի է բացատրել այլ եղանակների միջոցով։
բ) Հոմանիշների եղանակը։ Հոմանիշ
ների միջոցով կարելի է բացատրել բնագրի
պարզ բառերը. գտնելով այդ բառերի հոմա
նիշները՝ աշակերտները, հենվելով իրենց
ծանոթ հոմանշային զույգի վրա, կարող են
բացատրել անծանոթ բառի իմաստը։

Հոմանշային աշխատանքը կատարում է
ուսուցիչը, քանի որ աշակերտները չեն կա
րող անծանոթ բառերի համար վկայել մեր
ձիմաստ այլ բառեր։
Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է
փարվել, վտակ, հով բառերը՝ աշակերտնե
րի հետ միասին կազմելով դրանց հոմանիշ
ները՝
փարվել – գգվել – փաղաքշել – գուրգու
րել
վտակ – առվակ
հով – զեփյուռ – սյուք – քամի
Վերոբերյալ հոմանշային զույգի կամ
շարքի անդամներից որևէ մեկի իմացությու
նը կարող է օգնել սովորողներին՝ որոշելու
բնագրում եղած անծանոթ բառերի բառա
կան իմաստները։
գ) Հականիշների եղանակը։ Հակա
նիշները հատուկ են հատկանշային խոսքի
մա
սե
րին և բային։ Տվյալ դեպ
քում բա
ռի
մաստների բացատրության այս եղանակով
կարելի է հիմնավորել կամ ամրապնդել ար
դեն բացատրված անհատակ, փարվել և
նման կարգի բառերի բառական իմաստնե
րը։
Հմմտ.՝ անհատակ – ծանծաղ,
փարվել – խուսափել (հեռանալ – մեկու
սանալ, վանել) և այլն։
Ինչպես նկատեցինք, բնագրում հանդի
պող անծանոթ բառերը կարելի է բացատ
րել տարբեր եղանակներով, որոնք, միմյանց
լրացնելով, ամբողջացնում են բառիմաստ
ների մատուցման համալիրը։
Անծանոթ բառերի իմաստների բացա
հայտումը ինքնանպատակ կդառնա, եթե
այդ բառերը քննության առարկա չդառնան
այլ դիտանկյունից, ինչպես՝ ասենք, ուղղագ
րության և գործածության տեսանկյունից։
Հասկանալի է, որ երկրորդ դասարանում
սովորողներն առնչվում են ուղղագրության
որոշակի կանոններին, ուստի նոր սովորած
բառերի իմաստների ընկալմանը զուգահեռ՝
անհրաժեշտ է ծանոթանալ ուղղագրական
դժվարություն ունեցող բառերի գրությանը։
Այսպես, քննարկվող բանաստեղծության
մեջ ուղղագրական դժվարություն են ներկա
յացնում հետևյալ բառերը՝ կանաչին (տալ),
հրճվանք, ծաղկունք, ակնամոմ, որոնք
կրտսեր դպրոցի սովորողների համար,
իրոք, բացատրության կարիք ունեն։
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Այդ բառերը կարելի է հնարավորինս խմ
բավորել ըստ ուղղագրական կանոնների և
դրանից հետո լրացնել այդ բառերի շարքը
ըստ համապատասխան կանոնի։
Այսպես, կանաչին (տալ), հրճվանք բա
ռե
րը պատ
կա
նում են ջ–ճ–չ լծորդ բա
ղա
ձայնների ուղղագրության կանոնին։ Ուսուց
չի բացատրությունից հետո աշակերտները
կարող են իրենց իմացած բառերով համալ
րել բնագրի վերոբերյալ միավորները՝ արջ,
արճիճ, աչք, վերջին, վայրէջք, դարչին,
կարճ և այլն։
Ծաղկունք բառը պատկանում է ղ–խ բա
ղաձայնների ուղղագրությանը (ծաղիկ ան
հնչյունափոխ ձևով)։ Աշակերտները լրաց
նում են՝ աղբյուր, եղբայր, եղջյուր, թախտ,
բախտ և այլն։
Ակնամոմ բառի ուղղագրությունը բա
ցատրելիս անդրադառնում ենք նրա բա
ռակազմությանը՝ վերհիշելով նրա բառա
կազմական բաղադրիչները՝ ակն և մոմ։
Ուղղագրական դժվարություն ներկայաց
նում է ակն բառը, որի վերջին կիսավանկում
հնչող ը ձայնավորը ուղղագրական սխալի
տեղիք կարող է տալ։ Ակն արմատով բառեր
արդեն վկայել են աշակերտները. կարելի է
դրանք պարզապես վերհիշել։
Բնագրի անծանոթ բառերի իմաստների
բացատրության և դրանց յուրացման եղա
նակները բացատրելուց հետո, համոզված
լինելով, որ սովորողները դրանք հասկացել
և մտապահում են, ուսուցիչը հանձնարա
րում է, որ նոր սովորած բառերը գրեն գրա
տախտակին և բառատետրերում։
Կարծում ենք՝ բառիմաստների բացատ
րության այս եղանակները որքան էլ ար
դյունավետ լինեն, սովորողները չեն կարող
հիշել, եթե ուսուցիչը չանցնի բառային աշ
խատանքի հաջորդ փուլին՝ նորածանոթ բա
ռերի ակտիվացմանը։
Որպեսզի նոր սովորած բառերը պասիվ
բառապաշարից անցնեն ակտիվ բառապա
շար, սովորողները պետք է կարողանան այդ
բառերը գործածել նախ՝ բառակապակցու
թյունների, ապա՝ նախադասությունների մեջ։
Այսպես, աշակերտները գրատախտակին
գրում են բնագրի նորածանոթ բառերը և ու
սուցչի հանձնարարությամբ դրանց լրացում
ներ ավելացնում, այսինքն՝ այնպիսի բառեր,
որոնք իմաստով առնչվում են տրված բա
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ռերին։ Սովորողներին օգնելու նպատակով
ուսուցիչը տրված բառերին առաջարկում է
որոշակի հարցեր, որոնց պատասխանելով՝
սովորողները ակամայից կազմում են բառա
կապակցություն։
Հմմտ.՝ կանաչին տալ (որտե՞ղ) – անտա
ռում,
(ինչպիսի՞) հրճվանք – մանկական,
փարվել (ո՞ւմ) – մայրիկին,
(ինչի՞) վտակ – գետի,
ծաղկունք (որտեղի՞) – դաշտի,
հով (ինչպիսի՞) – մեղմ,
ակնամոմ (ինչի՞) – փեթակի և այլն։
Այնուհետև՝ գրատախտակին առանձին
գրում են ստեղծված բառակապակցություն
ները.
կանաչին տալ անտառում, մանկական
հրճվանք, փարվել մայրիկին, գետի վտակ,
սարի ծաղկունք, մեղմ հով, փեթակի ակ
նամոմ։
Բառային աշխատանքի այս փուլում ակն
հայտ է դառնում, որ սովորողները հասկա
ցել են և յուրացրել բնագրի նորածանոթ
բառերը։ Ուրեմն կարելի է անցնել հաջորդ
խնդրին։
Բառային աշխատանքի նախավերջին
փուլը, որ ըստ էության վերջինն է, նախատե
սում է արդեն յուրացրած անծանոթ բառերի
գործածում նախադասության մեջ։
Եթե բառային աշխատանքի վերոնշյալ
փուլերը լիովին կատարվում են, և աշա
կերտները բնագրի նորածանոթ բառերով
կարողանում են ինքնուրույն կերպով կազմել
նախադասություններ, ապա մայրենիի դա
սի գերխնդիրը կատարված է։
Հետևաբար, բնագիրը հասկանալով
կարդալը իրականանում է բնագրի բոլոր
բառերի իմաստները հասկանալի լինելու
դեպքում. նորածանոթ բառերի յուրացումը
կատարվում է բառային աշխատանքի վե
րոնշյալ փուլերով, որ նպաստում է սովորող
ների խոսքի մշակույթի զարգացմանը (3, 3)։
Եթե աշակերտները նորածանոթ բառե
րով կարողանում են կազմել նախադասու
թյուններ, ապա ամենևին դժվար չի լինի
սովորած բառերը գործածել կապակցված
խոսքում՝ հյուսելով բանավոր կամ գրավոր
շարադրություն։ Այդ կարգի աշխատանքներ
սովորողները կարող են կատարել և՛ դասա
րանում, և՛ տանը։
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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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ԺԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
«ՀԻԴՐՈԼԻԶ» ԹԵՄԱՅԻՑ
Քիմիական կրթության մեջ փորձնական
աշխատանքները կարևոր տեղ են զբաղեց
նում, որոնց ընթացքում աշակերտները սո
վորում են հետևել քիմիական ռեակցիանե
րի ընթացքին, որոշել դրանց տեսակները և
դասակարգել, վերլուծել ելանյութերի հետ
կատարվող փոփոխությունները, պայման
ներ ստեղ
ծել այս կամ այն փո
խազ
դե
ցու
թյան իրականացման համար (տաքացում,
սառեցում, կատալիզատորի կիրառում և
այլն) և, ինչ խոսք, պատկերացում կազմել
այս կամ այն ռեակցիայի և ստացվող վեր
ջանյութերի կիրառման հնարավորություն
ների մասին [1, 2]: Այս աշխատանքները
հնարավորություն են տալիս նաև ծանոթա
նալու լաբորատորիայում կիրառվող սարքա
վորում ներին, հմտություններ ձեռք բերելու
դրանցով աշխատելու համար: Փորձարա
րական խնդիրները հաջողությամբ լուծելու
համար սովորողները պետք է տիրապետեն
քիմիական փորձ կատարելու հմտություննե
րին: Մյուս կողմից էլ հենց նման խնդիրների
կատարումն է նպաստում փորձարարական
հմտությունների ու կարողությունների ձևա
վորմանն ու կատարելագործմանը: Այդպիսի
աշխատանքների կատարման ընթացքում
են սովորողները ձեռք բերում այնպիսի ան
ձնային հատկանիշներ, ինչպիսիք են նպա
տակասլացությունը, համառությունը, քիմի
ական փորձեր իրականացնելու ընթացքում
անհրաժեշտ ուշադրությունը, սովորում են
խնայողաբար օգտագործել քիմիական նյու
թերը, զգուշորեն վերաբերվել քիմիական
սարքավորում ներին ու ապակեղենին [3–5]:
Հաջողությամբ փորձարարական խնդիր
ներ կարելի է կատարել նաև «հիդրոլիզ»
թե
մայից` հաշ
վի առ
նե
լով նաև այն հան
գամանքը, որ թեման դժվար է յուրացվում,
իսկ ուսում նական ծրագրով նախատեսված
է բավականին քիչ ժամաքանակ: Աղերի
հիդրոլիզ թեման քննարկելիս առանձնա
հատուկ է այն հանգամանքը, որ ուսուցան
վող նյութը կարելի է ներկայացնել փորձա
րարական աշխատանքի ձևով՝ հարուցելով
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պրոբլեմային իրավիճակներ և դասը կազ
մակերպել որպես պրոբլեմային ուսուցման
առանձին դեպք: Առաջադրվող հանձնա
րարականները կարող են ներառել թեմայի
տարբեր ենթահարցեր.
1. տարբեր աղերի ջրային լուծույթների
միջավայրի որոշում:
2. Աղերի հիդրոլիզի հավասարակշռու
թյունը տեղաշարժող ազդակների որոշում:
3. Աղերի հիդրոլիզի աստիճանի համե
մատական բնութագրում:
4. Քիմիական ռեակցիայի ուղղության
վրա աղերի դարձելի հիդրոլիզի ազդեցու
թյան քննարկում:
5. Աղերի հիդրոլիզի տեսակները (դար
ձելի և ոչ դարձելի):
Քննարկենք դրանցից մի քանիսը:
Փորձարարական աշխատանքներ կա
րելի է կազմակերպել այս բոլոր հարցերի
վերաբերյալ: Դրանցից ամենահայտնին,
որը ներկայացված է դպրոցական դասագր
քերում, խնդրագրքերում ու շտեմարաննե
րում, տարբեր աղերի ջրային լուծույթների
միջավայրի որոշումն է:
1. Տարբեր աղերի ջրային լուծույթների
միջավայրի որոշում:
Տարբեր աղերի ջրային լուծույթներում
ստեղծված միջավայրը որոշելու և համեմա
տելու վերաբերյալ փորձարարական աշխա
տանք կարելի է կատարել՝ օգտագործելով
տարբեր ձևերով հիդրոլիզվող և չհիդրոլիզ
վող աղերի ջրային լուծույթներ: Հատկապես
հետաքրքրություն են ներկայացնում ոչ հա
ճախ հանդիպող այնպիսի դեպքերը, երբ
համեմատվում են, օրինակ, նույն հիմքից և
տարբեր թթուներից առաջացած տարբեր
աղերի ջրային լուծույթների հատկություն
ները: Քննարկենք նման փորձարարական
առաջադրանքների մի քանի դեպք.
Առաջադրանք 1.
Տրված են նատրիումի ֆոսֆատի, նատ
րիումի հիդրոֆոսֆատի և նատրիումի դի
հիդրոֆոսֆատի փոշիներ: Օգտագործելով
ունիվերսալ հայտանյութ (թուղթը)` որոշե՛ք
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այդ աղերի լուծույթների միջավայրի ռեակ
ցիան: Հիմ նավորե՛ք դիտարկվածը: Կատա
րե՛ք հիմ նավորված եզրակացություններ:
Լուծում
Նատրիումի ֆոսֆատը նախ որպես
ջրում լուծելի աղ ջրային լուծույթում լրիվ դի
սոցված է և ենթարկվում է հիդրոլիզի ըստ
անիոնի.
3Na++ PO43–
Na3PO4
3–
PO4 + H2O
HPO42– + OH–
(pH > 7) կամ`
Na3PO4 + H2O
Na2HPO4 +
NaOH (pH > 7) (հիդրոլիզի I փուլ)
Na2HPO4–ը ջրում լավ լուծելի աղ է և դար
ձյալ ջրային լուծույթում լրիվ դիսոցված է.
Na2HPO4
2Na++ HPO42–
Լուծույթում տեղի է ունենում հիդրոլիզի
երկրորդ փուլը՝ դարձյալ հիդրոլիզ՝ ըստ
անիոնի, որի արդյունքում միջավայրը
նորից դառնում է թույլ հիմնային.
HPO42– + H2O
H2PO4– +
OH– (pH > 7, pH 8) կամ`
Na2HPO4 + H2O
NaH2PO4 +
NaOH (pH > 7, pH 8) (հիդրոլիզի II փուլ)
Այսինքն` HPO42– իոնները ջրից միաց
նում են H+ իոններ՝ փոխարկվելով H2PO4–
իոնների, իսկ ջրից ազատված OH– իոննե
րը, կուտակվելով լուծույթում, ստեղծում են
թույլ ալկալիական միջավայր` pH > 7: Սա
կայն հայտանյութը NaH2PO4–ի լուծույթում
ցույց կտա թթ
վային մի
ջա
վայր` pH < 7,
ինչը հարուցում է սովորողների զարմանքը
այդ երևույթը բացատրելու համար անհրա
ժեշտ գիտելիքների պակասի պատճառով:
Ստեղծվում է հակասություն տեսական գի
տելիքների և փորձի արդյունքների միջև:
Սկսվում է երկխոսության փուլը: Սովորող
ները դասախոսի կամ ուսուցչի հետ փորձում
են համատեղ լուծել այդ հակասությունը:
Դա բացատրվում է նրանով, որ դիհիդրո
ֆոսֆատ իոնների դիսոցումը գերակշռում է
նույն դիհիդրոֆոսֆատ իոնների` ըստ անի
ոնի կատարվող հիդրոլիզի գործընթացը,
որի հետևանքով լուծույթը մնում է թթվային.
H2PO4–
H+ + HPO42–
Փորձերի արդյունքում կարող ենք կա
տարել հետևյալ եզրակացությունները.
1. թթու աղերի լուծույթների միջավայրի
ռեակցիան (առաջադրանքներ 2, 3) պայ
մանավորված է երկու գործընթացների, այն

է` անիոնի դիսոցման և դրա հիդրոլիզի ին
տենսիվության հարաբերակցությամբ:
2. Na2HPO4–ի ջրային լուծույթի ալկա
լիական
միջավայրը
պայմանավորված
է դիսոցման նկատմամբ աղի ըստ անի
ոնի հիդրոլիզի գերակայությամբ: Իսկ
NaH2PO4 աղի լուծույթի թթվային ռեակ
ցիան արդեն պայմանավորված է աղի
հիդրոլիզը գերակշռող դիհիդրոֆոսֆատ
իոնների դիսոցմամբ, ինչը կարող ենք
ներկայացնել
հետևյալ
ուրվագրերով.
H+ + HPO42– (դիսոցում՝
H2PO4–
մեծ չափով)
H2PO4– + H2O
H3PO4 +
OH– (հիդրոլիզ՝ թույլ արտահայտված). αդիս
> αհիդր.
.
2. Աղերի հիդրոլիզի հավասարակշռու
թյան տեղաշարժի վրա ազդող տարբեր
ազդակների ազդեցությունը:
Աղերի հիդրոլիզը հիմ նականում դար
ձելի գործընթաց է, և բնականաբար, որ
պես այդպիսին ենթարկվում է Լե–Շա
տելյեի սկզբունքին: Իսկ դա նշանակում է,
որ հիդրոլիզի գործընթացը կառավարելի է,
պայմաններ ստեղծելով՝ այն կարելի է կան
խել և նաև հնարավոր է ավելի խորացնել:
Փորձարարական աշխատանք հնարավոր է
կազմակերպել նաև աղերի հիդրոլիզի հա
վասարակշռության տեղաշարժի վրա ազ
դող ազդակների ազդեցության ուսում նասի
րության վերաբերյալ: Օրինակ.
Առաջադրանք 2.
Երկաթի (III) քլորիդի նույն զանգվածով
երկու նմուշներից մեկը լուծե՛ք ջրում և պատ
րաստե՛ք լուծույթ: Ի՞նչ է նկատվում, ինչո՞ւ
է ստաց
վում պղ
տոր լու
ծույթ: Մյուս նմու
շը
լուծելուց առաջ դրան ավելացրե՛ք մի քա
նի կաթիլ աղաթթու և նոր միայն լուծե՛ք ու
պատրաստե՛ք նույն ծավալով լուծույթ: Ի՞նչ է
նկատվում, տվե՛ք հիմ նավորված պատաս
խան և գրե՛ք համապատասխան ռեակցիա
ների հավասարում ները:
Լուծում. Երկաթի (III) քլորիդը, լինելով
լուծելի աղ, ջրում գործնականում լրիվ դի
սոցված է.
FeCl3
Fe3+ + 3Cl–
Սակայն որպես բազմաթթու թույլ հիմ
քից (Fe(OH)3) և ուժեղ թթվից (HCl) առաջա
ցած աղ` այն հիդրոլիզվում է փուլերով, ընդ
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որում, ինչպես հայտնի է, հատկապես մեծ
չափով հիդրոլիզն ընթանում է ըստ առաջին
փուլի, ինչի արդյունքում ստեղծվում է թթ
վային միջավայր` pH < 7.
Fe3+ + H2O
[Fe(OH)]2+ + H+
կամ մոլեկուլային ձևով`
FeCl3+ H2O
[Fe(OH)]Cl2 +
HCl pH < 7
Ռեակցիայի ընթացքում ստացվում են
երկաթ (III)–ի տարբեր բաղադրության դժ
վարալուծ հիդրօքսոկոմպլեքսային միացու
թյուններ, և լուծույթը պղտորվում է: Կարևոր
ազդակներից մեկը, որը կարող է այդ ռեակ
ցիայի հավասարակշռության տեղաշարժ
առաջ բերել, այսինքն` խորացնել հիդրոլիզի
գործընթացը կամ կանխել այն, միջավայրի
թթվության փոփոխությունն է` H+ իոնների
կոնցենտրացիայի փոփոխությունը, որը կա
րելի է մեծացնել՝ թթու ավելացնելով: Հետ
ևաբար՝ լուծույթ պատրաստելուց առաջ,
եթե երկաթի (III) քլորիդի վրա կամ լուծույթ
պատրաստելու համար չափված թորած
ջրին նախապես ավելացնենք քիչ քանակու
թյամբ աղաթթու, ապա, ըստ Լե–Շատելյեի
սկզբունքի, հավասարակշռությունը կտեղա
շարժվի ելանյութերի առաջացման կողմը,
հիդրոլիզը կկանխվի, և կստացվի երկաթի
(III) քլորիդի պարզ, թափանցիկ լուծույթ:
3. Աղերի հիդրոլիզի աստիճանի համե
մատական բնութագիրը
Տարբեր աղերի հիդրոլիզի աստիճանի
համեմատական բնութագիրը տալու համար
պետք է հաշվի առնել աղերի բաղադրության
մեջ մտնող (աղ առաջացնող) թույլ էլեկտ
րոլիտի հատկությունները: Քանի որ թույլ
էլեկտրոլիտներն էլ իրենց հերթին տարբեր
վում են ըստ դիսոցման կարողության (ը
ստ դիսոցման աստիճանի (α), հետևաբար
նաև` ըստ էլեկտրոլիտի ուժի), ուրեմն կախ
ված աղ առաջացնող թույլ էլեկտրոլիտի
բնույթից՝ հիդրոլիզված աղի քանակությու
նը, հետևաբար նաև հիդրոլիզի աստիճանը
լինելու է տարբեր: Այս դեպքում նպատա
կահարմար է համեմատել նույն մետաղի ու
որևէ բազմահիմն թույլ թթվի առաջացրած
աղերի կամ նույն ուժեղ թթվի և թույլ հիմքեր
առաջացնող տարբեր մետաղների առա
ջացրած աղերի վարքը: Փորձերը կարելի է
կատարել ոչ հաշվարկային փորձարարա
կան խնդիրների ձևով: Օրինակ.
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Առաջադրանք 3.
Հայտանյութերի միջոցով որոշե՛ք երկու
միանման փորձանոթներում պարունակվող
նատրիումի հիդրոկարբոնատի և կարբոնա
տի անգույն, թափանցիկ լուծույթների pH–ը:
Բացատրե՛ք նկատված երևույթները և հիմ
նավորե՛ք դրանք համապատասխան ռեակ
ցիաների հավասարում ներով:
Լուծում. Նատրիումի կարբոնատը հիդ
րո
լիզ
վում է ա
վե
լի մեծ չա
փով, քան հիդ
րոկարբոնատը: Դրանք երկուսն էլ ուժեղ
հիմ
քից (NaOH) և ե
րկ
հիմն թույլ թթ
վից
(H2CO3) առաջացած աղեր են, և հիդրոլիզը
կկատարվի ըստ կարբոնատ անիոնի` երկու
փուլով: Նատրիումի կարբոնատի հիդրոլի
զի առաջին փուլի իոնական հավասարումը
կարտահայտվի .
CO32– + H2O
OH– + HCO3–
(pH ≈12 ) կամ` մոլեկուլային ձևով`
Na2CO3 + H2O
NaOH + NaH
CO3 (pH ≈12 )
NaHCO3 աղի հիդրոլիզի հավասարում նե
րը համընկնում են Na2CO3 աղի հիդրոլիզի
երկրորդ փուլի հավասարում ների հետ.
HCO3– + H2O
OH– + H2CO3
(H2O + CO2) (pH ≈8) կամ`
NaHCO3 + H2O
NaOH +
H2CO3 (H2O + CO2) (pH ≈8)
Ընդհանրապես կարբոնատները հիդ
րոլիզվում են ավելի մեծ չափով, քան հիդ
րոկարբոնատները: Դա կարելի է բացատ
րել նրանով, որ CO32–իոնները ստեղծում են
բացասական լիցքի ավելի մեծ խտություն և
ավելի մեծ չափով են բևեռացնում ջրի մոլե
կուլներ ու միացնում H+ իոններ, քան HCO3–
իոնները: Այդ պատճառով էլ կարբոնատ
իոնները հիդրոլիզվում են ավելի մեծ չափով
և ստեղծում են ավելի ուժեղ ալկալիական
միջավայր, քան հիդրոկարբոնատ իոնները
(այդ պատճառով էլ վերջինս հաճախ անտե
սում են): Նատրիումի հիդրոկարբոնատի և
նատրիումի կարբոնատի լուծույթներում մի
ջավայրի ռեակցիայի համեմատական բնու
թագիրը կարող ենք ներկայացնել հետևյալ
աղ յուսակի ձևով (աղ յուսակ 3).
Աղ յուսակ 3. Նատրիումի կարբոնատի և
նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթների
միջավայրերի համեմատական բնութագրե
րը [6]:
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Հայտանյութեր
Աղերը

Ունիվերսալ թղթե
հայտանյութ

NaHCO3

pH ~ 8

Na2CO3

pH ~ 11 – 12

Ընդհանուր առմամբ`
HCO3–
H2CO3
CO32–
HCO3– 		

Լակմուս (լուծույթ)
Համարյա չի փոխվում
Կապույտ

Թույլ վարդագույն գունավորում
Ինտենսիվ մորու գույն

հիդրոլիզի աստիճանի
մեծացում

Հիդրոլիզ ըստ անիոնի
Ըստ անիոնի ընթացող հիդրոլիզի աս
տիճանը պայմանավորված է թույլ թթվի դի
սոցման աստիճանով. ինչքան թույլ է հիդրո
լիզի արդյունքում ստացվող թթուն, այնքան
հիդրոլիզն ընթանում է ավելի մեծ չափով:
Օրինակ` նատրիումի սուլֆիդի և սուլֆիտի
լուծույթները համեմատելիս կարելի է հա
մոզվել, որ նատրիումի սուլֆիդը հիդրոլիզ
վում է ավելի մեծ չափով, և դրա լուծույթում
ստեղծվում է ավելի ալկալիական միջավայր
(pH≈ 12), քան նատրիումի սուլֆիտի լուծույ
թում (pH ≈8 –9): Այդ տվյալներն իրոք հաս
տատ
վում և բա
ցատր
վում են եր
կու թթու
ների առաջին աստիճանների դիսոցման
հաստատունների արժեքները համեմատե
լով. K1(H2SO3)= 1,4•10–2, K1(H2S)= 1,0•10–7 [7]:
Ընդհանրացնելով կստացվի.
SO32
աստիճանի
S2–

Ֆենոլֆտալեին

HSO3–

հիդր ոլ իզ ի

HS– 		

մեծացում

Հիդրոլիզ ըստ կատիոնի
Ըստ կատիոնի ընթացող հիդրոլիզի աս
տիճանը պայմանավորված է հիդրոլիզի
արդյունքում առաջացող թույլ հիմքի ուժով:
Ինչպես հայտնի է, թույլ հիմքերը մեծամա
սամբ մետաղների բազմալիցք կատիոնների
առաջացրած հիդրօքսիդներն են, և ինչքան
մեծ է մետաղի կատիոնի լիցքը դրա հիդ
րօքսիդում, այնքան հիդրօքսիդի հիմնային
հատկությունները թույլ են արտահայտված:
Երկաթի (II) և երկաթի (III) սուլֆատների
օրինակով կարելի է ցույց տալ, որ Fe3+–ի աղը
հիդրոլիզվում է ավելի մեծ չափով (pH≈3),
քա
նի որ Fe3+ իոնի դրական լիցքի խտու
թյունն ավելի մեծ է, և նա ավելի մեծ չափով

է բևեռացնում ջրի մոլեկուլներն ու միացնում
OH– իոններ, քան Fe2+ իոնները, որի պատ
ճառով էլ երկաթի (II) սուլֆատի լուծույթում
ստեղծվում է pH ≈ 5 թթվություն: Ընդհան
րացնելով կստացվի.
Fe2+
Fe(OH)+
աստիճանի
Fe(OH)2+ 		
Fe3+

հիդր ոլ իզ ի
մեծացում

4. Քիմիական ռեակցիայի ուղղության
վրա աղերի դարձելի հիդրոլիզի ազդե
ցությունը: Հիդրոլիզի պատճառով երբեմն
աղերի ջրային լուծույթներում տեղի են ունե
նում այնպիսի ռեակցիաներ, որոնց ընթաց
քը դժվար է կանխատեսել առանց հիդրոլիզի
գործընթացների մեկնաբանության: Դպրո
ցական ծրագրի սահմաններում նման փոր
ձարարական աշխատանքներ ու խնդիրներ
ևս հնարավոր է իրականացնել: Օրինակ.
Առաջադրանք. Փորձանոթում գտնվող մագ
նեզիումի քլորիդի 2–3 մլ լուծույթին ավելաց
րե՛ք քիչ քանակությամբ մագնեզիումի փոշի:
Ի՞նչ է նկատվում: Ինչո՞վ բացատրել գազի
անջատումը: Ինչպե՞ս հաստատել գազի ինչ
լինելը: Բոլոր հարցերի պատասխանները
հիմնավորե՛ք համապատասխան ռեակցիա
ների հավասարումներով:
Լուծում. Կատարվում է զարմանալի եր
ևույթ. մագնեզիումի քլորիդի լուծույթին քիչ
քանակությամբ մագնեզիումի փոշի ավելաց
նելիս սկսում է գազ անջատվել: Փորձանո
թին հարմարեցված գազատար խողովակի
ծայրին առկայծող մարխը մոտեցնելիս կա
րող ենք համոզվել, որ անջատվող գազը
ջրածինն է: Նկատված երևույթը դժվար է
բացատրել, երբ հայտնի է, որ սենյակային
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պայմաններում մագնեզիումը ջրի հետ չի փո
խազդում, իսկ ռեակցիոն խառնուրդում ջրա
ծին պարունակող միակ նյութը, որից կարող
էր այն դուրս մղվել, ջուրն է: Ստեղծվում է
պրոբլեմային իրավիճակ, քանի որ սովորող
ների գիտելիքները չեն բավարարում փորձի
ընթացքում դիտված երևույթը բացատրե
լու համար: Իրականում ի՞նչ է կատարվում:
Մագնեզիումի քլորիդն ուժեղ թթվից (HCl) և
թույլ հիմքից (Mg(OH)2) առաջացած աղ է և
ջրային լուծույթներում ենթարկվում է դար
ձելի հիդրոլիզի: Ինչպես արդեն բացատրել
ենք, հիդրոլիզն ընթանում է ըստ կատիոնի,
առավելապես մեծ չափով արտահայտվում է
հիդրոլիզի առաջին փուլը, ինչի շնորհիվ լու
ծույթում ստեղծվում է թթվային միջավայր`
pH < 7: Բնականաբար, այսպիսի լուծույ
թի մեջ մագնեզիումի փոշի լցնելիս սկսում
է մագնեզիումի և աղաթթվի փոխազդե
ցության ռեակցիան, ինչի արդյունքում էլ
անջատվում է ջրածի: Ընթացող երևույթ
ները կարող ենք ներկայացնել հետևյալ ռե
ակցիաների հավասարումների միջոցով.
Mg2+ + H2O
[Mg(OH)]+ + H+
կամ մոլեկուլային ձևով`
MgCl2 + H2O
[Mg(OH)]Cl +
HCl pH < 7
Այնուհետև.
Mg + 2H+ = Mg2+ + H2↑
Mg + 2HCl= MgCl2 + H2↑
Բոլոր ռեակցիաների գումարային հավա
սարումն է.
Mg + MgCl2 + 2H2O = 2[Mg(OH)]Cl+ H2↑
Իսկ ի՞նչ կկատարվի, եթե ցինկի քլորի
դի լուծույթի մեջ ավելացնենք քիչ քանակու
թյամբ ցինկի փոշի: Կարելի է կազմակերպել
փորձարարական աշխատանք կամ նախորդ
փորձի արդյունքներից ու բացատրություննե
րից ելնելով՝ կազմել համապատասխան ռե
ակցիաների հավասարումներն ու կատարել
ընդհանրացումներ: Փորձարարական աշ
խատանք կարելի է կազմակերպել` մի փոքր
այլ կերպ փոխելով հարցադրումը: Օրինակ,
ի՞նչ կկատարվի, եթե նկարագրված ձևով
հիդրոլիզվող աղի լուծույթին ավելացնենք ոչ
թե նույն, այլ մեկ այլ մետաղի փոշի:
5. Աղերի լրիվ (ոչ դարձելի) հիդրոլիզը
Բացի աղերի ոչ մեծ չափով ընթացող
դարձելի հիդրոլիզի գործընթացներից՝ որոշ

148

աղեր կարող են նաև ամբողջությամբ են
թարկվել հիդրոլիզի: Սրանք սովորաբար
թույլ հիմքից և թույլ թթվից առաջացած
աղերն են, որոնք հիդրոլիզվում են և՛ ըստ
կատիոնի և՛ ըստ անիոնի, որոնք կարծեք
թե իրար մեջ «կիսում» են ջրի մոլեկուլները`
փոխարկվելով թույլ էլեկտրոլիտների, ինչն
էլ ռեակցիան ավարտվելու պատճառ է դառ
նում: Այսպիսի աղերի հիդրոլիզը հաճախ
կատարվում է առանց նկատելի արտաքին
ազդակների, և դրանց վերաբերյալ փորձա
րարական աշխատանք կատարելն առանձ
նապես հետաքրքիր չէ: Սակայն քիչ չեն նաև
այն դեպքերը, երբ երկու տարբեր նյութերի
նաև արտաքին ազդակներով ուղեկցվող
փոխազդեցությունն ավարտվում է միանգա
մայն անսպասելի վերջանյութերի առաջաց
մամբ: Քննարկենք նաև այդպիսի դեպքեր:
Առաջադրանք 5. Փորձանոթում գտնվող
երկաթի (III) քլորիդի 5–10 կաթիլ լուծույթին ավե
լացրե՛ք նույն ծավալով նատրիումի սուլֆիդի լու
ծույթ և փորձանոթը թափահարե՛ք զգույշ: Ի՞նչ է
նկատվում: Ինչո՞վ բացատրել հավասարակշռու
թյան լրիվ տեղաշարժը հիդրոլիզի վերջանյու
թերի կողմը: Հարցերին տվե՛ք հիմնավորված
պատասխան և գրե՛ք համապատասխան ռե
ակցիաների հավասարումները:
Լուծում.
Երկաթի (III) քլորիդի լուծույթին նատ
րիումի սուլֆիդի լուծույթ ավելացնելիս
առաջին հերթին սպասվում է, որ տեղի
կունենա իոնափոխանակման ռեակցիա.
2FeCl3 + 3Na2S = Fe2S3 + 6NaCl
Սակայն Fe2S3 աղը ջրային լուծույթում
առաջանալ չի կարող, քանի որ առաջացած
լինելով թույլ հիմքից (Fe(OH)3) և թույլ թթ
վից (H2S )` տե
ղի է ու
նե
նում ա
ղը կազ
մող
իոնների ոչ դարձելի հիդրոլիզ, և առաջա
նում են այդ գործընթացի վերջանյութերը.
Fe2S3 + 6H2O = 2Fe(OH)3↓+ 3H2S↑
Երկու ռեակցիաների գումարային հավա
սարումն է.
2FeCl3 + 3Na2S + 6H2O = 2Fe(OH)3 ↓+
6NaCl + 3H2S↑
Փոխազդեցության արդյունքում իրակա
նում կանջատվի Fe(OH)3–ի գորշ նստվածքը,
լուծույթից կանջատվի ծծմբաջրածին, և կզ
գացվի դրա տհաճ հոտը:

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ժ. Վ. Սարգսյան, Փորձարարական խնդիրների լուծումը որպես քիմիայի դասավանդման արդյու
նավետության բարձրացման միջոց //Խ. Աբով յանի անվան հայկական պետական մանկավարժա
կան համալսարանի տեղեկագիր №2 (19), 77–84, 2013:
А. Н. Левшук, Использование химического эксперимента при решении задач.//Химия в школе, 2,
63–65, 2013.
Lombadze I., Sargsyan G., Simonyan S., Sahakyan L., Experimental task solution as a method of teach
ing chemistry. //Georgia Chemcal Journal 2015, 15,1, pp.146–150.
Սարգսյան Ժ., Կարապետյան Զ., Փորձարարական խնդիրների լուծումը որպես քիմիայի դասա
վանդման արդյունավետության բարձրացման միջոց, «Մանկավարժական միտք», №3, էջ 162–
167, 2015:
Саркисян Ж. В., Решение экспериментальных задач как способ повышения эффективности
обучения химии. // Children & Schools, 39, №4(2)1084–1093, 2017.
Габриелян О. С., Лысова Г. Г., Введенская А. Г., Настольная книга учителя. Химия, 11 класс, М.,
“Дрофа”, 2003, 320 с.
Лурье Ю. Ю., Справочник по аналитической химии, М., «Химия»,1989, 448 с.

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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ՀԱՍՄԻԿ ԹԵԼՈՅԱՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԵՐԱՌՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ժամանակակից կրթական հայեցակար
գերում ավելի է կարևորվում սովորողների
բարձրակարգ մտածողության զարգացման
խնդիրը: Աշխարհում տեղի ունեցող արա
գընթաց զարգացում ները իրենց անմիջա
կան ներգործությունն են ունենում կրթա
կան համակարգերի վրա՝ առաջադրելով
գիտելիքահեն տնտեսության և տեղեկատ
վական հասարակության պայմաններում
գործող և ապրող մարդու ձևավորման նոր
պահանջ: Եվ դա իր հերթին առաջ է բերում
կրթության բովանդակության վերանայ
ման ու արդիականացման խնդիր: Հանրա
հայտ է, որ հանրակրթության առանցքային
նպատակներից մեկն աշակերտին մտա
ծել սովորեցնելն է: Առանձնացվում են այդ
նպատակին հասնելու երկու հիմ նական ու
ղիներ. մտածողության մասին գիտության՝
տրամաբանության տարրերի իմացությունը
և մաթեմատիկայի ուսում նասիրությունը,
ինչը բոլոր ժամանակներում դիտվել է որ
պես սովորողների տրամաբանական մտա
ծողության զարգացման լավագույն միջոց
[1, 3]:
Մաթեմատիկան գիտություն է կառուց
վածքների, հաջորդականությունների և
հարաբերությունների մասին, պատմակա
նորեն ձևավորվել և զարգացել է իրական
առարկաները հաշվելու, դրանք չափելու և
դրանց ձևերը նկարագրելու գործողություն
ների հիման վրա։
Մաթեմատիկական օբյեկտներն ստեղծ
վում են իրական կամ այլ մաթեմատիկա
կան օբյեկտների հատկություններ իդեա
լականացնելու և հատուկ լեզվով դրանք
գրառելու ճանապարհով։ Մաթեմատիկան
բնական գիտությունների շարքին չի պատ
կանում, սակայն լայնորեն կիրառվում է այդ
գիտություններում ինչպես ճշգրիտ բովան
դակություն ներկայացնելու, այնպես էլ նոր
արդյունքներ ստանալու համար։ Մաթե
մատիկան հիմ նարար գիտություն է, որի
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միջոցով այլ գիտություններում բովանդա
կությունները ներկայացվում են մեկ մի
ասնական լեզվով։ Դրանով այն ազդում է
դրանց միջև կապի վրա և օգնում է տարբեր
գիտություններում բնության ընդհանուր
օրենքները գտնելու հարցում [3]։
Մաթեմատիկան այն գիտելիքների ու
հմտության ամբող ջությունն է, որն օգնում է
խուսափելու ավելորդ վերահաշվում ներից,
սովորեցնում հայտնի մեծության օգնու
թյամբ որոշել անհայտը:
Մաթեմատիկայի հիմ նական բնագա
վառներից են թվաբանությունը, երկրա
չափությունն ու հանրահաշիվը: Այսպես
կոչված «մաքուր» մաթեմատիկոսներին հե
տաքրքրում են ամենաբազմազան վերացա
կան խնդիրներ, օրինակ՝ տարբեր թվերի և
պատկերների միջև եղած հարաբերակցու
թյուններն ու ընդհանուր օրինաչափություն
ները: Այլ մաթեմատիկոսներ զբաղվում են
մաթեմատիկայի նվաճում ները տարբեր
բնագավառներում, օրինակ` բնական գի
տություններում և ճարտարագիտական
մշակում ներում կիրառելու հարցերով [4]:
«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ»
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ
ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Այսօր աշակերտներին ավելի խոր մաթե
մատիկական գիտելիքներ և հմտություններ
են անհրաժեշտ՝ բարձրագույն կրթություն
ստանալու, տեխնոլոգիական ուղղվածու
թյուն ունեցող աշխատանքի շուկայում մր
ցակցելու և քաջատեղ յակ քաղաքացիներ
լինելու համար: Աշակերտները պետք է ըն
կալեն թվաբանության, չափում ների, երկ
րաչափության,
հավանականությունների
տեսության, տվյալների վերլուծության և
վիճակագրության, հանրահաշվի և ֆունկ
ցիաների հիմ նարար գաղափարները ու
զարգացնեն իրենց մաթեմատիկական հմ
տությունները: Բացի դրանից՝ աշակերտնե
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րը պետք է սովորեն օգտագործել համրանք
կատարելու համար անհրաժեշտ տարբեր
մեթոդներ և գործիքներ, ներառյալ՝ թուղթ
ու գրիչը, մտքում մաթեմատիկական գոր
ծողություններ կատարելն ու հաշվիչները:
Գրաֆիկական միջոցները, հաշվարկներ
կատարող համակարգչային ծրագրերը,
հաշվիչները, համակարգիչները և էլեկտրո
նային տեղեկատվական այլ տեխնիկական
ձևերն այժմ ամենալայն տարածումն են
գտել գիտության, ինժեներատեխնիկական
գործունեության, բիզնեսի և արդյունաբե
րության, կառավարման աշխատանքների և
պրակտիկ գործունեության բնագավառում:
Այդ պատճառով տեխնոլոգիաների օգտա
գործումը պետք է սովորելու և սովորեցնե
լու անբաժանելի մասը դառնա: Այդուհան
դերձ, աշակերտների կողմից քանակական
գաղափարների և կապերի ըմբռնումը կամ
հիմ նական հաշվարկներ կատարելու հմտու
թյունները չպետք է փոխարինվեն տեխնոլո
գիաներ օգտագործելու հնարավորությամբ:
Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հա
մակարգչային/ տեխնոլոգիական չափորո
շիչների վրա, որոնք հաջորդում են համա
պատասխանաբար հինգերորդ և ութերորդ
դասարանների չափորոշիչներին: Այս հմ
տությունները զարգացնելու պատասխա
նատվությունը պետք է բաժանվի բոլոր
առարկաների ուսուցիչների միջև [6]:
Մաթեմատիկայի
ուսուցումն
ունի
առանցքային դեր, և դրա նպատակն է` սո
վորողների մեջ ձևավորել ու զարգացնել
տրամաբանական, լեզվական և քայլաշա
րային (ալգորիթմական) մտածողություն:
Այսօրինակ խնդիրների իրագործմանն է
միտված զարգացնող ուսուցման կիրարկ
ման գործընթացը, որը կրտսեր դպրո
ցականի իմացական, ֆիզիկական, հոգե
բանական ոլորտներում անգնահատելի
որակական տեղաշարժեր է ենթադրում.
զարգանում է սովորողի մտածողությունը,
նա կարողանում է ոչ ստանդարտ իրա
վիճակում իր գիտելիքը կիրառել, յուրա
քանչյուր խնդրի լուծման համար հանդես
է բերում ինքնուրույնություն և նախաձեռ
նողականություն: Զարգացնող ուսուցումը
ենթադրում է մաթեմատիկայի ուսում նա
կան գործընթացում մաթեմատիկական
խոսքի զարգացման, երկխոսությունների

ներդրման, խնդրահարույց իրավիճակների
ստեղծման անհրաժեշտություն [2]: Սրանք
ծրագրային պահանջներ են, որոնց անտե
սումը իջեցնում է դասի արդյունավետու
թյունը և կասեցնում աշակերտակենտրոն
մոդելի զարգացումը: Պակաս հրատապ
խնդիր չէ նաև մաթեմատիկայի ուսուցման
ժամանակ հասկանալով կարդալու գործըն
թացի կարևորումը: Հայտնի իրողություն
է, որ դպրոցում ավանդվող առարկաների
շարքում մաթեմատիկան իրեն հավասարը
չունի մտածել սովորեցնելու գործում: Իսկ
մաթեմատիկայի ուսում նասիրման, մաս
նավորապես խնդիրների լուծման առաջին
և անհրաժեշտ պայմանը կարդացածի բո
վանդակությունը հասկանալն է ու դրա մեջ
խորամուխ լինելը: Դպրոցներում կատար
ված ուսում նասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ դասվարներից շատերը չեն կարևո
րում վերոնշյալ հարցերը և չեն կիրառում
նախաատեստացիոն վերապատրաստման
դասընթացներից ստացած գիտելիքները:
Կարծում ենք` ուսուցիչներն այսօր իրենց
մեթոդական զինանոցը հարստացնելու խն
դիր ունեն: Ժամանակակից կրթական հա
մակարգը նպատակաուղղված է նաև այդ
համակարգում կենտրոնական տեղ զբա
ղեցնող անձի ճանաչողական կարողու
թյունների և ինքնուրույնության զարգաց
մանը: Այս պահանջը ենթադրում է այնպիսի
կրթական գործընթացի կազմակերպում,
որի ժամանակ հաշվի են առնվում յուրա
քանչյուր աշակերտի անհատական կարիք
ները: Այսպիսի ուսում նական միջավայրում
աշակերտը հնարավորություն է ունենում
իրեն լիարժեք դրսևորելու և ուսման նկատ
մամբ հետաքրքրություն ցուցաբերելու [5]:
Ցանկացած դասընթաց, հատկապես
մաթեմատիկական ուղղվածության, կազ
մակերպելիս ուսուցիչը պետք է նախ և
առաջ հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ
բոլոր աշակերտներն իրարից տարբեր
վում են ի
րենց մի
ջի
նու
թյամբ. նրանք ու
նեն տարբեր հակում ներ ու ճանաչողական
հետաքրքրություններ, տարբեր դժվարու
թյուններ, հոգեկան գործընթացների զար
գացման տարբեր մակարդակներ և այլն:
Ուստի պետք է դասընթացը կազմակերպել
այնպես, որ ստացվի առավելագույն ար
դյունավետություն, աշակերտները չձանձ
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րանան դասին, դասը չվերածվի «չոր»
թվաբանական ավտոմատացված գործո
ղությունների անհետաքրքիր կույտի: Այս
խնդրի իրագործման համար ուսուցիչը
պետք է յուրաքանչյուր աշակերտի հնարա
վորություն տա ծրագրային նյութը յուրաց
նելու իր կարողությունների սահմաններում,
որպեսզի ուսուցումը հարմարեցվի սովո
րողի զարգացման տեմպերին, և վերջինս
դառնա առավել ինքնավստահ ու վայելի
ուսման բերկրանքը: Կարևոր է, որ ուսու
ցիչն իր ձեռքի տակ ունենա բազմաբնույթ
ու բազմաշերտ առաջադրանքներ, որոնք
կօգնեն նրան իրականացնելու անհատա
կանացված ուսուցում: Այս նպատակին են
ծառայում ստեղծված ուսում նաօժանդակ
նյութերը, որոնց միջոցով ուսուցիչը հնա
րավորություն կունենա բացահայտելու իր
սովորողների ներուժը և հետաքրքրություն
կառաջացնի մաթեմատիկայի նկատմամբ
[7]:
Ներկայումս հանրակրթական դպրոց
ների պետական ուսում նական չափորո
շիչներում «Մաթեմատիկա» բնագավառի
առարկաները դասավանդելիս կարևորվում
է ուսուցման բովանդակության գործնա
կան–կիրառական ուղղվածությունը, առա
ջին հերթին` առօրյա կյանքում:
Կրթական գործընթացը չափորոշչային
պահանջներին առավելագույնս համապա
տասխանեցնելու նպատակով առաջնա
հերթ խնդիրներ են համարվում մաթեմա
տիկայի հանրակրթական նշանակության
բացահայտումը, ուսուցման չափորոշչային
նվազագույն պահանջների ապահովումը:
Դրան էապես նպաստող գործոններից են`
դասավանդման նոր մեթոդների կիրառումը
և ՏՀՏ–ների ներդրումը դասապրոցեսում:
Ըստ չափորոշչային պահանջների` ու
սում նական գործընթացում հարկավոր է
ապահովել սովորողների պատրաստվածու
թյան ցանկալի մակարդակը (նախընտրելի
է առավել մեծ թվով սովորողների ընդգր
կումը՝ դրանով իսկ հնարավորություն ըն
ձեռելով շրջանավարտներին` շարունակելու
կրթությունը բարձրագույն և միջնակարգ
մասնագիտական ուսում նական հաստա
տություններում):
Մեր կարծիքով հատկապես դրական է
յուրաքանչյուր թեմային հարակից մեկնա

152

բանությունների զետեղումը՝ տվյալ ուսում
նական նյութը սովորողին առավել ընկալելի
ներկայացնելու տեսակետից: Կարևորվում
է նաև ՏՀՏ–ների նպատակային կիրառու
մը՝ առավելագույնս դիտողականություն
ապահովելու նպատակադրմամբ:
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐ
ԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐ
ՐԵՐԻ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒ
ՆԸ
Տրամաբանությունը որպես գիտություն
սկզբնավորվել է Հին Հունաստանում, ավե
լի քան եր
կու հա
զար տա
րի ա
ռաջ փի
լի
սոփայության ընդերքում, որտեղ տրամա
բանությանը հատկացվող յուրահատուկ
տեղը պայմանավորված էր հիմ նականում
այն հան
գա
ման
քով, որ այն կապ
ված էր
բանավիճելու արվեստի հետ, որը հին հու
նական քաղաք–պետություններում, իսկ
հետագայում նաև Հին Հռոմում հասարա
կական կյանքի կազմակերպման առանձ
նահատկությունն էր: Այստեղ ստեղծվում
էին դպրոցներ, որոնցում մարդիկ սովորում
էին ճշմարիտը փնտրելու, բանավիճելու և
դիմացինին իր տեսակետի մեջ համոզելու
արվեստը: Նրանք սովորում էին բազմաթիվ
փաստերից ընտրել ճշմարիտները, կառու
ցել դրանք ի
րար հետ կա
պող դա
տո
ղու
թյունների տրամաբանական շղթա, հան
գել ճշմարիտ դատողությունների: Սկզբում
ճշմարիտ մտածողության օրենքներն ու
ձևերը սովորում էին հռետորական արվես
տի շրջանակներում, որը համարվում էր
մարդկանց մտածողության, համոզմունք
ների ներգործության միջոցներից մեկը:
Այդ ժամանակներից էլ ընդունված է, որ
տրամաբանությունը գիտություն է ոչ միայն
մտածողության, այլև օբյեկտիվ իրականու
թյան առարկաների մասին: Այդպես էր նաև
Հին Հնդ
կաս
տա
նում, Հին Հռո
մում և այլ
երկրներում [9, 7–12]:
ՀՀ հանրակրթական միջին դպրոցի
հանրահաշվի նոր դասագրքերի «Տրամա
բանության հանրահաշիվը» ընդհանուր
թեմայի շրջանակներում ներառում են հետ
ևյալ նյութերը. հավասարում ներ, հավա
սարման արմատները և լուծում ները, ան
հավասարում ներ, անհայտի թույլատրելի
արժեքների բազմությունը, նույնություններ,
նույնական հավասարում ներ, նույնաբար
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ճշմարիտ անհավասարում ներ, ասույթ,
ասույթի ճշմարտային արժեքները, բանաձ
ևերի համախումբը կամ տրամաբանական
գումարը, ոչ խիստ անհավասարություններ,
ոչ խիստ անհավասարում ներ, բանաձևերի
համակարգը կամ տրամաբանական ար
տադրյալը, կրկնակի անհավասարում ներ,
միջակայքեր, բանաձևի ժխտումը, բանաձ
ևերի համարժեքությունը, համարժեքու
թյան օրենքները, բանաձևերի համախմ
բերի և համակարգերի համարժեքության
օրենքները, բանաձևերի ժխտման հատկու
թյունները, պարզ բանաձևերի կապը, նույ
նական բանաձևեր [3, 9]:
Հանրակրթական դպրոցում տրամա
բանության տարրերի ուսուցման, դրանք
մաթեմատիկայի դասընթացում ներառելու
հիմ նահարցը հանգամանորեն ուսում նասի
րել է հայտնի մեթոդիստ Ա. Ա. Ստոլյարը:
Նա, հանրակրթության ավագ դասարաննե
րում դասավանդելով մաթեմատիկա, այնու
հետև տրամաբանություն, եկավ այն եզրա
կացության, որ այս առարկաների առանձին
դասավանդումը արդյունավետ չէ: Եվ մա
թեմատիկան ու տրամաբանությունը դասա
վանդելով միացյալ ձևով («տրամաբանու
թյունը մաթեմատիկայի մեջ»)՝ նա հասավ
լուրջ հաջողությունների, ինչը ներկայաց
ված է նրա` «Մաթեմատիկայի դասերին
երեխաների տրամաբանական մտածողու
թյան դաստիարակումը» թեմայով թեկնա
ծուական ատենախոսության մեջ:
Ելնելով մի շարք գիտահետազոտական
և տեսամեթոդաբանական աշխատանքնե
րից՝ կարելի է պնդել, որ՝
1. Հանրակրթական դպրոցների մաթե
մատիկայի առարկայախմբի դասընթաց
ներում տրամաբանության տարրերի ներա
ռումը՝
ա) հնարավորություն է տալիս արմատա
պես բարելավելու սովորողների լեզվատրա
մաբանական մտածողության զարգացման
խնդրի լուծումը,
բ) հիմք է ծառայում դասընթացի տեխ
նիկավարժանքային ուղղվածությունը գա
ղափարական–բովանդակային դաշտ տե
ղափոխելու,
սերտողական
ուսուցման
թերությունները նվազեցնելու և ուսուցման
արդյունավետությունը բարձրացնելու հա
մար, գ) ստեղծում է սովորողների դաստի

արակության և արժեհամակարգի ձևավոր
ման լրացուցիչ հնարավորություններ [8, 10]:
2. Մաթեմատիկայի ուսուցման արդյու
նավետության բարձրացմանը նպաստում
է մեթոդական համակարգի հարստացումը
այնպիսի մեթոդական հնարներով, որոնց
օգնությամբ տրամաբանական գործողու
թյունները վերացական ձևերի մակարդա
կից փոխադրվում են պատկերային ըն
կալում ների մակարդակ և միաժամանակ
ստանում են լեզվական հստակ ձևակեր
պում ներ: Դրա շնորհիվ՝
ա) ուսուցման գործընթացը սովորողնե
րի համար դառնում է մատչելի և հետաքր
քիր,
բ) հեշտությամբ են կանխվում տրամա
բանական գործողություններ կատարելիս
սովորողների կողմից թույլ տրվող հնարա
վոր սխալները,
գ) նոր հնարավորություններ են ստեղծ
վում միջառարկայական կապերի բացա
հայտման և բազմառարկայական ինտեգր
ված ուսուցման համար:
3. Հանրակրթական ծրագրերի բովան
դակության մեջ տրամաբանական բաղադ
րիչի ուժեղացումը կապված է ուսուցիչների
տրամաբանական պատրաստվածության
մակարդակի բարձրացման խնդրի հետ,
որի լուծման համար հարկավոր է կատարել
բովանդակային փոփոխություններ բուհա
կան ծրագրերում:
Այսպիսով՝ մաթեմատիկայի ուսուցումն
ունի առանցքային դեր սովորողի ուսուց
ման գործընթացում. այն նպաստում է աշա
կերտների տրամաբանական, լեզվական և
ալգորիթմական մտածողության ձևավոր
մանը ու զարգացմանը:
Մի շարք հետազոտություններ փաս
տում են, որ մաթեմատիկական բնագա
վառի առարկաների ուսուցման ժամանակ
տրամաբանական տարրերի ներառումը,
աշակերտների տրամաբանական մտածո
ղության զարգացումը նպաստում են դասա
վանդման արդյունավետության բարձրաց
մանը: Դասապրոցեսում տրամաբանական
բաղադրիչը գործածելու համար նախ և
առաջ ուսուցիչը պետք է ունենա տրամա
բանական
զարգացած
մտածողություն
և համապատասխան մասնագիտական
փորձ:
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
А. ТЕЛОЯН
Обучение математике играет важную роль в процессе обучения учащегося: это способст
вует формированию логического, языкового и алгоритмического мышления.
Многие исследования свидетельствуют о том, что включение логических элементов во
время обучения математических предметов, развитие логического мышления способствуют
повышению эффективности процесса урока. Важно учесть, что для включения логических
элементов в процесс урока, учитель сам должен бут высоко развит с точки зрения логичес
кого мышления.

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.
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ԱՆՈՒՇ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՆԱԽԱՇԱՎԻՂ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ» ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երբ Հայկը հեռացավ Բաբելոնից՝ չուզե
նալով ստրկության մեջ ապրել, Հայկական
բարձրավանդակում ստեղծեց իր բնակա
տեղին: Ձևավորվեց հայ ազգը՝ ազատ,
անկախ: Ազատ մտածողության տեր յուրա
քանչյուր ազգ ունի ստեղծագործելու մեծ
կարողություն:
Պատմահայր Խորենացին հիշատակում
է դպրության աստված Տիրին. սա նշանա
կում է, որ հայը հենց գի
տակ
ցու
թյան է
եկել, մտահոգվել է կրթությամբ և գիտու
թյամբ, փորձել է ստեղծել գիր, գրականու
թյուն: Անհիշելի ժամանակներից մեզ են
հասել տարբեր տիպի արձանագրություն
ներ՝ վիմագիր, մեհենական և այլն, որոնք
փաստում են՝ ունեցել ենք գիր և մշակույթ:
Լինելով քաղաքակիրթ ազգ՝ հայը չէր կա
րող չունենալ իր դպրոցը: Դպրոցներ ունե
նալու, հայ մանկանը ճիշտ կրթություն
տա
լու գոր
ծը միշտ էլ մտա
հո
գել է մեր
պետական այրերին և այդ գործի նվիրյալ
ներին: Գիր և դպրոց ունենալու գործը իր
վերջնական լուծումը ստացավ 5–րդ դա
րում՝ Վռամշապուհ արքայի օրոք: Տառերի
ստեղծումից հետո հիմնվեցին դպրոցներ,
և մեծ թափով զարգացավ դպրության գոր
ծը: Բայց աստիճանաբար դպրոցի առջև
սկսեցին ծառանալ խնդիրներ՝ կապված
կյանքի առաջընթացի և կրթական հին մե
թոդների հետ:
12–րդ դարում արդեն մեծ մանկավարժ
Ներսես Շնորհալին անհանգստանում էր
մանուկների կրթական գործընթացով:
Մտածում էր՝ էլ ինչ հնարներով զարգաց
նի երեխաների հմտությունները, աշխար
հը լավ ընկալելու կարողությունները: Այդ
առումով գրեց չափածո խրատների եր
կու շարք՝ անձնավորելով հայոց այբու
բենի տառերը: Շարքերը բաղկացած են
36–ական տներից, մեկը՝ ութատող, մյու
սը՝ քառատող: Քառատողերն ուղղված են
ուսում նասեր մանուկներին: Հեղինակը
ձգտել է ուսուցանել հայոց այբուբենը, մի

աժամանակ սեր արթնացնել մանուկների
մեջ դեպի ուսումն ու գիտությունը: Նա նաև
գրել է 300–ից ավելի չափածո հանելուկ
ներ, որոնք ուսում նասիրվել են դպրոցում:
Նրա հանելուկների նյութը բնությունն է,
մարդկային կյանքը, հայ ժողովրդի պատ
մությունն ու դիցաբանությունը:
Այս նույն ցա
վով ու հոգ
սով էր տա
ռապում նաև մեծ մտածող, լուսավորիչ,
մանկավարժ Խ. Աբով յանը: Եվրոպայում
ստանալով կրթություն, ծանոթանալով
մեծ փիլիսոփաների մտքերին, գաղափար
ներին և ապրելով այնպիսի ժամանա
կաշրջանում, երբ Եվրոպայում տարած
ված էր լուսավորչական շարժումը, փորձեց
ձեռք բերած գիտելիքները ներդնել հայ
մանկավարժական մտքի զարգացման
գործում: Ունենալով սեփական պանսիոն,
դաս տալով տարբեր ազգերի երեխանե
րի՝ նա ցավով տեսնում էր, որ մանուկնե
րը ուսում նատենչ են, սիրում են կարդալ,
սովորել, բայց նրանք կանգնած են դժվա
րության առջև. գրաբար լեզուն, տերթոդի
կյան մեթոդները խանգարում են նրանց:
Հայ մանուկը սիրով է կարդում օտարի՝
գերմանացու, ֆրանսիացու գրականությու
նը. նրան հետաքրքիր չեն սաղմոսները
ու եկեղեցական գրականությունը: Հրա
տապ խնդիր էր ծառացել մեծ մանկավար
ժի առջև՝ փոխել դասավանդման մեթոդի
կան, ուսում նասիրվող նյութերը, լեզուն և
այլն: Այս հարցում Շնորհալին և Աբով յանը
համակարծիքի էին: Շնորհալու առաջար
կածը՝ բնությանը մոտ լինել, նրանով մա
նուկներին սովորեցնելը, շատ ընդունելի էր
Աբով յանի կողմից: Եվ նա երկնեց մանկա
վարժական մի շատ հզոր գիրք՝ «Նախա
շա
վի
ղը»: Սա հան
դուգն հղա
ցում է. նա
հիմ նիվեր շարժեց ժամանակի քարացած
միտքը, պահպանողական մանկավար
ժության գաղափարախոսությունը: Աբո
վ յանը խիզախեց հայ երեխաների ձեռքից
վերցնել ժամագրքերը, շարականներով և
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կրոնական տաղերով լի գրաբարալեզու
ձեռնարկները, տեղը տալ աշխարհիկ բո
վանդակությամբ և ժողովրդական լեզվով
դասագիրք: «Նախաշավիղ»–ով Ռուսսոյի
հայ աշակերտը մի նոր և լուսավոր էջ բա
ցեց հայ մանկավարժական մտքի տարե
գրության մեջ:
«Նախաշավիղը» մերժեց եկեղեցական
լեզուն՝ գրաբարը: Լինելով դպրոցների տե
սուչ՝ Աբով յանը տեսնում էր, որ գրաբարը
տանջում էր երեխաներին, դրանից էլ ու
սու
մը դառ
նում էր տան
ջանք ու պա
տիժ:
Նա գտնում էր, որ գրաբարն է պատճառը,
որ մեր ժողովուրդը զուրկ է մնացել զար
գացման բնականոն ընթացքից:
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում
Աբով յանը, ինչ նորություններ է բերում:
«Նախաշավիղի» բերած նորությունները
կարելի է բաժանել հետևյալ 3 հարցերի
շուրջ:
1. Ի՞նչ դեր ունի դպրոցը երեխայի հոգե
կան կարողությունների զարգացման մեջ:
Դպրոցը պետք է բաց անի, լուսավորի
նրա միտքը, դատողությունը, երևակա
յությունը: Մանկավարժը պետք է ճանաչի
երեխայի հոգին, նրա բնական զարգացում
ները: Մանկավարժը պետք է սեր սերմանի
դեպի հայրենիքը, սեփական ժողովրդի լե
զուն, ընկերն ու ծնողը, կարեկցություն՝ դե
պի ճնշվածը, բարություն, ուղղամտություն:
Այս ամենը ամփոփված է կարճ պատ
մություններում: Պատմություններից մե
կում ա
սում է. «Ա
մե
նին պէտք է սի
րէլ»:
Այստեղ Մովսեսի օրինակով ցույց է տալիս,
որ մանկավարժը պետք է բոլորին սիրի:
Մի երեխա կամենում էր ծածուկ բան անել,
բայց հիշում է, որ Աստծո աչքը ամեն տեղ
է, և չի անում, չի ուզում՝ նրա քաղցր աչքից
ընկնի:
Զարմանալի դասեր է տալիս. միշտ ճշ
մարիտը պետք է ասել, ազգասեր լինել,
ուղղամիտ, սրամիտ, պարզամիտ, ազա
տասեր լինել: Ասեմ, որ այս գաղափարնե
րը Աբով յանի բոլոր գործերի հիմքում են
ընկած: Դրա վառ օրինակն է «Վերք Հա
յաստանի» վեպի գլխավոր հերոսի՝ Աղա
սու բոլոր արարքները:
Աբով յանը շատ բարձր է գնահատում
Մեսրոպ Մաշտոցին՝ հայոց այբուբենը
ստեղծողին: [Ոչ ինչ լեզու էնքան ճոխ և հա
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րուստ չի գրով, ինչպես մեր լեզուն], բայց
հիմա այդ լեզուն դարձել է անհասկանալի
ու դժվար սովորելի: Դրա համար փոքրիկ
խորամանկություններ է առաջարկում ու
սուցման մեթոդիկայում: Օրինակ՝ երեխան
ասի տառը, մանկավարժը գրի գրատախ
տակին: Շատ հաճախ կարող է դիտավո
րյալ սխալ գրել և թողնել, որ երեխան ուղ
ղի սխալը: Շատ կուրախանան երեխաները
և կծիծաղեն, բայց երբեք չեն մոռանա տա
ռերը ու բառերի ճիշտ գրությունը:
2. «Նախաշավիղը» մերժեց գրերին
անուններ տալով դասավանդելու միջնա
դարյան եղանակը՝ փոխարենը առաջ քա
շելով տառերի արտասանության իրենց
բնական հնչմամբ եղանակը:
Աբով յանը կարևորում է հնչական ար
տասանությունը և բերում նախորդի արտա
սանության դժվարությունները. [Վասնորոյ
հեշտագոյն քան զամենայն է, ձայնաւոր
տառսն այն
պէս ա
սել՝ որ
պէս կան. զո
րօ
րինակ ա. ե. է. ր. ի. օ. ու. խ. ես. եօ: Իսկ
զբաղաձայնը՝ բը, գը… և այլն]: Ասում է, որ
այսպես սովորեցնենք, ապա 2–3 ժամում
երեխաները կսովորեն բոլոր տառերը: Տա
ռերն ուսուցանել երեխաների միջոցով, ճա
նաչել տալ տառն ու նրա գրությունը: Դրա
հա
մար նաև վար
ժա
պե
տը նախ պետք է
գրա
տախ
տա
կի վրա գրի կամ ցույց տա
աղ յուսակի վրա՝ ըստ օրինակի, թե ինչպես
են մի գծից ելնում բազում գծեր և տառեր
են դառնում, և հարցնի տառերի զանազա
նությունը և նրա նման իսկույն երեխային
գրել տա: Հետո աշակերտներին արտասա
նել է տալիս տառերը և նրանց էլ հարցնում
է, թե այդ գործընթացին ո՞ր օրգաններն են
մասնակցում՝ կոկո՞րդը, բերա՞նը, շրթունք
նե՞րը և այլն: Ո՞ր տառերն են իրար նման
ասվում: Իրար նման են բ–պ–փ, դ–տ–թ–ն
և այլն: Հետո սովորեցնում է, թե որ ձայնա
վորներն են բառ կազմում: Եթե մեկ բաղա
ձայն լինի մեջտեղում, երկրորդ վանկի հետ
պետք է կապել և այլն:
Տառերը սովորելուց հետո կարելի է ան
ցնել վանկին: Բառը վանկերի է բաժանում
ոչ թե առանձին բառերի օրինակներով, այլ
բառակապակցությամբ, որն էլ երեխային
միջավայրը, առարկան, հատկանիշները
զանազանել է սովորեցնում. [Թուղ–թն է
սպի–տակ: Թա–նաքն է սեաւ: Սե–ղանն է
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բարձր] և այլն: Որպեսզի վանկի ուսուցու
մը ավելի հետաքրքիր և դյուրին լինի, Աբո
վ յանը առաջարկում է փոքրիկ պատմու
թյուն պատմել հանդարտությամբ, առանց
շտապելու, այնքան, մինչև երեխան հաս
կանա, և ինքը պատմի, ապա տախտակի
վրա գրել տա որոշ բառեր: Վարժապետը
հարցնի, թե, օրինակ, մեկ բառը մարդու
բերանից քանի անգամ է դուրս գալիս: Իս
կույն կլսի՝ մեկ, բայց երեխա՝ երեք անգամ:
Այսպես՝ մեկ անգամ բերնից դուրս եկած
ձայ
նին վանկ են ա
սում: Օ
րի
նակ՝ հաց,
ջուր, քար և այլն, որոնց անվանում ենք մի
ավանկ, երկու վանկ ունենալիս՝ երկվանկ,
երեք վանկ ունենալիս՝ եռավանկ, համա
պատասխանաբար՝ քառավանկ, հնգա
վանկ և այլն:
3. Դպ
րո
ցը և գիր
քը պետք է օգ
նեն
մանկանը, որ նա ճանաչի իրականությու
նը և իր շրջապատը: Երեխան պետք է լինի
բնության մեջ: Բնությունն ամենակենդա
նի և լավ դպրոցն է: Երեխան պետք է իրը,
առարկան շոշափի, որ կարողանա ընկալել:
Զարմանալի պարզ և մատչելի տալիս
է ուսուցման մեթոդներ, որոնց միջոցով
երեխան իրեն շրջապատող առարկաների
միջոցով կսովորի քերականական նյութը,
կճանաչի նաև իրեն շրջապատող առար
կաները, երևույթները: Բերում է տան օրի
նակը: Ի՞նչ ձև ունի. բարձր է, ցածր, լայն,
քառակուսի, սպիտակ, պայծառ, հին, նոր,
ունի երկու լուսամուտ, երկու դուռ, չորս
անկյուն և պատ, քարեղեն, ծեփած և այլն:
[Լաւ մտածի՛ր, սիրելի՛ երեխայ, կարո՞ղ են էս
նիւթքս ինքն իրենեան գոյանալ, չէ՛]: Թող
ե
րե
խան մտա
ծի, թե որ ի
րար վրա դնեն
քարերը, կարող է տուն դառնալ, ինչո՞վ է
պետք հողն ու ջու
րը խառ
նել, պատ
րաս
տել: Մտածող, պատասխանող երեխային
պետք է գովել, խրախուսել: Շարունակում
է. եթե ամենը պատրաստ լինի, անհրա
ժեշտ է որմնադիր, լար, մալա և այլն: Մար
դիկ ծառեր են հատում անտառում, վաճա
ռում են, հարթեցնում են փայտը, տաշելիս
ի՞նչ գործիք են օգտագործում: Մարդիկ ի՞նչ
շորեր են հագնում, ինչի՞ց են պատրաստ
ված նրանց շորերը, ի՞նչ գույն ունեն, ո՞վ է
այդ հագուստի կտորները պատրաստում,
ի՞նչը ստիպեց մարդուն հնարել դրանք.

կարիքն ու մտածողությունը: Մարդը, որ չի
մտածում, անասունի կարգի է:
Այսպես Աբով յանն անցնում է աշխար
հագրությանը և այն առարկաներին, որոնք
կապված են բնությանը, երեխայի շրջա
պատի հետ:
Այս գրքով Աբով յանի նպատակն էր
երեխաներին տալ համակողմանի գիտե
լիք
ներ, և զար
մա
նա
լին այն է, որ ոչ մի
սահմանում չի տալիս, պարզապես վերց
նում է բնության, կյանքի մի երևույթ և դրա
միջոցով պարզաբանում, սովորեցնում է.
[Էս ամպը, որ տեսնում էք, նմանապէս ջուր
է: Մեր բոլոր երկրի երեսիցն անդադար
բուղա վերկենում, ինչպես կերակուրն եփէ
լիս, ի՞նչ էք կարծում՝ նրանք ցրում, կորչո՞ւմ
են: Քաւ լիցի…]:
Աբով յանն ասում է, որ եթե ուսուցիչն ու
նի հոգի, կարող է այսպես պարապեցնելով
սովորեցնել այնպես, որ երեխան մոռանա,
որ ինքը աշակերտ է, մտածի, թե վարժա
պետ է: Բայց ուսուցիչը պետք է յուրաքան
չյուր սխալ ուղղի: Ստիպի, որ պատմի այն
ամենը, ինչ տեսել կամ լսել է հյուրընկա
լության, հարսանիքի, ծնունդի, թաղման և
այլնի ժամանակ: Երբ երեխան հմտանա
գրելու, պատմելու մեջ, գրել տա նաև նշա
նավոր դեպքերը, որոնք լսել կամ տեսել
է: Եվ այսպես շարունակ. միջավայրի հետ
երեխան պիտի սովորի, ճանաչի աշխարհն
ու կյանքը:
Ինչքան ուսում նասիրում եմ Խ. Աբով յա
նի «Նախաշավիղը», այնքան զարմանում
եմ, թե որքան արդիական է Աբով յանը:
Համարյա 2 դար է անցել, բայց նրա մե
թոդները համահունչ են այսօրվա մանկա
վարժական մաթոդներին. այն է՝ զարկ տալ
երեխայի մտքին, կարողությանը, հմտու
թյանը:
Աբով յանը գտնում էր, որ երեխան ման
կավարժի համար ամենալավ հումքն է,
որից լավ մանկավարժը լավ բան կստա
նա, բայց այդ ամենի համար հայ աշակեր
տը առաջին հերթին պիտի լավ իմանա իր
մայրենի լեզուն: [Ձեզ եմ ասում, ձեզ՝ հայոց
նորահաս երիտասարդք, ձեր անունին
մեռնեմ, ձեր արևին ղուրբան, տասը լեզու
սովրեցեք, ձեր լեզուն, ձեր հավատը ղայիմ
բռնեցեք]:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Խ. Աբով յան, Նախաշավիղ կրթության, 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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ՆԵԼԼԻ ՀԱՐՈՅԱՆ

ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ԴՊՐՈՑ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ
ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈ
ՑՈՒՄ

Երեխաներին, ծնողներին և ուսուցիչնե
րին միավորում են ընդհանուր մտահոգու
թյուններ ու խնդիրներ, և դրանց լուծումներն
էապես պայմանավորված են նրանց համա
գործակցության բնույթով:
Դպրոցի և ընտանիքի համագործակցու
թյունը նպատակասլաց ու երկարատև աշ
խատանք է, որն ամենից առաջ ենթադրում է
ընտանիքի, երեխայի ընտանեկան դաստի
արակության պայմանների ու յուրահատկու
թյունների բազմակողմանի և համակարգ
ված ուսումնասիրություն:
Ուսուցիչների և ընտանիքի փոխներգոր
ծության բնույթը պայմանավորված է դպրո
ցի նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքով,
ինչպես նաև այն հանգամանքով, թե վերջին
ներս` ըստ իրենց իմացական կարողություն
ների, հայացքների ու դիրքորոշումների, որ
տեղ են իրենց տեսնում դաստիարակության
գործընթացում: Այդ պատճառով էլ ծնողի
հետ աշխատանքն անհրաժեշտ է կառուցել
տարբերակված՝ չպարտադրել փոխներգոր
ծության միատեսակ ձևեր, այլ կողմնորոշվել
դեպի ծնողների պահանջմունքները, ընտա
նիքի և ընտանեկան դաստիարակության
յուրահատկությունները, ծնողներին աստի
ճանաբար ներգրավել դպրոցի, դասարանի
և իր երեխայի գործերում:
Ուսուցիչների և ծնողների փոխներգոր
ծության ակտիվ մեթոդներ կարող են լինել
փորձի փոխանակման համաժողովները,
հարց ու պատասխանի երեկոները, բանա
վեճերը, ուսուցիչների ու մասնագետների
(բժիշկներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշ
խատողներ և այլն) հետ հանդիպումները:
Երկխոսության պարագայում շոշափվում
են խնդիրներ, որոնք երկկողմանի մտահո
գության առարկա են, կամ ընդհակառակը՝
փոխանակվում են խնդիրների այն հար
թակները, որոնք անհանգստացնում են կա՛մ

ուսուցչին, կա՛մ ծնողին: Խնդիրները կարող
են լինել ամենապարզից ամենաբարդ: Ներ
կայացնենք ամենապարզ օրինակներից մե
կը, որն հանդիպում է յուրաքանչյուր կրթա
կան միջավայրում: Օրինակ և՛ ծնողների, և՛
ուսուցիչների համար շատ կարևոր կարող
է լինել տարրական դասարանում երեխայի
ձեռագիրը, տետրի ընդհանուր էսթետիկ
վիճակը, որի պահպանման շուրջ տարվում
են աշխատանքներ: Համագործակցության
և միասնական աշխատանքների շնորհիվ
հնարավոր է հասնել որոշակի արդյունքի,
քանի որ մշակվում են այդ նպատակն իրա
կանացնելու հստակ ու երկուստեք համա
ձայնեցված քայլեր: Այս պարագայում շատ
կարևոր են դպրոցական համակարգում
հոգեբանական, իրավաբանական, ման
կավարժական և բժշկական խորհրդատ
վության ծառայությունների ներմուծումը և
կիրառությունը, որը կստանձնի բեռնվածու
թյան մի մասը և բավական հաջողությամբ
կլուծի ծագող հիմնախնդիրները: Վերը
նշված օրինակում կարծում ենք անգնահա
տելի է հոգեբանի դերը: Համապատասխան
խնդրի լուծման համար կարող են հնչել հետ
ևյալ հարցերը՝ արդյո՞ք հնարավոր է և նպա
տակահարմար փոխել երեխայի ձեռագիրը
կամ ամբողջովին վերացնել թափթփվա
ծությունը տետրերի նկատմամբ, կրթական
գործընթացում ինչի՞ վրա պետք է հիմնա
կան շեշտը դնել, ի՞նչը համարել առաջնային
և այլն (2, 6):
Հոգեբանը կամ սոցիալական մանկա
վարժը կարող են օգնել նաև որոշելու ծնող
ների հետ համագործակցության նպատակը:
Հատկապես հենց նրանք են տիրապետում
այնպիսի տեղեկությունների, որոնք երբեք
չեն ձեռքբերվում հարցման միջոցով: Ակն
հայտ է, որ դժվար է դպրոցում իրականաց
նել յուրաքանչյուր երեխայի ծնողի հետ փոխ
ներգործությունն ու համագործակցությունը
իրենց մեջ ներառող խնդիրների ամբողջ
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ծավալով: Հետազոտումների համաձայն՝
աշակերտները, որոնց ծնողները ակտիվո
րեն մասնակցում են կրթական գործընթա
ցին, ավելի լավ արդյունքների են հասնում.
ստանում են ավելի լավ գնահատականներ,
ունեն ավելի բարձր ակադեմիական ձեռք
բերում և ավելի որակով կատարած տնային
առաջադրանքներ: Նրանց հաճախման ցու
ցանիշն ավելի բարձր է, և աչքի են ընկնում
դրական վարքով, բարեհամբույր են դպրո
ցի նկատմամբ և ունեն սեփական անձի և
հնարավորությունների նկատմամբ հավատ:
Երեխան կարող է լինել ընդունակ և խելացի,
դասընթացներին ակտիվորեն մասնակցի և
իրեն լավագույնս դրսևորի, սակայն ընտա
նիքում ծնողների անուշադրության պատ
ճառով և բարձիթողի վիճակի հետևանքով
դպրոցի միակողմանի աշխատանքը զգալի
որեն տուժելու է: Դասարանում Սամվելը բա
վականաչափ ակտիվ աշակերտ է, սիրում է
մասնակցել դասերին, հաջող կատարում է
հանձնարարությունները, սակայն մշտապես
ներկայանում է առանց տետրի, դասը սովո
րում է կիսատ–պռատ և այլն: Ակնհայտ է, որ
աշակերտի կրթական գործընթացը բարե
լավելու համար համագործակցության թի
րախ պետք է ընտրվի հենց ծնողը:
Ծնողների հետ հանդիպումն ու համա
գործակցության ընթացքը կարող են լինել
նաև սեմինարների ձևով: Դրանք ենթադ
րում են քննարկումներ և գործընթացների
ցուցադրումներ բազմաբնույթ խնդիրների
շուրջ, այդ թվում՝ կրտսեր դպրոցականի
ադապտացիան, դասարանի նկատմամբ
վերաբերմունքը, ինքնուրույնության զար
գացումը և այլն: Կարևոր նախապայման է
սեմինարներում այլ մասնագետների (հո
գեբան, իրավաբան, սոցիալական մանկա
վարժ, հատուկ մանկավարժ և այլն) ներկա
յությունն ու անմիջական մասնակցությունը:
Մանկավարժները և ծնողները ունեն
ընդհանուր նպատակներ, և առանց նրանց
համագործակցության երեխայի կյանքը լի
արժեք չէ: Դպրոցը երեխային տալիս է ակա
դեմիական գիտելիքներ և իրականության
նկատմամբ դաստիարակում գիտակցա
կան վերաբերմունք: Ընտանիքն իր հերթին
ապահովում է կյանքի պրակտիկ փորձ (5):
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Երբ երեխան ունի կրթության առանձնա
հատուկ պայմանների կարիք, հասկանա
լի է, որ ծնողը շատ ավելի մասնակցության
անհրաժեշտություն ու պատասխանատվու
թյուն ունի կրթության գործընթացում, քան
այն ծնողները, որոնց երեխաները չունեն
այդ կարիքը, և կամ այդ ծնողի մյուս երե
խաները չունեն այդ կարիքը: Ծնողի մաս
նակցությունը երեխայի կրթության գործըն
թացում սկսվում է հենց իրենց ընտանիքից
և հենց իրենց համայնքում ու դպրոցում (2,
15): Շատ հաճախ երեխաների կրթությունը
տուժում է այն պատճառով, որ ընտանիքում
ակնկալիքները երեխայից կրթության, ձեռք
բերումների ու արդյունքների առումով շատ
ցածր են: Սա հա
ճախ կրկն
վող եր
ևույթ է:
Յուրաքանչյուր ծնող, անկախ իր երեխայի
կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքի աստիճանից, պետք է հավատա, որ
կրթության դրական ազդեցությունն իր երե
խայի զարգացման պրոցեսում ոչնչով տար
բեր չէ, քան իր մյուս երեխաների համար (3,
39):
Երբ երեխան արդեն դպրոցում է, թե՛ ծնո
ղի, թե՛ դպրոցի կարևոր անելիքն է համա
գործակցության ուղիներ գտնել, որովհետև
ինչպես ծնողները, այնպես էլ ուսուցիչները
մեր հասարակության այն անդամներն են,
ովքեր հաճախ առաջնորդվում են դեռևս գո
յություն ունեցող կարծրատիպերով, որ այս
երեխաները չեն կարող, մինչդեռ այդ համա
գործակցությունը իսկապես ծնողին դարձ
նում է ավելի իրատես իր երեխայի կարո
ղությունների հանդեպ, ուսուցչին դարձնում
է ավելի վստահ, որ ինքը կարող է այդ երե
խայի կրթությունը կազմակերպել:
Աշակերտներիցս մեկը ուներ ագրեսիվ
վերաբերմունք իր համադասարանցիների
և ուսուցիչների նկատմամբ, և ագրեսիան
կարող էր հասնել ֆիզիկական բռնության:
Հոգեբանն ու սոցիալական մանկավարժը,
աշխատելով երեխայի հետ, ինչպես նաև հա
մագործակցելով ծնողների հետ, պարզեցին,
որ երեխան ագրեսիվ է միայն դպրոցում և
տանը: Մասնագետները բացահայտեցին,
որ Վարդանը գերակտիվ է և ձեռնարկեցին
համապատասխան միջոցներ: Իմ հորդորով

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

դասընկերները այցելեցին նրանց տուն, և
երեխայի ռեակցիան կարելի էր գնահատել
ընկերական, ջերմ և բարյացակամ: Հոգե
բանի հետ խոր ուսումնասիրելով խնդիրը`
եկանք այն եզրահանգման, որ երեխայի ագ
րեսիվ վերաբերմունքը ձևավորվել է մանկա
պարտեզի տարիքից, երբ երեխան վիճում էր
իր տարեկից այլ երեխաների հետ, և դաս
տիարակները երեխային մեկուսացնում էին
մյուս երեխաներից` այդպիսով ձևավորելով
երեխայի ագրեսիան և անհանդուրժողակա
նությունը իր ընկերների և դաստիարակնե
րի հանդեպ: Հասկանալով խնդիրը և դրա
պատճառները` որոշեցի պարզել երեխայի
նախասիրությունները, որով և կգրավեի
նրա ուշադրությունը: Ծնողի հետ համագոր
ծակցելով` հասկացա, որ աշակերտի նա
խասիրություններից է շախմատ խաղալը:
Այդպիսով՝ դասապրոցեսից դուրս շփվում էի
աշակերտիս հետ շախմատի սեղանի շուրջ,
իսկ շուտով դասընկերները ևս սկսեցին նրա
հետ շախմատ խաղալ:
Որոշակի ջանքերի շնորհիվ պարզելով
երեխայի ագրեսիայի պատճառները և փնտ
րելով այդ պատճառներից բխող խնդիրնե
րի լուծումները՝ ուսուցիչ–ծնող սերտ և ճիշտ
համագործակցության միջոցով արդյունքում
ստեղծվեց փոխվստահության մթնոլորտ,
Վարդանը ընկերացավ դասընկերների հետ,
և նա այլևս ոչ մի վախ չուներ հասարակու
թյունից, անհետացան ագրեսիայի բոլոր
դրսևորումները:
Ծնող–ուսուցիչ փոխհարաբերությունը
Ծնողներն ու ընտանիքի անդամները
երեխայի առաջին և ամենակարևոր ուսու
ցիչ
ներն են: Ոչ մի հա
կա
սու
թյուն չի կա
րող լինել դպրոցի և ընտանիքի միջև, եթե
ծնողներն ու դպրոցը հաջողությամբ հա
մագործակցում են, ինչը աշակերտի կրթու
թյան վճռորոշ տարրն է: Վերջին շրջանում
շատ է քննարկվում, թե ինչպես ծնողներին
ներգրավել: Կա տեսակետ, որ ծնողների
դերը սահմանափակվում է՝ երեխաների
կարգապահությանը հետևելով և ուսուցիչ
ներին աջակցելով: Այլ տեսանկյունից այդ
դերն ավելի ընդլայնված է ընկալվում: Ըստ
այդմ՝ ծնողները պետք է կարդան երեխանե
րի համար, օգնեն տնային աշխատանքնե
րը կատարելիս, մասնակցեն ծնող–ուսուցիչ
կոնֆերանսներին, համադպրոցական ծնո

ղական ժողովներին: Ամենայն հավանակա
նությամբ ծնողներն իրենք էլ են ցանկանում
ընդգրկվել իրենց երեխաների կրթության
գործում, միայն թե ուղիները հստակ չեն:
Դրական և արդյունավետ դպրոցական մի
ջավայր ստեղծելու գործում աջակցության
մեկ այլ աղբյուր է դպրոցական կյանքում
ծնողների ներգրավումը: Այսօր դպրոցում
ծնողի ներգրավման ընդլայնումը կարող է
որակյալ տարրական կրթությանը նպաստե
լու բեռն ու հաճույքը կիսելու հնարավորու
թյուն ստեղծել: Ծնողները իրենց երեխանե
րի դաստիարակության և կրթելու գործում
դառնում են ուսուցչի գործընկերները (1,
23): Նրանք իրենց երեխաների համար ու
նեն նույն նպատակները, ինչ–որ ուսուցիչնե
րը բոլոր երեխաների համար: Հատկապես
տարրական դպրոցում երեխաների ուսում
նառության գործում ծնողների ներգրավումը
խիստ էական նշանակություն ունի, որքան
շատ, այնքան լավ: Ծնողներն ու դպրոցը մի
ասին են պատասխանատու զարգացման բո
լոր ոլորտներում: Կրթության հարցում ծնող
ների ակտիվ մասնակցությունը ապահովելու
համար կարելի է թույլ տալ, որ ծնողները դա
սավանդեն` օգտագործելով իրենց մասնա
գիտական գիտելիքները: Իրենց ծնողներին
տեսնելով դպրոցի կյանքում ներգրավված
և համագործակցելիս` երեխաներն իրենց
ավելի կարևոր մարդ են զգում: Ընտանիքի
և դպրոցի լավ, բարեկամական հարաբերու
թյուններից շահում են բոլոր երեխաները:
Կարելի է իրականացնել մի նախագիծ, որ
տեղ ներգարվվեն ծնողները՝ օգտվելով
իրենց մասնագիտական գիտելիքներից և
այն արդյունավետ կիրառելով: Աշակերտնե
րիցս մեկը հրաշալի ձայն ուներ և երգում էր:
Նա տաղանդը ժառանգել էր մայրիկից: Մայ
րիկն աշխատում էր երաժշտական ուսում
նարանում: Մի անգամ երգի դասաժամին
հրավիրեցի նրան, դասն անցավ շատ հա
գեցած ու հետաքրքիր: Անժելայի մայրիկը
համառոտ դասախոսություն ներկայացրեց
ժողովրդական խաղիկների մասին, նվիրեց
մի քանի կատարում, սովորեցրեց նաև երե
խաներին:
Աննկարագրելի էր երեխաների ոգևո
րությունը ող ջ դասաժամին: Յուրաքան
չյուրը հանդես եկավ սեփական առաջար
կությամբ՝ մյուս դասաժամին իր մայրիկին
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կամ հայրիկին հրավիրելու: Տեսնելով նա
խագծի արդյունավետությունը և կենսու
նակությունը՝ հերթական ծնողական ժո
ղովի ընթացքում քննարկեցինք այն, և մի
քանի ծնող ևս համաձայնեցին մեկ օրով
դառնալ «ծնող–ուսուցիչ»: Նրանցից մե
կը, որը կենսաբան էր, տեղեկատվություն
հաղորդեց երեխաներին «Աշուն» թեմայի
շրջանակներում տերևների դեղնելու, ծա
ռերի, անձրևի, խոնավության մասին:
Այսպիսի սերտ և շոշափելի համագործակ
ցության արդյունքում ոգևորության ալիքը

համակում է ոչ միայն աշակերտներին, այլև
ծնողներին, և սկսվում են փնտրվել համա
գործակցության և իրենց երեխաների կրթա
կան կյանքին մասնակցության նոր ուղիներ:
Այսպիսով՝ ծնողը միայն հեռավար պատկե
րացմամբ չի ընկալում իր երեխայի ուսում
նական գործընթացը, այլ անմիջական մաս
նակցություն է ունենում դրան, «իր մաշկի
վրա զգում» տարրական դասարանում կր
թական հիմքը ամուր դնելու պատասխա
նատվությունը, դժվարություններն ու հաճելի
ընթացքը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

«Ընտանիք և դպրոց» գիտամեթոդական ամսագիր, Եր., 2013:
Ներառական կրթություն, վերապատրաստման դասընթացի բովանդակային նյութեր, Եր., 2016 թ.:
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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ԷԼՖԻՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Բնությունը մարդուն օժտել է զարգացած
մտածողություն ձեռք բերելո ւունակությամբ:
Առօրյա դիտարկումները ցույց են տալիս,
որ մարդիկ միշտ միևնույն ձևով չեն մտա
ծում: Իրադրության պահանջներից և իրենց
զարգացման տարիքային փուլի յուրահատ
կություններից կախված` մարդիկ առավե
լապես օգտվում են մտածողության այս կամ
այն տեսակից, ընդ որում՝ դրանք գործի
են դրվում ինքնաբերաբար, պրոբլեմային
իրադրության կամ խնդրի ընկալման հետ
միասին: Առանձնացնում են մարդու մտա
ծողության հետևյալ հիմնական տեսակները.
ա) ակնառու – գործնական,
բ) ակնառու – պատկերավոր,
գ) խոսքային – տրամաբանական:
Խոսքային–տրամաբանական մտածողու
թյունն ընթանում է խոսքի, լեզվի պարտադիր
մասնակցությամբ: Հիմնական առանձնա
հատկությունը հասկացությունների և տրա
մաբանական կառուցվածքների օգտագոր
ծումն է, որոնք գոյություն ունեն և գործում են
լեզվական միջոցների օգնությամբ:
Լեզուն և մտածողությունը անխզելիորեն
կապված են իրար հետ: «Հնչյունային լեզվի
միավորներով ձևավորված, լեզվական թա
ղանթով նյութականացած մտածողությու
նը մարդու մտածողական գործունեության
ամենաբարձր աստիճանն է»,– ահա այսպես
է արտահայտվել հայտնի լեզվաբան Էդո
ւարդ Աղայանը (1, 55): Լեզուն մտածողու
թյան արտահայտման միջոց է, մտածողու
թյունը՝ իբրև հասկացությունների ու մտքերի
ամբողջություն: Գոյություն ունի լեզվամտա
ծողություն հասկացությունը: Այսինքն՝ եթե
լեզուն և մտածողությունը միասնական են,
ապա լեզվի ուսուցումն ունի լավագույն հնա
րավորությունները զարգացնելու աշակերտի
տրամաբանական մտածողությունը:
Լեզուն նաև հաղորդակցման միջոց է:
Սա նշանակում է, որ պետք է կարողանալ
ապահովել այն կենսական պահանջը, որ
աշակերտը մտքերն արտահայտի գրագետ
և գեղեցիկ հայերենով, թույլ չտա իր սովո
րած կանոններից շեղումներ, այդ կանոննե

րը կարողանա կիրառել:
Լեզուն թույլ է տալիս գրավոր կամ բա
նավոր խոսքի միջոցով հստակորեն ձևա
կերպել միտքը, գիտակցել այն ու հասկա
նալ: Ե
թե մարդն ու
նի զար
գա
ցած խոսք,
ապա նա հեշտությամբ է կարողանում իր
մտքերը շարադրել: Խոսքն այս առումով դի
պուկ է բնութագրել Ալ. Նալչաջյանը. «Բառը,
խոսքը մտքի նյութական թաղանթն է» (2,
237): Հաճախ մարդն իր սեփական մտքերն
իսկ անհրաժեշտ խորությամբ սկսում է հաս
կանալ միայն այն բանից հետո, երբ խոսքի
օգնությամբ ձևակերպում, հղկում է դրանք:
Եվ, անշուշտ, սեփական քիչ թե շատ բարդ
միտքն ուրիշին հասկանալի դարձնելու ան
հրաժեշտ պայմանը այդ միքտը խոսքով ար
տահայտելն է:
Խոսքը մարդկանց հաղորդակցման, մտ
քերի փոխանակման հիմնական միջոցն է:
Լեզվի և մտածողության միասնության
մասին ահա այսպես է արտահայտվել Էդ.
Աղայանը. «Լեզվի մեջ չկա ոչինչ, որը եղած
չլինի մտածողության մեջ» (1, 48):
Մտածողությունը խիստ անհրաժեշտ է
ուսումնական յուրաքանչյուր առարկայի ու
սուցման համար: Հայոց լեզվի դպրոցական
ուսուցման հիմնական թերություններից մե
կը մնում է սերտողականությունը: Գիտակ
ցական յուրացման փոխարեն աշակերտ
ները հաճախ մեխանիկորեն կրկնում են
դասագրքային բացատրությունները, և երբ
հարկ է լինում դրանք բացատրել կամ գործ
նականում կիրառել, ապա որոշակիորեն
դժվարանում են: Սա պարտավորեցնում է
հայոց լեզվի ուսուցչին ուսուցման արդյունա
վետ մեթոդների գործադրումով զարգացնել
աշակերտի տրամաբանական մտածողու
թյունը, յուրացումը դարձնել գիտակցական,
որն էլ հիմք է գործնական հմտությունների
զարգացման: «Տրամաբանական մտածո
ղության առավել բարձր մակարդակ առկա
է այն դեպքում, երբ անձի մտածողությունը
դինամիկ է ու ճկուն, նա իր մտքի բովանդա
կության տարրերն ու գործառնական կազմը
կարողանում է արագորեն հարմարեցնել իր
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առջև դրված նոր խնդիրներին, օգտագոր
ծել մտածողական գործառնությունները,
արագորեն իմացության մեկ օբյեկտից ան
ցնել մյուսին, կապեր գտնել այդ օբյեկտների
միջև» (2, 294): Այդ հատ
կու
թյունն Ալ
բերտ
Նալչաջյանն անվանում է հմտություն:
Պատահական չէ, որ լեզուն համեմատում
են մաթեմատիկայի հետ. բավական է հաս
կանալ առարկայի էությունը, սովորել խն
դիրների և վարժությունների լուծման ձևերը,
հմտանալ դրանց մեջ, և կհաղթահարվեն
առարկայի բարդությունները, սովորածը չի
մոռացվի: Եթե աշակերտը ժամանակին լավ
չի սովորել մաթեմատիկական որևէ, հատ
կապես հանգուցային թեմա, ապա դա ան
միջականորեն անդրադառնում է հաջորդ
թեմաների յուրացման վրա, սրանք էլ՝ այլ
թեմաների, և այսպես շարունակ: Հիմնակա
նում այդպես է նաև լեզուն: Լեզուն ամբող
ջական համակարգ է, կառույց, որի կազմիչ
տարրերը պայմանավորված են միմյանցով,
բխում են միմյանցից, սովորաբար հաջոր
դը հենվում է նախորդի վրա: Օրինակ. եթե
լավ գիտեն բայի կազմությունը, որն էլ հիմք
կդառնա դերբայների կազմության յուրաց
մանը, իսկ եթե լավ գիտեն դերբայները,
նրանց կազմությունը և բայահիմքերը, կու
նենան անհրաժեշտ հիմք դիմավոր ձևերի
կազմության, բաղադրյալ ձևերի արտահայ
տած իմաստների և կիրառության համար:
Տրամաբանական մտածողության զար
գացման, գիտակցական յուրացման ապա
հովման համար պահանջվում են համառ
և հետևողական աշխատանք, մեթոդների
բազմազանություն, լեզվական երևույթների
ու հասկացությունների պատճառահետևան
քային կապի բացահայտում:
Մտածողությունը գործընթաց է, որի ըն
թացքում արտացոլվում է երևույթը, բացա
հայտվում են նրա հիմնական հատկանիշ
ները, այլ երևույթների հետ ունեցած կապն
ու պայմանավորվածությունը, ընդհանրու
թյուններն ու տարբերությունները: Մտա
ծողությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ կա
հարց, խնդիր, պրոբլեմ, անհայտը գտնելու
անհրաժեշտություն: Եվ դրա համար էլ տրա
մաբանական մտածողության զարգացման
հիմնական փուլը մնում է նոր դասի հաղոր
դումը, բացատրությունը, քանի որ այդ փու
լում է դրվում նոր նյութի իմացության հիմքը:
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Աշակերտների առջև պետք է դրվեն խնդիր
ներ, հարցեր, դրանք ձևակերպվեն հստակո
րեն ու մատչելի և ուսուցչի ղեկավարությամբ
լուծվեն, բացահայտվեն: Աշակերտը պիտի
կարողանա համեմատել, եզրակացություն
անել, գտնել ընդհանրություններն ու տար
բերությունները, սահմանել օրինաչափու
թյունը, այլ խոսքով՝ մտահանգում կատարել:
Ուսումնական գործընթացի ժամանակ
շատ հաճախ ուսուցիչն առաջադրում է առան
ձին փաստեր, օրինակներ, ուշադրություն
հրավիրում այս կամ այն կողմի վրա, պահան
ջում վերլուծել դրանք, կատարել համեմատու
թյուններ, գտնել օրինաչափությունը:
Աշակերտի տրամաբանական մտածո
ղության զարգացումը ոչ միայն նախապայ
ման է գիտելիքների գիտակցական յուրաց
ման և դրանք գործնականում կիրառելու
հմտության մշակման, այլև առհասարակ
մտածողության կարգավորման, մտածողու
թյան զարգացման համար:
Ուսումնական գործընթացի հիմնական
խնդիրներից մեկը դպրոցականների մեջ
ակտիվ, ինքնուրույն, ստեղծագործական
մտածողության ձևավորումն է: Ակտիվ մտա
ծողությունը կարող է և ինքնուրույն չլինել:
Աշակերտը կարող է արտահայտել նաև ու
րիշի միտքը կամ կարծիքը: Իսկ ինքնուրույն
մտածողությունը հնարավորություն է տալիս
աշակերտին ազատ արտահայտել իր մտքե
րը, թեև նրանց մեջ կարող են լինել նաև ոչ
ճիշտ ձևակերպումներ կամ մտքեր: Ինքնու
րույն մտածողության զարգացմանը նպաս
տում են հաճախակի կազմակերպվող բա
նավեճերը, քննարկումները: Պետք է նշել,
որ ինքնուրույն մտածողությունը ոչ միշտ է
ստեղծագործական:
Հայոց լեզվի և գրականության դասաժա
մերին ստեղծագործական մտածողությանը
շատ լավ նպաստում են շարադրությունները
կամ անավարտ փոխադրությունները: Այս
առաջադրանքները հնարավորություն են
տալիս աշակերտին ասելու իր խոսքը, ցույց
տալու իր երևակայությունը, աշխարhայաց
քը և մտքի թռիչքը: Աշակերտների շրջանում
առանձնակի հետաքրքրություն են առա
ջացնում անավարտ փոխադրությունները,
որոնք ստիպում են աշակերտին զարգացնել
երևակայությունը, հանդես գալ ինքնուրույն,
ստեղծագործական մտածողությամբ:
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Ստեղծագործական
մտածողությունն
անպայմանորեն և՛ ակտիվ է, և՛ ինքնուրույն:
Նրա զարգացման համար անհրաժեշտ է
աշակերտին հաճախակի դնել այնպիսի
պրոբլեմային իրավիճակներում, որոնց մեջ
նրանից պահանջվեր ինքնուրույն լուծելու
կարողություն և ձգտում: Շատ կարևոր է,
երբ աշակերտն ինքն է բացահայտում, ինքն
է գտնում պատասխանի, պրոբլեմի լուծման՝
մինչև այդ իրեն անհայտ ուղին:
Ոչ միայն ստեղծագործական, այլ նաև
ինքնուրույն մտածողության զարգացումը
պահանջում է պարապմունքների այնպի
սի կազմակերպում, երբ գիտելիքները տր
վում են ոչ թե պատ
րաս
տի վի
ճա
կում, այլ
մեծ մասամբ աշակերտները ձեռք են բերում
ինքնուրույն: Դրան, բնականաբար, օգնում է
վաղուց հայտնի օգտագործումը, սակայն ոչ
ամեն դեպքում և ոչ միշտ ճիշտ ու լրիվ օգ
տագործելով այն մեթոդը, երբ գիտելիքներ
են տրվում՝ աշակերտներին մղելով հայտնի
փաստի ինքնուրույն եզրակացություններ
անելու եղանակով: Տարբեր տիպի հարցե
րը, հակադրությունը, համեմատությունը,
հակապատկերների և հակառակ օրինակ
ների օգտագործումը, այնպիսի խնդիրների
օգտագործումը, որոնք լուրջ մտածելու տե
ղիք են տալիս, բայց որոնք կարելի է լուծել
ինքնուրույն ուժերով, այդ ամենը դրդում,
իսկ հետո վարժեցնում է աշակերտներին
ինքնուրույն վերլուծության և վերլուծած օրի
նակների ինքնուրույն ընդհանրացման:
Մտածողության ակտիվացման կարևոր
միջոց է ուսուցման ընթացքում ուսուցչի կող
մից օգտագործվող հարցերի համակարգը:
Նույնիսկ նոր նյութի հաղորդման ժամանակ
ինքն իրեն ուղղված ուսուցչի հարցը զգաս
տացնում է աշակերտներին, ուժեղացնում
նրանց մտքի աշխատանքը: Մտածողական
գործունեության ակտիվացման համար է՛լ
ավելի մեծ նշանակություն ունի ուսուցչի
պատմելու կամ բացատրության ընթացքում
զրույցի, քննարկման մեթոդներին դիմելը:
Դրանք հնարավորություն են տալիս աշա
կերտին ընդհանրացնելու ունեցած գիտելիք
ները և օգնում նոր նյութը հնի հետ կապելու,
ընդհանուրից մասնավոր և մասնավորից
ընդհանուր անցում կատարելու համար:
Հայոց լեզվի դասաժամերին շատ հա
ճախ ուսուցիչն անդրադառնում է նախադա

սության անդամներին: Յուրաքանչյուր ան
դամ բացատրելիս պետք է նախ ասել, թե ինչ
է ցույց տալիս այդ անդամը և որ խոսքի մա
սով, ինչ ձևով է արտահայտվում: Ընդ որում,
եթե գոյական է, որ հոլովով, եթե բայ է, ի՛նչ
ձևով՝ դիմավոր թե անդեմ, որ դերբայով և
այլն: Եթե աշակերտը գիտի այս ձևը, եղա
նակը, նշանակում է ուսուցիչը կարողացել է
կարգավորել մտածողությունը, սովորեցնել
լեզվի գաղտնիքները:
Մտածողության զարգացմանը նպաս
տում է նաև համակարգված ուսուցումը:
Հայերենի հոլովները, որպես քերականա
կան կարգ, քերականական իմաստի և ձևի
միասնություն են և ունեն համապատասխան
կիրառություններ: Նշանակում է, որ աշա
կերտը պետք է իմանա, որ հոլովները բա
ցատրելիս հարցը ներկայացնելու է որոշակի
համակարգով, որոշակի պլանով.
ա) ինչ է արտահայտում տվյալ հոլովը,
ինչ են ցույց տալիս այդ հոլովով դրված բա
ռերը,
բ) ինչպես է կազմվում այդ հոլովը, ինչ
վերջավորություններով և որ հիմքով,
գ) ինչ կիրառություններ ունի այդ հոլովը:
Տրամաբանական մտածողության զար
գացմանը մեծապես նպաստում են լեզվա
կան փաստերի համեմատությունները, հա
մադրումն ու հակադրումը: Աչքաթող չպետք
է անել նաև այդ բնույթի աշխատանքը: Ահա
մեկ օրինակ. բայն անցնելուց հետո նպա
տակահարմար է տալ այսպիսի հանձնարա
րություն. գտնել հետևյալ բայերի ընդհանրու
թյուններն ու տարբերությունները, այսինքն՝
ինչ հատկանիշներով են նույնը և ինչ հատ
կանիշներով տարբեր հետևյալ բայերը՝ մոտե
ցավ և տեսնում էր, կառուցվելու է և պատմի,
գալիս է և բերեց, կոտրատող և մոռացած և
այլն: Առաջադրանքը տալուց առաջ պետք է
նախապես կրկնել, հիշեցնել բայի բոլոր հատ
կանիշները, որոնք պետք է համեմատվեն՝
դիմավոր և անդեմ, կազմություն, հիմքի կազ
մություն, սեռ, խոնարհում, դեմք, թիվ, ժամա
նակ, եղանակ, պարզ և բաղադրյալ դիմավոր
ձևեր, կանոնավոր և անկանոն: Նմանատիպ
առաջադրանքներ կատարելիս կարելի է օգտ
վել Վենի դիագրամ մեթոդից: Նման հանձ
նարարություններ կարելի է տալ գրեթե բոլոր
թեմաներն անցնելուց հետո. համեմատել հն
չյուններն իրենց հատկանիշներով, հնչյունա
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փոխված և անհնչյունափոխ բառեր, գրություն
և արտասանություն, բառերի տեսակները, գո
յական անուն, ածական անուն, թվական, դե
րանուն, բայ, կապ, շաղկապ, ձայնարկություն,
վերաբերական, շարահյուսական զանազան
կառույցներ: Շատ կարևոր է նաև բառերի
ձևաբանական վերլուծությունը, որը ևս հնա
րավորություն է տալիս կրկնելու անցածը, ամ
րապնդելու և մտածելու: Օրինակ՝ գոյականը
դուրս գրել, նշել հոլով, հոլովում, թիվ, առում,
անձ թե իր, հատուկ թե հասարակ և այլն:
Նմանատիպ աշխատանքները հայոց
լեզվի ուսուցչին տալիս են հնարավորու
թյուններ, որպեսզի աշակերտները կրկնեն,
վերհիշեն անցածը, մտածեն, սովորեն եր
ևույթները քննել, վերլուծել և ի վերջո զար
գացնեն մտածողությունը:
Աշակերտի տրամաբանական մտածո
ղության զարգացման, ընդհանրացումներ
կատարելու գործում լավ հնարավորություն
ներ են տալիս ամփոփիչ պարապմունքները,

կրկնությունները: Նույն նպատակին կարող
են ծառայել թեմաների ամփոփիչ գծապատ
կերները, աղ յուսակները, որոնք անպայման
պետք է վերլուծվեն: Աշակերտները պետք
է իմանան գծապատկերներ կառուցելու
գաղտնիքները, նրբությունները: Գծապատ
կերն այնպիսին պետք է լինի, որ կարդացվի
և որոշակի գաղափար կազմվի հասկացու
թյան մասին:
Մայրենի լեզվի ուսուցման որակը բարե
լավելու, արդյունավետությունը բարձրաց
նելու, այն ժամանակակից պահանջներին
համապատասխանեցնելու համար պետք
է պայքարել սերտողականության դեմ, ան
հրաժեշտ է հասկացնել լեզվական հասկա
ցությունների էությունը, ապահովել նյութի
գիտակցական յուրացումը, ամեն կերպ ակ
տիվացնել աշակերտին, սովորեցնել մտա
ծել, փաստերը քննել և ինքնուրույն եզրա
կացություններ անել, ընդհանրացումներ
կատարել:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Էդ. Աղայան, Լեզվաբանության ներածություն, Եր., 1975 թ.:
Ալ. Նալչաջյան, Հոգեբանության հիմունքներ, Եր., 1997 թ.:
Լ. Տ. Օխտինա, Դասի հոգեբանական հիմունքները, Եր., 1979 թ.:

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.

166

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԻԱՄ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՏՀՏ–ՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
Մաթեմատիկայի դասավանդման հիմնա
կան նպատակն է աշակերտների մեջ մշակել
վերլուծական, տրամաբանական, համակար
գային ու խորհրդանշական մտածողություն,
հետազոտման կարողություններ ու հմտու
թյուններ: Մաթեմատիկայի դասավանդումը
աշակերտին հնարավորություն է տալիս ձեռք
բերելու այն կարողություններն ու հմտություն
ները, որոնք հետագայում պետք է օգնեն
նրան կենցաղային, գործնական հիմնախն
դիրները լուծելու հարցում [1; 10–12, 4; 9]:
Մաթեմատիկական մեթոդներին տիրա
պետելը խթանում է սովորողի հետաքրքրու
թյունները, նպաստում կարողությունների և
մտածողության զարգացմանը: Մաթեմատի
կան հնարավորություն է ընձեռում իրական
երևույթները և առօրյա խնդիրները մոդելա
վորելու միջոցով դրանց ուսումնասիրությու
նը փոխարկել թվերի, պատկերների և պայ
մանանշանների՝ ուսումնասիրելով դրանք
մաթեմատիկական մեթոդներով։
Ուսումնական այս բնագավառի հիմնա
կան նպատակն է մաթեմատիկական հաս
կացություններով աշխատելու, խնդիրներ և
վարժություններ լուծելու միջոցով խթանել
սովորողի մտավոր ունակությունների զար
գացումը, բարձրակարգ մտածողության
ձևավորումը, սովորեցնել հստակ ձևակեր
պել մտքերը, կատարել գրագետ դատողու
թյուններ և արագ կողմնորոշվել տարբեր
իրավիճակներում [2, 8–9]։
Դրանից հետևում է, որ մաթեմատիկայի
ուսուցման ընթացքում խնդիրներ լուծելը ինք
նանպատակ չէ: Այսպես, կրթական առումով
առանձնապես մեծ չէ որևէ խնդրի լուծումն
իմանալու նշանակությունը: Այնինչ, խնդրի
պարագայում կրթական հիմնական նպա
տակն է գիտելիքների օգտագործման միջո
ցով խնդրային իրադրությունը վերլուծելու,
լուծման ուղիներ որոնելու, կողմնորոշվելու,
վարկածներ առաջադրելու, կանխատեսում
ներ անելու, վճիռներ կայացնելու, գործո
ղությունների պլան մշակելու, արդյունքնե
րը ստուգելու, գնահատելու, անհրաժեշտ
ճշգրտումներ կատարելու, հետևանքները

վերլուծելու և այլ կարողությունների ու հմտու
թյունների զարգացումը [5, 19–22]:
Մաթեմատիկան գիտություն է կառուց
վածքների, հաջորդականությունների և
հարաբերությունների մասին, պատմակա
նորեն ձևավորվել և զարգացել է իրական
առարկաները հաշվելու, դրանք չափելու և
դրանց ձևերը նկարագրելու գործողություն
ների հիման վրա։
Մաթեմատիկական օբյեկտները ստեղծ
վում են իրական կամ այլ մաթեմատիկա
կան օբյեկտների հատկություններ իդեա
լականացնելու և հատուկ լեզվով դրանք
գրառելու ճանապարհով։ Մաթեմատիկան
բնական գիտությունների շարքին չի պատ
կանում, սակայն լայնորեն կիրառվում է
այդ գիտություններում ինչպես ճշգրիտ բո
վանդակություն ներկայացնելու, այնպես էլ
նոր արդյունքներ ստանալու համար։ Մա
թեմատիկան հիմնարար գիտություն է, որի
միջոցով այլ գիտություններում բովանդա
կությունները ներկայացվում են մեկ մի
ասնական լեզվով։ Դրանով այն ազդում է
դրանց միջև կա
պի վրա և օգ
նում է տար
բեր գիտություններում բնության ընդհանուր
օրենքները գտնելու հարցում [1, 9]։
Մաթեմատիկան այն գիտելիքների ու հմ
տության ամբողջությունն է, որն օգնում է
խուսափելու ավելորդ վերահաշվումներից,
սովորեցնում հայտնի մեծության օգնու
թյամբ որոշել անհայտը:
Մաթեմատիկայի հիմնական բնագա
վառներից են թվաբանությունը, երկրա
չափությունն ու հանրահաշիվը: Այսպես
կոչված «մաքուր» մաթեմատիկոսներին
հետաքրքրում են ամենաբազմազան վերա
ցական խնդիրներ, օրինակ՝ տարբեր թվերի
և պատկերների միջև եղած հարաբերակ
ցություններն ու ընդհանուր օրինաչափու
թյունները: Այլ մաթեմատիկոսներ զբաղվում
են մաթեմատիկայի նվաճումները տարբեր
բնագավառներում, օրինակ` բնական գի
տություններում և ճարտարագիտական
մշակումներում կիրառելու հարցերով [5, 41]:
Մաթեմատիկական հաշվարկների հի
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ման վրա են կառուցվում ժամանակակից
ամենաբարդ սարքերը՝ համակարգիչներն
ու տիեզերանավերը:
Մաթեմատիկան զարգանում և փոփոխ
վում է զուտ մաթեմատիկական հետաքրքիր
խնդիրների (նաև խաղերի) հայտնաբերման
ու դրանց լուծման ճանապարհով: Աշխարհի
մաթեմատիկոսները հաճախ միմյանց հետ
քննարկում են առավել կարևոր խնդիրներն
ու ո
րո
շում, թե ով
քեր են ճիշտ լու
ծում
ներ
գտել [7, 24–25]:
Մաթեմատիկայի ուսուցումն ունի առանց
քային դեր, և դրա նպատակն է` սովորողների
մեջ ձևավորել ու զարգացնել տրամաբանա
կան, լեզվական և քայլաշարային (ալգորիթ
մական) մտածողություն: Այսօրինակ խնդիր
ների իրագործմանն է միտված զարգացնող
ուսուցման կիրարկման գործընթացը, որը
կրտսեր դպրոցականի իմացական, ֆիզի
կական, հոգեբանական ոլորտներում ան
գնահատելի որակական տեղաշարժեր է
ենթադրում. զարգանում է սովորողի մտա
ծողությունը, նա կարողանում է ոչ ստան
դարտ իրավիճակում իր գիտելիքը կիրառել,
յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար հան
դես է բերում ինքնուրույնություն և նախա
ձեռնողականություն [3, 5–9]: Զարգացնող
ուսուցումը ենթադրում է մաթեմատիկայի
ուսումնական գործընթացում մաթեմատի
կական խոսքի զարգացման, երկխոսու
թյունների ներդրման, խնդրահարույց իրա
վիճակների ստեղծման անհրաժեշտություն:
Սրանք ծրագրային պահանջներ են, որոնց
անտեսումը իջեցնում է դասի արդյունավե
տությունը և կասեցնում աշակերտակենտ
րոն մոդելի զարգացումը: Պակաս հրատապ
խնդիր չէ նաև մաթեմատիկայի ուսուցման
ժամանակ հասկանալով կարդալու գործըն
թացի կարևորումը: Հայտնի իրողություն է,
որ դպրոցում ավանդվող առարկաների շար
քում մաթեմատիկան իրեն հավասարը չունի
մտածել սովորեցնելու գործում [8, 14–16]:
Դպրոցներում կատարված ուսումնասի
րությունները ցույց են տալիս, որ դասվար
ներից շատերը չեն կարևորում վերոնշյալ
հարցերը և չեն կիրառում նախաատեստա
ցիոն վերապատրաստման դասընթացնե
րից ստացած գիտելիքները: Կարծում ենք`
ուսուցիչներն այսօր իրենց մեթոդական զի
նանոցը հարստացնելու խնդիր ունեն: Ժա
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մանակակից կրթական համակարգը նպա
տակաուղղված է նաև այդ համակարգում
կենտրոնական տեղ զբաղեցնող անձի ճա
նաչողական կարողությունների և ինքնու
րույնության զարգացմանը: Այս պահանջը
ենթադրում է այնպիսի կրթական գործըն
թացի կազմակերպում, որի ժամանակ հաշ
վի են առնվում յուրաքանչյուր աշակերտի
անհատական կարիքները: Այսպիսի ուսում
նական միջավայրում աշակերտը հնարավո
րություն է ունենում իրեն լիարժեք դրսևորե
լու և ուսման նկատմամբ հետաքրքրություն
ցուցաբերելու [10, 3]:
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
արագընթաց զարգացման շրջանակնե
րում անհնար է պատկերացնել դասապրո
ցեսն առանց ՏՀՏ–ների կիրառման, քանի
որ անժխտելի կերպով ՏՀՏ–ների կիրա
ռումը բերում է դասի արդյունավետության
բարձրացմանը, ավելի մեծ պահանջարկ
ունի աշակերտների շրջանում, թույլ է տա
լիս դուրս գալ դասի ավանդական դասարա
նային ձանձրալի վիճակից, նոր մոտեցում
ներ և հնարքներ կիրառել միևնույն խնդրի
լուծման վերաբերյալ:
Ժամանակակից դպրոցում դասավան
դող ուսուցիչը, մասնավորապես մաթեմա
տիկայի ուսուցիչը, նախ պետք է ինքը լի
արժեք տիրապետի համակարգչին, իմանա
տարբեր ծրագրեր, կարողանա օգտագործել
դրանք տարբեր խնդիրներ լուծելիս, կազմա
կերպի հետաքրքիր և ճանաչողական պրե
զենտացիաներ, ապա այդ ամենը մատչելի
փոխանցի դասարանին:
Ներկայացնենք մի քանի օրինակ, երբ
համակարգչային ծրագրերը ակնհայտ կեր
պով նպաստում են մաթեմատիկական
մտածողության ձևավորմանը, զարգացմա
նը, խնդիրներ լուծելու ունակության զար
գացմանը [11, 39–43]:
1. Minesweeper–ը որպես մաթեմատի
կական ունակությունների զարգացման
միջոց:
Գրեթե բոլորը գիտեն Minesweeper («Ակա
նապատ դաշտ») կոչվող խաղը, սակայն մի
այն քչերն են ծանոթ այս խաղի հնարավո
րություններին: Սկսնակները սովորաբար
փորձում են գուշակել վանդակի պարունա
կությունը` ենթադրություններ անելով հար
ևան վանդակների թվերի պարունակության
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վրա, որն արդյունավետ ռազմավարություն
չէ: Խաղն առավել հետաքրքիր դարձնելու
համար խաղացողը պետք է եզրահանգման
գա՝ փորձելով քաղել ավելի շատ տեղեկու

թյուններ:
Ուշադրություն դարձնենք հետևյալ երկու
սխեմատիկ պատկերներին՝

5) 4-րդ կետի և վերին «1»-ի համաձայն` նշված վանդակում ական չկա:
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:

3) Այսպիսով, ներքևից երրորդ վանդակն
ական չի պարունակում:

1) Աﬔնաներքևի «1»–ը ցույց է տալիս, որ վանդակներից ﬔկը
պարունակում է ական:

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 առաջինը կավարտի այն խաղա
ցողը, ով կգտնի ավելի շատ հուշումներ: Հու
շումները կռահելիս հնարավոր է հստակեց
նել անհրաժեշտ և բավարար պայմանների
գաղափարը: Խաղի հիման վրա կարելի է
կազմել մեծ թվով վարժություններ: Mine
sweeper խաղը հաճելի է խաղալ երկարատև
արձակուրդին հաջորդող առաջին օրը, ար
ձակուրդին նախորդող վերջին օրը, 100–րդ
դասի ընթացքում, իսկ էկրանի պատկերը
կարող է նույնիսկ ներառվել թեստում:
1.
Նկարման գործիքներ, դրանց հնա
րավոր կիրառումը: Microsoft Office ծրագ
րային փաթեթը ներառում է ներկառուցված
նկարման գործիք, որը կարող է կիրառվել
Word, PowerPoint, ինչպես նաև Excel ծրագ
րերում: Այս գործիքի աշխատանքը հիմնված
է վեկտորային գրաֆիկայի սկզբունքի վրա,
որը, նախկինում ձեռք բերված գիտելիքների
համաձայն, թույլ է տալիս ձևափոխել առան
ձին տարրերի` արտացոլումը, տեղափո

խումը, կենտրոնական արտացոլումը, ար
տացոլումը և նմանությամբ ձևափոխումը,
ուղղահայաց աֆինությունը:
Պատկերներ նկարելիս կարելի է օգտվել
դրանք կանոնավոր կամ կենտրոնական սի
մետրիկ նկարելու հնարավորությունից: Այս
ամենը յուրացնելուց հետո աշակերտները
կարող են կատարել «կառուցման» պարզ
առաջադրանքներ` համակարգչի օգնու
թյամբ իրենց գիտելիքները գործնականում
կիրառելու նպատակով: Այս միջոցը կարելի
է կիրառել վեկտորների դասը բացատրելիս,
դիագրամներ գծելիս, հարմար է նաև ավելի
ցածր դասարաններում: Օրինակ՝ հանձնա
րարել նկարել եռանկյան բարձրությունները:
Դա պետք է կատարվի այնքան ճշգրիտ, որ
գծերը հատվեն մեկ կետում նույնիսկ պատ
կերը մինչև 200 % մեծացնելու դեպքում:
2.	Բանաձևերի ընդհանուր կիրառու
մը (ուղղանկյուն եռանկյունների տվյալների
հաշվարկ): Excel ծրագրում կարելի է ստեղ
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ծել աշխատաթերթ` հաշվարկելու համար
ուղղանկյուն եռանկյան պարամետրերը:
Տրված են հետևյալ պարամետրերը` երեք
կողմերի երկարությունը և երկու անկյուննե
րը (բացառությամբ 90 աստիճան ունեցող
անկյունների): Աղ յուսակաթերթում պետք է
հաշվարկվի այդ պարամետրերից որևէ երե
քը՝ մնացած երկու պարամետրերի առկայու
թյան դեպքում: Յուրաքանչյուր բանաձևում
անհրաժեշտ է կիրառել միայն տվյալ արժեք
ները: (Առաջադրանքը բաղկացած է հինգ
մասից՝ պայմանով, որ հայտնի չէ տարբե
րությունը երկու էջի միջև` երկու էջի, մեկ
էջի և ներքնաձիգի, էջի և դրան կից անկյան
միջև, էջի և դրա հակադիր անկյան, ներք
նաձիգի և դրան կից անկյան միջև): Ավելի
ընդհանուր լուծում կարող է տրվել սինուսի

և կոսինուսի բանաձևերի հիման վրա: Առա
ջարկվող ծրագրաշարը՝ աղ յուսակաթերթեր
պատրաստելու համար` Excel:
3.	Հերթական վճարումները
Օգտագործելով PMT() բանաձևը՝ կարե
լի է հաշվարկել վարկի կոնկրետ գումարի
տարեկան վճարումները (օրինակ` 1 € ) այն
դեպքերում, երբ դրույքաչափը և ժամկետը
փոխվում են: Կարճաժամկետ թե՞ երկարա
ժամկետ վարկն առավել նպատակահար
մար կլինի: Փորձ՝ դյուրին, տպավորիչ, զար
մանալի: Առաջարկվող տնային աշխատանք
կամ թեստային հարց՝ փորձեք կատարել
կենսաթոշակային խնայողությունների նմա
նատիպ հաշվարկներ: Տարբերակ/Հետագա
միջոցառումներ՝ կարելի է նաև քննարկել
կենսաթոշակների խնդիրը:

4. Խաչբառ, տնային հանձնարարու
թյուն, կազմել մաթեմատիկական խաչբառ՝
կիրառելով անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագիր
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:
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
արագընթաց զարգացման շրջանակնե
րում անհնար է պատկերացնել դասապրո
ցեսն առանց ՏՀՏ–ների կիրառման, քանի
որ, անժխտելի կերպով, ՏՀՏ–ների կիրա
ռումը բերում է դասի արդյունավետության
բարձրացմանը, ավելի մեծ պահանջարկ
ունի աշակերտների շրջանում, թույլ է տա
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լիս դուրս գալ դասի ավանդական դասարա
նային ձանձրալի վիճակից, նոր մոտեցում
ներ և հնարքներ կիրառել միևնույն խնդրի
լուծման վերաբերյալ:
Այստեղ առաջարկված դասի անցկաց
ման մի քանի եղանակները անմիջապես

կապված են համակարգչի կիրառման հետ,
նպաստում են աշակերտների մտածողու
թյան, տրամաբանության, ճանաչողության
զարգացմանը, նպաստում են դասի արդյու
նավետության բարձրացմանը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Հանրակրթության պետական կրթակարգ, Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչ, Եր.,
«Անտարես», 2004:
Հանրակրթական հիմնական և ավագ դպրոցների չափորոշիչներ և ծրագրեր / Մաթեմատիկա,
Եր., «ԿԾԿ» ԾԻԳ, 2007, 2009:
Այվազ յան Է., Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10–12, ուսուցչի ձեռնարկ,
Եր., «Տիգրան Մեծ», 2009:
Միքայել յան Հ. Ս., Հանրահաշվի ուսուցման հիմնահարցեր, Եր., «Էդիթ պրինտ», 2005:
Հակոբյան Ս. Է., Երկրաչափություն 10–12, ուսուցչի ձեռնարկ, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2009:
Մաթեմատիկայի վերապատրաստման եռօրյա դասընթացների նյութերի ժողովածու, «Տիգրան
Մեծ» հրատ., Եր., 2007:
Ոսկանյան Վ., Ս. Շահինյան, Մ. Գասպարյան, Ռ. Մալխասյան, Ա. Բաղդասարյան, «Ընթացիկ
գնահատումների մաթեմատիկայի հարցաշարերի նմուշների ժողովածու», Կրթական ծրագրերի
կենտրոն, Կրթության ազգային ինստիտուտ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Եր., 2007:
Саранцев Г. И., Методика обучения математике в средней школе, М., 2002.
101 գաղափար նորարարական մեթոդներ կիրառող ուսուցիչների համար, Microsoft Հունգարիա,
Բուդապեշտ, 2006 թ.:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ НА УРОК АХ МАТЕМАТИКИ
М. МУРАДЯН
В мире информационных технологий невозможно представить процесс урока без внед
рения ИТ, так как они непременно поднимают уровень эффективности урока, приводят к
позитивным откликам у учеников, позволяют выйти из монотонного настроения скучного
урока, предложить новые подходы в решении тех же самых задач.
Представленные в работе некоторые методы прерподавания имеют непосредственную
связь с использованием компьютера, развивиая тем самым мышление и логику у учеников,
а также поднимая уровень эффективности урока.

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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ՇՈՂԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԲՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՈՎ
Բնագրի շուրջ կատարվող աշխատանքնե
րի տեխնոլոգիան մշտապես փոփոխության է
ենթարկվում ժամանակի թելադրանքով: Բա
ցի դրանից՝ ուսուցման տարբեր փուլերում ըն
թերցանության դասավանդմանը բազմազան
պահանջներ են ներկայացվում:
Տա
րած
ված կար
ծիք կա այն մա
սին, որ
տարրական և միջին դասարաններում պետք
է սովորեցնել գեղարվեստական տեքստի
դանդաղ ընթերցանություն, որպեսզի երեխան
կարդալու ընթացքում կարողանա մտածել յու
րաքանչյուր բառի իմաստի շուրջ, հենց կար
դալու ընթացքում կարողանա հարցեր տալ և
գտնել դրանց պատասխանները տեքստում,
կարողանա կարդացածի տարրական վերլու
ծություն կատարել, ապրումակցել հեղինակի
զգացածին: Պետք է ընդունել, որ երեխային
մենք կարդալ սովորեցնում ենք ոչ թե մեզ հա
մար, այլ իր: Դա նշանակում է, որ անհրաժեշտ
է սովորեցնել հասկանալ ուրիշի (հեղինակի)
մտքերը, որոնք ամփոփված են տեքստում,
զգալ այն, ինչ զգացել են ստեղծագործության
հերոսները: Հետևաբար, բարձրաձայն և լուռ
կարդալու կարողությունները հավասարաչափ
պետք է կարևորվեն: Իհարկե, ընթերցանու
թյան այսպիսի ուսուցումը պահանջում է որո
շակի մեթոդական մոտեցում:
Ավանդական մեթոդիկան դասին նոր
նյութի (անծանոթ բնագրի) շուրջ աշխատե
լու ի՞նչ ձևեր է առաջարկում: Նախ ուսուցի
չը նախապատրաստում է երեխային նյութի
ընկալմանը, պատմում է հեղինակի մասին,
ծանոթացնում ստեղծագործության թեմային
և այլն: Այնուհետև բացատրում է նորածա
նոթ (իր կարծիքով) բառերի իմաստը, որոնք
նա նախապես դուրս է գրել տեքստից, հետո
(դարձյալ ինքը) արտահայտիչ ընթերցում է
տեքստը, և այսքանից հետո միայն աշակերտ
ները միանում են աշխատանքին, բարձրա
ձայն կարդում են, պատասխանում ուսուցչի
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հարցերին: Ստացվում է՝ տեքստը, որ պետք
է երեխաները սովորեին կարդալ, արդեն ըն
թերցվել է ուսուցչի կողմից: Արդյունքում՝ աշա
կերտների գործունեությունը մոտիվացված չէ,
և դասն անհետաքրքիր է: Ավելին, աշակերտի
համար պարզ չէ, թե ինչու է պատասխանե
լու հենց այս կամ այն հարցին, ինչ սկզբունքով
են տրվում այդ հարցերը և այլն: Ըստ էության,
երեխաները ամենագլխավոր հարցի պատաս
խանը չեն ստանում՝ ինչ է նշանակում կարո
ղանալ կարդալ տեքստը: Նրանք հաճույք չեն
ստանում կարդալու բուն գործընթացից:
Ի տարբերություն ավանդական մեթոդի
կայի՝ ի՞նչ նոր մոտեցումներ են այսօր առա
ջարկվում: Դա մոտավորապես ձևակերպվում
է այսպես. «... Աշակերտների մեջ ձևավորել
ճիշտ ընթերցողական գործունեություն, որն
իրենից ներկայացնում է երեխաների կողմից
գրքի անհատական նպատակադիր ընկալ
ման և յուրացման եռաստիճան գործընթաց»:
Բնագրի շուրջ կատարվող աշխատանքնե
րի փուլերն են՝ մինչև ընթերցումը, ընթերցելու
ընթացքում և ընթերցումից հետո: Նշված փու
լերից յուրաքանչյուրը ներառում է որոշակի հա
ջորդականությամբ իրականացվող «քայլեր»:
Ներկայացնենք աշխատանքի տեխնոլո
գիան արձակ ստեղծագործությունների հա
մատեքստում:
I.
Աշխատանք բնագրի շուրջ` մինչև
ընթերցումը.
Նպատակը՝ տեքստի բովանդակության
կանխագուշակման կարողության զարգա
ցում՝ վերնագրի, նկարազարդման և հենակե
տային բառերի միջոցով:
1.
Աշակերտները կարդում են հեղինա
կի անունը, ստեղծագործության վերնագիրը,
զննում են նկարազարդումը, գուշակություն
ներ են անում, իրենց կանխատեսումներն ար
տահայտում ստեղծագործության բովանդա
կության, թեմայի և հերոսների առնչությամբ:
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2. Գրատախտակին գրված հենակե
տային բառերը ընթերցում են նախ լուռ, ապա`
բարձրաձայն: Ճշտում են իրենց նախնական
տպավորությունները ստեղծագործության թե
մայի, հերոսների և գործողությունների զար
գացման վերաբերյալ:
Ուսուցիչն իր առջև խնդիր է դնում տեքս
տի միջոցով «երկխոսություն» կազմակերպել
հեղինակի և աշակերտների միջև՝ ստուգե
լու և ճշտելու նրանց նախնական ենթադրու
թյունները: Այս փուլի համար՝ մի նկատառում.
անհրաժեշտ է երեխաներին ցույց տալ, որ
ընթերցանությունը ոչ թե անմիջական հա
ղորդակցություն է, այլ միջնորդավորված, որը
կայանում է հեղինակի ստեղծած տեքստի
միջոցով: Այն դժվար գործընթաց է, քանի որ
տեքստում առոգանական և տրամաբանա
կան շեշտադրումներ չկան, որոնք օգնում են
բանավոր խոսքի ընկալմանը: Բայց տեքս
տում կան կետադրական նշաններ, և աշա
կերտներին դրանց իմաստային դերը բա
ցատրելն անհրաժեշտ է: Կարևոր է նաև ցույց
տալ, որ տեքստում կան իմաստակիր բառեր,
որոնք մյուս բառերի կողքին յուրատեսակ
իմաստային երանգ են ստանում:
II. բնագրի շուրջ տարվող աշխա
տանքներն ընթերցելու ժամանակ
Նպատակը՝տեքստի
բովանդակության
ընկալում
1. Աշակերտներն ինքնուրույն լուռ ընթեր
ցում են տեքստը՝ առաջադրանքով՝ ստուգել
մինչև ընթերցումն ունեցած ենթադրություն
ները:
2. Բարձրաձայն ընթերցանություն ամբող
ջական հատվածներով կամ աոանձին նախա
դասություններով՝ մեկնաբանելով: Կարդալու
ընթացքում (բայց՝ ոչ հետո) ուսուցիչն ընկալ
ման վերաբերյալ կոնկրետացնող հարցեր է
ուղղում և պարբերաբար համեմատություններ
կատարում նախնական ենթադրությունների
շուրջ:
Բառային աշխատանքը (բառերի իմաստ
ների ճշգրտում և բացատրություն) ևս ու
ղեկցում է տեքստի ընթերցանությանը: Այս
դեպքում այն դառնում է հետաքրքիր և մոտի
վացված, քանի որ ընթերցելու ընթացքում է
բացահայտվում, թե որ բառը բացատրության
կարիք ունի և բացատրվում է կոնտեքստում և
ոչ տեքստից դուրս, առանձին: Չմոռանանք,
որ տվյալ փուլի նպատակը տեքստի բովան

դակության ընկալումն է, և բառի բացատ
րությունը պիտի ծառայի այդ նպատակին,
հետևաբար այս փուլում անհրաժեշտ է ան
դրադառնալ միայն բառաբացատրական աշ
խատանքի, իսկ բառային աշխատանքի մյուս
ձևերին (իմաստակիր և բնութագրող բառեր,
հոմանիշներ, հականիշներ, բառօգտագործ
ման առաջադրանքներ և այլն) պետք է տեղ
տալ դասի հաջորդ փուլերում:
Ուսուցչի` կարդալու ընթացքում տրվող
հարցերը, ըստ էության, հեղինակին են ուղղ
ված, դրանց պատասխանները անհրաժեշտ
է որոնել և գտնել կարդացած կամ կարդաց
վելիք հատվածներում: Ուսուցչի մեկնաբանու
թյունները պետք է լինեն հակիրճ, բովանդա
կալից և ընթերցվելիք նյութից ոչ շատ շեղված:
Այս միջոցով երեխաները մասնակից են դառ
նում տեքստի մեջ խորամուխ լինելու գործըն
թացին, «քայլում են» հեղինակի հետ տեքս
տի միջով` միաժամանակ մտածելով բառերի
իմաստների մասին, հետամուտ են լինում հե
րոսների բնավորության գծերի բացահայտ
մանը, լեզվական աշխատանք են կատարում,
պատկերացնում են այն դրվագները, որ նկա
րագրում է հեղինակը: Մի խոսքով` աշակերտ
ների աչքի առջև «բացվում է» տեքստը:
3. Հարց է առաջադրվում հատվածի
(համեմատաբար մեծ և ամբողջական) բո
վանդակության ընկալման վերաբերյալ: Ըն
կալման արդյունք կարող է լինել տեքստի
տվյալ հատվածի վերնագրումը:
4. Նման աշխատանք (1–3 քայլեր)
կազմակերպվում է տեքստի հաջորդ ամբող
ջական հատվածների շուրջ, մինչև տեքստի
ավարտը: Եթե տեքստը ծավալուն է, և մեկ
դասաժամում հնարավոր չէ մեկնողական աշ
խատանք կազմակերպել, կարելի է հանձնա
րարել աշակերտներին տանը լուռ ընթերցել
մնացած հատվածը: Հաջորդ դասին տեքստի
ինչ–որ հատված կարող է կարդալ ուսուցի
չը, այնուհետև աշակերտների բարձրաձայն
ընթերցանության ընթացքում մեկնողական
աշխատանք կազմակերպել կարդացած հատ
վածի շուրջ: Հնարավոր են աշխատանքի զա
նազան տարբերակներ:
5. Ամբողջական զրույց տեքստի բովան
դակության շուրջ, ընտրովի ընթերցանություն:
Համեմատություն նախնական ենթադրու
թյունների և տեքստի բովանդակության միջև:
III. Աշխատանք բնագրի շուրջ՝ ընթերցե
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լուց հետո
Նպատակը՝ տեքստի բովանդակության
ընկալում՝ վերլուծական մակարդակով (գլխա
վոր մտքի, ենթատեքստի ընկալում):
1.
Ուսուցիչն առաջադրում է պրոբլե
մային հարց տեքստի վերաբերյալ: Սրան հա
ջորդում են աշակերտների պատասխանները
և զրույցը: Արդյունքը պետք է լինի հեղինակի
մտադրության վերհանումը, որը թաքնված է
ենթատեքստում:
2. Ուսուցչի խոսքը հեղինակի մա
սին: Ստեղծագործության ընթերցումից հե
տո զրույց՝ գրողի անձի մասին: Սա արվում է
նպատակային, քանի որ նյութն ընթերցելուց
հետո միայն այդ տեղեկատվության համար
նպաստավոր հող է ստեղծվում, երեխան կա
րող է ընթերցելու ժամանակ ստացած տպա
վորությունը հեղինակի մասին մտովի համե
մատել ուսուցչի տեղեկատվության հետ: Բացի
դրանից՝ հեղինակի մասին գրագետ և հե
տաքրքրաշարժ կազմված խոսքը կնպաստի
ստեղծագործության ընկալման խորացմանը:
3. Կրկնակի անդրադարձ ստեղծագոր
ծության վերնագրին և նկարազարդմանը:
Զրույց վերնագրի, վերջինիս՝ տեքստի թեմայի
հետ ունեցած կապի և հեղինակի մտադրու
թյան մասին:
Հարցեր նկարազարդման վերաբերյալ՝
նկարիչը տեքստի ո՞ր հատվածն է վերար
տադրել նկարում (կամ գուցե վերաբերում է
ամբողջ տեքստի՞ն): Ճի՞շտ է նկարիչը մանրա
մասների մեջ: Նրա «տեսածը» համընկնո՞ւմ է
ձեր ընկալմանը:
4. Ստեղծագործական աշխատանք:
Օրինակով ցույց տանք վերոնշյալ աշխա
տանքների իրականացումը կոնկրետ դասա
նյութերով:
I դասարան, «Մայրենի – 1», «Ինչը օգնեց
մայրիկին»
ԻՆՉԸ ՕԳՆԵՑ ՄԱՅՐԻԿԻՆ
Մայրիկն աշխատանքից տուն եկավ և ան
միջապես անկողին մտավ:
– Մայրի՛կ, հիվա՞նդ ես,– հարցրեց Աստղիկը:
– Այո՛,– թույ–թույլ ասաց նա:
Աստղիկը շոյեց մայրիկի ձեռքերը: Համբու
րեց ճակատն ու այտերը և ասաց.
– Ջերմություն չունես:
Հետո գնաց իր սենյակը և տիկնիկներին ու
խաղալիքներին ասաց.
– Ձայն չհանե՛ք, մայրիկս հիվանդ է:
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Վերադառնալով մայրիկի մոտ` ասաց.
– Թեյ կուզե՞ս:
Մայրիկը լսեց Աստղիկի ասածները և ժպ
տալով ասաց.
– Ո՛չ, աղջի՛կս, արդեն լավացա:
Գրատախտակին գրված են հենակե
տային բառեր, որոնք աշակերտները կարդում
են նախ մտքում, ապա` բարձրաձայն.
մայրիկ, անկողին, հիվանդ, թույլ–թույլ,
Աստղիկ, շոյել, ճակատ, այտ, ջերմություն, լա
վանալ:
Աշխատանք բնագրի շուրջ՝ մինչև ընթեր
ցելը.
Ենթադրություններ բովանդակության վե
րաբերյալ՝ վերնագրի, հենակետային բառերի
և նկարազարդման միջոցով:
Հարցեր.
•
Ի՞նչ եք կարծում՝ ո՞ւմ մասին ենք կար
դալու (մայրիկի, հիվանդության):
•
Ո՞վ է հիվանդ, կամ ի՞նչ է պատահել
(ջերմություն ունի):
•
Ի՞նչն այդքան արագ օգնեց լավանա
լուն (շոյեց ճակատը, այտը...):
•
Ի՞նչ եք կարծում, լավացա՞վ հիվանդը:
Բոլոր այս հարցերին պատասխանելու և
բովանդակությունը հասկանալու համար կար
դացե՛ք տեքստը:
II Աշակերտները ընթերցում են տեքստը
նախ լուռ, ապա՝ բարձրաձայն՝ առանձին նա
խադասություններով կամ հատվածներով:
Բարձրաձայն ընթերցանությանն ուղեկցող
հարցեր.
•
Ի՞նչ էր պատահել մայրիկին:
•
Ինչպե՞ս վարվեց Աստղիկը:
•
Արդյոք ի՞նչը այդքան արագ օգնեց
մայրիկին:
•
Արդյո՞ք Աստղիկը ճիշտ վարվեց:
•
«–Ո՛չ, աղջի՛կս, արդեն լավ եմ»: Ինչ
պե՞ս պետք է կարդալ այս նախադասությունը
(հեգնական տոնո՞վ, ժպիտո՞վ, թե՞ երախտա
գիտությամբ):
Նյու
թի կամ նրա վեր
ջին հատ
վա
ծի վե
րընթերցում՝ համապատասխան առոգանու
թյամբ:
III Աշխատանք նյութի շուրջ՝ ընթերցումից
հետո: Հարցեր ամբողջ տեքստի վերաբերյալ.
•
Ո՞ւմ դիմեց Աստղիկը` պահանջելով
մայրիկի հանգիստը չխանգարել:
•
Աստղիկն ի՞նչ օգնություն առաջար
կեց մայրիկին:
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•
Ի՞նչ եք կարծում՝ սա ուրա՞խ պատմու
թյուն է, թե՞ տխուր: Հիմնավորե՛ք: Ուսուցիչը
մեկ անգամ ևս ուշադրություն է հրավիրում
նկարազարդմանը: Երեխաները
մ
տա
ծում են, թե ո
՞ր հատ
վածն է վե
րար
տադրված նկարում: Ի՞նչ բառերով կարելի
է բնութագրել Աստղիկին, նրա վարմունքը:
Առաջարկվում է բանավոր դիաֆիլմ ստեղծել
(յուրաքանչյուր կադրին՝ մեկ նախադասու
թյուն): Այս հնարի միջոցով ստեղծվում է պլան,
որի օգնությամբ վերարտադրում են դասա
նյութի բովանդակությունը:
V դասարան, «Մայրենի 5», Մկրտիչ Կո
րյունի «Այգեպան Մոսին» հեքիաթը
I Աշխատանք բնագրի շուրջ՝ մինչև ընթեր
ցելը
Ենթադրություններ բովանդակության վե
րաբերյալ՝ վերնագրի, կարճ զրույցի, հերոսի
բացահայտման և նկարազարդման միջոցով:
Աշակերտներին առաջարկվում է հինգրո
պեանոց շարադրանքով պատասխանել հետ
ևյալ հարցադրմանը` «Ի՞նչն է մարդուն դարձ
նում գեղեցիկ»:
Աշակերտների գրառումները ընթերցե
լուց հետո կատարվում է մտքերի ամփոփում:
Գրատախտակին գրվում է «Աշխատանքը գե
ղեցկացնում է մարդուն» աֆորիզմը: Հաջորդ
հարցադրումը կատարվում է բանավոր ձևով.
«Իսկ, ը
ստ ձեզ, ո
՞ր աշ
խա
տանքն է հա
մար
վում պատվաբեր»: Ընդհանրացումը դարձյալ
գրվում է գրատախտակին. «Ցանկացած աշ
խատանք պատվաբեր է, եթե ազնիվ է»:
Անդրադարձ է կատարվում հեքիաթի վեր
նագրին. աշակերտները հասկանում են, որ
հերոսը Մոսի անունով մի մարդ է, ով այգի է
խնամում: Նկարազարդման միջոցով նրանք
բնութագրում են հերոսի արտաքինը` բարի
դեմքով, թխահեր, հաղթանդամ, եռանդուն,
ժպտերես և այլն: Նկարազարդումը նրանց
նաև հու
շում է, որ Մո
սին այ
գին խնա
մում է
բահով, ինչն էլ հենց խորհրդանշական իր է
հեքիաթում:
II Բովանդակությունն ընկալելու համար
աշակերտները բարձրաձայն ընթերցում են
տեքսի մի հատվածը (սկզբից մինչև «Երկինքն
իր աստղերի ողկույզներով լցվել էր լճի մեջ…»):
Բարձրաձայն ընթերցանությանն ուղեկցող
հարցեր.
•
Ի՞նչ զորություն ուներ այգեպան Մո
սին (աշակերտների պատասխանները պետք

է հնարավորինս մոտ լինեն դասագրքին):
•
Ի՞նչ է առաջարկում նրան թագավորը
և ի՞նչ խոստանում:
•
Այգեպան Մոսին չոր անապատը ինչի՞
է վերածում:
•
Ինչպե՞ս էին ապրում մարդիկ այդ այ
գում:
•	Փորձե՛ք կանխագուշակել` ինչպե՞ս
կվարվի թագավորը. արդյոք հավատարի՞մ
կմնա իր խոստմանը:
•	Վերնագրե՛ք այս հատվածը` դուրս
գրելով հատվածի կարևոր բառը, բառակա
պակցությունը, նախադասությունը:
Բացատրվում են նորածանոթ բառերն ու
բառակապակցությունները` փիրուզե, ճախ
րել, հագենալ, աստղերի ողկույզներ, ոսկեթև
մեղուներ:
Իրականությունը պարզելու համար առա
ջարկվում է ընթերցել հեքիաթի երկրորդ
հատվածը (մինչև «ո՛րն է նրա համար ամենա
թանկ բանը…»):
Հարցեր այս հատվածի վերաբերյալ.
•
Ինչո՞ւ այդպես վարվեց թագավորը.
մի՞թե թագավորները արդարամիտ և ազնիվ
չպետք է լինեն:
•
Արդյոք ճի՞շտ է նա, երբ ասում է, թե
այգեպանը աններելի հանցանք է գործել:
•
Ի՞նչ եք կարծում` ի՞նչ կվերցնի իր հետ
այգեպան Մոսին, ո՞րն է նրա համար ամենա
թանկ բանը:
•	Վերնագրե՛ք այս հատվածը` դուրս
գրելով հատվածի կարևոր բառը, բառակա
պակցությունը, նախադասությունը:
Բացատրվում են նորածանոթ բառերը և
բառակապակցությունները` վտարել, նսեմա
նալ, ոսկեհատիկ քրտինք:
Ընթերցվում է հեքիաթի վերջին հատվա
ծը, աշակերտները դարձյալ վերնագրում են
հատվածը` դուրս գրելով նրա կարևոր բառը,
բառակապակցությունը, նախադասությունը:
Բացատրվում են նորածանոթ բառերը` ըն
ձյուղ, ծառանալ, կայք:
III Աշխատանք նյութի շուրջ՝ ընթերցումից
հետո: Հարցեր ամբողջ տեքստի վերաբերյալ.
•	Հեքիաթն այնպես ավարտվե՞ց, ինչ
պես դուք էիք մտածում:
•
Ինչո՞ւ այգեպան Մոսին ընտրեց իր
բահը. ի՞նչ է այն խորհրդանշում:
•	Ժողովուրդն ինչո՞ւ ըմբոստացավ թա
գավորի դեմ: Ի՞նչ կանեիք դուք, եթե այդ պա
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հին մի հրաշքով հայտնվեիք այնտեղ:
•
Ինչո՞ւ թագավորի աչքերի առջև ծա
ռացավ կաղնի` արմատները մայր հողի սր
տում թաղած: Ի՞նչ է խորհրդանշում կաղնին:
Աշակերտներին հանձնարարվում է նշված
բնութագրումներից ընտրել համապատաս
խան բառերը և փորձել պատճառաբանել.
Թագավոր – ցուցամոլ, փառասեր, վախ
կոտ, խորամանկ, ստախոս, անազնիվ, գո
ռոզ, նախանձ, զգուշավոր, թուլակամ, նենգ:
Այգեպան Մոսի – համարձակ, աշխատա
սեր, ուժեղ, կամային, վճռական, արդարա
միտ, համակերպվող, միամիտ, անմեղ:
Գրատախտակին գրվում են առած–ասաց
վածքներ, աշակերտներին հանձնարարվում է
գրի առնել և մեկնաբանել դրանցից այն օրի
նակները, որոնք համապատասխանում են
հեքիաթի բովանդակությանը.
•	Ծառը պտուղով են ճանաչում, մար
դուն` գործով:
•
Ժողովրդի ձայնը թնդանոթի ձայնից
ուժեղ է:

•
Աշխարհքի տերը աշխատանքն է:
•	Շատի հետևից ընկնողը, քիչն էլ
կկորցնի:
•
Աստծուց խնդրի՛ր, համա բահը ձեռ
քիցդ մի՛ գցիր:
•	Լավ հնձվորը արտում էլ կհնձի, սա
րում էլ:
•
Արհեստ ունեցողը սոված չի մնա:
Հանձնարարվում է նկարել հեքիաթից որևէ
սիմվոլիկ պատկեր և ներկայացնել կարճ շա
րադրանք` հետևյալ հարցադրումների շուրջ.
Ի՞նչ տպավորություն ստացա, ի՞նչ փոփո
խություն կատարվեց իմ մեջ, իմ շրջապատում
կա՞ն արդյոք Մոսիի նման մարդիկ, ի՞նչ եմ ես
սովորում այդպիսի մարդկանցից:
Վերոնշյալ մեթոդական հնարները ծառա
յում են մի շատ կարևոր նպատակի՝ սովորող
ների հասկանալով կարդալու կարողության
զարգացմանը: Հասկանալու արդյունքում գի
տելիքը դառնում է անհատի ներաշխարհի մի
մասը և ներգործում է նրա գործունեության
կարգավորման 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.

МЕТОДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Ш. САРГСЯН, В. ГЕВОРГЯН
Различные методы и приемы для выявления и выразительное чтение, конечно, во мно
гих случаях, является грамотной организацией работы учителей. Но самые интересные и
оригинальные новые подходы к работе вокруг процесса обучения для учителей по–преж
нему необходимы.Эта статья может рассматриваться как спрос инициативы, которая нап
равляет учителя организовать эффективную работу текста, которая направлена на развитие
способности студентов работать самостоятельно и творчески, делая чтение для них увлека
тельным и интересным.Авторы считают, что при правильном расположении оригинальной
трехфазной организации, ученику даетя возможность освоить прочитанный материал, восп
роизвести воспринятое, выражать собственное мнение, стимулировать творческое вообра
жение, а также интерпритировать литературные произведения по новому.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԼՈՌԵՑՅԱՆ

«ՔԱՋ ՆԱԶԱՐ» ՀԵՔԻԱԹԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Հանրահայտ է, որ հեքիաթը կարևոր
դեր ու նշանակություն ունի երեխայի կյան
քում։ Այս առումով` հրաշալի հնարավորու
թյուններ են ընձեռում Հովհաննես Թումա
նյանի հեքիաթների ուսում նասիրումը։
Թումանյանին երեխաները գիտեն վաղ
տարիքից, տարրական դպրոցում, բայց
նրա իմաստությանն ու վարպետությանը
հասու ենք լինում ամբողջ կյանքի ընթաց
քում։ Այնքան վաղ է Թումանյանի հետ ծա
նոթությունը, որ չենք կարող մտաբերել մեր
լսած առաջին բանաստեղծությունը կամ
առաջին հեքիաթը։ Իմացությունը սկսվում
է զարմանքով։ Թումանյանը հեքիաթների
միջոցով մոտենում է մանկանը, գրավում է
նրանց` բնության, մարդկանց ու կենդանի
ների մասին զարմանալի բաներ պատմե
լով։
Հատկապես ուշագրավ են Թումանյա
նի ինքնուրույն և թարգմանական հեքի
աթները։ Նա ժողովրդական հեքիաթի գե
ղարվեստական մշակման ամենահայտնի
վարպետներից է։ Թումանյանի ինքնուրույն
հեքիաթների մեծ մասը ուրախ պատմու
թյուններ են, որոնք միանգամայն մատչելի
են նախադպրոցականներին և կրտսեր դպ
րոցականներին, իսկ թարգմանական երկե
րը ավելի շատ հասուն երեխաներին ու պա
տանիներին են ուղղված։
Մեծ է եղել բանաստեղծի հետաքրքրու
թյունն ու մտահոգությունը հեքիաթագրու
թյան ժանրի նկատմամբ։
Թումանյանի ինքնուրույն և փոխադրած
հինգ տասնյակի հասնող հեքիաթները, հա
վատարիմ ժողովրդական ստեղծագործու
թյան իրական արմատներին, արտացոլում
են ժողովրդի կյանքը, մտքերը, երազանք
ներն ու մտահոգությունները։
Նրա ինքնուրույն հեքիաթները մեծ մա
սամբ հայ ժողովրդական բանահյուսության
նյութերի վարպետ մշակում ներ են, առավե
լապես իրապատում հեքիաթները։

Նամակներից մեկում Թումանյանը գրել
է, թե այդ բոլորի մեջ կատարյալ, այն էլ վե
րապահում ներով, համարում է միայն «Քաջ
Նազարը»։ Հիրավի, մեծ, շատ մեծ համես
տություն, որը հատուկ է միայն իսկական
մեծերին ու մեծ, շատ մեծ պահանջկոտու
թյուն։
Ի՞նչ բովանդակություն ունի «Քաջ Նա
զար» հեքիաթը։ Չնայած հեքիաթային չա
փազանցություններին՝ Թումանյանը գե
ղարվեստորեն ներկայացրել է անհատի
ճակատագրի և միջավայրի փոխադարձ
կապը։ Նազարի բոլոր հաղթանակների
պատճառը միջավայրն է, քանի որ նրանք
են հորինում և տարածում «անհաղթ» հե
րոսի կոչումը։ Նազարը տեղ յակ էլ չէր դրա
մասին, իր գործողություններով ոչ մի հա
տուկ ջանք չի գործադրում հռչակվելու հա
մար, դրա կարիքն ընդհանրապես չէր էլ
զգում։ Ստաց
վում է այն
պես, որ ա
մե
նից
անարժան մարդը, անկախ իր կամքից ու
ձգտումից, ինքնաբերաբար դառնում է բո
լոր իրավունքների ու բարիքների տերը։
Հեքիաթում վախկոտ Նազարի հավա
քական կերպարը, որն իր մեջ է մարմնա
վորում անշնորհք ու անպետք, ոչնչություն
ներկայացնող
միապետերին,
այնքան
տպավորիչ ու կենդանի է, որ հավիտյան
մնում է փոքրիկների մտապատկերներում։
Քաջ Նազարը` վախկոտ, միաժամանակ
պարծենկոտ, առանց որևէ արժանիքի, հա
ջողակ բախտախնդիր մարդու կերպար է,
այսինքն` այն, ինչ հիմ նականում տեսնում
ենք նաև ժողովրդական հեքիաթի բազմա
թիվ տարբերակներում։ Հենց սկզբից ըն
թերցողն իմանում է, թե ինչպիսինն է հերո
սը. քա՞ջ է, թե՞ վախկոտ, բարի՞ է, թե՞ չար և
այլն։
Քաջ Նազարը գործում է իրական հողի
վրա, իրական մարդկանց մեջ։ Այս բոլորից
հետո, երբ մտածում ենք «Քաջ Նազար»–ի
դաստիարակչական և ուսուցողական ար
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ժեքի մասին, գալիս ենք այն եզրակացու
թյան, որ նա մանկան մեջ առաջացնում է
առաջին հայացքից ծիծաղ առաջացնող դր
վագներ, ըմբռնել տալիս Նազարի ոչնչու
թյունը և ծնում արհամարհանք բռնակալնե
րի նկատմամբ։
Կարևորելով հեքիաթի ուսում նասիրման
առանձնահատկությունները`
ներկայաց
նենք 4–րդ դասարանում մեր անցկացված
դասը։
Դասի թեման` Քաջ Նազարը
Դասի տեսակը` Նոր նյութի հաղորդման
դաս
Դասի նպատակները` Աշակերտները՝
•	կընթերցեն բնագիրը` զարգացնե
լով երկխոսություններն արտահայտիչ կար
դալու կարողությունները,
•
կկարողանան բնագրում «տեսնել»
բառերի պատկերավորությունը և արտա
հայտչականությունը,
•
կկարողանան նկարագրել հեքիա
թի հերոսին, հետաքրքիր իրավիճակները,
•
կվերարտադրեն հեքիաթը` վերա
բերմունք դրսևորելով հերոսի նկատմամբ,
•
կկարողանան դերերով արտահայ
տիչ ընթերցել բնագիրը։
Ուսուցման մեթոդիկա
Նպատակներ և ուսում նառության ար
դյունքներ կարողությունների ու հմտու
թյունների համակարգից
1. Ճանաչողական, տրամաբանական
կարողություններ և հմտություններ.
•
գտնել կապեր՝ հեքիաթի բովանդա
կության ու սեփական կենսափորձի միջև,
•
ըմբռնել հերոսների վարքագծի դր
դապատճառները, նրանց զգայական վի
ճակը,
•
ընկալել գրական ստեղծագործու
թյուններում համեմատության միջոցով կա
տարված ընդհանրացում ներն ու եզրահան
գում ները։
2. Հաղորդակցական կարողություններ
և հմտություններ.
•
լսել ընկերոջ խոսքը,
•
բանավիճել` փաստարկներ ու հիմ
նավորում ներ ներկայացնելով։
3. Ստեղծագործական կարողություններ
և հմտություններ.
•
ստեղծագործաբար բանավոր վե
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րարտադրել տեքստը` վերաբերմունք դրս
ևորելով հերոսների վարքագծի վերաբե
րյալ։
4. Արժեքային համակարգ.
•
կկարևորեն բարոյական չափանիշ
ները, համամարդկային արժեքները,
•
կձգտեն լինել ազնիվ, գթասիրտ,
արդարամիտ, օրինապահ, բարեկիրթ,
•
աշակերտների մեջ ձևավորել քն
նադատական, մերժելի վերաբերմունք դա
տապարտելի արարքների նկատմամբ։
Դասի ընթացքը`
Խթանման փուլ
Ներկայացվում են «Քաջ նազարը» հեքի
աթի «Բանալի բառերը»։ Նախապես բնագ
րից ընտրում և դուրս ենք բերում բանալի
բառեր և արտահայտություններ՝
վախկոտ, քարվան կտրել, անհաղթ,
ջարդի հազար:
Հանձնարարվում է զույգերով աշխա
տանք, որին տրվում է 5–6 րոպե ժամանակ,
որպեսզի խմբերում աշակերտները քննար
կեն այդ բառերն ու արտահայտություննե
րը և կռահեն, թե դրանք որ հեքիաթից են
մեջբերված։ Մի քանի զույգեր ներկայաց
նում են իրենց տարբերակները։ Այնուհետև
հանձնարարվում է նոր նյութի ուսում նասի
րության ժամանակ ուշադրություն դարձնել
այդ բառերին ու արտահայտություններին,
միաժամանակ նաև ստուգեն` ճի՞շտ են կռա
հել, թե՞ ոչ։
Իմաստի ընկալման փուլում երկրորդ
ընթերցման ժամանակ ուսուցիչը կիրառում
է նախ ընտրովի, ապա դերային ընթերցա
նության հնարը, որն ամրակայում է ոչ մի
այն երկխոսությունները հասկանալով կար
դալու կարողությունը, այլև աշակերտները
ձեռք են բերում բնագրի յուրաքանչյուր տո
ղի, բառի իմաստի մեջ թափանցելու ունա
կություն և հնարավորություն։
Այնուհետև աշխատանք է կազմակերպ
վում բնագրի գաղափարի, բովանդակու
թյան ընկալման շուրջ։
Հարցեր դասանյութի բովանդակու
թյան վերաբերյալ
1.
Ի՞նչ պատահեց վախկոտ Նազա
րին մի անգամ։
Ուսուցչի հրահանգով աշակերտները
գտնում են այդ տողերը և ընթերցում։
2. Վախկոտ Նազարը ինչպե՞ս դար
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ձավ Քաջ Նազար։
Այս հարցի պատասխանն օգնում է աշա
կերտներին արտահայտելու իրենց մտքերը
սեփական բառերով, կազմելու դատողա
կան և գնահատող խոսք, որը զարգացնում
է բանավոր խոսքը։
Բառային աշխատանք բնագրի բառա
հումքի շուրջ
Աշակերտները անշնորհք, վախկոտ,
անզգամ, ջարդել, հարևան, անհաղթ բառե
րը դուրս են գրում բնագրից և գրում տետ
րերում։ Մեկնաբանվում են նաև հեքիաթում
զետեղված բարբառային բառերը։

Լեզվատրամաբանական
առաջադ
րանքի կատարում
Առաջադրանք 1–ի միջոցով ամրակայ
վում են ըստ երանգի նախադասության տե
սակների մասին աշակերտների ունեցած
գիտելիքները։ Աշակերտները նշում են նա
խադասության տեսակները ըստ երանգի`
բերելով օրինակներ։
Հարցերի և տրված բառերի օգնությամբ
բնութագրում են հեքիաթի հերոսին։
Կշռադատման փուլում կիրառվում է
«Քառաբաժան» մեթոդական հնարը։

Ի՞նչ էիր տեսնում հեքիաթը կար
դալիս։

Ի՞նչ էիր զգում հեքիաթը կարդա
լիս (զայրույթ, բարկություն)։

Ինչի՞ մասին է հեքիաթը. գրի՛ր
սեփական բառերով։

Հեքիաթին դի՛ր նոր վերնագիր։

Այնուհետև «Քառաբաժանի» վերլուծման
ճանապարհով անդրադարձ է կատարվում
նպատակներին, և արվում է եզրահանգում։
Այնուհետև ուսուցիչն առաջարկում է
կարդալ բնագրի վերջում տրված հղումը և
ամփոփում դասանյութի ամբողջ միտքը։
3. Ի՞նչ եք կարծում, Նազարը քա՞ջ էր։ Ո՞ր
տողերից այդ իմացաք:
4. Ինչո՞ւ են վերնագրում գործածված քաջ
և նազար բառերը։ Ձեր կարծիքով դրանք
նույն ի
մա՞ստն ու
նեն։ Այդ դեպ
քում հե
ղի
նակն ինչո՞ւ է նույն մարդուն բնութագրել քաջ
և նազար բառերով։
Ինչպիսի՞ մարդուն ենք անվանում նա
զար։
Այսպիսով, կրթության առջև դրված այ
սօրվա պահանջներին համահունչ, երեխա
ների գիտելիքների պաշարը, երևակայու
թյունն ու մտքի թռիչքը սահմանափակումներ
չպետք է ունենան, որպեսզի նպաստեն
արագ ընկալել նյութը` աշակերտի դեպքում,
իսկ ուսուցչի պարագայում` դրսևորել տրա
մաբանություն, մտքի թռիչք, դասը կառուցել
այնպես, որ նյութի յուրացումը ամբողջական
դարձնի և բարձրացնի սովորողի մտավոր
ակտիվությունը։
Այս խնդիրների լուծումը հնարավոր է

իրականացնել փոխգործուն մեթոդների կի
րառմամբ։ Մասնավորապես այս խնդիրների
լուծումը նպաստում է աշակերտների արժե
համակարգի ձևավորմանը։ Այնինչ, երբեմն
ուսուցչի կողմից հեքիաթի ուսուցման հա
մար կիրառված տարբեր մեթոդները չեն
ծառայում նպատակին։
«Հեքիաթն ունի դաստիարակչական
հզոր արժեք, բարոյական արժեքավոր սկզ
բունքներ, որոնք ոչ թե ներկայացվում են
իբրև քարոզ, այլ արտահայտվում են հերոս
ների արարքներով, խոսքերով։ Հենց այս
հանգամանքն էլ ուժեղացնում է երեխայի
հոգու, զգացմունքների և համոզմունքների
վրա թողնող ազդեցությունը» (1, 173)։
Դասի ավարտից հետո փորձեցի հաս
կանալ, թե ինչ արժեքային համակարգ ձևա
վորվեց աշակերտների մեջ.
•	կարողացան վերարտադրել հեքի
աթը` վերաբերմունք դրսևորելով հերոսի
նկատմամբ,
•
աշակերտը հստակեցրեց աշխարհի
կերպարն իր մտապատկերում, փորձեց գտ
նել իր տեղն ու դերն այս աշխարհում։
•
Ի վերջո հեքիաթի ուսումնասիրման
դասի նպատակը մեկն է. հեքիաթի բուն գա
ղափարը հասցնել սովորողներին։
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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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ԱՆԱՀԻՏ ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆ

«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Բ. ԲԼՈՒՄԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Վերջին երկու տասնամյակում կրթու
թյան բովանդակության և նպատակների
յուրացման առումով հսկայածավալ նորա
րարություններ և առաջարկություններ են
արվել տարբեր երկրների և միջազգային
կրթական կառույցների կողմից, մշակվել
և ներդրվել են ուսումնադաստիարկչական
աշխատանքների կազմակերպման առավել
արդյունավետ եղանակներ, սովորողների
ուսումնական կարողությունների խթանման
նոր հնարավորություններ։ Մի կողմ թողնե
լով կրթության կազմակերպման տարբեր
եղանակները՝ այս հոդվածում ներկայաց
վում են պատմության դասերի ուսուցման
առանձնահատկությունները՝ ըստ Բ. Բլումի
աստիճանակարգության։ Աստիճանակարգը
ներկայացնում է կրթության բովանդակու
թյան երեք մակարդակ, որոնց մենք անվա
նում ենք մշակվող մակարդակ, հաղորդվող
մակարդակ և յուրացվող մակարդակ կամ
գիտելիքների համակարգ, կարողություննե
րի և հմտությունների համակարգ և արժե
քային համակարգ։ Մշակվող մակարդակը և
գիտելիքների համակարգը կրթության իմա
ցության ոլորտն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչ
պետք է իմանա սովորողը։ Երկրորդ մակար
դակը կամ կարողությունների և հմտություն
ների համակարգը ներառում է սովորողի
հուզակամային և հոգեշարժողական ոլորտը
կամ նրա ուսումնական գործունեության ըն
թացքը։ Ըստ Բ. Բլումի՝ «չսովորող աշակերտ
չկա, յուրաքանչյուր նորմալ մարդ կարող է
սովորել, եթե ստեղծվում են համապատաս
խան պայմաններ։ Ուսուցիչը չի կարող սո
վորեցնել, նա կարող է օգնել, աջակցել ու
սուցմանը և կազմակերպել լավ ուսուցման
համապատասխան կրթական միջավայրը,
համապատասխան բովանդակությամբ նյու
թերը, աշխատանքները։ Ուսուցումը չի առա
ջանում աշակերտների համար ինչ–որ բան
կարդալով կամ պատմելով։ Ուսուցիչը կա
րող է կազմակերպել և առաջնորդել փոր

ձը և մտածելու հնարավորությունները» [1,
278]։ Ասվածից երևում է, որ ուսումնական
ձեռքբերումների միակ պատասխանատուն
ամենևին էլ սովորողը չէ, այլ սովորողի մի
ջավայրը, դպրոցը, ընտանիքը և այլն։
Սոսկական գիտելիքի հաղորդումն այլևս
կրթության գերակա նպատակը չէ։ Այսօր
վա սովորողին անհրաժեշտ են գիտելիքներ՝
գիտելիքներ ձեռք բերելու մասին, այսինքն՝
անհրաժեշտ է մտային գործողություն կա
տարելու որոշակի փորձ, կարողություն և հմ
տություն։ Թերևս սա է պատճառը, որ կրթու
թյան երրորդ մակարդակը որոշակի միտում
է դրսևորում. սովորելու փորձառություն ունե
ցող աշակերտը կարող է գիտելիքներ ձեռք
բերել ինքնուրույն՝ դրա համար օգտվելով
բազմաթիվ սկզբնաղբյուրներից։ Այլ կերպ
ասած՝ կրթական նպատակների յուրաքան
չյուր մակարդակ միաժամանակ նաև գիտե
լիքների, կարողությունների ու արժեքային
որակների այն մակարդակն է, որը պետք է
ձեռք բերի սովորողն ուսուցման գործընթա
ցում։ Բ. Բլումի աստիճանակարգության հա
մակարգը տեղին է օգտագործել այն պատ
ճառով, որ դասակարգում է յուրաքանչյուր
նշված ոլորտում ուսուցման նպատակները։
Միաժամանակ նա նկարագրում է այն վար
քը, որը դրսևորում է սովորողը ուսուցման
նպատակներից յուրաքանչյուրին հասնե
լիս։ Հոդվածում ներկայացվում է կոնկրետ
առարկայի ուսուցման այն շրջանակը, որի
միջոցով հնարավոր է աշակերտին հասց
նել մտածողության որոշակի մակարդակի։
Բ. Բլումը ճանաչողության գործունեության
տեսակները բաժանում է վեց աստիճանա
կարգերի, որոնք դասավորված են պարզից
դեպի բարդը.
1.
գիտելիք,
2. ընկալում,
3.	կիրառություն,
4.	վերլուծություն,
5.	համադրություն,
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6. գնահատում։
Գիտելիքների համակարգը կրթության
բովանդակության առանցքային բաղադրիչ
ներից է, որը պատկերացում է տալիս պատ
մական իրողությունների մասին։ Ուսուցման
ընթացքում աշակերտները ձեռք են բերում
գիտելիքների այնպիսի տարրեր, որոնցից են
փաստերը, իրադարձությունները, հասկա
ցությունները, երևույթները և այլն։ Պատմու
թյան մեջ փաստը տեղի ունեցած իրականու
թյան մասն է։ Այն անկրկնելի է և հնարավոր
չէ նույնությամբ վերարտադրել, կրկնել։ Օրի
նակ՝ փաստ է թուրքերի կողմից 1453 թ. Կ.
Պոլսի գրավումը։ Օրինակ՝ Ավարայրի ճա
կատամարտը, Կուրսկի ճակատամարտը և
այլն։ Այս իրադարձությունները կատարվել
են կոնկրետ պայմաններում որոշակի մարդ
կանց մասնակցությամբ և խիստ տեղայնաց
ված են ժամանակի ու տարածության մեջ։
Պատմական հասկացությունները անհրա
ժեշտ են փաստերի բացատրման և դասա
կարգման, ինչպես նաև այլ հասկացություն
ների իմաստավորման համար։ Երևույթներ
են կոչվում ընդհանուր հասկացությունները՝
հեղափոխություն, ապստամբություն և այլն,
որոնք չեն վերաբերում կոնկրետ փաստերի,
չունեն տեղի, ժամանակի և մասնակիցների
ընդգծումներ։
Վ. Վ. Կրաևսկին «Առարկայականը և ընդ
հանուր առարկայականը կրթական չափո
րոշիչներում» հոդվածում նշում է. «Գիտելիք
ները ներառում են կոնկրետի և ընդհանուրի
վերհիշում, մեթոդների և գործընթացների
վերհիշում, կառույցի և միջավայրի վերհի
շում։ Չափման առումով վերհիշման իրավի
ճակը ներառում է մի փոքր ավելին, քան հա
մապատասխան նյութի մտաբերումն է» [2,
15]։ Հաճախ գիտելիքն առաջնային, երբեմն
էլ առարկայական ծրագրի հիմնական նպա
տակն է դառնում, երբ խոսքը վերաբերում
է առարկայական չափորոշչի պարտադիր
նվազագույնի կատարմանը։ Գիտելիքի բո
վանդակությունը կոնկրետ դասից վերցված
փաստերն են, տերմինների, գաղափարների
իմացությունը, սահմանումների բացատրու
թյունը, կանոնների, օրենքների մտապա
հումը և այլն։ Գիտելիքի իմացության մա
կարդակին հասնելու համար անհրաժեշտ
գործողությունները ենթադրում են հետևյալ
հարցերը՝ ո՞վ, ի՞նչ, ե՞րբ, ո՞րտեղ և այլն։ Օրի
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նակ՝ ե՞րբ է գահակալել Տիգրան Մեծը, ո՞վ է
Գրիգոր Պարթևը, ո՞րտեղ է կնքվել հռոմեա
պարսկական 40–ամյա խաղաղության պայ
մանագիրը։ Աշակերտներից կոնկրետ գի
տելիքներ ստանալու նպատակով ես տալիս
եմ հետևյալ բովանդակությամբ առաջադ
րանքներ. դասից առանձնացրո՛ւ հիմնական
փաստերն ու իրադարձությունները, բա
ցատրի՛ր հեղափոխություն տերմինի բովան
դակությունը, նկարագրի՛ր Վարդան Մամի
կոնյանին, տարբերակի՛ր Վասակ Սյունուն
և Վարդան Մամիկոնյանին։ Ավելի պարզ
ասած՝ գիտելիքը երևույթի կամ տեղեկատ
վության տարրական կամ պարփակված
միավորն է։ Օրինակ՝ Բագրատունյաց Հա
յաստանի մայրաքաղաքը Անին է, Ավարայ
րի ճակատամարտում հայոց բանակն ուներ
66–հազարանոց զորք և այլն։
Ընկալումը աստիճանակարգության մեջ
այն հաջորդ մակարդակն է, երբ սովորողը
գիտի, թե ինչ է հաղորդվում, և կարող է օգ
տագործել հաղորդվող նյութը կամ միտքը,
սակայն այդ նյութը նա չի կարող կապել այլ
նյութի կամ մտքի հետ։ Այս աստիճանակար
գով պարզվում է, թե աշակերտները արդյոք
հասկացե՞լ են որևէ թեմա, միտք, դատողու
թյուն։ Օրինակ՝ ներկայացրո՛ւ Բագրատունի
ների թագավորության ժամանակ սպարա
պետի իրավասությունները, մեկնաբանի՛ր
«Մեհենագիր» հասկացությունը, նկարագ
րի՛ր Ավարայրի ճակատամարտը, կարդա՛
մի հատված Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք»
պատմավեպից, հիշի՛ր նշանավոր իշխաննե
րին և այլն։
Կիրառությունը գիտելիքի այն աստի
ճանն է, երբ աշակերտն իր իմացած փաս
տերը, տեղեկությունները, սկզբունքները,
կանոնները, սահմանումները կիրառում է
կոնկրետ պայմաններում և նոր իրավիճակ
ներում։ Այս մակարդակում աշակերտներից
պահանջվում է օգտագործել իրենց գիտելիք
ները և կարողությունները այլ իրավիճակում։
Օրինակ՝ կարո՞ղ ես քարտեզի վրա ցույց տալ
Մեծ Հայքի 15 նահանգները, ընտրի՛ր 10–14
դդ. պատմագիտության նշանավոր պատմի
չին, կազմի՛ր Արշակունյաց թագավորության
ազդեցիկ արքաների ցուցակը, կարո՞ղ ես
քարտեզի վրա գծել Տիգրան Մեծի նվաճում
ների հերթականությունը, ի՞նչ կարծիք ունես
Պապ թագավորի վարած ներքին քաղաքա
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կանության մասին, ճի՞շտ վարվեց նա, երբ
եկեղեցուց խլեց վանքապատկան հողերի
մի մասը, աղ յուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած և դա
տապարտած երկրներն ու կազմակերպու
թյունները և այլն։
Վերլուծումը ենթադրում է երևույթի, փաս
տի, իրադրության, դատողության առանձին
տարրերի վերհանում, մեկնաբանում կամ
երևույթների, փաստերի, հասկացություննե
րի, մտքերի միջև հարաբերությունների ներ
կայացում։ Ուսուցման գործընթացում վեր
լուծությունը առավել հստակեցնում է միտքը,
պնդումը, նյութի հաղորդումը, մեկնաբանու
մը։ Օրինակ՝ վերլուծե՛ք «Հռչակագիր Հայաս
տանի անկախության մասին» փաստաթղթի
առանցքային
դրույթները,
բացատրե՛ք
ԽՍՀՄ–ի փլուզման գլխավոր պատճառնե
րը, ներկայացրե՛ք Հայաստանի Հանրապե
տության (1918–1920 թթ.) անկման ներքին և
արտաքին պատճառները և այլն։
Համադրումը բաղկացած է համ և դիր
բաղադրիչներից, այսինքն՝ թեմայի մեջ առ
կա տարրերը կամ մասնիկները միացվում
են այնպես, որ դառնան ամբողջություն, դա
սավանդվող նյութն ունենա հստակ կառուց
վածք։ «Դասական իմաստով համադրումն
առանձին մեկուսացված մտածական գոր
ծողություն չէ, այն միշտ հաջորդում է վեր
լուծությանը և ենթադրում է վերլուծության
պրոցեսում ստեղծված առանձին հասկացու
թյունների տրամաբանական միավորում»…
[3, 128]։ Համադրումը փաստերի, տեղե
կույթների միավորումն ու ամփոփումն է մեկ
ամբողջական գաղափարի մեջ։ Ուսուցման
գործընթացում համադրումը պահանջում
է ստեղծագործական հարցեր և մոտեցում
ներ։ Օրինակ՝ համակարգված ձևով ներկա
յացրե՛ք 9–12 դդ. Հայաստանի տնտեսության
մեջ առկա զարգացումները, ամբողջացրո՛ւ
Բագրատունյաց թագավորության անկման
պատճառները, հանրագումարի՛ բեր Երկ
րորդ համաշխարհային պատերազմի ար
դյունքները, փաստերով հիմնավորի՛ր 1960–
ական թթ. առաջին կեսին Խորհրդային
Հայաստանում սկսված ազգային զարթոն
քը։
«Գնահատումը ուսումնական գործըն
թացի արդյունավետության և ուսուցման
արդյունքների բացահայտման միջոց է, սո

ցիալ–պատմական իրականության տարբեր
երևույթներին և մարդկանց արարքներին
հավանություն տալը կամ դրանց դատա
պար
տումն է» [4, 74]։ Գնա
հա
տու
մը պա
հանջում է դասավանդվող նյութի և մեթոդի
արժևորության մասին դատողություններ,
հանձնարարության ստուգում, երևույթի,
պատմական անձի, իրադրության նկատ
մամբ քննադատական մոտեցում, այս կամ
այն տեղեկույթի, փաստի իրադրության,
անձի գործունեության նշանակության կամ
կարևորության արժևորումը՝ եղած տվյալ
ների կամ արտաքին չափանիշների հիման
վրա։ Գնահատման մակարդակն ամենա
բարդ մա
կար
դակն է, ո
րով
հետև սրա կա
տարման ժամանակ աշակերտներից պա
հանջվում է իրենց սեփական կարծիքից
բացի օգտագործել բոլոր մակարդակները։
Գնահատումը ենթադրում է հետևյալ հար
ցերի անհրաժեշտությունը՝ «Համաձա՞յն եք
արդյոք, Ինչպե՞ս եք վերաբերվում, կարո՞ղ
ես պատճառաբանել, ինչո՞ւ տեղի ունեցավ»
և այլն։ Օրինակ՝ ինչո՞ւ խորհրդային պետու
թյունը կազմակերպեց հայերի հայրենա
դարձությունը, որո՞նք են Անգլիայում տեղի
ունեցած հեղափոխության (1640–1660 թթ.)
արդյունքները, բե՛ր փաստարկներ, որոնք
հիմնավորում են աստղագիտության մեջ Վ.
Համբարձումյանի մեծությունը, տո՛ւր գնա
հատական Հայրենական մեծ պատերազ
մում Ստալինգրադի ճակատամարտի նշա
նակության մասին և այլն։
Գնահատումը պետք է լինի նպատա
կային: Իսկ ի՞նչ է «գնահատման նպատակ»
հասկացությունը։ Այն որպես ուսումնական
գործընթաց ունի հետևյալ նպատակները.
–	բարելավել հանրակրթության բո
վանդակային գործունեության արդյունքները,
–	վերահսկել սովորողների գիտելիք
ների, կարողությունների և հմտությունների
յուրացման աստիճանը,
–	չափել սովորողի ուսումնառության
գործընթացները և արդյունքները,
–	չափել ոչ միայն ուսումնառության,
այլև ցանկացած գործունեության արդյունք
ները և վերագնահատել դրանք,
–
ձևավորել, զարգացնել, վերահսկել
սովորողների արժեքային որակները,
–
բացահայտել յուրաքանչյուր սովո
րողի և ուսումնական հաստատության կող
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մից չափորոշիչների ու ծրագրերի պահանջ
ների կատարման ամբողջական պատկերը։
Բ. Բլումի աստիճանակարգության կար
ևոր առանցքը մտածողության մակարդակ
ների՝ առարկայական ծրագրերի ուսուցման
համար մատչելի կառուցվածքով ներկայաց
նելն է։ Օգտվելով դրանից՝ ուսուցիչը որոշ
մոտավորությամբ կարող է որոշել, թե մտա
վոր զարգացման ինչ մակարդակում է այս
կամ այն աշակերտը։ Որպես կանոն, աստի
ճանակարգության նշված վեց մակարդակ
ները ձևավորվում են մի միասնական գոր
ծընթացում։ «Ուսումնական գործունեության

բո
լոր տե
սակ
ներն էլ այս կամ այն չա
փով
պահանջում են բոլոր մակարդակների ամ
բողջական և միաժամանակյա օգտագոր
ծում՝ կախված կոնկրետ աշակերտի հնարա
վորություններից» [5, 275]։
Բ. Բլումի աստիճանակարգությունը կր
թության նպատակների, փուլերի և այդ ամ
բողջ գործընթացի կազմակերպման հա
մակարգված ներկայացումն է։ Այն կարող
է դրվել ուսուցման յուրաքանչյուր փուլում
գրանցված արդյունքների հաշվառման և
գնահատման հիմքում։
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТ У ,,ИСТОРИЯ,, В КОНТЕКСТЕ ТАКСОНОМИИ Б. БЛУМА
А. КЮРЕГЯН
В статье описаны особенности обучения на уроках истории по таксономии Б. Блума. При
нимая как основу таксономия Б. Блума, трактуются подходы учителя к каждому из компонен
тов содержания образования, в частности как можно доступно и эффективно представить
уровни мышления для обучения по программе предмета.
Представляются цели обучения по таксономии, конкретными примерами показаны как
можно применить шесть уровней таксономии в процессе преподавания.

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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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ

ՀՈՒԶԱԶԳԱՑՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Աշակերտների նկարների որակի որոշ
չափանիշներ տարբերակելու խնդիրը քն
նարկվում է ժամանակակից բազմաթիվ ու
սումնասիրություններում, որոնք առնչվում
են մանկական կերպարվեստի գործունե
ության տեսական և մեթոդական տարբեր
կողմերին: Առանց այդ չափանիշների որո
շակիացման հնարավոր չէ դատել ուսուց
ման տարբեր մեթոդների և հնարքների
արդյունավետության, երեխայի գեղարվես
տաստեղծագործական զարգացման մա
կարդակի մասին (1, 2, 3, 4):
Այն խնդիրները, որոնք կարող են դրս
ևորվել «Կերպարվեստ» առարկայի գործու
նեությամբ, դպրոցներում երբեմն հաշվի չեն
առնվում, և «անտեսվում» են առարկային
բնորոշ յուրահատկությունները: Եվ այս ան
տեսման հետևանքով է, որ առաջին հերթին
շրջանցվում է աշակերտի զգացմունքների,
նրա հույզերի, ապա նաև մտքի և տրամա
բանության զարգացման ձևավորման հնա
րավորությունների կարևորությունը:
Կերպարվեստը ձևավորում է երեխայի
գեղարվեստական ընկալումը, զարգացնում
երևակայությունը, ընդլայնում հետաքրքրու
թյունների շրջանակը, բացահայտում զգաց
մունքների, հույզերի դրսևորման աստիճա
նը, ստեղծագործական ներուժը, ընդլայնում
է ունակությունների և հակումների շրջանա
կը, խթանում հիշողությունը: Երեխան աշ
խարհը ընկալում է հույզերի միջոցով: Ման
կավարժական գործընթացում շատ կարևոր
է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ յուրա
քանչյուր անհատի, տվյալ դեպքում աշակեր
տի հուզական տպավորությունները և ապ
րումները երբեք չեն մոռացվում, և կարող են
խոր հետք թողնել ող ջ կյանքի ընթացքում:
Ձևավորման այս շրջանում հուզականու
թյունը զուգորդվում է զգացողությունների
արտահայտմամբ, զգացմունքայնությամբ,
որը ներդաշնակվում է բնության, մարդու
հանդեպ նրա վերաբերմունքով (3): Ձևավոր

վելով տարբեր ընտանիքներում, տարբեր
դասարաններում՝ աշակերտների շրջանում
գեղեցիկի նկատմամբ հուզական արձագան
քը խիստ տարբեր է: Կարևորելով «հուզա
կանություն» եզրույթը մարդու ձևավորման
գործընթացում՝ «Կերպարվեստ» առարկան
դասավանդող ուսուցիչները պետք է կար
ևորեն այն, որ յուրաքանչյուր թեմա անհրա
ժեշտ է ներառի հուզմունքայնություն, քանի
որ կրտսեր դպրոցականների տարիքում
կատարվում է բուռն ճանաչողական զարգա
ցում: Արվեստին հաղորդակցվելու ընթաց
քում հուզականության մթնոլորտի առկայու
թյունը դպրոցականների գեղարվեստական
դաստիարակության համակարգ կառուցելու
կարևորագույն խնդիրներից է (3): Մանկա
վարժական աշխատանքի բովանդակությու
նը, ձևը, մեթոդները և եղանակները առաջին
հերթին պետք է միտված լինեն աշակերտի
հուզական դաշտին և ներգործությանը, դրա
նից հետո միայն գիտակցությանը, տրամա
բանական մտածողությանը: Յուրաքանչյուր
արթնացրած դրական և ոչ դրական հույզի
համար պատասխանատու է ուսուցիչը, քանի
որ հոգևորի ուսուցումը նրա գործունեության
կարևոր բաղադրամասն է: Կրտսեր դպրոցա
կանների տարիքում հույզերը և զգացմունք
ները և դրանք խթանող բոլոր ազդակները ի
վերջո ձևավորում են անհատին: Ներկայումս
մատաղ սերնդի դաստիարակությամբ զբաղ
վող մասնագետների գերխնդիրը պետք
է լինի երեխայի հուզական դաշտի ճիշտ
ձևավորումը: Անգամ աննշան վրիպումը,
հնարավոր է, բացասական անջնջելի հետք
թողնի երեխայի հոգում: Եվ թաքնված ու
չարտահայտված մնալով՝ դժվար է կանխա
տեսել, թե հասուն տարիքում այն ինչ դրսևո
րում կունենա: Այսպես՝ դաստիարակը կամ
ուսուցիչը, հոգատարություն ցուցաբերելով
երեխայի նկատմամբ, կանխում է որևէ այլ ու
սուցչին ընդառաջ վազող և գրկել ցանկացող
երեխայի վազքը, նմանօրինակ զգուշություն
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ներն ու արգելքները կարող են զգացմունք
ների խաթարում առաջացնել գերզգայուն
երեխաների դեպքում, և մեծահասակների
«տարօրինակ» պահվածքը չհասկանալով՝
նրանց կարող է թվալ, թե իրենք այլևս չեն
սիրվում տվյալ ուսուցչի կողմից:
Փաստորեն զգացմունքների և հույզերի
վրա կա
րող է մեծ հետք թող
նել շր
ջա
պա
տի ցանկացած դրսևորում երեխայի նկատ
մամբ:
Ցանկացած գնահատական տալով՝ ման
կավարժը առաջին հերթին պետք է առաջ
նորդվի նրա սուբյեկտիվ արժեքներով՝ հա
մեմատելով դրանք նախորդ նկարների հետ՝
այդ ընթացքում հաշվի առնելով ինչպես
աշակերտի անհատական առանձնահատ
կությունները, այնպես էլ նրա ինքնարտա
հայտման, ինքնագնահատման բնույթը:
Հետազոտողների մեծ մասը նշում է, որ
երեխայի նկարի քննարկումը պետք է իրա
կանացվի հոգեբանական խրախուսման,
կառուցողական սկզբունքով, այսինքն՝ բա
ցահայտի նկարի թերի կողմերը, ցույց տա
դրանք ուղղելու ճանապարհները: Այնպես,
որ այդ վերլուծությունը չդառնա մանկա
վարժի մերժողական վերաբերմունքի պար
զունակ արտահայտություն, իսկ աշակերտի
համար՝ հոգեկան ծանր հարված՝ առաջաց
նելով իր իսկ ինքնուրույնությունը մերժող
իրավիճակ: Օրինակ՝ աշակերտի պատկե
րագրածը քննադատեց դասվարը՝ «Կեր
պարվեստ» առարկայի ուսուցչուհու փոխա
րեն գնահատական տալով (ի՞նչ ես նկարել,
տվյալ պատկերը այդպես չի կարող լինել):
Ա
ռա
ջին հա
յաց
քից թվում է, թե ոչ մի ար
տառոց բան չի եղել. իրենց սիրելի դասվարն
է, որը միշտ ուղղում է մայրենիի դասերի
ընթացքում իրենց թույլ տված սխալները
և ջանք ու եռանդ չի խնայում իրենց ուսու
ցանելու, դաստիարակելու գործընթացում:
Բայց, ո՛չ, կատարվեց անսպասելին. աշա
կերտի փխրուն ինքնասիրությունը վիրա
վորված էր, նա պատռեց նկարը՝ եզրակաց
նելով, որ ինքը նկարել չի սիրում, չի կարող
նկարել: Այնինչ դասավանդողներիս գլխա
վոր նպատակը աշակերտին համապատաս
խան գիտելիքներ մատուցելն է: Արվեստի ու
սուցումն այն բնագավառն է, որի ուսուցման
մեջ մանկավարժի անբարյացակամությունը
կամ հատկապես ավելորդ խստությունը ան
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թույլատրելի են:
Մեր փորձարարական դասերի ընթաց
քում նկատեցինք, որ աշխատանքն առավել
արդյունավետ է, երբ յուրաքանչյուր թեմա
զուգորդվում է դաստիարակչական որևէ
գաղափարով՝ ընկերասիրության, բարու
թյան, ազնվության, մարդասիրության, հայ
րենասիրության: Օրինակ՝ 2–րդ դասարա
նում Ե. Չարենցի «Մայր իմ անուշ ու անգին»
ծրագրային թեման անցնելիս նկարչական
ուսուցման գիտելիքներին զուգահեռ ներ
դաշնակել ծնողասիրության գաղափարը՝ ու
սուցանելով գնահատել, արժևորել հոգեկան
այդ մեծագույն արժեքը: Աշխարհում ամե
նա
թան
կը մայրն է: Ի
նչ
քան ե
նք մենք սի
րում մեր մայրիկներին, նրանց օգնությամբ
ճանաչում ենք աշխարհը, դաստիարակվում,
հղկվում, ձևավորվում է մեր մարդ տեսակը:
Մայրության թեման միշտ կարևորվել է նկա
րիչների ստեղծագործություններում (Տիրա
մոր կերպարով): «Կերպարվեստ» առարկան
իր լայնախոհության շնորհիվ հնարավորու
թյուն է տալիս ստեղծագործական անվերջ
խնդիրներ լուծելու: Այսպես, օրինակ, 2–րդ
դասարանում «Փաթիլ» թեման ուսուցանե
լիս պետք է խթանել աշակերտների երևա
կայությունը դիպուկ ու տպավորիչ խոսքով
ու հուզիչ պատմությամբ: Աշակերտները,
լսելով ուսուցչի խոսքը, որսալով հնչյուննե
րի յուրաքանչյուր ելևէջը, երևակայության
մեծ ուժով ստեղծում են փաթիլների յուրովի
պատկերները, յուրովի շունչ ու տրամադրու
թյուն հաղորդում նրան, տեսնում յուրաքան
չյուր փաթիլի նուրբ և ներդաշնակ շարժու
մը: Ուսուցչի պատմությանը զուգահեռ ասես
տեսանելի են դառնում թափվող ձյան փա
թիլ
նե
րը, և ե
րբ նրանց հա
ղոր
դում ես այն
միտքը, թե ինչպես հալվեց փաթիլը քո այտի
ջեմությունից, իսկ դու չհասցրիր նրան հա
ղորդել ջերմ խոսքեր կամ չնկատեցիր նրան,
քանի որ տարված էիր մյուս թափվող փա
թիլներով, երեխայի մեջ, զգացմունքային
հույզեր առաջացնելով, ձևավորում ենք ար
ժեքի զգացողությունը. անցում ենք կատա
րում մեզ հարազատ մարդկանց՝ ծնողներին,
ուսուցիչներին, տատիկին և այլոց: Հալվող
փաթիլին, որին չհասցրինք ջերմ խոսքեր
շշնջալ, համեմատում ենք մեր հարազատ
ների հետ և սերմանում այն գաղափարը, որ
պետք է ժամանակին ու ճիշտ պահին շշնջալ
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ջերմ խոսքեր, քանի դեռ նրանք էլ փաթիլի
պես չեն հեռացել՝ զարգացնելով վերաբեր
մունք, նրբանկատություն, և որ մեր անելիքը
ժամանակավրեպ չլինի:
Այս կապակցությամբ 2–րդ դասարանում
կատարվել է հետևյալ հետազոտությունը:
Նկատելով, որ այդ դասարանում ավանդա
կան, միօրինակ, ոչ կառուցողական ղեկավա
րումը դրական արդյունք չի ապահովում, իսկ
գեղարվեստական կերպարի ստեղծումը յու
րահատուկ մթնոլորտի կարիք ունի, որը գա
լիս է խթանելու սովորողի երևակայությունը,
ունակությունները, ստեղծում համապատաս
խան հուզական ընկալումը, ուստի առաջին
հերթին փորձել ենք ապահովել համապա
տասխան հուզականության և զգացմունքայ
նության դաշտը, որի արդյունքում աշխատան
քը կատարվեց խմբային մտածողությամբ.
ձևավորվեց զգայական վերաբերմունք, որի
արդյունքում էլ աշակերտները կարողացան
համապատասխան վերլուծություն կատարել:
Աշակերտների շրջանում անհրաժեշտություն
եղավ արթնացնել սեր ակադեմիական գիտե
լիքների նկատմամբ, հետաքրքրությունների
շրջանակը մեծացնել արվեստի, մշակույթի,
կերպարվեստի յուրացման համար: Պետք է
երբեք աչքաթող չանել այն հանգամանքը, որ
մենք գործ ունենք տարբեր խառնվածքի երե
խաների հետ:
Սովորողների
ինքնուրույնության
և
ստեղծագործական ներուժի զարգացումը
կերպարվեստային գործունեության միջոցով
մենք իրականացնում ենք երկու հիմնական
մոտեցումներով՝ անհատական և խմբային
պարապմունքների եղանակով: Ստեղծա
գործական ներուժի ձևավորման կարճա
ժամկետ վարժությունները երեխաների շր
ջանում աստիճանաբար կատարելագործում
են ինքնուրույնության գործընթացը:
Հատուկ ընտրված դասարանների փոր
ձի հիման վրա պարզվեց, որ որքան շատ է

տեղեկատվությունը, գիտելիքների կուտա
կումը, այնքան ավելի մեծ է ստեղծագոր
ծական միտքը, երևակայությունը, անհա
տականությունը, որն էլ հենց օգնեց նրանց
ինքնաբացահայտմանը, նպաստեց ստեղ
ծագործական ներուժի և ինքնուրույնության
զարգացմանը: Դասապրոցեսում պարզվեց,
որ եթե ուսուցանելիս չբացահայտենք նրանց
անհատականությունը, ինքնուրույնությունը,
ապա չի բացահայտվի նրանց մեջ եղած նե
րուժը, հույզերն ու զգացմունքները, որն էլ
վերջնարդյունքում պետք է դառնա ստեղծա
գործություն (2, 101):
Ելնելով վերը նշված օրինակից՝ անհրա
ժեշտ են այնպիսի գործնական առաջա
դրանքներ, որոնք ուսուցիչը նախատեսել և
պլանավորել է, որոնցով էլ պայմանավոր
ված պետք է լինի ուսուցանող և զարգացնող
վարժությունների համակարգի ստեղծումը:
Նման համակարգը զարգացնում է երեխայի
գեղարվեստական
ընկալունակությունը,
առարկայական աշխարհի պատկերագրման
կարողությունները և, որ ամենակարևորն է,
ինքնուրույնության և ինքնավստահության
ամրապնդումը:
Այնուհանդերձ, այս վարժությունների հա
մակարգի ներդրումը հանդիսանում է կեր
պարվեստի ուսուցման կարևոր բնագավառ,
որը պետք է զարգացնի երեխայի ընկալման
և վերարտադրման գործընթացը, իսկ ուսուց
ման համալիր գործընթացը կունենա ման
կավարժահոգեբանական ազդեցություն, որը
կլինի լիարժեք ու արդյունավետ:
Այսպիսով, եթե մեր վերջնական և գլխա
վոր նպատակը աշակերտի ստեղծագոր
ծական ներուժի բացահայտումն ու ինք
նուրույնության զարգացումն է: Այն պետք
է ընթանա մտածողության, գիտելիքների
հարստացման և ստեղծագործական կարո
ղությունների ձեռքբերման ճանապարհով:
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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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ՋԵՄՄԱ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

«ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ» ՆՅՈՒԹԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Հանրակրթական դպրոցում «Հայ գրա
կանություն» առարկան նպաստում է սովո
րողների արժեհամակարգի ձևավորմանը,
գիտելիքների, կարողությունների և հմտու
թյունների զարգացմանը, գրական – գե
ղարվեստական
ստեղծագործությունները
վերլուծելու, կարդացածը մեկնաբանելու,
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք
կատարելու ունակությունների կատարե
լագործմանը: Աշակերտները գիտելիքներ
են ստանում նշանավոր գրողների կյանքի
և գործունեության, նրանց ստեղծագործու
թյունների վերաբերյալ: Այս ամենի հիման
վրա ձևավորվում են ստեղծագործություննե
րը ընկալելու, գնահատելու, քննադատաբար
վերլուծելու, հիմնավոր պատճառաբանու
թյուններ տալու կարողություններ:
Գրականության դասավանդման երկար
տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ աշա
կերտների զգալի մասը դժվար է յուրացնում
արևմտահայ գրողների ստեղծագործու
թյունները: Արևմտահայերենի ուսուցման
գործում շատ կարևոր է հայոց լեզվի և գրա
կանության ուսուցչի դերը: Ուսուցիչը պի
տի կարողանա առաջադրված թեմայի մեջ
առանձնացնել կարևորը և աշակերտների
ուշադրությունը սևեռել դրան:
Կարևորելով արևմտահայ գրողների
ստեղծագործությունների ուսուցումը՝ դասն
աշխատում եմ կազմակերպել նպատա
կային՝ կիրառելով համապատասխան մե
թոդներ, մանկավարժական հնարներ:
«Միսաք Մեծարենց» թեման արդյունա
վետ դասավանդելու առավել լավ հնարա
վորություն է տալիս ուսուցման նորագույն
մեթոդներից ԽԻԿ համակարգը: Այն նպաս
տում է սովորողների քննադատական մտա
ծողության, ինքնուրույն եզրահանգումներ
անելու ունակության, ստեղծագործական
մտածողության զարգացմանը:
Դասարան VIII:
Դասը՝ «Միսաք Մեծարենց» նյութի ուսու
ցում:
Դասի նպատակները:
1.
Գիտելիքների համակարգից՝

•
Մեծարենցի
կենսագրության
և
ստեղծագործությունների մասին սովորող
ների գիտելիքների խորացում:
•
Աշակերտների գրավոր և բանավոր
խոսքի զարգացում:
•	Մեծարենցի ոճի առանձնահատկու
թյունների վերհանում:
2. Կարողությունների և հմտություննե
րի համակարգից՝
•	Կարողանալ կարդալ ճիշտ շեշտադ
րությամբ և առոգանությամբ:
•	Նոր տեղեկություններ ձեռք բերել
Մեծարենցի կյանքի և ստեղծագործություն
ների մասին:
•	Կարողանալ նյութը ճիշտ ընկալել,
մեկնաբանել և վերարտադրել, ինքնադրս
ևորվել, սեփական ձևակերպումներով ար
տահայտել մտքերը, ինքնուրույն եզրահան
գումներ անել:
3. Արժեքային համակարգից՝
•	Գիտակցել ազգային մշակույթի
կարևորությունն ու նշանակությունը:
•	Սովորողների հետ ծավալել ազ
գային մշակույթի նյութի վերաբերյալ քննար
կում՝ հնարավոր դարձնելով նույն գաղափա
րը փոխանցել սովորողին, որպեսզի նա լինի
դրա կրողը, փոխանցողը և կարողանա ազ
գային հիմնախնդիրների գործում ունենալ
իր մասնակցությունը:
Ուսումնական նյութեր՝ Մեծարենցի
ստեղծագործությունների
ժողովածուներ,
դասագրքեր, պաստառներ, Ա. Սարգսյանի
«Արևմտահայերեն–արևելահայերեն» բառա
րան, օժանդակ այլ գրականություն, ստեղ
ծագործությունների նկարազարդումներ:
Դասի կառուցվածքը՝ ԽԻԿ համակարգ:
Դասի ընթացքը՝ խթանման փուլ:
Նախապատրաստման փուլում աշա
կերտներին կարդալ տալ պաստառին գր
ված ասույթները:
Արյուն է եղել աշխարհում։ Եղել է եղեռն
ու կռիվ։
Լեռնացել են ուժեր վիթխարի՝ ամեհի
ելած իրար դեմ:
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Աշխարհից հեռու մի գյուղում, եղեգնյա
մի սրինգ կտրած,
Արև՜ է երգել ու գարուն այս հիվանդ, հան
ճարեղ պատանին:
Եղիշե Չարենց
Միսաք Մեծարենցը առանց որևէ տա
րակուսանքի հանդիսանում է արևմտահայ
քնարի առաջնակարգ դեմքերից մեկը և հա
րազատ արտահայտիչը իր ժամանակաշր
ջանի:
Զապել Եսայան
Այժմ ես մեծացել եմ, դարձել չափահաս,
դու մնացիր պատանի։Այժմ իմ չափահաս
ձեռքով և չափահասի խորին գուրգուրան
քով շո
յում եմ քո պա
տա
նի գլու
խը, չք
նաղ
գլուխը, և արցունքներս վազում են քո երգե
րի վրա։
Երբ մրսում եմ այս աշխարհում, մե՛ծ պա
տանի, գրկում եմ քո երգերը, և ահա արևը
սուզ
վում է իմ ցուրտ հո
գու մեջ կա
թիլ առ
կաթիլ:
Վահան Թոթովենց
Որից հետո դասարանը բաժանում ենք
չորս խմբի: Յուրաքանչյուր խմբի տրվում
է համապատասխան հանձնարարություն:
Խմբային աշխատանքների կատարման ըն
թացքում յուրաքանչյուր խմբի կատարած
աշխատանքների արդյունքը խմբի ավագ
ների միջոցով ներկայացվում է քննարկման:
Որոշակի առաջարկություններ են արվում,
փոխանակվում են այլ խմբերից հավաքած
տեղեկությունները:
I.	խումբ՝ Մեծարենցի մասին կենսագ
րական տեղեկություններ:
II.	խումբ՝ Մեծարենցի ստեղծագործու
թյունների մասին տեղեկություններ:
III.	խումբ՝ «Սիրերգ» բանաստեղծու
թյան վերլուծություն:
IV.	խումբ՝ «Աքասիաներու շուքին տակ»
բանաստեղծության վերլուծություն:
4. Իմաստի ընկալման փուլ՝
I.
խումբը սկսում է Մեծարենցին ներ
կայացնել Վահագն Դավթյանի մեկնաբա
նությամբ՝
Առաջին աշակերտ՝
Եկար գունատ ու տրտում,
Աղոթեցիր ու անցար…
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…Եվ բուրմունքներ մնացին
Երիցուկի և ուրցի,
Ու ասես ցավն աշխարհում
Դարձավ աղոթք մի պայծառ,
Ու ասես մահն աշխարհում
Փոխվեց անմահ զրույցի…
Երկրորդ աշակերտը ներկայացնում է
նրա ծննդավայրը՝ Բինկյան գյուղը:
Երրորդ աշակերտը ներկայացնում է նրա
դասընկեր Վահան Նարլ յանի վկայությունը.
Այսպես աշակերտները շարունակում են
ներկայացնել Մեծարենցի կյանքը:
Առաջին խմբի ավագը կատարում է եզ
րահանգում:
Մեծարենցը ապրեց ստեղծագործական
կարճ կյանք՝ ըն
դա
մե
նը վեց տա
րի: Բայց
նրա մահվան թիվը դարձավ սկիզբ մի «հրա
շալի հարության», մի երկրոր ՝ հոգևոր կյան
քի, որով ապրում են միայն մեծերը, և որը
երբևէ չի ավարտվում:
II. խմբին հանձնարարված էր ուսում
նասիրել Մեծարենցի ստեղծագործություն
ները:
Առաջին աշակերտը ներկայացնում է
«Ծիածան» ժողովածուն:
Երկրորդ աշակերտը ներկայացնում է ՝
«Նոր տաղեր» ժողովածուն:
Երկրորդ խմբի ավագը կատարում է եզ
րահանգում:
Գրական ասպարեզ է մտել նոր ու թարմ
շունչ և իր պատկերավոր մտածողությամբ
իր պատվավոր տեղն է գրավել առաջիննե
րի շարքում:
III. խումբ՝ «Սիրերգ» բանաստեղծու
թյան վերլուծությունը:
Առաջին աշակերտը առոգանությամբ և
ճիշտ շեշտադրումով արտասանում է «Սի
րերգ» բանաստեղծությունը:
Հետո աշակերտները վերլուծում են բա
նաստեղծության քառատողերը:
Երրորդ խմբի ավագը կատարում է եզ
րահանգում:
«Սիրերգ»–ը Մեծարենցի ամենասիրված
բանաստեղծությունն է: Ամբողջ բանաստեղ
ծությունը շնչում է սիրով: Բնությունը շնչա
վորված էակ է, որին ուզում է ձուլվել բանաս
տեղծը, զգալ նրա գեղեցկությունը: Կյանքը
տոնական լույսերի մեջ շարունակվում է, բայց
բանաստեղծի հոգու լույսը քիչ–քիչ մարում է:
IV. խումբ՝ «Աքասիաներու շուքին տակ»
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բանաստեղծությունը:
Առաջին աշակերտը արտասանում է
«Աքասիաներու շուքին տակ» բանաստեղ
ծությունը:
Երկրորդ աշակերտը վերլուծում է ստեղ
ծագործությունը:
Երրորդ աշակերտը խոսում է բանաս
տեղծության մեջ գործածված մակդիրների
մասին: Աշակերտները տալիս են մակդիրի
սահմանումը, մատնանշում ածականի ու
մակդիրի տարբերությունը:
Չորրորդ աշակերտը բացատրում է հետ
ևյալ բառերը՝
հուշիկ – հանդարտ, մեղմ, կամաց–կամաց
օծուն – օծված
բուրյան – հոտավետ, բուրավետ, անու
շաբույր

հեշտին – հեշտ, դյուրին
հոտևան – բուրումնավետ անուշաբույր
խոլաբար – կատաղի. մոլեգին, ուժգին
հմայագեղ – հմայիչ գեղեցկություն ունեցող
Խմբի ավագը կատարում է եզրահանգում:
Բնության ձայները ամենուրեք կանչում
են բանաստեղծին, և նա ձուլվում է բնությա
նը, դառնում նրա մի մասնիկը:
Մեծարենցի
«Աքասիաներու
շուքին
տակ» քերթվածը անզուգական է:
5. Կշռադատման և գնահատման փուլ:
Այս փուլում անդրադարձ է կատարվում
ամբողջ նյութին: Աշակերտները կատարում
են եզրահանգումներ: Աշխատանքի ար
դյունքների գնահատման համար նախապես
մշակված է չափորոշիչների աղ յուսակ:

Աշակերտները գնահատվում են ըստ այդ չափորոշիչների:
Չափորոշիչներ

միավոր

Ներկայացված աշխատանքի համապատասխանություն
առաջադրանքին
Գրագետ խոսք
Կարողանալ օգտվել տարբեր աղբյուրներից, նաև՝ համացանցից
Խմբային աշխատանքի հմտություն
Ընդամենը
Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարվում է գրել շարադրություն՝ «Բնությունը Մե
ծարենցի ստեղծագործություններում» վերնագրով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Միսաք Մեծարենց, Երկեր, Եր., 1986 թ.:
Դավիթ Գասպարյան, Գրականություն: Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8–րդ դասարանի
համար, Եր., 2012 թ.:
Հայոց լեզու, գրականություն: Հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր,
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.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ МИСАК А МЕЦАРЕНЦА”
ДЖ. БЕГЛАРЯН
Большинство учащихся в школах трудно усваивают произведения западных армянских
авторов. Тем не менее, каждый ученик средней школы должен легко понимать произведе
ния западных авторов.
При освещении произведений западных авторов, учитель должен организовать урок це
ленаправленно, применяя соответствующие методы и педагогические навыки. Учитель дол
жен выделить главные части этого произведения и привлечь внимание учеников именно к
этим частям. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы пробудить
интерес учащихся к западноармянскому, одновременно с этим при прохождении определен
ного материала учитель должен проводить работу по лексике и делать аналитические иссле
дования. Учитель родного языка и литературы должен проводить исследовательские мероп
риятия так, чтобы расширить у учащихся языковой фон и развивать их образное мышление,
так чтобы они могли понимать произведения величайших поэтов в необходимом объеме,
особенно таких поэтов как Мисак Мецаренц. Стихи и песни Мецаренца –это бессмертные
страницы армянской классической литературы. К сожалению, судьба оказалась жестокой по
отношению к поэту: его жизнь прервалась на пути великого творческого полета, забирая с
собой его тонкий и неповторимый поэтический мир. Своей недолгой и мрачной жизни поэт
противопоставил лучезарные ,,песни” про солнце, весну,любовь и великолепные мелодии
природы, которые являются красивым выявлением эмоций и чувств поэта,а также показы
вают счастливое видение жизни поэта.
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ԳԱԳԻԿ ԷՄԻՆՅԱՆ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հանրակրթական ուսումնական հաստա
տություններում, հայրենասիրական դաստի
արակության մեջ առանձնակի կարևոր տեղ
է գրավում հասարակագիտական առարկա
ների միջև կապի ապահովումը: Հատկան
շական է, որ ուսումնասիրելով հասարա
կագիտական առարկաների դասագրքերն
ու հասարակագիտական առարկաների
պետական առարկայական չափորոշիչները
վստահաբար կարող ենք փաստել, որ թեև
բոլոր առարկաները որպես այդպիսին նպա
տակաուղղված են նաև սովորողների մոտ
հայրենասիրության ձևավորմանը, բայց և
այնպես որևէ կոնկրետ դաս, որևէ կոնկրետ
առարկայի մասով կոնկրետ չափորոշչային
պահանջով առկա չէ:
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
ապրիլի 8–ի N 439–Ն որոշմամբ հաստատ
ված հանրակրթության պետական չափո
րոշչից առանձնացնենք հետևյալ հատվա
ծը` «հոդված 57. Ավագ դպրոցի ծրագրի
«Հասարակություն, հասարակական գիտու
թյուններ» ուսումնական բնագավառը նպա
տակաուղղված է՝
1) ազգային և համաշխարհային հիմ
նախնդիրների, մարդկության և սեփական
ազգի պատմության և զարգացման վերա
բերյալ համակարգված գիտելիքների տիրա
պետող,
2) պետական մտածողություն և գործե
լակերպ ունեցող և դրանց հասնելու ցանկու
թյուն և կամք դրսևորող,
3) հայրենասեր և հայրենիքի պաշտպա
նությանը պատրաստ,
58. Ավագ դպրոցի ծրագիրը պետք է նե
րառի կայուն գիտելիքներ և պատկերացում
ներ`
1) հայ ժողովրդի ազգային հիմնախնդիր
ների,
2) հայկական քաղաքակրթության յուրա
հատկությունների ու ստեղծած արժեքների,
3) քաղաքակրթությունների զարգացման

պատմական ընթացքի և արդի փուլի,
4) իր ժողովրդի և պետության կյանքը
կարգավորող իրավական և բարոյական
հիմնական նորմերի, ազգային ավանդույթ
ների նշանակության» [11]:
Չափորոշչային պահանջներում ենթադր
վում է, որ այս կամ այն դասն ուսումնասիրե
լիս սովորողների մոտ պետք է առաջ քաշել,
ուղղորդել, ձևավորել հայրենասիրություն,
սակայն հայրենասիրություն ձևավորելու
համար սոսկ դաս–դասարանային պարապ
մունքները և հայրենասիրության վերաբերյալ
տեսական գիտելիքները բնավ բավարար
չեն սովորողների հայրենասիրության ձևա
վորման, և, որ ամենակարևորն է, հայրենա
սիրության դրսևորման համար: Վ. Գյուլզա
դյանը իր «Ուսուցչի ուղեցույց տետր. Օրվա
դասի պլան» գրքույկում անդրադառնալով
կրթական համակարգում տեղի ունեցող փո
փոխություններին, նշում է, որ «ՀՀ–ում տեղի
ունեցող ժամանակակից կրթական բարեփո
խումներն ուղղված են այնպիսի մանկավար
ժության ստեղծմանը, երբ շեշտը դրվում է ոչ
թե աշակերտի կողմից պատրաստի գիտե
լիքներ վերցնելու և մտապահելու, այլ նրանց
բացահայտման և պարզաբանման վրա,
աշակերտի ինֆորմացիայի ինքնուրույն մշա
կելու կարողությունների զարգացմանը, կր
թության բովանդակության, աշակերտների
պրակտիկ կյանքի և նրանց հետաքրքրու
թյունների կապի ստեղծումը, որը կենտրո
նացված է քննադատական մտածողության
զարգացման և կառուցողական մանկավար
ժության մեջ» [2, 8]:
Հասարակագիտական
առարկաների
միջև միջառարկայական կապի ճիշտ ապա
հովումն ավելի շոշափելի կդարձնի վերոհի
շյալ խնդրի լուծումն ավելի արդյունավետ
կազմակերպելու համար: Հայրենասիրական
դաստիարակության մասով միջառարկայա
կան կապի ապահովումը շատ ուսուցիչների
պնդմամբ երբեմն անհամատեղելի և ան
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հնարին է: Հասարակագիտական առարկա
ների միջև կապի ապահովումը անհրաժեշտ
է իրականացնել այնպես, որ այն իր մեջ նե
րառի ոչ թե զուտ տեսական ինֆորմացիա
և գիտելիքներ, այլ կիրառվի որպես գործ
նական բաղադրիչ՝ ապահովելով ուսումնա
կան նյութի գաղափարական միասնության
խնդիրը: Խորհրդային միության կրթական
համակարգում դասագրքերը գրում էին՝
հաշվի առնելով խորհրդային միության կո
մունիստական գաղափարախոսության իդե
ալական ու սոցիալիստական արժեքները:
Հայաստանի անկախացումից հետո հրա
տարակված հասարակագիտական առար
կաների դասագրքերում բացակայում է
միատարր գաղափարախոսական որևէ մո
տեցում, և յուրաքանչյուր առարկայի դասա
գիրք իր մեջ ներառում է տեղեկատվության
կոնկրետ առարկայի, կոնկրետ ժամանա
կահատվածի, կանոնների ու սահմանում
ների ամբողջություններ: Այս պարագայում
խոսել հասարակագիտական առարկանե
րի միջև կապի ապահովման մասին և դրա
արդյունքում սովորողի մոտ համակողմանի
գիտելիքներ և կարողություններ ձևավորելու
միատեսակ գաղափարի և աշխատանքների
մասին, ուղղակի անիրատեսական է: Ասվա
ծին պիտի հավելենք նաև այն հանգամանքը,
որ այսօր յուրաքանչյուր առարկայի մասով
ուսուցչին առաջին հերթին առաջադրվում է
պահպանել կոնկրետ նեղ առարկայական
իմացություն:
Շատ հաճախ ուսուցիչները միջառարկա
յական կապ ստեղծելու համար փորձում են
դասապրոցեսին, որպես օժանդակ գրակա
նություն, օգտագործել հասարակագիտա
կան առարկաների դասագրքեր, հարակից
առարկաների դիդակտիկ նյութերն ու պա
րագաները, ապավինում են տեսալսողա
կան հոլովակների օգնությանը: Ավելի հմուտ
մանկավարժները փորձում են վարել հա
մակցված դասեր՝ դասին հրավիրելով հա
րակից առարկաների ուսուցիչներին: Շատ
հաճախ, հասարակագիտության ուսուցիչնե
րը հակված են սովորողների մեջ սերմանե
լու քաղաքացիական հասարակության հիմ
նարար այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են`
պատասխանատվությունը,
քաղաքացիա
կան ակտիվությունը, բարոյական կեցված
քը, և այս ամենը չեն համադրում հայրենա
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սեր քաղաքացու գաղափարախոսության,
հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակման
համատեքստի մեջ: Ա. Ս. Մակարենկոն, ան
դրադառնալով սովորողների կարգապահու
թյան խնդրին, գրում է. «Այսպիսով՝ կարգա
պահություն ասելով պետք է հասկանանք
դաստիարակչական ամբողջ աշխատանքի
ընդհանուր արդյունքը» [4, 34]:
Ուսումնասիրելով մի շարք աշխատու
թյուններ մանկավարժության վերաբերյալ
մենք կարող ենք հավաստիացնել, որ դարեր
շարունակ շատ մանկավարժներ հայրենա
սիրական դաստիարակությունը բացառա
պես կապել են օրինակների վերարտադ
րության հետ. այն բազմիցս արտացոլվել է
դաստիարակչական տարբեր համակարգե
րում Ի. Վ. Բաբուրովան իր «Օրինակը, որ
պես դաստիարակության միջոց» հոդվածում
անդրադարձ է կատարում Ա. Չերնաևի աշ
խատությանը, գրում է. «Ա. Չերնաևը, ում
աշխատությունը հրատարակվել է 1909 թ.
գրքույկի տեսքով, փորձում էր հիմնավորել
մեծ մարդկանց կենսագրությունների վրա
հիմնվող դաստիարակչական աշխատան
քի համակարգման և ձևավորման անհրա
ժեշտությունը: Նրա գաղափարն այն էր, որ
միջնակարգ դպրոցում գտնվելու ութ տարի
ների ընթացքում սովորողին ծանոթացնեն
250–500 հանրահայտ մարդկանց կենսագ
րություններին» [9, 118]:
Դաստիարակության համար, որպես մե
թոդ օգտագործվող օրինակների վերար
տադրության պրոցեսը լիարժեք չէ, քանի որ
նմանատիպ օրինակները հաճախ կորցնում
են իրենց արդիականությունը մշակութային
ընկալումների մեջ տեղ գտած փոփոխու
թյունների հետևանքով, որոշ դեպքերում էլ
դրանք կորցնում են իրենց նշանակությու
նը՝ դիտվելով ավելի շատ հետադիմական:
Բանն այն է, որ մեկ ուրիշի օրինակը կրկնե
լը և դրանով բարոյական արժեքների կրող
դառնալը, երբեմն շահագրգիռ չի լինում նաև
այն պարզ պատճառով, որ օրինակների հե
ղինակները շատ հաճախ շրջապատի ան
ձնավորություն չեն: Այստեղ շատ կարևոր է,
որ դաստիարակը (ուսուցիչը) ինքը ստանձնի
այն մարդու դերը, ով օրինակելի պիտի լինի
դաստիարակվողների համար և իր անձնա
կան օրինակով փորձի ազդել սովորողի ինք
նագիտակցության վրա: Յու. Բաբանցկին,
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կարևորելով սովորողներին օրինակների
միջոցով դաստիարակելը, գրում է. «Դեռա
հասության և առանձնապես վաղ պատա
նեկության տարիքում դպրոցականներն ըն
դունակ են թափանցելու ուրիշ մարդկանց
մոտիվացիոն ոլորտը, վերլուծել նրանց գոր
ծողություններն ու արարքները, համադրել
դրանք իր գործողությունների հետ և դրանց
ներգործությամբ փոխել վարքի սովորական
եղանակը կամ կազմավորված հայացքները,
որը բարենպաստորեն է ներգործում նրանց
կողմից բարոյական օրինակների յուրաց
ման վրա» [1, 181]:
Այս պարագայում թե՛ սովորողի անմի
ջական մասնակցությունը և շփումը, թե՛ աշ
խատանքների արդիականությունն ապա
հովված կլինի լիարժեքորեն: Հայաստանում
խնդրի բարդություններից է նաև այն հան
գամանքը, որ շատ դեպքերում սովորողների
ծնողներն են որոշում թե իրենց երեխան ինչ
մասնագիտություն պիտի ունենա, դաստիա
րակության որ ոլորտների ազդեցությունն իր
վրա ավելի շատ պիտի կրի և այլն: Խնդի
րը բազմակողմանի ուսումնասիրելու համար
փորձենք համեմատել արևել յան, հայաստա
նյան, արևմտյան գաղափարամեթոդական
մոտեցումներ: Օրինակ Ա. Ռ. Նուրուտի
դովան, իր ընտանեկան և նախադպրոցա
կան դաստիարակությունը հոդվածում ան
դրադառնալով վերոբերյալ խնդրին, գրում
է. «Ճապոնուհին ձգտում է կարգավորելու
երեխայի վարքը զգացմունքների վրա ազ
դելու միջոցով և բացահայտելով արարքի
հնարավոր հետևանքները՝ նա խուսափում է
երեխայի կամքի և ցանկության հետ առերե
սումից ու հաճախ իր դժգոհությունն արտա
հայտում է անուղղակիորեն» [10, 103]:
Ուսումնադաստիարակչական գործըն
թացի մասնակիցների շրջանում առկա ան
համաչափ և սահմանափակ ընկալումները
ավագ դպրոցականների հայրենասիրական
դաստիարակության և դրա նշանակության
վերաբերյալ հանգեցնում է նրան, որ յուրա
քանչյուրն իր մասով փորձում է սեփական
համոզմունքները հարմարեցնել ցանկալիի
հետ և այս համատեքստում «ճշմարիտ» եզ
րահանգումներ կատարել՝ առանց որևէ վեր
լուծության: Հայրենասիրության և հայրենա
սիրական դաստիարակության վերաբերյալ
սակավ ինֆորմացիան և փորձը հանգեց

նում են լուրջ հետևանքների, միասնական
մտածելակերպի` գաղափարական միասնու
թյան բացակայության, պատասխանատվու
թյան և պատրաստակամության նկատմամբ
ոչ համարժեք վերաբերմունքի: Պատկերա
ցումները սովորողների դաստիարակվա
ծության և դրա չափանիշների վերաբերյալ
պատմական տարբեր ժամանակներում և
տարբեր երկրներում ու հասարակարգերում
շատ տարբեր են եղել, քանի որ դրանց վրա
իր անմիջական ազդեցությունն են թողել հա
սարակական–քաղաքական, սոցիալական,
ազգային, մշակութային և կրոնական հա
մոզմունքներն ու պետական շահը: Հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ սովորողնե
րի հայրենասիրական դաստիարակության
բովանդակության համատեքստում մենք
հասկանում ենք սովորողների գիտելիքնե
րի, հմտությունների, վարքի, բնավորության
գծերի, կարգապահության և պատասխա
նատվության ձևավորումը և պահպանումը,
ինչը հենց նպատակ է ծառայում սովորող
ների կրթադաստիարակչական պրոցեսում,
շատ փխրուն է և իր վրա կրում է արտաքին
բազում ազդակներ: Հանրակրթական դպ
րոցն այսօր սովորողների և հատկապես
ավագ դպրոցականների դաստիարակու
թյան ժամանակակից խնդիրների մեջ չի
առանձնացնում կոնկրետ գործողություննե
րի որևէ համալիր ծրագիր, որն իր մեջ կնե
րառի սովորողների դաստիարակվածության
չափանիշներ և նրանց դաստիարակվածու
թյան աստիճանի գնահատման մեխանիզմ
ները: Շատ հաճախ այն փորձում են դիտել,
որպես ուսուցման հետևանքով առաջացած
և ակնկալվող ցանկալի արդյունք: Այս հան
գամանքը հանգեցնում է նրան, որ սոցիա
լական անհամեմատ լավ կարգավիճակում
գտնվողը, ուսման մեջ միայն բարձր առա
ջադիմություն ունեցողը, դիտվում է դաստի
արակված, ճշմարիտ և օրինակելի: Իրական
պատկերը բնականաբար հեռու է հասա
րակության մեջ առկա թյուրընկալումներից:
Հենց այստեղ է, որ դաստիարակվածության
չափանիշների և գնահատման ձևերի ու մե
թոդների բացակայությունը սովորողների,
որպես հայրենասեր քաղաքացու, դաստի
արակման նպատակի համար խնդիրների
լուծումը չափազանց բարդանում է: Սովո
րողների հայրենասիրական դաստիարակու
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թյան մեջ շատ կարևոր է, որ առանձնացվի և
ուշադրություն դարձվի սովորողների կոնկ
րետ դրսևորումներին:
Արևմտյան երկրներում, հայրենասիրա
կան դաստիարակության խնդիրը դիտվում
է բացառապես անձի սոցիալականացման
համատեքստում` ավագ դպրոցականին մղե
լով սոցիալական և հասարակական արարք
ների: Զարգացած, անմիջական ռազմական
գործողություններից զերծ, տնտեսապես
կայուն երկրներում թերևս հնարավոր կլիներ
վերոհիշյալ ձևով լուծել հայրենասիրական
դաստիարակության հիմնախնդիրը, բայց
զարգացող, ռազմական գործողություն
ներին անմիջական մասնակից, 30%–ից
ավելի աղքատություն ունեցող պետության
համար այն շատ դեպքերում անհամատե
ղելի է: Հանրակրթական ուսումնական հաս
տատություններում հասարակագիտական
առարկաների միջոցով հայրենասիրական
դաստիարակության խնդիրը պիտի դիտար
կել նախ և առաջ այդ առարկաների բովան
դակության, չափորոշչային պահանջների և
հայեցակարգերի ընդհանրացման ու վերլու
ծության համատեքստում: Վ. Ն. Ստոլետովն,
իր «Երկխոսություններ դաստիարակության
մասին» հոդվածի մեջ անդրադառնալով
հայրենասիրական
դաստիարակությանը,
գրում է. «Հայրենիքի նկատմամբ ակտիվ,
գործուն սիրո դաստիարակությունը, հայ
րենասիրական վարքի փորձի ձեռք բերումն
ամենից հեշտ տեղի է ունենում Հայրենիքի
գործերին ու հոգսերին մարդու աստիճանա
կան մասնակցության պրոցեսում» [8, 555]:
Մանրամասն ուսումնասիրելով հասարա
կագիտական առարկաների չափորոշիչնե
րը, առարկայական բովանդակային միջուկ
ները, հայեցակարգերի և հանրակրթական
ուսումնական հաստատության հիմնական
և միջնակարգ դպրոցն ավարտողին ներ
կայացվող ընդհանրական պահանջները,
կարող ենք հստակորեն ընդգծել այն փաս
տը, որ իրավամբ որևէ կոնկրետ առարկա չի
կարող ամբողջությամբ ապահովել սովորո
ղի հայրենասիրական դաստիարակությու
նը: Միջնակարգ (ավագ) դպրոցի շրջա
նավարտին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջներից առանձնացնենք հետևյա
լը՝ ՀՀ պետական չափորոշիչ հոդված 68
կետ 6. «հետևել և պահպանել հասարակա
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կան համակեցության կանոնները, տարբեր
իրավիճակներում քաղաքացիական բարձր
գիտակցություն դրսևորել՝
ա. կարևորել և արժևորել իր ազգային
ինքնությունը,
բ. հասկանալ և հարգել ընտանեկան
կյանքի արժեքները,
գ. խորապես իմանալ և հարգել մարդու
հիմնական իրավունքները և քաղաքացիա
կան ազատությունները,
դ. պատասխանատվություն ցուցաբերել
առօրյա կյանքում, իմանալ, ընդունել և հար
գել ուրիշների իրավունքները, լինել մարդա
սեր, հանդուրժողական վերաբերմունք ունե
նալ շրջապատի մարդկանց նկատմամբ,
ե. հասկանալ մարդկանց կարիքները
և նրանց նկատմամբ դրսևորել հարգալից
վարք,
զ. ցանկացած ծանոթ կամ անծանոթ մի
ջավայրում լինել բարեկիրթ, զուսպ և քաղա
քավարի,
է. օգտակար լինել հարազատ համայն
քին, գործուն մասնակցություն ունենալ նրա
բարեկարգմանը, աշխատանքում լինել գոր
ծունյա և նախաձեռնող, ունակ լինել համա
գործակցելու ծանոթ և անծանոթ անձանց
հետ,
ը. կարողանալ կատարել արդյունավետ
թիմային աշխատանք, ցուցաբերել ինքնու
րույն որոշումներ ընդունելու, իր գործունեու
թյունը պլանավորելու հմտություն,
թ. ունենալ մասնագիտական կողմնորոշ
ման կարողություններ և այլն» [11]:
Ուսումնական
հաստատություններում
կիրառվող պարտադիր և/կամ ցանկալի
փաստաթղթերում անգամ, սովորողների
հայրենասիրական դաստիարակության վե
րաբերյալ որևէ բան առկա չէ և լավագույն
դեպքում այն կարող է արտացոլված լինել
տնօրենի, տնօրենի տեղակալի և դասղեկնե
րի աշխատանքային պլաններում: Վերոբե
րյալից կարող ենք ենթադրել, որ սովորողնե
րի հայրենասիրական դաստիարակությունը
կոնկրետ անդրադարձ կոնկրետ առարկայի
միջոցով չի իրականացնում, և այն ավելի
շատ ենթադրում է, որ պիտի իրականացվի
հասարակագիտական առարկաների ուսու
ցիչների կողմից: Պատմությունը, հասարա
կագիտությունը, հայ եկեղեցու պատմությու
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նը, Հայաստանի աշխարհագրությունը,
ՀԺՊ առարկաների չափորոշիչն ու ծրագիրը
ենթադրում է,որ այս կամ այն դասը սովորո
ղի մոտ պիտի ձևավորի հայրենասիրություն,
բայց դա կրում է և ավելի շատ կարճատև
ազդեցություն, քան թե իրական և մնայուն
դաստիարակության առանձնահատուկ մո
տիվացիա: Գ. Ի. Շչուկինան, անդրադարձ
կատարելով սովորողների դաստիարակու
թյան մեթոդներին, գրում է. «Բարոյական
թեմաներով պատմելու մեթոդը գլխավորա
պես կիրառվում է կրտսեր և միջին դպրոցա
կան տարիքի երեխաների դաստիարակչա
կան աշխատանքում» [6, 454]:
Ցավոք սրտի ուսուցիչները դասապատ
րաստման համար օրվա պլաններում ան
գամ որևէ անդրադարձ չեն կատարում այս
կամ այն դասի հայրենասիրական դրույթնե
րին: Եվ խնդիրը հանգեցնում է նրան, որ տե
սական գիտելիքներ հաղորդելու ժամանակ`
պատմական, սոցիալական, քաղաքացիա
կան, և կրոնական երևույթներին ու գործըն
թացների վերաբերյալ համադրումներ չեն
կատարում: Այս պարագայում արդեն հայ
րենասիրության կոնկրետ դրսևորման գոր
ծոնի պարզաբանումն ու դրանց նկատմամբ
հետևողականությունն ապահովելու գոր
ծընթացը դառնում է ոչ լիարժեք: Այս ամե
նը հանգեցնում է նրան, որ հերոսի արարքն
անգամ հավասարեցնում է անհրաժեշտ և
ցանկալի սովորական մի գործունեության,
որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում սովորո
ղի մոտ: Առկա բացը լրացնելու համար մենք
առաջարկում ենք`
1. դասապատրաստման օրվա պլանում
առանձնացնել կետ տվյալ դասի դաստիա
րակչական և հատկապես հայրենասիրա
կան դաստիարակության վերաբերյալ,
2. դասի նպատակների մեջ առանձնաց
նել ուսուցանվող նյութի դաստիարակչական
առանձնահատկությունները,
3. հնարավորինս կիրառելի դարձնել
ստացված տեղեկատվությունը,
4. կազմակերպել համեմատություններ,
5. գործնական աշխատանքներին կազ
մակերպել հարակից հասարակագիտական
առարկաների ուսուցիչների հետ,
6. առանձին դասեր իրականացնել հա
մակցված` դասը վարել 2 և ավելի ուսուցիչ
ներով,

7. հնարավորինս չափելի և գնահատելի
դարձնել դասի դաստիարակչական մասը,
8.առանձին դասաժամեր կազմակերպել
բնության գրկում, տուն–թանգարաններում,
հասարակական վայրերում
Քանի որ դասի տեսական մասը ավելի
հեշտ չափելի և գնահատելի է, ուստի շատ
ուսուցիչներ մոռացության են տալիս դասի
դաստիարակչական գործոնը և շեշտը դնում
են միայն տեսական գիտելիքների չափելի
ության և հենց դրա վերարտադրման աստի
ճանի գնահատման վրա: Ցավոք սրտի հենց
դրա պատճառով էլ ետին պլան է մղվում հա
սարակագիտական առարկաների դասերի
դաստիարակչական բնույթը: Վերոհիշյալից
խուսափելու համար անհրաժեշտ է տեսա
կան, իմացական նյութի վերարտադրությու
նից զատ գնահատելի դարձնել նաև սովո
րողի ստացած գիտելիքների գործնական
կիրառությունը, դրսևորման առանձնահատ
կությունները հատկապես ավագ դպրոցում:
Որպես այդպիսին իրականացնել`
1. վարքի գնահատումը,
2. տեսական գիտելիքների գործնակա
նում օգտագործելու կարողությունը,
3. գնահատելի դարձնել սովորողի ստեղ
ծագործական մոտեցման ձգտումը,
4. հասարակական, հանրօգուտ, ար
տադպրոցական և արտադասարանային
աշխատանքներում ընդգրկելու կարողու
թյունը,
5. իր սովորածը ուրիշին սովորեցնելու
ձգտումը,
6. առավել բարդ առաջադրանքները հա
մատեղ լուծելու ցանկությունը, 7.պատրաս
տակամությունը,
8. պատասխանատվությունը,
9. անշահախնդրությունը,
10. նպատակասլացությունը
Անվանի մանկավարժ Յան Ամոս Կո
մենսկին անդրադառնալով սովորողնե
րի աշխատանքային դաստիարակությանը
առանձնացնում է հետևյալ միտքը. «Ազնիվ
աշխատասիրություն երեխայի մոտ կարելի
է դաստիարակել ոչ թե զանազան խրատ
ներով ու խորհուրդներով, այլ աշխատան
քային զանազան հանձնարարություններով»
[3, 336]:
Հասարակագիտական
առարկաների
միջև միջանկյալ կապի ճիշտ և բովանդա
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կային կազմակերպումը հնարավորություն
կստեղծի սովորողի մոտ ձևավորելու անկաշ
կանդ վարքն ու պատրաստակամ քաղաքա
ցուն բնորոշ վարքագիծ: Դաստիարակչա
կան ֆոնի վրա կատարված գնահատումը
մեծացնում է սովորողի ինքնավստահությու
նը, բարձրացնում սովորողների աշխատու
նակությունը, հնարավորությունը(պոտենցի
ալը)՝ միաժամանակ արթնացնելով ձգտումը՝
ավելիին հասնելու համար. հետևաբար
կոնկրետ աշխատանքի գնահատումը անփո
խարինելի է իր տեսակով: Ա. Վ. Մուդրիկը,
առանձնացնելով սովորողների խրախուս
ման և ինքնահաստատման առանձնահատ
կությունները, կարևորում է հետևյալ միտքը.
«Ինքնահաստատումը ենթադրում է անձին
գոհացնող ակտիվության դրսևորում կեն
սագործունեության՝ իր համար նշանակալի
ոլորտներում: Ընդ որում՝ անհրաժեշտ է, որ
այդ դրսևորման հաջողությունն ընդունեն ու
խրախուսեն դպրոցականի համար հեղինա
կավոր անձնավորությունները (բնական է,
որ այդ իմաստով ինքնահաստատումը հա
վասարազոր չէ անձի ինքնադրսևորմանը)»
[5, 29]:
Քանի որ հանրակրթական առարկա
յական ծրագրի չափորոշիչների նիշային
գնահատում վերոգրյալի վերաբերյալ չի
նախատեսվում, և շատ դեպքերում այն նե
րառվում է խրախուսական, ձևավորող գնա
հատման մեջ, ուստի մենք առաջարկում ենք
գնահատման համար օգտագործել հետևյալ
ձևերը` խրախուսում գրավոր, խրախուսում
բանավոր, պատվո տախտակների վրա
նկարների տեղադրում, խրախուսման ներ
կայացում, մ/խ,ծ/խ,ա/խ,կ/խ և կատարած
աշխատանքների լուսաբանում տնօրենի
կողմից, ռադիոհանգույցի և սոցիալական
կայքերի միջոցով հնարավորինս հանրայ

նացնելով, թե՛ գնահատումը, և թե՛ սովորո
ղի ձեռք բերումները: Վ. Ի. Սելիվանովն իր
հերթին առանձնահատուկ ուշադրության է
արժանացնում սովորողների խրախուսման
մեթոդներին մեջբերելով հետևյալ միտքը.
«Խրախուսել երեխային պետք է ոչ միայն
վերջնական արդյունքի համար (գրավոր
կամ այլ աշխատանքի ճիշտ կատարումը),
այլև ավելի շատ աշխատասիրության և ինք
նություն ջանքերի, որոնք արտահայտվում
են նրա համար դժվար խնդիրներ լուծելու
դեպքում: Անհրաժեշտ է սովորողին զինել
մարդու կամքի մասին ավելի ճիշտ պատկե
րացումներով, գաղափարներով» [7, 43]:
Ելնելով ուսումնական հաստատություն
ների առանձնահատկություններից՝ մենք
առաջարկում ենք գնահատման համակար
գը մշակել ուսումնադաստիարակչական աշ
խատանքների բովանդակությունը նկատի
ունենալով, հաշվի առնելով ուսումնական
հաստատության առանձնահատկություննե
րը: Այս պարագայում կարող ենք փաստել,
որ ուսուցում և դաստիարակություն գործըն
թացում կարող ենք ապահովել հետադարձ
կապն ու սովորողների մղումը կոնկրետ գոր
ծողությունների՝ ապահովելով նրանց ընդ
գրկվածությունը, օրինակ ծառայելու, սովո
րածը և կատարած որևէ աշխատանքը մեկ
ուրիշին սովորեցնելու կարևորագույն մոտե
ցումը: Ստորև ներկայացնում ենք սովորող
ների դաստիարակչական աշխատանքների
նիշային գնահատման համար մեր մշա
կած մոդելը (տե՛ս աղ յուսակ 1): Սովորողնե
րի դաստիարակչական աշխատանքների
սանդղակը և գնահատման մոդելը պիտի
հասանելի լինի ուսումնական հաստատու
թյան կրթական գործընթացի բոլոր մասնա
կիցների համար:

Աղ յուսակ 1
Սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների գնահատման սանդղակ
էքսկուրսիաների, արտադպրոցական և արտադասարանային հանրօգուտ աշխատաք
ներ (շաբաթօրյակներ, դասղեկական ժամեր, միջոցառումներ և այլն)
ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ
1. Պատասխանատվություն և պար
տաճանաչություն
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2. Պատրաստակամություն
3. Համագործակցային աշխատանք
4. Ստեղծագործ մտածելակերպը և
լուծումներ առաջարկելը
5. Ակտիվություն
6. Նախաձեռնողականություն
7. Նվիրվածություն
8. Կարգապահություն
9. Աշխատանքը մինչև վերջ հասցնե
լու կարողություն
10. Կատարած աշխատանքի արդյու
նավետություն

Նիշային գնահատում
91 – 100		
71 – 90
Գերազանց		
շատ լավ

51 – 70		
լավ 		

21 – 50		
բավարար

1–20
անբավարար

Հանրային գնահատում
1. Կատարված աշխատանքի լուսաբանում այդ թվում սոցիալական կայքերում
2. Հանրային քննարկում և համեմատություն
3. Առանձնահատկությունների բացահայտում
4. Սոցիալականացում
5. Խրախուսում (պարգևատրում 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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ԼԻԼԻԹ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏԱՓՈՐՁԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տարբեր ոլորտների մասնագետների աշ
խատանքային գործունեության մեջ ընդլայն
վում և խորանում է տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների կիրառումը՝ պայմանավորված,
մի կողմից դրանց անընդհատ զարգացման
միտումներով, մյուս կողմից՝ շուկայական
պահանջներով: Այս օրինաչափությունը
առկա է նաև կրթական ոլորտում, որտեղ
տարբեր մասնագիտացումների մանկա
վարժներ կրթության որակի բարձրացման
նպատակով օգտագործում են տարատե
սակ կիրառական ծրագրային փաթեթներ,
ինչպես նաև համացանցի ընձեռած հնարա
վորությունները: Ակնհայտ է, որ դրանց կի
րառման արդյունավետությունը կախված է
մանկավարժների տեղեկատվական–հաղոր
դակցական տեխնոլոգիաներին (այսուհետ`
ՏՀՏ) տիրապետելու պատրաստվածության
մակարդակից: Ուստի դասավանդողների
ՏՀՏ տիրապետելու պատրաստվածության
մակարդակի բարձրացման հիմնահար
ցը մշտապես արդիական է: Արդիական և
չափազանց կարևոր են մնում կրթական
հաստատություններում ՏՀՏ առարկանե
րի դասավանդման արդյունավետ մեթոդի
կաների մշակման և ներդրման հարցերը
(1, 2): Ներկայումս միջնակարգ ուսումնա
կան հաստատություններում (միջին և ավագ
դպրոցում) դասավանդվում է «Ինֆորմա
տիկա» առարկան, իսկ բուհերում՝ տարբեր
մասնագիտություններով սովորողների հա
մար, «Տեղեկատվական–հաղորդակցական
տեխնոլոգիաներ» առարկան: Բոլոր մա
կարդակներում MS Office բազմաֆունկցիո
նալ ծրագրային փաթեթը պարտադիր ընդ
գրկված է առարկայական ծրագրերում: Դա
պայմանավորված է այդ կիրառական փաթե
թի կարևորությամբ և համընդհանրությամբ:
Ելնելով այժմեական իրողությունից, երբ ու
սումնական գործընթացը շարունակական

բնույթ ունի, ինչպես նաև հաշվի առնելով Mi
crosoft Office կիրառական ծրագրային փա
թեթի Word, Excel, Power Point ծրագրերի շա
րունակական զարգացումը և օգտագործման
լայն տիրույթը՝ պարբերաբար անհրաժեշ
տություն է առաջանում արդիականացնելու
նախորդ գիտելիքները և խորացնելու նշված
ծրագրերի տիրապետման մակարդակը:
Ինֆորմատիկայի առանձին բաժինների
դասավանդման գործընթացում հիմնակա
նում առկա է որոշակի ավանդականություն,
այն է, բաժիններից մեկի ուսուցումն սկսվում
է նախորդի յուրացումից հետո, որը որպես
մոտեցում, կիրառվում է տարբեր կիրառա
կան ծրագրեր (փաթեթներ) ուսումնասիրե
լիս: Այսպիսի մոտեցում է կիրառվում, մաս
նավորապես, Microsoft Office կիրառական
ծրագրային փաթեթի Microsoft Word տեքս
տային խմբագրիչի, էլեկտրոնային աղ յու
սակների մշակման Microsoft Excel ծրագրի,
շնորհանդեսների ստեղծման Microsoft Power
Point ծրագրի դասավանդման ընթացքում:
Այս պարագայում դրանց ուսումնասիրության
հաջորդականության որոշումը իր մեջ կրում
է սուբյեկտիվության տարր՝ ծրագրերի ընտ
րության նախապատվությունը շատ հաճախ
մնում է դասավանդողի հայեցողությանը:
Այդ իրավիճակում վերոնշյալ ծրագրե
րի յուրացումը լավագույնս կազմակերպելու
համար հեղինակի կողմից մշակվել և առա
ջարկվել է ինֆորմատիկայի դասավանդման
նոր համընդհանուր մեթոդիկա [3]՝ հիմնված
նշված ծրագրերի համեմատական վերլու
ծության վրա, որի արդյունավետության նա
խադրյալները առկա էին, բայց վարկածը
հիմնավորելու համար հարկավոր էր իրա
կանացնել գիտափորձ:
Առաջարկված մեթոդիկայի իմաստը հա
կիրճ կարելի է ձևակերպել այսպես.
•
(Word, Excel, Power Point) ծրագրերի

201

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

նպատակը, ինչի համար են դրանք ստեղծ
վել և ինչ հնարավորություններ են ընձեռում,
•
աշխատանքային պատուհանները,
ներդիրները, գործիքները, դրանց համադ
րումը և համեմատումը,
•
ծրագրերի աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները:
Ակնհայտ է, որ կան ներդիրներ (աշխա
տանքային գործիքների խմբեր), որոնք կրկն
վում են (Word, Excel, Power Point) ծրագ
րերում և նմանատիպ գործողությունների
հնարավորություն են տալիս, և կան ներդիր
ներ, որոնք բնորոշ են միայն տվյալ ծրագրին՝
ելնելով նրա ստեղծման նպատակից:
Դասավանդման նման մոտեցումը, որով
ի ցույց են դրվում նշված ծրագրերի հրամա
նային տողերի, ներդիրների, պատուհաննե
րի, աշխատանքային գործիքների նմանու
թյուններն ու առանձնահատկությունները,
տրամաբանական կապերը, թույլ է տալիս
նաև օգտագործել և զարգացնել սովորողի
համակարգային–համակցական մտածողու
թյունը:
Գիտափորձի նպատակն էր հիմնավորել,
որ նոր մե
թո
դի
կան թույլ է տա
լիս դա
սա
վանդվող նյութի բովանդակությունը, ուսում
նական ծրագրերով նախատեսված ժամե
րի քանակին համապատասխան, դարձնել
ավելի ընկալելի և մատչելի յուրացման հա
մար, թույլ է տա
լիս խո
րաց
նել ստաց
ված
գիտելիքների մակարդակը առարկայական
ուսումնական պլանով նշված ժամաքանակի
ընթացքում:
Գիտափորձի նկարագրությունը
Քանի որ MS Office փաթեթի ուսումնա
սիրությունը սկսվում է միջնակարգ դպրո
ցում, այնուհետև ստացված գիտելիքները
և հմտությունները խորացվում են ավագ
դպրոցում, բուհում, մեր կողմից մշակված
համեմատական վերլուծության սկզբունքով
դասավանդման նոր մեթոդիկայի արդյունա
վետությունը գնահատելու նպատակով ան
ցկացվել է մանկավարժական գիտափորձ
Երևանի Ն. Զարյանի անվան №130 հիմնա
կան և Տ. Շևչենկոյի անվան №42 ավագ դպ
րոցներում, ինչպես նաև ՀՊՄՀ–ում:
Գիտափորձի կազմակերպումը ՀՊՄՀ–
ում պայմանավորված էր երկու հանգա
մանքով: Առաջինը՝ հեղինակի սերտ կապը
բուհի հետ որպես հայցորդ և բազմամյա
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դասավանդումը «Ինֆորմատիկայի և դրա
դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնում
հնարավոր դարձրին փորձարկման իրա
կանացումը: Մյուս կողմից, ՀՊՄՀ–ն բուհի
լավագույն օրինակն է նման գիտափորձ կա
տարելու, քանի որ պատրաստում է մանկա
վարժներ բոլոր մասնագիտություններով (4),
որոնց գիտելիքներից էլ կախված է հասա
րակության կրթության մակարդակը:
ՀՊՄՀ «Ինֆորմատիկայի և դրա դասա
վանդման մեթոդիկայի» ամբիոնում «ՏՀՏ
մասնագիտական նպատակներով» առար
կայի ուսումնական ծրագրում MS Office
ծրագ
րային փա
թե
թի (Word, Excel, Power
Point) ուսումնասիրման համար նախատես
ված է 2 ժամ դասախոսություն և 10 ժամ լա
բորատոր աշխատանք: Միջնակարգ դպրո
ցում 8–րդ դասարանում «Ինֆորմատիկա»
առարկայի դասավանդմանը տրամադրվում
է երեսունչորսժամյա դասընթաց, որից 6
ժամն է հատկացված էլեկտրոնային աղ յու
սակների և տեքստային խմբագրիչի ուսում
նասիրման համար, իսկ 9–րդ դասարանում՝
34 ժամից 12 ժամ: Ավագ դպրոցի բնագիտա–
մաթեմատիկական հոսքի 10–րդ դասարա
նում տրամադրվում է 34–ժամյա դասընթաց,
որից 20–ն է նախատեսված էլեկտրոնային
աղ յուսակների, տեքստային խմբագրիչի և
ցուցադրությունների ստեղծմանը, իսկ ընդ
հանուր և հումանիտար հոսքերի 34–ական
ժամից` 20–ականը: Ընդհանուր և հումանի
տար հոսքերի 11–րդ դասարանում 34–ժամյա
դասընթացներից 4–ն է նախատեսված ցու
ցադրությունների ստեղծմանը, իսկ բնագի
տա–մաթեմատիկական հոսքի 11–րդ դա
սարանում այդ ծրագրերի ուսումնասիրումը
նախատեսված չէ (5, 6, 7):
Ակնհայտ է, որ նման սուղ դասաժամերի
և ուսումնասիրվող նյութի մեծ ծավալի դեպ
քում ապահովել գիտելիքների և հմտություն
ների պահանջվող մակարդակ բավականին
դժվար է:
Դասավանդման նոր մեթոդիկայի գիտա
փորձի նպատակներն են եղել.
•
ստուգել` տվյալ մեթոդիկայի կիրա
ռումը ուսանողներին տալիս է արդյոք բազ
մակողմանի գիտելիքներ և հմտություններ,
•	վերլուծել մեթոդիկայի արդյունավե
տությունը,
•
ձևավորել բազմագործոն մոդել:
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Հարկ է նշել, որ այստեղ բազմագործոն
մոդել հասկացությունը պայմանավորված
է դասավանդման նոր մեթոդիկայի և կի
րառման օբյեկտների բազմազանությամբ
(ուսուցանվողների խմբեր, ընդ որում տար
բեր տարիքային և մասնագիտության ու
մասնագիտացման, տարաբնույթ ուսումնա
կան հաստատություններում՝ միջնակարգ և
ավագ դպրոցներ, բուհեր) (8):
Պետք է նշել, որ մանկավարժական գի
տափորձը բաղկացած է որոշակի փուլերի
հաջորդականությունից (9).
•	փորձի գաղափարի առաջադրում,
•	հիմնախնդրի ձևակերպում,
•
փորձի հիպոթեզի ձևակերպում և
պլանավորում,
•
կազմ ակ երպ ա–ն ախ ապ ատր աս
տական փուլ,
•	գործնական փուլ,
•	փորձի արդյունքների վերլուծու
թյուն,
•
ամփոփում:
Ներածություն բաժնում արդեն քննարկ
վել են ա
ռա
ջին ե
րեք փու
լե
րը: Այժմ նկա
րագրենք գիտափորձի նախապատրաստա
կան փուլը:
Գիտափորձի նախապատրաստական
փուլի կազմակերպումը
Ընդհանուր դեպքում այս փուլը ներա
ռում է հետևյալ գործընթացները. փորձի ան
ցկացման համաձայնեցում, փորձի օբյեկտ
ների ընտրություն և անհրաժեշտության
դեպքում դրանց ճշգրտում, մեթոդական
ապահովման և հետազոտական գործիքա
շարի նախապատրաստում, այս ամենի հետ
մեկտեղ ամրագրելով կատարողներին և
իրականացման ժամկետները (10):
Մանկավարժական գիտափորձի նախա
պատրաստման գործընթացը կարող է լրջո
րեն ազդել փորձի արդյունքի վրա, այսպես
օրինակ, եթե ստուգողական օբյեկտը (խում
բը, դասարանը) նախապես չի ընտրվել կամ
չի հավասարակշռվել փորձնականի հետ,
հնարավոր չէ ստանալ հավաստի արդյունք
ներ (11):
Փորձի իրականացման համար նշանա
կություն ունի սովորողների կամ նրանց խմ
բերի (օրինակ, դասարան և խումբ բուհում)՝
որպես փորձի օբյեկտ ընտրությունը: Շատ
թույլ խմբի դեպքում փորձը դատապարտ

ված է ձախողման, իսկ ուժեղի դեպքում
հնարավոր է ոչ ճիշտ (իրականից գերա
զանցված) արդյունքներ:
Ընդհանուր դեպքում սպասվելիք արդյուն
քի առկայությունը կամ բացակայությունը
որոշվում է օբյեկտի այն որակների մակար
դակով, որոնք պայմանավորված են փորձի
ազդեցությամբ: Սակայն, մանկավարժությու
նում առայժմ հստակ նկարագրված չեն այն
պիսի չափանիշներ, որոնց նկատմամբ հնա
րավոր լիներ չափել այդ փոփոխությունները:
Յուրաքանչյուր մասնավոր դեպքում համե
մատման համար որպես (չափորոշիչ) էտալոն
ընդունվում են ստուգվող խմբի ցուցանիշնե
րը, որում ընթանում է սովորական մանկա
վարժական գործընթաց՝ առանց փորձնա
կան ազդեցությունների (10):
Գիտափորձի անցկացման համար մեր
կողմից ընտրվել է միջին արդյունքներով
խումբ՝ նախնական գիտելիքների մակար
դակի գնահատման եղանակով: Հետագա
յում փորձի ժամանակ համեմատվող խմբերը
նախապես համապատասխանեցվել են ըստ
նախնական (սկզբնային) տվյալների և ման
կավարժական գործընթացի պայմանների:
Փորձի մեթոդաբանական ապահովումը
ներառել է փորձարարական ազդեցություն
ների կազմակերպման համար անհրաժեշտ
բոլոր մանկավարժական նյութերը. փորձնա
կան դասերի դիդակտիկ նյութերը, փորձնա
կան ուսումնական պլաններն ու ծրագրերը,
ուսումնական գրականությունը, ուսուցման
տեխնիկական միջոցներն ու ձեռնարկները
և այլն:
Մանկավարժական գիտափորձի ժամա
նակ որպես մեթոդաբանական ապահովման
բաղկացուցիչ օգտագործվել է հեղինակի
կողմից մշակված մեթոդական ձեռնարկը (3):
Օբյեկտի բնութագրիչների վիճակի ամ
րագրման և չափման համար առանձնա
հատուկ ուշադրություն է պահանջում մե
թոդաբանական
միջոցների՝
թեսթերի,
ստուգողական աշխատանքների, հարցա
թերթիկների, դիտարկումների պլանների և
ձևաթղթերի նախապատրաստումը, որոնք
գիտափորձի իրականացման համար նա
խապես մշակվել և անհրաժեշտ քանակով
բազմացվել են: Գիտափորձի ընթացքում
կիրառվել է ժամանակակից «Hot Potatoes»
ծրագրային փաթեթը, որի ընտրման հիմնա
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վորումը բերված է ստորև:
Փորձի մակարդակն ու որակը զգալիո
րեն բարձրանում է, երբ նախապատրաս
տական փուլում իրականացվում է որոշակի
ուսումնասիրություն՝ մեթոդական նյութերի
փորձարկման նպատակով: Այդ ուսումնա
սիրությունը կատարվել է մինչև հիմնական
փորձը. մասնակիցների սահմանափակ քա
նակով, ինչը օգնել է փորձի պլան–ծրագրի
կազմմանը: Այսպես` MS Office ծրագրային
փաթեթում ընդգրկված ծրագրերի ուսում
նասիրման որոշ թեմաներ (օրինակ, Excel–ի
մաթեմատիկական և տրամաբանական
ֆունկցիաները) ուսումնասիրվել են այդ մե
թոդիկայով տարբեր ուսումնական հաս
տատություններում (դպրոցում, բուհում) և
տարբեր խմբերում (դասարաններում, ուսա
նողական խմբերում, վերապատրաստվող
մասնագետների խմբերում):
Գիտափորձի գործնական փուլի կազ
մակերպումը
Այս փուլում օբյեկտը դիտարկվում է փոր
ձարարական միջավայրում, և հետազոտողը
հետևում է հետազոտվող բնութագրիչների
փոփոխությունների ուղղությանը, մեծությա
նը և կայունությանը:
Այս փուլի իրականացման ժամանակ
առանձնացվում է երեք ենթափուլ՝ հաստա
տագրող, ձևավորող և ստուգող, որոնցից յու
րաքանչյուրն ունի իր որոշակի նպատակը:
Առաջին ենթափուլի (հաստատագրող
փորձ) հիմնական նպատակը փորձի ըն
թացքում հսկման ենթակա բոլոր բնութագ
րիչների և փաստարկների սկզբնական մա
կարդակի որոշումն է (ամրագրումը):
Դիտարկումների և փաստաթղթերի ու
սումնասիրման միջոցով որոշվել է փորձի
իրականացման համար անհրաժեշտ պայ
մանների բավարար լինելը և գնահատվել
փորձի մասնակիցների վիճակը: Եվ ամե
նակարևորը՝ որոշվել է հետազոտությանը
մասնակցող խմբերի գիտելիքների, ունա
կությունների և հմտությունների մակարդա
կը, դրանց գնահատման ներկայումս գործող
մեթոդներով:
Երկրորդ ենթափուլում գրանցվել են սո
վորողների վրա իրականացվող միջոցա
ռումների ազդեցությունների տվյալները,
ինչպես նաև գիտափորձի կազմակերպման
հետ կապված բացթողումները և բարդու
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թյունները:
Երրորդ ենթափուլում կա
տար
վել է ու
սումնական գործընթացի բոլոր վերջնական
բնութագրիչների ամրագրումը՝ նկարագրու
թյուններ, գնահատականներ:
Ինչպես հայտնի է փորձարարական հայ
տանիշի որոնման կազմակերպումը կարելի
է իրականացնել տարբեր եղանակներով՝
գծային, զուգահեռ և խաչվող փորձերի մի
ջոցով [10]:
Գծային սխեմայի դեպքում կատարվում է
օբյեկտի համեմատումն ինքն իր հետ ուսու
ցողական գործընթացի տարբեր փուլերում:
Այս մոտեցումը կիրառելի է այն դեպքում,
երբ հետազոտվող երևույթի կախվածու
թյունը սովորողների գիտելիքների ունա
կությունների և հմտությունների աճից հա
մեմատաբար փոքր է: Զուգահեռ սխեմայի
հիմքում ընկած է երկու և ավելի օբյեկտների
համեմատությունը, որն ունի տարբերակում
ներ՝ համեմատություն միակ նմանության և
միակ տարբերության եղանակներով:
Միակ տարբերության եղանակով զու
գա
հեռ փորձն ա
վե
լի դժ
վար է, քա
նի որ
ենթադրվում է ուսուցման բոլոր փաստարկ
ների համապատասխանեցում (հավասա
րակշռում) օբյեկտների երկու խմբերում: Այ
նուհետև փորձարկվող խմբում կատարվում
է փորձարարական ազդեցությունը, իսկ մյու
սում (հսկման խմբում) գործընթացը գնում է
առանց այդպիսի ազդեցության: Եթե ստաց
վի, որ փորձարկվող խմբում ուսուցման ար
դյունքները ավելի բարձր են, քան հսկման
խմբում (միակ տարբերություն), ապա դա
համարվում է փորձարարական ազդեցու
թյան կիրառման արդյունք:
Մեր կողմից իրականացված գիտափոր
ձի ժամանակ կիրառվել է զուգահեռ սխեման՝
միակ տարբերության եղանակի միջոցով:
Վերոնշյալ յուրաքանչյուր ուսումնական
հաստատությունում սկզբում գնահատվել են
ուսանողների գիտելիքները ավանդական
մոտեցումների հիման վրա, ինչից հետո կի
րառվել է նոր դասավանդման մեթոդիկան և
անցկացվել գիտելիքների գնահատում Hot
Potatoes միջավայրում:
Մեթոդիկան փորձարկվել է «Տեղեկա
տվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիա
ներ» առարկայի շրջանակում: Փորձն իրա
կանացվել է մեկ կիսամյակի ընթացքում Խ.
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Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ երկու տարբեր
ֆակուլտետում (Կուլտուրայի ֆակուլտետ և
Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ)՝ նույն
մասնագիտությամբ սովորող 2–ական խմբե
րում, համապատասխանաբար 11–հոգանոց
և 15–հոգանոց, որոնց հատկացված է եղել
12 դասաժամ: Գիտելիքների յուրացման
ընթացիկ վիճակը ստուգվել է 2 գրավոր
(թեստային) աշխատանքների միջոցով: Գի
տափորձի ժամանակ 1–ին խմբում (հսկվող
խումբ) դասավանդումը իրականացվել է
ավանդական եղանակով, իսկ 2–րդ խմբում
(փորձարկվող խումբ) առաջարկված նոր
մեթոդիկայով: Նմանատիպ սկզբունքով
գիտափորձ է իրականացվել նաև «Ինֆոր
մատիկա» առարկայի շրջանակում մեկ կի
սամյակի ընթացքում Երևանի Ն. Զարյանի
անվան №130 հիմնական դպրոցի 7–րդ և 8–
րդ դասարաններից չորսում և Տ. Շևչենկոյի
անվան №42 ավագ դպրոցի՝ 10–րդ և 11–րդ
չորս դասարաններում:
Ընտրված թեսթավորման համակարգի
հիմնավորումը
Բուհերի ուսուցման մոդուլ–վարկանի
շային համակարգին անցման արդյունքում,
թեսթավորման գործընթացը կարևոր դեր
ունի: Նախնական փուլում ուսանողի ծան
րաբեռնվածությունը անխուսափելիորեն մե
ծանում է, քանի որ ըստ ուսումնական ծրագ
րերի՝ ինքնադասապատրաստմանը ավելի
շատ ժամանակ պետք է հատկացնել: Մյուս
կողմից, ընդլայնվում է նաև սովորեցնողի
պարտավորությունների շրջանակը՝ ներա
ռելով գիտելիքների որակի հսկումն ու հաշ
վետվությունների վարումը:
Ուսանողների ինքնահսկման գործըն
թացների և գիտելիքների հատվածային և
վերջնական ստուգման կազմակերպման,
վիճակագրության և հաշվետվությունների
կազմման աշխատանքներն էապես կարե
լի է նվազեցնել կիրառելով թեսթավորման
էլեկտրոնային համակարգեր: Այդ տիպի հա
մակարգերից առավել հուսալիների և մատ
չելիների (կիրառման տեսանկյունից) դասին
է պատ
կա
նում «Hot Potatoes» ծրագ
րային
փաթեթը, որը համաշխարհային ճանաչում
և կիրառում ունի: Այդ համակարգի կարևոր
առանձնահատկություններից և առավե
լություններից է յուրացման պարզությունը,
որակական բարձր մակարդակով կցումը

հեռավար ուսուցման Moodle համակարգին,
անվճար օգտագործումը և այլն: Hot Pota
toes համակարգի հիմնական հնարավորու
թյուններն են. սովորեցնողները կարող են
ինքնուրույնաբար ստեղծել ինտերակտիվ
առաջադրանքներ, առանց տիրապետելու
ծրագրավորման լեզուների: Հնարավոր է
մշակել 10 տեսակի վարժություններ տար
բեր առարկաների գծով, ընդ որում դրանք
կարող են լինել տարբեր լեզուներով, կարե
լի է օգտագործել տարաբնույթ տեքստային,
գրաֆիկական, ձայնա– և տեսատեղեկույթ:
Առաջադրանքները պահպանվում են web–
էջի ստանդարտ ձևաչափով, ինչը թույլ է
տալիս թեսթավորումն իրականացնել կա
մայական համակարգչի վրա, առանց որևէ
լրացուցիչ ծրագրային փաթեթ տեղադրելու:
Հնարավոր է ստեղծված ծրագրային կիրա
ռություններն օգտագործել առցանց ռեժի
մում, առանց միանալու համացանցին:
Կիրառական ծրագրի վրա աշխատելիս
նյութերը կարելի է պահպանել նաև հետագա
խմբագրական աշխատանքներ կատարելու
նպատակով: Տարբերակները պահպանվում
են html ձևաչափով, և դրանք կարելի է տե
ղադրել նաև համացանցում, ինչպես նաև
օգտագործել ցանցից դուրս: Սովորողի հա
մար կարևոր է նաև այն, որ վերջինս կարող
է իր համար նախընտրելի ժամին և պայման
ներում դիտել կատարված աշխատանքնե
րը, ինչպես ընդհանուր տեսքով, այնպես էլ
թեսթի յուրաքանչյուր հարցի կտրվածքով:
Սովորեցնողն ունի գործիքներ, որոնցով
հնարավոր է դառնում այդ տվյալների օպե
րատիվ մշակումը, տեղադրումը կայքում,
ինչպես նաև տվյալների տարբեր բարդու
թյան վերլուծությունների իրականացումը:
Այդ տվյալները հետագայում կարող են օգ
տագործվել ուսանողների ատեստավորման
ժամանակ՝ գործընթացի հետ կապված ձևա
վորելով բազմազան հաշվետվություններ
կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:
Վերոնշյալ առավելությունները հիմք հանդի
սացան Hot Potatoes էլեկտրոնային թեսթա
վորման համակարգի ընտրության համար:
Գիտափորձի արդյունքների վերլուծու
թյունը
Գիտափորձի ընթացքում ստացված
տվյալների հիման վրա եզրահանգումների
կայացման գործընթացն իրականացվել է
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տրամաբանական գործառույթների՝ վերլու
ծության, սինթեզի, ինդուկցիայի և դեդուկ
ցիայի միջոցով:
Ստորև բերված են Երևանի Ն. Զարյա
նի անվան №130 հիմնական դպրոցում և Տ.
Շևչենկոյի անվան №42 ավագ դպրոցում,

ինչպես նաև ՀՊՄՀ–ում, իրականացված
գիտափորձի արդյունքները: Արդյունքները
համեմատվել են խմբի միջին և նվազագույն
գնահատականների վիճակագրական վեր
լուծության հիման վրա (համապատասխա
նաբար աղ. 1,2,3):

գիտելիքների յուրացման
ստուգման 1–ին գրավորի
միջին գնահատականը

գիտելիքների
յու
րացման ստուգման
2–րդ գրավորի միջին
գնահատականը

գիտելիքների յու
րացման նվազա
գույն շեմ (գ
նա
հատական)

ավանդական
մեթոդիկայով
դասավանդման արդյունքում
գնահատման միջին միավորը
1–ին խումբ (հսկվող խումբ)

6.5

7

5

նոր մեթոդիկայով դասավանդ
ման արդյունքում գնահատման
միջին միավորը 2–րդ խումբ
(փորձարկվող խումբ)

7

8

5

կիրառված մեթոդիկան

Աղ. 1. Ն. Զարյանի անվան №13 հիմնական դպրոց, 7–րդ դասարան
գիտելիքների յուրաց
ման ստուգման 1–ին
գրավորի միջին գնա
հատականը

գիտելիքների
յու
րացման ստուգման
2–րդ գրավորի մի
ջին գնահատականը

գիտելիքների յու
րացման նվազա
գույն շեմ (գնահա
տական)

ավանդական մեթոդիկայով դա
սավանդման արդյունքում գնա
հատման միջին միավորը 1–ին
խումբ (հսկվող խումբ)

5.5

6.8

5

նոր մեթոդիկայով դասավանդման
արդյունքում գնահատման միջին
միավորը 2–րդ խումբ (փորձարկ
վող խումբ)

6.7

8.5

6

կիրառված մեթոդիկան

Աղ. 2. Տ. Շևչենկոյի անվան №42 ավագ դպրոց 11–րդ դասարան
գիտելիքների յուրաց
ման ստուգման 1–ին
գրավորի միջին գնա
հատականը

գիտելիքների յուրաց
ման ստուգ
ման 2–րդ
գրավորի միջին գնա
հատականը

գիտելիքների յու
րացման նվազա
գույն շեմ (գնահա
տական)

ավանդական
մեթոդիկայով
դասավանդման արդյունքում
գնահատման միջին միավորը
1–ին խումբ (հսկվող խումբ)

14

15.5

8

նոր մեթոդիկայով դասավանդ
ման արդյունքում գնահատման
միջին միավորը 2–րդ խումբ
(փորձարկվող խումբ)

14.5

17.5

9

կիրառված մեթոդիկան

Աղ. 3. ՀՊՄՀ–ում մանկավարժական գիտափորձի արդյունքները
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Հարկ է նշել, որ գիտափորձի ընթացքում
իրականացվել է նաև դասավանդվողների
հոգեբանական, զգացական և այլ չափանիշ
ներով բնութագրվող վիճակի դիտարկում և
գնահատում, հիմնվելով մանկավարժության,

ուսումնական գործընթացում ազդեցություն
ունեցող մի քանի հիմնական չափանիշնե
րի վրա (12): Ստորև բեր
ված ա
ղ յու
սա
կում
ներկայացված են այդ դիտարկումների ար
դյունքները ըստ չափանիշների (աղ. 4):

գնահատման չափանիշ

հսկվող խումբ

փորձարկվող խումբ

յուրացված գիտելիքի,
հմտության ծավալը

համապատասխանում է
Ավելի շատ, քան նախատեսված է
ուսում
ն ական պլանին,
ուսում
ն ական պլանով, ծրագրով
ծրագրին

հասցրել են անցնել քիչ,
սովորողների աշխատանքի արդյունավետու
հասցրել են անցնել
քան փորձարկվող խմ
թյունը
ավելին, քան հսկվող խմբում
բում
պարապմունքների ընթացքում և
վերջում սովորողների հոգնածության աստի միջին
ճանը` ըստ Ս.Ա.Կոսիլովի աղ յուսակի

ցածր

նյութի յուրացման աստիճանը`
ըստ սեփական հետազոտությունում օգտա միջինից ցածր
գործման արդյունքների

միջինից բարձր, շատ են հիշել և
ակտիվ օգտագործել ինքնուրույն
հետազոտությունում

ուսուցման ընթացքում
ինքնուրույնության աստիճանը

միջինից բարձր
(համեմատման եղանակ)

միջին

ուսուցչի բեռնվածության
աստիճանը հետազոտական աշխատանքնե բարձր
րի կազմակերպման ընթացքում

միջին

սովորողների բարոյական բավարարվածու
միջին
թյան աստիճանը

բարձր

ուսուցիչների բարոյական բավարարվածու
միջին
թյան աստիճանը

բարձր

Աղ. 4. Ուսումնական գործընթացում ազդեցություն ունեցող չափանիշներ
Գիտափորձի արդյունքները ցույց են տա
լիս, որ չնայած տարբեր ուսումնական հաս
տատություններում մասնակիցների թիվը
տարբեր է, այնուամենայնիվ, արդյունքնե
րը նույնն են (համադրելի են): Այն է. բոլոր
ուսումնական հաստատություններում սո
վորողները կարողանում են հաղթահարել
նվազագույն գիտելիքների շեմը, բոլոր գնա
հատվածների միջին ցուցանիշը բարձր է:
Տվյալ մեթոդիկան թույլ է տալիս հայտնաբե
րել գիտելիքների և հմտությունների թաքն
ված, դժվարությամբ ճանաչվող բաղադրիչ
ները, իսկ դա հակադարձ կապով խթանում
է սովորողների աշխատանքը՝ առաջացնե

լով հետաքրքրություն, ինչպես նաև ձևա
վորում գիտելիքների ամբողջականություն:
Սովորողի մոտ տեսական գիտելիքների
իմացությունը, գործնական կարողություն
ներն ու հմտությունները, ստեղծագործա
կան մտածողության վարպետությունը հան
դես են գալիս գիտելիքների յուրացման նոր
մակարդակով` ապահովելով բազմաչափա
նիշային մոտեցում:
Եզրակացություն
Գիտափորձը հիմնավորեց նոր մեթոդի
կայի բազմագործոն արդյունավետությու
նը: Ուստի, հաշվի առնելով դասաժամե
րի քանակի սուղ լինելը, ուսումնասիրվող

207

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

նյութի մեծ ծավալը և որպես գերնպատակ`
պահանջվող հմտությունների տիրապետ
ման ապահովելը, նպատակահարմար է դի

տարկ
ված ծրագ
րե
րի (Word, Excel, Power
Point) թեմաները դասավանդել նոր մեթո
դաբանությամբ:
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ԱՆԱՀԻՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ՈՐՊԵՍ
ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԻՄՔ
«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի
հիմնական նպատակն է տարրական դպրո
ցի սովորողների մեջ ձևավորել նախնական
պատկերացումներ բնության տարրերի ու եր
ևույթների, իր և իր շրջապատի վերաբերյալ:
Դասընթացի խնդիրն է սովորողի աշխար
հայացքի ձևավորմանը զուգահեռ նրա մեջ
զարգացնել հանրակրթության պետական
չափորոշչով սահմանված ճանաչողական
կարողություններ և հմտություններ: Դասըն
թացի նպատակն է նաև բնության անկենդան
և կենդանի տարրերի, մարդու, Երկիր մոլո
րակի` որպես մարդկության ընդհանուր տան
սկզբնական ուսումնասիրությունը:
Դասընթացն իրականացվում է`
ա)	սովորողի առողջության պահպան
մանը և անվտանգ կենսագործունեությանն
ուղղված ուսումնական գործունեության
իրականացմամբ,
բ) իր շրջապատը հետազոտելու տար
րական կարողությունների զարգացմամբ,
դրանց վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահան
գումներ կատարելու կարողության զարգաց
մամբ,
գ)	Հայաստանի բնության բազմա
զանության, բնական և հասարակական
օբյեկտների ու երևույթների վերաբերյալ
տարրական գիտելիքների ձեռքբերմամբ,
ե)	մայրցամաքների հայտնագործման
ու հետազոտության մասին պատմություննե
րի միջոցով:
7–10 տարեկան հասակը խիստ արդյունա
վետ է համագործակցության, փոխըմռնման,
սեփական իրավունքները գիտակցելու հա
մար: Դա մարդու կյանքում սոցիալական ինք
նագիտակցության աճի ժամանակաշրջանն
է, և անհրաժեշտ է, որ հենց այս տարիքում
ուսումնական գործընթացում քննարկման
հիմնական թեմա դառնան յուրաքանչյուրի
նկատմամբ արդարացի վերաբերմունքի, սե
փական արժանապատվության զգացումի,
հանդուրժողականության, շրջապատի մարդ
կանց նկատմամբ բայրացակամության ձևա

վորմանն ուղղված հարցերը:
Դասընթացում ընդգրկված թեմաներն
ուղղված են երեխայի` որպես աճող անհա
տականության սոցիալականացման, ինչպես
նաև աշխարհաճանաչման ու մարդկային
հասարակության նկատմամբ սեփական
դիրքորոշումը և հարաբերությունները ճշտե
լուն, դրա միջոցով դեպի իրավական պետու
թյուն տանող ճանապարհի առաջին քայլերն
անելուն, իր երկրի արժանավոր քաղաքացի
դառնալու համար անհրաժեշտ պայմաննե
րի ստեղծմանը:
«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացը
սովորողների հաղորդակցական կարողու
թյունները զարգացնելու, շրջակա միջավայ
րի երևույթները լավ ճանաչելու, առողջ և
անվտանգ ապրելակերպի կանոնները սո
վորեցնելու լայն հնարավորություններ է ըն
ձեռում: Ուսումնասիրելով իրենց բակը, քա
ղաքը, մարզը, հայրենիքը, նրա ներկան ու
անցյալը, պատմամշակութային արժեքները,
ծանոթանալով տարբեր մասնագիտություն
ների տեր մարդկանց և նրանց սոցիալական
դերին` սովորողները ձեռք են բերում ոչ մի
այն գիտելիքներ, այլև շատ անհրաժեշտ և
կենսական կարողություններ ու հմտություն
ներ, սոցիալական հաղորդակցման փորձ,
ծանոթանում են այդ հաղորդակցությունը
կարգավորող նորմերին և կանոններին:
Դասընթացը
բնագիտական
առար
կանների` ֆիզիկայի, քիմիայի, աշխար
հագրության, կենսաբանության, մարդու
անատոմիայի նախահիմքերն է ստեղծում
սովորողների մոտ:
II դասարանում «Բնությունն իմ շուրջը»
թեմայի ուսումնասիրությունը սովորողնե
րին նախագիտելիքներ է տալիս բուսական
և կենդանական աշխարհի մասին: Նրանք
կարողանում են տարբերակել կենդանական
աշխարհի հիմնական խմբերը. այն է` ձկներ,
թռչուններ, կաթնասուններ, միջատներ, սո
ղուններ, երկկենցաղներ, ինչով են իրարից
տարբերվում բուսական աշխարհի 3 տեսակ
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ները` ծառեր, թփեր, խոտաբույսեր: Ճանա
չում են բույսերի մասերը, գիտեն ինչի համար
են բույսերն օգտագործում արևի էներգիան,
ինչ օգուտ են տալիս բույսերը մարդուն:
Այժմ ներկայացնեմ մեկ թեմայի ուսում
նասիրության պատկերը:
Թեմա. «Ինչպիսին են բույսերը»
Նպատակ՝ երեխային գաղափար տալ
շրջապատող բույսերի մասին
Քննարկվող հարցեր.
1.
Ի՞նչ բույսեր կան դպրոցում, շրջա
կայքում կամ համայնքում:
2. Ինչպե՞ս են բույսերը ազդում մարդ
կանց վրա և հակառակը:
3.	Սենյակային ինչպիսի՞ բույսեր կան:
Աշակերտներիս հետ հանդիպեցի դպրո
ցամերձ այգում: Նախօրոք զգուշացրել էի,
որ գրառումների համար վերցնեն տետրեր
ու գրիչներ: Ես զրույցի թեմաներ էի նախա
պատրաստել, որոնց քննարկմամբ ավելի
պարզ ու հասկանալի էր լինելու հետագա
աշխատանքների կատարումը: Օրինակ.
–
Ի՞նչ ենք հասկանում՝ «Միջավայր»
ասելով:
–
Ո՞րն է մեր շրջակա միջավայրը:
–
Ի՞նչ բույսեր կան դպրոցում, տանը,
բակում:
–
Ի՞նչ օգուտ են տալիս բույսերը:
Երբ զրուցում էինք այս թեմաների շուրջ,
ես նկատեցի, որ երեխաները քաջ գիտակ
ցում էին, թե որն է իրենց միջավայրը, որ
տեղ են ապրում: Սակայն նրանց մտքով չէր
էլ անցել. հետաքրքրվելու իրենց միջավայրի
բուսականությամբ: Մեր առաջին գործն այն
եղավ, որ մի փոքրիկ էքսկուրսիա կատարե
ցինք դպրոցում, շրջակա միջավայրում, այ
գում և համայնքում: Երեխաները լուռ գրա
ռումներ էին կատարում այն ամենի մասին,
ինչ տեսնում էին:
Ես նրանց առաջարկեցի տանը նորից
կազմել բույսերի ցուցակը և ալբոմների մեջ
նկարել իրենց տպավորությունները:
Հաջորդ հանդիպման ժամանակ երեխա
ները կարդացին իրենց նշումները և ցուցադ
րեցին նկարած պատկերները:
Աշակերտների դիտարկումներից.
1.	Դասասենյակում ունենք սենյա
կային բույսեր:
2. Դպրոցի այգում կան պտղատու ծա
ռեր:
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3. Դպրոցի շրջակայքում աճում են դե
կորատիվ ծառատեսակներ, թփեր և ծաղիկ
ներ:
Աշակերտները կատարեցին հետևյալ հե
տազոտությունները.
1.	Ծառերի և թփերի համեմատություն:
2. Պտղատու և դեկորատիվ ծառերի
համեմատում:
3.	Ծառերի օգտակարության հիմնա
վորումները:
III դասարանում սովորողների մեջ «Մար
դու անատոմիա» առարկայի նախահիմքերն
են դրվում: Աշակերտները ծանոթանում են
մարդու մարմնի գործունեությունը կառավա
րող 5 համակարգերին`
ա) նյարդային համակարգ,
բ) մարսողական համակարգ,
գ) շնչառական համակարգ,
դ) արյունատար համակարգ,
ե) հենաշարժիչ համակարգ:
Սովորում են, թե ինչերից է կազմված
մարդու մարմինը, նախագիտելիքներ են
ստանում սպիտակուցների, վիտամինների,
ճարպերի մասին:
III դասարանում դրվում են աստղագի
տության նախահիմքերը` Տիեզերք, Արեգակ
նային համակարգ, ինչպես են առաջանում
տարվա եղանակները, գիշերն ու ցերեկը:
Պետք է ասեմ, որ այս թեման չափազանց
շատ է հետաքրքրում երեխաներին և սովորում
են առանձնակի սիրով և հետաքրքրությամբ:
III և IV դասարաններում սովորողները
նախագիտելիքներ են ստանում ֆիզիկայից
և քիմիայից` ձգողականություն, ձայնային և
լուսային արագություն, մարմիններ, նյութեր,
մասնիկներ:
IV դասարանում սովորողները ծանոթա
նում են «Աշխարհագրություն» առարկայի
նախահիմքերին. քարտեզ, գլոբուս, հատա
կագիծ, ճանապարհորդություն, աշխար
հագրական հայտնագործություններ:
Դասընթացը սովորողներին նախագի
տելիքներ է տալիս բնական աղետների մա
սին և սովորեցնում նրանցից պաշտպանվե
լու միջոցները:
Թվարկված թեմաները յուրացնելիս սո
վորողները ձեռք են բերում նաև մասնա
գիտական բառապաշար, որը հետագայում
հեշտացնում է առարկաների յուրացումը:
Իրենց տարիքի համար այսքան բարդ և
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միաժամանակ հետաքրքիր թեմաները աշա
կերտներին յուրացնել տալու համար ուսու
ցի
չը պետք է նախ ի
նքն իր հա
մար ճշ
տի
այն կարևոր հարցերն ու հարցադրումնե
րը, որոնք պետք են և կօգնեն աշակերտին:
Հարցերն ու հարցադրումները օգնում են
խթանելու սովորողների մտածողությունը,
զարգացնելու նրանց ինքնուրույն մտածելու,
որոշումներ կայացնելու կարողությունները:
Ուսուցման արդյունավետությունը բարձ
րացնելու համար պետք է օգտագործել
բազմաթիվ մանկավարժական մեթոդներ և
հնարներ` ընտրելով տվյալ թեմայի յուրաց
ման համար նպատակահարմարը: Դրան
նպաստում են նաև ժամանակակից էլեկտ
րոնային տեխնոլոգիաները: Դասընթացի ու
սուցման արդյունավետությունը մեծ չափով
կարող են նպաստել զրույցի և բանավեճի
մեթոդները: Այս մեթոդների առավելությունն

այն է, որ սովորողներն ամբողջ դասաժամի
ընթացքում ակտիվ վիճակում են:
Զրույցի մեթոդը նպաստում է.
•	Սովորողների մտահորիզոնի ընդ
լայնմանը, գիտելիքների ձեռքբերմանը,
•	Ճանաչողական ունակությունների
զարգացմանը,
•	Հաղորդակցական հմտությունների
ձևավորմանը:
Շատ կարևոր է սովորողների ինքնուրույն
եզրահանգումներ կատարելը. այդ նպատա
կով արդյունավետ են կարծիքների ազատ
փոխանակումը, զույգերով և խմբային աշ
խատանքները, տարաբնույթ քննարկում
ներն ու բանավեճերը:
Դասընթացը նպաստում է նաև կրտսեր
դպրոցականի ազատ և անկաշկանդ խոսքի
զարգացմանը, ձևավորում է հատուկ վերա
բերմունք բնության նկատմամբ:
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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
Արդ ի ժամանակ աշրջան ում փոխվել
են հասարակության արժեքային կողմ ն ո
րոշիչները, կրթության և դաստիարակ ու
թյան համակարգը վերաիմաստավորել
է իր գերակայութ յունն երը՝ շեշտադրե
լով ուսանող ակենտրոն մոտեցման, սո
վոր ող ի անձնային ներուժի զարգացման
և մասնագիտական դժվարությունն երն
ինքնուրույն հաղթահարելու հմտութ յուն
ներ ի ձևավորման հիմ ն ախնդիրն երը։ Որ
պես բարձրագ ույն արժեք դիտարկվում է
ազ ատ, կրթված, զարգացած անհատը,
որ ն ընդ ունակ է ապրելու ու ստեղծագոր
ծել ու հարափ ոփ ոխ աշխարհում, լին ելու
մրց ունակ, ինտ եգրվելու համաշխարհային
հանրությանը:
Կրթական ոլորտը, արձագանքելով
նոր ժամանակների մարտահրավերն ե
րին, կարիք ունի նոր մարդու, որն ուն ակ
է ինքնուրույն գործելու, ուն ի սեփակ ան
դիրքորոշում, ստեղծագործակ ան մտածո
ղութ յուն և ինքնիրացման կարողութ յուն
ներ [6]։
Վերջին տասն ամյակ ում կրթ ութ յան
և մասնավորապես մանկ ավարժության
ոլ որտում կատ արված բարեփոխում ն երն
այս օր պահանջում են մանկ ավարժի այն
պիս ի
պատրաստվածություն,
որտեղ
կհամակցվեն հին մանկ ավարժության
լավ ագույն ավանդ ույթն երը և նորի առա
վել ությունները: Ըստ այդմ կրթակ ան ոլոր
տին անհրաժեշտ են մանկ ավարժն եր, ով
քեր բաց են յուրաքանչյ ուր նորի համար,
ընդ ունակ են արագ հարմարվելու մաս
նագ իտական և սոցիալակ ան իրակ ան ու
թյան բարդ պայմանն երին, ին քն ուրույն և
պատասխանատվությամբ ընդուն ել որո
շում ներ, անընդհատ ին քն ակ ատարելա
գործվել և ինքնակրթվել: Ին չպես ասում
է Սելևկոն «...մանկ ավարժ լին ել, նշան ա
կում է ունենալ գիտակցության որոշակ ի
տես ակ, որի օգնութ յամբ մանկ ավարժը
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կար ող է այնպ ես փոխ ել իր ավիճակ ը, որ ը
կդրդի անձին զարգան ալու» [8]:
Ազատ ու լայն ախ ոհ, իր գործ ուն եո ւ
թյան արդյունքն եր ը կանխ ատ ես ող և կր
թակ ան գործ ընթացն այդ արդյունքն եր ին
համ ապ ատ ասխ ան մոդելավոր ող ուս ու
ցիչն առ աջ ադրված խնդիրն եր ի իր ակ ա
նացմ ան եր աշխ իքն է: Դա է պատճառ ը,
որ ներ
կ ա
յ ումս կտ
ր ուկ ա
ճել է բարձր
որ ակ ավոր ում ուն եց ող, ստեղծ ագործ ա
կան մտած ող ությամբ օժ տված ուս ուց իչ
ներ ի պահ անջ արկ ը, ովքեր ընդուն ակ են
ժամ ան ակ ակ ից աշխ արհ ում դաստ իար ա
կելու ներդաշն ակ որ են զարգաց ած և մր
ցուն ակ անհ ատ: Նման խնդիր կար ող են
լուծ ել միա յն իր ապ ես կոմպ ետ ենտ ուս ու
ցիչն եր ը, ովքեր ուն են ստեղծ ագործ ակ ան
և ոչ ստանդարտ մտած ելակ երպ, ցանկ ա
ցած բարդ իր ավիճակ ում կար ող են վս
տահ որ ոշում ն եր կայ ացն ել, առ աջ արկ ել
մանկ ավարժ ակ ան խնդիրն եր ի գրագետ
լուծ ում ն եր:
Ուստ ի ներկ այ ումս առ ավել արդիակ ան
է դարձել ուս ուցչ ի մասն ագիտ ակ ան–ման
կավարժ ակ ան կոմպ ետ ենտ ության ձևա
վոր ում ը, որ ը հավաս ար ապ ես վեր աբ ե
րում է նաև ֆիզիկ ակ ան կուլտ ուր այի և
սպորտ ի ոլորտ ին:
Կրթակ ան հար աց ույց ի կատ ար ելագոր
ծում ը բեր ում է ֆիզիկ ակ ան կուլտ ուր այի
կարգավիճակ ի փոփ ոխմ ան` որպ ես հու
ման իտ ար ուս ում ն ակ ան առ արկ այի: Սրա
նով է պայմ ան ավորված ֆիզկ ուլտ ուր ային
կրթության բովանդակ ության արդիա 
կան աց ում ը և դրան ով հանդերձ էակ ա
նոր են փոխվում են ֆիզիկ ակ ան կուլտ ու
րայի ուս ուցչ ի դիրքը, նրա պրոֆես իոն ալ
անձ նային հմտ ությունն եր ի վեր աբ եր յալ
առկ ա հայ ացքը` վեր աիմ աստ ավոր ելով և
վեր ակ առ ուց ելով նրա պրոֆես իոն ալ գոր
ծուն եո ւթյան բնույթը [10, 12]:
Նմ ան պար ագայ ում ֆիզկ ուլտ ուր ային
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կրթության բովանդակ ության հիմ ն ակ ան
արդ իականացնող ը համարվում է ուսու
ցիչը, հատկապ ես նրա պրոֆեսիոն ալիզմը
և կոմպ ետ ենտություն ը կարող են ապա
հով ել անհրաժեշտ արդյունքն երի ձեռք
բեր ումը: Ուստ ի ֆիզիկ ակ ան կուլտուրայի
ուս ուցիչ ը դառնում է ֆիզկ ուլտուրային կր
թության արդիական ացված բովանդակ ու
թյան կրող ը, մասն ագիտակ ան գործուն ե
ության արդյունավ ետութ յունն ապահովող
մանկավարժական պայմանն երի կազմա
կերպ իչ ը:
Ելնելով վերոնշյալից՝ ֆիզիկ ակ ան կուլ
տուրայի ուսուց իչն իր մասն ագիտակ ան
գործունեությունը պետք է կառուցի ժամա
նակակից պահանջն երին համապատաս
խան` տիրապետելով մասն ագիտակ ան–
մանկավարժական
կոմպետենտության
բով անդ ակությանը: Այսպիսով, ֆիզիկ ա
կան կուլտ ուրայի ոլորտում ուսում ն ադաս
տիարակչ ական գործընթ ացի արդիակ ա
նացման առաջնային դերը պատկ ան ում է
ֆիզ իկական կուլտուրայի ուսուցչին:
Ֆիզիկական
կուլտուրայի
ուսուց
չի կրթությունը նոր բովանդակ ութ յուն է
ստանում կոմպետենտային մոտեցման
տես անկյունից, քան ի որ ուսում ն ակ ան
գործընթաց ը ներկ այ ացն ում է կրթ ակ ան,
դաստ իարակչ ական, առող ջարարակ ան,
ճանաչ ող ական, սոցիալակ ան և խաղային
գործունեության համատեքստում:
Կրթության մոդ եռն իզացմանն ուղղված
գիտական
հետ ազոտութ յունն երում
և
հրապարակում ներում հիմ ն ակ ան շեշ
տադրում ները կատարվում են «կոմպե
տենցիա» և «կոմպետենտություն» հաս
կաց ությունների վրա, որոնք այսօր չուն են
միա նշանակ սահման ում և հիմ ն ակ ան ում
մեկնաբանվում են` ելն ելով հեղին ակ ի
դիրքորոշումից:
Ըստ Ա. Ս. Բու
դա
ղ յա
ն ի և Ս. Բ. Կա
րաբ եկյանի՝ կոմպետենցիան իրեն ից ներ
կայացնում է գիտելիքի և իմացության,
միջ անձնային, մտավոր և գործն ակ ան հմ
տությունների, ինչպես նաև բարոյ ակ ան
արժ եքներ դավանելու դին ամիկ համակ
ցություն [1]:
Հ. Հ. Պետրոսյանն իր աշխատությու
նում առանձնացնում է մասն ագիտակ ան

կոմպ ետ ենտ ության հետ ևյալ բաղ ադր իչ
ներ ը՝ նախագծ ային և պլան ավ որմ ան, ու
սում ն ակ ան, դաստ իար ակչ ակ ան, մեթո
դակ ան, տեխն ոլ ոգ իակ ան, ար ժևորմ ան և
գնահ ատմ ան, կազմ ակ երպչ ակ ան, կառ ա
վարչ ակ ան, գիտ ահ ետ ազոտ ակ ան [4]:
Ուս ուցչ ի մասն ագիտ ակ ան կոմպ ետ են
տությունն, ըս տ Վ. Ա. Սլաստ են ին ի և հա
մահ եղ ին ակն եր ի, բարդ կազմ ավոր ում է,
որ ն ըն դգրկ ում է անհ ատ ի գիտ ելիքն եր ի,
հատկ ան իշն եր ի և կար ող ությունն եր ի ամ
բող ջ ություն ը՝ դրան ով ապ ահ ովելով կր
թակ ան գործ ընթաց ի և որևէ առ արկ այի
դաս ավանդմ ան արդյուն ավետ և օպտ ի
մալ կազմ ակ երպ ում ը [9]: Նրանք տարբ ե
րակ ում են մասն ագիտ ակ ան կոմպ ետ են
տության հետևյալ տես ակն եր ը՝ հատ ուկ,
սոց իալ ակ ան, անձ նային և անհ ատ ակ ան:
Ա. Ս. Բելկ ին ի և Վ. Վ. Նեստ եր ովի տե
սանկ յուն ից, մանկ ավարժ ակ ան կոմպ ե
տենտ ություն ը համ ապ ատ ասխ ան կոմպ ե
տենց իան եր ի իր ակ ան աց ումն ապ ահ ովող
մասն ագիտ ակ ան և անհ ատ ակ ան կար ո
ղությունն եր ի ամբ ող ջ ություն է [5]:
Նր անց աշխ ատ ություն ում մասն ագի
տակ ան կոմպ ետ ենտ ության կառ ուցված
քը ներկ այ ացվում է մի շարք կոմպ ետ ենց ի
աներ ի հաջ որդակ ան ությամբ՝ կոգն իտ իվ,
հոգ եբ ան ակ ան, հաղ որդակց ակ ան, հռե
տոր ակ ան, մասն ագ իտ ակ ան–տեխն ոլ ո
գիակ ան, մոն իտ որ ինգ ային:
Վերլուծելով և ամփոփելով հետա
զոտվող ոլորտի մի շարք առաջատար
մասնագետների մոտեցում ները և մեկ
նաբանում ները կարող ենք փաստել, որ
կոմպետենցիան
մասնագետի
կրթա
կան պատրաստությանը նախօրոք առա
ջադրված սոցիալական պահանջն է,
չափանիշը, որն անհրաժեշտ է համապա
տասխան մասնագիտական ոլորտում որա
կապես և արդյունավետ գործունեություն
ծավալելու համար, իսկ կոմպետենտու
թյունը գործունեության սուբյեկտի ձեռքբե
րումն է, որը ենթադրում է բազմակողմանի
գիտելիքների, կարողությունների, հմտու
թյունների, ընդունակությունների և ան
ձնային որակների դրսևորում։ Այն կոնկ
րետ անձի կողմից կոմպետենցիաների
համակարգի յուրացումն է։ Այսինքն՝ կոմ
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պետենտությունը բնութագրում է գործու
նեության սուբյեկտին, իսկ կոմպետենցիա
ները վերաբերում են գործունեությանը։
Ուստ ի, կրթութ յան կոմպետենտային
մոդ ելը նկարագրում է, թե ին չ կոմպետեն
ցիաների պետք է տիրապետի բուհի շր
ջանավարտ ը, ինչ գործառույթն եր պետք
է կարող անա իրական ացն ել և փոփոխվող
աշխ ատ աշուկայի պայմանն երում պատ
րաստության ինչ մակ արդակ պետք է ու
նենա կոնկրետ մասն ագիտակ ան պար
տականությունների կատարման համար։
Այսպ իսով` կոմպետենտային կողմ ն ո
րոշվ ած կրթություն ը կրթակ ան համա
կարգի ադ եկվատ ռեակցիան է սոցիալա
կան պատվերին համապատասխան:
Վերը նշվածները դիտարկ ելով անհրա
ժեշտ է փաստել, որ ժաման ակ ակ ից մաս
նագ իտական կրթ ութ յան համակ արգն
ամբ ող ջովին պետք է հիմնվի կոմպետեն
տային մոտեցման վրա։
Այս ամենից ելն ելով մեզ համար
առ անցքային է դառն ում ֆիզիկ ակ ան
կուլտուրայի ուսուցչի մասն ագիտակ ան–
մանկավարժական
կոմպետենտութ յան
կառ ուցվածքը: Ֆիզիկ ակ ան կուլտուրայի
ուս ուցչ ի մանկավարժակ ան գործուն եու
թյունն ունի իր յուրահատկ ություն ը՝ կապ
ված նրա իրական ացման հետ. բացի
մանկավարժական գործուն եության հիմ
նական (կառուցողակ ան, կազմակ երպչա
կան, հաղորդակցակ ան և գնոստիկ ակ ան)
կող
մե
րից, առ
կա է նաև նրա շարժողա
կան բաղ ադրիչ ը [3]:
Բաց ի դրանից, չափորոշչային փաս
տաթղթերի համաձ այն, ֆիզիկ ակ ան կուլ
տուրայի ուսուցիչ ը պետք է պատրաստ
լինի իրականացնելու ուսում ն ա–դաստի
ար ակչ ական, սոցիալ–մանկ ավարժակ ան,
մշակութային, գիտամեթ ոդակ ան, կազ
մակերպչ ական–ղեկ ավարման, ֆիզկ ուլ
տուրային մարզակ ան և առող ջարարա
կան–ռեկրեացիոն գործուն եութ յուն:
Ուսում նասիրելով մանկ ավարժակ ան–
մասնագ իտական
կոմպետենտության
կառ ուցվածքի նկատմամբ տարբեր մոտե
ցում ն եր, առաջարկ ում են ք ֆիզիկ ակ ան
կուլտուրայի ուսուցչի մասն ագիտակ ան–
մանկավարժական
կոմպետենտութ յան
մեր կողմից մշակված մոդելը (նկ ար 1):
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Առ աջ արկվող կոմպ ետ ենտ ություն ը նե
րառ ում է հետևյալ բաղ ադր իչն եր ը.
Կոգն իտ իվ կոմպ ետ ենց իա ն արտ ա
հայտվում է «Ֆիզիկ ակ ան կուլտ ուր ա» ու
սում ն ակ ան առ արկ այի բովանդակ ության,
սովոր ողն եր ի ֆիզիկ ակ ան ու հոգեբ ան ա
կան զարգացմ ան օր ին աչ ափ ությունն եր ի
ճան աչմ ան, ին չպ ես նաև ուս ուցչ ի ին ք
նագիտ ակց ության միջ ոց ով: Այն իր մեջ
ներ առ ում է դիա գն ոստ իկ այի ու կանխ ա
տեսմ ան կար ող ությունն եր ը՝ աշ ակ երտ
ներ ի ֆիզիկ ակ ան զարգացմ ան ու ֆիզի
կակ ան պատր աստված ության, ին չպ ես
նաև ուս ուցմ ան ու դաստ իար ակ ության
մակ արդակն եր ի որ ոշմ ան համ ար: Կոգ
նիտ իվ կոմպ ետ ենց իա ն ենթադրում է, որ
ուսուց իչ ը պետք է ուն են ա հոգեբ ան ամ ան
կավարժ ակ ան գիտ ելիքն եր, ին չպ ես նաև
գիտ ելիքն եր դաս ավանդվող առ արկ այի
ոլորտ ից (ֆիզիկ ակ ան դաստ իար ակ ու
թյան տես ության, օլիմպ իակ ան շարժմ ան,
շարժ ող ակ ան գործ ուն եո ւթյան բժշկ ակ են
սաբ ան ակ ան, ֆիզիկ ակ ան կուլտ ուր այի և
սպորտ ի պատմ ամշակ ութային հիմ ունք
ներ ի և անվտանգության տեխն իկ այի կա
նոնն եր ի վեր աբ երյ ալ), պետք է լին ի փոր
ձառ ու՝ սովոր ողն եր ի մոտ գիտ ելիքն եր,
կար ող ությունն եր և հմտ ությունն եր ձևա
վոր ելու համ ար:

Նկար 1. Ֆիզիկական կուլտուրայի ու
սուցչի մասնագիտական կոմպետենտու
թյան մոդելը

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծային կոմպետենցիան ներա
ռում է դասի/պարապմունքի, արտադասա
րանական և զանգվածային միջոցառումների
բազմամակարդակ առաջադրանքների նա
խագծման կարողությունները, այսինքն այս
կոմպետենցիան առաջիկա գործունեության
պլանավորումն ու մոդելավորումն է, ուսում
նադաստիարակչական գործընթացի միջոց
ների, մեթոդների, ձևերի և բովանդակության
ընտրությունն ու կառուցումն է, առաջադրված
խնդիրների փուլայնության որոշումը:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի կազ
մակերպչական կոմպետենցիան արտա
հայտվում է ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի կազմակերպչական կարողու
թյուններով, մարզական գործունեությունում
սովորողների ընդգրկվածության մակարդա
կով և ուսուցչի գործելակերպով: Օրինակ, դա
սի ընթացքում ուսումնական նյութի ճիշտ մա
տուցումը ենթադրում է՝ աշակերտների առջև
կոնկրետ խնդիրների առաջադրում և դրանց
լուծման նշանակության բացահայտում, ֆի
զիկական վարժությունների ցուցադրություն
և մեկնաբանություն, օգնության ցուցաբերում
դպրոցականներին՝ վարժությունների կա
տարման ընթացքում: Այս կոմպետենցիայի
իրագործումն աշակերտների մոտ ապահո
վում է նրանց ուշադրության կենտրոնացում,
շարման և շարափոխման հստակ կատարում,
նախապատրաստում շարժողական գործու
նեության կատարմանը, վարժությունների
ամրապնդում, ֆիզիկական բեռնվածության
չափավորում:
Ուսուցիչն իր վարքագիծը կառուցում է՝
ուշադրության առավել նպատակահարմար
բաշխման, աշակերտների հետ հաղորդակց
ման համապատասխան ձայներանգի ընտ
րության, սեփական գործողությունները վե
րահսկելու անհրաժեշտությունից ելնելով:
Աշակերտների ինքնուրույն գործունեության
ճիշտ կազմակերպումն ուսուցչի փորձառու
թյունը բնութագրող հատկանիշ է: Իր գործի
վարպետ հանդիսացող ուսուցչին բնորոշ է
նաև ինքնակազմակերպվածության բարձր
մակարդակը:
Ուսուցչի, այդ թվում նաև ֆիզիկա
կան կուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտու
թյունը պատկանում է «խոսքային բարձր
պատասխանատվություն»
ներկայացնող
մասնագիտությունների թվին, որոնց մեջ պրո

ֆեսիոնալիզմի պարտադիր նախապայման է
հանդիսանում հաղորդակցական կոմպե
տենցիան, որի մեջ ներառվում է կոնֆլիկտա
բանական (կոնֆլիկտների (ընդհարումների)
նկատմամբ կառուցողական վերաբերմունքի
կարողությունը, դրանց վերլուծության և լուծ
ման միջոցներին տիրապետումը) և հռետո
րական (խոսքային փոխներգործության կուլ
տուրա) բաղադրիչները:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մաս
նագիտական խոսքն ուսումնամարզական
դասընթացների շրջանակներում ունի իր
առանձնահատկությունները՝ կապված խոս
քաշարժիչ կոորդինացիայի, ուսուցչի հստակ,
կտրուկ և գործուն խոսքի կարևորության, ոչ
վերբալ միջոցների ակտիվ օգտագործման
հետ: Դա կարևոր է հատկապես մեծ մարզա
դահլիճների, լողավազանների, մարզասրահ
ների ակուստիկայի պայմաններում:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մանկա
վարժական հաղորդակցությունը ենթադրում է
աշխատելու հմտություն ինչպես դասարանա
կան և մարզական խմբերի, այնպես էլ` մեծ կո
լեկտիվների հետ (զանգվածային մարզական
միջոցառումներ, առողջության օրեր, մարզա
կան տոներ, երեկոներ): Այս հմտությունները
ձևավորվում են աշխատանքային գործունե
ության ողջ ընթացքում և ներառում են աշա
կերտների, նրանց ծնողների, ուսուցիչների և
դպրոցի ղեկավարության, հասարակական
և այլ կազմակերպությունների հետ հաղոր
դակցվելու հմտություններ:
Հաղորդակցական կոմպետենցիան իր մեջ
ներառում է նաև ֆիզիկական վարժություննե
րի ուսուցման գործընթացում օպտիմալ քա
նակությամբ և որակով օրինակներ բերելու,
ինչպես նաև մարզական խմբում, կոլեկտի
վում դրական հաղորդակցություն ստեղծելու
կարողությունը:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի հետա
զոտական կոմպետենցիան կապված է ճա
նաչողական խնդիրների լուծման, ոչ ստան
դարտ լուծումների որոնման, ինչպես նաև
նորարարական ու ստեղծագործական գոր
ծունեության իրականացման կարողությունն
ապահովող տեղեկատվության հավաքման ու
մշակման հետ: Այն արտահայտվում է հետևյալ
հմտություններում. խնդիրների ձևակերպում
և դրանց լուծման համար էվրիստիկական մե
թոդների կիրառում, տեսական գիտելիքների
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վերլուծություն, մեկնաբանություն և ներդրում
հետազոտական գործունեությունում, գրական
աղբյուրների հետ աշխատելու կարողություն,
սեփական հետազոտական գործունեության
հաջող կազմակերպում, վիճակագրական
տվյալների հավաքագրում և մշակում, հետա
զոտությունների արդյունքների ձևակերպում,
ստացված արդյունքների ներդրում գործնա
կան աշխատանքում, հետազոտությունների
որակի գնահատում [10]:
Շարժողական կոմպետենցիան հանդի
սանում է ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի
աշխատանքի առանձնահատկությունը: Այն
որոշվում է հենց առարկայի բովանդակու
թյամբ և յուրահատկությամբ, որը ներառում
է ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը,
այնպես էլ արտադասարանական, զանգվա
ծային մարզական միջոցառումները, առող
ջարարական–ռեկրեացիոն գործունեությունը:
Քանի որ պարապմունքները դինամիկ են և
հագեցած բազմապիսի շարժումներով, ուսու
ցիչը պետք է ռացիոնալ տեղ ընտրի մարզա
դահլիճում (մարզահրապարակում), ժամա
նակին կազմակերպի տեղափոխությունները,
լավագույն կերպով տիրապետի ֆիզիկական
վարժությունների տեխնիկային, օգնության
ցուցաբերման և դպրոցականների անվտան
գության ապահովման եղանակներին:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի աշխա
տանքի կարևոր մաս է կազմում մարզագույքի
և սարքավորումների պատրաստումն ու վե
րանորոգումը, խաղահրապարակների, վազ
քուղիների նախապատրաստումը, ինչն անմի
ջականորեն կապված է ուսուցչի տնտեսական
գործառույթների կատարման հետ [11]:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մաս
նագիտական–մանկավարժական
կառուց
վածքում մասնագիտական ինքնակատա
րելագործման
կոմպետենցիան
իրենից
ներկայացնում է մասնագիտական կարողու
թյունների համակարգ, որն ապահովում է
ուսուցչի աշխատանքի արդյունավետության
անընդհատ աճ և շարունակական զարգա
ցում մասնագիտական ոլորտում:
Քանի որ կրթական տարածքը դիտարկ
վում է որպես համընդհանուր տեղեկատվա
կան հեռահաղորդակցական տարածության
մաս, և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
հնարավորություն ունեն վերափոխելու ինչ
պես ուսումնական գործընթացի մոդելը, այն
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պես էլ ուսուցանողի և ուսուցանվողի գործու
նեությունը, մենք կարևորում ենք ֆիզիկական
կուլտուրայի ուսուցչի տեղեկատվական կոմ
պետենցիան, որի տակ հիմնականում պետք
է հասկանալ համակարգչի տիրապետման
հմտությունը՝ ծրագրային ապահովման, ին
տերնետի օգտագործման, տեղեկատվական
աղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով
մասնագիտական հաղորդակցություն, փոր
ձի փոխանակում և այլն: Այս կոմպետենցիան
ներառում է թվային, ռեսուրսային և տեխնոլո
գիական բաղադրիչները: Թվային բաղադրի
չը միավորում է համակարգչի և համացանցի
մասին ուսուցչի գիտելիքները: Շատ ուսուցիչ
ներ կարող են օգտվել համակարգչից, սակայն
դժվարություններ ունեն համացանցից օգտ
վելիս: Ռեսուրսային բաղադրիչ նշանակում
է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը գտնելու
և օգտագործելու կարողություն, իսկ տեխնո
լոգիական բաղադրիչը ենթադրում է, որ ու
սուցիչը պետք է կարողանա ոչ միայն օգտվել
համակարգչից և համացանցից, այլև դրանց
միջոցով մշակել տեղեկատվությունը:
Ելնելով մեր կողմից նախօրոք կատարված
մանկավարժական գիտափորձի արդյունքնե
րից [2], ինչպես նաև պլանավորված հետազո
տական աշխատանքներից, տեղեկատվական
կոմպետենցիայի ձևավորման և զարգացման
համար առաջարկում ենք գործունեության
հետևյալ ձևերը՝
1.	Ծանոթություն համակարգչի հետ՝
որպես տեղեկատվության հետ բազմակողմա
նի աշխատելու միջոց
2.	Տեղեկատվության հետ աշխատելու
տեխնոլոգիաների տիրապետում
•	տեղեկատվության որոնում աստիճա
նակարգված կառուցվածքներում և որոնողա
կան համակարգերում,
•	տեղեկատվության հավաքագրում,
վերլուծում և ընդհանրացում,
•	տեղեկատվության վերակառուցում
(մշակում) (գրաֆիկականից՝ տեքստային,
անալոգայինից՝ թվային կամ հակառակը և
այլն):
3.	Ձեռք բերված տեղեկատվության
հանդեպ ստեղծագործական մոտեցման,
կարևորի առանձնացման և հավաստիության
գնահատման հմտության ձևավորում
4. Ուսումնական խնդիրների լուծման
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համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման հմտության ձևավորում
5.	Միասնական տեղեկատվական տա
րածքում տարբեր հայացքներ ունեցող մարդ
կանց հետ հաղորդակցման, երկխոսության
ստեղծման հնարավորություն
•	հաղորդակցական և ինտելեկտուալ
ընդունակությունների զարգացում՝ տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների միջոցով:
Առաջնորդվելով ֆիզիկական կուլտու
րայի ուսուցչի մասնագիտական կոմպետեն
տության նկատմամբ ժամանակակից պա
հանջներով՝ կարելի է առանձնացնել նրա
մասնագիտական–մանկավարժական կոմ
պետենտության զարգացման հիմնական ու
ղիները՝
•
աշխատանք մեթոդական միավո
րումներում, ստեղծագործական խմբերում,
հետազոտական գործունեություն,
•	նորարարական
գործունեություն,
մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաների
յուրացում, ուսուցման արդյունքների գնա
հատման նոր եղանակների, հսկողության
նոր ձևերի ներդրում մասնագիտական գոր
ծունեությունում,
•	սեփական մանկավարժական փորձի
հեռարձակում ինտերնետ տիրույթում, ելույթ
ներ գիտագործնական կոնֆերանսներում,
ակտիվ մասնակցություն մանկավարժական
մրցույթներին ու միջոցառումներին, հոդված
ների և մեթոդական մշակումների տպագրում,
•
ուսումնադաստիարակչական գոր
ծընթացում տեղեկատվական–հաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների, ուսուցման ինտերակ
տիվ միջոցների կիրառում,
•	մասնագիտական անընդհատ ինք
նակատարելագործում, պարբերաբար հաճա
խում որակավորման դասընթացներին,
•	ֆիզիկական լավ վիճակի պահպա
նում, շարժողական ընդունակությունների

մշակում և շարժողական հմտությունների կա
տարելագործում:
Նշված ուղիների իրականացումը, մեր
կարծիքով, նպաստում է գնոստիկական, կազ
մակերպչական, հաղորդակցական, տեղե
կատվական, հետազոտական, շարժողական,
նախագծային և ինքնակատարելագործման
կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք ամ
բողջացնում են ֆիզիկական կուլտուրայի ու
սուցչի մասնագիտական – մանկավարժական
կոմպետենտությունը:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մաս
նագիտական կոմպետենտության ձևավոր
ման գործընթացում կարևոր է հաշվի առ
նել թե՛ դասային, թե՛ արտադասարանական
գործոնները, ուսուցիչների մտածելակերպը,
տվյալ կրթական հանրության ավանդույթնե
րը, դասավանդողների և սովորողների փոխ
հարաբերությունների
բովանդակությունը:
Անհրաժեշտ է շարունակաբար բարձրացնել
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մասնագի
տական կոմպետենտության մակարդակը թե՛
բուհում՝ ուսումնառության տարիներին, թե՛ հե
տագա աշխատանքային գործունեության ըն
թացքում:
Այսպիսով, ֆիզիկական կուլտուրայի ու
սուցչի մասնագիտական կոմպետենտության
հիմնախնդիրը դիտարկվում է շարունակա
կան կրթության շրջանականերում: Նման
մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում կի
րառելու ուսուցման ժամանակակից տեխնոլո
գիաներ, մեթոդաբանական և տեխնոլոգիա
կան նոր դիրքերից մոդելավորել ֆիզիկական
դաստիարակության ուսուցման գործընթացը:
Մասնագիտորեն կոմպետենտ կարելի է
անվանել այն ուսուցչին, ով օժտված է մասնա
գիտական գործունեության իրականացման
բարձր մակարդակով, սովորողների կրթու
թյան ու դաստիարակության գործում ապա
հովում է կայուն բարձր ցուցանիշներ:
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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
дования автор статьи представляет содержание и модель профессионально–педагогической
компетентности учителя физической культуры.
В предлагаемой модели профессионально–педагогичекой компетентности учителя фи
зической 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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ՆԱԻՐԱ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՆԱԻՐԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

ԵՐԿԼԵԶՎԱԿԻՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻՆ ԲՆՈՐՈՇ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Երկլեզվակրությունը՝ երկու լեզվի տիրա
պետումը, մարդուն տալիս է շատ առավելու
թյուններ, սակայն այն իր հետ բերում է նաև
որոշ խնդիրներ: Հոդվածում քննարկվում է
երկլեզվակիր երեխաների խոսքի զարգաց
ման որոշ առանձնահատկություններ, երկ
լեզվակրությունից բխող խնդիրներ և դրանց
հաղթահարման մոտեցումներ:
Յուրաքանչյուր ժողովրդի էթնիկական
պատմության մեջ զգալի տեղ ունեն էթնո
լեզվական գործընթացները: Հայերը քաղա
քական, պատմաաշխարհագրական և այլ
տարբեր հանգամանքների բերումով իրենց
վրա միշտ էլ կրել են երկլեզվակրության տա
րածմանը նպաստող գործոնների ազդեցու
թյունը: Դարերի ընթացքում հայերը տարբեր
բնույթի շփումներ են ունեցել ռուսների, վրա
ցիների, արաբների, հույների, ասորիների,
թուրքերի, պարսիկների և այլ ազգերի հետ:
Հայ ժողովրդի էթնիկական պատմու
թյան մեջ նոր երևույթ էր խորհրդային շրջա
նի հայ–ռուսերեն երկլեզվակրությունը: Դրան
նպաստող գործոններից էին հանրակրթա
կան դպրոցներում ռուսաց լեզվի նկատմամբ
հատուկ վերաբերմունքը, ինչպես նաև հայ զի
նակոչիկների` խորհրդային բանակում զինվո
րական ծառայությունն անցկացնելու փաստը:
Խոսելով հայ–ռուսերեն երկլեզվակրու
թյան տարածման աղբյուրների մասին` հարկ
է նշել, որ ներկայումս երկլեզվակրության
զարգացման բարձր տեմպերը Հայաստա
նում որոշ չափով պայմանավորված են հան
րապետություն ներգաղթածների մեծ թվով:
Ռուսաստանից, Վրաստանից և առավելա
պես Ադրբեջանից սեփական էթնիկական
միջավայր վերադարձած վերաբնակիչնե
րի լեզվական վարքում ռուսաց լեզվի ազ
դեցությունը զգալի է ինչպես ընտանեկան
միջավայրում, այնպես էլ արտադրական,
հասարակական–քաղաքական և գիտամշա
կութային ոլորտներում, առավելապես տե
ղեկատվության փոխանակման դաշտում:

Երկլեզվակրությունը և նրա առավելու
թյունները
Երեխաների մոտ տարբերակում են երկ
լեզվակրության երկու հիմնական ձև` հա
մաժամանակյա և տարժամանակյա: Հա
մաժամանակյա երկլեզվակրությունը երկու
լեզուների գրեթե հավասարաչափ տիրա
պետումն է մինչև 3 տարեկան հասակը:
Դա մանկական երկլեզվակրության առա
ջին փուլն է: Այդ շրջանում ի հայտ են գալիս
այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են խոսքի
ուշացումը և երկու լեզուների միախառնու
մը: Սակայն ժամանակի ընթացքում երե
խան սկսում է տարբերել լեզուները, և այդ
երևույթներն արագ անհետանում են: Այդ
գործընթացին նպաստում են նաև արտա
քին գործոնները: Քանի որ առաջին փուլում
երեխայի խոսքի ձևավորումը հիմնականում
կատարվում է ընտանիքում. շատ կարևոր է,
որ ծնողները կամ ընտանիքի մյուս ավագ
անդամներն իրենց խոսքում չխառնեն եր
կու լեզուները: Տարժամանակյա երկլեզվակ
րության դեպքում երեխայի երկրորդ լեզվի
իմացությունը ձեռք է բերվում մի քիչ ավելի
ուշ` խարսխվելով մասնավորապես հիմնա
կան լեզվի իմացության վրա:
Երկլեզվակրությունն ունի շատ առա
վելություններ։ Երկլեզվակիր երեխաներն
ավելի հեշտ են ընկալում նույնիսկ երրորդ,
չորրորդ լեզուները, իսկ այդ չորս լեզուների
ընկալումը կհաջողվի միայն երեխայի հետ
ինտենսիվ աշխատելու դեպքում։ Ապացուց
ված է, որ երկլեզվակիր երեխաները ավելի
ստեղծարար են և ավելի հեշտ են որոշում
ներ կայացնում և կենտրոնանում։
Լեզվամտածողության զարգացում՝ պայ
մանավորված նաև մարդու աշխարհայաց
քով։ Քանի որ լեզուն մշակույթի ամենակար
ևոր բաղադրիչներից է, կարող ենք պնդել, որ
երկլեզվակիրները ներկայացնում են մեկից
ավելի մշակույթներ, ինչպես նաև մենթալ
դաշտեր, որն էլ նպաստում է ազատ, քննա
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դատական մտածողության զարգացմանը։
Երկլեզվակրության խնդիրները
Որքան էլ ջանում ենք լինել ուշադիր,
փորձում ենք անել առավելագույնը աշխա
տելու ընթացքում, միևնույնն է, լինում են
որոշ թերություններ, բացթողումներ, որոնք
չի կարելի աչքաթող անել։ Երկլեզվակիր
ընտանիքներում ծնողների խոսքում տեղ
գտած լեզվական սխալները բացասաբար
են ազդում երկրորդ կամ երրորդ լեզվի լի
արժեք յուրացման վրա։ Ամենաընդունված
սխալներից մեկն այն թյուր կարծիքն է, թե
երեխաները ինքնաբերաբար կդառնան երկ
լեզվակիր, քանի որ ընտանիքը երկլեզվա
կիր է։ Երեխան սպունգ չէ, որ առանց ջանք
ու եռանդի կլանի ամեն ինչ։ Հարկավոր է
լուրջ աշխատանք և մեծ համբերություն, որ
նա երկրորդ կամ երրորդ լեզուն յուրացնի
արտադրողական մակարդակում։ Նա կա
րող է հասկանալ ամեն ինչ, բայց չկարողա
նա արտահայտվել։
Երկլեզվակիր երեխաներ ունեցող ծնող
ների մոտ կա ևս մի շատ տարածված վրի
պում։ Նրանք են
թադ
րում են, որ հե
ռուս
տացույցով երկրորդ լեզուն պարբերաբար
լսելով՝ կարելի է տիրապիտել լեզվին։ Երե
խան, հեռուստացույցի էկրանի առջև նստե
լով, նույնպես յուրացնում է որոշակի օտա
րալեզու լեզվակաղապարներ: Սական միշտ
չէ, որ դրանք նա կիրառում է իր օտարալեզու
ակտիվ խոսքում:
Կարևոր բացթողում է այն, երբ ծնողնե
րը փորձում են արհեստական կամ ուսում
նական պայմաններում ձևավորել երեխա
ների մոտ համադասական երկլեզվություն:
Նրանք ճիշտ պատկերացումներ չունեն գե
րակա (դոմինանտ) կամ ստորադաս երկլեզ
վության մասին: Ավելին, նրանք դեռևս վաղ
տարիքում ենթագիտակցորեն փորձում են
հաղթահարել երեխաների մոտ քերականա
կան, բառային, հնչյունական, մշակութային
բնույթի փոխներթափանցման դրսևորում
ները: Սակայն օտար լեզվի ուսուցման ցան
կացած փուլում դա նորմալ երևույթ է:
Կա նաև մտավախություն, որ երեխանե
րը երկլեզվակրության հետևանքով ուշ կսկ
սեն խոսել, և դպրոցում առաջադիմությունը
կլինի ավելի ցածր։ Այդ հիմնախնդիրը պետք
է քննության առնել կոնկրետ իրադրություն
ներում՝ հաշվի առնելով երեխաների և երկ
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լեզու լեզվական միջավայրի հոգեբանական,
սոցիալական առանձնահատկությունները:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ երկլեզվակիր երեխաները նոր լեզուներ
յուրացնում են նույն արագությամբ, ինչպես
մեկ լեզվի տիրապետող երեխաները։ Լեզու
ների փոխներթափանցումը միշտ չէ, որ գե
րակա երկլեզվության պատճառ է դառնում։
Երեխաներին բնորոշ է օտարալեզու բառեր
օգտագործելը ոչ միայն օտար, այլ նաև մայ
րենի լեզվով հաղորդակցվելիս:
Երկլեզվակրության բնորոշ խոսքային
սխալները և նրանց ուղղելու մոտեցումները
Երկլեզվակիր երեխաների լեզվի ուսուց
ման, ինչպես և լեզվում առկա սխալները
շտկելու խնդիրները մշտապես եղել են մաս
նագետների ուշադրության կենտրոնում։ Ժա
մանակի ընթացքում բազմաթիվ մոտեցումներ
և մեթոդներ են մշակվել։ Ըստ այդմ, խնդիր է
դրվում օտար լեզուներ ուսումնասիրել դեռևս
ընտանիքում, ընդ որում՝ նախապես մշակված
պլանով։ Կարևոր է այդ առումով համապա
տասխան լեզվական միջավայրի դերը: Եթե
ծնողները հաղորդակցվում են տանը երկու և
ավելի լեզուներով, ապա երեխաները հիմնա
կանում յուրացնում են երկրորդ լեզուն առա
ջին լեզվի մակարդակում:
Երբեք շատ ուշ կամ շատ շուտ չի լինում
երեխայի համար երկրորդ լեզուն սովորե
լը։ Համաձայն մասնագետների՝ երեխային
երկրորդ լեզուն սովորեցնելու լավագույն
ժամանակը մինչև երեք տարեկանն է։ Դա
այն տարիքն է, երբ երեխան լսում և սովո
րում է իր առաջին լեզուն։ Այդ տարիքում նա
շատ արագ է վերարտադրում իր լսածը և,
իհարկե, մտապահում: Դեռևս մինչև խոսել
սկսելը երեխայի մեջ ձևավորվում է համա
պատասխան լեզվական պատկերը։ Հետ
ևաբար երեխայի հետ պետք է խոսել հենց
ծնված օրվանից (իսկ որոշ մասնագետների
կարծիքով՝ նույնիսկ դեռ չծնված ժամանակ՝
սաղմ
նային վի
ճա
կում)։ Եվ պետք է խո
սել
հնարավորինս շատ։ Նշանակություն չունի,
թե երեխան ինչ արագությամբ է յուրացնում
հնչող խոսքը։ Կարևոր խնդիր է նաև այն, թե
երեխան ինչպես է տարբերակում օտարալե
զու խոսքը, նրա շեշտը, հնչերանգը և այլն։
Ահա թե ինչու երեխան կյանքի առաջին իսկ
ամիսներից պետք է լսի օտար լեզվով հնչող
երգեր։ Հոգեբանները նախապատվությունը
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տալիս են կենդանի ձայնին։ Էական չէ՝ եր
գողը երաժշտական լսողություն ունի, թե ոչ։
Չնայած փոքրիկը դեռ չի խոսում, նա հայաց
քով հետևում է երգողի շուրթերի շարժմանը
և արձագանքում է ձայնին իր միմիկայով,
շարժումներով և այլն։
Մինչև հասունության տարիքը երեխայի
ուղեղը ունակ է զուգահեռաբար մի քանի լե
զու յուրացնելու՝ հաշվի առնելով այն փաստը,
որ հասունության տարիքից սկսած՝ երկրորդ
լեզվով տեղեկատվություն կուտակվում է ու
ղեղի համապատասխան կենտրոնում։ Հետ
ևաբար երկրորդ լեզուն ընկալելու համար
երեխան առաջնային լեզվի հետ զուգահեռ
ներ է տանում կամ դիմում է թարգմանության։
Լեզվի յուրացման մեկ այլ արդյունավետ
մեթոդ է ընթերցանությունը, ընդ որում՝ եր
կու լեզվով։ Ընթերցանությունն արդյունա
վետ է, երբ ավարտվում է երկխոսությամբ։
Կարելի է քննարկել հերոսներին, նկարագրել
նրանց, գուշակել, թե ինչ կլինի հետո, ինչ
պես կավարտվի պատմությունը։ Երկխոսու
թյունը ևս պետք է իրականացվի թե՛ գերա
կա, թե՛ երկրորդ լեզվով։ Ընթերցանությունը
շատ կարևոր է, որովհետև երեխան լսում է
գեղեցիկ գրական լեզու, ձևավորում է միտ
քը խոսքի կանոնների համաձայն, սովորում
է նոր բառեր երկու լեզուներից և դրանց ճիշտ
արտաբերումն ու կառուցվածքը։ Գրքերին և
ընթերցանությանը զուգահեռ պետք է ան
ցում կատարել մանկապատանեկան ֆիլմե
րին և հետաքրքիր խաղերին՝ կրկին երկու
լեզուներով: Դա նույնպես նպաստում է բա
ռապաշարի զարգացմանը և ճիշտ խոսք կա
ռուցելուն։ Երեխաների համար շատ մատչելի
են պարզ, փոքրիկ բանաստեղծությունները,
որոնք նրանք հեշտությամբ են մտապահում
երկու լեզուներով էլ։ Գաղտնիք չէ, որ երեխա
ների մեծ մասը հանգիստ նստել չի կարողա
նում՝ լինի բանաստեղծություն արտասանե
լիս, պատմություն պատմելիս, թե երգելիս։
Երեխային սաստել չի կարելի։ Երեխայի շար
ժումները դրական ազդեցություն են ունենում
նրա խոսքի ձևավորման վրա: Պատճառն
այն է, որ մարդկանց գլխուղեղում խոսքի հա
մար պատասխանատու հատվածը շատ մոտ
է շարժումների համար պատասխանատու
հատվածին։ Ուստի բառապաշարը հարս
տացնելու լավագույն տարբերակ են ուրախ,
ռիթմիկ երգերը, որոնք երգելիս պահանջվում

են շարժումներ: Բերենք օրինակ՝
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.
Одна голова,
Ухо раз и ухо два,
Три у клевера листа,
Четыре лапы у кота
Вот часы пробили пять.
Что еще бы посчитать?
Մեկ, երկու, երեք՝ ձմերուկը բերեք,
Չորս, հինգ, վեց՝ ընկավ կոտրվեց,
Յոթ, ութ, ինը՝ ի՞նչ է նրա գինը,
Տասը՝ ահա վնասը:
Բնական է, որ լեզուների յուրացման ըն
թացքում երկլեզվակիր երեխաների մոտ
կծագեն հնչարտաբերման, քերականա
կան, շարահյուսական կառույցների մի շարք
խնդիրներ։ Ուսումնասիրելով հայկական մի
ջավայրում ապրող ռուսալեզու երկլեզվակիր
երեխաների խոսքը` կարելի է նկատել, որ
հազվադեպ երևույթ է երկու լեզուների հա
վասարաչափ տիրապետումը: Լեզուներից
մեկը գրեթե միշտ գերակա է` առաջնային:
Առաջնային է հիմնականում այն լեզուն,
որով խոսում են ընտանիքում: Երկրորդ լեզ
վի յուրացումը մասնավորապես տեղի է ու
նենում առաջնային լեզվի հիմքի վրա, որի
ընթացքում ի հայտ են գալիս թարգմանա
կան սխալներ լեզվի տարբեր մակարդակնե
րում` բառային, քերականական և այլն: Դի
տարկենք մի քանի օրինակ.
Քույրիկս ինձ չի տալիս քնեմ (не дает
спать) ––––– չի թողնում քնեմ
Իմ մոտ նոր խաղալիք կա (у меня новая
игрушка) ––––– ես նոր խաղալիք ունեմ
Ինձ ցուրտ է (мне холодно) –––– ես մր
սում եմ
Ստորև բերված օրինակներում սխալ են
թարգմանված նախդիրները.
տաքսիի վրա եկանք (приехали на такси)
քույրիկս դուրս եկավ փողոցի վրա (выш
ла на улицу)
պապան աշխատանքի վրա է (па
па на
работе)
նվագում եմ ջութակի վրա (играю на ск
рипке)
ուշացանք դասի վրա (опоздали на урок)
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Հետևյալ օրինակներում ցույց են տրված
սխալներ միաժամանակ բառային և քերա
կանական մակարդակներում.
Ես չեմ մրսում, ես պալտոյի մեջ եմ (я в
пальто)
Տյոտյան ակնոցների մեջ է (тетя в очках)
Դեդուլին գնում են այս ակնոցները (де
душке идут эти очки)
Սխալների շատ հաճախ կարելի է հան
դիպել դարձվածքային արտահայտություն
ների թարգմանություններում.
− Որտեղի՞ց: − Ուղտից: (Откуда? − От
верблюда.)
− Իմ բերանը կողպեքի վրա է: ( У меня
рот на замке.)
Բերենք շարահյուսական սխալների մի
քանի օրինակ: Ինչպես գիտենք, հայերենի
շարադասությանը առավել բնորոշ բանաձևն
է` ենթակա+ուղիղ խնդիր+ստորոգյալ: Ռու
սերենին ավելի բնորոշ է ենթակա+ստորո
գյալ+ուղիղ խնդիր կառույցը:
− Ես լսում եմ երաժշտություն (слушаю
музыку) – Երաժշտություն եմ լսում:
−Մաման պատրաստում է ճաշ: (готовит
обед) –Ճաշ է պատրաստում:
Ինչպե՞ս հաղթահարել այդպիսի սխալնե
րը։ Ամենակարևոր պայմանը հանգստություն
պահպանելն է։ Պետք է լինել համբերատար
և ոչ մի դեպքում խիստ բացասական մոտե
ցում չցուցաբերել։ Երկլեզվակիր երեխաների
մեծամասնությունը քերականական կանոն
ները յուրացնում է ինքնաբերաբար՝ խոսել
սովորելու ընթացքում։ Այսպիսով՝ գերակա
լեզվի ներգործությունը երկրորդ լեզվի վրա
անխուսափելի է, որի պատճառով էլ առա
ջանում են վերոհիշյալ սխալները։ Խոսելիս
խորհուրդ չի տրվում երեխային անդադար
ընդհատել՝ սխալը շտկելու համար։ Երեխան
հնարավոր է հիասթափվի և հրաժարվի սո
վորել։ Ուշադրությունը պետք է կենտրոնաց
նել միայն կոպիտ սխալների վրա։ Հակառակ
դեպքում երեխան կարող է լարվել, հուսա
հատվել, որի հետևանքով կարող է ավար
տին չհասցնել միտքը։ Որպեսզի խուսափենք
նման իրավիճակներից, առաջարկենք սխալ
ձևակերպված միտքը կամ բառը աննկատ
շտկելու մի քանի մոտեցումներ.
1. Երեխայի խոսելու ընթացքում կարելի է
գլխով հավանության նշան անել, ամեն ճիշտ
խոսքի ժամանակ։ Իսկ խոսքի սխալ ձևա

222

կերպում լսելուց հետո անհրաժեշտ է սահուն
երկխոսության մեջ մտնել՝ կրկնելով նույն նա
խադասությունը արդեն ճիշտ տարբերակով։
Եվ երեխան կլսի ճիշտ հնչարտաբերում կամ
շարադասություն առանց ավելորդ լարման։
2. Սխալն ուղղելու պահին շատ կարևոր
է դեմքի ճիշտ արտահայտությունը։ Երեխա
ները շատ ուշադիր են խոսակցի ժեստերի,
դիմախաղի նկատմամբ: Նրանք շատ արագ
են գնահատում ոչ խոսքային հաղորդակց
ման միջոցները՝ դեմքի հանգիստ, զայրա
ցած, հիասթափված լինելը և այլն։
3. Կարելի է մտապահել երեխայի սխալ
ները և անդրադառնալ դրանց ավելի ուշ՝
ասենք զբոսնելիս կամ խաղալիս։ Նրբան
կատորեն հիշեցրեք սխալ ձևակերպումնե
րը և բացատրեք ճիշտ ձևերը։ Անդրադառ
նալով սխալներին՝ հարկավոր է շեշտը դնել
երկու լեզուների քերականական տարբերու
թյունների վրա և համադրել նմանություննե
րը։ Ձեռք բերված քերականական գիտելիքը
ամրապնդելու համար կարելի է կիրառել
ձեռքի տակ եղած ցանկացած միջոց՝ հա
տուկ մշակված համակարգչային ծրագրե
րից ընդհուպ մինչև լեզվուսույցներ։
4. Երկլեզվակիր երեխաների մոտ քիչ
չեն նաև ուղղագրական սխալները։ Այստեղ
նույնպես պահանջվում է նրբանկատություն
և համբերատարություն։ Մաքրագիր տետ
րում կարմիր գույնով նշումներ անելով մեծ
արդյունքի չենք հասնի։ Հարկավոր է սևագ
րության տետր վերցնել և աշխատել սխալ
ների վրա՝ բացատրել բառակազմությունը,
շեշտի տարբերությունները և կատարել ար
տագրություններ։ Սխալների ուղղման ըն
թացքը պետք է լինի թեթև և վերածվի հե
տաքրքիր խաղի:
Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ
երեխայի խոսքի ձևավորման գործընթացում
շատ կարևոր է ընտանեկան և սոցիալական
միջավայրի դերը:
Երկլեզվակիր երեխաների ուսուցման
գործընթացը չպետք է լինի ծանր, դաժան։
Այն պահանջում է հստակ պլան, մշակված
կառուցվածք, ամենօրյա նպատակաուղղ
ված աշխատանք բանավոր և գրավոր խոս
քի զարգացման վրա։ Եվ ամենակարևորը՝
մեծ համբերություն։
naraavakyan@ysu.am
nnersesian@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.

ПОДХОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РЕЧИ ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
Н. АВАГЯН, Н. НЕРСИСЯН
Знание двух языков даёт детям много преимуществ в жизни. Есть два основных вида
двуязычия – синхронное и приобретённое. При синхронном двуязычии ребёнок до трёх лет
параллельно, одновременно владеет двумя языками. В этой стадии возможно смешивание
слов и грамматических конструкций двух языков, но это временное явление. Приобретённое
двуязычие – это изучение второго языка на основе первого (родного) языка. В статье обсуж
даются некоторые подходы преодоления проблем в речи двуязычных детей.
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ԼԻԼԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
րին բնորոշ է հստակ գիծը, հագեցած գույնը,
կոնտրաստը։ Այստեղ միաձուլվում են առօրյա
կյանքն ու պոեզիան, իրականն ու երևակա
յականը։ Վարպետի վրձնին հատուկ արտիս
տիզմը, ոճի զգացողությունը և նկարչի տակտը
յուրաքանչյուր դետալ դարձնում են տեսանելի
և շոշափելի իրենց զանազանության և միա
ժամանակ միասնականության մեջ։
Բարձր բանաստեղծական աշխարհըն
կալումը, շնորհիվ շարժուն ռիթմի և գե
ղանկարչական պլաստիկայի, դառնում է
իրականի և երազայինի ներդաշնակ միաս
նություն։

(1932–2013 թթ.)
Վլադիմիր Սահակյանը հայ կերպար
վեստի եզակի ներկայացուցիչներից է։ Նրա
բազմամյա գեղարվեստական փնտրումների
և նկարչական մեծ վարպետության մասին
են խոսում գծի և ռիթմի մեծ կուլտուրան, աշ
խարհի նուրբ ընկալումը, գեղեցիկի անփո
խարինելի զգացողությունը և վարակիչ լա
վատեսությունը։
Վլադիմիր Սահակյանը ծնվել է 1932 թ.,
1950–1958 թթ. սո
վո
րել է Երևանի Փանոս
Թեր
լեմեզյանի
անվան
գեղարվեստի
ուսումնարանում, այնուհետև՝ 1960–1965
թթ.՝ Երևանի գեղարվեստա–թատերական
ինստի
տուտում։ Նա Հայաստանի նկարիչ
նե
րի միության ան
դամ էր և մաս
նակ
ցել է
բազմաթիվ հանրապետական և արտա
սահմանյան ցուցահանդեսների։ Երկար
տարիներ դասավանդում էր Երևանի գե
ղարվեստա–թատերական ինստիտուտում
(ներկայիս Գեղարվեստի ակադեմիա)։
Վլադիմիր Սահակյանի աշխատանքնե
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Նրա աշխատանքները աչքի են ընկնում
գունային ներդաշնակությամբ, վրձնահար
վածների ռիթմիկ մշակումներով և լուսային
ակտիվ հակադրումներով։ Նրանք ունեն
առանձնակի ձգողականություն, այստեղ
ամենայն ամբողջականությամբ օբյեկտի
վացվում և հավասարակշռվում է նկարչի
ներաշխարհը, նրա տրամադրությունների և
խոհերի ող ջ սպեկտրը։
Վլադիմիր Սահակյանը շատ ինքնատիպ
նկարիչ է։ Նրա աշխատանքները հնարա
վոր չէ շփոթել, քանի որ յուրաքանչյուրը` որ
ժանրում էլ նկարված լինի, շատ անկեղծ է
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և խոր վերապրած։ Նրա կերտած կերպար
ները այնքան համոզիչ են, որ թվում է, թե
ապրում են սեփական կյանքով և հույզերով։
Նկարչությանը վարպետորեն տիրապետող
հեղինակը իր կտավներն է կերտում մեկ հս
տակ, մեկ թրթռացող գծով, որն անփոփոխ
մնում է չափազանց արտիստիկ և գրավող։
Այն ասես կանչում է դիտողին հետևել իրեն,
գնալ նրա հետևից և խորանալ, խորանալ
այնպես, ինչպես դա արել է ինքը` նկարիչը։
Սահակյանի գիծը շատ արտիստիկ է և ռիթ
միկ, ու միև
նույն ժամանակ նա է դառ
նում
նրա կտավների հիմնական կառուցող և հա
վաքող տարրը։

Վլադիմիր Սահակյանի կտավները աչ
քի են ընկնում բարդ և հագեցած կոլորի
տով։ Առավել ազդեցիկ են մոնոխրոմ աշ
խատանքները, ուր հեղինակին հաջողվում
է միևնույն գույնի մեջ գտնել հազարավոր
տարբերություններ և արտահայտվել բազ
մաթիվ երանգներով։
Նրա արվեստը միատարր չէ. ստեղ
ծագործական տարբեր շրջաններում նրա
կտավներում կգտնենք թե՛ ռեալիստական,
թե՛ իմպրեսիոնիստական և թե՛ սիմվոլիզմի
տարրեր։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե կոնկ
րետ հեղինակներին հետևելուն, այլ գեղար
վեստական սկզբունքներին, ինչն արտա
հայտված է գույնի, գծի, օդի պատկերման
գեղարվեստական սկզբունքներում։

Հեղինակի մտածելակերպը հիմնվում է
ստեղծագործական ընդհանրացման վրա,
ուր հավաքվում են առանձին էլեմենտներ,
մեծացվում, ընդլայնվում և դառնում միաս
նա
կան մի հո
րին
վածք։ Դրա հետ մեկ
տեղ
նրա կտավներին բնորոշ է զգայական կամե
րայնությունը։ նրա կտավներից շատերը լուծ
ված են կենտրոնաձիգ, համայնապատկե
րային (բավական է հիշել նրա պատմական
ժանրի կտավները), որտեղ մի հարթության
վրա է հավաքված այն ամենը, ինչ բնորոշում
է տվյալ պատմական իրադարձությունը։ Այս
մոտեցումը վկայում է նկարչի համակողմա
նի զարգացածության և քաղաքացիական
պատասխանատվության մասին։
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Բնանկարներում ամեն մի փոքր, չնչին
դրվագ կամ տարր Վլադիմիր Սահակյանը
դարձնում է հավաքական համայնապատ
կեր. ընդհանրացնում է, միավորում և ներ
կայացնում որպես մի մեծ ձոն կամ օրհներգ
հայրենի բնությանը և այնտեղ ապրող մարդ
կանց։ Հմտորեն բաշխելով լույսը՝ վարպետը
ստանում է գունային և գունավոր ստվերներ,
որոնք ավելի են ակտիվացնում նկարի գու
նաշարը, այն դարձնում շարժուն և բոցա
վառվող։ Ասես քամու տակ է ծածանվում,
թրթռում նրա յուրաքանչյուր վրձնահարվա
ծը։ Այդ կոնտրաստների օգնությամբ ստաց
վում է մի մեղմիկ, ջերմ միջավայր, աշխարհի
մի անկյուն, որը այդքան սիրով է պատկեր
վում հեղինակի կողմից։ Աշխատանքնե
րը շատ գունագեղ են. օդային հեռանկարը
շեշտված, որում առավել նկատվում է նկարչի
նախապատվությունը առանձին գույներին,
նրանց նշանակությանը և արտահայտման
հնարավորություններին։ Այստեղ մտածված
և հավասարակշռված է յուրաքանչյուր վրձ
նահարված։
Հետաքրքիր են Վլադիմիր Սահակյանի
դիմանկարները։ Այստեղ գործ ունենք ընդ
հանրացված կերպարային մտածողության
հետ։ Նրանք կատարված են մեծ ընդհանր
ցումներով, զերծ են երկրորդական մշա
կումներից և ստանում են դինամիկ շունչ՝
շնորհիվ ընդգծված լուսա–ստվերային մեծ
զանգվածների։
Մոտեցումը այլ է դիմանկարներում։ Նա
յուրաքանչյուր ամենախոշոր խնդիր նեղաց
նում է և կենտրոնացնում մի կոնկրետ էու
թյան մեջ։ Կերպարը օժտվում է այնպիսի
անկեղծությամբ, որ ակամայից դառնում է
հարազատ ցանկացած դիտողին։ Այս շար
քում առավել հետաքրքիր են կանացի կեր
պարները` երազկոտ, նազանի և ռոմանտիկ։
Յուրաքանչյուր կերպարի համար ընտրված
և գտնված է հենց նրան բնորոշ ներքին հու
զական աշխարհը։ Թեպետ նրանք բոլորը
խիստ տարբեր են, սակայն բոլորին միավո
րում է նրբությունը, կանացիությունը և Սա
հակյան–նկարչի վրձնին բնորոշ անսխալ
հմայքը։
Հետաքրքիր կոմպոզիցիոն լուծումներ
ունեն Վ. Սահակյանի նատյուրմորտները։
Օգտագործելով անսպասելի, համադրված
դիտակետ` ասես միաժամանակ մի քանի
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կետից, նկարիչը ստանում է շատ դինամիկ և
աշխույժ պատկերներ։ Այս կերպ պատկերու
մը ստանում է շատ հետաքրքիր պլանային
դասավորում` այն միաժամանակ և՛ խորա
նում է, և՛ ընկալվում որպես հակադրվող հո
րիզոնական գոտիներ։ Դինամիկ շարժումը
հաղորդվում է դադարի և գործողության հա
մադրումով։
Հաճախ միջավայրի բացակայությու
նը ստեղծում է տարածական անսահմա
նության պատրանք։ Պարզ ֆորմաները և
ընդգծված լուսա–ստվերային մշակումները
շեշտված կառուցող ուրվագծերի օգնությամբ
հավաքվում են և պահվում–հավասարակշռ
վում՝ դառնալով պարզ և միևնույն ժամանակ
խիստ, հավաքում են կոմպոզիցիան և վկա
յում Սահակյանի գեղարվեստական գրագի
տության, գծի տիրապետման փայլուն վար
պետ լինելու մասին։
Վլադիմիր Սահակյանի գեղանկարչա
կան և գրաֆիկական աշխատանքները շատ
երաժշտական են, շնորհիվ թե՛ ռիթմի և թե՛
ծավալների, գծի և գույնի հարմոնիկ ներ
դաշնակության։ Նրանցում որպես առանձին
դոմինանտ հնչում է գունային կամ գծային
շեշտը, որին կրկնում են բոլոր երկրորդա
կան նրբերանգները։ Ներքին լարված ռիթ
մը, նյարդը իրեն է ենթարկում աշխատան
քի ող ջ հարթությունը։ Նկարչի համար չկա
առաջնայինը և երկրորդականը` անգամ
ետին պլանի առաջին հայացքից ոչ կարևոր
հատվածները, մանրակրկիտ մշակված են`
մտածված և վերապրած։ Չափի զգացողու
թյամբ, հավասարակշռված և գեղանկար
չական գրագիտությամբ են ստեղծված հե
ղինակի բոլոր աշխատանքները։ Այստեղ է
արտահայտված նրա փիլիսոփայական աշ
խարհայացքը, գեղագիտական ճաշակը և
միայն մեծ վարպետին բնորոշ անվախ ան
կեղծությունը։
Հաճախ հարց է առաջանում ինչպես
մատուցել նյութը, որ այն ուսանողի համար
դառնա հասանելի։
Քննարկենք քայլ առ քայլ.
Նպատակներ.
1. Աշակերտներին ծանոթացնել 20–րդ
դարի և 21–րդ դարասկզբի հայ կերպարվես
տի եզակի ներկայացուցիչներից մեկի հետ։
2. Ծանոթացնել նկարչի հարուստ ժա
ռանգությանը, նկարչական մեծ վարպետու
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թյանը, գծի, գույնի և ռիթմի արտահայտման
մեծ կուլտուրային։
3. Աշակերտների համար բացահայտել
նրա կտավներում արտահայտված գեղե
ցիկի, լավատեսության, շրջապատի մարդ
կանց և հայրենիքը սիրելու անփոխարինելի
զգացողությունը։
Խնդիրներ
1. Վերհանել նկարչի կտավներում աշ
խարհի յուրօրինակ ընկալման նուրբ զգացո
ղությունը։
2. Ընկալել նկարչի վարակիչ լավատեսու
թյունը կյանքի նկատմամբ։
3. Նկարչի օրինակով հայրենասեր և
օրինակելի քաղաքացի դաստիարակել։
Մեթոդներ և մեթոդական հնարներ.
Կարճ դասախոսություն, խմբային աշ
խատանք, աշխատանք աղբյուրների հետ
և տարբեր ժանրերի աշխատանքների ցու
ցադրում, քննարկում, դիտում, համեմատու
թյուն, վերլուծություն։
Պարագաներ
Թուղթ, գունավոր նշագրիչներ, համա
կարգիչ, կավիճ, գրատախտակ, էկրան։
Դասի ընթացքը
Որպես նկարիչ – մանկավարժ՝ նա կիրա
ռում էր ուրույն ու ինքնատիպ դասավանդ
ման մեթոդիկա։ Նա ոչ միայն օգտագոր
ծում էր նոր նյութի խմբակային, ընդհանուր
բացատրման մեթոդիկան, այլ սիրում էր
յուրաքանչյուր ուսանողին ցուցաբերել ան
հատական մոտեցում։ Երբեք չէր նկարում
ուսանողի առաջադրանքի վրա, չէր կոտ
րում նրա անհատական մտածելակերպն ու
աշխատանքի կատարման ոճը, փոխարենը
առանձին թղթի վրա մանրամասն նկարում
և բացատրում էր գծանկարի տեղադրման,
համաչափությունների ճիշտ կառուցման,
լույս ու ստ
վե
րի սա
հուն կամ կտ
րուկ ան
ցման նրբությունները։ Այս ինքնատիպ
մանկավարժական մոտեցմամբ և իր բազ
մավաստակ փորձի միջոցով նա ուսանող
ներին փոխանցում էր կայուն գիտելիքներ,
զարգացնում ինքնուրույն մտածելակերպ,
աշխատանքի կատարման անհատական
ոճ և անսահման սեր արվեստի նկատմամբ։
Դասը սկսվում է ուսուցչի կարճ դասախո
սությամբ. սովորողներին ներկայացնում
է դասանյութը՝ միաժամանակ զուգակցե
լով համապատասխան նյութի՝ նկարների

կամ տեսաֆիլմի ցուցադրությունը, թե ե՞րբ
և ինչպես է սկսվել նկարչի բուռն ստեղծա
գործական շրջանը, ստեղծագործական
տարբեր շրջանների ընթացքը, առանձնաց
նելով ռեալիստական, իմպրեսիոնիստական
և սիմվոլիստական տարրեր պարունակող
աշխատանքները բացահայտելով դրանց
առանձնահատկություններն ու գեղարվես
տական սկզբունքները։ Ինչու է նկարիչը հայ
գեղանկարչության մեջ համարվում ինքնա
տիպ, և ինչ հետք է թողել հայկական մշա
կույթում։ Որպես նկարիչ – մանկավարժ ինչ
ներդրում ունի «Նկարչություն» առարկայի
դասավանդման մեթոդիկայում, սերունդնե
րի դաստիարակման գործում և վերջապես
ինչպե՞ս է այժմ ներկայանում սերունդների
հիշողության մեջ։
Փոքրիկ դասախոսությունից հետո կազ
մակերպում են բանավեճ «Վլադիմիր Սա
հակյանի կյանքն ու ստեղծագործական
գործունեությունը» թեմայով, որից հետո
ուսուցիչը ամփոփում է դասը։
Դասի ամփոփում.
Դասը ամփոփելու համար սովորողնե
րը պաստառին գրում են երեք հիմնական
գաղափար, որը նրանք հիշեցին՝ կատարե
լով եզրակացություններ ու ընդհանրացում
ներ։ Այնուհետև կատարում են քննարկում,
բանավեճ, հարց ու պատասխան, ուսուցի
չը հարցերի միջոցով կատարում է անդրա
դարձ, ամփոփում նոր նյութը և աշակերտ
ներին տալիս է տնային հանձնարարություն։
1) Ներկայացնել, թե Վլադիմիր Սահա
կյանի աշխատանքներից որը ամենից շատ
դուր եկավ իրեն և ինչու։
2) Նկարի ժանրը և բովանդակության
համառոտ ներկայացում։
3) Նկարի գեղարվեստական սկզբունք
ները (կոմպոզիցիա, գծանկար, գունային
գամմա)։
4) Ինչ սովորեցին ծանոթանալով Վլա
դիմիր Սահակյանի աշխատանքների հետ
(կոմպոզիցիայի ուշագրավ թեմատիկա, սա
հուն և թռթռացող գիծ, գունագեղ գունային
ներդաշնակություն, մոնոխրոն աշխատանք
ներ)։
Բացատրել հաջողության հասնելու չա
փանիշները.
ա. կարողանալ դիմացինին լսել,
բ. կարողանալ ճիշտ բացատրել,
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գ. կարողանալ տրամաբանված վերլուծել
ցուցադրված նկարը։
դ. բնութագրել ստեղծագործության գե
ղարվեստական առանձնահատկություննե
րը և արտահայտչամիջոցները,
ե .կարողանալ ներկայացնել ստեղծա
գործության ձևը, տեսակը և ժանրը,
զ. տարբերակել պատրաստման տեխնի
կան և նյութերը։
Վերահսկում և միջամտում.
ա. հետևել աշակերտների համագործակ
ցությամբ աշխատելու կանոններին։
Գնահատում.
ա.նախօրոք ներկայացնել գնահատման

ձևը՝ սանդղակը
Անդրադարձ.
ա. նախատեսված ո՞ր աշխատանքը չկա
տարվեց,
բ. ի՞նչ կարելի է ավելացնել։
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ Վլադի
միր Սահակյանի ստեղծագործությունը բազ
մաշերտ է։ Նկարչի համար չկա առաջնայի
նը և երկրորդականը, անգամ ետին պլանի
առաջին հայացքից ոչ կարևոր հատվածնե
րը մանրակրկիտ մշակված են` մտածված և
վերապրված, իսկ նրա ստեղծագործության
ընկալումը՝ խիստ անհատական։

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛНОСТЬ ВЛАДИМИРА СААК ЯНА
Л. ГРИГОРЯН
Владимир Саакян – один из ярких и самобытных художников середины 20 века. Он ра
ботал в разных отраслях изобразительного искусства։ живописи и графике. Это многожан
ровый художник, кисти которого принадлежат исторические полотна, портреты, жанровые
картины. Его творчеству присуще тонкое художественное видение, артистизм, чувство меры
и предельная профессиональная честность и грамотность.

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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ԱԼՎԱՐԴ ԳԻՆՈՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Մարդկային հանճարի ամենամեծ հրա
շագործություններից մեկն է լեզուն, որն
ստեղծվել է հասարակական հաղորդակց
ման անհրաժեշտությունից։ Խոսելով լեզ
վի հասարակական դերի մասին՝ մեծ լու
սավորիչ Խ. Աբով յանը գրում է. «Լեզուն,
ան– շուշտ, ամենաազնիվ գործիքն է, որի
միջոցով մարդ իր ներքին հոգեվիճակն է
արտահայտում այլ մարդկանց, առանց որի
ոչ անհատը, ոչ էլ մանավանդ ժողովուրդը ի
վիճակի չէ մտքերն ու զգացմունքները հա
ղորդելու ուրիշներին, մանավանդ՝ ավան
դելու հաջորդ սերունդներին: Լեզվի մեջ,
ինչպես մաքուր հայելու մեջ, ցոլանում է մի
ազգի առանձնահատկությունը, նրա կուլ
տուրան, մինչև անգամ նրա քաղաքական
վիճակը» (1, 45): Այստեղից հետևում է, որ լե
զուն ոչ միայն հասարակական հաղորդակց
ման միջոց է, այլև աշխարհաճանաչողական
բազմապիսի գիտելիքների ձեռքբերման և
կյանքում դրանց գործադրման հզոր զենք:
Ինչպես ռուս մեծ մանկավարժ Կ. Դ. Ու
շինսկին է նկատել՝ «այն երեխան, որի զար
գացումը բռնի կերպով չի աղճատվել, մեծ
մասամբ հինգ կամ վեց տարեկանում արդեն
իր մայրենի լեզվով խոսում է աշխույժ և ճիշտ:
Սակայն մի մտածեցեք՝ ինչքա՞ն գիտելիքներ,
զգացմունքներ, մտքեր, տրամաբանություն
և նույնիսկ փիլիսոփայություն է հարկավոր,
որպեսզի կարելի լինի որևէ լեզվով խոսել
այնպես, ինչպես իր մայրենի լեզվով խոսում
է վեց–յոթ տարեկան ոչ հիմար երեխան:
Շատ սխալվում են նրանք, ովքեր կարծում
են, թե երեխայի կողմից մայրենի լեզուն յու
րացնելու ընթացքում գործում է միայն հիշո
ղությունը, ոչ մի հիշողություն էլ չէր բավա
կանացնի նրա համար, որպեսզի մեր մտքում
տպավորենք որևէ լեզվի բոլոր բառերը և
այդ բառերի բոլոր հնարավոր կապակցու
թյուններն ու նրանց ձևափոխությունները...»
(2): Առաջին դասարանի աշակերտի խոսքի
զարգացման համար անհրաժեշտ երեք բա
ղադրիչների՝ բառապաշարի հարստացման
ու կատարելագործման, խոսքի արտահայտ

չականության՝ առոգանության և լավ պատ
մելու կարողության մշակման աշխատանք
ները պետք է իրականացնել միաժամանակ,
միմյանց հետ սերտորեն կապված: Իսկ դրա
լավագույն միջոցը կապակցված խոսքն է՝
երեխաներին խոսեցնելը, տեսածի, լսածի
ու զգացածի մասին պատմելը: Խոսելու, ար
տահայտվելու կամ պատմելու ընթացքում
որոշակիորեն դրսևորվում է երեխայի բա
ռապաշարը, խոսքի արտահայտչականու
թյունն ու պատմելու կարողությունը, և այն,
ինչ թերի է, ուսուցիչն ուղղում, շտկում ու
կատարելագործում է կոնկրետ լեզվական
նյութի վրա: Ուսուցման նախաայբբենական
շրջանում աշխատանքների համակարգում
առանձնահատուկ տեղ են գրավում նաև ու
սումնական հարցերը, որովհետև գրաճանա
չության ուսուցման համար աշակերտները
նաև որոշակի լեզվական ու աշխարհաճա
նաչողական գիտելիքներ պետք է ունենան,
տեսականորեն ու գործնականորեն պետք
է նախապատրաստվեն կարդալու և գրելու
մտավոր գործողությունների կատարմանը,
որոշակի կարողություններ պետք է ձեռք բե
րեն այդ ուղղությամբ (3, 73):
Լեզվական նախագիտելիքների ուսուցու
մը որպես գրաճանաչության ուսուցման հա
մար լեզվական նախադրյալների ստեղծման
պայման, անհրաժեշտություն է, և դրա վրա
հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեն:
Գրաճանաչության ուսուցման ընթացքում
գրեթե ամեն օր ու ամեն դասին խոսք է լինում
նախադասության, բառի, վանկի, միավանկ
ու բազմավանկ բառերի, հնչյունի, ձայնա
վոր ու բաղաձայն հնչյունների, մեծատառի
ու փոքրատառի, տպագիր ու ձեռագիր տա
ռերի և այլ լեզվական հասկացությունների
մասին, որոնք անկասկած երեխաների հա
մար պետք է հասկանալի լինեն: Լեզվական
այդ հասկացությունների մասին երեխաները
գաղափար պետք է կազմեն նախաայբբե
նական շրջանում: Այբբենարանում տրված
թեմատիկ առարկայական և բառ–նկարների
օգնությամբ երեխաներին գաղափար ենք
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տալիս խոսքի կամ «ամբողջական պատմու
թյան», նախադասության ու բառերի մասին՝
այդ լեզվական անվանումները կապելով
կոնկրետ հասկացությունների յուրացման
հետ, որպեսզի դրանցից յուրաքանչյուրը
որոշակի բովանդակություն ու իմաստ ստա
նա և հեշտությամբ մտապահվի: Առանձնա
պես օգտակար են նախադասությունները
բառերի բաժանելու առաջադրված բառերով
նախադասություններ կազմելու ինքնուրույն
կերպով նախադասություններ ու բառեր
ասելու վարժությունները:4
Բառի մասին հասկացություն տալուց հե
տո գա
ղա
փար պետք է տալ նաև վան
կի՝
բառի արտասանական միավորների կամ
մասերի վերաբերյալ: Այս կապակցությամբ
էլ երեխաները կծանոթանան միավանկ
բառ և բազմավանկ բառ հասկացություն
ներին: Դեռևս անցյալ դարի ութսունական
թվականների վանկի մասին տրվելիք հաս
կացությունը մատչելի դարձնելու համար
Ա. Բահաթրյանն օգտագործել է վանկային
կորերը, որոնք այսօր էլ հաջողությամբ գոր
ծադրվում են՝ ցույց տալու համար բառերի
մեջ եղած վանկերի քանակը: Դրան զուգըն
թաց օգտագործվում են նաև նախադասու
թյուն, բառի ու վանկի գծային մոդելները,
որոնք նույնպես օգնում են այն հասկացու
թյունների յուրացմանը՝ մանավանդ նախա
պատրաստական շրջանում, եթե բառի գրա
ֆիկական ձևը դեռևս չկա, և կորերը պետք
է օգտագործվեն մոդելների հետ, և մոդելն է
բառի վանկային կառուցվածքի և նախադա
սության բառային կազմի հիմնական նյու
թականացնողը:
Վանկից անցում է կատարվում հնչյունին,
որպեսզի հետագայում բոլոր վերլուծություն
ները մինչև լեզվական տարրական մասնիկ
ների տարբերակումը հասցնելու հնարա
վորություն ստեղծվի, և նախապայմաններ
ստեղծվեն գրաճանաչության ուսուցման
համար: Սկզբում գաղափար է տրվում վան
կի, ապա նաև բառի մեջ եղած հնչյունների
մասին, իսկ ավելի ուշ երեխաներին պետք
է սովորեցնել տարբերակել հնչյուններն ըստ
արտասանության երկարության կամ ժամա
նակի, ըստ ձայնի և աղմուկի հարաբերու
թյան (3, 79):
Գրելու աշխատանքին վարժեցնելու հա
մար ամենից առաջ պետք է զարգացնել աջ
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ձեռքի դաստակի ու մատների մանր–մկա
նային համակարգը: Առանց դրա երեխան
ի վիճակի չի լինի գրելու համար անհրա
ժեշտ նուրբ ու չափավորված շարժումներ
կատարելու. ձեռքի մկանները չեն կարողա
նա զգայական գրգիռների միջոցով ուղե
ղի հաղորդած տեսողական պատկերները
նույնությամբ վերարտադրել՝ պահպանե
լով առաջադրված պատկերների նմանու
թյունը, համաչափությունը, թեքությունն ու
գեղեցկությունը: Երեխայի ձեռքը գրելուն
նախապատրաստելու համար մի շարք աշ
խատանքներ պետք է կատարել, որոնց գու
մա
րը կտա այն, ին
չին մենք ձգ
տում ե
նք:
Դրանք են մկանահոդային վարժություննե
րը, որոնք կարելի է անցկացնել թե՛ դասից
դուրս՝ ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներին
ու ֆիզկուլտ դադարների ընթացքում և թե՛
գրավոր դասերին ՝ գրելու աշխատանքից
առաջ, գրելու ընթացքում անցկացվող կար
ճատև դադարների ընթացքում: Բացառիկ
կարևոր նշանակություն ունեն պատկերնե
րի գունավորման վարժությունները, որոնք
հնարավորություն են տալիս գրիչը բռնել
սովորեցնել, մատիտով աշխատել, գունա
վորման սահմաններն ու չափերը պահել,
գույները տարբերել, երեխաների մեջ գու
նազգացողություն զարգացնել:
Կարևոր է նաև պարզ պատկերների ման
րագծումն ու նրբագծումը, որը զարգացնում
է աչքաչափը, սահմանի ու հեռավորության,
համաչափության ու նմանության, ուղղու
թյան ու զուգահեռության զգացողությունը:
Տարբեր ուղղությամբ տարվող նրբագծերն
ու մանրագծերը հնարավորություն են տալիս
տիրապետելու ձեռքի շարժումներին, դրանք
դարձնելու նուրբ ու չափավորված: Նույնքան
արժեքավոր է նաև պարզ պատկերների
նկարումը, որն ավելի բարդ աշխատանք է
և պահանջում է ավելի մեծ լարվածություն,
պատկերելու կարողություն և գրիչին տի
րապետելու վարժվածություն: Շրջապատի
պարզ առարկաների գծագրումը երեխանե
րին մեծ հաճույք է պատճառում և շատ օգ
տակար աշխատանք է: Այս բոլորը նախա
պատրաստում են գրելու ուսուցմանը, որի
համար անցման աստիճան են հանդիսա
նում գրելու նախավարժությունները, որոնք
քառակուսի, եռանկյունի, կիսաշրջանաձև և
ոլորվող պատկերներ են կամ պատկերների
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շարքեր՝ նման եզրանախշերի: Սրանց գրե
լը դեռևս նկարելու կամ գծագրելու տարրեր
ունեն և նախապատրաստում են տառամաս
նիկների գրությանն անցնելու համար:
Տառամասնիկներն արդեն մեր տառերի
գրության չորս տեղադրություններին համա
պատասխանող, չորս տարբեր չափերի, 7–8
տեսակի, տարբեր մասնիկներ են, որոնք
մասնակցում են մեր բոլոր տառերի ձևավոր
մանը: Այս աշխատանքի կատարումն արդեն
մոտենում է գրելու գործողությանը թե՛ վար
ժությունների բնույթով և թե՛ նյութական տե
սակետից և հող է նախապատրաստում դրա
համար: Տառամասնիկներին անդրադառ
նում ենք նաև հետագայում, այբբենական
շրջանում, սակայն այն ժամանակ վերցնում
ենք միայն անցնելիք տառի ձևավորմանը
մասնակցող մասնիկները, իսկ նախապատ
րաստական շրջանում այդ հարցին մոտե
նում ենք ընդհանրապես (3, 79–82):
Կարդալու նախապատրաստումը ևս
կարևոր աշխատանքներից է և այս շրջանին
հատուկ: Կարդալու մտավոր գործողությա
նը երեխաներին պետք է վարժեցնել դեռևս
նախապատրաստական շրջանում՝ հիմք ու
նենալով բառերի գծային մոդելներն ու վան
կային կորերը: Այդ աշխատանքը կարելի է
տանել հնչյունային տարբեր կառուցվածք
ունեցող բառերի գծային մոդելների վրա
վերլուծական ու համադրական աշխատանք
կատարելով, որը նախապատրաստական
շրջանում տարվող լեզվական աշխատան
քի հիմնական բովանդակությունը պետք է
կազմի: Առաջադրված բառերի գծապատ
կերը կազմելը կամ պատրաստի մոդելներին
համապատասխան բառեր գտնելը, դրանց
հնչյունային ու վանկային կառուցվածքը գի
տակցելը, այդ բառերն ըստ առաջադրված
կամ նոր կազմված մոդելի կարդալը երեխա
ների մեջ մշակում է բառերի վանկային սահ
մանագիծն զգալու և ըստ այդմ բառը վան
կերով կամ ամբողջական ձևով կարդալու
կարողություն: Այս կարողությունը հետագա
յում մշակվում ու կատարելագործվում է տա
ռային հիմքով կատարվող վարժությունների
ընթացքում, սակայն կարդալու սկզբնական
կարողության ձևավորման հիմքը դրվում է
այս շրջանում:
Այս բաժնի հիմնական նպատակը երե
խաներին գրաճանաչության նախապատ

րաստելն է: Ներկայացված թեմատիկ
նկարները, նկար պատմությունները, նա
խադասության և բառի ընդհանրացված
գծապատկերները, բառի վանկային ու հն
չյունային կազմի գծապատկերները, խոսքի
զարգացման, լեզվական վերլուծությունների
ու համադրությունների, կարդալու կարողու
թյան ձևավորման հիմքն են:
Նախաայբբենական բաժինը կառուցված
է այնպես, որ երեխաների մեջ արթնացնի
հետաքրքրասիրություն, սեր գրքի և դպրոցի
նկատմամբ, սովորելու ցանկություն: Առնչ
վելով դասագրքի բազմաբնույթ առաջադ
րանքներին, հաճույքով կատարելով դրանք՝
երեխաները ուժեղ կզգան իրենց, կդառնան
զվարթ, շփվող, նրանց չի լքի հաջողակ լինե
լու զգացումը:
Նախագրային շրջանում երեխաները
ծանոթանում են կենդանական և բուսական
աշխարհի ներկայացուցիչներին, կատարում
են զանազան համեմատություններ, գտնում
են առարկաների նմանություններն ու տար
բերությունները, վարժվում են երկարատև և
լարված աշխատել որևէ առաջադրանք կա
տարելիս, սովորում են գտնել, թե որ առար
կաներն են «ընկերներ», որ առարկաները՝
«հակառակորդներ», վարժվում են մտնել
և դուրս գալ բավիղներից ՝աշխատեցնելով
հայացքը և մատիտը, առարկաների մի
ջից գտնել «ավելորդը», առարկաները դա
սակարգել ըստ որևէ հատկանիշի, նկարել
առարկաների պակասող մասերը, գունավո
րել ու գծել, կատարելագործել դաստակի ու
մատների նրբաշարժումները: Նրանք վարժ
վում են խոսքից (պատմությունից) առանձ
նացնել նախադասություն, նկարագրությու
նից ՝ բառ, բառերը վանկատել և ենթարկել
հնչյունային վերլուծության, իմանում են, թե
ինչ է գծապատկերը, վանկային կորը, հն
չյունը, ճանաչում են ձայնավոր հնչյունները,
իմանում են նրանց վանկարար դերի մա
սին: Զարգանում է նրանց հնչյունաձայնային
լսողությունը, բառից այս կամ այն հնչյունը
առանձնացնելու կարողությունը, լսելու և
խոսք ասելու հմտությունը, մտքերը շարադ
րելու կարողությունը: Երեխաները սովորում
են անվանել նկարում պատկերված առար
կաները, կազմել նախադասություններն ու
բառերը ներկայացնել գծապատկերներով:
Այս ամենը կատարվում է երեխաների հա
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մար հոգեհարազատ այն միջավայրում, որն
ստեղծում է դասագիրքը իր գունագեղու
թյամբ, առաջադրանքների հետաքրքրա
շարժությամբ, նյութի մատուցման խաղային
հնարքներով:
Նախաայբբենական շրջանի ուսուցումը
կատարվում է բաժիններով.
1. Խոսք և պատմություն
2. Նախադասություն
3. Բառ և բառակապակցություն
4. Վանկ
5. Հնչյուն և տառ
Այս շրջանում ուսուցանվող նյութը բավա
կանին ծավալուն է, և հիմնական նպատա
կը երեխաներին գրաճանաչության նախա
պատրաստելն է:
Նախագրային բաժնի հիմնական նպա
տակը երեխաներին աստիճանաբար ուսում
նական գործընթացի մեջ ներգրավելն է, ան
նկատ ձևով ավելի բարդ առաջադրանքների
կատարմանը նախապատրաստելը: Այս շր
ջանում աշակերտները պետք է կարողանան
պատմությունից առանձնացնել նախադա
սություն, նախադասությունից՝ բառ, բառերը
վանկատել և ենթարկել հնչյունային վերլու
ծության, ճանաչել բաղաձայն և ձայնավոր
հնչյունները, իմանան ձայնավոր հնչյուն
ների վանկարար դերի մասին։ Ուսուցչից
պահանջվում է մեծ աշխատանք, որ կարո
ղանա սահուն կերպով անցում կատարել
նախաայբբենականից այբբենական շրջան:
Ընդհանրապես երեխաները լավ են հիշում
այն ամենը, ինչ հետաքրքիր է: Եվ անհրա
ժեշտ է դասը դարձնել հնչյունների, գույնե
րի հետաքրքիր, հեքիաթային մի աշխարհ:
Պատրաստում ենք գրպանիկներ, որոնցում
կլինեն տարբեր երկարության և գույների
թղթե շերտիկներ, նույն չափի կապույտ և
կարմիր շրջաններ և փոքր չափի (ցանկա
ցած գույնի) շրջաններ:
Նկար–պատմությամբ սկսվում են պատ
մության, նախադասության և բառի մասին
նախնական պատկերացումների ձևավորու
մը և համակարգումը: Նկար–պատմություն–
նախադասություն–բառ շղթան հնարավո
րություն է տալիս հող նախապատրաստելու
նախադասության ու բառի գծապատկեր
ների ուսուցման համար: Երբ երեխանե
րը պատմում են նկարը, սովորում են նաև
շերտիկներով նշել յուրաքանչյուր միտքը:
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Երկար նախադասությունների փոխարեն
երկար շերտիկներ էր դրվում, կարճերի
փոխարեն՝ կարճ: Այնուհետև ուսուցչի օգ
նությամբ սովորում են շերտիկներով գրել
նախադասությունը: Երեխան արտասանում
է նախադասությունը, առանձնացնում առա
ջին բա
ռը և մեկ շեր
տիկ դնում: Ե
րկ
րորդ
անգամ արտասանում է նախադասությունը,
երկրորդ բառն առանձնացնում և մյուս շեր
տիկը տեղադրում է առաջինի կողքին: Շեր
տիկները տարբեր գույն ունեն, որովհետև
դրանք տարբեր բառեր են:
Հաջորդ անգամ գաղափար են ստանում
վերջակետի մասին: Այս ձևով երեխաները
սովորում են, որ նախադասության մեջ բա
ռերը գրվում են իրարից հեռու, և նախադա
սության վերջում դրվում է վերջակետ: Նման
ձևով կազմում են մնացած նախադասու
թյունների գծապատկերները և տրված գծա
պատկերներով կազմում են նոր նախադա
սություններ:
Հետագայում աշակերտները պետք է
ծանոթանան «բառ» հասկացությանը: Ու
սուցիչը, ապա երեխաները արտասանում
են բառերը, որոնք ցուցադրվում են փոքրիկ
շերտիկների ձևով:
Վանկի մասին գաղափար տալու համար
ուսուցիչը արտասանում է միավանկ բառ և
ցուցադրում ամենակարճ շերտիկը, ապա
բազմավանկ բառ և ցուցադրում քիչ երկար
շերտիկ: Այնուհետև գալիս ենք եզրակա
ցության, որ նշված բառերը արտասանվում
են միանգամից, մի շնչով (միավանկ) և մի
քանի շնչով (բազմավանկ): Երեխաները
գծապատկերների տակ գծում են վանկային
կորեր, որոնք խորհրդանշում են շնչերը:
Երեխաները սովորում են, որ միավանկ բա
ռերն արտասանելիս մեկ ծափ ենք տալիս,
երկվանկ բառերը՝ երկու և այլն:
Բառի վանկերի թիվը հաշվելու համար
սովորում են հետևյալ հնարը. բառն արտա
սանելիս ծնոտը քանի անգամ դիպչում է
ձեռքին, բառի մեջ այնքան վանկ կա:
Բառի կառուցվածքային վերլուծությունը,
բաղաձայն և ձայնավոր հնչյունների հետ
ծանոթանալու համար արտասանած բա
ռերի մեջ առանձնացնում ենք հնչյուններ և
համոզվում, որ կան հնչյուններ, որոնք ավե
լի երկար են հնչում, իսկ մյուսները՝ ավելի
կարճ: Երկար հնչողություն ունեցողներին
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անվանում ենք ձայնավոր, իսկ կարճ հնչո
ղություն ունեցողներին ՝ բաղաձայն:
Այս գաղափարն ամրապնդելու համար
մեզ օգնության են գալիս գունավոր շրջան
ները՝ կարմիրը՝ ձայնավոր, իսկ կապույտը՝
բաղաձայն: Այս շրջանիկների օգնությամբ
բառերի հնչյունային վերլուծություն ենք կա
տարում և նյութականացնում բառի հնչյու
նային կազ
մը: Դա կա
տար
վում է այս
պես՝
բառը դանդաղ և ձգված արտասանելով՝
երեխան առանձնացնում է հնչյունները և
դնում համապատասխան շրջանիկը:

Բառերը գրելուց հետո սկսում են կարդալ
նրա տառերը: Այս հմտությունը բառի գրառ
ման եղանակին տիրապետելու հիմքն է կազ
մում: Երեխաները « գրում են» բառեր, բայց
քանի որ նրանք տառերը դեռ չեն ճանաչում,
ապա ցանկացած տառը գրաֆիկորեն նշելու
համար շրջանիկներ են օգտագործում:
Այնուհետև տառերը սովորելու ընթաց
քում երեխաները բառերը գրում են խառը՝
շրջանների և ծանոթ տառերի օգտագործ
մամբ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Խ. Աբով յան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 5, Գիտ. ակադեմիայի հրատ., Եր., 1950:
Ուշինսկի, Մանկ. ընտիր երկեր, հտ. 2, Եր., 1950:
Ա. Ե. ՏԵՐ–ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Հայոց լեզվի մեթոդիկա, 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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ՏԱԹԵՎԻԿ ԵՆՈՔՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԽՈՍՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՏՍԵՐ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՐՈ
ՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Մանկավարժական
գործունեությունը
բարդ և բազմաբաղադրիչ է, որի արդյունա
վետությունը մեծապես պայմանավորված է
ուսուցչի վարպետությամբ, մասնագիտա
կան որակներով և հաղորդակցական կարո
ղությունների տիրապետման մակարդակով:
Ն. Վ. Կուզմինան նշված բաղադրիչներից
մասնավորապես կարևորում է երեքը՝ կա
ռուցվածքայինը, մեթոդականը և սոցիալ–
հոգեբանականը: Ընդ որում՝ վերջիններս
բնութագրում են մանկավարժական գոր
ծընթացի ներքին կառուցվածքը: Դրանց մի
ասնությունն ու փոխկապակցվածությունը
հնարավորություն են տալիս ամբողջական
ձևով իրականացնել մանկավարժական հա
մակարգի ծրագրավորված խնդիրները: Այդ
միասնության մեջ հիմնախնդրի լուծման
իմաստով գլխավորը սոցիալ–մանկավար
ժական բաղադրիչն է՝ մանկավարժական
հաղորդակցումը, որն ապահովում է մյուս
երկու բաղադրիչների իրականացումը: [3]
Մանկավարժական
գործունեությունը
անթիվ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ ման
կավարժական խնդիրների լուծման գոր
ծընթաց է: Մանկավարժական խնդիրների
առարկան կարող են լինել աշակերտների
գիտելիքները, նրանց անհատական–գործ
նական որակները, հարաբերությունները և
այլ այնպիսի բնորոշումները, որոնք հակ
ված են որակական և քանակական փոփո
խությունների:
Օրինակ՝
մանկավարժական
խնդրի
առաջացման ժամանակ, երբ անհրաժեշտ
է լինում բացատրել նոր նյութ, մանկավար
ժը վերլուծում է իրավիճակը, փնտրում է բա
ցատրելու հնարավոր տարբերակներ, ընտ
րում է արդյունավետ մեթոդներ, այնուհետև
իրականացնում է մանկավարժական գործո
ղություններ: Մանկավարժական խնդիրնե
րի լուծման բոլոր փուլերում մանկավարժը
կիրառում է հաղորդակցման որոշակի հա
մակարգ, որի միջոցով էլ կազմակերպում է
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մանկավարժական փոխգործունեությունը:
Ուստի մանկավարժական խնդիրների տար
րերից է համարվում հաղորդակցական խն
դիրը (շփման խնդիրը):
Վերոնշյալը հաշվի առնելով՝ մանկավար
ժական գործունեությունը կարող է ներկա
յացված լինել նաև որպես հաղորդակցական
խնդիրների շարք, որոնք փոխում են, զար
գացնում և կազմակերպում մանկավարժա
կան փոխգործունեությունը՝ համապատաս
խան տվյալ խնդիրների:
Շատ մանկավարժներ հաղորդակցման
խնդիրները չեն դիտարկում որպես ման
կավարժական գործընթացի բաղկացուցիչ
մաս, սակայն գործնական իրավիճակներում
անգիտակցաբար լուծում են դրանք: Ուստի
և հաղորդակցական խնդիրները հանդիսա
նում են մանկավարժական փոխգործունեու
թյան բաղկացուցիչ մասը և հաղորդակցման
գործընթացում է ձևավորվում համագոր
ծակցության այն կարևոր համակարգը, որի
միջոցով ապահովվում է կրթության արդյու
նավետությունը, հաղորդակցումը ձեռք է
բերում գործառութային բնույթ և ունենում է
մասնագիտական նշանակություն:
Անառարկելի է, որ օրվա մեծ մասը կրտ
սեր դպրոցականներն անցկացնում են ըն
կերների, ուսուցիչների և այլ շրջապատող
մարդկանց հետ շփվելով: Շփման բովան
դակությունը, բնականաբար, աստիճանա
բար փոխվում է. նրա մեջ նվազում են խաղե
րի հետ կապված թեմաները, գերակշռում է
գործնական շփումը: Առաջին դասարանում
սովորողներն սկսում են ավելի շատ շփվել
իրենց ուսուցիչների հետ: Այս հաղորդակ
ցության նկատմամբ նրանք սկսում են ավելի
շատ հետաքրքրություն ցուցաբերել, քան թե
տարեկիցների, և քանի որ ուսուցիչը նրանց
համար հեղինակություն է, աշակերտներն
անվերապահորեն ընդունում և ընդօրինա
կում են ուսուցչի յուրաքանչյուր բառը, ար
տահայտությունը, միտքը:
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Մեծահասակները, ուսուցիչը և նույնիսկ
կողմնակի մարդիկ երեխայի հետ հաղոր
դակցվում են ինչպես առանձնահատուկ
անձի հետ, ով տարեկիցների նման իր վրա
է վերցրել ուսումնական գործունեություն:
Ուսուցչի ղեկավարությամբ երեխաները
ձեռք են բե
րում հա
տուկ մտա
ծա
կան գոր
ծընթացներ իրականացնելու ունակություն՝
յուրացնելով մարդկային ձեռքբերումների
հիմնական ձևերը (գիտություն, արվեստ,
բարոյականություն և այլն)՝ սովորելով գոր
ծել ըստ ավանդույթների [4, էջ 125]:
Պատահական չէ, որ դաստիարակու
թյան արվեստն իր մեջ ներառում է խոսելու
մշակույթ: Ուստի դաստիարակչական աշ
խատանքի մեթոդների մեջ էականը խոս
քայինն է, որի միջոցով արտահայտվում են
զգացմունքներն ու հույզերը, քանի որ բազ
մաթիվ կոնֆլիկտների աղբյուրներ պայմա
նավորված են հաղորդակցվողների խոսքի
անկատարությամբ:
Կասկածից վեր է, որ ուսուցչի մասնագի
տության մեջ խոսքը նրա «զենքն է», առանց
որի անհնար է պատկերացնել ուսումնա
կան գործընթացը: Իսկ դա նշանակում է,
որ ուսուցիչը պետք է «ցուցադրի» ճշգրիտ,
հստակ, արտահայտիչ խոսք (այլ ոչ թե ուղ
ղակի խոսի), կատարելապես տիրապետի
խոսքի մշակույթին: [1,5].
Ինչպես ցույց է տվել մասնագիտական
գրականության վերլուծությունը՝ հաղորդակ
ցումը ներառում է այնպիսի բաղադրիչներ,
ինչպիսիք են՝
●
շրջապատի հետ կապի մեջ մտնելու
ցանկություն՝ կարիքը, և շփման կանոնների
իմացությունը («ես ուզում եմ»),
●
շրջապատի հետ հաղորդակցվելու
կանոնների իմացությունը («ես գիտեմ»),
●	հաղորդակցումը կազմակերպելու
ունակությունը («ես կարող եմ»):
Վերոնշյալ բաղադրիչների ձևավորման
համար էլ ուսուցչի առջև դրված են երե
խաներին հաղորդակցվել սովորեցնելու,
միմյանց հետ համագործակցելու, իսկ ան
հրաժեշտության դեպքում՝ շփման ունակու
թյունները և կարողությունները զարգացնե
լու խնդիրներ:
Ուսուցչի խոսքի մշակույթի ձևավորմանն
անդրադարձել են դեռևս Հին Հունաստա
նում և Հին Հռո
մում: Կան բազ
մա
թիվ աշ

խատություններ, որոնք նվիրված են ուսուցչի
խոսքի մշակույթի ձևավորմանը և զարգաց
մանը: Ն. Գ. Չերնիշևսկին սահմանել է, որ
ուսուցչի խոսքը դաստիարակության կար
ևոր միջոցներից մեկն է: Նրա կարծիքով
ուսուցչի խոսքը երեխաների համար պետք
է լինի պարզ և հասկանալի, բայց ոչ պար
զեցված [9]:
Հայ մանկավարժությունը ևս անմասն
չի մնացել ուսուցչի խոսքի մշակույթի ձևա
վորման հիմնախնդրի ուսումնասիրման
գործում: Մեր ուսումնասիրած բազմաթիվ
հոդվածներում, ձեռնարկներում մատնանշ
ված են այդ խնդրի լուծման արդյունավետ
ուղիներ, միջոցներ և հնարներ: Այսպես, հայ
մեծանուն մանկավարժ Մ. Մամուրյանը կար
ևորել է ուսուցչի լեզուն և ոճը: Նա պնդում
է, որ խոսքի հստակությունն ու որոշակիու
թյունն արտացոլում են ուսուցչի առարկա
յական մասնագիտական պատրաստության
և ուսուցանելու արվեստի հմտությունը, իսկ
անորոշ, աղքատիկ խոսքը, արտահայ
տություններն ընդհակառակը՝ նրա գիտե
լիքների խառնաշփոթությունը: Կարևոր
հանգամանք է նաև լեզվի քերականական
կանոնների պահպանման ճշտությունը,
առոգանությունը, որովհետև աշակերտների
լեզվի մշակման, ընդօրինակման ամենօրյա
և գլխավոր աղբյուրը ուսուցիչներն են իրենց
լեզվական արտահայտություններով:
Մամուրյանը նշում էր, որ ուսուցիչը պետք
է ունենա հարուստ բառապաշար և տեղին
ու նպատակային գործածի հարմար բա
ռերը, որոնք արտահայտչական որևէ դժ
վարություն չկրեն: Իսկ խոսքի մշակման,
բառապաշարի հարստացման աղբյուրը
գրական հեղինակների աշխատություններն
են, դրանց ընթերցումը: Բայց բառապա
շարի հարստությունը չպետք է ծանրաբեռ
նի ուսուցչի խոսքն անտեղի, չափից ավելի
«հորդառատ» բառերով, այլապես բառերի
տարափի տակ կմթագնի ասելիքը: «Երբ
մտածողությունը ճշտգրտության կողմե թե
րի է, մարդ պետք եղածն ավելի խոսելու կս
տիպի»,– նկատում է Մամուրյանը: [2, էջ 17]
Մ. Մամուրյանի տեսակետն այսօր էլ արդի
ական է, և այդ ուղղությամբ նպատակաուղղ
ված աշխատանք է իրականացվում:
Վ. Ա. Սուխոմլինսկին կարևորում էր բա
ռի արժեքը և հաղորդակցման ժամանակ
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մեծ կարևորություն էր տալիս: Նա մասնա
վարապես մատնանշել է «բառի» դաստիա
րակչական անսահման ուժը. որի միջոցով
ուսուցիչները վարպետորեն են մոտենում
երեխաների սրտին [6]: Կարելի է հավե
լել, որ նրանք ամենանուրբ էակներն են, և
կարող է նրանց հոգեբանական լուրջ վնաս
հասցնել անգամ ոչ տեղին արտահայտված
խոսքը, հետևաբար յուրաքանչյուր բառ ար
տասանելիս պիտի մտածված գործածել:
Քանի որ գրագետ խոսքի բաղադրիչների
մեջ կարևոր է լեզվի քերականական կանոն
ների իմացությունը, ապա այն մանկավար
ժին տալիս է մտքերը ճիշտ արտահայտելու
հնարավորություն, խոսքը դարձնում է իմաս
տավորված՝ նպաստելով սովորողների կող
մից ուսումնական նյութի ամբողջական ըն
կալմանը, ըմբռնմանն ու մտապահմանը [7,
էջ 51]: Կարևորելով նշվածը՝ խոսքը չպետք է
լինի խրթին, երեխաների համար անհասկա
նալի, անմեկնելի։
Բացի այդ՝ կարևոր է խոսքի արտահայտ
չականությունը՝ բովանդակությունը, վստա
հությունը, համոզիչ լինելը, պատկերայնու
թյունը, առոգանությունը, սահունությունը և
այլն: Ուստի ուսուցիչը պետք է տիրապետի.
●
գրական, գեղարվեստական, ընկե
րական շփմանը,
●	հետաքրքիր, ընկերական, սիրով
շփմանը,
●
ստեղծագործական, երևակայական

շփմանը,
●
ստեղծագործական մտածողությանը,
●	կազմակերպչական կարողությանը,
●	հումորի զգացում ունենա,
●	լինի վճռական, հետևի կարգապա
հությանը և այլն: [8]
Այսպիսով, արդյունավետ կազմակերպ
ված մանկավարժական հաղորդակցման
գործընթացը հնարավորություն է տալիս
մանկավարժական գործունեության ժամա
նակ ապահովելու իրական հոգեբանական
շփում, որը պետք է առաջանա մանկավար
ժի և երեխաների միջև՝ նրանց վերածելով
հաղորդակցման սուբյեկտների, օգնելով
հաղթահարել տարաբնույթ հոգեբանական
խոչընդոտները, որոնք առաջանում են
փոխգործունեության գործընթացում, երե
խաներին ուղղորդել համագործակցության՝
դարձնելով մանկավարժական ստեղծագոր
ծության սուբյեկտների: Այս դեպքում ման
կավարժական հաղորդակցումը բնութագ
րում է մանկավարժական գործունեության
ընդհանուր
սոցիալ–մանկավարժական
կառուցվածքը: Այն մանկավարժական գոր
ծունեություն է ներմուծվում որպես ներազդ
ման գործիք և սովորական պայմաններն ու
հաղորդակցման գործառույթներն այստեղ
ստանում են հավել յալ ծանրաբեռնվածու
թյուն, քանի որ համամարդկային ասպեկտ
ներից վերափոխվում են մասնագիտական–
ստեղծագործական բաղադրիչի:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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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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Դ Ա Ս ԱՎ ԱՆ Դ Մ ԱՆ Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա
ՄԱՄԻԿՈՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՍՏԵՓԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱՐԵՔՆԱԶԱՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

DG ԴԻՆԱՄԻԿ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Այսօր դինամիկ ծրագրերը համակարգ
չային ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կի
րառմամբ մաթեմատիկան ուսուցանելու
ամենաարդյունավետ միջոցն են համար
վում: Դինամիկ երկրաչափության DG փա
թեթը երկրաչափության ուսումնասիրության
համար նախատեսված համակարգչային
ծրագրերից է: Այն ինտերակտիվ միջավայր
է երկրաչափության մեջ փորձեր կատարե
լու համար և ստեղծվել է մաթեմատիկայի ու
սուցիչների համար որպես համակարգչային
օժանդակ միջոց՝ հարթաչափության դպրո
ցական դասընթացն առավել արդյունավետ
դարձնելու համար (1):
Փաթեթի նպատակն է սովորողներին
հնարավորություն տալ համակարգչային
փորձերի օգնությամբ երկրաչափության մեջ
ինքնուրույն բացահայտումներ կատարելու:
DG–ն կարող ենք օգտագործել հար
թաչափության դասընթացի խնդիրների և
թեորեմների ցուցադրման, ինտերակտիվ,
ուսուցողական և պատկերավոր նյութերի
պատրաստման ու ներկայացման համար:
Փաթեթը կարող է օգտագործվել նաև
հետազոտություններում
պատկերների
ստեղծման, մոդելավորման, հիպոթեզների
ձևավորման և դրանց ճշմարտացիության
ստուգման համար: Այն կարող են օգտագոր
ծել ինչպես մաթեմատիկայի ոլորտում մաս
նագիտացվող ուսանողները, այնպես էլ երկ
րաչափության պատկերավոր աշխարհով
հետաքրքրվողները:
DG–ն հարթության վրա տրամադրում է
երկրաչափության մոդելը, երկրաչափական
օբյեկտ
նե
րը և նրանց միջև ե
ղած կախ
վա
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ծությունը:
DG–ի հիմնական գաղափարն է հնարա
վորություն տալ համակարգչի վրա ստա
նալու «թղթի վրա» կատարվող դասական
երկրաչափական կառուցումներին նման
կառուցումներ: Այնուհետև DG–ն թույլ է տա
լիս «կենդանացնել» ստացված նկարը և
հետևել, թե ինչպես է այն փոփոխվում, երբ
մկնիկի օգնությամբ շարժում ենք հիմնական
կետերը:
Կառուցման գործընթացն իրագործվում է
երկրաչափական գործիքների օգնությամբ:
Օրինակ՝ 2 պատկերների հատման կետե
րը կառուցելու համար անհրաժեշտ է ընտ
րել «հատման կետ» գործիքը և մկնիկով նշել
անհրաժեշտ պատկերները (2):
Այսպիսով՝ սահմանափակ քանակություն
ունեցող հիմնական գործիքների հավա
քածուի օգնությամբ հնարավոր է դառնում
ստեղծել ցանկացած կառուցվածք անկախ
բարդության
աստիճանից:
Կառուցումն
ավարտելուց հետո կարելի է մկնիկով շար
ժել ելման կետերը, ինչի արդյունքում ամ
բողջ գծագիրը դինամիկորեն կփոփոխվի՝
պահպանելով կառուցվածքի մասերի միջև
կախվածությունը: Սա դինամիկ երկրաչա
փության հիմնական սկզբունքն է: Այսպի
սով՝ DG–ն ապահովում է աշխատանքի ին
տերակտիվությունը նկարի հետ և վերջինիս
դինամիկ հետազոտության հնարավորու
թյունը:
DG–ի հնարավորություններն են.
•
երկրաչափական
կառուցումների
մոդելավորում. կառույցների ստեղծում հա
մակարգչային կարկինի և քանոնի օգնու

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

թյամբ, ստացված արդյունքների հետազո
տում, չափումների անցկացում,
•
DG–ն հնարավորություն է տալիս
տեսնելու բոլոր կախված կառուցումների
վայրկենական փոփոխություններն ու միա
ժամանակ մի քանի ելքային պարամետրերի
չափումները փոփոխությունների ժամանակ,
•	կենդանի և տեսանելի պատկերնե
րի, ինտերակտիվ և դինամիկ ուսուցողա
կան ձեռնարկների, տեղեկատու և էքսպերտ
համակարգերի ստեղծում, մեկնաբանու
թյունների, կոճակների, հուշումների և հի
պերհղումների օգտագործում,
•	համակարգչային փորձերի և հետա
զոտությունների կազմակերպում, հիպոթեզ
ների առաջադրում և վիրտուալ ստուգում:
DG–ն թույլ է տալիս կատարել կառուցում
ներ, որոնք նման են կարկինի և քանոնի օգ
նությամբ կատարվող դասական կառուցում
ներին.
•	կառուցել հատվածներ և ճառա
գայթներ,
•	կառուցել շրջանագիծ` ըստ կենտրո
նի և նրա վրա գտնվող կետի,
•	կառուցել շրջանագիծ տրված շա
ռավղով,
•	կառուցել տրվածին հավասար տա
րածություններ և անկյուններ,
•
անցկացնել զուգահեռ և ուղղահա
յաց գծեր, կիսորդներ,
•	կառուցել տրված պատկերին պատ
կանող կետեր,
•
գտնել պատկերների հատման կե
տերը:
«Կառուցումներ» պարամետրերի չափե
լիությունը
Բազային պարամետրերի փոփոխու
թյուններից կախված՝ չափումները նույնպես
անմիջապես նորացվում են: Սա հետազոտու
թյունների կատարման, օրինաչափության
որոնման և հիպոթեզների ձևավորման մեծ
հնարավորություն է: Կառուցումների պարա
մետրերը (երկարությունները, անկյունները,
մակերեսները և կոորդինատները) չափել
կարելի է 3 տարբերակով՝
•
Անմիջական չափում (կետերի նշու
մը չափելու համար և չափումներ գրված
ների ստեղծումը) անհասկանալի բառակա
պակցություն է, ճշտել

•
Ավելացնել գրություն, որը պարու
նակում է դինամիկ արտահայտություններ,
•	Հաշվիչի օգնությամբ ներդնել երկ
րաչափական հաշվարկներ:
Ինչպես կառուցել մոդելներ DG–ի օգնու
թյամբ. մոդելների կառուցման գործընթացը
ինքնին ուսուցողական է: Սակայն տարածա
չափության ուսուցման սկզբնական փուլում
անհրաժեշտ են համեմատաբար դյուրին
հանձնարարություններ, որոնց պահանջն է
արդեն պատրաստի մոդելի վրա կատարել
այս կամ այն կառուցումը: Ամենատարած
վածը, թերևս, հատույթների կառուցման խն
դիրն է:

Նկ. 1
Բազմանիստի մոդելը, օրինակ՝ խորա
նարդի մոդելը, հեշտությամբ կարելի է դարձ
նել հատույթների կառուցման հանձնարարու
թյուն: Պետք է միայն մոդելի վրա տեղադրել
այն էլեմենտները, որոնք որոշում են հատող
հարթությունը: Ավելի հաճախ դրանք 3 կե
տեր են, որոնցով այն պետք է անցնի: Սա
կայն կետերից երկուսը կառուցելու փոխա
րեն կարելի է պարզապես անցկացնել ուղիղ,
այնուհետև ուղղով և կետով որոշել հատող
հարթությունը: Կարևոր է, որ այդ էլեմենտ
ները լինեն «կապված» մոդելին և պտտվեն
նրա հետ, ին
չի հա
մար ան
հրա
ժեշտ է կե
տերն ընտրել բազմանիստի կողերի կամ կո
ղերը պարունակող ուղիղների վրա:
Ուսումնասիրենք օրինակը: Խորանար
դի 3 զուգահեռ կողերի վրա տրված են К,
Լ, M կետերը: Կառուցենք խորանարդի հա
տույթը, որն անցնում է այդ կետերով (նկ. 1):
Հատույթի տեսքը կախված է տրված կետե
րի տեղադրումից: Նկարի վրա պատկեր
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ված դեպքում այն կլինի հնգանկյուն, որի 3
գագաթները տրված կետերն են: Մնացածը
կարելի է կառուցել, օրինակ, այսպես՝ վիր
տուալ քանոնի օգնությամբ գտնենք LK և
D՛A՛ ուղիղների P հատման կետը (նկ. 2 ա):
Այն վերևի սահմանագծի հարթության վրա
է: Նույն կերպ կառուցենք LM և D՛C՛ ուղիղ
ների հատման R կետը, որը ևս նույն սահ
մանագծի վրա է: Միացնենք ուղիղ գծով P և
R կետերը: A՛B՛ և B՛C՛ կողերի հետ հատման
կետերն էլ կլինեն հատույթի երկու պակա
սող գագաթները (նկ. 2բ):

Նկ. 2ա

Նկ. 2բ
Հատույթի վերջնական տեսքը ցուցադր
ված է նկ. 2 բ–ում: Օգ
տա
գոր
ծե
լով մո
դե
լում ներդրված կառավարման միջոցները՝
խորանարդը կարելի է պտտել կառուցման
ըն
թաց
քում: Դա թույլ է տա
լիս ա
վե
լի լավ
պատկերացնել կառուցման գործընթացը և
խուսափել այնպիսի սխալներից, ինչպիսին,
օրինակ, խաչվող ուղիղների հատման կետե
րը կառուցելն է:
Պտույտը կարելի է օգտագործել նաև
կառուցումները ստուգելու համար: Եթե վեր
ջինս ճիշտ է կա
տար
ված, ա
պա պտույ
տի
ժամանակ կարելի է միշտ գտնել այն դիր
քը, երբ հատույթը ձևափոխվում է հատվա
ծի: Եթե այդպիսի ձևափոխություն չի լինում,

240

ու
րեմն պետք է փնտ
րել սխա
լը: Բեր
ված
կառուցման ժամանակ, փաստորեն, գոր
ծածվում է միայն 1 գործիք՝ քանոն: Կարելի
է օգտվել նաև զուգահեռ գծեր անցկացնելու
գործիքից («կառուցումների» մենյու) և հա
տույթը կառուցել այլ կերպ. K և M կետերով
տանենք ուղիղներ, որոնք զուգահեռ են LM–
ին և LK–ին, և միացնենք А՛В՛ և В՛С՛ կողերի
հետ նրանց հատման կետերը:

Նկ. 3
Հանձնարարության մեջ կարելի է ֆիքսել
K, L, M կետերը կողերի վրա, բայց այնպես,
որ դրանք շարժական լինեն: Այդպիսով՝ կե
տերի տեղաշարժման ընթացքում հատույթ
ները կփոխվեն, իսկ որոշ դիրքերում ընդ
հանրապես կանհետանան: Օրինակ՝ մեր
առաջին կառույցը չի աշխատում, եթե KL
հատվածը զուգահեռ է A՛D՛–ին: Ձեռք չտալով
K և M կետերը` կտեղափոխենք L–ը դեպի D՛
գագաթը: Այդ ժամանակ վերևի հիմքի հատ
ման կետը կմոտենա B՛ կետին, և ինչ–որ
պահի հատույթը հնգանկյունից կվերածվի
KMB՛ քառանկյունի: KMN քառանկյան N կե
տը, որը հատույթի հատման կետն էր BB՛–ի
հետ, այս ինտերվալում անհետանում է, քա
նի որ N կետը մենք չենք կառուցել: L–ի հե
տագա տեղափոխման ժամանակ հատույթը
կրկին կդառնա հնգանկյուն, բայց այն ար
դեն կհատի խորանարդի ոչ թե վերին, այլ
ստորին հիմքը: Կստանանք հատույթի ձևի
փոփոխման սահուն և գեղեցիկ պատկեր.
ամեն նոր դեպքին անցնելիս կստացվի հա
մապատասխան հատույթը, իսկ մնացածնե
րը կանհետանան: Այսպիսով՝ հատույթների
կառուցման սովորական «թղթային» հանձ
նարարությունները հետազոտության առար
կա են դառնում համակարգչային տարբե
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րակում. պահանջն է` գտնել տրված կետերի
բոլոր դիրքերն ու կառուցել հատույթները
մասնավոր բոլոր դեպքերում: Լուծման ամ
բողջությունը և ճշտությունը կարելի է ստու
գել՝ տեղաշարժելով կետերը գծագրերի վրա
և փոփոխելով պատկերի դիրքը:
Կարելի է բազմազան կառուցողական
հանձնարարություններ մտածել եռաչափ
մոդելների վրա: Օրինակ՝ կարելի է տալ 2
խաչվող ուղիղներ (խորանարդի անկյունա
գիծը և խորանարդի նիստի անկյունագիծը)
և պահանջել, որ աշակերտները կառուցեն
խաչվող ուղիղներից մեկով անցնող, մյուս
ուղղին զուգահեռ հարթություն, այնուհետև
կառուցեն խաչվող ուղիղների հեռավորու
թյունը:
Մեկ այլ հանձնարարություն. տրված
է ու
ղիղ և հար
թու
թյուն (կամ 3 կետ), պա
հանջվում է կառուցել ուղղի և հարթության
հատման կետը: Մինչև հատույթների կա
ռուցմանն անցնելը արդյունավետ կլինի սկ
սել առավել պարզ դեպքերից:
Առաջարկում ենք առավել բարդ հանձ
նարարություն: Պահանջվում է կառուցել
զուգահեռանիստ, որի 3 կողերը տրված
ուղիղների վրա են: «Տարածաչափական»
հանձնարարությունները, որտեղ կարևոր են
անկյունները և հեռավորությունները, թեև

բավականին դժվար, սակայն անչափ հե
տաքրքիր և ուսուցողական են: Դիտարկենք
նմանօրինակ մի հանձնարարություն. պա
հանջվում է խորանարդի նշված գագաթից
կառուցել տրված հարթությանը ուղղահա
յաց ուղիղ:
Պետք է նշել, որ «պրոյեկցիաների մե
թոդով» լուծվող խնդիրները կարելի է նաև
լուծել պատկերի համապատասխան դիրքի
ընտրության օգնությամբ: Այս մեթոդը վերա
բերում է վերը առաջարկված խնդրին (նկ. 1),
որ
տեղ ան
հրա
ժեշտ է տալ թվային հա
րա
բերություններ, ըստ որոնց՝ K, L, M կետերը
բաժանում են համապատասխան կողերը:
Թվային հարաբերությունները պետք է լինեն
այնպիսին, որոնց դեպքում հատող հարթու
թյու
նը կհա
տի A՛B՛ և В՛С՛ կո
ղե
րը: Խո
րա
նարդը պտտելուց հետո հատույթը կդառնա
հատված, խնդիրը` հարթաչափական:
Այսպիսով՝ հոդվածում տրվում են դինա
միկ երկրաչափության DG փաթեթի գրաֆի
կական հիմքով ձևավորվող տարածական
մտածողության բովանդակությունը, կառուց
վածքը և գործառույթները, նկարագրվում է
երկրաչափական պատկերների ստեղծման
մոդելների կառուցման գործընթացը համա
պատասխան նկարագրված օրինակներով:
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УПОТРЕБЛЕНИЕ DG ПАКЕТА ДИНАМИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПО
ДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В ШКОЛЕ
М. АКОПЯН, С. ПОГОСЯН, А. НАГАПЕТЯН
Динамичные геометрические программы или виртуальные геометрические лаборатории
являются компьютерными программами, рассчитанные для исследования геометрии. DG
пакет динамичной геометрии является интерактивной средой для проведения геометричес
ких опытов. Он был создан для учителей математики как вспомогательное компьютерное
средство с целью более эффективного проведения уроков нивелирования.
В статье представлены значение DG пакета динамичной геометрии, принципы его рабо
ты, способности и процесс построения моделей описанными примерами.

241

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

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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ԱՐԱՔՍՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ–ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵՐ ՓՈՐՁԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից
մեկը դպրոցի աշակերտին` վաղվա մաս
նագետին, քաղաքացուն և երկիրը կառու
ցողին ու զարգացնողին ապագա մասնա
գիտության ճիշտ ընտրություն կատարելու
դժվարին գործում կողմնորոշելն է: Դրա
հա
մար կար
ևոր է հաշ
վի առ
նել ոչ մի
այն
սեփական նախասիրությունները, մտավոր
ունակությունները, այլև ներքին ու արտա
քին աշխատաշուկայի պահանջները: Այս
աշխատանքում փորձում ենք մատնանշել
բնագիտական առարկաների իմացությամբ
սովորողի առջև բացվող մասնագիտության
ընտրության և գործունեության ծավալման
հնարավորությունները:
Վերը նշված հարցերի լուծման հնարա
վոր տարբերակներից մեկը, մեր կարծիքով,
կարող է հանդիսանալ նախագծային–հե
տազոտական աշխատանքի կիրառումը ու
սումնական գործընթացում:
Այն աշակերտի համար կստեղծի ուղ
ղորդված, և միաժամանակ անհատական
կամ թիմում աշխատանք կատարելու կարո
ղությունները և հմտությունները կատարելա
գործելու հնարավորություն: Ոչ պակաս կար
ևոր է նաև թիմային աշխատանք կատարելու
արդյունքում այն գիտակցության ձևավորու
մը, որ մասնագիտական կատարելագործու
մը շարունակական գործընթաց է և միջա
վայրի մշտապես փոփոխվող պայմաններին
և պահանջներին հարմարվելու միջոց:
Աշակերտների ներառումը հետազոտա
կան բնույթի աշխատանքների մեջ կօգնի
զարգացնելու ինքնուրույն խնդիրներ ձևա
կերպելու և դրանց լուծման ուղիներ գտնելու,
աշխատանքի թերությունները ինքնուրույն
շտկելու կարողությունները: Այս հատկա
նիշները այսօրվա իրագործվող կրթական
բարեփոխումների առաջադրած պահանջ
ներն են (1): Նմանատիպ ուսուցումը ունի
նաև դաստիարակչական նշանակություն:
Հաճախ այսպիսի գործունեության տեսա

կը առավելագույնս ընդունելի և ցանկա
լի է դառնում նույնիսկ մինչ այդ առարկայի
հանդեպ հետաքրքրություն չցուցաբերող
սովորողի համար: Նա կարևորում է իր դե
րը կատարվող գործընթացում, ինչը ուղղա
կիորեն նպաստում է անձի ինքնաարժևոր
ման համակարգի ձևավորմանը: Ուսուցչի
գործունեությունը այս գործընթացում կա
րելի է որակավորել որպես «հետազոտա
կան» մանկավարժություն, որը ոգևորում է
յուրաքանչյուր աշակերտի, օգնում նրա աշ
խարհընկալման լայնացմանը, ինքնաար
տահայտման միջոցների տիրապետմանը և
այլն:
Բնագիտական առարկաների ուսումնա
սիրության գործընթացում նախագծային
ստեղծագործական մտածողությունը այսօր
ձեռք է բերում հատուկ նշանակություն: Նա
խագծային մեթոդով հարմար է ուսումնասի
րել այն թեմաները, որոնք ուսուցչի կարծի
քով քիչ կամ ընդհանրապես արտացոլված
չեն ուսումնական ծրագրում, կամ թեմայի
ուսումնասիրմանը ծրագրով հատկացված
ժամաքանակը բավարար չէ թեման խոր և
բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելու հա
մար, բայց ուսուցիչն այն կարևոր է համա
րում: Աշխատանքների գերակշռող մասը
կատարվում է դասերից դուրս [2, 28]:
Նշված աշխատանքների կատարումը
պահանջում է աշխատանքային քայլերի
հստակ որոշում, անվտանգության կանոն
ների ապահովում, թիմային աշխատանքի
գիտակցություն, խիստ կազմակերպվածու
թյուն և համբերատարություն:
Նախագծային իրականացման գործըն
թացի հիմնական բաղադրիչներն են. 1)
թեմայի ընտրություն, 2) խնդիրների ձևա
կերպում, 3) աշխատանքի կատարման ուղի
ների որոշում, 4) աշխատանքային խմբերի
ձևավորում, 5) աշխատանքային գործողու
թյունների իրականացում, 6) աշխատանքի
ամփոփում, արդյունքների գնահատում (5,
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46):
Նշվածից հետևում է, որ յուրաքանչյուր
փուլի իրականացման համար առանձնահա
տուկ դեր է վերապահվում ուսուցչին:
Այսօր, ինչպես երբեք, հոսող ջրային հա
մակարգերը ձեռք են բերում կարևոր բնա
պահպանական նշանակություն և հանդի
սանում են տարբեր գիտավերլուծական
հետազոտությունների թիրախ: Ջրի որակի
գնահատման տարբեր մեթոդներ են կիրառ
վում: Գետակի ջրի որակը կախված է ոչ մի
այն բնական գործոնների ազդեցությունից,
այլև արհեստածին (հիմնականում տեխնա
ծին) և տեղային բնույթի ազդակների առկա
յությունից: Վերջիններս հիմնականում առա
ջանում են արտադրական թափոններից և
այլ աղտոտումներից: Սրանք պայմանավո
րում են ջրի որակի կարգը:
2010 թվականի մայիս–հունիս ամիս
ներին Գյումրու №42 ավագ դպրոցի աշա
կերտներին բախտ վիճակվեց ներգրավվելու
«Հայաստանի գետերի և վտակների կենսա
բազմազանության
ուսումնասիրությունը»
բնապահպանական քարոզարշավին, որի
նախաձեռնողն էր Հայաստանում Գերմանա
կան տեխնիկական համագործակցության
(gtz, այժմ` giz) Կենսաբազմազանության կա
յուն կառավարում ծրագիրը: Քարոզարշավի
իրականացումը հնարավոր դարձավ ՀՀ ԲՆ
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մո
նիթորինգի կենտրոնի և ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հա
մագործակցությամբ:
Քարոզարշավի նպատակն էր.
•
Ստեղծել մոդել միջնակարգ դպրոց
ներում բնապահպանության մասին արտա
դասարանային գործնական ուսուցման հա
մար:
•	Բարձրացնել գետերի և առվակնե
րի` որպես կենդանի էկոհամակարգերի մա
սին իրազեկումը:
•
Աշակերտներին ուսուցանել և ակ
տիվորեն ներգրավել իրենց միջավայրի վեր
լուծությանն ուղղված աշխատանքների մեջ
և դրանով իսկ պատասխանատվության և
սեփականության մեծ զգացում սերմանել
նրանց շրջակա միջավայրի նկատմամբ:
•	Տեղեկություններ հավաքել Հայաս
տանում գետերի և վտակների ջրի որակի
վերաբերյալ [4, 4]:
Ծրագրին մասնակցեց 100 դպրոցի

244

և էկո–ակումբների 120 ուսուցիչ և մոտ 1200
աշակերտ [4, 3]:
Գյումրու № 42 ավագ դպրոցի աշակերտ
ները ցուցաբերեցին գործուն մասնակցու
թյուն այդ ծրագրի իրագործմանը, որը տևեց
մայիսի 15–ից հունիսի 15–ը: Մեզ տրա
մադրել էին ձեռնարկ, հատկորոշման ու
ղեցույցներ, մեր դպրոցի կողմից ուսումնա
սիրության համար կազմված քարտեզ (նկ.
1) և աշխատանքային գործիքներ (տարա,
գավաթ, խոշորացույց, խոզանակ, միկրո
ֆիլտր, պարան, ցից): Մեր հետազոտությու
նը ուղղված էր Գյումրի քաղաքի և հարակից
գետերի ու վտակների ջրերի ուսումնասիրու
թյանը:
Աշակերտների կողմից կատարված հե
տազոտությունը կազմված է եղել հետևյալ
քայլերից.

նկ.1
Աբիոտիկ գործոնների հետազոտու
թյուն (գնահատման թերթիկ). 1) ջրի ջեր
մաստիճանի որոշում, 2) Գույն և պղտորու
թյուն` ջրի նմուշը լցնել ապակե տարայի մեջ,
պահել սպիտակ թղթի առջև և համեմատել
խմելու ջրի հետ, 3) Հոտ` ջրի նմուշը լցնել
ապակե տարայի մեջ, համեմատել խմե
լու ջրի հետ, 4) Քարերի վրա` ջրիմուռների
տեսանելի աճ (սննդարար նյութերի կուտա
կում), 5) Քարերի տակ` տեսանելի սև ծած
կույթի առկայություն (թթվածնի անբավա
րարություն) (3, 32):
Միկրոկառուցվածքների գնահատում
(գետակի կառուցվածքը). 1) ուսումնասի
րել առվակի հատվածը` քայլելով հոսանքով
վերև և ներքև, 2) գծել առվակի ձևը, 3) նկա
րագրել կարևոր բաղադրիչները և ներառել
յուրահատկությունները գծագրում, բացատ
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րել քարտեզի վրա տրված նշանները (3, 33):
Գետակի հոսքի արագության որոշու
մը: 1) երեք անգամ չափել ժամանակը, որի
ընթացքում խցանը լողալով անցնում է գե
տի 10 մ երկարությամբ հատվածը, 2) որոշել
հոսքի արագությունը ըստ բանաձևի. մա
կերևութային հոսքի միջին արագությունը`
, գետի հոսքի
միջին արագությունը`
(3, 35):
Գետի հունի գծագրում և խորության
չափում: Գետի ափերի երկու կողմերում ամ
րացնել սյուներ, դրանք իրար միացնել պա
րանի միջոցով: Խորությունը որոշել ձգված
պարանի երկայնքով` յուրաքանչյուր 20 (10)
սմ կտրվածքի համար (3, 34):
Բնահողի քարտեզը: Ընտրել հարմար
հատված, որտեղ բնահողը տեսանելի է և
հար–մար է ուսումնասիրության համար:
Այնուհետև ընտրված տարածքում առանձ
նացնել քառակուսի մի հատված (1 մ2 մակե
րեսով)՝ օգտագործելով պարան և չորս ցից:
Ապա քարտեզագրել առվակի բնահողը (3,
37):
Կենսաբանական գործոններ, սապրո
բային ար
ժեք (ՍԱ): 1) Քա
րե
րի վրա կամ
դրանց տակ, ջրային բույսերի, ցեխուտի
վրա նստած, ինչպես նաև ավազի կամ ցեխի
մեջ հանդիպող ջրային անողնաշարավոր
կենդանիներին վրձնի միջոցով տեղափոխել
նախապես գետի ջրով լցված տարրաների
մեջ, 2) տեսակավորել, 3) հաշվել դրանց քա
նակը, 4) որոշել սապրոբային արժեքը և ջրի
որակի կարգը (3, 39):
Լրացված գնահատման թերթիկներն ու
փորձին առնչվող լրացուցիչ նյութերի թղթա
պանակը (շարադրություն և տեսահոլովակ)
ներկայացվել է մրցույթին: Ծրագիրն այդ
քանով ավարտվեց, սակայն աշակերտների
հետաքրքրությունը չսպառվեց: Նոյեմբերին
նոր մեթոդաբանությամբ, որն առաջարկել
էր «Ջրի մոնիթորինգի համաշխարհային օր»
կազմակերպությունը նոր ուսումնասիրու
թյուններ անցկացրինք Գյումրի գետակում:
Աշխատանքային գործիքները` ջերմաչափ,
պղտորությունը որոշող պարզագույն սարք,
թթվածնի պարունակությունը և ջրի pH–ը
որոշելու համար հատուկ հաբեր (տրամադ
րել էր «Բիոսոֆիա» ՀԿ–ը): Այս ծրագրում

ընդգրկվեցին ավելի մեծ թվով աշակերտ
ներ: Աշխատանքի ընթացքում որոշեցինք`
1) ջրի և օդի ջերմաստիճանները, 2) ջրի
պղտորությունը, 3) միջավայրի ռեակցիան`
pH–ը (նպատակահարմար գտանք աշա
կերտներին սովորեցնել նաև լաբորատոր
պայմաններում ջրի pH–ը որոշելու դասա
կան եղանակը), 4) թթվածնի պարունա
կությունը, 5) ջրի որակը: Թիմի հիմնական
աշխատանքային խումբը հետազոտություն
ների նախորդ փուլը իրականացրած աշա
կերտներն էին, ովքեր, ունենալով նախ
նական գիտելիքներ և հետազոտություն
անցկացնելու փորձ, ապահովեցին նորեկ
ների ներգրավումը աշխատանքների մեջ:
Արդյունքը գոհացուցիչ էր, որովհետև աշա
կերտները ոչ միայն յուրացրին հետազոտա
կան աշխատանքի կատարման մեթոդիկան,
այլև կարողացան հաջողությամբ իրակա
նացնել աշխատանքը, վերլուծել տվյալները
և ներկայացնել ոչ միայն ծրագրի հաշվետ
վություն, այլև արտադասարանական միջո
ցառման ժամանակ ներկայացրին դպրոցի
հանրույթին և աշակերտներին: Արդյունք
ներից ոգևորված դպրոցի բնագիտական
առարկաների մեթոդմիավորումը որոշեց
նախագծային աշխատանքը դարձնել բնա
գիտության, աշխարհագրության, քիմիայի
և կենսաբանության դասընթացում, ինչպես
նաև հումանիտար հոսքի 10–րդ դասարա
նում «Ջրոլորտ» թեմայի ուսումնասիրման
ժամանակ գործնական այլընտրանքային
աշխատանք:
Ստորև ներկայացնում ենք հումանիտար
հոսքի 10–րդ դասարանում «Ջրոլորտ» թե
մայից կատարված նախագծային աշխա
տանքի համառոտ ընթացքը և արդյունքնե
րի վերլուծությունը:
1) Թեմայի ընտրություն` Գյումրի գետա
կի ջրի որակի գնահատում,
2) Խնդրի ձևակերպում` Գյումրի գետա
կի ջրերի որակի գնահատումն էր, ըստ տար
բեր հատվածների` Վ. Սարգսյան փողոցից
մինչև քաղաքային ավտոկայանի հետնա
մաս (մոտ 8 կմ) երկարությամբ: Չնայած գե
տի ոչ մեծ երկարությանը՝ այդ հատվածները
տարբերվում են միմյանցից իրենց բնակլի
մայական պատկերով (ջերմաստիճան, խո
րություն, կենսաբազմազանություն), ինչն իր
ազդեցությունն է գործում ջրերի կենսաբազ
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մազանության վրա:
3) Աշխատանքի կատարման ուղիների
որոշում՝ ծանոթացնել աշակերտներին ջրե
րի հետազոտման մեթոդներին. քիմիական,
աբիոտիկ գործոններին, ջրային օբյեկտ
ների կենսաբանական գոտիավորմանը:
Խճանկարի մեթոդի կիրառմամբ ուսուցանել
ջրային անողնաշարավորների առանձնա
հատկությունները, որոնք համարվում են ջրի
որակի ցուցիչներ:
4) Աշխատանքային խմբերի ձևավո
րում ձևավորել 4 խումբ յուրաքանչյուրում
5–6 աշակերտ: Խմբերին ներկայացվեց հե
տազոտության կոնկրետ վայրը և ժամը:
5) Աշխատանքային գործողություննե
րի իրականացում (տևողությունը՝ 30–45 ր):
Ըստ նախապես կազմած աշխատանքային
պլանի՝ կատարվեց հետևյալ հետազոտու
թյունները.
1.
Աբիոտիկ գործոնների վերլուծու
թյուն
2.	Միկրոկառուցվածքների
գնահա
տում
3.	Գետի հոսքի արագության որոշում
4.	Գետի հունի գծագրում
5. Բնահողի քարտեզ
6.	Կենսաբանական գործոններ
6) Աշխատանքի ամփոփում, արդյունք
ների գնահատում: Հաջորդ օրը յուրաքան
չյուր խումբ ամփոփեց իր աշխատանքները,
կազմեց եզրակացություն և ներկայացրեց
դասարանին: Ապա համադրեցինք բոլոր
չորս խմբերի աշխատանքները և եկանք
ընդհանուր եզրակացության՝ համաձայն
որի.
ԱԲԻՈՏԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Օդի ջերմաստիճան: Գետակի քաղաք
մուտքի և ելքի հատվածներում օդի ջերմաս
տիճանը աճում է 4–5 0C–ով (Տե՛ս Աղ. №1):
Ջրի ջերմաստիճան: Գետի ջրի որակը
հակադարձ համեմատական է ջրի ջերմաս
տիճանին: Ինչքան ավելի բարձր է ջերմաս
տիճանը, այնքան ավելի է նվազում թթված
նի կլանման ու սպառման գործընթացների
արագությունը: Քաղաքի միջով անցնելիս
գետակի ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է
(մոտ 8 0C–ով), որը բերում է թթվածնի պա
րունակության նվազմանը: Աշակերտները
նշեցին, որ թթվածնի մեծ մասը ծախսվում է
օրգանական նյութերի քայքայման վրա (Տե՛ս
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Աղ. №1):
Հոտ: Ջրի հոտը քայքայման գործընթա
ցի ցու
ցա
նիշ է: Քա
ղա
քի մուտ
քի մոտ ջու
րը հոտ չունի, իսկ կենտրոնում և ելքի մոտ
տհաճ կոյուղաջրերի հոտ ունի: Հոտի առկա
յությունը ևս վկայում է օրգանական նյութերի
քայքայման գործընթացի մասին:
Գույն և պղտորություն: Քաղաքի միջով
անցնելիս գետակի ջրի գույնը մգանում է, և
պղտորությունը՝ ավելանում: Քաղաքի մուտ
քի մոտ ջուրը գույն չունի, իսկ կենտրոնում
և քաղաքի ելքի մոտ՝ նկատելիորեն պղտոր,
երևացող լողացող մասնիկներով:
Թթվածնի պարունակություն: Քաղաքի
ելքի մոտ նկատվում է ջրիմուռների տեսանե
լի աճ, որը սննդարար նյութերի կուտակման
ցուցանիշ է, ինչպես նաև անուղղակի կեր
պով մատնանշում է ֆոսֆատով և նիտրա
տով աղտոտվածության հնարավորությունը:
Ջրի հատակին ընկած քարերի ստորին
շերտի գունավորումը մատնանշում է եր
կաթի սուլֆիդի առկայությունը, որը ջրում
թթվածնի անբավարար պարունակության
նշան է: Քաղաքի միջով անցնելիս նկատ
վում է գետակում գտնվող քարերի տակ սև
ծածկույթի աճ:
pH: pH
–ի ար
ժե
քից է կախ
ված ջրային
օրգանիզմների նորմալ աճը, զարգացումը և
կենսագործունեությունը, ինչպես նաև շատ
քիմիական և կենսաբանական գործընթաց
ներ: Քաղաքի միջով անցնելիս գետակի ջրի
ռեակցիան չեզոքից դառնում է թույլ հիմ
նային (7–8): Գե
տա
կի ջրի ո
րակն ըն
դուն
ված նորմայի սահմաններում (բնական ջրե
րի pH–ի արժեքը կազմում է 6,5–8):
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Գետի ափամերձ հատվածները և հունը
միատեսակ կառուցվածք ունեն, որը վկայում
է տեսակային բազմազանության նվազման
և ջրի աղտոտվածության բարձր մակար
դակի մասին: Բնական գետերին բնորոշ են
մի քանի ֆիզիկական կառուցվածքներ (մեծ
քարեր, աստիճանական և կտրուկ իջվածք
ներ, խիճ, ավազ, ճյուղեր, արագահոս հատ
վածներ, ջրվեժներ և այլն):
Բնահողի ուսումնասիրությունը ևս հիմ
նավորեց այն կարծիքը, որ գետը բավա
կանաչափ աղտոտված է, քանի որ բացի
ճյուղերից ու տերևներից հայտնաբերեցինք
կենցաղային աղբի մեծ պաշար:
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ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ՍԱՊ
ՐՈԲԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ` ՍԱ)
Գետում տեսակային բազմազանությունը
նվազում է: Հիմնականում հայտնաբերվել են
սակավախոզան որդեր, տզան մոծակի թր
թուրներ, խխունջ կոճիկ, ջրիշուկ, բայոտիս
ցեղի միօրիկի թրթուրներ: Ինչքան ցածր է
սապրոբային արժեքը, այնքան մաքուր է ջու
րը: ՍԱ ևս վկայում է գետի ջրի աղտոտվածու
թյան բարձր մակարդակը: ՍԱ քաղաքի մուտ
քից մինչև ՀՊՃՀ–ի Գյումրու մասնաճյուղի

մոտ մեծանում է (3.4), ապա մինչև Սվերդլով
փողոցի մոտակայքը նվազում է (3.2) (աշա
կերտները նկատեցին, որ այստեղ գործում է
գետերին բնորոշ ինքնամաքրման սկզբուն
քը), քաղաքի սահմանների մոտ նորից մե
ծանում (3.6): Այսպիսով՝ Գյումրի գետակը,
քաղաքի տարածքով անցնելով, հագենում
է կոյուղաջրերով, կենցաղային աղբով, որի
պատճառով 3–րդ կարգի գետի ջուրը, քաղա
քով անցնելով, վերածվում է 5–րդ կարգի:

Ղարիբջանյան
խճուղի (Ավտոկա
յանի հետնամաս)

Սվերդլով փողոց
(Մանկական ատամ
նաբուժարանի մոտ)

ՀԱՊՀ–ի (Պո
լիտեխնիկ)
մոտակայք

Վ. Սարգսյան
(մարզադպրոցի
մոտ)

Օդի ջերմաստիճան

14 0C

11 0C

12 0C

5 0C

Ջրի ջերմաստիճան

10 0C

9 0C

8 0C

3 0C

Գույնը

Գույն

գորշ

գորշ

գորշավուն

7,7

7,6

7,6

7,3

4

4

8

4

Պղտորություն (մմ)

39

42

67

92

Սապրոբային արժեքը

3,6

3,2

3,4

–

Դիտակետ

pH
Թթվածնի պարունա
կությունը

Կարծում ենք՝ նմանատիպ գործնական
աշխատանքների կազմակերպումը աշա
կերտների մեջ կդաստիարակի ջերմ վերա
բերմունք շրջապատող բնության հանդեպ,
կզարգացնի ստեղծագործական մտածելա

կերպը և ոչ միայն ցանկություն կառաջաց
նի, այլև որոշակի հմտություններ կձևավորի
գիտության բնագ` ավառում հետագայում
աշխատելու համար:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Հանրակրթության պետական կրթակարգ, Եր., 2004 թ.:
Ա. Սահակյան, Սովորողների ինքնուրույն–գործնական աշխատանքներ, Վանաձոր, 2010 թ.:
Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում Հարավային Կովկասում, «Հայաստանում գետերի
և վտակների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունը». Հայաստանում բնապահպանա
կան կրթության մոդել, Աշխատանքային փաստաթուղթ, Հայաստան, 1/2010 թ.:
Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում Հարավային Կովկասում, «Հայաստանում գետերի
և վտակների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունը». Հայաստանում բնապահպանա
կան կրթության մոդել, Ծրագրի արդյունքների հաշվետվություն, Հայաստան, 1/2010 թ.:
Ա. Կիրակոսյան, Նախագծային կարողությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ստեղծագործակա
նության կարևոր բաղադրիչ, «Մանկավարժական միտք», Եր., «Զանգակ», 2015 թ., հ. 3:
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НАШ ОПЫТ ПРЕМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНО–ИССЛЕДИВАТЕЛЬСКОГО
МЕТОДА В ШКОЛЕ
А. ГЕВОРГЯН, К. СААК ЯН
Один из методов обучения, влияющ
 его на развитие самосознания и самооценки ученика, а
также поднятия самостоятельности и уверенности в себе при выполнении заданной работы, яв
ляется осуществление исследовательской работы уже со школьной скамьи: Это становится воз
можным в старших классах. Учениками, вместе с руководителем, 42–ой школы г. Гюмри было
проведено исследование качества воды речки, протекающ
 ей по городу, в разных ее отрезках,
отличающ
 ихся по составу различных примесей неорганического, органического и техногенного
происхождения. В работе описано цель, подготовка (составление проекта), все стадии работы,
полученные данные, их анализ и заключение. Учтены все параметры, обуславливающ
 ие состоя
ние воды, и методы их определения.

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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ԿԱՐԻՆԱ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ
ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
Օտար լեզուների ուսուցման ընթացքում
քերականական երևույթների ներկայաց
ման հարցը քննարկման առարկա է դարձել
տարբեր ժամանակաշրջաններում: Բուռն
քննարկումներ են անցկացվել քերականու
թյան դասավանդման մեթոդների վերաբե
րյալ: Ինչպես հայտնի է, տարբեր ժամանա
կահատվածներում գործածվել են տարբեր
մոտեցումներ և մեթոդներ օտար լեզուների
դասավանդման վերաբերյալ։ Հետևաբար
քերականության դասավանդման մեթոդնե
րը և մոտեցումները տասնամյակների ըն
թացքում ունեցել են իրենց առավելություն
ները և թերությունները։
Մեր հոդ
վա
ծում փորձ ե
նք ա
նում քն
նարկել և վերլուծել օտար լեզուների դասա
վանդման մեթոդները, դասակարգել դրանց
առավելությունները և թերությունները: Այժմ
փորձենք քննարկել մեթոդները:
Քերականական–թարգմանական մե
թոդ (grammar–translation method): Քե
րականական–թարգմանական
մեթոդը
քերականության դասավանդման մեջ ամե
նատարածված և ամենահին մեթոդներից
է։ Այն ձևա
վոր
վել է XVII–XIX դա
րե
րում և
այդ ժամանակից ի վեր իր առանցքային
տեղն ունի օտար լեզվի քերականության
դասավանդման գործընթացում։ Մեթոդի
հիմնական նպատակն է եղել օտար լեզվով
ընթերցանությունը և թարգմանությունը:
«Այն ընթերցանության հմտությունների այն
մակարդակի ձևավորումն է, որ սովորողը
կարողանա գրականություն ընթերցել ուսու
ցանվող լեզվով» (Richards and Rodgers 2001,
4)։
Մեթոդի շրջանակներում ուշադրության
կենտրոնում են քերականական կաղապար
ների ուսուցումը, նախադասությունների
քերականական վերլուծությունը մայրենի
լեզվով, ինչպես նաև սովորողների ընթեր
ցանության և գրավոր խոսքի հմտություննե

րը զարգացնելը: Ինչ վերաբերում է բանա
վոր խոսքի, ունկնդրելու հմտությունների և
կարողությունների ձևավորմանը, ապա այն
անցնում է հետին պլան (Г. В. Рогова, 1975,
12):
Ինչպես հայտնի է, մեթոդը ավանդական
է, ուսուցչի դերը՝ նույնպես։ Դասի ընթաց
քում ուսուցիչը հանդես է գալիս որպես «վե
րադաս», սովորողներն էլ կատարում են այն,
ինչ հանձնարարում է ուսուցիչը։
Հաշվի առնել քերականական–թարգմա
նական մեթոդի առավելությունները և թե
րությունները.
Առավելություններ. 1) քննարկվող մե
թոդի շրջանակներում դասավանդումը հա
մակցվում է զուգադրական ուսումնասի
րությամբ, որի արդյունքում ուսանողներին
հեշտորեն հաջողվում է գտնել քերականա
կան համարժեքը մայրենի լեզվում, ինչն էլ
հան
գեց
նում է նյու
թի ա
ռա
վել խոր և հիմ
նովին ըմբռնմանը, 2) թարգմանության մի
ջոցով հնարավոր է հեշտությամբ հաղորդել
և բացատրել զանազան բառեր, արտահայ
տություններ և քերականական կաղապար
ներ, 3) չկան հաղորդակցական պատնեշներ
ուսուցչի և սովորողի միջև:
1)
Թերություններ. 1) տվյալ մե
թո
դի հիմքում գերիշխում է դեդուկցիան, քա
նի որ դասավանդողն ինքն է ներկայացնում
այս կամ այն քերականական կանոնը, ինչը
այդքան էլ ընդունելի չէ դասավանդման ար
դի գործընթացում, 2) Մեթոդը ավելի ուսուց
չակենտրոն է, 3) նվազում են օտար լեզվով
հաղորդակցվելու հնարավորությունները, 4)
դասի ընթացքում հիմնականում խոսում է
դասավանդողը: (teacher talking time – TTT)
(Dellar, H. Rethinking, 2004):
Վերլուծելով մեթոդի առավելությունները
և թերությունները՝ կարող ենք եզրակաց
նել, որ այն չի համապատասխանում դա
սավանդման ինովացիոն չափանիշներին և
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պահանջներին, չնայած այն հանգամանքին,
որ այն դեռ ունի իր նշանակալից տեղն ու
դերը դասավանդման գործընթացում։
Ուղիղ մեթոդ (direct method): Երկրորդ՝
ուղիղ մեթոդը ձևավորվել է ի հակադրու
թյուն քերականական–թարգմանական մե
թոդին 19–րդ դարում: Մեթոդի կողմնակից
ներն են այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսին
են Վ. Ֆիեստեր, Պ. Պասսի, Օ. Եսպերսեն և
այլք: Ըստ այս մեթոդի՝ ամբողջ ուսուցումը
անցկացվում է օտար լեզվով. քերականու
թյունը ներկայացվում է ինդուկտիվ կերպով
(Գ. Վ. Ռոգովա, 1975, 13): Սկզբում տրվում
են օրինակներ, հետո սովորողները դուրս
են բերում կանոնը: Այսինքն՝ սովորողները
իրենք են բացահայտում կանոնը՝ կատա
րելով համապատասխան վարժություններ:
Ուղիղ մեթոդով դասավանդելիս ուշադրու
թյան կենտ
րո
նում բա
նա
վոր խոսքն է, և
աշակերտները հիմնականում սովորում են
անհրաժեշտ «առօրյա» բառապաշար։ Այս
մեթոդի սկզբունքային կողմնակիցներից Հ.
Պալմերը քննարկվող մեթոդի առաջնային
առավելություն է համարում այն, որ ուղիղ
մեթոդը առաջին հերթին հնարավորու
թյուն է ընձեռում հաղորդակցվելու (Г. Паль
мер, 1960): Արդի մեթոդիստներից Սկոտ
Թորնբրին նշում է, որ «ուղիղ մեթոդը, որի
հիմնական նպատակը համարվում է հա
ղորդակցությունը, ուսուցանվող քերականա
կան նվազագույնը ներկայացնում է ներա
կա ձևով» (S. Thornbury, 2002, 21): Սրանից
կարելի է ենթադրել, որ ուղիղ մեթոդը հա
մապատասխանում է դասավանդման ներ
կայիս պահանջներին, որտեղ հիմնական
նպատակը հաղորդակցությունն է, քերակա
նական կանոններն էլ ներկայացվում են ին
դուկցիայի միջոցով:
Ամփոփելով ուղիղ մեթոդի առանձնա
հատկությունները՝ կարելի է նշել այդ մե
թոդի հետևյալ առավելությունները՝ 1. այն
դարձնում է ուսումնական գործընթացն
ավելի հետաքրքիր և աշխույժ, քանի որ ու
սուցման հիմք է համարվում բանավոր խոս
քը, 2. այն ապահովում է բոլոր սովորողների
մասնակցությունը, 3. այս մեթոդն օգնում է
սովորողներին ազատ, վարժ տիրապետելու
օտար լեզվին, ունենալու լավ արտասանու
թյուն և իրենց մտքերի արտահայտման հմ
տություններ։
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Սակայն ուղիղ մեթոդն ունի նաև որոշա
կի թերություններ՝ 1. կան շատ վերացական
իմաստ ունեցող բառեր, որոնք հնարավոր չէ
ուղիղ կերպով մեկնաբանել անգլերեն, և եր
բեմն բառիմաստի ընկալումն ու յուրացումը
դառնում են ժամանակատար, 2. այս մեթո
դի հիմնական սկզբունքն այն է, որ դասա
վանդումը պետք է իրականացնեն լեզվակիր
մասնագետները, 3. ուղիղ մեթոդը նպատա
կահարմար չէ կիրառել խորացված դասըն
թացներում, որտեղ ավելի բարդ գրական
բառապաշարի ներկայացումն ու յուրացումը
հնարավոր չէ առանց թարգմանության:
Մեր կարծիքով ուղիղ մեթոդը նպատա
կահարմար է կիրառել ուսուցման սկզբնա
կան փուլում, երբ ուսուցանվում է հիմնակա
նում առօրյայում գործածվող բառապաշարը։
Իսկ հետագայում, այդ մեթոդից բացի, հար
կավոր է նաև գործածել այլ մեթոդներ՝ դրանք
համապատասխանեցնելով կատարվող աշ
խատանքի բնույթին։
Լեզվալսողական մեթոդ (audiolingual
method): Լեզվալսողական մեթոդի, ինչ
պես նաև ուղիղ մեթոդի նպատակները և
սկզբունքները տարբերվում են քերակա
նական–թարգմանական մեթոդի սկզբունք
ներից: Մեթոդի հիմնադիրներից Լեոնարդ
Բլումֆիլդը և իր աշխատակիցները մեթոդի
առաջնային սկզբունքներից են համարում
այն, որ ուսուցումը պետք է անցկացվի լեզ
վակիր մասնագետի կողմից, որը կապահո
վի սովորողներին բառապաշարով, ինչպես
նաև մեկ այլ մասնագետ–լեզվաբանի ներ
կայությամբ, ով կվերահսկի ուսումնական
գործընթացը (L. Bloomfield, 1933): Մեթոդի
առանձնահատկություններից մեկն այն է,
որ կարևորվում է ոչ միայն խոսքային, այլև
ոչ խոսքային հաղորդակցական միջոցների
ուսուցումը: Ըստ պրոֆեսոր Ն. Բրուքսի՝ այս
մեթոդի վերջնական նպատակն այն է, որ
սովորողները «պետք է օգտագործեն լեզուն
այնպես, ինչպես կօգտագործեր լեզվակիրը»
(N. Brooks, 1964, 111):
Ինչ վերաբերում է քերականական եր
ևույթ
նե
րին, հար
կա
վոր է նշել, որ դրանք
պարզապես ներկայացվում են երկխոսու
թյան մեջ, կանոնները դուրս են բերվում օրի
նակների հիման վրա: Ե՛վ բառապաշարը, և՛
քերականական կառույցները ուսուցանվում
են երկխոսությունների միջոցով: Քերակա
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նությունը կարելի է նաև ամրապնդել խա
ղերի միջոցով (grammar game), որոնք հնա
րավորություն են տալիս սովորողներին այս
կամ այն քերականական երևույթը համա
տեքստում օգտագործելու համար: Սակայն
նախօրոք չեն տրվում քերականական կա
նոններ, օրինաչափությունները ուսուցան
վում են օրինակների և վարժանքների միջո
ցով:
Ճանաչողական մեթոդ (cognitive meth
od): Ճանաչողական մեթոդը զարգացել է ի
հակադրություն լեզվալսողական մեթոդի՝
1970–ականներին: Մեթոդի սկզբունքներից
է սովորողի լեզվական և հաղորդակցական
կարողությունների ձևավորումը, որի ընթաց
քում սովորողը բանավոր խոսքին առնչվող
հնարները կատարում է՝ դրանք հասկանա
լով և ստեղծագործաբար:
Ճանաչողականությունը
արտացոլված
է Բրուների և Աուսյուբելի տեսություննե
րում (D. P. Ausubel, 1968, J. S. Bruner, 1961)։
Բրուների տեսության մեջ առաջնային է ու
սուցման կառուցողական մոտեցումը, որի
շրջանակներում սովորողը առաջին հերթին
ինքն է բացահայտում ուսուցանվող նյութը,
այլ ոչ թե հիմնվում է պատրաստի կանոննե
րի և նմուշների վրա (J. S. Bruner, 1966): Այ
սինքն՝ լեզուների ուսուցման ճանաչողական
ուղղվածությունը ենթադրում է ոչ թե պատ
րաստի լեզվական գիտելիքների փոխան
ցում, այլ լեզվի յուրացման համար մշակված
ռազմավարությունների ներկայացում։ Աս
վածի հիման վրա կարելի է ճանաչողական
մեթոդը համեմատել քերականության դա
սավանդման ինդուկտիվ մեթոդի հետ, որ
տեղ քերականական նվազագույնը ներկա
յացվում է ներակա եղանակով: Արդյունքում,
սովորողը ինքն է ձևակերպում քերակա
նական կառույցը՝ առանց նախապես բա
ցատրություն ստանալու, հատուկ ընտրված
օրինակներով, որոնք հետագայում ընդհան
րացվում են մոդելի կամ կանոնի տեսքով և
ամրապնդվում վարժությունների և բանա
վոր խոսքի միջոցով։
Մանկավարժական համապատասխան
գրականության վերլուծությունը, արդյունք
ների զուգահեռ համեմատումը, ինչպես նաև
մեր լսարանային փորձը թույլ են տալիս ի մի
բերել ճանաչողական մեթոդների ուժեղ և
թույլ կողմերը և համեմատել դրանք։

Մեր կարծիքով ճանաչողական մեթո
դը ունի մի շարք դրական կողմեր։ Նախ և
առաջ այն նպաստում է սովորողների ճա
նաչողական մտածելակերպի զարգացմանը,
ինչն էլ ձևավորում է ինքնուրույն մտածողու
թյուն՝ սովորողին դարձնելով ավելի անկախ,
ինչի հետևանքով նյութը դառնում է առավել
մատ
չե
լի։ Այն նպաս
տում է խոս
քային հմ
տությունների ձևավորմանը, որը ժամանա
կակից մանկավարժության պահանջներից
մեկն է: Այն ուսանողակենտրոն է։
Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը արդյու
նավետ չէ այն սովորողների համար, ովքեր
չունեն ուսուցանվող լեզվի բավարար իմա
ցություն։ Այն նաև շատ ժամանակ և ջանք
է պահանջում ցուցաբերել յուրաքանչյուր ու
սանողի նկատմամբ։ Հետևաբար, ուղիղ (դի
րեկտիվ) մոտեցումը (դասախոսություններ,
սովորողների կողմից կատարվող բացա
հայտումներ, շարադրանք) շատ դասավան
դողների համար նախկինի նման մանկա
վարժական մոտեցման առավել տարածված
ձևեր են։
Այսպիսով՝ ամփոփելով վերոշարադրյա
լը՝ կարելի է եզրահանգել, որ ճանաչողա
կան մեթոդը բավականին արդյունավետ է
և կիրառելի օտար լեզուների դասավանդ
ման մեթոդիկայի մեջ, քանի որ այն նախ և
առաջ հարում է առավել ուսանողակենտրոն
մոտեցումներին, որը մեծ առավելություն է,
և զանազան երևույթների, մասնավորապես
քերականական նյութի յուրացումը տեղի
է ունենում ավելի ճկուն և հիմնովին ձևով,
որովհետև սովորողն ինքն է մասնակցում
տվյալ կանոնի ձևակերպմանը և գիտակցա
բար ըմբռնում է այն տարբեր եղանակների,
հնարների և բանավոր խոսքի միջոցով։
Հաղորդակցական մեթոդ (commuica
tive method): 60–ական թվականներից սկ
սած՝ օտար լեզուների ուսուցման մեթոդների
և ծրագրերի վերաբերյալ կատարվեցին մի
ամբողջ շարք հետազոտություններ, որի ար
դյունքում անցում տեղի ունեցավ քերակա
նական–թարգմանական, տեսալսողական
մեթոդներից դեպի հաղորդակցական մեթո
դի հայեցակարգերի ձևավորումը: Այդ հայե
ցակարգերը նպաստեցին սովորողի՝ օտար
լեզվով հաղորդակցվելու կարողությունների
ձևավորմանն ու զարգացմանը, որը ժա
մանակակից մանկավարժության տեսակե
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տից շատ կարևոր և նորարարական խնդիր
է: Հաղորդակցական մեթոդի ինովացիոն
սկզբունքներից են համարվում քերականու
թյան և բառապաշարի ուսուցումը: Ըստ Ու.
Լիթլվուդի՝ հաղորդակցական մոտեցումը
չի նվազեցնում քերականության դերը. «Դա
հենց այն միջոցն է, որի օգնությամբ սովո
րողները կարողանում են իրականացնել
հաղորդակցությունը»: Մեր կարծիքով, քա
նի որ ուսումնառության գլխավոր նպատա
կը իրական հաղորդակցությունն է, կարևոր
է նաև քերականության լավ իմացությունը,
որը կօգնի սովորողներին ճիշտ արտահայ
տելու իրենց մտքերը: Ուստի հաղորդակ
ցական մոտեցման տեսանկյունից՝ քերա
կանական կառույցների և բառապաշարի
ուսուցումը իրականացվում է իրադրական
ենթատեքստում: Ա. Ս. Հորնբիի համաձայն՝
«Լեզուն անհրաժեշտ է կիրառել որոշակի
իրադրություններում, և դրա համար էլ ու
սուցման ելակետային սկզբունքը պետք է
լինի իրադրությունը» (A. S. Hornby, 1984,
103): Քերականական երևույթների ուսուցու

մը հաղորդակցական մոտեցման միջոցով
ընթանում է ինդուկտիվ եղանակով, որի ժա
մանակ այս կամ այն կանոնը օրինակների,
վերլուծության միջոցով ձևակերպելուց հետո
սովորողները այն ամրապնդում են վարժու
թյուններով, ինչպես նաև ազատ խոսքային
գործունեության միջոցով (free–practice ac
tivity), որը զուգակցվում է երկխոսություն
ներով, լսարանային քննարկումներով (open
class discussion), դե
րային խա
ղե
րով (role–
play), շրջասելու միջոցով (paraphrasing), որ
տեղ առաջնային պայմանը նոր քերականա
կան կանոնի գործածումն է:
Հաղորդակցական մեթոդի վերլուծու
թյու
նը ցույց է տա
լիս, որ մե
թո
դի ա
ռաջ
նային խնդիրն անձի հաղորդակցական
կարողությունների ձևավորումն է, որը հա
րում է ուսանողակենտրոն ուսուցման մո
տեցումներին: Ուստի լուսաբանվող մեթոդը
ժամանակակից մանկավարժության տե
սանկյունից կարևոր է և նորարարական թե՛
դիդակտիկական, թե՛ մեթոդաբանական, թե՛
հոգեբանական տեսանկյունից:
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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.

КЛАССИФИК АЦИЯ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫК А В СООТВЕТСТВИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ
К. СОГОМОНЯН
В статье рассмотрены и проанализированы методы преподавания грамматики иностран
ных языков, в частности английского языка. Автор приводит классификацию методов в
соответсвии с различными периодами, а также указывает преимущества и недостатки этих
методов.
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ԼԻԱՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

«ՊԱՐԶ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Գծագրությունը՝ որպես ուսումնական
առարկա, իր նպատակներով և խնդիրներով
էապես տարբերվում է մյուս ուսումնական
առարկաներից: Այն մի կապող օղակ է բնա
գիտամաթեմատիկական, տեխնիկական և
այլ առարկաների շղթայում:
Գծագրությունը սովորողների գրաֆի
կական գրագիտության հիմքն է, ձևավո
րում և զարգացնում է սովորողի տարածա
կան պատկերացումները, երևակայությունը,
ստեղծագործական միտքը, դիտունակու
թյունը:
Առանց գրաֆիկական գիտելիքների,
գծագրեր կազմելու և ընթերցման իմացու
թյան, անհնար է գիտության և տեխնիկայի
առաջընթացը: Իզուր չէ, որ գծագրությունը
անվանվել է «տեխնիկայի լեզու»: Ելնելով
գծագրական գիտելիքների, ունակություն
ների և կարողությունների հասարակական
նշանակությունից՝ ուշադրության կենտրո
նում պետք է պահել այդ դասընթացի ուսուց
ման արդյունավետության բարձրացման
հարցերը:
«Պարզ կտրվածքներ» թեմայի ուսուցման
արդյունավետությունը բարձրացնելու հա
մար անհրաժեշտ է ուսուցման գործընթա
ցում կիրառել մանկավարժահոգեբանական,
դիդակտիկական հիմնադրույթները:
Դիդակտիկայի սկզբունքներն ապահո
վելու համար հաշվի պետք է առնել սկզբունք
ների փոխադարձ կապերը: Գծագրության
ուսուցման գիտականության սկզբունքն
ապահովվում է պրոյեկտման մեթոդների,
երկրաչափության թեորեմաների կիրառու
թյամբ: Հատկապես կարևոր է զննականու
թյան և մատչելիության սկզբունքների հիմ
նադրույթների կիրառությունը:
Այսպես, պարզ կտրվածքների ուսուցու
մը զննական և մատչելի դարձնելու համար
մշակել եմ ուսումնական սխեմաներ (սխե
մա 1¸6), զննական պարագա (մոդել), որոնց
վրա բացատրվում են տեսական նյութերը և
դրանց գործնական կիրառությունները:
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Առարկաների գծագրերը կատարվում են
ուղղանկյուն պրոյեկտման մեթոդով: Հիմ
նականում օգտագործվում են 3 պրոյեկցի
աներ: Պրոյեկցիայում համապատասխան
ուղղությամբ առարկայի տեսանելի եզրագ
ծերը պատկերվում են հիմնական հոծ գծե
րով, անտեսանելի եզրագծերը` գծաշարային
գծերով: Պրոյեկցիաներով առարկայի ներ
քին կառուցվածքը պատկերվում է զգալի դժ
վարություններով:
Առաջին հայացքից դժվար է տարբերել
նրա լիքը և դատարկ մասերը (պատերը և
անցքերը):
Ներքին բարդ կառուցվածքով առարկայի
պրոյեկցիան խճճվում է գծաշարային գծե
րով և դժվարանում է գծագրի ընթերցումը
(սխեմա 1):
Գրաֆիկական պատկերների այդ թե
րությունը հաղթահարվում է կտրվածքներ
կիրառելու միջոցով: Կտրվածք կոչվում է
այնպիսի գրաֆիկական պատկերը, որն
առաջանում է առարկան մեկ կամ մի քանի
հատող հարթություններով մտովի հատելու
դեպքում: Առարկայի այն մասը, որը գտն
վում է դիտողի և հատող հարթության միջև,
մտովի հեռացվում է, իսկ պրոյեկցիայի հար
թության վրա պատկերվում է այն, ինչ ստաց
վում է հատող հարթության վրա, այսինքն`
առարկայի հատույթը և այն ինչ գտնվում է
հատող հարթության ետևում:
Ըստ հատող հարթությունների քանա
կի կտրվածքները լինում են պարզ և բարդ:
Պարզ կոչվում է այն կտրվածքը, որն առա
ջանում է առարկան մեկ հարթությամբ հա
տելիս:
Պարզ կտրվածքները լայնորեն կիրառ
վում են դետալների գծագրեր կազմելիս:
Պարզ կտրվածքներն, ըստ հատող հար
թության դիրքի, լինում են` հորիզոնական
(հատող հարթությունը զուգահեռ է H–ին),
ֆրոնտալային (հարթությունը զուգահեռ է V–
ին), պրոֆիլային (հարթությունը զուգահեռ է
W–ին) և թեք (հատող հարթությունը պրոյեկ
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տող է):
Սխեմա 2–ում պատկերված է ֆրոնտա
լային կտրվածքի առաջացումը և պատկե
րու
մը (P//V): Այն գծ
վում է ֆրոն
տա
լային
պրոյեկցիայի տեղում` նրա փոխարեն:
Ցուցադրվում է առարկայի երկու մասից
բաղկացած մոդելը հատող հարթության
հետ միասին, հեռացվում է հատող հարթու
թյան և դիտողի միջև եղած մասը, ցուցադր
վում է հատող հարթության վրա առաջացած
հատույթը, հեռացվում է հատող հարթությու
նը և ցուցադրվում նրա ետևում գտնվող մա
կերևույթները:
Կտրվածքի մտավոր գործողություններից
հետո առարկայի ներքին անտեսանելի գծե
րը, ինչպես նաև հարթության ետևում գտն
վող մակերևույթները, դառնում են տեսանե
լի: Սխեմա 2–ում առաջացած ֆրոնտալային
կտրվածքը փոփոխություն չի առաջացնում
մյուս տեսքերի վրա:
Պրոֆիլային կտրվածքի դեպքում մտովի
հեռացվում է առարկայի այն մասը, որը գտն
վում է հա
տող հար
թու
թյան ձախ կող
մում
(դիտման ուղղությունը ձախից x առանցքն
է): Սխեմա 3–ում պարզ երևում է կտրված
քի առաջացումը, հատող հարթության վրա
առաջացած պատկերները և հարթության
մյուս կողմում գտնվող մակերևույթները:
Պրոֆիլային կտրվածքը գծվում է ձախից
տեսքի տեղում` նրա փոխարեն:
Հորիզոնական կտրվածքն առաջանում է
առարկան մտովի հատելով H–ին զուգահեռ
հարթությամբ: Մտովի հեռացվում է առար
կայի այն մասը, որը գտնվում է հատող հար
թության վերևում (դիտման ուղղությունը
վերևից z առանցքն է), կիրառվում են վերը
նշված պայմանականությունները, և ստաց
ված կտրվածքը գծվում է հորիզոնական
պրոյեկցիայի տեղում նրա փոխարեն (գծագ
րի մյուս պատկերները մնում են անփոփոխ):
Տվյալ դեպքում հատող հարթությունը չի հա
մընկնում դետալի համաչափության հարթու
թյան հետ, այդ իսկ պատճառով ցույց է տր
վում հատող հարթության դիրքը` հատույթի
բաց (հաստացված) գծերով:
Հատվածքի գծիկները չպետք է հատեն
դետալի գծագրի եզրագիծը: Հատվածքագծի
գծիկներին ուղղահայաց, դրվում են հայացքի
ուղղությունը ցույց տվող սլաքներ: Սլաքները
դրվում են հատվածքագծի գծիկի արտաքին

ծայրից 2–3 մմ հեռավորության վրա:
Յուրաքանչյուր սլաքի մոտ, հատված
քագծի գծիկի արտաքին ծայրից 2–3մմ նրա
նից դուրս եկած մասում, գրվում է հայերեն
այբուբենի նույն մեծատառը:
Կտրվածքի վերևում կատարվում է հա
տող հարթությանը համապատասխան ընդ
գծումով մակագրություն (սխեմա 4 Ա–Ա):
Կտրվածքներում առարկան սահմանա
փակող տեսանելի եզրագծերը պահպան
վում են, իսկ միջանկյալ եզրագծերը մնում
են դետալի հեռացված մասի վրա և կտր
վածքներում չեն պատկերվում: Միջանկյալ
տեսանելի եզրագծերի բացակայությունը
դժվարեցնում է դետալի արտաքին կառուց
վածքի պատկերացումը:
Այդ թերությունը վերացվում է կտրվածքի
և նրա համապատասխան տեսքի համատեղ
պատկերումով:
Եթե տեսքը և համապատասխան կտր
վածքը համաչափ են նույն առանցքի նկատ
մամբ, ապա նրանց 1/2 մասերը գծվում են
համատեղ և միմյանցից բաժանվում են հա
մաչափության առանցքով, այսինքն` գծակե
տային գծով:
Սխեմա 5. 1–ում պատկերված է առար
կայի ամբողջական տեսքը, 2–ում պատկեր
ված է նրա կեսը, 3–ում` ֆրոնտալային ամ
բողջական կտրվածքը,
4–ում` կտրվածքի կեսը: Սխեմա 5. 5–ում
սլաքների միջոցով ցույց է տրված գլխավոր
տեսքի և ֆրոնտալային կտրվածքի կեսի հա
մատեղ պատկերումը:
Կտրվածքի կեսը և տեսքի կեսը պարու
նակող գծագրերն առավել հարուստ պատ
կերացում են տալիս առարկայի ամբողջա
կան կառուցվածքի մասին, քան նրանցից
յուրաքանչյուրն առանձին–առանձին: Տեսքի
կեսով պատկերացվում է ամբողջ տեսքը,
կտրվածքի կեսով` ամբողջ կտրվածքը:
Համաչափ առարկաների գծագրերում
հաճախ պատկերվում են հիմնական տես
քերն իրենց համապատասխան կտրվածքի
հետ համակցված: Սխեմա 6–ում պատկեր
ված է դետալի աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիան
և կիրառված է այնպիսի կտրվածք, որտեղ
երևում է և՛ ֆրոնտալային, և՛ պրոֆիլային, և՛
հորիզոնական կտրվածքների որոշ մասերը:
Վերը բերված տեսական հիմնադրույթ
ների ուսուցումից հետո անհրաժեշտ է կա
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տարել ֆրոնտալային գործնական աշխա
տանք: ՈՒսուցիչը բացատրում է ընտրված
խնդրի լուծումը, աշակերտները զուգահեռա
բար կատարում են դետալի գծագիրն ան

հրաժեշտ կտրվածքով:
Որպես ինքնուրույն աշխատանք հանձ
նարարվում է խնդիրներ կտրվածքների վե
րաբերյալ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Խուդոյան Գ. Ս., Հիմնական գրաֆիկական պատկերներ, Եր., 2002:
Խուդոյան Գ. Ս., Պրոյեկցիոն գծագրություն, Եր., 2004:
Դրուժինին Ն. Ս., Ցիլբով Պ. Պ., Գծագրության դասընթաց, Եր., «Լույս», 1975:
Левицкий В. С., Машиностроительное черчение, М., 1988.

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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ԱՆԱՀԻՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

«ԼԵՏԱԼ, ԿԻՍԱԼԵՏԱԼ ԳԵՆԵՐ» ԵՎ «ՇՂԹԱՅԱԿՑՎԱԾ
ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԸ» ԹԵՄԱՆԵՐԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ
«Գենետիկայի ընդհանուր հիմունքներ»
առարկայի դասավանդման գործընթացում
փորձ է արվել ներկայացնելու «Լետալ, կիսա
լետալ գեները» և «Շղթայակցված ժառանգ
ման երևույթը» թեմաները՝ ելնելով դրանց
արդիականությունից, յուրահատկություննե
րից և ժառանգականությանը վերաբերող
շատ թեմաների հետ սերտորեն կապվածու
թյունից: Այս գործընթացում սովորողների
բնագիտական, տրամաբանական մտածո
ղության զարգացման գործում կարևոր դեր
ունեն նաև թեստային առաջադրանքները,
ինքնաստուգման հարցերը և խնդիրների
լուծումը: Վերոհիշյալ առաջադրանքների
իրականացումը պահանջում է ուսանողնե
րի մեկնարկային մակարդակ, որի շնորհիվ
դասը կարելի է դարձնել ավելի հետաքրքիր
և ակտիվ, իսկ միջառարկայական և ներա
ռարկայական կապերի ստեղծումը տանում
է գիտելիքների ամրապնդման և դրանք
գործնականում օգտագործման: Թեմաների
ներկայացման ընթացքում պետք է վերհիշել
ժառանգականություն և ժառանգում, ինչպես
նաև ժառանգման եղանակները թեմաները:
Հայտնի է, որ ժառանգականությունը և ժա
ռանգումը նույն իմաստը չունեն: Ժառանգա
կանությունը կենդանի նյութի հատկությունն
է, որի շնորհիվ փոխանցվում են ծնողների
հատկանիշները՝ ապահովելով սերունդների
միջև մորֆոլոգիական, կենսաքիմիական,
ֆիզիոլոգիական հատկությունների անընդ
հատությունը, ինչպես նաև անհատական
առանձնահատկությունների
զարգացումը
միջավայրի որոշակի պայմաններում: Ժա
ռանգումը մեկ ծնողական ձևի բջջից կամ
օրգանիզմից հաջորդ սերնդին ժառանգա
կան տեղեկատվության փոխանցման եղա
նակն է: Ժառանգումը ժառանգականության
արտաքին դրսևորումն է: Ժառանգվում է ոչ
թե հատկանիշը, այլ գենը: Կախված բջջում
գեների տեղակայումից՝ տարբերում են կո
րիզային (քրոմոսոմում եղող գեներ) և ցի

տոպլազմային (միտոքոնդրիումներում և
պլաստիդներում եղող գեներ) ժառանգում:
Կորիզային ժառանգումն իր հերթին լինում
է աուտոսոմ և սեռի հետ շղթայակցված (1):
ԼԵՏԱԼ ԵՎ ԿԻՍԱԼԵՏԱԼ ԳԵՆԵՐ
Մենդելի ուսումնասիրությունների ժամա
նակ պարզվել է, որ հետերոզիգոտ ծնողա
կան ձևերի խաչասերման դեպքում ստաց
վում է ճեղքավորում՝ 3:1 ըստ ֆենոտիպի և
1:2:1 ըստ գենոտիպի: Երբեմն տվյալ հատ
կանիշի նկատմամբ հետերոզիգոտ ծնողա
կան ձևերի խաչասերման դեպքում սերնդում
նկատվում է շեղում ճեղքավորման օրենքից
և դոմինանտ ու ռեցեսիվ առանձնյակների
փոխհարաբերությունը ստացվում է ոչ թե
3:1, այլ 2:1: Դա պայմանավորված է լետալ
և կիսալետալ գեների առկայությամբ: Լետալ
գեները, որոնք կարող են լինել դոմինանտ
կամ ռեցեսիվ, առաջանում են մուտացի
այի հետևանքով, և դրանց կողմից դետեր
մինացվող սպիտակուցը անհամատեղելի
է լինում օրգանիզմի նորմալ կենսագործու
նեության հետ, խանգարվում են նյութափո
խանակության պրոցեսները` առաջացնելով
մահ: Կիսալետալ կամ սուբլետալ գեները
ճնշում, ընկճում են օրգանիզմի կենսագոր
ծունեությունը: Դոմինանտ լետալ գեները
մեծ մասամբ ենթարկվում են էլիմինացիայի
(անհետացման) բնական ընտրության պրո
ցեսում: Ռեցեսիվ լետալ գեները հետերոզի
գոտ վի
ճա
կում կա
րող են վնաս չպատ
ճա
ռել օրգանիզմին, ուստի դրանք կարող են
փոխանցվել հաջորդ սերնդին և լայնորեն
տարածվել պոպուլ յացիայում: Մարդու մեջ
հանդիպում է լետալ գեն, որը հետերոզիգոտ
վիճակում առաջացնում է բրախիոդակտի
լիա (կարճ մատներ): Հոմոզիգոտների մեջ
այդ գենի առկայության դեպքում դիտվում
է կմախքի ոչ նորմալ զարգացում. երեխա
ները ծնվում են կարճ մատներով, կմախքի
ոսկրերի կառուցվածքի զանազան խանգա
րումներով, որոնք բերում են մահվան: Այն
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դեպքում, երբ երկու ծնողներն էլ ունեն բրա
խիոդակտիլիա, նրանց զավակները (50 %
հավանականությամբ) տառապում են այդ
հի
վան
դու
թյամբ (Aa), ի
սկ 25 %–ը լի
նում է
առողջ: Հոմոզիգոտները (AA) մահանում են
ծնվելուց հետո (1, 4):
Որոշ լետալ գեներ կոդավորում են այն
պիսի կարևոր սպիտակուցներ, որոնց
մուտացիայի հետևանքով ընդհատվում է
սաղմի զարգացումը: Այդպիսի մի սպիտա
կուցի (կազմափոխված հեմոգլոբին) սին
թեզի դեպքում մարդու մեջ առաջանում է
մանգաղաձև էրիթրոցիտային անեմիա՝
սիկլեմիա: Հետերոզիգոտ վիճակում էրիթ
րոցիտները մանգաղաձև տեսք են ստանում:
Այդպիսի էրիթրոցիտները հաճախ խցան
վում են փոքր տրամագիծ ունեցող անոթ
ներում և պատճառ դառնում արյան մատա
կարարման խանգարման: Էրիթրոցիտների
նման կազմափոխումը տեղի է ունենում թթ
վածնի ցածր կոնցենտրացիայի դեպքում՝
հատկապես բարձրադիր վայրերում: Այդ գե
նի նկատմամբ հոմոզիգոտ անհատների 90
%–ը մահանում է վաղ հասակում: Չնայած
այդ գենը համարվում է լետալ, սակայն այն
չի վերանում և արևադարձային Աֆրիկայի
բնակչության 20–40 %–ը հետերոզիգոտ է
դրա նկատմամբ: Այս լետալ գենի առկայու
թյան մեծ տոկոսը բացատրվում է նրանով,
որ մալարիա հիվանդության հարուցիչները
չեն կարողանում զարգանալ կազմափոխ
ված էրիթրոցիտներում և գործնականում
հետերոզիգոտ անհատները մալարիայով
չեն հիվանդանում: Նորմալ հեմոգլոբին ու
նեցող մարդիկ (aa) հաճախ են հիվանդա
նում մալարիայով, և նրանց մահացությունը
մեծ տոկոս է կազմում: Ռեցեսիվ լետալ գե
նի օրինակ է համարվում Տեյա–Սաքսի հի
վանդությունը, որից երեխաները մահանում
են մինչև 4 տա
րե
կան հա
սա
կը: Այդ գե
նի
նկատմամբ հոմոզիգոտ (aa) անհատների
օրգանիզմում բացակայում է ուղեղի որոշ
ճարպերի փոխանակությանը մասնակցող
ֆերմենտը, որի հետևանքով ճարպանման
նյութերը կուտակվում են հատկապես ուղեղի
բջիջներում: Գոյություն ունի մեկ այլ լետալ
գեն, որից զարգանում է կիստոզ–ֆիբրոզ
հիվանդությունը: Այս դեպքում բրոնխիոլնե
րը, լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի ծո
րանները լցվում են խիտ լորձով և հիվանդ
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ները մահանում են զանազան վարակներից
մինչև 20 տարեկան հասակը (2):
Կան մկներ, որոնց դեղին գույնը դոմի
նանտ հատկանիշ է, սևը՝ ռեցեսիվ: Երբ դե
ղին մկները տրամախաչում են սև մկների
հետ, ստացվում է ճեղքավորում 1:1.

Սև մկների տրամախաչումից ստացվում
են միայն սև մկներ:

Իսկ երբ դեղին մկները տրամախաչում
են միմյանց հետ, ստացվում է ճեղքավորում
2:1 ըստ ֆենոտիպի:

Պարզվում է, որ այն մկները, որոնք ու
նեն դոմինանտ հոմոզիգոտ գենոտիպ, ոչն
չանում են, այսինքն՝ դրանք կրում են լետալ
գեն: Պարզված է, որ լետալ գեներ կան նաև
հավերի մոտ: Հավերի կարճ ոտքերի (K)
հատկանիշը դոմինանտ է նորմալ ոտքե
րի (k) նկատմամբ: KK գենոտիպով հավերը
սաղմնային վիճակում սատկում են, քանի
որ բացի կարճ ոտքերից ունենում են նաև
կարճ կտուց, չեն կարող կոտրել ձվի կճեպն
ու դուրս գալ (4):
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«Լետալ, կիսալետալ գեներ» թեման մեկ
նաբանելու համար կարելի է օգտագործել
Վենի դիագրամ և T–աձև աղ յուսակ ինտե
րակտիվ մեթոդները: Վենի դիագրամի մի
կողմում կարելի է գրել լետալ, մյուս կողմում՝
կիսալետալ գեների առանձնահատկություն
ները, իսկ մեջտեղում առանձնացնել երկու
սին վերաբերող ընդհանրությունները: Վե
րոնշյալ թեման կարելի է ներկայացնել նաև
T–աձև աղ յուսակի միջոցով (6):
ՇՂԹԱՅԱԿՑՎԱԾ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ԵՐԵ
ՎՈՒՅԹԸ
Մենդելի կողմից հաստատված հատ
կանիշների անկախ ժառանգման օրենքն
իրականանում է այն դեպքում, երբ տարբեր
հատկանիշներ պայմանավորող գեները հո
մոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում են
կամ նույն քրոմոսոմում 50 մորգանոիդ հե
ռավորության վրա: Պարզվել է, որ վարսա
կի ծաղկի գույնը և տերևածոցում եղած վար
դագույն գունավորումն ապահովող երկու
գեներն իրարից չեն հեռանում, ազատ կոմ
բինացիաներ չեն տալիս և ծնողից սերնդին
ան
ցնում են շղ
թա
յակց
ված ձևով: Այս եր
ևույթը 1906 թ. նկատել է Պենետը, սակայն
այդ հարցին բացատրություն տալ չի կարո
ղացել: Հետագայում՝ 1910 թ., Մորգանն ու
իր աշխատակիցները, փորձեր կատարելով
դրոզոֆիլ պտղաճանճի վրա, հաստատել են
ժառանգականության քրոմոսոմային տեսու
թյունը: Քանի որ բջջում բազմաթիվ քանա
կությամբ գեներ են պարունակվում, իսկ քրո
մոսոմների քանակը սահմանափակ է, ապա
ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր քրոմոսոմում
առկա են մեծ քանակությամբ գեներ, որոնք
կապ
ված են մի
մյանց հետ և ժա
ռանգ
վում
են խմբերով: Գեները, որոնք տեղակայված
են միևնույն քրոմոսոմում, ներկայացնում են
շղթայակցված գեների ամբողջություն՝ շղ
թայակցման խումբ: Տվյալ օրգանիզմն ունի
այնքան շղթայակցման խումբ, որքան իր
քրոմոսոմային հապլոիդ հավաքակազմն է:
Դրոզոֆիլ պտղաճանճն ունի 500 հատկա
նիշ, 4 զույգ քրոմոսոմներ և 4 շղթայակցման
խմբեր: Մարդու մոտ շղթայակցման խմբերը
23–ն են, ոլոռի մոտ՝ 7–ը և այլն:
Մորգանն իր փորձերը կատարել է դրո
զոֆիլ պտղաճանճի վրա, որը հարմար գե
նետիկական օբյեկտ է ուսումնասիրություն
ների համար մի քանի պատճառներով.

1. տալիս է նոր սերունդ համեմատաբար
կարճ ժամկետում (10–15 օր),
2. օժտված է մեծ բեղունությամբ, որի
շնորհիվ կարելի է ստանալ մեծ քանակու
թյամբ առանձնյակներ,
3. դրոզոֆիլ պտղաճանճն օժտված է
բազմազան ալտերնատիվ հատկանիշներով
և աչքի է ընկնում ժառանգական փոփոխու
թյուններով (մուտացիաներ),
4. ունի քրոմոսոմների համեմատաբար
փոքր թիվ (8), որն էլ հեշտացնում է դրան
ցում գեների դասավորության ուսումնասի
րությունը,
5. պահանջկոտ չէ, հեշտությամբ բուծ
վում է լաբորատորիաներում 25 °C պայման
ներում:
Մորգանը գորշ մարմին, զարգացած
թևեր ունեցող առանձնյակներին խաչասե
րել է մուգ մարմին, սաղմնային թևեր ունե
ցող առանձնյակների հետ: F1–ում ստաց
վել են գորշ մար
մին, զար
գա
ցած թևե
րով
առանձնյակներ:

F1 սերնդի երկհետերոզիգոտ էգը, խաչա
սերելով ծնողական ռեցեսիվ ձևի հետ, (վեր
լուծող խաչասերում) ստացվել է հետևյալ
արդյունքը.

Փաստորեն վերոհիշյալ գեները նույն
քրոմոսոմում են, և մեյոզի ժամանակ քրոմո
սոմի նույնանման հատվածների միջև տեղի
է ունենում գեների փոխանակում՝ կրոսինգո
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վեր և գեների վերադասավորում` ռեկոմբի
նացիա (1)

Կրոսինգովերի երևույթի բջջաբանական
իմաստը մեկնաբանելու ուղղությամբ շատ
հետաքրքիր ուսումնասիրություններ են կա
տարվել Շտերնի և Կլիտոնի կողմից:
1909 թ. Ֆ. Յանսենը, ուսումնասիրելով
երկկենցաղների մոտ մեյոզը, բացահայ
տել է պրոֆազ առաջինի դիպլոնեմայում
քրոմոսոմների միջև տրամախաչումը (խի
ազմներ) և ենթադրել, որ մեյոզի ժամանակ
քրոմոսոմներն ընդունակ են փոխանակել
հատվածներ: Մորգանն այս պատկերացում
ները զարգացրել է հոմոլոգ քրոմոսոմների
կոնյուգացիայի ժամանակ գեների փոխա
նակման գաղափարի մեկնաբանման ժա
մանակ: Փաստորեն ոչ լրիվ շղթայակցումը
նրա կողմից բացատրվել է որպես գեների
փոխանակման հիմք և անվանվել է կրո
սինգովեր: Կրոսինգովերը կարող է իրակա
նանալ և իմաստ ունի միայն այն դեպքում,
երբ օրգանիզմներն ունեն հետերոզիգոտ
գենոտիպ: Կրոսինգովերի հաճախությունը
կախված է քրոմոսոմում գեների հեռավորու
թյունից և չափվում է մորգանոիդով: Գեների
միջև հեռավորության միավոր ընդունված է
կրոսինգովերի 1 % հաճախությունը, որը կոչ
վում է 1 մորգանոիդ: Վերոհիշյալ դեպքում A
և B գեները միմյանցից 17 մորգանոիդ հեռա
վորության վրա են: Որքան գեները միմյան
ցից հեռու են, այնքան մեծ է կրոսինգովերի
հավանականությունը և հաճախությունը:
Եթե գեները նույն քրոմոսոմում 50 մորգա
նոիդ հեռավորության վրա են, ապա կարելի
է ասել, որ դրանք ժառանգվում են անկախ,
իսկ եթե նրանց միջև եղած հեռավորությունը
3 մորգանոիդ է, գործնականում այդ գեները
ժառանգվում են որպես մոնոգեն հատկա
նիշ: Վերցնելով դրոզոֆիլ պտղաճանճի երկ
հետերոզիգոտ արուները՝ Մորգանը ենթար
կեց վերլուծող խաչասերման և նկատեց, որ
առաջանում են միայն ծնողական ձևերին
նման անհատներ:
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կան առանձնյակների մոտ տրամախաչում
չկա (1):
Գոյություն ունի հատուկ բանաձև, որով
կարելի է որոշել, թե խաչասերման հետևան
քով որքան կրոսինգովերային անհատներ
են ստացվել.
 n–ը ստացված անհատների քա
նակն է,
	 n1–ը կրոսինգովերային անհատ
ների թիվը:
Ենթադրենք, ստացվել են 542 անհատ
ներ, որոնցից 27–ը՝ կրոսինգովերային, ապա,
= 4,98, ուրեմն ստացված 542 անհատ
ներից 4,98 %–ը կրոսինգովերային է:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,
որ կրոսինգովեր կարող է կատարվել նաև
միտոզի ժամանակ, սակայն շատ հազվա
դեպ, և դա կոչվում է միտոտիկ կրոսինգո
վեր: Կրոսինգովեր կարող է կատարվել նաև
քրոմոսոմների միջև ոչ հավասարաչափ
հատվածներում, և այն կոչվում է անհավա
սարաչափ կրոսինգովեր: Այս դեպքում քրո
մոսոմի մի հատվածում ավելանում է գեների
քանակը, իսկ մյուսում՝ պակասում: Փոր
ձեր են կատարվել եգիպտացորենի վրա, և
պարզվել է, որ սաղմի բեղմնավորումից 1–10
օրերի ընթացքում կրոսինգովեր կատար
վում է ավելի ինտենսիվ ձևով, 10–20 օրերի
ընթացքում կրոսինգովերի ինտենսիվությու
նը ընկնում է, իսկ 20–30 օրերի ընթացքում
նորից բարձրանում: Դրոզոֆիլի 3–րդ քրո
մոսոմում հայտնաբերվել է մուտացիա, որն
արգելակում է կրոսինգովերը: Դրոզոֆիլ
պտղաճանճի էգի հասակը, միջավայրի ջեր
մաստիճանը նույնպես ունեն որոշակի դեր
կրոսինգովերի գործընթացում (1, 4):
«Շղթայակցված ժառանգման երևույթը»
թեման ներկայացնելիս կարելի է կիրառել,
օրինակ, խորանարդի մեթոդը: Այս մեթո
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դը կիրառելու համար պետք է պատրաստել
ստվարաթղթե խորանարդիկ: Յուրաքան
չյուր կողմի վրա անհրաժեշտ է նախապես
գրել առաջադրանքի կատարման հետևյալ
կողմնորոշումները` նկարագրի՛ր, զուգոր
դի՛ր, համեմատի՛ր, վերլուծի՛ր, կիրառի՛ր,
գնահատի՛ր (6): «Նկարագրի՛ր» հրահանգի
դեպքում պետք է ներկայացնել շղթայակց
ված ժառանգման երևույթը (կարելի է օգտա
գործել տարբեր հատկանիշներ): «Զուգոր
դի՛ր» հրահանգի դեպքում պետք է մտածել
նմանատիպ էլ ի՞նչ երևույթ կարող է լինել:
«Համեմատի՛ր» հրահանգի դեպքում պետք է
պարզել, թե շղթայակցված ժառանգման եր
ևույթը ինչի է նման, ինչից է տարբեր: «Վեր
լուծի՛ր» հրահանգի դեպքում պետք է ներկա
յացնել թեմայի կառուցվածքը (բանաձևերի,
խաչասերումների միջոցով): «Կիրառի՛ր»
հրահանգի դեպքում պետք է բնութագրել
երևույթի նշանակությունը, իսկ «գնահա
տի՛ր» հրահանգի դեպքում անհրաժեշտ է
ընտրել տարբեր տեսանկյուններ և պատճա
ռաբանել դրանք փաստարկներով:
Ինչպես նշվել էր, դասապրոցեսն ավե
լի հետաքրքիր և նպատակային դարձնելու
համար կարելի է օգտագործել նաև տար
բեր թեստեր, այդ թվում նաև քողարկված և
միջնորդավորված, որոնք սովորողների մեջ
կզարգացնեն մի շարք կարողություններ ու
հմտություններ: Վերջնարդյունքի ստուգման
նպատակով կարևորվում է ինքնաստուգման
առաջադրանքների, թեստերի կազմումը:
Որպեսզի թեստերի կազմումը ծառայի իր
նպատակին, այն պետք է լինի հուսալի, հա
վաստի, արդյունավետ և օգտակար: Վեր
ջիններիս դերը կարևորվում է ճիշտ, ուղղոր
դող և նպատակային հարցերի կազմման,
պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծման
և դրանցից դուրս գալու հմտությունների,
կարողությունների ձեռքբերման մեջ, որն էլ
ապահովում է ստեղծագործական մտածո
ղության զարգացումը:
Վերնագրի՛ր բերված հատված(ներ)ը.
Այս գեներն առաջանում են մուտացի
այի հետևանքով, և նրանց կողմից դետեր
մինացվող սպիտակուցը անհամատեղելի
է լինում օրգանիզմի նորմալ կենսագործու
նեության հետ, խանգարվում են նյութափո
խանակության պրոցեսները՝ առաջացնելով
մահ, կարող են լինել դոմինանտ և ռեցեսիվ:

….…… ………
Լրացրո՛ւ բաց թողնված բառ(եր)ը.
1)	Հետերոզիգոտ
առանձնյակների
խաչասերման դեպքում, կախված լետալ
կամ կիսալետալ գեների առկայությունից,
ճեղքավորումը լինում է ………. :
2)	Լետալ գեները լինում են ………. և
………. :
3) …….. ……. գեները հիմնականում
ենթարկվում են էլիմինացիայի:
4)	Ռեցեսիվ լետալ գեները կարող են
…….. վիճակում վնաս չպատճառել օրգա
նիզմին և փոխանցվել սերնդեսերունդ:
5)	Սիկլեմիա հիվանդության դեպքում
էրիթրոցիտները ……… տեսք են ստանում և
կարող են խցանել արյունատար անոթները:
Խնդիրներ.
1.
Մկների մորթու դեղին գույնը պայ
մանավորող դոմինանտ գենն ունի մահացու
ազդեցություն և (AA) գենոտիպով մկները
մահանում են սաղմնային փուլում (ներար
գանդային զարգացման ընթացքում): Նրա
a ալելը առաջացնում է ռեցեսիվ սև գունա
վորում և ապահովում է նորմալ կենսագոր
ծունեություն: Խաչասերել են երկու դեղին
անհատ: Մորթու գունավորման ինչպիսի՞
ճեղքավորում է սպասվում F1–ում:
2. Դրոզոֆիլի հետերոզիգոտ արուն,
որն ունի երկու դոմինանտ հատկանիշ՝ մոխ
րագույն մարմին և կարմիր աչքեր, խաչա
սերվել է սև մարմին և ծիրանագույն աչքեր
ունեցող էգի հետ (ռեցեսիվ հատկանիշ):
Սերնդում հայտնաբերվել են 50 % սև, ծիրա
նագույն և 50 % մոխրագույն, կարմիր աչքե
րով առանձնյակներ: Ինչպիսի՞ խաչասերում
է անհրաժեշտ անցկացնել, որպեսզի բա
ցահայտվի, թե տվյալ ճեղքավորումը գենե
րի պլեոտրոպ կամ շղթայակցված երևույթի
արդյունք է:
3. L, M և N գեները պատկանում են շղ
թայակցման մի խմբի: Փորձով հաստատվել
է, որ L և M գեների միջև տարածությունը հա
վասար է 5 մորգանոիդի, իսկ M և N գեների
միջև՝ 3 մորգանոիդ: Կարելի՞ է արդյոք որո
շել L և N գեների միջև եղած հեռավորությու
նը: Լրացուցիչ փորձում հաստատվել է, որ L
և N գեների միջև տարածությունը հավասար
է 2 մորգանոիդի: Գրաֆիկորեն պատկերեք
քրոմոսոմում L, M և N գեների տեղադրումը:
4. Դրոզոֆիլ էգը և արուն հետերոզի
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գոտ են A և P գեներով: Երկու դոմինանտ
գեները գտնվում են մի աուտոսոմում՝ 12
մորգանոիդ հեռավորության վրա: Ձվաբ
ջիջների և սպերմատազոիդների ո՞ր տոկո
սը կպարունակի քրոմոսոմ այդ երկու դոմի
նանտ գեներով:
5. B գենը, որը պայմանավորում է
բրախիոդակտիլիան (կարճ և հաստ մատ
ներ) հոմոզիգոտ վիճակում առաջացնում է
անհատի մահ: Հետերոզիգոտները կենսու
նակ են: Որոշեք կենսունակ առանձնյակնե
րի տոկոսը, որոնք ծնվել են հետերոզիգոտ
ծնողներից:
6. Գանգադիմային դիզոստոզը (գան
գի կարերի ժամանակից շուտ փակում) ժա
ռանգվում է որպես դոմինանտ աուտոսոմ
հատկանիշ 50% պենենտրանտությամբ:

Որոշեք հիվանդ երեխա ծնվելու հավանա
կանությունը, եթե ծնողներից մեկը հետե
րոզիգոտ է տվյալ հատկանիշով, իսկ մյուս
ծնողն առողջ է:
Այս
պի
սով, փոր
ձը ցույց է տա
լիս, որ
դասավանդման պրոցեսում ինտերակտիվ
տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը
նպաստում է ուսուցման գործընթացի բա
րելավմանը: Այն ակտիվացնում և ստեղծա
գործ է դարձնում ուսանողի անհատական
և խմբային աշխատանքները: Ինտերակ
տիվ մեթոդներն ապահովում են այնպիսի
բազային կարողությունների և հմտություն
ների զարգացումը, ինչպիսիք են մտածելը,
պրպտելը, ստեղծագործելը, ոչ ստանդարտ
լուծումներ գտնելը, վերլուծելը, ինքնուրույն
կողմնորոշվելը, հետազոտելը և այլն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Бакай А. В., И. И. Кочиш, Г. Г. Скрепниченко, Генетика, Колосс, 2006.
Ф. Фогель, А. Мотульски, Генетика человека, издательство «Мир», 1990.
Ա. Առնաուդյան, Ա. Գյուլբուդաղ յան. Ս. Խաչատրյան, Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ
ուսուցիչների համար, 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.

ПРЕПОДАВАНИЕ “ЛЕТАЛЬНЫЕ И ПОЛУЛЕТАЛЬНЫЕ ГЕНЫ” И “ЯВЛЕНИЕ СЦЕП
ЛЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ” ТЕМ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ
А. ГРИГОРЯН
В процессе преподавания предмета “Основы общей генетики”, исходя из актуальнос
ти, были представлены следующие темы: “Летальные и полулетальные гены” и “Явление
сцепленной наследственности”. Большое значение придавалось применению интерактив
ных методов с целью развития у студентов естественнонаучного и логического мышления.
Также большое внимание уделялось выполнению тестовых заданий, вопросам самоконтроля
и решению типовых задач.
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ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՄՈՒԿՈՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
Ելնելով այն հանգամանքից որ կերպար
վեստի դասերին շաբաթական հատկաց
ված է մեկ ժամ ըստ պետական ուսումնա
կան պլանի, մենք հասկանում ենք, որ այդ
ընթացքում հնարավոր չէ գոնե մեկ նկարիչ
դաստիարակել: Բայց մենք այդպիսի խն
դիր մեր ա
ռջև չենք դնում: Նախ և ա
ռաջ
ես լր
ջո
րեն մտա
ծում եմ, թե ի
նչ
պես զար
գացնել մարդուն բնորոշ ստեղծագործա
կան, գեղարվեստական ունակությունները,
ամրապնդել հոգևոր ուժերը, օգնել նրան
որպեսզի նա գտնի ինքն իրեն: Ի վերջո,
քա
նի որ մենք գի
տենք, որ մար
դու ստեղ
ծագործելու ունակությունն արթնացնում է
նրա անհայտ ուժերը, որոնք թույլ են տալիս
նրան, որպեսզի կատարի մեծ գիտական
հայտնագործություններ որոնք շատ հեռու
են արվեստից:
Հոգեբանամանկավարժական գրակա
նությունում մեծ ուշադրություն են դարձնում
ուսուցման մեթոդների որոնմանը, որոնք
նպաստում են գեղարվեստական ունակու
թյունների արդյունավետ զարգացմանը, և
ապահովում են ուսումնական գործընթա
ցի սուբյեկտների մտավոր և գործնական
գործունեության ակտիվացումը: Ստեղծա
գործական ակտիվություն պետք է մշակել
դեռ մանկական հասակից, դպրոցական
նստարանից: Այդ գործում, մեծ օգնություն
է ցուցաբերում կերպարվեստը, երաժշտու
թյունը՝ առարկաներ, որոնք կարող են, օգ
տագործելով իրենց հնարավորությունները,
զարգացնել երեխայի ստեղծագործական
կարողությունները, նրա ստեղծագործական
անհատականությունը:
Համաձայն «Կրթության մասին» ՀՀ
օրենքի՝ կրթության համակարգում, հան
րակրթական դպրոցում առկա է կերպար
վեստի դասավանդման նոր մոտեցումների
անհրաժեշտություն, որոնք կարող են ար
դյունավետ լուծել գեղարվեստական կրթու
թյան, գեղագիտական դաստիարակության
և անհատի զարգացման ժամանակակից

խնդիրները: Հայաստանի Հանրապետու
թյան կրթության նոր մոդելի կառուցման
պայմաններում, կրթական գործընթացում
նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը դառնում է
առաջնային խնդիրներից մեկը:
Ժամանակակից դպրոցի հիմնական խն
դիրներից մեկն է նոր սերնդի մոտ ձևավորել
դինամիկ ժամանակակից հասարակության
մեջ գործելու և հաջողության հասնելու կա
րողություն:
Այս ամենը ստիպում է մտածել, թե ինչ
պես դարձնել ուսումնական գործընթացը
արդյունավետ կյանքի պահանջներին հա
մապատասխան:
Ժամանակակից դպրոցներում այդ խնդ
րի լուծման համար օգտագործում են բազ
մաթիվ
նորարական
տեխնոլոգիաներ՝
խաղային տեխնոլոգիաներ, նախագծային
մեթոդ, համագործակցային ուսուցում, ան
հատական և տարբերակված ուսուցում, մո
դուլային ուսուցում և այլն:
Այդ
նորարարությունների
կիրառու
մը անհնար է առանց նոր տեղեկատվա
կան համակարգչային տեխնոլոգիաների
օգտագործման: Ուսուցման համակարգ
չային տեխնոլոգիաները՝ տեղեկատվության
պատրաստման և փոխանցման գործընթաց
են կրթական գործընթացի սուբյեկտներին,
որոնց իրականացման միջոցն է հանդիսա
նում ինտերակտիվ սարքավորումները:
Կերպարվեստի դասընթացների ժամա
նակ գեղարվեստական ունակություն–ների
զարգացման համար, կարծում ենք, նպա
տակահարմար է ՏՀՏ–ի ներդրումը: Քանի
որ կերարվեստի յուրաքանչյուր դասը ունի
տեսողական բնույթ, համակարգչային հնա
րավորությունների և ինտերակտիվ սարքա
վորումների կիրառումը հնարավորություն
է տալիս բացել լսարանի փակ տարածքը
երեխաների համար և ներսուզվել արվեստի
աշխարհ՝ հնարավորություն է տալիս լինել
նկարչի, դիզայների և ճարտարապետի դե
րում՝ առանց նյութերի առկայության, որոնք
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շատ դեպքերում մատչելի չեն երեխաների
համար: Միևնույն ժամանակ, պետք է հաշ
վի առնել, որ համակարգիչը չի փոխարինե
լու ուսուցչին, այլ միայն լրացնելու է նրան:
Արդյունքում մենք որոշեցինք համակարգ
չային տեխնոլոգիաների կիրառման ձևերը
կերպարվեստի դասերի ժամանակ՝
•	մեդիա հնարավորությունների օգ
տագործումը որպես տեղեկատվության աղ
բյուր.
•	դասի տարբեր փուլերում ուսուցչի
գործունեությանը համակարգչային աջակ
ցություն.
•
Աշակերտների նախագծային գոր
ծունեության կազմակերպում:
Մանկավարժական գործունեության ըն
թացքում պարզել են, որ մեդիա ռեսուրսնե
րի օգտագործումը, որպես տեղեկություննե
րի աղբյուր բարձրացնում է աշակերտների
հետաքրքրությունը նկարիչների գործունեու
թյան, արվեստի ուղղությունների հանդեպ,
թույլ է տալիս օգտագործել դասարանում
բացի արվեստի ստեղծագործություննե
րից, նաև գրական ստեղծագործություններ,
երաժշտություն: Բայց սկավառակների լի
արժեք օգտագործումը նպատակահարմար
չէ, քանի որ շատ հաճախ վառ և տպավորիչ
հանրագիտարանները չեն հաշվի առնում
սովորողների տարիքային առանձնահատ
կությունները, ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի կառուցման կանոնները և
օրենքները: Հետևաբար, պետք է հաշվի առ
նել, որ պետք է կիրառել միայն տեսանյութե
րի որոշակի մասերը, անմիջապես նոր թե
մայի ներկայացնելուց հետո, ձեռք բերված
գիտելիքների ընկալման, կամ դասի վերջում
դրանք ամրապնդելու համար:
Ըստ Ի.Վ. Նիկոլայուկի, տեղեկատվա
կան և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները,
«բացում են կրթության բնագավառում բա
ցարձակապես նոր հնարավորություններ,
սովորողների կրթական և ստեղծագործա
կան գործունեության մեջ»: Դասերի ընթաց
քում տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների կիրառումը բարձրացնում
է ուսուցման մոտիվացումը և խթանում է
սովորողների ճանաչողական հետաքրքրու
թյունը, բարձրանում է ինքնուրույն աշխա
տանքի արդյունավետությունը» [5, 5]:
Գ. Վ. Ժերեբյատնիկովի ատենախոսու
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թյունը ուսումնասիրելուց հետո, մենք համա
ձայն ենք նրա դիտարկումների հետ, որ նա
խագծման տեխնոլոգիան, որպես ուսուցման
մեթոդ ունի մեծ կիրառելիություն ուսուցիչնե
րի շրջանակում, որոնք զբաղվում են ինչպես
տեսական հետազոտություններով այնպես էլ
դրանց գործնական իրականացմամբ տար
բեր ուսումնական հաստատություններում
և ունեն հետևյալ հատկանիշներ, ինչպիսիք
են՝ գիտելիքների ինտեգրում իրական գոր
ծունեությունում. ակտիվ ինքնուրույն գործու
նեություն. ընտրություն, հիմնավորում և կա
տարած աշխատանքի արդյունավետության
գնահատում. հաղորդակցման ունակության
կիրառում թիմային աշխատանքում. գործու
նեության արդյունքի արարում [2, 110]:
Մենք նաև, համաձայն ենք Ի. Վ. Նիկո
լայուկի հետ, որ այդ մեթոդի առավելություն
ները՝ կրթական հանձնարարությունների
իրականացման ընթացքում սովորողնե
րի մտածողական ունակությունների բազ
մակողմանի ներգրավումն է, ուսուցման
գործընթացի իրական կազմակերպման,
անհատականացման, տարբերակման հնա
րավորությունը: Կրթական նախագծերի
ստեղծման ժամանակ հենվում են գործնա
կանի պահանջների վրա, կարող են հաշվի
առնել հասարակական արժեքները և հասա
րակության պահանջները, այսինքն, իրակա
նացվում է տեսության և պրակտիկայի հա
մակապակցությունը [4, 118]:
Համակարգչային տեխնոլոգիաների կի
րառումը կարող է իրականացվել ոչ միայն
ուսուցչի կողմից դասի ընթացքում և նա
խապատրաստման ժամանակ, այլ նաև
սովորղների կողմից իրենց աշխատանքի
ընթացքում: Ձևերից մեկը՝ սովորողների
նախագծային գործունեության կազմակեր
պումն է, ո
րոնք ձևա
վոր
ված են շնոր
հան
դեսների, տպագիր հաղորդագրություննե
րի, հաշվետվությունների, զեկուցումների
տեսքով: Կերպարվեստի ուսուցման ժամա
նակ ՏՀՏ–ի օգտագործման առավելություն
ները ակնառու են՝
•	ցանկացած թեմայի հետ ծանոթա
նալը կարող է ուղեկցվել տեսահոլովակնե
րի, լուսանկարների ցուցադրումով,
•	լայնորեն կիրառել նկարիչների
կտավների ցուցադրում,
•	ցուցադրել գրաֆիկական նյութեր
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(աղ յուսակներ, դիագրամներ),
•
այցելել աշխարհի ամենամեծ թան
գարաններ,
•
լսել երաժշտական ձայնագրություն
ներ,
•
ակտիվացնել ուսումնական գործըն
թացը:
Այսպիսով, նոր տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաները՝ սովորողներին տեղեկատ
վության պատրաստման և հաղորդման
գործընթաց է, համակարգչի միջոցով, հա
մապատասխան տեխնիկական և ծրագ
րային ապահովմամբ: Դա հնարավորություն
է տալիս զարգացնել սովորողների գեղար
վեստական և ստեղծագործական կարողու
թյունները և լուծել նոր խնդիրներ, որոնք
դեռևս լուծված չեն եղել: Բայց մենք չպետք
է մոռանանք գլխավորը՝ լավագույն և ժամա
նակակից մեքենան չի կարող փոխարինել
ուսուցչի և սովորողի միջև «կենդանի» կա
պը:
Աշխատելով կերպարվեստի դասերին
սովորողների ստեղծագործական կարողու
թյունների զարգացման խնդրի վրա, մենք
համոզվեցինք, որ մանկավար–ժական ջան
քերը պետք է ուղղված լինեն սովորողների
մոտիվացմանը, ուստի օգտագործում ենք
զարգացող տեխնոլոգիաներ, որոնք ակտի
վացնում են սովորողների գործունեությունը:
Դրանք ներառում են խաղային տեխնոլոգի
աները:
Խաղը դասի ընթացքում օգնում է արագ
ներգրավել բոլոր աշակերտներին, զգաց
մունքային տրամադրություն հաղորդել, ինչը
օգնում է ստեղծել շփում սովորողների հետ,
տրամադրում է աշխատել ակտիվորեն:
Դիդակտիկ խաղերի օգնությամբ «Լուրեր
նավից», «Երեք ճանապարհների խճուղում»,
«Կախարդական գորգեր», դասավանդում
ենք հինգերորդ դասարանցիներին` գույնի
հուզական ընկալում: Բարի և չարի գույնը,
ուրախությունը և անհեթեթությունը պետք է
տարբերվեն:
«Նատյուրմորտ» դասի ընթացքում վեցե
րորդ դասարանում անցկացնում ենք «Մենք
ստեղծում ենք» խաղը: Առաջարկում ենք կա
տարել մեծ նկարիչների նատյուրմորտների
վերլուծություն: Այդ նկարները ինչ կարող
են ասել: Երեխաներին տրվում է հանձնա
րարություն՝ հորինել պատմություն: Որոշ

երեխաները հեշտությամբ հորինեցին պատ
մությունը, մյուսները դժվարացան: Պատ
մություններից ելնելով, տեսնում ենք, թե որ
երեխաների մոտ է ավելի զարգացած երևա
կայությունը, և որ երեխաների մոտ պետք է
զարգացնել:
Կերպարանափոխումը կիրառում ենք
տարբեր դասերի ժամանակ: Օրինակ՝
«Զվարճալի կենդանիներ» դասի ժամանակ
տալիս ենք առաջադրանք՝ «Պատկերացրեք
ձեզ կատվի դերում, հիշեք, թե ինչպես է նա
շարժվում, թե ինչ ձայն է հանում: Կատարեք
նույնը»: «Պատկերացրեք ձեզ մի տիեզե
րագնաց, ով հանդիպել է օտարերկրացինե
րի հետ.» «Պատկերացրեք ձեզ մի հերոս, ով
ընկել է բարու կամ չարի թագավորություն:
Ինչ առասպելական հերոսներ են ապրում
այնտեղ: Ինչ կենդանիներ, թռչուններ, մի
ջատներ են ապրում այնտեղ: Ինչ գույներով
կարելի է պատկերել բարու և չարի թագա
վորությունը»: Կերպարանափոխվելով և
ներկայացնելով տարբեր կերպարներ, երե
խաները դառնում են «դերասաններ» և չեն
կաշկանդվում: Իրենց նկարները ստացվում
են ավելի «կենդանի»:
«Կաթիլագրաֆիա» խաղը օգնում է զար
գացնել աչքաչափը, շարժումները, երևա
կայությունը: Նրանք կաթիլը մեծ հաճույքով
ձևափոխում են թռչունների, փոքրիկ կեն
դանիների, ձկների, հեքիաթային հերոսնե
րի: Կոկտեյլի ձողիկի օգնությամբ կաթիլը
կարող են վերափոխել ծաղիկների փունջի,
բույսերի, ճյուղերի:
Մեծ տարածում են գտել դիդակտիկ
խաղերը՝ «Նկարների ցուցահանդեսներ»,
«Գտիր սխալը», «Խառնաշփոթ», «Նման
է, նման չէ», «Կենդանացած նկարներ»,
«Երաժշտական հանելուկ», «Ուրախություն
կամ տխրություն», «Հավաքեք բացիկ»:
Համակարգչային խաղերի օգնությամբ՝
«Լռություն քննություն է», կերպարվեստի
տեսակները ու ժանրերը բացահայտող «Ին
տերակտիվ թեստեր», որոնք ամփոփում են
կերպարվեստի դասերին ձեռք բերված գի
տելիքները:
Կերպարվեստի դասերին լուծում են խաչ
բառեր կամ գլուխկոտրուկներ, սովորողները
ամրապնդում են ձեռք բերած գեղանկարչու
թյան, գրաֆիկայի, քանդա–
կագործության գիտելիքները, կուտակում
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են գեղարվեստական տերմինների և տեսո
ղական պատկերների գանձարան, սովորում
են սիրել և հասկանալ արվեստը:
Մեծ ճանաչողական հետաքրքրություն է
ստեղծում «հեռակա ճամփորդություն–ները»
հրավիրելով մասնակիցներին հետաքրքիր
ճամփորդության: Այս տեսակի դասերը նե
րառում են «ճամփորդություն դեպի գեղեց
կության աշխարհ, բնության աշխարհ»: Այս
դասը դաստիարակում է երեխաների մոտ
սեր իրենց հայրենի բնության հանդեպ, հե
տաքրքրություն բանաստեղծների, կոմպո
զիտորների և նկարիչների ստեղծագործու
թյունների հանդեպ, որոնք նկարագրում են
բնության գեղեցկությունը:
Զրույցներ արվեստի մասին՝ գեղագի
տական դաստիարակության կարևոր միջոց
է: Զրույցների ընթացքում ցույց ենք տալիս
երեխաներին նկարներ, որտեղ արտացոլ
վում են մեր հայրենիքի բնությունը, երկրի
պատմության իրադարձություն–ները, գե
ղանկարչության, գրաֆիկայի տարբեր ուղ
ղությունները:
Ժամանակակից կրթական համակարգի
ամենակարևոր ասպեկտներից մեկն է՝ կա
ռուցել ուսումնական գործընթացը սովորողի
և ուսուցիչների միջև կրթական երկխոսու
թյան վրա, որը նպատակաուղղված է ծրագ
րային գործունեության համատեղ նախագծ
մանը: Ցանկացած կրթական առարկայի
մեջ, հատկապես կերպարվեստում, սովորո

ղը ընտրովիորեն է վերաբերում ուսումնա
կան նյութի բովանդակությանը, տեսակնե
րին ևւ ձևերին: Ոչ բոլոր հասկացություններն
են ընկալվում երեխաների կողմից, այլ մի
այն նրանք ո
րոնք կազ
մում են ան
ձնա
կան
փորձի մասը: Հետևաբար, կերպարվեստի
դասերի կազմակերպման նախնական կետը
պետք է լինի սուբյեկտի փորձի իրականա
ցումը, կապերի որոնումը: Աշակերտակենտ
րոն ուսուցման դեպքում կարևոր է հաշվի
առնել սովորողի ընտրողականությունը, մո
տիվացիան, գիտելիքների ինքնուրույն կի
րառման ցանկությունը, ինքնուրույն նախա
ձեռնությամբ:
Այսպիսով,
մեր
մանկավարժական
պրակտիկայում բոլոր վերոհիշյալ մանկա
վարժական տեխնոլոգիաների կիրառումը
հնարավորություն են տալիս բացահայտել
և զարգացնել սովորողների գեղարվես
տական ունակությունները, ստեղծագոր
ծական բնույթի հանձնարարությունների
իրականացման կարողություն–ները նաև
դաստիարակել ցանկացած գործունեությա
նը ստեղծագործական վերաբերմունքի ցու
ցաբերման հատկություն:
Նորարար մանկավարժությունը պա
հանջում է ամբողջովին վերանայել ման
կավարժական՝ ինչպես ուսուցման այնպես
էլ դաստիարակչական գործընթացը, դի
տարկել սովորողին որպես գործունեության
սուբյեկտ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОК АХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСК УССТВА
А. МУКОЯН
Применение современных педагогических технологий, позволят выявить и развить у уча
щихся художественные способности, умения по выполнению оригиналь–ных творческих за
даний, а также воспитывать творческое отношение к любой деятельности.
Современная педагогика требует переосмысления всего педагогического процесса, как
обучения, так и воспитания, взгляда на ученика как на субъект деятельности.

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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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ԽԻԿ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԱՍԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Դասի արդյունավետության բարձրացման
միջոցներից են մեթոդները: Յուրաքանչյուր
ուսուցիչ դասարան մտնելուց առաջ անպայ
ման իր առջև դնում է երկու կարևոր հարց.
«Ո՞րն է կրթության նպատակը, և ի՞նչ պետք
է սովորեցնի ինքն իր աշակերտներին»: Ու
սումնական գործընթացի հաջող իրականաց
ման համար ուսուցչին անհրաժեշտ է տար
բեր մեթոդների իմացություն:Սակայն դա
դեռևս բավարար չէ արդյունավետ ուսուցում
իրականացնելու համար: Որքան էլ ուսուցիչը
ազատ է մեթոդների ընտրության հարցում,
այնուամենայնիվ այդ գործողությունը չի կա
րող կամայական բնույթ կրել: Խնդրի իրա
գործման հաջողությունը պայմանավորված
է մի շարք գործոններով. 1. ուսուցման նպա
տակը, խնդիրները, 2. բովանդակությունը, 3.
նյութի քանակը և բարդությունը, 4. սովորող
ների տարիքային առանձնահատկություննե
րը, 5. սովորողների պատրաստվածության
մակարդակը, 6. ուսումնական ժամաքանա
կը, 7. ուսուցչի պատրաստվածության մա
կարդակը:
Լավագույն ուսուցիչ լինելու համար ինչ
քան կարևոր են գիտելիքները, այդքան ան
գամ կարևոր է ուսուցչի մանկավարժական
վարպետությունը: Ուսուցչի մանկավարժա
կան վարպետությունը պետք է արտահայտ
վի նրա գործունեության բոլոր բնագավառ
ներում. ուսումնական նյութի հաղորդման ու
ամրապնդման, հին դասանյութի հարցման և
հարցերի միջոցով ամփոփման, սովորողնե
րին տրվող առաջադրանքների, նրանց հետ
ունեցած վերաբերմունքի, պահանջների ներ
կայացման, իր բարոյական հատկանիշների
դրսևորման, խրախուսանքի ու պատժի մե
թոդների կիրառման, աշակերտներին արվող
դիտողությունների, նրանց հետ հաղորդակց
վելու ու շփվելու, իր շարժուձևի, դիմաշարժի,
հումորի ու կատակի, նիստուկացի, քայլքի,
անգամ դասասենյակի դուռը փակել–բացելու,
դպրոցականներին ողջունելու մեջ: Մանկա
վարժական վարպետությունը, որպես հաս
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կացություն, ներառում է ուսուցչի մանկավար
ժական, հոգեբանական խորագիտությունը,
մասնագիտական ընդունակությունները և
մանկավարժական տեխնիկայի ուղղությամբ
ունեցած կարողությունները: Առաջին` խորա
պես ուսումնասիրել մանկավարժական վար
պետությանը վերաբերող մանկավարժական
գիտության և հոգեբանության տեսական բո
լոր հարցերը, ուսուցչի մասնագիտական ըն
դունակությունների մասին եղած հիմնարար
աշխատությունները և մանկավարժական
տեխնիկան: Երկրորդ` ուսումնասիրել ման
կավարժական գործընթացի հիմունքներն
ու օրինչափությունները, նրա բոլոր մեխա
նիզմները, ապա գործնականում տիրապե
տել դրանց գործադրման արվեստին և կա
տարելագործել սեփական փորձը: Ուսուցման
մեթոդների և հնարների հիմնական խնդիրն
է լուծել սովորողների կրթության, դաստի
արակության և զարգացման խնդիրները:
Բացի մեթոդներից և հնարներից ուսուցման
գործընթացում կիրառվում են ուսուցման մի
ջոցներ: Ուսուցման միջոցներ են համարվում
ուսումնական առարկաները, դասագրքերը,
ձեռնարկները, ուսումնական տեխնիկական
միջոցները և այլն: Ուսւցման մեթոդները բա
ժանվում են հիմնական խմբերի. 1) սովորող
ների ուսումնաիմացական գործունեության
կազմակերպման ու իրագործման մեթոդներ,
2) սովորողների ուսումնաիմացական գործու
նեության խթանման և մոտիվացիայի մեթոդ
ներ, 3) սովորողների ուսումնաիմացական
գործունեության արդյունավետության նկատ
մամբ վերահսկողության և ինքնավերահսկո
ղության մեթոդներ: Մեթոդների հիմնական
խմբերից յուրաքանչյուրն իր հերթին կարող է
բաժանվել ենթախմբերի և նրանց մեջ մտնող
առանձին մեթոդների:
Ուսումնաիմացական
գործունեության
կազմակերպման և իրագործման մեթոդներ
Այն մասնագետները, որոնք կրթվել ու աշ
խատել են խորհրդային դպրոցում, դժվարա
նում են և մի քիչ էլ «վախենում են» նոր մոտե
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ցումները կիրառել: Դժվարանում են, քանի
որ դասը նոր՝ աշակերտակենտրոն մեթոդ
ներով պլանավորելու և նախապատրաստե
լու համար բավականին ժամանակ է պետք:
Նոր մեթոդներին ծանոթ, այսինքն՝ վերա
պատրաստված, փորձառու մանկավարժի
համար դրանց կիրառությունը միայն ժամա
նակի ու ցանկության հարց է: Նրանց գիտե
լիքներն ու մասնագիտական հմտությունները
բավական են: Նոր մեթոդներն անցկացնելու
համար անհրաժեշտ է նախօրոք պլանավո
րել, ստեղծել անհրաժեշտ նյութեր, պատկե
րացնել ամեն մի րոպեն: Շատ քիչ ուսուցիչ
ներ են նախօրոք դրանք կատարում: Նրանց
կարծիքով, եթե դասի նյութը անգիր գիտեն
և կարող են վերարտադրել, ուրեմն պետք չէ
երեկոյան պատրաստվել դասին:
Ուսուցման արդյունավետությունը բարձ
րացնող ուսուցման կազմակերպման ձևերից
են համագործակցային ուսուցումը,խմբային
աշխատանքը, զույգերով աշխատանքը, ան
հատական աշխատանքը: Ժամանակակից
ուսուցիչը պետք է որդեգրի կառուցողա
կան մոտեցում և կիրառի դասավանդման
նորարարական
մեթոդներ:
Դասարա
նում կատարվող աշխատանքին կարող են
օժանդակել նաև առկա ժամանակակից
ՏՏ սարքավորումները և համակարգչային
ծրագրերը: Կրտսեր դպրոցում կիրառվող
հարուստ զինանոցից նպատակահարմար է
ընտրել այն մեթոդները, որոնք ապահովում
են ուսուցման և ուսումնառության աշակեր
տակենտրոն մոտեցում, որի համաձայն` յու
րաքանչյուր սովորող պետք է դառնա դասի
գործուն մասնակիցը: Փորձեմ ներկայաց
նել ԽԻԿ մեթոդի կիրառումը և հիմնավորել
նրա արդյունավետությունը: Մեթոդը կկիրա
ռեմ «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի`
«Ընտանիքը` ուսուցիչ» թեմայի յուրացման
նպատակով: Դասի կառուցվածքի` եռափուլ
համակարգով (ԽԻԿ) նախատեսվում են
հետևյալ մեթոդների ներառումը. Խթանման
փուլ– մտագրոհ, բանալի բառեր, Իմաստի
ընկալման փուլ–պրիզմա, Վենի տրամագիր (
դիագրամ), խճանկար, Կշռադատման փուլ–
քառաբաժան, 10 րոպեանոց շարադրանք:
Խթանման  փուլի հիմնական նպատակ
ներից են` Նոր նյութի վերաբերյալ բացահայ
տել սովորողների գիտելիքները, քննարկվե
լիք նյութի մեջ ներգրավելով՝ ակտիվացնել

աշակերտներին, աշակերտների մեջ ձևավո
րել գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բե
րելու ձգտում: Մեթոդներ, որոնք հարմար են
կիրառելու դասի խթանման փուլում` մտագ
րոհ, խմբավորում, պրիզմա, մտածիր–զույգ
կազմիր–քննարկիր, ձնագնդի, հինգ րոպե
անոց ազատ շարադրանք: Իմաստի ընկալ
ման փուլի նպատակներից են` Սովորողների
մեջ հետաքրքրության աճի պահպանումը,
տեղեկատվության ընկալման ինքնավե
րահսկման ապահովումը, նոր և հին տեղե
կատվության շաղկապումը և իմացության
նոր կառույցի ստեղծումը: Մեթոդներ, որոնք
հարմար են կիրառելու դասի իմաստի ընկալ
ման փուլում` T–աձև աղ յուսակ, գաղափար
ների քարտեզ, Վենի դիագրամ, փոխգոր
ծուն նշանների համակարգ, խորանարդում,
խճանկար, երեք բանալի և մեկ կողպեք,
շրջագայություն պատկերասրահում: Կշ
ռադատման փուլի նպատակներից են`
Սովորողը նոր ստացած տեղեկատվությու
նը կարողանա արտահայտել իր բառերով և
ձևակերպումներով, նոր գիտելիքների միա
ձուլում ունեցածին և դրանց աստիճանական
ինտեգրացում: Մեթոդներ, որոնք հարմար
են կիրառելու դասի կշռադատման փուլում`
քառաբաժան, խորանարդում:
Անհրաժեշտ պարագաներ– դասագրքեր,
նկարներ, սլայդ (շնորհանդես)
Դասը սկսում եմ ԽԻԿ համակարգով:
1. Խթանման փուլ Նշում եմ օրվա դասի
թեման և նպատակը` Ընտանիքը` ուսուցիչ,
ԽԻԿ մեթոդի կիրառումը դասի արդյունա
վետության համար:
Անցկացնում եմ թեմայի ամփոփում` հարց
ու պատասխանի միջոցով: Ամփոփումը կա
տարվում է ամբողջական, դերերով, հար
ցադրումներով, շարունակելով: Աշակերտնե
րը Վենի դիագրամի մեթոդով նկարագրում
են բանալի բառերը: Տեքստից դուրս ենք
գրում հիմնական գաղափարները և ընկա
լում, որ մեծ է ընտանիքի դերը երեխաների
ներաշխարհի,դաստիարակության, կրթու
թյան գործում: Խթանման փուլում ուսուցիչը
տալիս է ընտանիքի ընդհանուր նկարագիրը՝
մի փոքր անդրադառնալով պատմական ան
ցյալին: Ընդունված է ասել, որ երեխան շր
ջապատող աշխարհի, մասնավորապես իր
ընտանիքի արտացոլումն է:Այդ պատճառով
իհարկե կարևոր է, թե ինչպիսի ընտանիքում
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է մեծանում երեխան և ինչ մարդկանցով է շր
ջապատված: Երևի ուրիշ ոչ մի այլ ազգ սովո
րություն չունի միասին ապրելու, ինչպես հայ
ազգը: Երբեմն մի ընտանիքում ապրում են
երեք կամ չորս փոքր ընտանիքներ: Ի տարբե
րություն այլ ազգերի՝ հայ մայրիկներն ու հայ
րիկներն երազում են իրենց ամբողջ կյանքն
ապրել զավակների` մեծ մասամբ որդիների
և նրանց ընտանիքների հետ: Այդ մեծ ընտա
նիքն այլ կերպ անվանում են ԳԵՐԴԱՍՏԱՆ:
Այս բառի մեջ մի յուրօրինակ ազգային ուժի
ու միասնության զգացում կա։ Հայի համար
«գերդաստանը» պարզապես ընտանիք չէ,
այլ տոհմ, որի մեջ ընդգրկված են արդեն վա
ղուց, առաջին հայացքից մոռացված թվացող
նախնիների սերունդները։ «Գերդաստանը»
ներառում է բոլոր հարազատներին, անգամ
նրանց, ում կյանքում մեկ անգամ ես տեսնում
տոհմի ներկայացուցիչներից մեկի հարսա
նիքի կամ հուղարկավորման արարողության
ժամանակ։ «Գերդաստանը» պատմություն է,
սերնդեսերունդ փոխանցվող հիշողություն
ների և ընտանեկան լեգենդների շղթա։ Ցան
կացած «գերդաստան» ունի իր ավանդույթ
ները, կանոնները, արժեքները, իրեն բնորոշ
հումորը եւ գաղտնիքները։ Առանց այս ամենի
հայը օտարանում է, նա մոլորվում է այս մեծ
աշխարհում, քանի որ հենց «գերդաստանն»
է թույլ տալիս նրան զգալ իրեն, որպես երկ
րագնդի կենտրոն, իսկ ավանդույթներն ու հի
շողությունները այն հիմնական սյուներն են,
որոնց վրա հիմնվում է հայկական «գերդաս
տանը»... 2. Ֆիզկուլտ դադար–բառախաղ –
Ընտանիք բառի տառերով կազմել նոր բա
ռեր` տանիք, ընտանի, տան, տանի, ինքը և
այլն: 3. Իմաստի ընկալման փուլ – Մտագրոհ
մեթոդի միջոցով սկսում եմ նյութի հաղոր
դումը: Գրելով «Ընտանիք» բառը՝ հանձնա
րարում եմ անհատական տեղեկություն տալ
բառի շուրջ: Աշակերտները բառերը գրի առ

նելուց հետո կարողանում են բնութագրել
գրածի իմաստը: Նաև կազմում են պարզ հա
մառոտ և ընդարձակ նախադասություններ:
Պատմում են իրենց ընտանիքների մասին,
սովորությունների,արմատների,բարեկամ
ների մասին, բացատրում գերդաստան բա
ռի իմաստի ու նշանակության մասին: Ավելի
տպավորիչ դարձնելու համար լսում ենք «Իմ
ընտանիքը» երգը: Նաև դիտում են ընտանի
քին, գերդաստանին նվիրված սլայդ–շնոր
հանդեսը: Կարողանում են դիտելուց հետո
վերարտադրել իրենց միտքը, կատարել եզ
րակացություններ: 4. Կշռադատում –Նրանք
ամբողջ դասի ընթացքում համեմատություն
անցկացրեցին անցած և նոր դասերի միջև,
հիմնավորեցին իրենց սովորածը,ամբող
ջացրեցին ձեռք բերած գիտելիքները,նոր
ստացած տեղեկատվությունը կարողացան
արտահայտել իրենց բառերով և ձևակեր
պումներով: 5. Գնահատում– Աշակերտները
գնահատվում են դասի ընթացքում և խրա
խուսվում: 6. Տնային աշխատանքի հանձնա
րարում– Վարժ պատմել իրենց ընտանիքի
մասին և նկարել թղթի վրա:
ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 1. Ամրակայել ` հաս
կանալով պատմելու կարողությունները: 2.
Ստեղծագործաբար վերարտադրել թեմայի
բովանդակությունը և իմանալ իրենց ընտա
նիքների մասին: 3. Պահպանել մտքերի հա
ջորդականությունը: 4. Հասկանալ հայ ըն
տանիքների առանձնահատկությունները: 5.
Հարգել ընտանիքի անդամներին և գնահա
տել նրանց կատարածը: 6. Տանել համեմա
տություններ: 7. Կարողանալ հասկանալ ըն
տանիքի դերի և նշանակության մասին:
Վերջում տեղին է նշել Ֆրիդրիխ Ադլերի
խոսքը. «Ընտանիքը փոքրիկ հասարակու
թյուն է, որի ամբողջականությունից կախ
ված է մարդկային ող ջ հասարակության
անվտանգությունը»:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
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Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառումը ուսուցման վաղ շրջանում, Ձեռնարկ տար
րական դպրոցի ուսուցիչների համար, Այռեքս, Երևան, 2001:
Ջեյմս Ռ. Սթոքիարդ Կրտսեր, Մեթոդներ և միջոցներ տարրական և միջին դպրոցի հասարակա
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Այլընտրանքային մեկնաբանություն, Այռեքս, Երևան, 2004:
Журнал “Обществознание в школе” за 2005 г. Turner, Thomas. (1999). Essentials of elementary
social studies, second edition, Allyn and Bacon,.
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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.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВВ (СТИМУЛИРОВАНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ СМЫСЛА,
ВЗВЕШИВАНИЕ) МЕТОДА, КАК МЕТОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
С. БАРСЕГЯН
Для удачной учебной деятельности и для повышения продуктивности учителью необ
ходимо владеть и уметь использовать СВВ метод в процессе урока. Это дает возможность
учащимся с удовольствием изучать, осмыслить выученный материал и уметь эти знания ис
пользовать на практике и быстро ориентироваться при выполнении заданий, независимо от
количества и сложности материала.
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ԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՄԱՅԻՍ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ԴԱՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ
«ԳՐԱՖԻԿԱ» ԲԱԺԻՆԸ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼԻՍ
Գիտատեխնիկական առաջընթացը կր
թության բնագավառում պահանջում է խոր
որակական փոփոխություններ. անցում դե
պի ուսուցման նոր բովանդակության, պա
րապմունքների անցկացման առաջավոր
ձևերի ու մեթոդների, ուսումնական հաս
տատությունները վերազինել ուսուցման ժա
մանակակից տեխնիկական միջոցներով,
ուսումնական և տեսողական սարքավորում
ներով:
Այդխնդիրների լուծմանը կարելի է հաս
նելհամալիրմիջոցառումների միջոցով` օգ
տագործելով գիտության նվաճումները և
առաջավոր փորձը, նվազագույն ճիգերի ու
ծախսերի միջոցով ապահովելով ուսուցման
բարձր արդյունավետություն:
Ուսուցման արդյունավետությունը բարձ
րացնելն այնքան էլ հեշտ չէ և պահանջում է
որոշակի հմտություններ և աշխատանք: Սա
կայն, դասերի արդյունավետությունը բարձ
րացնել կարող է յուրաքանչյուր ուսուցիչ:
Հետևաբար, ուսուցիչներըդասերի ար
դյունավետությունը բարձրացնելու համար
պետք է ուսումնասիրեն և կիրառեն ուսուց
ման ավանդական և ժամանակակից ար
դյունավետ մեթոդներ: Այդ խնդիրը շատ
արդիական է, քանի որ «Գրաֆիկա» բաժնի
գրեթե ամբողջ նյութը սովորողները պետք
է յուրացնեն դասերի ժամանակ` դասարա
նում: Անհրաժեշտ էբացահայտել դասընթա
ցի օրինաչափություններն ու առանձնահատ
կությունները և ուսուցման ժամանակակից
մեթոդների կիրառմամբ ցույց տալ դասի
արդյունավետության բարձրացման ուղինե
րը:
«Գրաֆիկա» բաժինն ուսումնասիրելիս
ուսուցիչները, դասավանդման տարբեր մե
թոդներ կիրառելով, հաճախ թերագնահա
տում ենտեսության դերը, ինչի արդյունքում
գործնական պարապմունքները դառնում
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են միապաղաղ ու ոչհամակարգված, սո
վորողները չեն ստանում այն անհրաժեշտ
տեղեկությունները, որոնք հարկավոր են մի
շարքխնդիրների լուծման համար: Այս սկզ
բունքով առաջնորդվող ուսուցիչները գրա
տախտակի վրա կատարում են այս կամ այն
երկրաչափականկառուցումը կամ գծում են
որևէ դետալի աքսոնոմետրիան` ուղեկցող
կարճ բացատրությամբ: Արդյունքում սո
վորողները զբաղվում են «նկարչությամբ»,
նրանց մոտ կատարելագործվում է գծելու
տեխնիկան, բայց չեն զարգանում տարածա
կան պատկերացումը և ստեղծագործաբար
աշխատելու կարողությունները:
Դասի արդյունավետությունն էապես
կախված է ուսուցչի հմտությունից, պատ
րաստվածության որակից, ինչը մեծ ազդե
ցություն է գործում սովորողների վրա: Ու
սուցչի աշխատանքը բավականին հաջող
կլինի միայն այն դեպքում, երբ նա կատա
րյալ տիրապետի մանկավարժական գի
տությանը, իր առարկային, ինչպես նաև
բովանդակությամբ մոտ այլ առարկաներին:
Անհրաժեշտ է ունենալ գծագրական խոր
գիտելիքներ, ծանոթանալ մասնագիտական
հատուկ գրականությանը, հստակ տիրապե
տել գծագրական ստանդարտներին: Ուսու
ցիչը պետք է իմանա գրաֆիկայի զարգաց
ման պատմությունը, տեղ յակ լինի վերջին
նվաճումներին: Այս ամենը թույլ կտա ուսուց
չին վստահ լինել դասարանում, խորությամբ
մեկնաբանել առարկայի տեսությունը, գտնել
ու մատուցել հետաքրքիր և համոզիչ օրի
նակներ:
Ուսուցչի օրինակը և հեղինակությունը
կարևոր միջոց են սովորողների հաջող ու
սուցման և դաստիարակության գործում:
Սովորողների մոտ մեծ հարգանք են վայե
լում այն ուսուցիչները, որոնք կարգապահ
են, ճիշտ են կողմնորոշվում ցանկացած
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իրավիճակում, արդար են, պահանջկոտ և
սկզբունքային, օժտված են մանկավարժա
կան նրբազգացությամբ: Շատ կարևոր է
նաև ուսուցչի խոսքը, որը պետք է լինի քե
րականորեն ճիշտ, հակիրճ, պարզ և տրա
մաբանական, ինչը նպաստում է ոչ միայն
ուսումնական նյութի ավելի լավ ընկալմանը,
այլ նաև սովորողների համար ծառայում է
որպես օրինակ: Դասի ժամանակ ուսուցչի
ճիշտ պահ
վածքն օգ
նում է ստեղ
ծե
լու լավ
հոգեբանական միջավայր, որն էլ իր հերթին
նպաստում է բարձր արդյունքների հասնե
լուն:
Դասի
արդյունավետության
բարձ
րացման նպատակով կարելի է կիրառել
պրոբլեմային ուսուցման տարրեր: Մեթո
դի կիրառումը կախված է դասի թեմայից:
Պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծումը և
լուծումը պետք է կատարի օժանդակող դեր
և որպես կանոն կազմի դասի միայն մի մա
սը: Ուսուցման այս մեթոդը կօգնի սովորող
ներին ոչ միայն հաջողությամբ յուրացնելու
ուսուցանվող նյութը, այլև կնպաստի բարձ
րացնել նրանց ակտիվությունը և հետաքրք
րությունն առարկայի նկատմամբ: Մեթոդը
հավասարապես կարող է օգտագործվել
ինչպես սովորական, այնպես էլ ծրագրա
վորված ուսուցման դեպքում: Սովորողների
ակտիվության բարձրացման ձևերից է ինք
նուրույն աշխատանքը: Գրաֆիկայի բաժինն
ուսուցանելիս կարելի է կիրառել ինքնուրույն
աշխատանքի հետևյալ տեսակները.
– ուսումնական նյութի յուրացում` օգտվե
լով դասագրքից,
– ուսուցչի ձևակերպած հարցերի պա
տասխանների որոնում նոր նյութում,
– նյութի ընթերցում և հիմնական դրույթ
ների ընդգծում,
– աշխատանք դասագրքի, զննական,
ցուցադրական նյութի հետ:
Գործնականում հազվադեպ են դասերն
ամբողջությամբ նվիրվում ինքնուրույն աշ
խատանքի, ինչը շատ անարդյունավետ է:
Դասընթացը պետք է կազմակերպել այն
պես, որ ինքնուրույն աշխատանքը սովորող
ների ուսուցման գործընթացում չլինի դրվա
գային երևույթ, այլ նախապես պլանավորած
անբաժանելի մասը:
Դասերի արդյունավետության բարձ
րացմանը նպաստում է նաև տեսանյութերի

օգտագործումը: Տեսանյութերի կիրառումը
մեծացնում է սովորողների հետաքրքրու
թյունը ուսուցանվող առարկայի նկատմամբ,
հեշտացնում է գիտելիքներ ձեռք բերելու
գործընթացը, նպաստում է տարածական
պատկերացման զարգացմանը: Հետևա
բար, ցուցադրական նյութերի օգտագոր
ծումը սովորողներին հնարավորություն է
ընձեռում ճիշտ պատկերացում կազմելու
երկրաչափական պատկերների, ինչպես
նաև տարբեր իրերի կառուցվածքի մասին,
սովորեցնում է կատարել վերլուծություն:
Միև
նույն ժա
մա
նակ պետք է նշել, որ մեծ
նշանակություն ունեն այնպիսի տեսողական
նյութերը, որոնք սովորողները կարող են ոչ
միայն դիտել, այլև պահել ձեռքում, մանրա
մասն ծանոթանալ դրանց: Տեսանյութերի
օգտագործումը և ճիշտ կիրառումը ընդլայ
նում և խորացնում են ուսումնասիրվող հար
ցերի մասին սովորողների պատկերացումը,
նվազեցնում են նյութի ներկայացման ժա
մանակը: Սակայն տեսանյութերին մեծ տեղ
հատկացնելով՝ չի կարելի թերագնահատել
ուսուցման մյուս սկզբունքները: Տեսողական
նյութերով ծանրաբեռնելով սովորողներին՝
կարող եք շեղել դասի հիմնական նպատա
կից` բաց թողնելով ուսումնասիրվող նյութի
ընդհանուր օրենքներն ու օրինաչափություն
ները, առանձնացնել կարևորը երկրորդա
կանից: Ուսուցման գործընթացը պետք է
կազմակերպվի այնպես, որ ճշտորեն պահ
պանվի տեսողականի և վերացականի,
կոնկրետի և ընդհանուրի հարաբերակցու
թյունը:
Դասերի արդյունավետությունը կարելի
է բարձրացնել նաև ուսումնական սահիկ
ների և տեսաֆիլմերի ցուցադրումով, ինչը
կհեշտացնի նյութի ընկալման գործընթա
ցը: Ուսումնասիրվող նյութի էկրանավորումը
մեծացնում է հետաքրքրությունն առարկայի
նկատմամբ, հնարավորություն է տալիս
կտրվածքների միջոցով բացահայտելու դե
տալի ամբողջական ձևը, այն տեսնելու բո
լոր կողմերից: Առարկան կարելի է տեսնել
նաև շարժման մեջ, ինչպես է այն հատվում
հատող հարթությամբ և ինչպես է հեռանում
դետալի կեսը, ինչի շնորհիվ ի հայտ են գա
լիս դետալի ներքին ուրվագծերը: Ինչպես
մյուս դեպքերում, ֆիլմերի ցուցադրումը չի
կարելի չարաշահել. այն ոչ թե նպատակ է,
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այլ միջոց:
Իհարկե, այն, ինչ ասվեց վերևում, չի բա
ցառում դասերի արդյունավետության բարձ
րացման այլ ձևերի և մեթոդների կիրառու
մը: Սակայն, եթե նույնիսկ այդ մեթոդները,
ինչի մասին խոսվեց, ուսուցիչները հմտորեն
օգտագործեն և դրանք համատեղեն ուսուց
ման այլ սկզբունքների ու մեթոդների հետ,
ապա դասերը կլինեն ավելի արդյունավետ:
Ձգտելով բոլոր միջոցներով դասերի
արդյունավետությունը բարձրացնել՝ շատ
կարևոր է թույլ չտալ, որ սովորողները գեր
ծանրաբեռնվեն. անհրաժեշտ է ապահովել
ուսուցման համապատասխան մակարդակ:
Վերևում ասվածը ցուցադրենք կոնկրետ
դասի պլանի մեկ օրինակի վրա:
Դասի պլանի օրինակ
Դասի թեման –Երկրաչափական մար
մինների պրոյեկտումը
Դասիտիպը– Կոմբինացված
Դասի տևողությունը – (45 րոպե)
Դասի նպատակը: Աշակերտներին ծա
նոթացնել երկրաչափական մարմինների
պրոյեկցիաների կառուցմանը և հասնել այն
բանին, որ.
–սովորողները կարողանան կառուցել և
տարբերել երկրաչափական մարմինների
պրոյեկցիաները (ուսուցանող նպատակ),
–զարգանա նրանց գրաֆիկական կա
րողությունները և տարածական մտածողու
թյունը (զարգացնող նպատակ):
–սովորողների մեջ սերմանել առարկայի
նկատմամբ ճանաչողական հետաքրքրու
թյուններ, գծագրերի կոկիկ կատարման կա
րողություն և պատասխանատվության զգա
ցում (դաստիարակող նպատակ):
Մեթոդներ – զրույց, պատմել, բացատ
րացուցադրական, զննական:
Դ աս իկ ահ ավ որ ո ւմ ը : Ե ր կր աչ ափ ա 
կան մարմինների մոդելներ, պաստառներ,
քարտ–հանձնարարականներ, սահիկներ և
տեսաֆիլմ, գծագրական պարագաներ:
Դասի ընթացքը:
Կազմակերպչական մաս – հաճախում
ների ստուգում:
Նախորդ նյութի ստուգում և ամփոփում
հարցերով:
1. Ինչո՞ւ են առարկաները պրոյեկտում
պրոյեկցիաների երեք հարթությունների
վրա:
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2. Ի՞նչ է տեսքը, ինչպիսի՞ տեսքեր գիտեք:
3. Պրոյեկտման ինչպիսի՞ հարթություն
ներ գիտեք:
4. Տնային աշխատանքի (գրաֆիկական)
ստուգում և վերլուծություն՝ գրատախտակի
վրա ընդհանուր սխալների և դիտողություն
ների պարզաբանում (ցանկալի է՝ սխալներն
ուղղեն աշակերտները):
Նոր նյութի հաղորդում:
Նոր նյութի հաղորդումը սկսել «Զրույց»
մեթոդով, հարց ուղղել աշակերտներին՝
«Ինչպիսի՞ երկրաչափական մարմիններ
գիտեք»: Պատասխաններն ամփոփել և
ցուցադրել(ուսումնական սահիկների և տե
սաֆիլմիմիջոցով) երկրաչափական մար
մինների մոդելներ (պրիզմա, բուրգ, գլան,
կոն, գունդ), այդ երկրաչափական մարմին
ները պատկերված են նաև դասագրքի էջ
7–ի նկ.4–ում(1, 7):Շրջապատող առարկա
ներիօրինակով ցույց տալ, որ դրանք բոլորն
էլ ունեն երկրաչափական մարմինների կամ
դրանց զուգակցված ձևը:
Այսօր մենք կսովորենք կառուցել և ըն
թերցել այդ մարմինների գծագրերը: Երկ
րաչափական մարմիններից յուրաքանչյուրն
ունի իր բնորոշ ձևը: Դրանք կարող են լինել
նիստավոր (բազմանիստ, օրինակ՝ պրիզմա,
բուրգ) և պտտման (գլան, կոն, գունդ): Երկ
րաչափական մարմինների պրոյեկտման
ժամանակ անհրաժեշտ է առաջին հերթին
ճիշտ որոշել դրանց դիրքը տարածության
մեջ: Բազմանիստերը ([1, 7–8],նկ.5 ա,բ) դա
սավորում են այնպես, որ դրանց նիստերը
զուգահեռ լինեն պրոյեկցիաների հիմնական
հարթություններին: Զուգահեռ պրոյեկտման
դեպքում բոլոր պրոյեկցիաները ստացվում
են բնական մեծությամբ:
Գլանը և կոնը սովորաբար դասավորում
են այնպես, որ դրանց հիմքերը զուգահեռ լի
նեն պրոյեկցիաների հարթություններից որ
ևէ մեկին ([1;8], նկ. 5գ,դ):
Եթե առարկան ունի բարդ կառուցվածք,
և դրա ձևը չի որոշվում երկրաչափական
մեկ մարմ նով, այն կարելի է մտովի բաժա
նել առանձին մասերի: Առարկայի մտովի
բաժանումն առանձին մասերի անվանում են
երկրաչափական ձևի վերլուծություն: Դա
սագրքինկ.6–ում պատկերված առարկան
մտովի կարելի է պատկերացնել զուգահե
ռանիստից, կիսագլանից և գլանից (անցքի
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տեսքով) կազմված պարզագույն երկրաչա
փական մարմինների ամբողջություն: Կա
ռուցելով այդ երկրաչափական մարմիննե
րի պրոյեկցիաները և դրանք համադրելով
իրար` կստանանք առարկայի ամբողջական
պատկերը: Գործողությունների կատարման
այս եղանակը բավականին հեշտացնում է
բարդ կառուցվածք ունեցող առարկաների
գրաֆիկական պատկերումը:
Գծագրերում չափերի նշանակման հիմ
նական կանոնները ձեզ արդեն հայտնի են:
Բարդ կառուցվածք ունեցող առարկաների
չափադրում կատարելիս կարելի է օգտվել
առարկայի ձևի վերլուծությունից: Խորա
նարդի և զուգահեռանիստի գծագրերի վրա
նշում են երեք չափ` երկարություն, լայնու
թյուն և բարձրություն: Պրիզմաների չափե
րը որոշվում են բարձրությունով և հիմքի
պատկերի չափերով: Գլանի և կոնի չափերը
որոշվում են բարձրությամբ և հիմքի տրա
մագծով: Առարկայի մասին ամբողջական
պատկերացում կազմելու համար անհրաժե
շտ է նշել նաև այն չափերը, որոնք կապ են
հաստատում առարկայի առանձին տարրե
րի միջև: Գծագրի վրա յուրաքանչյուր չափ
նշում են մի
այն մեկ ան
գամ: Գծագ
րե
րում
անհրաժեշտ է նշել նաև առարկայի արտա
քին սահմանային չափերը:
Նոր նյութի ամփոփում և ամրապնդում
հարցերով:
1. Ինչպիսի՞ երկրաչափական մարմիններ
գիտեք:
2. Ինչպե՞ս են դասավորում պրոյեկցիա
ների հարթություններում նիստավոր երկրա
չափական մարմինները՝ բազմանիստերը:
3. Ինչպե՞ս են դասավորում պրոյեկցիա
ների հարթություններում կլորերկրաչափա
կան մարմինները:
4. Ինչպե՞ս է կատարվում բարդ կառուց

վածք ունեցող առարկաների չափադրումը:
Ինքնուրույն աշխատանք:
Ինքնուրույն աշխատանքը կազմակերպ
վում է քարտ–հանձնարարականներով: Աշա
կերտներին առաջարկելմի քանիգծագրեր
(քարտ–հանձնարարականներ), այդ գծա
գրերն ամբողջական չեն (գծագրում բացա
կայում են գծեր): Անհրաժեշտ է վերլուծել
և վերականգնել գծագիրը, անհրաժեշտու
թյան դեպքում՝ լրացնել բացակայող գծերը:
Ինքնուրույն աշխատանքի կատարման
ընթացքում հետևել աշակերտների կողմից
կատարվող աշխատանքներին՝ անհրաժեշ
տության դեպքում կատարել շտկումներ:
Դասի արդյունքների քննարկում, գնա
հատում(ռեֆլեքսիա):
Բացահայտել՝ դասի ժամանակ ինչ գի
տելիքներ ձեռք բերեցին սովորողները:
Հարցեր սովորողներին:
• Ո՞րն էր այսօրվա դասի թեման:
• Ի՞նչ նոր գիտելիքներձեռք բերեցիք:
• Ի՞նչը դուր եկավ այսօրվա դասից:
• Արդյո՞ք գոհ եք այսօրվա դասիբո
վանդակությունից:
• Դժվա՞ր էր արդյոք ինքնուրույն աշ
խատանքի թեման:
Գնահատում:
Սովորողների կողմից կատարած ինքնու
րույն աշխատանքի (քարտ–հանձնարարա
կաններ) ստուգում:
• Սխալների վերլուծություն, քննար
կում:
• Նշել դասի ընթացքում թույլ տրված
ընդհանուր սխալները:
• Գնահատել սովորողներին:
Տնային հանձնարարություն:
Կառուցել երկրաչափական մարմինների
(պրիզմա, կոն) պրոյեկցիաներ:
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА
“ГРАФИК А” НА УРОКЕ “ТЕХНОЛОГИИ”
А. АРУТЮНЯН, М. АГАДЖ АНЯН
В данной статье анализируются пути повышения эффективности преподавания раздела
“Графика” на уроке “Технологии”. Для осуществления такого подхода предлагается орга
низовать урок с помощью передовых методов и приёмов, а также использовать слайды и
видеофильмы.
В статье подчёркивается роль самостоятельной работы учащихся и одновременно отме
чается важность уровня подготовленности и умения учителя.

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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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԱԶԱՏՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
Աշխարհագրությունը (հունարեն՝ Γεωγραφία
(գեոգրաֆիա), որն առաջացել է Գեո (γη) կամ
Գեյա (γαια)՝ երկուսն էլ երկիր իմաստը ունե
ցող, և գրաֆեին (γραφειν) բառերից, նշանա
կում է նկարագրել, գրել կամ պատկերագրել,
բառերի կապակցմամբ), երկրի մասին գիտու
թյունների համակարգ, որն ուսումնասիրում
է բնական և արտադրական տարածքային
համալիրների ձևավորման և զարգացման
օրինաչափությունները։ «Գեոգրաֆիա» բառը
առաջին անգամ օգտագործվել է Էրատոսթե
նեսի (275–195 մ. թ. ա.) կողմից։
Աշխարհագրության ժամանակակից հե
տազոտության օբյեկտը միասնական երկ
րոլորտն է։ Աշխարհագրական հետազո
տություններով զբաղվում է ֆիզիկական
աշխարհագրությունը և տնտեսական աշ
խարհագրությունը [1]։
Ինչպես յուրաքանչյուր առարկա, աշխար
հագրությունը ևս ունի դասավանդման մեթո
դիկայի իր առանձնահատկությունները:
Ուսուցման մեթոդը կարելի է բնութագրել
որպես ուսումնական գործընթացում ուսու
ցանողի և սովորողի համատեղ աշխատանք:
Ուսուցման մեթոդները բաժանվում են
ակտիվ և պասիվ տեսակների` պայմանա
վորված սովորողների` ուսումնական գոր
ծընթացին մասնակցելու աստիճանով:
•
Պասիվ. կիրառման ընթացքում
սովորողները միայն նայում կամ լսում են
(պատմություն, բացատրություն, դասախո
սություն, էքսկուրսիա, ցուցադրում, զննում):
•
Ակտիվ. սովորողների ինքնուրույն
աշխատանքը կազմակերպող և խթանող մե
թոդները (լաբորատոր, պրակտիկ մեթոդնե
րը, գրքով աշխատանքը):
Ըստ գիտելիքի ձեռքբերման աղբյուրի`
առանձնացվում են.
−	խոսքային մեթոդներ. գիտելիքի
աղբյուրը բանավոր կամ տպագիր խոսքն է.
−
ակնառու–իրազննական մեթոդներ.
գիտելիքի աղբյուր են առարկայի, երևույթի,
դիդակտիկ նյութի զննությունը.
−
պրակտիկ մեթոդներ. գիտելիքները

և կարողությունները ձևավորվում են որոշա
կի գործունեության ընթացքում [2].
Որևէ թեմայի ուսուցման մեթոդն ընտրե
լիս պետք է հաշվի առնել.
•
տվ յալ թեմայի առանձնահատկու
թյունները,
•
ուսուցման նպատակներն ու խնդիր
ները,
•
ուսումնական ժամաքանակը,
•	բովանդակությունը,
•
ուսումնական նյութի քանակը և
բարդությունը,
•
սովորողների
պատրաստվածու
թյան մակարդակը,
•	տարիքային
առանձնահատկու
թյունները,	
•
ուսուցման
նյութատեխնիկական
պայմանները,
•	նախորդ դասերին կիրառվող մե
թոդները,
•	պարապմունքների տեսակը և կա
ռուցվածքը,
•	դասախոս–ուսանող
հարաբերու
թյունների բնույթը,
•	սովորողների թվաքանակը,
•
ուսուցչի պատրաստվածության մա
կարդակը…
Աշխարհագրության դասին ցանկալի ար
դյունքի հասնելու համար ուսուցիչը պետք է
կարողանա դասը կազմակերպել` հաշվի
առնելով և համադրելով ժամանակակից
աշխարհագրության և մանկավարժության
ձեռքբերումները: Դասավանդման ժամա
նակակից մեթոդներից ներկայացնենք ԽԻԿ
(խթանում, իմաստի ընկալում և կշռադա
տում) մեթոդը կամ համակարգը:
ԽԻԿ–ը ժամանակակից ուսուցման մե
թոդների համակարգ է, որը ուսուցման գոր
ծընթացը բաժանում է հետևյալ փուլերի`
•
Խթանում
•
Իմաստի ընկալում
•
Կշռադատում
Խթանման փուլի հիմնական նպատակ
ներն են. նոր նյութի վերաբերյալ սովորող
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ների գիտելիքների բացահայտում, քննարկ
վելիք նյութի մեջ ներգրավելու միջոցով
սովորողների ակտիվացում, աշակերտների
մոտ գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բե
րելու ձգտման ձևավորում:
Դասի խթանման փուլում նպատա
կահարմար են կիրառել փոխներգործուն
ուսուցման մեթոդները՝ մտագրոհ, խմ
բավորում, պրիզմա, մտածիր–զույգ կազ
միր–քննարկիր, ձնագնդի, հինգ րոպեանոց
ազատ շարադրանք:
Իմաստի ընկալման փուլի նպատակնե
րից են սովորողների մեջ հետաքրքրության
աճի պահպանումը, տեղեկատվության ըն
կալման ինքնավերահսկման ապահովումը,
նոր և հին տեղեկատվության շաղկապումը և
իմացության նոր կառույցի ստեղծումը:
Դասի իմաստի ընկալման փուլում նպա
տակահարմար են կիրառել փոխներգործուն
ուսուցման մեթոդները` T–աձև աղ յուսակ,
գաղափարների քարտեզ, Վենի դիագրամ,
փոխգործուն նշանների համակարգ, խո
րանարդում, երեք բանալի և մեկ կողպեք և
համագործակցային ուսուցման` խճանկար,
շրջագայություն պատկերասրահում:
Կշռադատման փուլի նպատակներից են
սովորողի նոր ստացած տեղեկատվությունը
իր բառերով արտահայտելու կարողությունը,
նոր գիտելիքների միաձուլումը ունեցածին և
դրանց աստիճանական ինտեգրումը:
Մեթոդներ, որոնք նպատակահարմար
են կիրառել դասի կշռադատման փուլում.
քառաբաժան, խորանարդում:
Դասապրոցեսը ավելի արդյունավետ, հե
տաքրքիր և հիշարժան դարձնելու համար կա
րելի է պարբերաբար դասից մի քանի րոպե
տրամադրել նախապես պատրաստված նյու
թի ներկայացմանը աշակերտի, աշակերտ
ների խմբի կամ ուսուցչի կողմից: Ներկայաց
նենք այդպիսի մի քանի օրինակներ [3]:
Աստղային երկնքի լուսանկարում (երկրի
շրջապտույտը ցուցադրելու համար):
Եթե աշակերտներն աստղային երկինքը
լուսանկարում են շտատիվի վրա ամրացված
խցիկով, և լուսակայումը դրված է 1–2 ժամի
վրա, ապա հնարավոր է գեղեցիկ կերպով
ցուցադրել աստղերի շարժը։ Ցանկալի է, որ
լուսանկարելիս Բևեռային աստղը գտնվի
տեսադաշտի կենտրոնում՝ ցուցադրելու, որ
այն անշարժ է մնում, իսկ Երկիր մոլորակի
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առանցքը տվյալ պահին ուղղված է դեպի
այդ հեռավոր աստղը։ Աստղերի տեսանե
լի շարժը լուսանկարում կերևա փոքր հա
մակենտրոնացված շրջանակների տեսքով։
Լուսանկարները կարելի է տպել կամ ցու
ցադրել դասարանում։
Ամառային արձակուրդի ժամանակ այցե
լած երկրի, տարածաշրջանի կամ տեսար
ժան վայրերի մասին ներկայացում պատ
րաստելու համար անձնական նկարների
օգտագործում:
Հանձնարարել աշակերտին պատրաստել
նյութ այն վայրի աշխարհագրական տվյալ
ների մասին, որտեղ անցկացրել է ամառային
արձակուրդը: Այդ վայրի աշխարհագրական
դիրքը, բնակլիմայական առանձնահատ
կությունները և այլն: Առավել պատկերավոր
ներկայացում ապահովելու համար աշակեր
տը կարող է օգտվել արձակուրդի ժամանակ
արված անձնական նկարներից:
Հրաբխային երևույթների մասին հայտա
րարությունների տախտակի կամ ցուցադ
րության պատրաստում:
Յուրաքանչյուր աշակերտ առանձին կա
րող է պատրաստել հայտարարությունների
տախտակ, սակայն համագործակցության և
աշխատանքի բաժանման առավելություննե
րը հաշվի առնելով՝ այն առավել նպատակա
հարմար է պատրաստել փոքր խմբերով. այս
եղանակն առավել արդյունավետ և արագ է։
Այս թեման բավականին ընդգրկուն է, ուստի
թիմերը պետք է վերցնեն առավել կոնկրետ
թեմաներ կամ կարող են ընտրել նախանշ
ված ենթաթեմաների շարքից (օրինակ՝ ժայ
ռի տեսակները, հրաբխայնությունը, Վեզու
վի ժայթքումը և այլն): Չնայած գրքերում,
թերթերում և համացանցում հրաբխայնու
թյան մասին շատ տեղեկություններ կան,
տվյալներ հավաքագրելիս կամ ներկայաց
նելիս կարող են խնդիրներ առաջանալ՝
կապված հայտարարությունների տախտա
կում տարածության սահմանափակ լինելու
հետ։ Դա նշանակում է, որ պետք է ընտր
վեն սահմանափակ քանակով նկարներ և
տեքստ։ Տեսարժան լուսանկարները, ինք
նուրույն պատրաստված գծապատկերնե
րը և պատկերներն առավել հետաքրքիր են
դարձնում նման ցուցադրումները։ Խրախու
սելի է վերջին մի քանի տարիների ընթաց
քում տեղի ունեցած ամենակործանարար
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երկրաշարժերի մասին տեղեկությունների
ներառումը:
Դպրոցի շրջակայքի քարտեզի պատ
րաստում:
Համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ
խումբը կազմում է դպրոցի շրջակայքի քար
տեզ։ Տվյալ
նե
րը կա
րե
լի է ձեռք բե
րել չա
փումներ իրականացնելու միջոցով, սակայն,
առկայության դեպքում, կարելի է օգտագոր
ծել նաև հին քարտեզներ և տիեզերքից նկար
ված լուսանկարներ։ Իհարկե, աշխատան
քը պետք է բավարարի իրական քարտեզին
ներկայացվող բոլոր պահանջները, օրինակ՝
այն պետք է լինի ճշգրիտ, ընկալելի, հստակ,
պետք է նշված լինի մասշտաբը և այլն։
Որտեղ անցկացնել արձակուրդը:
Այս վարժության համար դասարանում
ձևավորվում են 3 կամ 4 անձից բաղկացած
խմբեր։ Ընտրվում է որևէ տարածք կամ տե
սարժան վայր, ուր կարելի է ճամփորդու
թյուն կազմակերպել։ Տվյալ վայրի մասին
համացանցից կարելի է տեղեկություններ
գտնել և պատրաստել 8 րոպե տևողությամբ
ներկայացում, որտեղ ներկայացված կլինի,
թե ինչ կարելի է տեսնել տվյալ վայրում, ինչ
պատմական (աշխարհագրական), կենսա
բանական յուրահատկություններ ունի այդ
վայրը, որքան կարժենա ճամփորդությունը,
ինչպես հասնել նպատակակետ և այլն։
Անձրևոտ օրը...:
Աշակերտները բաժանվում են խմբերի
և ուսումնասիրում իրենց մայրաքաղաքում
զբոսաշրջությանը վերաբերող կայքերը,
որոնցում զբոսաշրջային ծրագրեր և հայտ
նի տեսարժան վայրերի այցելություններ են
առաջարկվում։ Նրանք պետք է տեսարժան
վայրերի և հնարավոր ժամանցի մասին
տեղեկություններ հավաքեն։ Աշակերտնե
րը հեշտությամբ կարող են գտնել արևոտ
օրերին զբոսաշրջիկների համար բացօթյա
տեսարժան վայրեր այցելություններ կազ
մակերպելու վերաբերյալ մեծ ծավալի տե
ղեկություններ: Այս անգամ, սակայն, նրանց
առաջադրանքն այնպիսի շրջագայություն
ներ առաջարկելն է, որոնց քաղաք այցելած
զբոսաշրջիկները կարող են մասնակցել ան
ձրևոտ օրերին։
Այս նպատակով անհրաժեշտ է կազմել
այդ վայրերի և ժամանցի տարբերակների
ցանկ, հավաքել նկարներ, քարտեզներ և

դրանց առնչվող այլ անհրաժեշտ տեղեկու
թյուններ։ Դրանց միջոցով աշակերտները
պետք է պատրաստեն թռուցիկ, որը կպա
րունակի համապատասխան երթուղիները,
քարտեզները, հետաքրքրությունը շարժող
գովազդներ, նկարներ և այլն։ Թռուցիկը
պետք է լինի այնպիսին, որ այն հնարավոր
լինի տալ իրական զբոսաշրջիկներին, այ
սինքն՝ այն պետք է լինի տեղեկատվական,
հասկանալի և գրավիչ, առաջարկի ժաման
ցի լայն հնարավորություններ։
Առաջադրանքն ավարտելուց հետո դա
սարանում կազմակերպվում է «զբոսաշրջու
թյան տոնավաճառ», որի ընթացում աշա
կերտները փորձում են իրենց փաթեթները
վաճառել «հաճախորդներին»։ Հնարավո
րության դեպքում զբոսաշրջության տոնա
վաճառին կարելի է հրավիրել այլ դասարան
ների աշակերտներին՝ իրավիճակն ավելի
իրական դարձնելու նպատակով։
Հետագա հնարավորությունները:
•
Հնարավորության դեպքում, շրջա
գայությունների ամենից շատ ուղեգրեր «վա
ճառած» խումբն իր իսկ ծրագրի հիման վրա
իրական շրջայց է կազմակերպում քաղա
քում։
•
Եթե թռուցիկներն իսկապես լավ
որակի են, աշակերտները կարող են դրանք
տրամադրել տեղական զբոսաշրջության
գրասենյակի համապատասխան մարմին
ներին։
Ամփոփում:
Աշխարհագրությունը երկրի մասին գի
տությունների համակարգ է, որի ժամանա
կակից հետազոտության օբյեկտը միասնա
կան երկրոլորտն է։
Ինչպես յուրաքանչյուր առարկա, աշխար
հագրությունը ևս ունի դասավանդման մեթո
դիկայի իր առանձնահատկությունները:
Աշխարհագրության դասին ցանկալի ար
դյունքի հասնելու համար ուսուցիչը պետք է
կարողանա դասը կազմակերպել ժամանա
կակից աշխարհագրության և մանկավար
ժության ձեռքբերումները հաշվի առնելով և
համադրելով: Առաջարկվում է դասերի ըն
թացքում ավելի հաճախ կիրառել դասի ան
ցկացման ոչ ավանդական մեթոդներ, որոնք
էլ ավելի կբարձրացնեն դասի արդյունավե
տությունը և թույլ չեն տա աշակերտին ձանձ
րանալ:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Վիքիպեդիա էլեկտրոնային ռեսուրս:
Ն. Ե. Կովալյով, Մանկավարժության տեսություն, Եր., 1977:
«101 գաղափար նորարարական մեթոդներ կիրառող ուսուցիչների համար», Աշխարհագրություն,
Բուդապեշտ, 2006 թ., էջ 22:  

МЕТОДИК А ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
С. АЗАТЯН
География – это система наук о Земле, а объектом её современного исследования явля
ется общая атмосфера.
Как любой предмет, география также имеет свои особенности методики преподавания.
На уроке географии, для достижения желаемого результата преподаватель должен орга
низовать урок таким образом, чтобы одновременно учесть достижения современной геогра
фии и педагогики. Желательно чаще использовать нестандартные активные методы препо
давания, которые повысят эффективность урока и не позволят ученику скучать.

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 ժողովուրդն ապրել է հզորության
ժամանակներ, ենթարկվել այլևայլ փոր
ձությունների և տոկալով դարերի ար
հավիրքներին` հասել է XXI դար` մեծ զո
հողությունների գնով վերականգնելով
իր անկախությունը` ի դեմս Հայաստանի
Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբա
ղի Հանրապետության: Այնքան ամրակուռ
էր կերտվել հայ ժողովուրդը, այնքան հա
րուստ էր նրա մշակույթը և այնքան հզոր
էր նրա ազգային գիտակցությունը, որ նա
համառ պայքարի շնորհիվ ոչ միայն գո
յատևեց, այլև վերականգնելով իր քաղա
քական անկախությունը՝ իր արժանավոր
տեղը զբաղեցրեց աշխարհի ժողովուրդնե
րի ընտանիքում: Ուստի բնավ էլ պատա
հական չէ, որ ազատագրական պայքարը
եղել է Հայոց պատմության մշտական ու
ղեկիցը` անկախությունը կորցրած ժամա
նակաշրջաններում, իսկ հայոց հոգևոր և
նյութական մշակույթը լեցուն է ազատագ
րական պայքարն արտացոլող գործերով:
Տակավին վերջերս հայ ժողովրդի հերոսա
կան պայքարի և նրա զավակների արյան
գնով ազատություն ձեռք բերեց արցախա
հայությունը, որը մեր ժողովրդի դարա
վոր մաքառում ների ու պայքարի մերօրյա
դրսևորումն էր: Անմահ է այն ժողովուրդը,
որի զավակները հանուն իրենց Հայրենիքի
ազատության պատրաստ են արյուն թա
փել և իրենց կյանքը զոհաբերել:
Մեր պատմությունն այնքան արյունոտ,
մութ, ցավով և արցունքով ընթացող, բայց
նաև լուսավոր, պայծառ ու հաղթական է,
որը պետք է իմանա յուրաքանչյուրը:
Ուսուցման տարբեր մեթոդների կիրա
ռումը պատմության դասերին
Ուսուցման մեթոդները ուսուցչի և աշա
կերտի աշխատանքի այն ձևերն են, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում խթանելու
գիտելիքների ձեռքբերումը, իմաստավորե
լու դրանք, զարգացնելու աշակերտի մեջ
կարողություններ և հմտություններ, ձևավո
րելու աշակերտների աշխարհայացքը, զար
գացնելու նրանց ընդունակությունները:

Ուսուցման ամեն մի մեթոդ ունի իր
նպատակն ու բովանդակությունը և իրա
կանացման միջոցները: Մեթոդները բա
ժանվում են բանավոր և գրավոր խմբի:
Ուսուցման մեթոդները բազմազան են`
կախված դասավանդվող առարկայից, դա
սի
նպատակից ու բնույթից: Լ. Վիգոտսկին
գրել է. «Մեթոդը միաժամանակ նախադ
րյալ է և նյութ, գործիք և ուսումնասիրու
թյան արդյունք» [3]:
Ուսուցման ամենատարածված ձևերն ու
ակտիվ մեթոդներն են պատմության դա
սին [1, 3]
1.	Պատմել (դասախոսություն)
2.	Բացատրություն–վերլուծություն
3.	Թեստային աշխատանք
4. Աշխատանք դասագրքով և լրա
ցուցիչ գրքով (սկզբնաղբյուր)
5. Զրույց–բանավեճ–հիմ նավորում
6.	Համակարգիչով դասի անցկացում
(պրեզենտացիա) և նյութերի ցուցադրում
7.	Դասի մոդելավորում կամ սխեմայի
կազմում (քարտեզագրում)
8. Գրավոր աշխատանք – համառո
տագրում
9.	Գործնական աշխատանքներ
10. Ինքնուրույն աշխատանքներ
11.	Վարժություններ
(աղ յուսակներ,
Վենի դիագրամ, Տ–աձև աղ յուսակ և այլն)
12. Խմբային աշխատանք
13.	Ցուցադրում–իլ յուստրատիվ մեթոդ
14.	Դերային խաղ
15.	Դասի կրկնություն
Պատմության դասավանդման ընթաց
քում մեթոդական ինչպիսի միջոցներ էլ կի
րառվի, կարևոր է ուսուցչի բանավոր խոս
քը, շեշտադրությունը, ներկայացման ձևը:
Պատմության դասաժամերի ընթացքում
պետք է աշակերտի մեջ ձևավորվի հայ
րենասիրություն, ազգային դաստիարա
կություն, պատմության համամարդկային
հարցերի վերաբերյալ պատկերացում ներ,
հիմ նախնդիրների վերաբերյալ վերհանում
և վերլուծություն [2]:
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«Հայոց պատմություն» առարկան տա
լիս է հայեցի մտածելու կարողություն,
դաստիարակում է հայրենաիրություն: Ու
սուցման ձևերն ու մեթոդները ի վերջո
հանգում է երեխայի ուժերի ու հետաքրք
րությունների զարգացման հարցին: Մեթո
դիկայի հիմ նական խնդիրը սովորեցնելն է,
կոնկրետացնում է ուսուցչի աշխատանքն
ըստ դասարանների և դասերի:
Պատմական նյութի բովանդակությու
նից ելնելով` հաշվի առնելով սովորողների
ճանաչողական կարողությունները, ուսու
ցիչը ընտրում է դասավանդման ձևեր ու
մեթոդներ, հնարներ դասի արդյունավե
տությունը բարձրացնելու, գիտելիքների
հաղորդման ու աշակերտների հեշտ յու
րացման համար [4]:
Դասի արդյունավետությունը բարձ
րացնող մեթոդներ
Պատմության նկատմամբ աշակերտնե
րի ճանաչողական հետաքրքրությունները
զարգացնելու համար կարևոր նշանակու
թյուն ունի ուսուցչի աշխատանքը սկզբ
նաղբյուրների հետ [5]:
Բացի բուն դասագրքային դասից ու
սուցիչը կարող է հանձնարարել նաև ըն
թերցել հատվածներ պատմական այս կամ
այն սկզբնաղբյուրից: Սկզբնաղբյուրներ են
համարվում պատմական նամակները, լու
սանկարները, թերթային կամ գիտական
հոդվածները, պատմական փաստաթղ
թերը: Դպրոցական դասագրքում ևս կան
հատվածներ սկզբնաղբյուրներից, պատ
միչների աշխատություններից: Օրինակ`
«Վահանանց պատերազմ» դասը անցնե
լիս նպատակահարմար է օգտագործել Ղա
զար Փարպեցու սկզբնաղբյուրները, կամ՝
Մ. Խորենացու Ձիրավի ճակատամարտի
մասին նյութը՝ «Պապ թագավոր» դասը ու
սուցանելիս (7–րդ դասարան) և այլն:
Սկզբնաղբյուրների հետ աշխատանքը
կարևոր միջոց է ուսում նական գործըն
թացը ավելի արդյունավետ ու հետաքրքիր
դարձնելու տեսանկյունից, ուղղակիորեն
ա
ռնչ
վել պատ
մա
կան այս կամ այն նյու
թին: Սկզբնաղբյուրները կարող են ծա
ռայել որպես դասագիրքը լրացնող միջոց
ներ: Դրանք զարգացնում են ինքնուրույն
հետազոտական աշխատանք կատարելու
հմտություն, աշակերտի մեջ ձևավորում
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հաճախ դասագրքերը մատուցում են պատ
րաստի գիտելիք: Սկզբնաղբյուրների հետ
աշխատանքը կարևոր միջոց է դասագրքե
րին այլընտրանք ունենալու, դրանց լրաց
նելու իմաստով [7]:
Պատմության դասաժամին կարևոր
է նաև ուսուցման դիդակտիկ միջոցնե
րի կիրառումը, այն է՝ համապատասխան
նկարների ու քարտեզների օգտագոր
ծում, ինչպես նաև տեխնիկական միջոց
ների, այն է՝ դիտաֆիլմերի ու մագնիտո
ֆոնային ձայնագրությունների կիրառում
և, իհարկե, համակարգչային տեխնիկայի
օգտագործում, որը շատ արդյունավետ է և
ունի լայն ու բազմաբովանդակ հնարավո
րություն: Համակարգիչով ցույց է տրվում
և՛ դասի վերաբերյալ նկարներ, և՛ պատ
մության տարեթվեր, անգամ որևէ հատ
ված պատմական այս կամ այն դեպքերից
ու իրադարձություններից: Կարևոր է նաև
պատմության դասի վերաբերյալ որևէ ֆիլ
մի դիտումը համակարգիչով [2, 6]:
Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը դասա
րանին կամ աշակերտների որոշակի խմբի
հանձնարարի կազմել ցուցապաստառներ
պատմության որևէ թեմայի վերաբերյալ:
Օրինակ՝ «Հաղթական մայիս», «Իմ սրտի
Երևանը» կամ «Հայոց մեծ եղեռնը» և այլն:
Դա նպաստում է աշակերտների համա
գործակցային աշխատանքին, տալիս սո
վորողներին ինքնուրույն մտածելու, գիտե
լիքները խորացնելու հնարավորություն:
Անհրաժեշտ է նաև աշակերտներին
հանձնարարել գրել ռեֆերատներ պատ
մության թեմաներով: Օրինակ` «Արտա
շեսյանների դինաստիա» թեմայի շուրջ՝
«Տիգրան Երկրորդ Մեծ» կամ «Արտաշես
Առաջին արքայի գահակալման շրջանի
ձեռքբերում ները»՝ օգտագործելով նաև
համակարգիչը: Դա տալիս է աշակերտնե
րին ինքնուրույն աշխատելու, վերլուծելու,
դասագրքից դուրս ավելի լայն գիտելիքներ
ձեռք բերելու հնարավորություն:
Թեստային առաջադրանքները, ինքնու
րույն գրավոր աշխատանքները, գործնա
կան աշխատանքը, վարժություն–սխեմա
ները միավորվում են ուսուցման գրավոր
մեթոդների մեջ:
Դասապրոցեսից
դուրս
ուսուցման
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ակտիվ մեթոդներ կարող են լինել մր
ցույթ–վիկտորինաները, միջոցառում ները՝
նվիրված պատմական որևէ թեմայի կամ
Հայաստանին, էքսկուրսիաները և արշավ
ները Հայաստանի պատմական վայրերով:
«Տիգրան II Մեծի տերության ստեղ
ծումը» թեմայով դասի ընթացք.
Դասի նպատակը և խնդիրները.
•
Իմանալ Տիգրան II–ի նվաճում նե
րի մասին:
•
Իմանալ հայ–պոնտական դաշին
քի կարևորությունը:
•	Կարողանալ վերլուծել Տիգրան
Մեծի քաղաքականության առանձնահատ
կությունը:
•
Իմանալ հայկական հողերի միա
վորման նշանակությունը:
•	Կազմել ժամանակագրության հս
տակ հաջորդականություն:
•	Լուսաբանել
հայ–պարթևական
պատերազմը և հետևանքները:
Մեթոդներ, վարժություններ.
Մտագրոհ, երեք բանալի մեկ կողպեք,
m–աձև աղ յուսակ, կարճ դասախոսություն
(ակնարկ):
Դասի ընթացքը.
Խթանման փուլ: Գրատախտակին կա
տարել մտագրոհ վարժությունը Տիգրան
Մեծ հասկացությամբ

Տիգրան
Մեծ

Այս վարժությունը կատարելուց հետո
հանձնարարել երեխաներին ընտրել երեք
բառ (հասկացություն) և կազմել Տիգրան Մե
ծին բնութագրող նախադասություն:
Իմաստի ընկալման փուլ: Դասարա
նի աշակերտներին խմբավորել և կազմել 5
խումբ (մե
կից հինգ թիվ տա
լով): Ձևա
վոր
ված խմ
բե
րին բաշխ
վում է նյու
թը: Հանձ
նարարվում է տեղում ուսումնասիրել նյութը
և պատրաստվել հաջորդ փուլին: Հաջորդ
քայլում յուրաքանչյուր խումբ իր ուսումնա
սիրած նյութը կուսուցանի մյուս խմբերին:
Այդ պատճառով կձևավորվի երկու խումբ,
որտեղ կկատարվի փոխուսուցումը:
Կշռադատման փուլի: Լրացնել հետևյալ
աղ յուսակը՝

Տիգրան Մեծի գահակալման և նվաճումների ժամանակագրությունը
հ/հ

Տարածք, պետություն

Տարեթիվ

1
2
3
4
5
6
և այլն

Գնահատել այն աշակերտներին, որոնք
ակտիվություն են ցուցաբերել: Դասավան
դել պատ
մու
թյուն նշա
նա
կում է հային ծա
նոթացնել իր արմատներին, հանդիպեցնել
իր նախապապերի հետ, մտովի ուղարկել
անցյալ և թույլ տալ հետևել իրադարձու
թյունների ընթացքին: Ուստի պատմության

դասավանդման մեթոդիկան պետք է լինի
այնպիսին, որ կարողանա հաղթահարել
դասընթացի բոլոր բարդությունները, ծա
վալային և դեպքերի մեծ ընդգրկունության
բարդությունը և թույլ տա մեծ արդյունավե
տությամբ հասնել դասի նպատակին:
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МЕТОДИК А ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ АРМЕНИИ
А. ЗАК АРЯН
Преподавать историю означает приобщать армянина к его истории, к его предкам, поз
волять отправиться в прошлое и следить за данным процессом. Именно поэтому методику
преподавания надо организовать таким образом, чтобы преодолеть все трудности и достичь
поставленной цели. В работе представлены именно такие методы.

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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ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հանրակրթական դպրոցի պահանջնե
րին համապատասխան` այսօր մեծանում են
բնագիտամաթեմատիկական առարկաների
միջև կապերի բացահայտման դերն ու նշա
նակությունը։
Այս հարցին անդրադարձել են բոլոր ժա
մանակաշրջանների մեծ մանկավարժները։
Օրինակ՝ Յան Ամոս Կոմենսկին դիդակտի
կայի սկզբունքների դասակարգման մեջ
առանձնացնում էր համակարգվածության և
հաջորդականության սկզբունքը, որի տակ
հասկանում էր դպրոցական առարկաների
միջև փոխադարձ կապերի ստեղծումը։ Ընդ
որում՝ այնպիսի կապերի, որոնց միջոցով
այդ առարկաները նպաստեն մեկը մյուսի
ըմբռնմանն ու յուրացմանը։ Մեծ մանկա
վար
ժը նկա
տում է, որ ոչ ո
քի հնա
րա
վոր
չէ կր
թու
թյուն տալ մի որ
ևէ մաս
նա
կի գի
տության միջոցով՝ անկախ մնացած գիտու
թյուններից (1, 293):
Դպրոցի առջև դրված կարևոր խնդիրնե
րից մեկը սովորողների ընդհանուր ուսումնա
կան կարողությունների ու հմտությունների
զարգացումն է, որում մեծ ներդրում կարող
է ունենալ նաև կենսաբանության ուսուցիչը։
Ընդհանուր ուսումնական կարողություննե
րից են պլանի, սեղմագրի, թեզիսի կազմումը,
աշխատանքը սկզբնաղբյուրի հետ (դասագր
քից, տեղեկագրքերից, տարբեր աղբյուրնե
րից օգտվելը), որոնք կարևոր են ոչ միայն
դպրոցում լավ սովորելու համար, այլև հե
տագա կյանքում գիտելիքների ձեռքբերման,
դրանք կենցաղում, անծանոթ իրավիճակնե
րում կիրառելու համար։ Այսինքն՝ աշակերտի
ձեռք բերած գիտելիքները պետք է ծառայեն
ոչ միայն թեստ գրելուն, քննություն հանձնե
լուն, այլև կյանքի ծանոթ և անծանոթ իրա
վիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելուն։ Դրա
համար ցանկացած ուսուցիչ պետք է իմանա
սովորողին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջների համակարգը՝ ըստ «Հանրակր
թության պետական չափորոշչի» (2, 21):

Այդ խնդիրը լավագույնս լուծվում է մի
ջառարկայական կապերի օգտագործման
միջոցով (որքան թույլ է տալիս տարբեր
առարկաների ծրագրային համապատաս
խանությունը)։ Միջառարկայական կապերի
իրագործումը դիդակտիկ պայման է, որը
նպաստում է, որպեսզի ուսումնական գոր
ծընթացում արտացոլվի գիտական գիտե
լիքների ինտեգրումը, նպաստում է դրանց
դասակարգմանը, գիտական աշխարհայաց
քի ձևավորմանը, ուսումնական գործընթա
ցի օպտիմալացմանը, և, սրա հետ կապված,
յուրաքանչյուր սովորողին թույլ է տալիս բա
ցահայտել և իրացնել իր պոտենցիալ հնա
րավորությունները՝ հենվելով յուրաքանչյու
րի արժեքային կողմնորոշման վրա (4, 21):
Բնագիտամաթեմատիկական առարկա
ների ուսուցման ժամանակ միջառարկա
յական կապերի իրագործումը նպաստում
է գիտելիքների խոր և բազմակողմանի յու
րացմանը, գիտական հասկացություննե
րի և օրենքների ձևավորմանը, նյութական
աշխարհի ընդհանրացմանը, բնության և
հասարակության մեջ երևույթները փոխ
կապվածության մեջ ընկալելուն։ Բացի այդ՝
դրանք նպաստում են սովորողների գիտե
լիքների գիտական մակարդակի բարձրաց
մանը, զարգացնում են տրամաբանական
մտածողությունը և ստեղծագործական ու
նակությունները։
Միջառարկայական կապերի իրագոր
ծումը հնարավորություն է ստեղծում խնայե
լու ժամանակը, սովորողների ընդհանուր
ուսումնական կարողությունների և հմտու
թյունների ձևավորման համար ստեղծելու
նպաստավոր պայմաններ։
Կենսաբանությունն ըստ բնույթի հա
մարվում է ինտեգրված առարկա։ Այն ամ
բողջությամբ լի է միջառարկայական կա
պերով և առաջարկում է աշակերտներին
գիտելիքներ գիտության տարբեր բնագա
վառներից։ Միջառարկայական կապերը
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նպատակաուղղվում են օբյեկտիվ աշխարհի
բաղկացուցիչ մասերի եռամիասնության`
«բնություն–մարդ–հասարակություն» հաս
կացության ըմբռնմանը։
Կենսաբանական կրթությունը դպրոցա
կանների ընդհանուր բնագիտական կրթու
թյան գե
րակ
շիռ մասն է կազ
մում։ Կա
րե
լի է միանշանակ պնդել, որ բնագիտական
առարկաները պետք է ուսումնասիրվեն մի
ջառարկայական կապերի ստեղծման հիման
վրա։ Բնագիտության, կենսաբանության,
ֆիզիկայի, քիմիայի, աշխարհագրության
թեմաների փոխկապակցված ուսումնասի
րությունը սովորողներին ցույց է տալիս աշ
խարհի միասնականությունը։
Միջառարկայական կապերի պահպա
նումը ժամանակակից դպրոցում ուսուցման
կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է։ Այն
ապահովում է բնագիտական և հումանի
տար առարկաների փոխադարձ կապը, և
դրանց կապը` կյանքի հետ։ Կենսաբանու
թյան ուսուցիչը, այլ առարկաների ուսուցիչ
ների հետ համագործակցելով, միջառարկա
յական կապերի միջոցով իրականացնում է
ուսումնադաստիարակչական խնդիրների
ամբողջական լուծում։
Ուսուցիչները դժվարություններ են ունե
նում միջառարկայական կապերը գործնա
կանում կիրառելու ժամանակ։ Հիմնական
պատճառը կոնկրետ թեմաներում միջառար
կայական կապերի իրագործմանն ուղղված
բավարար մեթոդական նյութերի բացակա
յությունն է, ինչպես նաև ուսուցիչների` մի
ասին աշխատելու, համագործակցելու թույլ
կարողությունը։ Սակայն ժամանակակից
ուսուցիչը կենսաբանությունից միջառարկա
յական կապեր իրագործելիս պետք է կարո
ղանա ստեղծագործական մոտեցում ցուցա
բերել։ Դրա համար նա պետք է տիրապետի
տեսական հարցերին և խելամիտ օգտա
գործի մեթոդական նյութերը, տեղեկատվա
կան տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարա
վորությունները` գտնելով կենսաբանության
ուսուցման ժամանակ միջառարկայական
կապերի իրագործման նոր ձևեր և ուղիներ`
հաշվի առնելով առարկայական ծրագրերն
ու չափորոշիչները։
Ուսուցման պրոցեսում աշակերտնե
րի գործունեության և պահանջմունքների,
նպատակների, հետաքրքրությունների հա
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մապատասխանությունից կախված՝ նյութը և
մեթոդներն ընտրելիս անհրաժեշտ է մշտա
պես հաշվի առնել տվյալ դասարանը, նրա
առանձին խմբերը կազմող աշակերտների
հնարավորությունները, պահանջմունքները,
շարժառիթները և հետաքրքրությունները։
Դասապրոցեսի կազմակերպման բնույթը
աշակերտներին մղում է ակտիվորեն ար
տահայտվելու, բանավիճելու, իրենց մտքե
րը շաղկապված, պատկերավոր, համոզիչ
և հիմնավորված շարադրելու։ Ուսումնական
նյութի շարադրման կամ սովորողների հի
շողության մեջ հենակետային գիտելիքների
վերականգնման ժամանակ օգտագործվում
են հարակից դասընթացներում սովորած
փաստեր, հասկացություններ, օրենքներ։
Միջառարկայական կապերի իրագործ
ման հաջողությունն ապահովող կարևոր
հանգամանք է նաև ուսուցչի` դասին ման
րակրկիտ պատրաստվելը։ Գործադրվող
մեթոդները պետք է նպաստեն ինքնակր
թության կարողությունների ձևավորմանը։
Ուսումնական մեթոդների համակարգում
պետք է հստակորեն արտացոլվի ուսուցչի և
աշակերտների գործունեության փոխադարձ
կապը։ Պետք է օգտագործվեն ուսուցման մե
թոդների ոչ միայն ուսուցողական, այլև զար
գացնող և դաստիարակող գործառույթները։
Միջառարկայական կապերի իրագործման
արդյունքում կազմավորվում է գիտելիքները
մի ընդհանուր համակարգում ընդգրկելու,
հիշողության մեջ ամբողջական կայուն գո
յացություն ձևավորելու կարողություն։ Դրա
համար օգտագործվում են ամփոփիչ աղ յու
սակներ և ընդհանրացման այլ ձևեր։
Միջառարկայական կապերը արտացոլ
վում են տնային առաջադրանքներում ևս։
Դրանք նպատակաուղղվում են աշակերտ
ների կողմից երևույթների բացահայտման և
ուսումնասիրությունների արդյունքների կամ
հայտնաբերված օրինաչափությունների օգ
տագործման նկատմամբ համալիր մոտեց
ման գիտակցմանը։
Աշակերտներին ծանոթացնելով ֆիզի
կայի, քիմիայի, կենսաբանության և այլ գի
տությունների օրենքներին` ուսուցիչները
ցույց են տալիս, թե այդ օրենքներն ինչպես
են օգտագործվում զանազան ավտոմատ
սարքավորումներում, տեխնոլոգիական պրո
ցեսներում։ Միաժամանակ նշվում է ուսում
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նասիրվելիք օբյեկտների և պրոցեսների լայն
օգտագործումը կենցաղում և դրանց ունի
վերսալ բնույթը։ Օրինակ` թռչնի ձվի կառուց
վածքն ուսումնասիրելիս ուսուցիչը կարող է
անդրադառնալ նրա ձևին` ձվաձևությանը,
բացատրի, թե ինչ նշանակություն ունեն ձվի
կորությունները, և թե ինչու այն չի կոտրվում
թխսի ծանրության տակ։ Ֆիզիկայում կարող
ենք գտնել պատասխանը. կամարաձև կորու
թյունը մեծ դիմադրություն է ցույց տալիս իր
վրա ազդող ծանրության ուժին։ Նույն կերպ
բացատրվում է ճարտարապետական տար
բեր կառույցների կամարաձև կորությունների
դերը նրանց ամրության գործում։
Միջառարկայական կապերի օգտագոր
ծումը դիտվում է որպես արտադասարանա
կան աշխատանքների կրթական և դաստի
արակչական նշանակության բարձրացման
օպտիմալ միջոց։ Արտադասարանական աշ
խատանքներում լայնորեն օգտագործվում
են հարակից առարկաներում ուսումնասիր
վող փաստերը, հասկացությունները, օրի
նաչափությունները։
Կարելի է առանձնացնել միջառարկա
յական կապերի իրագործման ձևերից հետ
ևյալները՝ տնային հանձնարարություն այլ
առարկաներից, միջառարկայական բնույթի
խնդիրների լուծում, գործնական և լաբո
րատոր աշխատանքների իրականացում,
միջառարկայական կապերի իրագործում
արտադասարանային
պարապմունքների
ժամանակ (խմբակներ, վիկտորինաներ,
ՈՒՀԱ, թեմատիկ երեկոներ և այլն), միջա
ռարկայական բովանդակությամբ միջոցա
ռումներ (կենսաբանաքիմիական կոնֆե
րանս, բանավեճ, համադպրոցական երեկո,
օլիմպիադա և այլն), որոնք, որպես կանոն,
կարող է կազմակերպել և անցկացնել կեն
սաբանության ուսուցիչը այլ առարկաների
ուսուցիչների հետ միասին։
Անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաք
ման և համակարգման ժամանակ պետք է
հաշվի առնել, թե որտեղ (ո՞ր դասագրքում
կամ կայքում) կարելի է գտնել համապա
տասխան նյութը, հարակից առարկայում
ե՞րբ է ուսումնասիրվում տվյալ նյութը, հարա
կից առարկայի նյութի համառոտ նկարագ
րությունը, ի՞նչ մեթոդ կամ հնար է նպատա
կահարմար կիրառել հարակից առարկայի
նյութին անդրադառնալիս, հետագայում ո՞ր

առարկայում կարող է օգտագործվել կենսա
բանության տվյալ նյութը։
Դասին ուսուցչի բարձր մակարդակով
նախապատրաստվելու ցուցանիշերից մեկը
դասանյութի համակողմանի վերլուծությունն
է, որի ժամանակ աշակերտներին տնային
առաջադրանքները տրվում են, պահանջե
լով` հենվելով մի առարկայից յուրացրած գի
տելիքների վրա, բացատրել այն փաստերն
ու երևույթները, որոնք ուսուցանվում են այլ
դասընթացներում։
Կենսաբանության ուսուցման ժամանակ
միջառարկայական կապերի պարբերաբար
կիրառման արդյունքում սովորողների մեջ
համակարգված և բազմակողմանի պատ
կերացումներ են ձևավորվում օրգանիզմի`
որպես մեկ ամբողջության մասին, բջջի`
որպես ինքնակարգավորվող համակարգի
մասին, կենսացենոզի, ագրոցենոզի մասին,
լուսասինթեզի և բնության այլ երևույթների
ու առարկաների մասին։ Սովորողների ճա
նաչողական, գործնական և արժևորման ու
նակությունները կրում են համալիր բնույթ
(օրինակ՝ բացատրել ֆիզիկական աշխա
տանքի և սպորտի ազդեցությունը օրգա
նիզմի վրա)։ Կենսաֆիզիկայի, կենսաքի
միայի, բիոնիկայի, կենսատեխնոլոգիայի
ուսումնասիրման ընթացքում սովորողների
ճանաչողական հետաքրքրությունները ունե
նում են աշխարհայացքային և միջգիտական
ուղղվածություն, և, ի վերջո, միջառարկայա
կան կապերի կիրառման արդյունքը աշխար
հի միասնական պատկերի ընկալումն է։
Միջառարկայական կապերով դասի
գնահատման և վերլուծության համար կա
րելի է կիրառել հետևյալ չափանիշերը.
1.
ուսումնադաստիարակչական խնդիր
ների ձևակերպման մեջ միջառարկայական
կապի առկայության արտացոլում,
2. դասին կիրառվող բովանդակային–
տեղեկատվական միջառարկայական կա
պերի տեսակները (այլ առարկաներից
հետաքրքրող կոնկրետ փաստեր, հասկա
ցություններ, օրենքներ, հարցեր),
3.	միջառարկայական կապերի իրա
կանացման մեթոդներ և հնարներ, դրանց
համապատասխանությունը դասի ուսումնա
դաստիարակչական պահանջներին,
4.	միջառարկայական կապերի իրա
գործման ժամանակ սովորողների ակտի
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վությունը, հետաքրքրություններն ու հաջո
ղությունները,
5. կենսաբանության
ուսուցչի`
այլ
առարկաների ուսուցիչների հետ համագոր
ծակցության ձևերն ու մեթոդները։
Սովորողների մոտ միջառարկայական կա
պերի կիրառմամբ յուրացված գիտելիքների և
կարողությունների ստուգման և գնահատման
արդյունավետ միջոց են միջառարկայական
ստուգարքները։ Օրինակ` «Հենաշարժիչ հա
մակարգ» թեմայից կարելի է անցկացնել ինք
նուրույն աշխատանք երեք տարբերակով, յու
րաքանչյուրում երեք հարց` կապված քիմիայի,
ֆիզիկայի և վալեոլոգիայի հետ։ Օրինակ`
1.
Ի՞նչ է մեխանիկական շարժու
մը։ Ինչպե՞ս է այն իրականացվում մարդու
կմախքի տարբեր հոդերի օգնությամբ։
2. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ու
նեն ոսկրերի բաղադրության մեջ մտնող
քիմիական նյութերը։ Ինչո՞վ է պայմանավոր
ված ոսկրերի քիմիական բաղադրության և
նրանց հատկությունների կապը։
3.	Հիմնավորե՛ք ֆիզիկական ակտի
վության դերը մարդու առողջության պահ
պանման գործում (3, 42)։
Կիրառելի և արդիական է կենսաբանու
թյան կապը «Ինֆորմատիկա» առարկայի
հետ։ Օրինակ՝ կարող ենք առաջարկել կեն
սաբանության «Մոդիֆիկացիոն փոփոխա
կանության վիճակագրության ուսումնասի

րումը» թեմայի գործնական աշխատանքը
իրականացնել Exel ծրագրի կիրառմամբ
կամ տարբեր թեմաների վերաբերյալ Power
Point ծրագրի կիրառմամբ շնորհանդեսների
պատրաստում։
Կենդանաբանության
դասընթացում,
օրինակ, ձկների լողալու և սուզվելու եր
ևույթները կապված են «Ֆիզիկա» առար
կայի հետ։
Ֆերմենտների ազդեցության մեխանիզմ
ները, ոսկրի բաղադրության որոշման գործ
նական աշխատանքները իրականացվում
և բացատրվում են քիմիայից ունեցած գի
տելիքների հիման վրա։ Եթե շարունակենք
կենսաբանության և այլ առարկաների միջև
կապեր գտնել, ապա դրանք կլինեն անվերջ։
Միջառարկայական բնույթի խնդիրներ,
ստուգարքներ, բանավոր հարցման հարցա
շարեր, գործնական և լաբորատոր աշխա
տանքներ, տնային առաջադրանքներ և մի
ջառարկայական կապերի իրագործման այլ
ձևեր կարող է կազմակերպել յուրաքանչյուր
ուսուցիչ` ներդնելով իր ստեղծագործական
ներուժը։
Այսպիսով` միջառարկայական կապերի
իրագործումն ապահովում է հանրակրթու
թյան առջև դրված բազմաթիվ խնդիրների
լուծման, աշխարհի միասնական ընկալման,
պրոբլեմների լուծման ընդհանրական մո
տեցման հարցը։
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
К. МАРГАРЯН, Р. САРДАРЯН
В статье обосновывается необходимость реализации межпредметных связей в процес
се преподавания естественных наук. Описаны виды, принцыпи, результаты осуществле
ния межпредметных связей. Для успешного использования межпредметных связей в статье
представлены критерии анализа и оценки урока с их использованием. Представлен образец
работы для контроля и оценки влияния межпредметных связей на усвоение знаний и умений
учащихся.
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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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պատմության դասավանդման մեթոդի
կան՝ որպես պատմական գիտելիքների դա
սավանդման ու դաստիարակման միջոց,
մարդկությանը հայտնի է եղել դեռևս վաղ
անցյալից, երբ միջցեղային կռիվների ըն
թացքում ցեղային ավագանին երիտասարդ
ցեղերի ոգին բարձր պահելու նպատակով
նրանց դաստիարակում էր պատերազմնե
րում սխրանքներ գործած, հերոսացած ցե
ղակիցների օրինակով:
Հետագայում, երբ ձևավորվեցին պետու
թյունները, և հանդես եկան դասակարգերը,
ունևոր վերնախավի ներկայացուցիչները
տնտեսական, քաղաքական, գաղափարա
կան առումով իրենց դիրքերը և դասային
արտոնությունները ամրապնդելու նպատա
կով պատմական հիմնավորումների կարիք
զգացին:
Պատմությունը աստիճանաբար մուտք
գործեց դպրոց, պատմության դասավանդման
մեթոդիկան գիտական մեկնաբանու
թյան կարիք ունեցավ [1]:
Հայաստանում պատմության դասա
վանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ մեզ
են հասել տեղեկություններ Օղ յումպ քրմից
և հույն պատմիչներից, որոնք նշում են, որ
Հայաստանի մեհենական դպրոցներում հու
նական դպրոցի նման դասավանդում էին
տարբեր մեթոդներով:
Քրիստոնեության ընդունումից հետո հե
թանոսական սրբավայրերի, հայոց գրի ու
գրականության հետ ոչնչացվեց հայ պատ
մամեթոդական մտքի վերաբերյալ ստեղծ
ված ժառանգությունը:
Մաշտոցի կողմից հայոց գրերի ստեղ
ծումից հետո հայ պատմագիտական միտքը
թեև թռիչքային զարգացում ունեցավ, սա
կայն մեթոդական մտքի վերաբերյալ տեղե
կությունները շատ աղոտ են:
Խոսելով իր ուսուցչի մասին` Կորյունը
գրում է. «Ճշմարիտ ուսուցիչները իսկա
պես սովոր են իրենց առաքինությունները
աշակերտների համար օրինակ դարձնե
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լու»: Պատմությունը մարդու ձևավորման և
կայացման խնդիր է լուծում: Պատմության
դասավանդումը պատմության ուշադրու
թյան կենտրոնում է: Կարևոր է, թե ինչպես
է դասավանդվում պատմությունը: Օրինակ`
ԽՍՀՄ–ի շրջանում պատմությունը սուբյեկ
տիվացված էր և դոգմացված: Պատմության
դասավանդման մեթոդիկայի նպատակը
ներկայացված է պետության մշակած հայե
ցակարգում: Կրթական հայեցակարգը ձևա
վորվում է սահմանադրությունից: Մեթոդի
կան կապված է այս փաստաթղթերի հետ:
Ուսուցման նյութի բովանդակության վրա
ազդում է գաղափարական կողմը: Պատ
մության կրթությունն ունի նպատակներ`
քաղաքացու դաստիարակություն, հայրե
նասիրություն, ազգասիրություն, փոխան
ցել գիտելիքներ ներկա ժամանակներում
կատարվող իրողություններից, հայկական
մշակութային նվաճումները համեմատել աշ
խարհի մշակութային նվաճումնեի հետ [3]:
Պատմական գիտելիքների ձևավոր
ման գործընթաց
1.	Սովորողների պատմական գիտե
լիքների կառուցվածքը:
2. Պատմական փաստերի մասին
պատկերացումներ ձևավորելու մեթոդիկա:
3. Ժամանակագրական պատկերա
ցումների ձևավորման մեթոդիկա:
4. Պատմական փաստերի տեղադրու
մը տարածության մեջ: Քարտեզի հետ աշ
խատելու մեթոդիկա:
5. Պատմական հասկացությունների
ձևավորումը պատմության դասերին:
6. Կարողությունների ձևավորման մե
թոդիկա:
Սովորողների աշխարհայացքի ձևավոր
ման գործում կարևորագույն նշանակություն
ունեն պատմական գիտելիքները, քանզի
նրանցում է կենտրոնացած մարդկության
ող ջ սոցիալական փորձը, որը անհրաժեշտ
է արդի բարդ ու հակասական իրադարձու
թյունները հասկանալու համար [2, 7]:
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Պատմական գիտելիքների միջոցով
հնարավոր է`
1.
ձևավորել պատկերացումներ պատ
մական իրականության մասին,
2. ձևավորել մարդկային հասարակու
թյան զարգացման գիտական պատկերը,
3. ճանաչել ժամանակակից հասարա
կությունը,
4. անձի ձևավորումը:
Պատմական գիտելիքների կառուցվածքը.
•
պատմական պատկերացումներ,
•
պատմական հասկացություններ,
•
պատմական իմացության մեթոդա
բանություն:
Պատմական պատկերացումներ: Սովո
րողների գիտակցության մեջ պատմական
փաստերի, իրադարձությունների, անհատ
ների առանձնահատկությունների, ժամա
նակի ու տարածության մեջ տեղադրման
արտացոլումն է: Պատմական պատկերա
ցումները միշտ սուբյեկտիվ են: Պատմական
գիտելիքների մեծ մասը պատկերացումների
մակարդակում է: Դրանց միջոցով վերա
կանգնվում և բնութագրվում են պատմական
փաստերը:
Պատմական հասկացություններ: Սո
վորողների գիտակցության մեջ պատմական
փաստերի առավել կարևոր, համակարգված
բնութագրիչների արտացոլումն է: Պատմա
կան հասկացությունները օբյեկտիվ են, ին
չից հետևում է, որ դրանք բոլոր աշակերտ
ների մոտ նույնն են:
Պատմական իմացության մեթոդաբա
նությունը ներառում է գիտելիքներ պատ
ճառահետևանքային կապերի, պատմական
զարգացման օրինաչափությունների մասին,
ինչպես նաև պատմական նյութերի հետ
աշխատելու կարողություններ: Հմտություն
ներին և կարողություններին տիրապետելը
աշակերտների ուսումնառության արդյունա
վետության բարձրացման կարևոր միջոց է:
Այսպիսով` պատմական գիտելիքները
պատմական պատկերացումների, հասկա
ցությունների, պատմական զարգացման
օրինաչափությունների և պատմական նյու
թի հետ աշխատելու միջոցների բարդ փոխ
կապվածություն է:
Առավել մանրամասն քննարկենք ժամա
նակագրական պատկերացումների ձևա

վորման մեթոդիկան և պատմական փաս
տերի տեղադրումը տարածության մեջ`
քարտեզի հետ աշխատելու մեթոդիկա [4]:
Ժամանակագրության մեկնաբանման
միջոցներ: Ժամանակային պատկերացում
ների ձևավորման համար անհրաժեշտ է
կենտրոնացնել աշակերտների ուշադրու
թյունը գլխավոր փաստերի վրա, գրանցել
դրանք տետրում` նշելով տարեթիվը: Կար
ևոր նշանակություն ունեն ժամանակագրա
կան աղ յուսակները: Աղ յուսակը կազմվում
է աշակերտական տետրի վերջին 5–6 էջե
րում: Էջը կիսվում է 2 մասի, առաջինում
նշվում է տարեթիվը, երկրորդում՝ իրադար
ձությունը: Այսպիսի գրառումները նպաս
տում են նյութի կրկնությանը և գիտելիքների
ամրապնդմանը: Պատմական տարեթվերի
հետ աշխատելիս օգտակար է աշխատանքը
գրատախտակի հետ:
Ընդհանրապես ընդունված է համարել,
որ յուրաքանչյուր դասի գրատախտակին
պետք է նշված լինի դասի թեման, պլանը,
հիմնական հասկացությունները, տարեթվե
րը, հարցերը: Տարեգրության ուսուցման
ժամանակ ուսուցիչը կարող է ստեղծել այն
պիսի իրադրություններ, որ աշակերտները
տրամաբանելով հիշեն տարեթվերը: Դա
հնարավոր է աղ յուսակներ կամ խնդիրներ
կազմելու և լուծելու միջոցով: Օրինակ՝ կարե
լի է առաջադրել հարց, թե այս ինչ իրադար
ձությունը տեղի է ունեցել …. տարի առաջ,
ուրեմն ո՞ր թվականին է դա կատարվել:
Գիտելիքների ստուգման համար կարելի
է հանձնարարել շարադրություն` արաջար
կե
լով ոչ թե թե
մա, այլ տա
րեթ
վեր: Տա
րե
թվերը հնարավոր է զուգակցել աշխարհա
գրական տերմինների, անվանումների,
պատմական գործիչների անունների, այլ
հասկացությունների հետ:
Արդյունավետ հանձնարարություն հա
մարվում է համեմատական սինխրոն աղ յու
սակների կազմումը: Դա թույլ է տալիս համե
մատելով իրադարձությունների տարեթիվը
և տևողությունը, կատարել եզրակացություն
ներ դրանց օրինաչափությունների և առանձ
նահատկությունների վերաբերյալ [1, 5]:
Պատմության դասին կարելի է կիրառել
2 տեսակի սինխրոնիզացիա` տարեթվերով
և իրադարձություններով: Տարեգրական թե
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լադրություն:
1.
Տարեթիվը գրել քարտի կամ գրա
տախտակի վրա – աշակերտները պատաս
խանը նշում են տետրերում:
2. Նշել որևէ իրադարձություն – աշա
կերտները գրում են տարեթիվը:
3. Համադրել նշված հանձնարարու
թյունները:
Գիտելիքների ստուգման ձևերից են թես
տերը: Նրանց կիրառումը օգտակար է տա
րեթվերով հագեցած թեմաների ուսուցման
ժամանակ: Առաջադրանքները բազմազան
են: Կարելի է առաջարկել համադրած տե
ղադրել մի քանի պատմական փաստեր և
տարեթվեր: Կարելի է թվարկել մի քանի
պատմական փաստ կամ իրադարձություն`
դիմացը նշելով մի քանի տարեթիվ, և առա
ջարկել ընդգծել միակ մեկ ճիշտը, կարող է
նշվել ուղղակի փաստը` պահանջելով որո
շել տարեթիվը: Ժամանակային պատկերա
ցումների ձևավորման հարցում կարևոր է
սովորեցնել տարեթվեր մտապահելը: Կարե
լի է նշել երեք մեթոդ.
1.
գիտակցված մտապահում,
2. մտապահել` հենվելով որոշակի կլոր
թվերի վրա,
3. միաժամանակ տեղի ունեցած իրա
դարձությունները զուգահեռ նշել տետրում:
Զուգահեռության սկզբունքը կարելի է կի
րառել որոշակի պարբերությամբ տեղի ունե
ցած փաստերի դեպքում, օրինակ` մեկ, տա
սը, հարյուր տարի անց – 1380 /Կուլիկովոյի
ճակատամարտը – 1480 – զորքերի կանգը
Ուղրա գետի մոտ: Մտապահելու մեթոդնե
րից է ասսոցիատիվ հիշելու մեթոդը: Օգ
տագործվում է մեխանիկական հիշողության
մեթոդը, որի ժամանակ օգտակար են խա
ղերը, աղ յուսակները, քարտերը:
Պատմական փաստերի տեղադրումը
տարածության մեջ: Քարտեզի հետ աշ
խատելու մեթոդիկա
Պատմական շատ իրադարձություններ
հաճախ ավելի հեշտ յուրացվում են աշխար
հագրական կամ տարածքային պայմանների
առնչությամբ: Տեղի, կլիմայի, գետերի, ծովե
րի, բնապաշարների մասին տեղեկություննե
րը նպաստում են փաստերն ու իրադարձու
թյունները հիշելուն: Կոնկրետ տարածքին և
աշխարհագրական միջավայրին փաստերի
համադրումը կոչվում է լոկալացում:
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Այս մեթոդի կիրառումը ենթադրում է
պատմական քարտեզների օգտագործում:
Աշխարհագրական քարտեզներից դրանք
տարբերվում են նրանով, որ կենտրոնաց
ված են սոցիալ–տնտեսական, քաղաքա
կան, մշակութային տեղեկությունների վրա:
Պատմական քարտեզները լինում են` թե
մատիկ, ակնարկային, պլան–քարտեզներ և
սխեմատիկ քարտեզներ: Ակնարկային (ընդ
հանուր) քարտեզները արտացոլում են որևէ
պատմական գործընթաց, օրինակ՝ «Եվրո
պան XVII դարում»:
Թեմատիկ քարտեզը կենտրոնացված
է լոկալ, որոշակի տարածքում կատարված
երևույթ կամ իրադարձություն, օրինակ`
«Ալեքսանդր Մակեդոնացու նվաճումները»:
Կոնկրետ իրադարձությունները կարող են
ներկայացվել սխեմատիկ կամ պլան–քար
տեզների ձևով (Ստալինգրադի ճակատա
մարտի սխեմա–քարտեզ): Այս քարտեզները
կազմում են հատուկ պայմանական նշաննե
րով (սլաք), իսկ պլան–քարտեզներում օգ
տագործվում են նկարներ, ապլիկացիաներ
և այլն:
Դասի ժամանակ ուսուցիչը պետք է ծա
նոթացնի աշակերտներին քարտեզին, բա
ցատրի պայմանական նշանները: Միշտ
պետք է հիշել, որ աշխատանքը քարտեզի
հետ պարտադիր զուգակցվում է ցուցադ
րությամբ: Դրա համար պարտադիր է ցու
ցափայտը: Քաղաքները, ճակատամարտի
վայրերը ցույց են տալիս կետով, գետերը՝
ըստ հոսանքի, պետության սահմանները՝
ամբողջ երկարությամբ: Սահմանները ցույց
տալու ժամանակ ցանկալի է նշել հարևան
պետությունները, երկրները: Տարածություն
ների մասին պատկերացումներ ստեղծելու
համար արդյունավետ է կազմակերպել`
1.
աշխատանք ուրվագծային քարտե
զի հետ,
2. աշխատանք ինքնաստեղծ ուր
վագծային քարտեզների հետ, որը կարող է
պատկերվել գրատախտակի, թղթի վրա:
Պատկերները գծվում են նյութի շա
րադրանքին զուգահեռ: Ընթացքում կարե
լի է օգտագործել նաև ապլիկացիաները,
պայմանական նշանները: Պետք է հիշել,
որ քարտեզներն ապահովում են ոչ միայն
պատմական երևույթների տեղադրումը տա
րածության մեջ, այլև պատմական իրադար
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ձությունների մասին գիտելիքների աղբյուր
են, ուսումնասիրած նյութի ընդհանրացման
միջոց, աշակերտների գիտելիքների ամ
րապնդ
ման և ստուգ
ման ձև: Դրա հա
մար
էլ քարտեզը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր
դասի, բայց պարտադիր է դասի թեմային
համապատասխան: Պատմական իրադար
ձությունների ուսումնասիրությունը քարտեզ
ների միջոցով պահանջում է մշակել հատուկ
նպատակաուղղված հարցեր [6, 8].
1.
Կոնկրետ
փաստ
վավերացնող
(Ցո՛ւյց տվեք Հին Եգիպտոսի տարածքը),
2. Մեկնաբանություն
պահանջող
(Ցո՛ւյց տվեք այն գե
տը, ո
րի ջու
րը Հա
պի
աստվածն է լցնում):
3. Պատմական քարտեզը այլ աղբյուր
ների օգտագործմամբ վերլուծելու նպատա
կով (համեմատել նոր և նորագույն շրջան
ների աշխարհի քաղաքական քարտեզները,
մեկնաբանե՛ք տարածքային և քաղաքական
փոփոխությունները):
4. Հիմնախնդիրների լուծում պահան
ջող.
Աշակերտները քարտեզների վերաբե
րյալ պետք է գիտենան, որ.
1.
քարտեզի անվանումը համապա

տասխանում է թեմայի հիմնական բովան
դակությանը,
2. թեմատիկ պատմական քարտեզնե
րը գծագրվում էն աշխարհագրական հիմքի
վրա,
3. պատմական քարտեզը ներկայաց
նում է անցյալը,
4. քարտեզն ունի իր լեգենդը, որը մեկ
նաբանում է պայմանական նշանները,
5. միևնույն քարտեզի վրա կարող են
արտահայտված լինել իրար շարունակող կամ
իրար հետ կապված իրադարձություններ:
Աշակերտները քարտեզների վերաբե
րյալ պետք է կարողանան.
1.
նշել և անվանել աշխարհագրական
տարածքը,
2. ընկալել մասշտաբը,
3. համեմատել վայրերի հեռավորու
թյունը և տարածքի չափերը հայտնի փաս
տերի հետ (մեծ է կամ փոքր է մեր հանրա
պետությունից, հեռու կամ մոտ է մեր գյուղից
(քաղաքից մինչև մայրաքաղաք),
4. օգտվել լեգենդով բնորոշած պայ
մանական նշաններից,
5. բանավոր մեկնաբանել քարտեզի
բովանդակությունը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Գ. Թամամյան, Պատմության ուսուցման արդյունավետության մի քանի հարցեր, Եր., 1972։
Դասի պլանավորում և գնահատում (ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ VI) Ջինի Լ. Սթիլ, Քուրթիս Ս. Մերեդիթ և
Չարլզ Թեմփլ (պատրաստված «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրե
լու միջոցով» ծրագրի համար)։
Հ. Ղևոնդյան, Պատմության դասավանդման մեթոդիկա, Եր., 2001թ.:
Гузеев В. В., Методы и организационные формы обучения, М., 2001.
Гузеев В. В., Педагогическая техника в контексте образовательной техналогии, М. Нар. образова
ние, 2001.
Վ. Գյուլազ յան, Լ. Առուշանյան, Մ. Գասպարյան, Ուսուցչի ուղեցույց տետր, Եր., 2009 թ.:
Հանրակրթության պետական կրթակարգ. չափորոշիչներ, ծրագրեր, մեթոդներ, Եր., 2007 թ.:
Կ. Լալայան, Պատմության դասերի պլանավորման նմուշ–օրինակներ, Եր., 2009 թ.:

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
С. АРУТЮНЯН
Правильно сказано, что история является суммарной памятью народа, его биографией.
Преподавать такой сложный предмет с таким грузом ответственности работа не из легких,
поэтому надо одновременно проследить за несколькими факторами, 1тобы привлечь внима
ние ученика на предмет. Для преподавания истории необходимо использование государст
венных образовательных стандартов, но важную роль играет также фактор преподавателя,
который должен сделать урок интересным.
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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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ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
Ֆիզիկան (հին հուն.՝ phusikḗ (epistḗmē)
— «բնության գիտություն», φύσις phúsis
“բնություն”) գիտություն է, որն ուսում նա
սիրում է բնության հիմ նարար օրենքները,
փորձում է բացատրել դրանց տարբեր դրս
ևորում ները։ Ֆիզիկայի առաջնային խնդի
րը տիեզերքի տարրական բաղկացուցիչ
մասնիկների և նրանց փոխազդեցության
բնութագրումն է, ինչպես նաև այդ հիմ նա
րար սկզբունքների հիման վրա այլ ֆիզի
կական համակարգերի վերլուծությունը։ Այլ
կերպ ասած, ֆիզիկան ուսում նասիրում է
մատերիան և նրա շարժումը տարածության
և ժամանակի մեջ՝ մեկտեղելով դրանց հետ
կապված էներգիայի և ուժի հասկացու
թյունները։
Ֆիզիկան ամենաառաջին ակադեմի
ական դիսցիպլիններից է, հավանաբար
ամենահինը, որ ներառում է իր մեջ աստ
ղագիտությունը։ Վերջին երկու հազա
րամյակի ընթացքում ֆիզիկան քիմիայի,
մաթեմատիկայի որոշ ճյուղերի և կենսա
բանության հետ բնափիլիսոփայության
կազ
մում էր, սա
կայն 17–րդ դա
րի գի
տա
կան հեղափոխության արդյունքում այն վե
րածվեց ինքնուրույն հետազոտական գի
տության։ Ֆիզիկայի հետազոտությունների
դաշտը հատվում է այնպիսի միջդիսցիպ
լինար գիտությունների հետ, ինչպիսիք են
կենսաֆիզիկան և քվանտային քիմիան, և
նրա սահմանները խստորեն որոշված չեն։
Ֆիզիկայի նոր գաղափարները հաճախ բա
ցատրություն են տալիս այլ գիտությունների
հիմ նարար մեխանիզմ ներին, միաժամա
նակ հետազոտությունների նոր դաշտ են
բացում մաթեմատիկայում և փիլիսոփայու
թյունում։
Ժամանակակից ֆիզիկայի զարգացումն
ընթանում է 3 հիմ նական ուղղություններով`
տիեզերքի (երկնային մարմինների), միկ
րոաշխարհի գաղտնիքների բացահայտում,
դրանց միջև կա
պի հաս
տա
տում և ֆի
զի
կայի արդեն կազմավորված բաժիններում
նոր երևույթների հայտնագործում [1, 15]:
Ֆիզիկան բավական ընդգրկուն և բարդ

առարկա է, ուստի դասավանդումը ևս հեշտ
չէ: Ուսուցչից պահանջվում է մեծ ջանք ու
եռանդ ներդնել, մշտապես նոր մեթոդ
ներ մտածել՝ դասի արդյունավետությունը
բարձրացնելու և դասն հետաքրքիր ան
ցկացնելու համար:
Ֆիզիկայի դասավանդման արդի միջոց
ներ
Ժամանակակից կրթական միջավայ
րում զարգացող նորարարական միջոցների
ներդրմանը համընթաց կրթության հիմ նա
կան նպա
տակ է դառ
նում կյան
քում ի
նք
նակայացմանն ընդունակ անհատի ձևա
վորումը: Դպրոցը պետք է դաստիարակի
այնպիսի մարդ, որը կարողանա համար
ժեք փոխազդել շրջակա միջավայրի հետ,
ընդունակ լինի անընդհատ ինքնակրթու
թյան և ինքնազարգացման: Կարևոր չէ, թե
ինչ գիտի աշակերտը, կարևորն այն է, թե
նա ինքնուրույն ինչ կարող է անել: Անկախ
նրանից, թե ինչ առարկա է դասավանդում
և ուսուցման ինչպիսի տեխնոլոգիաներ է
նախընտրում ուսուցիչը, նրա հիմ նական
խնդիրը դառնում է ինքնակրթության մե
խանիզմ ներ մշակել և դրանցից օգտվել սո
վորեցնելը: Որպեսզի աշակերտը կարողա
նա ինքնուրույն նոր գիտելիքներ կուտակել,
առաջին հերթին անհրաժեշտ է զարգացնել
նրա մտածողությունը, սովորեցնել տա
րաբնույթ ուսում նական խնդիրներ լուծե
լիս պլանավորել և համակարգել գործողու
թյունները: Հաստատ կարելի է պնդել, որ
դպրոցում դասավանդվող առարկաներից
այս իմաստով շատ մեծ հնարավորություն
ներն ունի ֆիզիկան: Ֆիզիկայի ուսուցման
ընթացքում աշակերտները սովորում են դի
տել և նկարագրել բնության մարմիններն
ու երևույթները ամենատարբեր տեսան
կյուններից, տարբերակել երևույթի էական
և երկրորդական կողմերը, վերացարկել
իրական մարմինը կամ երևույթը, ստեղծել
դրա վերացարկված մոդելը, այն ենթարկել
տեսական ուսում նասիրության և ստանալ
որոշակի արդյունքներ [2, 44–46]:
Ֆիզիկա ուսում նասիրելիս աշակերտը
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կատարում է տեքստերի, գրաֆիկների,
աղ յուսակների, սխեմաների, նկարների,
փորձերի, գործող սարքերի և մոդելների
ամենատարբեր տիպի վերլուծություններ,
սովորում է դատողություններ և հակադա
տողություններ անել. դա հնարավորություն
է տալիս նոր գիտելիք ստանալու: Ֆիզի
կայի դասերին աշակերտը սովորում է նաև
տարբեր տեսակի սահմանում ներ, ֆիզիկա
կան օրենքներ ու սկզբունքներ ձևակերպել,
առաջադրել և հիմ նավորել հիպոթեզներ,
կազմել խնդիրների լուծման ընդհանուր ալ
գորիթմեր, պլանավորել և իրականացնել
որոշակի նպատակ հետապնդող ֆիզիկա
կան փորձ: Այս ամենը կրթում է սովորողի
ուղեղը, մշակում խիստ կանոնակարգված և
արդյունավետ մտածողություն:
Ֆիզիկայի դասավանդման պրոցեսում
կիրառվող ինֆորմացիոն բլոկները հար
մար է դասակարգել ըստ ինֆորմացիայի
կոդավորման ձևերի [4].
1.
բանավոր
հաղորդում,
տեքստ
(հատկապես` սահմանում ներ, ձևակեր
պում ներ).
2. աղ յուսակներ.
3.	բանաձևեր, գրաֆիկներ, նկարներ,
սխեմաներ, գծագրեր, լուսանկարներ.
4.	ցուցադրական փորձեր և ցուցադ
րում ներ.
5. ինքնուրույն փորձնական աշխա
տանքներ.
6.	տեսաֆիլմեր.
7.	ֆիզիկական անիմացիաներ, ֆի
զիկական պրոցեսների մոդելավորում ներ,
որոնք իրականացվում են ժամանակակից
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներով:
Ֆիզիկայի դասերին ինֆորմացիայի հետ
կատարվող տարաբնույթ աշխատանքների
արդյունքում աշակերտը ձեռք է բերում ընդ
հանուր ուսուցողական կարողություններ և
հմտություններ [3, 18–21]`
1.	տեղեկույթ (ինֆորմացիա) հավա
քագրել, մշակել և ներկայացնել գրավոր և
բանավոր տեսքով,
2.	տեղեկույթի ներկայացման ժամա
նակ պահպանել դատողությունների տրա
մաբանությունը,
3.	տիրապետել հիմ նավորման (ապա
ցուցման) մեթոդներին` լրացուցիչ տեղե
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կույթի միջոցով արդեն հայտնի տեղեկույթը
պարզեցնելու և նրա ճշմարտացիությունը
հաստատելու համար,
4.	կարողանալ տեղեկույթ փնտրել`
օգտագործելով տարբեր տեսակի կատա
լոգներ, կենսագրական հրատարակություն
ներ, տեղեկատվության համակարգման
էլեկտրոնային միջոցներ, տեխնիկական
տեղեկատուներ և այլն,
5.	տեղեկատվության աղբյուրի հետ
աշխատելիս հստակ ձևակերպել նպատա
կը,
6. ձևակերպել տեքստի (կամ տեղե
կույ
թի մեկ այլ ձևի) հիմ
նա
կան միտ
քը,
սահմանում ների մեջ առանձնացնել հան
գուցային բառերը,
7.	հիմ նական տեղեկույթը ներկա
յացնել տեղեկատվության երկրորդական
աղբյուրների տեսքով` պլան, ալգորիթմ,
աղ յուսակ, դիագրամ, գրաֆիկ, տրամաբա
նական բլոկ–սխեմաներ, թեզիսներ, ամփո
փում, կոնսպեկտ, ռեֆերատ և այլն,
8.	վերարտադրել տեղեկույթը. «կար
դալ» ֆորմուլաները, հավասարում ները,
տեսողականից անցնել բառայինի, գրաֆի
կականի, սիմվոլների և այլն:
Ստորև կներկայացվեն դասի անցկաց
ման որոշ օրինակներ՝ համակարգչային
տարբեր ծրագրերի կիրառմամբ:
1. Էլեկտրական շղթաների դիագրամ նե
րի ցուցադրում
Ստորև ներկայացված պատկերների
հիման վրա կարելի է ներկայացում պատ
րաստել` զուգահեռ, հաջորդաբար կամ այլ
կերպ միացված փոխարկիչներ ցուցադրելու
համար:
ա) Առաջին սահիկը ներառում է «Փո
խարկիչների միացում» վերնագիրը, որին,
որպես ենթավերնագիր, հաջորդում է ներ
կայացման հեղինակի անունը:
բ) Երկրորդ սահիկում կարելի է տեղադ
րել այնպիսի պատկեր, որը նման է ստորև
ձախ կողմում տրված պատկերին: Աջ կող
մում ներկայացված փոխարկիչը պետք
է փակ
վի, որ
պես
զի այն փա
կի շղ
թան և
«վառվի» շարժունացման միջոցով պատ
կերվող լույսը: Սահիկի վերնագիրը պետք է
լինի «Հաջորդական միացում ներ»:
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գ) Երրորդ սահիկում անհրաժեշտ է տե
ղադրել պատկեր, որը նման է ստորև ձախ
կողմում տրված պատկերին: Ինչպես և նա
խորդ սահիկում, պատկերը կարելի է ձևա

փոխել այնպես, որ ստորին փոխարկիչը
ամբողջացնի շղթան և «վառվի» շարժունաց
ման միջոցով պատկերվող լույսը: Վերնագի
րը պետք է լինի «Զուգահեռ միացումներ»:

դ) Չորրորդ սահիկում կարելի է ներա
ռել ստորև` ձախ կողմում տրված պատկերը:
Պատկերը նախորդի նման շարժունացման

միջոցով կարելի է փոփոխել (շղթան փակվում
է, իսկ լույսը՝ վառվում): Սահիկի վերնագիրը
պետք է լինի «Փոփոխական միացումներ»:


Առաջարկվող ծրագրաշարը՝
Վեկտորային գրաֆիկայի միջոցով շղ
թաների դիագրամներ և ներկայացումներ
պատրաստելու համար` PowerPoint:
2. Բաղարդյալ շղթաները վերլուծելը
Երկար միջանցքը լուսավորվում է լույսե
րի երկու շարքով (յուրաքանչյուր շարքում` 5
լուսատու): Միջանցքի երկու կողմերում եր
կու շարքերի համար տեղադրված է լույսի
անջատիչ:
Այն դժ
վար խն
դիր է, քա
նի որ եր
բեմն
հայտնի չէ, թե ինչպես են մոնտաժված հո

սանքալարերը: Կարելի է ուսումնասիրել, թե
ինչ տեղի կունենա, եթե լարերը վերադասա
վորվեն (որ լուսատուներն են վառվում փո
խարկիչների որոշ դիրքերում): Ստացվող
տվյալները կարելի է մուտքագրել Excel–ի
աղ յուսակում և այս աղ յուսակի հիման վրա
կանոններ սահմանել:
Ձեր դասընկերոջը կարող եք առաջա
դրանք տալ. ներկայացրե՛ք նրան արդյուն
քի (փոխարկիչների դիրքը և լուսատուների
վիճակը) սխալ պարունակող տարբերակը և
խնդրե՛ք, որ նա գտնի այդ սխալը:
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Նմուշ`


Առաջարկվող ծրագրաշարը՝
Շղթաների դիագրամներ պատրաստե
լու համար` Paint
Վեկտորային գրաֆիկով շղթաների դի
ագրամներ պատրաստելու համար` Word or
PowerPoint
Աղ յուսակաթերթեր
պատրաստելու
համար` Excel
3. Խմբային աշխատանք
Աշակերտները բաժանվում են երեք խմ
բի: Ամեն խմբին բաժանվում է հարցաթեր
թիկ՝ մեկ թեմայի վերաբերյալ մի քանի հար
ցեր՝ կազմված ուսուցչի կողմից: Կապված
առարկայի ծրագրային բովանդակությու
նից, երեխաների տարիքային առանձնա
հատկություններից, դասարանում «ուժեղ»
աշակերտների թվից՝ ուսուցիչը նախապես
կազմում է հարցաթերթիկներ և աշակերտ
ներին բաժանում համասեռ խմբերի:
Խումբ 1. Թեմա՝ Շառավիղ–վեկտոր: Հե
տագիծ: Ճանապարհ:
Հարցեր՝
1.
Ի՞նչ է շառավիղ–վեկտորը:
2. Ի՞նչ է մարմնի շարժման հետագիծը:
3. Ի՞նչ է մարմնի անցած ճանապարհը:
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4. Ո՞ր մեծությունն են անվանում դիր
քաթիվ:
5.	Բերե՛ք շարժման օրինակներ, որ
տեղ մարմնի հետագիծը`
ա. տեսանելի է, բ. տեսանելի չէ:
Խումբ 2. Թեմա՝ Տեղափոխություն:
Շարժման օրենք: Շարժումների դասակար
գումը՝ ըստ հետագծի ձևի և ըստ շարժման
օրենքի:
Հարցեր՝
1.
Ի՞նչ է մարմնի կատարած տեղափո
խությունը:
2. Ի՞նչ է շարժման օրենքը:
3. Թվարկե՛ք շարժման օրենքի տրման
ձևերը:
4. Որո՞նք են շարժումն ամբողջությամբ
բնութագրող հիմնական բնութագրերը:
5. Ի՞նչ է ցույց տալիս տեղափոխության
վեկտորի` ա) ուղղությունը, բ) մոդուլը:
Խումբ 3. Թեմա՝ Նյութական կետ: Հա
մընթաց շարժում: Պտտական շարժում:
Հարցեր՝
1.
Ի՞նչ է նյութական կետը:
2. Ի՞նչ պայմանի դեպքում կարելի է
անտեսել մարմնի չափերը:
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3. Ո՞ր մարմինն է կոչվում բացարձակ
պինդ:
4. Ո՞ր շարժումն է կոչվում համընթաց:
Բերե՛ք օրինակ:
5. Ո՞ր շարժումն է կոչվում պտտական:
Բերե՛ք օրինակ:
Խմբի անդամները դատարկ թերթիկնե
րից մեկի վրա համատեղ գրում են պատաս
խանները և հանձնում ուսուցչին, իսկ երկ
րորդ դա
տարկ թեր
թի
կի վրա կազ
մում են
հարցեր իրենց թեմայի շուրջ և փոխանցում
մյուս խմբին:
Հաղթող է ճանաչվում այն խումբը, որն
ամենաարագն է պատասխանում, շատ
թվով ճիշտ պատասխաններ է տալիս, կազ
մում է բարդ և թվով շատ հարցեր հակառակ
թիմի համար: Գնահատվում են բոլորը: Հս
տակ կողմնորոշվելու համար ուսուցիչը կա
րող է անհատական հարցեր տալ:
Որպես տնային առաջադրանք՝ հանձնա
րարվում է ընտրված երեք թեմայի վերաբե
րյալ խնդիրներ լուծել:
Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա
Անընդհատ խնդիրների լուծումը, ան
դադար բանաձևերը և օրենքները կարող
են բարդացնել դասավանդման ընթացքը:
Ցանկալի է երբեմն կազմակերպել ոչ ստան
դարտ դասեր, որոնք կվերականգնեն աշա
կերտների հետաքրքրվածությունը դասի
հանդեպ, աշխուժություն կմտցնեն դասի
մեջ:
Օրինակ՝
ներկայացնել
հետաքրքիր
փաստեր ֆիզիկայի վերաբերյալ: Այդ փաս
տերը կարող են հավաքել աշակերտները
կամ ուսուցիչը: Կարելի է համապատասխան
նկարների հետ հետաքրքիր ներկայացում
ստեղծել PowerPoint ծրագրի միջոցով և ցու
ցադրել դասարանում:
Հետաքրքիր փաստեր ռադիոակտիվ ճա
ռագայթման հետ կապված, որոնց հետ մենք
առնչվում ենք առօրյայում:
1.
Ամեն տարի սովորական մարդը մի
ջինում ենթարկվում է 620 միլիբեր ճառա
գայթման: Այդ ճառագայթման դոզան նա
ստանում է թե՛ բնական և թե՛ տեխնիկական
աղբյուրներից: Տարեկան ճառագայթման
չափաբաժնի ուղիղ կեսը բնական ֆոնի ճա
ռագայթումն է, որը գոյություն ունի շրջա
կա միջավայրում: Դրա մեծ մասը Ռադոնն
է (Rn), ո
րը գազ է, պա
րու
նակ
վում է նաև

օ
դում, չու
նի համ և հոտ: Ի
սկ փոքր մա
սը
տիեզերական ճառագայթներն են և Երկիրը:
Մարդու ճառագայթման մյուս կեսը բաժին է
հասնում տեխնոգեն աղբյուրներին, որոնք,
ինչպես կանոն, բժշկական, կոմերցիոն,
արտադրական ճառագայթումներն են: Սա
կայն տարեկան 620 միլիբեր ճառագայթումը
մարդու համար վնասակար չէ: Եվ այսպես
մեր շրջապատում ի՞նչն է նպաստում տարե
կան ճառագայթման չափաբաժնին:
2.	Բոլոր բույսերի և կենդանիների օր
գանիզմներում պարունակվում են ռադի
ոակտիվ կալիում 40–ի (K40) և ռադիում 226–ի
(Ra226) հետքային քանակներ: Բացի դրանից՝
ջուրը պարունակում է լուծված ռադիոակտիվ
ուրան (U) և թորիում (Th): Սակայն սրանց
քանակությունները չափազանց փոքր են, և
հետևաբար մարդու օգտագործած սննդից և
ջրից մարդը ստանում է ընդամենը 30 միլի
բեր չափաբաժին:
3. Այն ժամանակ, երբ Երկրի մթնոլոր
տը մեզ, երկրի բուսական ու կենդանական
աշխարհին պաշտպանում է տիեզերքից և
արևից ներթափանցող ռադիոակտիվ ճա
ռագայթներից, այնուամենայնիվ նրանց
որոշ մասն անցնում է մթնոլորտի միջով և
հասնում Երկիր: Ճառագայթման չափը որոշ
վում է մարդու բնակավայրից, քանի որ մթ
նոլորտային պայմաններով ու մագնիսական
դաշտով է պայմանավորված ճառագայթման
չափաբաժինը: Օրինակ, եթե քաղաքը ծովի
մակերևույթից վերև է, դա նշանակում է, որ
նրա վրա գտնվող օդը ավելի «բարակ է», և
հետևաբար ուլտրամանուշակագույն ճառա
գայթները ավելի հեշտությամբ կարող են
անցնել այդ բարակ արգելքով, այսինքն՝ ճա
ռագայթման չափաբաժինը կլինի ավելի մեծ:
4.	Հենց բարձրությամբ է պայմա
նավորված մարդու ճառագայթահարումը
թռիչքի ժամանակ: Ճառագայթման չափը
պայմանավորված է բարձրությունից, որով
թռչում է ինքնաթիռը, և նաև արևի ակտի
վությունից: Սովորական թռիչքի ժամանակ
մարդը ստանում է 2–5 միլիբեր: Բացի դրա
նից՝ ամեն անգամ օդանավակայաններում
անվտանգության սկանավորում անցնելուց
մարդը ստանում է 0.002 միլիբեր:
5. Բջջային հեռախոսներից ճառագայ
թահարվելու վտանգը շատ կայուն, սակայն
գիտականորեն չապացուցված անհանգս

299

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

տություն է առաջացնում արդեն քանի տա
րի: Օրինակ՝ ԱՄՆ–ում, իսկ ավելի կոնկրետ
Սան Ֆրանցիսկոյում անցած տարվա հու
նիսին օրենք է ընդունվել, որ բոլոր վաճառ
վող հեռախոսների վրա պետք է նշված լինի
ճառագայթման մակարդակը: Բջջային հե
ռախոսները, ռադիո աշտարակները և նաև
Wi–Fi ցանցերը ռադիոհաճախականության
ալիքներ են բաց թողնում, որոնք կլանվում
են մարդու օրգանիզմի կողմից:

6.	Ռենտգենը, մամոգրաֆիան և հա
մակարգչային տամոգրաֆիան մեծացնում
են առանց այն էլ այլ տեխնոգեն միջոցներով
ստացված ճառագայթման չափաբաժինը:
Օրինակ՝ կրծքավանդակի ռենտգենը 10 մի
լիբեր է: Ամբողջ մարմնի համակարգչային
սկանավորումը ամենաքիչը՝ 1000 միլիբեր,
ատամնաբուժական ռենտգենը՝ 1.5 միլիբեր,
իսկ ձեռքի կամ ոտքի ռենտգենը՝ 0.5 միլի
բեր:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Ռեզնիկով, Լ. Ի., Շամաշ, Ս. Յա. Էվենչիկ, Է. Ե., Դարբինյան, Ա. Հ., Կարա–Սարգսյան, Ա. Տ.,
Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Եր., 1978, էջ 15:
Ադամ Մերենյի, Վինցե Սաբո, Աթիլլա Տակաչ, 101 գաղափար նորարարական մեթոդներ կիրա
ռող ուսուցիչների համար, Բուդապեշտ, 2006, էջ 44–46:
Գ. Դեմիրճյան, Հ. Դրմեյան, Ն. Նազարյան, Էլեկտրոնային դասագիրք դպրոցական ֆիզիկայից,
ՎՊՄԻ Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, էջ 93–96, Վանաձոր,
2010:
Դանիել Մալի. 101 գաղափար նորարարական մեթոդներ կիրառող ուսուցիչների համար, Բուդա
պեշտ, 2006:

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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ԳԱՅԱՆԵ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ

ՏՐԻԳԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Ուսում նական գործընթ ացում նորա
գույն տեխնոլոգիան երի կիրառումը դասը
դարձնում է ավելի հետաքրքիր և փոխ
ներգործ ուն: Տարբեր ծրագրերով պատ
րաստված ցուց ադրում ն երը ներկ այ աց
վող տեղ եկատվություն ը լսարան ի համար
դարձնում են ավելի մատչելի ու հասա
նել ի: Դպրոցական ծրագրով նախատես
ված Microsoft Office PowerPoint ծրագիրն
ունի բազմաթիվ հնարավորությունն եր
բանավոր խոսքը դյուրըմբռն ելի դարձ
նել ու համար: Նրա օգն ութ յամբ սլայդն ե
րում կարելի է տեղադրել ներկ այ ացվող
նյութի առանցքային դրույթն երը, տեքս
տային, գրաֆիկակ ան, ձայն ային ինֆոր
մաց իա, ինչպ ես նաև տեսաինֆորմացիա,
տեքստին ու պատկ երին տալ զան ազան
էֆ եկտներ` խոսքը դարձն ելով ավելի ար
տահայտ իչ: PowerPoint ծրագիրն ուն ի
նաև օգտագ ործ ողի կոնկրետ գործողու
թյանն արձագանքելու գործառույթ: Դա
իր ականացվում է հատուկ միջոցն երի`
տրիգ երների օգնությամբ, որոնք, չնա
յած ունեց ած կարևորության ը, քիչ են ու
սում ն ասիրված: Վերջինն երս ստեղծվում
են, որպ եսզի օբյեկտի ան իմացիան երևա
միա յն նրա վրա մկն իկ ի ցուցիչի սեղմու
մով: Տրիգ երները կարելի է կիրառել դպ
րոց ական ծրագրով նախատեսված բոլոր
առ արկաների դասավանդման ժաման ակ
և իրենց պարզության շնորհիվ հասան ե
լի են տարբեր մասն ագիտություն ուն եցող
մարդկանց համար:
Ներկայումս հաճախ է խոսվում էլեկտ
րոնային
գրատախտակն երի
մասին,
սա
կայն գնի պատ
ճա
ռով ոչ բո
լոր դպ
րոցներն ունեն այն գնելու հնարավորու
թյուն: Ուստ ի, եթե ուն ենք համակ արգիչ
և պրոյեկտ որ, ապա տրիգերն երի միջո
ցով պատրաստված ներկ այ ացում ն երը
մաս ամբ կարող են փոխարին ել էլեկտրո
նային գրատախտակ ով պատրաստված

նյութեր ին:
«Տր իգեր» (ռուս եր են` пер екл ючатель)
եզր ույթն առ աջ աց ել է անգլեր են Trigger
բառ ից, որ ը թարգմ ան աբ ար նշան ակ ում է
«հր ազեն ի ձգան, շնիկ» (7): Տրիգերն եր ի
կիր առ ում ը զգալիոր են ըն դլայն ում է Pow
erPoint ծրագր ի հնար ավոր ությունն եր ը:
Այն փոխն երգործ ուն միջ ոց է, որ ը կար ելի
է կիր առ ել սլայդի յուր աքանչ յուր օբյեկտ ի
վրա և դրան տալ որ ոշակ ի գործ ող ություն:
Տրիգերն եր ը հնար ավոր ություն են տալիս
օբյեկտն եր ի ան իմ աց իան եր ը գործ արկ ելու
ոչ թե հաջ որդաբ ար (ին չպ ես սովոր աբ ար
լինում է), այլ ցանկ աց ած հաջ որդակ ան ու
թյամբ, այն էլ` միա յն անհ րաժ եշտ օբյեկ
տի վրա սեղմ ելով: Նրանց օգն ությամբ
պատր աստված ներկ այ աց ում ն եր ը կար ե
լի է կիր առ ել սովոր ողն եր ի գիտ ելիքն եր ի
ստուգմ ան նպատ ակ ով` դաս ի կամ թե
մայի ամփ ոփմ ան ժամ ան ակ (թեստ ային
աշխ ատ անքն եր, խաչբ առ եր, լրացն ել բաց
թող ած տառ եր ը և այլն):
Տր իգերն եր ը լին ում են պարզ և
բարդ: Պարզ կոչվում են այն տրիգերն ե
րը, որ ոնց կիր առմ ան ժամ ան ակ օբյեկտ ի
վրա սեղմ ելով` կատ արվում է միա յն մեկ
գործ ող ություն: Պարզ տրիգերն եր ի օր ի
նակ կար ող են հանդիս ան ալ թեստ եր ը,
խաչբ առ եր ը, հան ելուկն եր ը, բաց թող ած
տառ եր ի լրաց ում ը և այլն: Բարդ տրիգեր
ներ ի դեպքում օբյեկտ ի վրա սեղմ ելով՝
կատ արվում է ան իմ աց իո ն էֆեկտն եր ի մի
ամբ ողջ շարք: Դրա օր ին ակն եր են տար
բեր տես ակ ի խաղ եր ը (1, 20–25):
Տր իգերն եր ի կառ ուց ում ը դիտ արկ ենք
հետևյալ օր ին ակ ի վրա.
Էկր ան ին պատկ երված են տարբ եր
երկր աչ ափ ակ ան պատկ երն եր: Յուր ա
քանչ յուր օբյեկտ ի վրա սեղմ ելով` աշ ա
կերտ ը պետք է տա նրա ճիշտ անվան ում ը
(նկ. 1):
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Նկ. 1

Նկ. 2
Աշխատանքը հեշտացնելու նպատակով
(որ
պես
զի եր
ևա, թե որ օբյեկտն է նշ
ված)
բացում ենք Selection and Visibility (Выделе

		

		
Նկ. 3						Նկ. 4

Այնուհետև Insert (Вставка) ներդիր ժա
պավենի Text Box (Надпись)
գործի
քի օգնությամբ գրում ենք պատկերների ան
վանումները` եռանկյուն, օվալ, հնգանկյուն,
ուղղանկյուն: Կստանանք նկ. 5–ը:
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ние и видимость) նշման տիրույթը: Այն բա
ցում ենք Home (Главная) ներդիր ժապավե
նի Select (Выделить) հրամանի օգնությամբ:
Բացված հրամաններից (նկ. 2) ընտրում ենք
վերջինը` Selection Pane… (Область выделе
ния): Հետագա աշխատանքը հեշտացնելու
նպատակով այս պատուհանում օբյեկտներն
անվանափոխում ենք, որի համար այն նշում
ենք, օրինակ` եռանկյունը, (նկար 3–ում Au
toShapse 2–ն է), մկ
նի
կի ձախ սեղ
մա
կով
սեղմում ենք վրան և գրում եռանկյուն:
Նման ձևով անվանափոխում ենք բոլոր
օբյեկտները: Արդյունքում կստանանք նկ.
4–ը:

Գրվածքներին տալիս ենք անիմացիա
ներ Animations (Анимация) ներդիր ժապա
(Настройка ани
վենի
мации) հրամանի օգնությամբ (նկ. 6 ):

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Նկ. 5					Նկ. 6

Նկ. 7
Մենք տվել ենք նկ. 7–ում նշված էֆեկտը
(խոշորացնել).
Որպեսզի աշխատանքն արագ ստացվի,
կարող ենք բոլոր օբյեկտները միաժամա
նակ նշել և տալ էֆեկտ: Դրա համար ստեղ
նաշարի Shift ստեղնը սեղմած` նշում ենք բո
լորը, որից հետո այն թողնում ենք ու տալիս
էֆեկտ: Հետագայում կմնա միայն ընտրել
անիմացիայի անհրաժեշտ պարամետրերը
(2, 34–42):
Արդեն կարող ենք կիրառել տրիգեր, որի
համար կատարում ենք նկ. 8–ում նշված գոր
ծողությունները. բացում ենք Timing (Время)
հրամանը (նկ. 9), որից հետո` Triggers
Նկ. 8
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(Пе
рек
лю
ча
тель) և նշում Start effect on
click of (Начать выполнение эффекта при
щелчке) փոխանջատիչը: Այստեղ պետք
է ուշադիր լինել, որպեսզի ճիշտ ընտրենք
օբյեկտները: Այսպես, եթե ընտրել ենք
«եռանկյուն» գրված տեքստը, ուրեմն պետք
է ընտրենք եռանկյուն պատկերը: Արդյուն
քում ե
ռան
կյուն բա
ռի մոտ հայտն
վում է
հետևյալ նշանը:
Նույն գործողությունը կատարում ենք
մնացած պատկերների հետ: Կստանանք
նկ. 10–ը:

Նկ. 9

Նկ. 10
Աշխատանքն արդեն պատրաստ է: Էկ
րանին ցուցադրելու համար պատուհանի աջ
կողմում սեղմում ենք Slide Show կոճակը կամ
ստեղնաշարի F5 ստեղնը: Մի քանի սլայդ
ունենալու դեպքում ցուցադրումն ընթացիկ
սլայդից դիտելու համար F5 ստեղնի հետ մի
աժամանակ սեղմում ենք Shift–ը: Այսպիսով,
եթե մկնիկի ձախ ստեղնով սեղմենք եռան
կյան պատկերի վրա, կգրվի եռանկյուն: Սա
աշակերտների համար ավելի տեսանելի
է, հետևաբար` հեշտ հիշվող: Սակայն այս
տեղ մի նրբություն կա. եթե պատահաբար
սեղմենք տրիգերով օբյեկտի կողքին, տեղի
կունենա անցում հաջորդ սլայդին: Դրանից
խուսափելու համար հարկավոր է հանել An
imations (Анимация) ներդիր ժապավենի On
Mouse Click (По щелчкы) (նկ. 11) հրամանի
դրոշակը:

Նկ. 11
Եթե ցուցադրումը բաղկացած է մի քա
նի սլայդից, սլայդից սլայդ անցնելու համար
ցուցադրման ռեժիմում պետք է սեղմել ոչ թե
ստեղնաշարի սլաքները կամ մկնիկի ձախ
ստեղնը, այլ հարկավոր է անցնել հիպերհ
ղումներով և ղեկավարող կոճակներով,
հակառակ դեպքում տրիգերի մոտ մկնիկի
հարվածի դեպքում անցում է կատարվում
հաջորդ սլայդին: Ղեկավարման կոճակներ
տեղադրելու համար օգտվում ենք Insert (Вс
тавка) ներդիր ժապավենի Shapes (Фигуры)
խմբի Action Buttons (Управльющая кнопка)
գործիքներից, օրինակ`
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Բացված պատուհանում (նկ. 12) հաջորդ
սլայդին անցնելու համար պետք ընտրել Next
Slide հրամանը: Իսկ եթե ցանկանում ենք
անցում կատարել առաջին սլայդին, կարե
լի է ընտրել First Slide հրամանը կամ Action
Buttons գործիքներից
գործիքը: Նույն
եղանակով կարելի է պատրաստել թեստեր,
խաչբառեր և այլն: Այսպիսով՝ ներկայացում
ներում տրիգերների կիրառումը ուսումնա
կան գործընթացը դարձնում է փոխներգոր
ծուն, հետաքրքիր:

Նկ. 12

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

И. В. Пахомов, Р. Г. Прокди. Создание презентаций в PowerPoint 2010, М., «Наука и техника».
А. В. Муромцева, Искусство презентации. Основные правила и практические рекомендации, М.,
«Флинта», 2011г.
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/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГГЕРОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЯХ
Г. КОСТАНДЯН
В статье описываются в Microsoft Office PowerPoint программе очень важные, но ма
лоупотребляемые средства – триггеры. Эти интерактивные средства, с помощью которых
объектy можно дать определенное действие.
Триггеры можно использовать во всех предназначенных учебных программах по всем
предметам на уроке или во время обобщения темы – для выявления знаний учащихся (тес
товые работы, кроссворды, загадки, разные виды игр, вставить пропущенные буквы 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.).
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ԳԱԳԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՄԵԿ ՀԱՄԱՆՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Աշխարհում տեղի ունեցող արագընթաց
զարգացումներն իրենց անմիջական ներ
գործությունն են ունենում կրթական համա
կարգերի վրա` առաջադրելով գիտելիքահեն
տնտեսության և տեղեկատվական հասա
րակության պայմաններում գործող և ապ
րող մարդու ձևավորման նոր պահանջ: Այս
ամենն ինքնին առաջ է բերում կրթության
բովանդակության, կազմակերպման ձևերի,
մեթոդների և միջոցների վերանայման ու
արդիականացման խնդիր:
ՀՀ կրթական համակարգի ներկա բա
րեփոխումները թելադրված են մեր երկրի
սոցիալ–տնտեսական և հասարակական
նոր պայմաններով, նրա միջազգային կա
պերի ընդլայնմամբ և ինտեգրման գոր
ծընթացների ազդեցությամբ: Այս առումով
հստակ կարևորվում է ուսուցման պրոցեսում
սովորողների գիտական մտածողության,
նրանց ստեղծագործական կարողություն
ների ձևավորման և զարգացման խնդիրը,
որի լուծման անհրաժեշտ և կարևոր պայ
ման կարող է հանդիսանալ ուսուցման պրո
ցեսում գիտական իմացության հիմնական
մեթոդների արտացոլման և դրանց ակտիվ
կիրառման պահանջը: Ինչպես գիտենք, գի
տական իմացության հիմնարար մեթոդնե
րից մեկը համանմանության մեթոդն է, որը
էական և կարևոր նշանակություն է ունեցել
գիտության տարբեր բնագավառների զար
գացման ող ջ պատմության ընթացքում (1):
Համանմանության հիմքում ընկած է համե
մատությունը, որը վեր է հանում բոլոր այն
ընդհանրությունները կամ տարբերություն
ները, որոնք առկա են դիտարկվող տար
բեր օբյեկտների մոտ կամ ուսումնասիրվող
տարբեր երևույթներում: Համանմանությունը
բավական արդյունավետ էվրիստիկ գործիք
է, որի շնորհիվ սովորողները կարողանում
են ավելի լավ հասկանալ և ըմբռնել տեղի
ունեցող տարբեր երևույթներ և պրոցեսներ:
Սույն աշխատանքը նվիրված է երկու
գիտական բնագավառներում, այն է` սո
ցիոլոգիայում և ֆիզիկայում նկատվող մեկ
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համանմանության վերհանմանը: Ստորև
նախ համառոտակի կխոսենք հասարակու
թյան զարգացման ընթացքում դրսևորված
որոշ օրինաչափությունների և սոցիոլոգի
այից հայտնի մեկ օրենքի մասին, որից հե
տո կանցկացնենք զուգահեռականներ հա
սարակության առաջընթացի և ֆիզիկայի
զարգացման փուլերի միջև` վեր հանելով
վերջիններիս միջև գոյություն ունեցող հա
մանմանությունները:
Ակ
ներև է, որ նախ
նա
դա
րյան և ներ
կա հասարակությունների կառուցվածքնե
րի միջև հսկայական տարբերություն կա:
Եթե նախնադարյան համայնական հասա
րակարգում կարգավիճակները շատ չէին`
տղամարդ, կին, երեխա, ծերունի, որսորդ,
հավաքիչ, ապա ժամանակակից հասարա
կությունում գոյություն ունեն հարյուր հազա
րավոր կարգավիճակներ: Միայն մասնա
գիտական կարգավիճակները հասնում են
տասնյակ հազարների: Համեմատելով հնա
գույն և ժամանակակից հասարակություն
ների սոցիալական կառուցվածքում կարգա
վիճակների քանակը` կարելի է տեսնել, թե
այն ժամանակներից ի վեր մարդկությունը
որքան վիթխարի առաջընթաց է ապրել (2):
Յուրաքանչյուր պատմական ժամանա
կաշրջանում հասարակությունն ունեցել է
իրեն բնորոշ կարգավիճակային պատկերը,
որը ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է
փոփոխությունների. առաջացել են նոր կար
գավիճակներ, իսկ որոշներն էլ անհետացել
են (ինչպես, օրինակ` Ռուսաստանում 20–րդ
դարի սկզբին անհետացան ցարի կամ ազն
վականի կարգավիճակները):
Ոչ միայն մարդու, այլև հասարակության
կարգավիճակային պատկերը ժամանակի
ընթացքում փոփոխվում է: Եթե վերցնենք
մարդկության ող ջ պատմությունը նախ
նադարյան համայնական հասարակար
գից մինչև մեր օ
րե
րը և այն տե
ղադ
րենք
OX առանցքի վրա, իսկ OY առանցքի վրա
տեղակայենք կարգավիճակների թիվը,
ապա կստանանք հստակորեն արտահայտ
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ված կորագիծ (տե՛ս նկ.1): Հասարակության
զարգացման
ներկայացվող
գծանկարի
կարևոր առանձնահատկությունը կորագ
ծի կտրուկ վերընթացն է: Հասարակության
սոցիալական կառուցվածքում ընդգրկված
կարգավիճակների թիվը հասարակության
արտադրողական ուժերի զարգացմանը զու
գընթաց մեծանում է, և վերջինս էլ իր հեր
թին հանդես է գալիս որպես սոցիալական և
գիտատեխնիկական առաջընթացի շարժիչ
ուժ:
Որքան մոտենում ենք ժամանակակից
դարաշրջանին, այնքան կարգավիճակների
թիվն ավելի է մեծանում, և կորագիծն այն
քան ավելի վեր է բարձրանում: Այս միտումը
կարելի է մեկնաբանել միայն մի եղանակով`
մեր ժամանակներին մոտենալուն զուգըն
թաց սոցիալական և գիտատեխնիկական
առաջընթացի արագությունը մեծանում է:
Միևնույն ժամանակ դա նշանակում է, որ
ժամանակակից հասարակության մեջ աշ
խատանքի հասարակական բաժանումը մե
ծանում է:
Համեմատելով հասարակության էվոլ յու
ցիոն տեմպերը, մարդկային քաղաքակրթու
թյան զարգացման տարբեր աստիճանները՝
սոցիոլոգները բացահայտեցին որոշակի
օրինաչափություններ, որոնց հիման վրա
ձևակերպեցին պատմական ժամանակի
արագացման օրենքը, համաձայն որի` հա
սարակության պատմության յուրաքանչյուր
հաջորդ աստիճանին բաժին է ընկնում ավե
լի քիչ ժամանակ, քան նրա նախորդին (2,
3): Մասնավորապես, կապիտալիզմն ավելի
կարճ է տևել, քան ֆե
ոդ
 ա
լիզ
մը, ի
սկ վեր
ջինս իր հերթին ավելի կարճ է տևել, քան
ստրկատիրությունը: Յուրաքանչյուր հաջորդ
հասարակարգ իր նախորդից կարճ է տևում
առնվազն 3–4 անգամ: Բնականաբար ամե
նաերկարը տևել է նախնադարյան համայ
նական հասարակարգը, որը տևել է մի քա
նի հարյուր հազար տարի: Որքան մոտենում
ենք ժամանակակից շրջանին, հասարակու
թյունն այնքան ավելի արագ է զարգանում:
Հասարակության զարգացման տեմպերի
մասին վկայում են հետևյալ տվյալները (3):
Մարդկության պատմությունը, որը սկսվում է
ժամանակակից մարդու տիպից, կազմում է
շուրջ 1600 սերունդ, եթե հաշվենք, որ յուրա
քանչյուր սերունդ համալրվում է 25 տարին

մեկ: Մարդ
կու
թյան 1200 սե
րունդ ապ
րել է
քարայրներում, 240 սերունդ ունեցել է գրա
վոր մշակույթ, 22 սերունդ` տպագիր գրքեր:
Միայն հինգ սերունդ է, որ ապրում է էլեկտ
րական լուսավորության պայմաններում:
Յուրաքանչյուր հաջորդ դարաշրջանին
բաժին է ընկնում ավելի շատ տեխնիկա
կան և գիտական հայտնագործություններ,
աշխատանքային գործիքներն ու տեխնոլո
գիաները ավելի արագ են կատարելագործ
վում, քան նրան նախորդող ժամանակաշր
ջանում: Նախնադարյան հասարակարգում
գոյություն են ունեցել ընդամենը մի քանի
տեսակ աշխատանքային գործիքներ, որոնք
հարյուրավոր տարիների ընթացքում ան
նշան փոփոխության են ենթարկվել, մինչ
դեռ ժամանակակից հասարակության մեջ
նույնիսկ մեկ սերնդի կյանքի ընթացքում
տեղի են ունենում գործիքների, տեխնիկայի
և տեխնոլոգիաների բազմապիսի և բեկում
նային փոփոխություններ:
Նորագույն պատմությունը կազմում է
համաշխարհային պատմության ընդամենը
մեկ հազարերորդական մասը, սակայն այն
սոցիալական, մշակութային, տնտեսական
և քաղաքական իրադարձություններով բոլո
րից հարուստ շրջանն է:
Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ պատ
մական ժամանակի արագացման օրենքը
խոսում է պատմական ժամանակի խտաց
ման մասին:
Այնպես է ստացվել, որ պատահականո
րեն, թե օրինաչափորեն և՛ հասարակությու
նը, որը բնության հիմնական սպառողն է,
և՛ թե ֆիզիկան, որը գիտություն է բնության
մասին, դրսևորել են զարգացման համան
ման օրինաչափություններ:
Այսպես. անտիկ շրջանի ֆիզիկան (բնա
գիտությունը) հիմնականում հենվում էր ան
միջական դիտումներից բխող բնազդային
եզրահանգումների վրա (4): Օրինակ՝ դի
տումները «ցույց են տալիս», որ Արեգակը և
մյուս բոլոր երկնային մարմինները պտտվում
են Երկրի շուրջը, արտաքին ազդեցությունը
մարմնին հաղորդում է շարժում, և մարմի
նը կանգ է առնում, երբ այդ ազդեցությունը
վերանում է և այլն: Ակնհայտ թվացող նման
մակերեսային եզրահանգումները կազմում
էին անտիկ գիտության հիմնական բովան
դակությունը, և երկար ժամանակ գիտու
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թյան մեջ չէր նշմարվում շոշափելի առաջըն
թաց: Ֆիզիկայի զարգացման նշված շրջանը
տևեց ավելի քան երկու հազարամյակ:
Դրան հաջորդեց դասական մեխանի
կայի ձևավորման և զարգացման շրջանը
(15–17–րդ դարեր): Այս փուլում եվրոպա
կան երկրներում գիտության նկատմամբ հե
տաքրքրությունը կտրուկ աճեց, և ֆիզիկան
ապրեց բուռն ու արագ զարգացում:
17–րդ դարի երկրորդ կեսին երևան եկան
առաջին եվրոպական ակադեմիաները և գի
տական պարբերականները: Նշված ժամա
նակաշրջանում ծնունդ առավ նաև տեսա
կան ֆիզիկան (5): Միջին դարերում ապրել
և ստեղծագործել են շատ նշանավոր ֆիզի
կոսներ, սակայն ֆիզիկան իր կառուցման և
զարգացման նշանակալի մասով պարտա
կան է Գա
լի
լեյին և Նյու
տո
նին: Այս փուլն
առանձնահատուկ էր նրանով, որ արդեն
ստեղծվել և մշակվում էր մեխանիկան, որը
ֆիզիկայի առաջին գիտական տեսությունն
էր, և մնացած ոչ մեխանիկական երևույթ
ները դեռ չունեին պատշաճ գիտական մեկ
նաբանություններ: Գիտության զարգացման
այդ փուլում ֆիզիկոսները փորձում էին կա
ռուցել ջերմային, էլեկտրամագնիսական և
օպտիկական պրոցեսների մեխանիկական
մոդելներ, ինչի արդյունքում էլ ձևավորվեց
միակողմանի մեխանիստական աշխարհա
յացք:
Ֆիզիկայի հաջորդ, առավել արագ զար
գացող փուլը տևել է մոտ երկու հարյուրա
մյակ (18–19–րդ դարեր): Այն կարելի է ան
վանել դասական ֆիզիկայի ստեղծման և
զարգացման շրջան: Այդ ընթացքում Կուլո
նի, Ամպերի, Վոլտայի, Օհմի, Կիրխհոֆի,
Ֆարադեյի և ուրիշ հանճարեղ ֆիզիկոսների
կողմից զարգացվել է էլեկտրամագնիսակա
նության ուսմունքը, որի ընդհանրացմամբ
Մաքսվելը կառուցեց դասական էլեկտրա
դինամիկայի տեսությունը և կանխատեսեց
էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյությու
նը: Հաստատուն և փոփոխական հոսանքնե
րի ստացումն ու գործնական օգտագործումը
հասարակությանը դարձրին տեխնոկրատ,
և մարդկությունը թևակոխեց մի նոր փուլ:
Էլեկտրական լուսավորությունը, տա
քացնող էլեկտրական սարքերը, հեռագիրը,
հեռախոսը մտան մարդու կենցաղ: Արտադ
րության մեջ և տեխնիկայում երևան եկան
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մեքենաների նոր տեսակներ, որոնցում աշ
խատում էին մեծ քանակությամբ էլեկտրա
շարժիչներ: 18–19–րդ դարերում ձևավորվե
ցին և զարգացան նաև ջերմադինամիկան
և մոլեկուլային ֆիզիկան: Ֆիզիկական այս
ուսմունքները ևս ունեցան կարևոր գիտա
կան և կիրառական նշանակություն: Մե
խանիկայում զարգացվեցին չափազանց
ընդհանուր և հարմար մաթեմատիկական
մեթոդներ, որոնք հասան այնպիսի կատա
րելության, որ դասական մեխանիկայի «ձ
ևով և նմանությամբ» հետագայում հնարա
վոր եղավ կառուցել նաև ժամանակակից
շատ կարևոր տեսություններ (դաշտի քվան
տային տեսություն և այլն): 19–րդ դարի վեր
ջում դասական ֆիզիկան վերածվել էր ամ
բողջական և բավականաչափ կատարյալ
համակարգի, որն ի զորու էր բացատրել այդ
ժամանակ ուսումնասիրվող գրեթե բոլոր ֆի
զիկական երևույթները: Դասական պատկե
րացումները ձեռք էին բերել «հավերժական
ճշմարտության» կարգավիճակ, և նրանցից
ամենափոքր շեղումն անգամ որակվում էր
ոտնձգություն «առողջ բանականության»
դեմ (6): Այս պայմաններում, այնուհանդերձ,
հայտնագործվեցին մի քանի երևույթներ,
որոնք անհնար էր բացատրել դասական
ֆիզիկայի օրենքներով: Առաջացած պրոբ
լեմները շարունակաբար խորանում էին
փորձնական տվյալների և տեսական կան
խատեսումների միջև եղած աղաղակող հա
կասությունների պատճառով: Պարզվեց, որ
լույսին մոտ արագություններով շարժվող
մարմինները և միկրոմասնիկները չեն են
թարկվում դասական ֆիզիկայի օրենքներին
և անհրաժեշտ եղան նոր մոտեցումներ և
գաղափարներ:
20–րդ դարի սկզբում, բազմաթիվ ֆի
զիկոսների համառ ջանքերի և հերոսական
աշխատանքի շնորհիվ, կառուցվեցին ժա
մանակակից ֆիզիկայի հենքային տեսու
թյունները` հարաբերականության տեսու
թյունը (Այնշթայն, Պուանկարե, Լորենց,…)
և քվանտային մեխանիկան (Պլանկ, Բոր,
Բոռն, Հեյզենբերգ, Դիրակ, Պաուլի,…):
Պատկերացնելու համար, թե որքան արագ
և բուռն է զարգացել դարասկզբյան ֆիզի
կան, ներկայացնենք այդ ժամանակաշրջա
նի մեծ գիտնականներից մեկի` Նորբերտ
Վիների տպավորությունները. «Այն ժամա
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նակներից ի վեր քվանտային մեխանիկան
թևակոխեց իր զարգացման ակտիվ փուլը:
Երիտասարդ գիտնականների մի խումբ, բո
լորն էլ Հեյզենբերգի տարիքի մարդիկ, գրե
թե ամեն օր այդ բնագավառում որևէ հայտ
նագործություն էր անում» (7):
Նախորդող ժամանակաշրջանից ժա
ռանգած գիտական պաշարը և նորագույն
նվաճումները բերեցին տեխնիկայի և ար
տադրության վիթխարի առաջընթացի, որն
էլ որակապես փոխեց մարդու կենցաղն ու
ապրելակերպը: Ընդամենը մեկ հարյուրա
մյակի ընթացքում մարդը հասցրեց նվա
ճել տիեզերքը, ճեղքեց ատոմը, ստեղծեց
գերհզոր համակարգիչներ և համացանց:
Մարդ
կային պատ
մու
թյան այդ կարճ ժա
մանակահատվածում տեղի ունեցան երեք
էլեկտրոնային «հեղափոխություններ» (8):
Ներկայացված դիտարկումներից պարզ
է դառնում, որ ինչպես հասարակական ֆոր
մացիաների, այնպես էլ ֆիզիկայի զարգա
ցումը ընթացել է արագացմամբ. յուրաքան
չյուր նախորդ փուլին բաժին է ընկել ավելի
շատ ժամանակ, քան հաջորդին: Հասարա
կությունում մարդկային կարգավիճակների
աճման համանմանությամբ, ֆիզիկայում ևս
ժամանակի ընթացքում ավելացել են հիմ
նական գաղափարները, տեսություններն ու
մեթոդները: Հավելենք նաև, որ ինչպես որոշ
կարգավիճակներ, այնպես էլ որոշ ֆիզիկա
կան գաղափարներ և հասկացություններ,
դուրս մնալով հաստատված սխեմաների շր
ջանակից, ժամանակի ընթացքում համար
վել են սնանկ և ի վերջո վերացել են (ջերմա
ծին, եթեր և այլն):
Ըստ էության կարող ենք պնդել, որ առ
կա համանմանությունները խոսում են գի
տական երկու բնագավառների, այն է՝
ֆիզիկայի և սոցիոլոգիայի զարգացման
համանման օրինաչափությունների մասին՝
փաստելով վերջիններիս միջև առկա միջա
ռարկայական կապը։
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք եզրա
կացնել, որ առհասարակ, ինչպես տարբեր
գիտական բնագավառների միջև առկա հա
մանմանությունների վեր հանումը, այնպես
էլ վերջիններիս միջոցով տարբեր միջառար
կայական կապերի իրագործումը նպաստում
են՝
•	սովորողների համադրող և ընդ

հանրացնող ունակությունների ձևավոր
մանը, հնարավորություն են տալիս համա
կողմանիորեն ուսումնասիրել բնության և
հասարակության երևույթները, ընդլայնում,
խորացնում են սովորողների գիտելիքները,
իրականացնում են գիտելիքների տեղափո
խում մի գիտական բնագավառից մյուսը,
•	սովորողների գիտելիքների, կարո
ղությունների, հմտությունների ձեռք բերման
գործընթացում նրանց ճանաչողական և
որոնողական հետաքրքրությունների ձևա
վորմանը,
•
բնության և հասարակության մասին
գիտելիքները կյանքում կիրառելու կարողու
թյունների և հմտությունների ապահովմանը,
•	սովորողների մոտ աշխարհի ամ
բողջական գիտական պատկերի ձևավոր
մանը,
•
ուսումնական
գործունեության
նկատմամբ սովորողների հետաքրքրու
թյունների ձևավորմանն ու զարգացմանը,
•	մատուցվող ուսումնական նյութի
կիրառական ուղղվածության ապահովմա
նը,
•
բնության երևույթները, օրենքներն
ու օրինաչափությունները ճանաչող, բարձր
կարգի մտածողության մեթոդներին տիրա
պետող և գործնականում կիրառող, բնու
թյան ներդաշնակությունը գիտակցող անձի
ձևավորմանը։
Այսօր, երբ կրթական բարեփոխումնե
րի հիմնական պահանջներից մեկը դարձել
է աշակերտակենտրոն ուսուցումը, անցում
է կատարվել գիտելիքակենտրոն համա
կարգից ուսուցման եռակենտրոն համա
կարգի (գիտելիքներ, կարողություններ և
հմտություններ, արժեքային համակարգ և
դիրքորոշում) և խնդիր է դրվել սովորեցնել
սովորել, առաջնային պլան են մղվում այդ
խնդիրների լուծմանն ուղղված մեթոդներն
ու մեթոդական հնարները։ Այս ամենի հա
մատեքստում, կարծում ենք վերը նշած հա
մանմանությունը սովորողներին կարելի է
«մատուցել» համակցված դասի և կրկնո
ղական–ընդահանրացնող դասի զուգորդ
ման միջոցով, ինչը հնարավորություն կտա
մեկ դասաժամի ընթացքում լուծել մի քանի
դիդակտիկական խնդիրներ, մասնավորա
պես.
•	գիտելիքների ստուգում,
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•	նոր նյութի հաղորդում, իմաստավո
րում և յուրացում,
•
ուսուցանվող նյութի շուրջ ընդհան
րացնող գիտելիքների ամրապնդում, ընդ
հանրացում և համակարգում,
•
ունեցած գիտելիքների կիրառում և
դրանք կարողությունների վերածելու հմտու
թյունների ձևավորում։
Կարծում ենք խոսքային, զննական–ցու
ցադրական, ինչպես նաև ճանաչողական
ակտիվությունը և ստեղծագործական գոր
ծունեությունը
զարգացնող
ինդուկտիվ
տրամաբանական մեթոդների կիրառմամբ
կարելի է հասնել նրան, որ դասի վերջնար
դյունքում
•
սովորողների հիշողության մեջ ամ

րապնդվեն վերը նշած ֆիզիկական և սոցի
ոլոգիական հիմնական փաստերը, հասկա
ցությունները, գաղափարները, օրենքներն
ու օրինաչափությունները և դրանց փոխ
կապվածությունը,
•	սովորողների մոտ ձևավորվի նախ
կինում ստացած գիտելիքները որպես իմա
ցության գործիք կիրառելու կարողություն։
Հուսով ենք աշխատանքը կհետաքրքրի
ինչպես բնագիտական, այնպես էլ հումանի
տար գիտություններով հետաքրքրվողներին
և զբաղվողներին, ինչպես նաև կնպաստի
առավել խորն ընկալելու գիտական իմա
ցության հիմնարար մեթոդներից մեկի, այն
է` համանմանության կիրառելիության սահ
մանները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Է. Մ. Ղազարյան, Ս. Լ. Հարությունյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի տեսության տարրերը, «Գիտու
թյուն», Երևան, 2005:
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ОБ ОДНОЙ АНАЛОГИИ
Г. НИКОГОСЯН, В. МАНУК ЯН
Данная работа посвящена выявлению одной аналогии, наблюдаемой между социологией
и физикой. В виде краткого исторического обзора представлены основные этапы развития
общества и физики, а также выделены имеющийся между ними существенные аналогичные
закономерности.

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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ԼԱՐԻՍԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԱՅՈՑ
ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ներածություն
Մեթոդը ծագում է հունարեն «methodos»
բառից, որ սկզբնապես նշանակել է դեպի
որևէ նպատակ տանող ուղի, իսկ հետա
գայում իմաստափոխվելով՝ գործածվել է
իբրև բնության և հասարակական կյանքի
երևույթների հետազոտման, ինչպես նաև
գիտելիքների ուսուցման եղանակ: Ներկա
յումս մեթոդ են համարում թե՛ հետազոտու
թյան եղանակը, որով կատարվում են հայտ
նագործումներ, և թե՛ ուսուցման եղանակը,
որով արդեն ձևակերպված գիտելիքներն ու
սուցանվում են դպրոցում: Վերջինիս հիման
վրա էլ ձևավորվել է մեթոդիկան:
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդի
կայի առարկան հայերենի հնչյունաբանու
թյան,
ուղղագրության–ուղղախոսության,
կետադրության, բառագիտության, քերա
կանության և ոճական հնարքների ուսուց
ման ձևերն են: Հայոց լեզվի դասավանդման
մեթոդիկան ունի իր խնդիրները.
1. որոշում է դպրոցում լեզվի դասընթա
ցի բովանդակությունն ու ծավալը, առանձ
նահատկություններն ու նպատակները, նրա
կառուցվածքը, համակարգայնությունը, մա
սերի հետևողականությունը, ուսումնական
նյութի բաշխումն ըստ դասարանների,
2. կատարում է արդյունավետ մեթոդնե
րի ընտրություն և նկարագրություն՝ հաշվի
առնելով ուժերի ու ժամանակի տնտեսումը,
3. ուսումնասիրում է այն պայմանները,
որոնցում աշակերտները գիտելիքներ են
ձեռք բերում:
Լեզվի մեթոդիկայի հիմքում ընկած են
հոգեբանության մի շարք սկզբունքներ, օրի
նակ՝ աշակերտի տարիքային առանձնա
հատկությունները, բնավորության գծերը և
այլն:
Լեզվի դասավանդման մեթոդները կա
րող են դասակարգվել ըստ աշակերտների
գիտելիքների աղբյուրի, ըստ աշխատանքի
բնույթի և կատարման տեղի: Մեթոդները
կարող են տարբերվել նաև հոգեբանական
հիմունքով՝ նայած թե աշակերտի որ ունա

կությունն է զարգացվում: Վերջապես, մե
թոդները կարող են տարբերվել ըստ այն
բանի, թե դատողության ինչ միջոցներ են
դրվում ուսուցման հիմքում՝ ինդուկցիա, դե
դուկցիա, վերլուծություն և համադրություն:
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
զարգացման տեմպը, ուսուցման ժամանա
կակից մեթոդները, սովորողների անընդ
հատ ինքնակրթության և զարգացման
անհրաժեշտությունը պարտադրում է ու
սուցման գործընթացում կիրառել այնպիսի
տեխնոլոգիաներ, որոնք բարձրացնում են
կրթության արդյունավետությունը և որակը,
ապահովում են ինքնուրույն ճանաչողական
գործունեության շարժառիթներ, նպաստում
են միջառարկայական կապերի ամրապնդ
մանը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
և առարկայական ծրագրերի ինտեգրման
եղանակով: Այս պահանջներին բավարա
րում է տարբեր մեթոդների կիրառումը:
Ըստ գիտելիքներ ստանալու աղբյուրի՝
մեթոդներ են համարվում ուսուցչի խոսքը,
զրույցը, լեզվական նյութի վերլուծությունը,
վարժությունները, զննական պարագաների
օգտագործումը, աշխատանքը դասագրքով,
էքսկուրսիաները: Սրանք հենց այն աղբյուր
ներն են, որոնցից աշակերտը գիտելիքներ է
ստանում:
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՌԱՆՁ
ՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Խոսքի մասերի, մասնավորապես բայի
դիդակտիկական համակարգը կառուցելիս
պետք է ել
նել ու
սուց
ման նկատ
մամբ ման
կավարժական հիմնական պահանջներից
և մատչելիության, աստիճանականության,
համակարգայնության սկզբունքներից: Գո
յականի, բայի գիտական տեսության մեջ
նրա քերականական կատեգորիաներն ու
ձևերը ներքնապես կապվում են իրար հետ
և կազմում միասնական ամբողջություն:
Ըստ այդմ՝ քերականական նյութը պետք է
ներկայացնել տրամաբանական հաջորդա
կանությամբ: Օրինակ` թվականի ուսուցման
սկզբում տրվում են տվյալ խոսքի մասի հիմ

311

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

նական և ընդհանրական հատկանիշները՝
բայիմաստը, սեռը, խնդրառությունն ու կեր
պը, այնուհետև հաջորդականորեն բացա
հայտվում ու մեկնաբանվում են թվականի
տեսակները, կիրառության առանձնահատ
կությունները և այլն:
Գործնական խոսքի ուսուցման տեսան
կյունից կարևոր նշանակություն ունի ոչ
միայն թվական խոսքի մասի բառակազ
մի ճանաչումը, թվականների կազմության
և ուղղագրության լավ իմացությունը, այլև
դրանց տեսակների, ենթատեսակների,
դրանց նմանությունների ու տարբերություն
ների բացահայտումը:
Թվականի ուսումնասիրությունն սկսվում
է նրա խոսքիմասային իմաստի և ունեցած
դերի պարզաբանումից: Բերվում է տեքստ՝
թվականի տարբեր տեսակների գործածու
թյամբ, առանձնացված թվականները տե
սակավորվում են, և նշվում է, թե դրանցից
յուրաքանչյուրն ինչ է ցույց տալիս: Աշա
կերտները բերում են այլ օրինակներ ևս:
Ապա եզրակացնում են, որ թվականները
առարկաների թիվ, քանակ կամ հերթական
կարգ ցույց տվող բառեր են:
Հարկ է նկատել, որ թվական խոսքի մա
սը ծավալով փոքր թեմա է, բայց առ այսօր մի
շարք չլուծված կամ շրջանցված հարցեր էր
պարունակում: Անհրաժեշտ ենք համարում
ուշադրություն հրավիրել դրանց վրա: Այս
պես, օրինակ՝ կոտորակային թվականները
թվարկելիս այդ շարքում հիշատակվում են
թվաբանական մեծությունների անունները,
բայց ոչ ինքնուրույն բառեր: 1/4 թիվը կարող
է անվանվել մեկ չորրորդ կամ մեկ քառորդ,
քառորդ: Նույն կերպ 1/2, 0.5 թվերը համա
պատասխանաբար անվանվում են մեկ երկ
րորդ, զրո ամբողջ հինգ տասնորդական
կամ ուղղակի կես: Անհասկանալի պատճա
ռով նախկինում թե՛ կեսը, թե՛ քառորդը չէին
հիշատակվում թվականների շարքում: Նույն
պատկերն է մեկուկես, երկուսուկես և նման
բառերի դեպքում: Թվականների շարքը
պետք է դասել նաև զրո դասը:
Թվականը ուսուցանելիս ուսուցիչը նախ
անդրադառնում է թվականի իմաստային,
ձևաբանական և շարահյուսական առանձ
նահատկություններին: Թվականն արտա
հայտում է քանակ, քանակային հատկանիշ
և, ի տարբերություն քանակ արտահայտող
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այլ բառերի (ածական, մակբայ, դերանուն),
նշում է քանակայնության սահմանային գա
ղափար՝ իմաստ, թվարկման աճող կամ
նվազող աստիճանականության որոշակի
միավոր, համեմատել` շատ, քիչ, բազում,
բոլոր, բազմիցս, կրկին, այսքան, որերորդ
և մեկ, երկու, տասը, երկրորդ, երրորդ, եր
կուական, երեքական։ Նախապես թվակա
նը դիտարկվում էր անուն խոսքի մասի մեջ՝
չտարորոշված, ապա համարվեց անվան
քանակ արտահայտող տարբերակ, այժմ
այն ճանաչվում է իբրև ինքնուրույն խոսքի
մաս, թեև ոմանք թվականները բաշխում են
հարաբերակից խոսքի մասերի շարքում: Այ
նուհետև կիրառվում են հենակետային հար
ցեր՝ աշակերտների բառակազմական գի
տելիքները ստուգելու նպատակով.
1. ի՞նչ հիմունքներով են թվականները խոս
քի մասերի համակարգում առանձնացվում,
2. որո՞նք են թվականների տեսակները,
3. գրության ի՞նչ առանձնահատկություն
ներ ունեն թվականները:
Աշակերտների օգնությամբ ու ուսուցչի
ուղղորդությամբ կազմվում է թվականնե
րի տեսակները ներկայացնող մի աղ յուսակ:
Հայտնի է, որ բաշխական թվականները մերթ
դիտվում են որպես քանակական թվական
ների ենթատեսակ, մերթ որպես ինքնուրույն
տեսակ: Քանակի գաղափարը պետք է զու
գորդել թվի հասկացության հետ, և այդ ժա
մանակ պարզ կդառնա, որ կոտորակային և
բաշխական թվականները քանակականի են
թատեսակ դիտելը ճիշտ չէ և ներկայացնում
է այդ տեսակների ներկայացման անհար
մարություն: Կոտորակային թվականները,
ինչպես հայտնի է, բաղադրյալ կապակցու
թյուններ են՝ կազմված երկու բաղադրիչից,
որոնցից առաջինը քանակական թվական է,
իսկ երկրորդը՝ դասական: Այս դեպքում կո
տորակային թվականի կազմության մասին
խոսել, երբ դասականների մասին գաղա
փար չի տրված, անհնար է: Այս խնդիրը լու
ծելու համար թվականները ներկայացվում են
չորս տեսակներով՝ քանակական, դասական,
բաշխական, կոտորակային:
Օրինակ՝ դիտարկենք կոտորակային
թվականների ուսուցման առանձնահատ
կությունները: Կրտսեր դպրոցականներն
իրենց առօրյա կյանքում հաճախ են հանդի
պում այնպիսի դեպքերի, երբ անհրաժեշտ
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է լինում ամբողջը տրոհել մասերի: Նրանք
խնձոր, տանձ, կոնֆետ և այլն բաժանել են
երկու մասի՝ ձգտելով պահպանել այդ մա
սերի հավասար լինելու պայմանը: Ուսուցիչը
պետք է օգտագործի աշակերտների ունե
ցած գիտելիքները, ունակություններն ու կա
րողությունները:
Ընդհանրապես այս թեման ուսուցանելիս
պետք է օգտվել զննական պարագաներից:
Որպես զննական պարագաներ կարելի է օգ
տագործել.
1. բնական առարկաներ, իրեր, որոնք
հեշտությամբ բաժանվում են մասերի՝ ձմե
րուկ, խնձոր, գաթա, տանձ և այլն,
2. մասերի բաժանված որոշ առարկանե
րի մակետներ՝ գունդ, խորանարդ և այլն,
3. թղթից, ստվարաթղթից պատրաստ
ված և մասերի բաժանված շրջան, քառա
կուսի, ուղղանկյուն և այլն,
4. աղ յուսակներ, որոնց օգնությամբ կա
րելի է համեմատել մասերը, կոտորակները:
Նպատակահարմար է, որ այդպիսի զն
նական պարագաներ ունենա յուրաքանչյուր
աշակերտ: Մասի հասկացությունը ձևավո
րելու համար աշակերտները պետք է իրենք
կարողանան ստանալ շրջանի, ուղղանկյան
կես մասը, քառորդ մասը և այլն:
Մեծության մասին հասկացությունը ձևա
վորելու նպատակով կարելի է վերցնել միև
նույն մեծությամբ (միևնույն շառավիղն ունե
ցող) երկու շրջան, որոնցից մեկը բաժանել
երկու հավասար մասի (ծալել այնպես, որ
այդ մասերը համընկնեն): Պետք է ցույց տալ
ամբողջ շրջանը և կես շրջանը՝ ասելով. «Սա
մեկ շրջան է, իսկ սա շրջանի կեսն է, որը
շրջանի մեկ երկրորդ մասն է»: Մեկնաբան
վում է, որ մասերը գրվում են երկու թվերի
օգնությամբ: 2–ը ցույց է տալիս, որ շրջանը
բաժանված է երկու հավասար մասերի, իսկ
առաջինը ցույց է տալիս, որ այդ մասերից
վերց
ված է մեկ մա
սը: 2–ը գր
վում է գծից
ներքև, իսկ մեկը՝ գծից վերև: Նման աշխա
տանք կարելի է կատարել ուղղանկյան, քա
ռակուսու պատկերների հետ: Կարելի է օգտ
վել նաև հատվածներից:
Այդ պատկերները բաժանելով 3, 4, 5...
մա
սե
րի՝ ցույց է տր
վում, թե ի
նչ
պես են
ստացվում մեծության 1/3, 1/4, 1/5 ... մասերը:
Աշակերտներին կարելի է առաջարկել,
որ իրենց ուղղանկյունը բաժանեն 3 կամ 4

մա
սի և վերց
նեն կամ ներ
կեն 1/3 կամ 1/4
մասը: Նույն աշխատանքը կարելի է կա
տարել նաև հատվածների հետ: Օգտվելով
զննականությունից՝ աշակերտները պետք
է կարողանան համեմատել միևնույն մեծու
թյան տարբեր մասերը:
Համեմատելով միևնույն մեծության տար
բեր մասերը՝ աշակերտները պետք է եզրա
կացնեն, որ 1/2 > 1/4, 1/4 < 1/2, 1/8 < 1/4 և
այլն:
Կարելի է նաև առաջարկել, որ աշակերտ
ները ուղղանկյունը բաժանեն չորս հավա
սար մասի և վերցնեն այդպիսի երեք մաս:
Այստեղ ևս մեկնաբանվում է, որ 4–ը ցույց է
տալիս, թե ամբողջը քանի մասի է բաժան
ված, իսկ 3–ը ցույց է տալիս, թե այդպիսի
քանի մաս է վերցված: Ուսուցիչն ասում է, որ
այսպիսի գրառումներն անվանում են կոտո
րակ: Գծից վերև գրված թվին անվանում են
կոտորակի համարիչ, իսկ գծից ներքև գր
ված թվին՝ կոտորակի հայտարար:
Պետք է ա
սել, որ ե
թե կո
տո
րա
կի հա
մարիչը փոքր է հայտարարից, ապա այն
անկանոն է: Պետք է գրել այդպիսի կոտո
րակներ և տալ մեկնաբանումներ: Օգտվելով
զննականությունից՝ աշակերտները պետք
է կարողանան համեմատել կոտորակները
և ասել, թե նրանցից որն է մեծ, որը՝ փոքր,
օրինակ՝ 3/4> 1/4, 1/4 < 3/8 և այլն:
Տարբեր հայտարարներ ունեցող կոտո
րակները համեմատելու համար նույն չափսի
ուղղանկյունները (քառակուսին, հատվածը և
այլն) պետք է բաժանել այնքան մասի, որ
քան ցույց է տալիս կոտորակի հայտարարը:
Օրինակ՝ 3, 6, 9 հայտարար ունեցող կոտո
րակները համեմատելու համար հավասար
ուղղանկյունները պետք է բաժանել 3, 6, 9
մասերի: Կոտորակային թվականների ու
սուցման ընթացքում ուսուցման զննական ու
համագործակցային մեթոդները հիմնավո
րում են ուսուցչի գործունեությունը, որն ուղղ
ված է աշակերտների կողմից գիտելիքների
ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպմա
նը: Նույն հիմունքներով հնարավոր է կազ
մակերպել թվականների մյուս տեսակների
ուսուցումը:
Նպատակահարմար է թվականների
ուսուցման գործընթացը կազմակերպել
համագործակցային մեթոդով՝ դասարա
նի աշակերտներին բաժանելով չորս խմ
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բի: Խմբերից յուրաքանչյուրին ուսուցիչը
հանձնարարում է ուսումնասիրել թվականի
առանձին տեսակ: Աշխատանքի ընթացքում
բոլոր խմբերն օգտվում են դասագրքի՝ իրենց
հանձնարարված նյութի համապատասխան
բաժնից: Անհրաժեշտության դեպքում ու
սուցիչը նյութեր է տրամադրում: Աշակերտ
ներին հանձնարարվում է համապատաս
խան բնագրերից դուրս բերել թվականների
տեսակները, կատարել առաջադրանքներ,
որոնք վերաբերում են թվականների կիրա
ռություններին: Աշխատանքների ավարտից
հետո քննարկումների միջոցով անդրադարձ
է կատարվում նշված հանձնարարություննե
րին և ամփոփվում են աշակերտների՝ թվա
կանի վերաբերյալ գիտելիքները:
Կարող են տրվել նաև այսպիսի առա
ջադրանքներ:
Առաջադրանք 1. Ներկայացված է երի
ցուկի պատկեր, որի վարսանդին «հազար»
թվականն է: Առաջարկվում է ծաղկի թերթե
րին գրել այդ արմատով ձևավորված այլ բա
ռեր՝ նշելով դրանց խոսքիմասային պատկա
նելությունը (հազարագանձ, հազարաբույր,
հազարաթույր, հազարապետ, հազարա
թերթ, հազարամյա, հազարամյակ և այլն):
Առաջադրանք 2. Քանի՞ ձևով կարելի է
անվանել հետևյալ թվերը. 0.5, 1/2, 0.25, 1/4:
Առաջադրանք 3. Ի՞նչ տարբերություն
կա պարզ թվականների և դրանց կրկնավոր
ձևերի միջև: Դրանք գործածել նախադասու
թյունների մեջ:
Առաջադրանք 4. Հետևյալ շարքից թվա
կաններն առանձնացնել այլ խոսքի մասե
րից և որոշել վերջիններիս տեսակը. շատ,
քիչ, չորս, քառորդ, երեք, քանի, երեքանոց,
երեքական, եռամսյա, եռամսյակ, հարյուր,
հարյուրյակ, այսքան:
Առաջադրանք 5. Թվական դերանուն
ները փոխարինել թվականներով, որոշել
դրանց տեսակը, կազմությունը: Հիվանդը
մի քանի րոպե արձանացած մնաց, ապա
սթափվեց: Եղնիկները որքան ճանապարհ
էին անցել՝ հայտնի չէր:
Աշակերտների ուշադրությունը պետք է
բևեռել նաև թվականների գրության առանձ
նահատկությունների վրա: Դասական թվա
կաններն իրենց իմաստով ու ձևով բավական
հատուկ և որոշակի ենթակարգ են կազմում:
Այս
տեղ կար
ևոր է նրանց կազ
մու
թյան և
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դրա հետ կապված ուղղագրության, ինչպես
նաև համառոտագրության ձևերի ուսուցու
մը: Անջատ գրվող թվականների բաղադ
րիչները սովորաբար կցվում են, երբ նրանց
որևէ վերջածանց է ավելանում (հինգհարյու
րանոց, երեքհարյուրական):
Պետք է ուշադրություն հրավիրել նաև
հետևյալի վրա, որ 1–ից մինչև 8 թվականը
վերջում չունեն ը կամ ն: Ը–ն գրվում է մի
այն ինը և տասը բառերի վրա: Սխալ է ութա
նասուն, ճիշտ է ութսուն: Երրորդ, չորրորդ
թվականները գրվում են կրկնակի
ր–ով, որովհետև կազմվել են եր, չոր ար
մատներից և րորդ ածանցից: Պետք է տար
բերել թվական բառերը (հինգ, հիսունինը) և
թվային իմաստ ունեցող կապակցություննե
րը (երկու հարյուր քսանհինգ):
Թվական խոսքի մասը հիմնավորապես
պետք է սովորել ճանաչողական ու կիրա
ռական վարժությունների, խմբային կամ
զույգերով աշխատանքի միջոցով: Բազմա
թիվ նպատակային վարժություններ կան
դասագրքում և աշխատանքային տետրե
րում: Ուղղագրական հմտությունների ձևա
վորելուց հետո ամբողջ թեմայից յուրացման
մակարդակը ստուգելու համար կարելի է
կազմել հարցարաններ՝ աշխատանքային
տետրերի, դասագրքի կամ ուսուցչի կազ
մած առաջադրանքներով:
Ամփոփում
Յուրաքանչյուր առարկա ունի դասա
վանդման մեթոդիկայի իր առանձնահատ
կությունները, որոնք պայմանավորված են
այդ առարկայի իմացական, ճանաչողական,
բովանդակային բնույթով: Հայոց լեզվի դա
սավանդման մեթոդիկան առանձնանում է
առավել պահպանողական բնույթով, քանի
որ կա թեմաների դասավանդման հստակ
հաջորդականություն:
Թվականի ուսուցումը կազմակերպել
նպատակահարմար է խմբային՝ համա
գործակցային ու զննական մեթոդներով:
Խմբային ուսուցման ժամանակ կիրառվող
մեթոդները աշակերտներին միմյանց հետ
հաղորդակցվելու հնարավորություն են տա
լիս: Սովորողները համատեղ քննարկում
են ուսուցման տվյալ թեմայի հետ կապված
բազմաթիվ հարցեր, հայտնվում են բանա
վիճային իրադրություններում, արտահայ
տում են իրենց կարծիքները:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Աշոտ Տեր–Գրիգորյան, Հայոց լեզվի մեթոդիկա, 1980։
Արարատ Ղարիբյան, Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, 1954։
Գարի Վ. և ուրիշներ, Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Մասնագիտական կրթու
թյուն և մասնագիտական զարգացում: Ձեռնարկ մանկավարժների և կրթության կազմակերպիչ
ների համար, Եր., 2005:
Գյուլամիրյան Ջ., Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, Եր., 2009:
Հարությունյան Ռ., Հայոց լեզվի մեթոդական ցուցումներ, Եր., 2015:
Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ձևաբանություն, Եր., 2002։

МЕТОДИК А ПРЕПОДАВАНИЯ ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В КОНТЕКСТЕ
ОБУЧЕНИЯ АРМЯНСКОГО ЯЗЫК А
Л. ВАРДАНЯН
Как и в случае остальных предметов, преподавание армянского языка также имеет свои
особенности. Методика преподавания армянского языка отличается своим консерватизмом,
так как имеется в наличие четкая последовательность тем преподавания.
Изучать имя числительное лучше всего используя групповые, совместные и исследова
тельские методы. Эти методы помогают ученикам общаться между собой, высказывать свои
мнения о данной теме, обсуждать вопросы и спорные ситуации.

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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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԼԻԶԱ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ «ՍԱ
ՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԴՅՈՒՑԱԶՆԵՐԳՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Մանկավարժության արդի խնդիրներից
է կրթության նպատակակետ դարձնել սովո
րողի ուղղորդումը ազգային արժեքների ճա
նաչմանն ու գնահատմանը: «Սասունցի Դա
վիթ» դյուցազնավեպը՝ որպես հայ ժողովրդի
հավաքական մտածողության ու բարոյական
արժեքների արտահայտություն, կբարձրաց
նի ազգային ինքնագիտակցական ոգին:
Ստեղծագործությունն արտացոլում է հայ
ժողովրդի ազգային բնավորությունը, իմաս
տությունն ու դարերի ընթացքում ձեռք բե
րած կենսափորձը, բարքերը, նկարագրում
է պատմական իրադարձություններ ու ան
ձանց: Հետևաբար, դյուցազներգությունը
պահանջում է բազմակողմանի ուսումնա
սիրություն՝ բնագիտական, աշխարհագրա
կան, ռազմական, պատմական, կրոնական,
հասարակագիտական
տեղեկությունները
վեր հանելու համար:
«Սասունցի Դավիթ» դյուցազներգության
դասավանդման ընթացքում նպատակային
կլինի միջառարկայական կապերի կիրառու
մը:
Միջառարկայական կապը միավորված
(ինտեգրված) ուսումնական ծրագրերի տե
սակներից է: Միավորված ծրագրերը կա
ռուցվում են այնպես, որ մի ոլորտի գիտե
լիքները հիմնվում են մեկ այլ ոլորտից ձեռք
բերված գիտելիքների վրա: Այս մոտեցու
մը ենթադրում է համալիր պլանավորում,
տարբեր բնագավառներից գիտելիքների,
փաստերի, գաղափարների ու երևույթների
սահմանում և իմաստավորում, ինչպես նաև
դրանց գնահատում, ինչը խթանիչ գործոն
է սովորողների ճանաչողական և ստեղծա
գործական գործունեության համար: Այս
մոտեցման հիմնական վճռորոշ գործոնն
այն է, որ ուսումնական առարկաները տա
րանջատված չեն միմյանցից, այլ սերտորեն
փոխկապակցված են թեմայով, առանցքով:
Այս պարագայում միավորող առանց
քային թե
մա են «Սա
սուն
ցի Դա
վիթ» դյու
ցազնավեպի՝
«Գրականություն–9»
դա
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սագրքում ընդգրկված հատվածները, որոնց
բովանդակությանը առնչվում են ուսումնա
կան մի քանի առարկաների դասանյութեր:
«Սասունցի Դավիթ» ուսումնական նյութի
ամրապնդման դասերից մեկը արդյունա
վետ է անցկացնել միջառարկայական կա
պերի ուսումնասիրությամբ: Դասընթացում
սովորողները կատարելիք աշխատանքով
մի քանի ուսումնական դասանյութերի գի
տելիքները գործնականորեն դարձնելու են
կարողություն և հմտություն: Դասի համար
ընտրված համագործակցական տիպը լուծե
լու է մանկավարժության արդի խնդիրներից
մեկը՝ դասարանի բոլոր սովորողների գոր
ծուն մասնակցությունը գիտելիքի ձեռքբեր
ման գործընթացում:
Դասի պլան
Դասարան՝ 9–րդ
Առարկա՝ գրականություն
Դասի տևողություն՝ 90 ր
Դասի թեմա՝ «Սասունցի Դավիթ» դյու
ցազներգության ուսուցումը միջառարկա
յական կապերով
Դասի տիպ՝ համագործակցային
Դասի կառուցվածք՝ ԽԻԿ
Դասի նպատակներ՝
1. առարկայական (ակադեմիական)
.բովանդակության վերարտադրում
.ուսումնական առարկաների առնչակից
փաստերի դուրսբերում
.հետազոտական աշխատանք
.գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում
.հայ ժողովրդին հատուկ բարոյական
արժեքների ճանաչում և գնահատում
2. սոցիալական
.հաղորդակցական և համագործակցա
կան աշխատանք
.խմբային վերլուծական աշխատանք
.կրթական շահագրգռվածության (մոտի
վացիա) բարձրացում
.մարդասիրության դաստիարակում
Անհատական հաշվետվություն
Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ունե
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նա բացատրելու, վերլուծելու, մեկնաբանելու
կարողություններ և հմտություններ
Խնդիր
.կարողանալ գտնել առանցքային թե
մային առնչվող փաստերն ու տեղեկություն
ները որոշակի օրինակներով
Կիրառվող մեթոդներ և հնարներ
Մտագրոհ, ուղենիշ հարցեր, հենակե
տային արտահայտությունների դուրսբե
րում, 5–րոպեանոց շարադրանք, փաստե
րի քայլաշարային խմբավորում, խճանկար,
գծապատկեր, T–աձև աղ յուսակ
Միջառարկայական կապ
Բնագիտական առարկաներ, աշխար
հագրություն, հայոց և համաշխարհային
պատմություն, հայոց եկեղեցու պատմու
թյուն, նախնական զինվորական պատ
րաստվածություն, հասարակագիտություն,
հայոց լեզու
Ուսումնական նյութեր
Ձայնարկիչ, A4 ձևաչափի թղթեր, ներ
կամատիտներ, համակարգիչ, պատմական
Հայաստանի քարտեզ, Հակոբ Կոջոյանի
«Սասունցի Դավիթ» կտավի վերատպու
թյուն, Երվանդ Քոչարի «Սասունցի Դավիթ»
արձանի, «Ճանապարհ դեպի Սասունցի
Դավիթ» գեղ. ֆիլմի և «Սասնա ծռեր» մուլտ
ֆիլմի լուսանկարներ
Դասի ընթացքը
Խթանում
Դասն սկսել Էդ. Հովհաննիսյանի «Սա
սունցի Դավիթ» օպերա–բալետի հատվածի
ունկնդրումով: (5ր)
Ուսուցիչը պետք է հետևյալ հարցադ
րու
մով հան
դես գա, թե «Սա
սուն
ցի Դա
վիթ» դյուցազներգության՝ դասագրքային
հատվածների բովանդակության և իրենց
դասավանդված ուսումնական առարկանե
րի որոշ դասանյութերի միջև ինչ առնչու
թյուններ կան: Աշակերտները մտագրոհի
միջոցով գրառումներ պետք է կատարեն
գրատախտակին: Արտահայտված կարծիք
ների միջոցով դուրս բերվեն դյուցազնավե
պին ինտեգրվող ոսումնական առարկանե
րի ցանկը: (5ր) Դասարանը բաժանել չորս
խմբի: Յուրաքանչյուր խմբում ընտրվեն վե
րահսկող, խորհրդատու և փաստեր դուրս
բերող անդամներ: Խմբերին պետք է տրվի
հետևյալ հանձնարարությունը՝ դյուցազ
ներգության և ստորև նշված ուսումնական

առարկաների միջառարկայական կապերը
դուրս բերել փաստերով՝
առաջին խումբ – բնագիտական առար
կաներ
երկրորդ խումբ – աշխարհագրություն ու
ռազմագիտություն
երրորդ խումբ – հայոց պատմություն
չորրորդ խումբ – հայոց եկեղեցու պատ
մություն, հասարակագիտություն
բոլոր խմբեր – հայոց լեզու
Յուրաքանչյուր խմբին պետք է տրվի ու
ղենիշ հարցերի հարցաթերթիկ:
Առաջին խումբ
1. Դյուցազներգության հերոսների ծնն
դի և գործունեության, բուսական աշխարհի
ծագման և կենսագործունեության ի՞նչ նմա
նություններ կան:
2. Դյուցազներգության և բնության մեջ
ի՞նչ դեր ունեն Արեգակի լույսը և ջուրը:
3. Ի՞նչ գործածություն ունեն դյուցազներ
գությունում Սասունի ընդերքի հանածոները:
4. Ո՞ր համաստեղություններն են խորհր
դանշում հերոսներին:
5. Չափման ի՞նչ միավորներ են նշվում:
Երկրորդ խումբ
1. Որտե՞ղ է նախապես ձևավորվել դյու
ցազներգությունը:
2. Վանա լճի և Սասունի աշխարհագրա
կան դիրքը, պատմական դերը և բնակլի
մայական պայմանները ի՞նչ նշանակություն
ունեն դյուցազնավեպում:
3. Ռազմական ի՞նչ խորհրդանիշեր են
նշվում:
4. Ի՞նչ առնչություն կա «Սասունցի Դա
վիթ» դյուցազներգության և ՀՀ զինանշանի
խորհրդանշական բովանդակության միջև:
Երրորդ խումբ
1. Սանասարի և Բաղդասարի՝ Հայկա
կան լեռնաշխարհում հայտնվելը պատմա
կան ի՞նչ բացատրություն ունի:
2. Հերոսները պատմական ո՞ր անձանց
են մարմնավորում:
3. Մսրա Մելիքի և Դավթի մենամարտի
ժամանակ Մելիքի՝ տարբեր վայրերից զար
կերը պատմական ո՞ր ոսոխներին են խորհր
դանշում:
Չորրորդ խումբ
1. Դյուցազնավեպում ջուրը կրոնական
ի՞նչ նշանակություն ունի:
2. Ո՞ր կրոնական ծեսերն են հիշատակ
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վում և ինչո՞ւ:
3. Ծեսերը քրիստոնեական և հեթանո
սական ի՞նչ հիմքեր ունեն:
4. Ինչո՞ւ երկրային կյանքը չի ընդունում
Փոքր Մհերին:
5. Ժողովրդավարական այժմյան կարգե
րը ինչո՞վ են առնչվում դյուցազնավեպի հե
րոսների գործունեությանը:
Հայոց լեզու
1. Ո՞ր բարբառով է գրված համահավաք
բնագիրը:
2. Ոճական ի՞նչ արտահայտչամիջոցներ
կան:
3. Գրաբարյան ո՞ր նախդիրն է գործած
ված: (10ր)
Իմաստի ընկալում
Յուրաքանչյուր խմբին թեմային համա
պատասխան գրականություն պետք է տր
վի՝ առաջին խումբ – «Գրականություն–9»
(էջ 73–75), «Քի
մի
ա–8» (էջ 110–111), «Աշ
խարհագրություն–9» (էջ 11), «Կենսաբանու
թյուն–9» (էջ 33), «Ֆիզիկա և աստղագիտու
թյուն» (էջ 212), «Սասունցի Դավիթ» բնագրի
նախաբան
երկրորդ խումբ – «Գրականություն–9»
(էջ 76–81), «Աշխարհագրություն–9» (էջ 9),
«Նախնական զինվորական պատրաստ
վածություն–8» (էջ 10), «Սասունցի Դավիթ»
բնագրի նախաբան
երրորդ խումբ – «Հայոց պատ
մու
թյուն–10» (էջ 44), «Գրականություն–9» (էջ
73–76, 87–94), «Սասունցի Դավիթ» բնագրի
նախաբան
չորրորդ խումբ – «Գրականություն–9» (էջ
105–106, 108–109), «Հայոց եկեղեցու պատ
մություն–6» (էջ 65, 70), «Հասարակագիտու
թյուն–8» (էջ 117–118)
հայոց լե
զու – «Գրականություն–9» (էջ
79–106), «Ոճագիտության ուղեցույց»
(էջ 69–83):
Յուրաքանչյուր խմբում վերահսկողն ու
խորհրդատուն աշխատանքի բաժանում
պետք է կատարեն: Խմբի անդամները տր
ված
գրականությունից
հենակետային
արտահայտություններով պետք է դուրս
բերեն առնչակից փաստեր ու տեղեկություն
ներ: (20 ր)
Կշռադատում
Դուրս բերված փաստերը պետք է խմբա
վորվեն, համեմատվեն շարադրանքի միջո
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ցով: (25 ր)
Շարադրանքը բարձրաձայն պետք է ներ
կայացվի խմբի լավագույն ընթերցողի կող
մից: (12 ր)
Առաջին խումբ («Սասունցի Դավիթ» –
բնագիտություն)
Դյուցազներգության հիմքն են կազմում
առասպելական դյուցազունների պայքարը,
ջրի, արեգակի և մայր բնության նկատ
մամբ հայ ժողովրդի պաշտամունքը: Բո
լոր ճյուղերում արտացոլվում են բնության
և տիեզերական երևույթների նկատմամբ
հնագույն հավատալիքներն ու պատկերա
ցումները: Հերոսների մի զգալի մասը մարմ
նավորում է բնության երևույթներ:
Ծովինար նշանակում է ծովերի թագուհի:
Նա, խմելով Կաթնաղբյուրի ջրից, հղիանում
է: Ջուրը դառնում է ինչ–որ բանի նախաս
կիզբ ու ծնունդ, հերոսներին ուժեղացնող
ուժ: Սանասարն ու Բաղդասարը ջրի ակուն
քին՝ զորավոր բարակ առվի ափին են կա
ռուցում Սասնա տունը.
Ու պատմեցին էնոր, ասին.
–Էս օրինակ մեկ աղբերակ.
Էդ աղբրի կուշտ հիմք ենք թալե.
Կը խնդրենք, որ թողնես մեզի,
Էրթանք մեր տուն շինենք, տնավորվինք
(1, 74):
Վաղնջական ժամանակներից մարդն
իրեն համարել է մայր բնության մասը, և
սերը բուսական ու կենդանական աշխար
հի նկատմամբ հասել է պաշտամունքի:
Մարդ–բնություն անխզելի կապը երևում է
Սանասարի և Բաղդասարի ծնունդում: Օրի
նակ՝ «Ծովինարը քեռմոր ու աղջիկների հետ
Համբարձման տոնին գնաց աղբյուրները
պտտելու… Արև աշխարհք էր… Ռանչպա
րը գութանի հետ էր… Հողն արթնացել էր ու
բեղմնավորվում էր բուսականությամբ…»:
Ջուրն իր քիմիական բաղադրությամբ
կենդանի բնության ծագման և զարգացման
գործընթացն է ապահովում: Արեգակի լույսը
բնության կենսագործունեություն կատարող
ներից է:
Օրինակ՝ բույսերը օրգանական նյութեր
են ստանում ոչ թե հողից, այլ սինթեզում են
ջրից, Արեգակի լույսից և ածխաթթու գա
զից:
Ֆոտոսինթեզ = ածխաթթու + գազ +
լույս + օրգանական նյութ + ջուր + թթվածին
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Ֆոտոսինթետիկները օրգանական նյու
թերի սինթեզի համար օգտագործում են
Արեգակի էներգիա:
Հայտնի է, որ Սասունի գավառը հա
րուստ է ե
ղել կապարի, պղնձի, երկաթի
հանքաքարերով: Դյուցազնավեպում երևում
է այդ հանածոների կամ դրանց համաձուլ
վածքների նպատակային գործածությունը,
օրինակ՝ պողպատե սաղավարտը, երկա
թը, որից էր պատրաստված թշնամու վրա
նետվող գուրզը: Նշվում է նաև ոսկու մասին,
որի պաշարները Ձենով Օհանը պահում էր
թշնամու աչքը «քաղցրացնելու» համար:
Ինչպես հնագույն շատ ժողովուրդներ,
այնպես էլ հայ ժողովուրդը աստղային երկն
քում լեգենդներ է փնտրել. վկայությունն
է դյուցազնավեպում տեղ գտած հնագույն
պատկերացումները համաստեղությունների
վերաբերյալ: Ծովինարը Կույսի համաստե
ղությունն է խորհրդանշել, իսկ Սանասարն
ու Բաղդասարը՝ Երկվորյակի համաստեղու
թյունը: Համաշխարհային առասպելաբանու
թյան մեջ հրաշքով ծնված երկվորյակները
հանդես են գալիս կա՛մ որպես մշակութային
հերոսներ, կա՛մ տոհմի հիմնադիրներ:
Դյուցազներգությունում նշվում են մաթե
մատիկայի չափման միավորներ.
Գազ –երկարության պարսկական չափ≈
112 սմ (օրինակ՝ Քառսուն գազ հորում ըլնեք:)
Լար – երկարության չափ (օրինակ՝ –Իմ
աղբեր էդքան ջոջ էր, քանց իս մեկ լար մի
ջոջ) (1, 76):
Երկրորդ խումբ «Սասունցի Դավիթ» –
աշխարհագրություն,
ռազմագիտություն
Դյուցազներգությունում գլխավոր իրադար
ձությունները կապված են Վանա լիճ և Սա
սուն տեղանունների հետ: Վիպասացների
բուն հայրենիքը Վանա լճի ավազանն է ու
Սասունը, հետագայում տարածվել է նաև
Մուշում, Բաղեշում, Մոկքում, Շատախում,
Արճեշում և Մանազկերտում: Միայն 19–20–
րդ դարերում է դյուցազներգության նյութն
անցել Արևմտյան Հայաստանից Արևել յան
Հայաստան: Վանա լճի ջուրն աղի է և ան
հոսք: Գտնվում է Մեծ Հայքի Տուրուբերան
և Վասպուրական նահանգներում, Հայկա
կան Տավրոսի հյուսիսարևել յան մասում՝
Կորդված և Ծաղկանց լեռների միջև, 1720 մ
բարձրության վրա: Վանա լճի շուրջն է գտն
վել Ուրարտուի կամ Վան–Տուշպայի թագա

վորությունը, ինչն էլ հասկանալի է դարձնում
առնչությունը դյուցազնավեպի հետ:
Ծովի՝ Վանա լճի միջից բխող աղբյուրից
է հղիանում Ծովինարը, Սանասարը ծովի
հա
տա
կից է դուրս բե
րում իր հրե
ղեն ձին՝
Քուռկիկ Ջալալին, Թուր Կեծակին. աջ թևին
դրոշմվում է Խաչ Պատերազմին կեցուցիչը:
Սասունը Արևմտյան Հայաստանի գա
վառներից է: Նախկինում եղել է Մեծ Հայքի
Աղձնիք նահանգի տասներորդ գավառը:
Սասունը լեռնային երկրամաս է Հայկա
կան Տավրոսի լեռնաշղթայի համակարգում,
հայտնի են Սիմար, Անդոկասար, Ծովասար,
Մարութասար լեռնագագաթները: Մարու
թասարը հայոց դյուզացնալեռն է, որտեղ
գտնվում է Ս. Աստվածածին վանքը, որը սա
սունցիների աղոթատեղին էր. օրինակ՝ «Յա՛,
Մարութա բարձրիկ Աստվածածին…» (1, 88):
Սասունի կլիման արտահայտվում է
բավականին խիստ ձմեռներով: Ընդեր
քը հարուստ է կապարի, պղնձի ու երկաթի
հանքաքարերով: Ինքնապաշտպանական
մարտերով հայտնի այս գավառի հնագույն
կենտրոնն էր Սանասուն բերդը: Դյուցազ
նավեպում բերդը կառուցում են Սանասարն
ու Բաղդասարը, իսկ անվանումը տալիս են
«հալվորի» խորհրդով.
Վա՛, քանի սասուն բերդ մի.
Էս տուն չէ, էս սասուն է (1, 78):
Սասունցիները լեռնականներ էին, բնու
թյու
նը նրանց օժ
տել էր «լեռ
նային» բնա
վորությամբ. անկոտրում էին, արիասիրտ,
ըմբոստ, ազատասեր: Ստեղծագործության
հիմքում առասպելական դյուցազունների
սխրանքներն են, հայ ժողովրդի՝ դարավոր
ոսոխների դեմ մղած պայքարը: Հետևաբար,
դյուցազներգությունը չէր կարող անմասն
մնար մեր ռազմական պատմությունից: Սա
նասարի հզորության առհավատչյաներն են
ծովի հատակից դուրս բերված Քուռկիկ Ջա
լալին, Թուր Կեծակին և Խաչ Պատերազմին
կեցուցիչը: Թուր Կեծակին և Քուռկիկ Ջա
լալին խորհրդանշում են երկրի ուժը, հայի
ոգու տեսլականը, Խաչ Պատերազմին՝
Աստծուն ապավինելը, հավատի ուժը.
Տեսավ Ծովային ձին, Քուռկիկ Ջալալին,
Էնտեղ կապուկ, թամք սադաֆին վերան
պատրաստ,
Կեծական թուր վերան կախած:
Նայեց՝ էկեղեցի մի կա էնտեղ:
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Մայր Աստվածածին էկավ էրազ, ասաց.
«Հե՜յ, Սանասա՛ր, էլի վե՛ր:
Խաչ Պա
տե
րազ
մին կո՛ էս
տեղ է…» (1,
81):
ՀՀ այժմյան զինանշանում պատկերված
են մեր թագավորական չորս արքայատոհ
մերի՝ Արտաշեսյանների, Արշակունինե
րի, Բագրատունիների և Ռուբինյանների
զինանշանները, որոնց խորհրդանշական
բովանդակության մեջ երևում են դյուցազ
նավեպի հերոսների կերպարային վերլուծա
կանից հատկանիշներ:
Երրորդ խումբ – («Սասունցի Դավիթ» –
հայոց պատմություն)
«Սասունցի Դավիթ» դյուցազներգությու
նում ժողովրդի կյանքի
իրադարձությունները
ժողովրդական
երգիչ–գուսանները հավաքել են մի կիզա
կետում՝ միահյուսելով մեկ ընդհանրական
սյուժե: Մեկնակետ ունենալով որոշակի
իրադարձություններ ու դեմքեր՝ խառնվել
են ժամանակագրական հետքերը: Դյուցազ
ներգության հերոսները ժողովրդի կողմից
ընդունված հերոսական հատկանիշներով
օժտված դիցաբանական կերպարների և
պատմական նախատիպերի մարմնավո
րումն են: Օրինակ՝ «Հայոց պատմություն–10»
դասագրքում գրված է, որ Ասորեստանի թա
գավոր Սենեքիրիմի (մ. թ. ա. 701–681 թթ.)
որդիները՝ Սանասարը և Ադրամելիքը, հորը
սպանելով, փախչում են Արարատի երկիրը:
Սանասարի սերունդը «աճելով ու բազմա
նալով լցրեց Սիմ կոչված լեռը», իսկ Ադրա
մելիքից Հայաստանում սերվեցին Արծրունի
ների ու Գնունիների տոհմերը: Սանասարը
համարվում է սասունցիների սերնդի հիմ
նադիրը (ըստ Մ. Խորենացու): Այդ մասին է
վկայում նաև 11–րդ դարի պատմիչ Արիստա
կես Լաստիվերցին:
Մեծ Մհերը մարմնավորում է Գիլգամե
շին և Պահլավունիներին: Պահլավունինե
րի՝ երեսուն տարի Եգիպտոսին ծառայելը
խորհրդանշում է Մեծ Մհերի՝ յոթ տարի Մս
րում մնալը: Առյուծաձև Մհեր ասելով՝ ի նկա
տի ունենք «նեմեական առյուծ» սպանողին՝
Հերակլեսին:
Սասունցի Դավիթը խտացնում է իր կեր
պարում 9–րդ դարի իշխանի որդի Դավիթ
Բագրատունուն, և մ.թ.ա. 10–րդ դարի թա
գավոր Դավթին: Ե՛վ սասունցի Դավիթը, և՛
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աստվածաշնչյան Դավիթը հովիվ են եղել,
կռվել են թշնամու դեմ. մեկը հաղթել է Մսրա
Մելիքին, մյուսը՝ Գողիաթին:
Փոքր Մհերը ժամանակագրությամբ իր
հորից ու պապից ավելի մեծ է, քանի որ նրա
կերպարը սկիզբ է առնում հայկական հնա
գույն բանահյուսությունից՝ հայ–իրանական
աստվածներից (Միթրա–Մհեր, Վահագն,
Անահիտ, Արամազդ), որպես անմահ ու ան
ժառանգ հարում է նաև Արտավազդ թագա
վորին:
Քեռի Թորոսը իշխան Թեոդորոս Ռշտու
նին է:
Ձենով Օհանը սասունցիների ապստամ
բությունը գլխավորողներից Հովանն է:
Չմշկիկ Սուլթանը բյուզանդական կայսր
Հովհաննես Չմշկիկն է:
Մսրա Մելիքը մեր պատմական թշնա
միների հավաքական կերպարն է՝ մարմնա
վորելով Եգիպտոսի Մելիքին, արաբական
խալիֆաներին, Բապը Ֆրենկին (Խաչակ
րաց արշավանք), Աջմու Շապուհին (Պարս
կաստան), Չմշկիկ Սուլթանին (Բյուզանդի
այի կայսրություն):
Դավթի և Մելիքի մենամարտը պատկե
րող հատվածներում երևում են վերոհիշյալ
թշնամիների կերպարները: (2, 10–14):
Պարզորոշ երևում է, որ հայ ժողովրդի
պայքարը զավթողական նպատակ չի հե
տապնդել. հերոսները մարտնչել են հանուն
երկրի խաղաղության ու բարեկեցության.
… Մըսրա թագավորություն մնա՛ քեզի,
Սասուն զաթի քոնն է:
Դավիթ ասաց.
–Ես մորե որ ծնվեր եմ՝ անարա՛տ եմ,
Ես իմ հալալ լեշ հարամ լեշերու չե՛մ խառ
նի:
Գընա՛, Մըսր տվեր եմ քե, ապրի (1, 95):
Չորրորդ խումբ – «Սասունցի Դավիթ» –
հայոց եկեղեցու պատմություն, հասարակա
գիտություն
Դյուցազնավեպի ձևավորման հիմքում
ընկած են հեթանոսության դիցաբանական
զրույցները, սակայն ստեղծագործությու
նը, սերունդների կողմից դարեր շարունակ
հյուսվելով, ձեռք է բերել քրիստոնեական
գաղափարախոսության հենքեր: Ելնելով վե
րոնշյալից՝ դյուցազներգությունն ընդգրկում
է և՛ հեթանոսական, և՛ քրիստոնեական բո
վանդակային տարրեր: Ջրի, մայր բնության
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նկատմամբ պաշտամունքը և Խաչ Պատե
րազմին կեցուցիչը ունեն կրոնական նշա
նակություն. օրինակ՝ Ծովինարը հղիանում
է ջրից, Սուրբ Հոգուց հղիացավ Մարիամը
և ծնեց Հիսուսին, սուրբ ջրով՝ մյուռոնով են
մկրտվում քրիստոնյաները:
Խորհրդանշական է Խաչ Պատերազ
մինը. օրինակ՝ ծովի հատակին Սանասարը
տեսնում է եկեղեցի, ուր նրա երազին հայտն
վում է Աստվածածինը՝ աջ թևին դրոշմելով
Խաչ Պատերազմին: Չորս ճյուղերի հերոս
ները, կրելով աջին ապավենը, դառնում են
անխոցելի ու անպարտելի: Որոշ պատումնե
րում Խաչ Պատերազմին հնչում է նաև Խաչ
Պատարագին: Երբ Դավիթը «էրթմնակո
տոր» եղավ, Խաչ Պատերազմին սևացավ
և կորցրեց զորությունը՝ խոցելի դարձնելով
Դավթին Չմշկիկ Սուլթանի աղ ջկա նետին:
Նշվում է Վարդավառի (ժողովրդախոսակ
ցական լեզվով նաև Վարդևոր) և Համբարձ
ման տոների մասին, որոնց ծիսակարգում
կան և՛ հեթանոսական, և՛ քրիստոնեական
շերտեր: Համբարձման ժողովրդական ար
մատները տոնին վերագրում են ջրի, ծիլ
ու ծաղկի երկրպագություն, բնության զար
թոնք: Քրիստոնեական բացատրությունը
կապված է Քրիստոսի հոգևոր վերակենդա
նացման, երկրային կյանքի փառավորման
ու առաքելության հետ: Վարդավառի հեթա
նոսական արմատները առնչվում են ջրի և
սիրո աստվածուհու՝ Աստղիկի հետ:
Վարդավառը Հայ Առաքելական եկեղե
ցու հինգ տաղավար տոներից է՝ Քրիստոսի
Պայծառակերպությունը: Ի մի բերելով վե
րոնշյալ դրույթները՝ ըմբռնելի է դառնում, թե
ինչու է Փոքր Մհերը ցանկանում դուրս գալ
Ագռավաքարից Համբարձման և Վարդա
վառի տոներին: Տարին երկու անգամ Ագ
ռավաքարը բացվում է, սակայն Փոքր Մհե
րին երկրային կյանքը չի ընդունում. «հողը
ղալբցեր է» (խարդախացել). աշխարհը դեռ
մաքրագործված չէ խարդախությունից ու
նենգությունից, արդար վաստակ ունեցողնե
րը դեռ չեն կարող հաղթել, որ աշխարհը վե
րաշինվի՝ ցորենը մասուրի չափ դարձնելով,
գարին՝ ընկույզի: Մեծ խորհուրդ ունի ուր
բաթ օրվա հիշատակումը: Սուրբ Զատկին
նախորդող Ավագ շաբաթվա Ավագ ուրբաթը
խորհրդանշում է Խաչի հանված Քրիստո
սի երկրային չարչարանքները՝ իր արյամբ

մարդկության մեղքերը մաքրելու ու աշխար
հը վերաշինելու.
Կ՚ասեն տարին էրկու անգամ
Էդ քար իրարուց կը բացվի.
Մեկ անգամ Վարդևորին
Մեկ անգամ՝ Համբարձման:
–Ես որ էլնեմ էստեղեն,
Հողն ինձ չի պահի:
Քանի աշխարք չար է,
Հողն էլ ղալբցեր է,
Մեջ աշխրքին ես չեմ մնա (1, 106):
Դյուցազնավեպում երևում են ժողովրդա
վարության սաղմերը: «Հասարակագիտու
թյուն–8» դասագրքում սահմանված է. «Ժո
ղովրդավարության դեպքում մարդկանց
վարքագծի, նրանց գործունեության վրա
ազդելու գլխավոր միջոցը ոչ թե բռնությունն
է, այլ ժողովրդի կողմից ընտրված պետա
կան մարմինների կիրառած կառավարումն
է, երբ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են»:
Ժողովրդավարական
պետություններում
առաջնորդներն ընտրվում են ազնիվ ու ան
կաշառ քվեարկությամբ: Դյուցազնավեպի
չորս ճյուղերի գլխավոր հերոսները նույնպես
ազնիվ ճանապարհով են դառնում առաջ
նորդներ. ժողովուրդն ընտրում է նրանց՝ եր
կիրը շենացնող անձնվեր գործը տեսնելով:
Ժողովրդասիրական գործի ապացույցներից
է, որ Սանասարն ու Բաղդասարը նախ իրենց
մոտ ապաստանած աղքատների տներն են
կառուցում, հետո՝ իրենց բերդը: Մեծ Մհերը
անմիջապես շտապում է Հալեպից եկող ցո
րենի ճամփան փակող առյուծին սպանելու՝
փրկելով սասունցիներին վերահաս սովից:
Երբ հարկահավաք Կոզբադինը Սասունում
է հայտնվում, Արտատեր պառավը Դավթին
կոչ է անում իրենց ունեցվածքը փրկել Մսրա
թագավորից.
Պառավն էր. եկավ՝ անե՜ծք, աղաղա՛կ.
–Վա՜յ խելա՛ռ Դավիթ շաղգամի տեղակ
Դու կրակ ուտես, ցավ ուտես,– ասավ,–
Քու աչքն աշխարքում մենակ ի՞նձ տե
սավ…
Թե կըտրիճ ես դու, աղեղդ ա՛ռ գնա՛,
Քու հոր աշխարքին տիրություն արա՛,
Քու հոր գանձը կե՛ր… (1, 108):
Կնոջ մահից հետո Փոքր Մհերը փակվում
է Վանա քարի մեջ՝ Ագռավաքարում: Անմահ
է. դեռ պիտի դուրս գա լույս աշխարհ՝ սոցի
ալական արդարություն, հավասարություն,
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ժողովրդավարական կարգեր հաստատելու:
Փոքր Մհերի պայքարը ոչ միայն արտաքին
թշնամիների դեմ է, այլև ներքին հարստա
հարող ուժերի, ավատատիրական կարգե
րի, իրենց առաքելությունը չգիտակցող ու
չկատարող իշխանավորների, եկեղեցակա
նության:
«Սասունցի Դավիթ» – հայոց լեզու
1939 թ. դյուցազներգության հազարա
մյակի կապակցությամբ մինչ այդ գրի առն
ված վաթսուն պատումներից ստեղծվում է
համահավաք բնագիր՝ «Սասունցի Դավիթ»
վերնագրով՝ Սասունի բարբառով: Համահա
վաք բնագրում շատ է օգտագործված գրա
բարյան զ նախդիրը.
Զզրեհի շապիկ հագավ.
Զզրեհի քամար կապեց,– քամար մեջքով
էր: (1, 80):
Դյուցազներգության լեզուն հարուստ է
խոսքի պատկերավորման արտահայտչամի
ԿԵՆՑԱՂ

ջոցներով՝
համեմատություն՝
Ինչպես շուն մի օռնա՝ գետին պոռթեց
Ինչպես քառսուն ջուխտ գոմեշներ լծես…
(1, 89):
Փոխաբերություն՝
Դավիթ որ իմացավ՝ ասաց.
–Իմ ցեց իմ անձից է… (1, 101):
Չափազանցություն՝
Էլան զտղեն բարուրեցին,
Գութնի շղթաներ բնդի տեղ փաթթեցին
վեր էնոր: (1, 96):
Անդրադարձ
Խմբերի անդամները խճանկար մեթոդի
կանոններով պետք է փոխեն իրենց խմբերը
այնպես, որ յուրաքանչյուր խմբում լինի չորս
խմբերից մեկական անդամ: Իրենց աշխա
տանքն ամփոփեն գծապակերներով՝ (10 ր)
«Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպի կեն
սածառ
ՄՇԱԿՅԹ ԿՐՈՆ ՕՐԵՆՔ

ՊԵՏՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ԻՐԱԴԱՐՁՆՆԵՐ

ԼԵԶ

ԲՆԱՆ
ԵՐԵՎՅԹՆԵՐ

ՀՈՂ
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ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բուսական աշխարհ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

կեկենսագործունեությո

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սասուն, Վան
ԿՐՈՆ
Ծեսեր, հավատալիքներ

Լեզու

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ՍԱՍՈՒՆՑԻ
ԴԱՎԻԹ
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմական իրադարձություններ

Չափման ﬕավորներ
Դիագրաﬓեր

ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ռազմական խորհրդանիշեր

Ոճաբանություն

Տնային հանձնարարություն՝ «Սասուն
ցի Դավիթ» –արվեստ. T–աձև աղ յուսակով
ներկայացնել դյուցազնավեպի թեմայով
ստեղծված արվեստի ստեղծագործություն

ները՝ T–աձև աղ յուսակի մի սյունակում նշե
լով արվեստի տեսակը, մյուսում՝ ստեղծա
գործության վերնագիրը: (3 ր)

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Դ. Գասպարյան, Գրականություն–9, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2013:
«Սասունցի Դավիթ» (Լևոն Մկրտչյանի առաջաբանով), «Արևիկ», 1988:
Տ. Թանգամյան, Ջ. Սաֆարյան, Կենսաբանություն–9, Եր., «Զանգակ», 2014:
Մ. Մանասյան, Ա. Հովսեփյան, Հայաստանի աշխարհագրություն–9, Եր., «Զանգակ», 2014:
Էդ. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Ֆիզիկա և աստղագիտութուն, Եր., «Էդիթ պրինտ», 2009:
Լ. Սահակյան, Գ. Փիրումյան, Քիմիա–8, Եր., «Արևիկ», 2008:
Ա. Գյուլբուդաղ յան, Կ. Հարությունյան, Հասարակագիտություն–8, Եր., «Զանգակ», 2013:
Վ. Օհանյան, Ս. Մարգարյան, Նախնական զինվորական պատրաստվածություն, Եր., «Աստղիկ
գրատուն», 2014:
Ա. Մելքոնյան, Հ. Ավետիսյան, Հայոց պատմություն–10, Եր., «Զանգակ», 2009:
Ա. Նազարյան, Շահե վարդապետ Անանյան, Հայոց եկեղեցու պատմություն, «Տիգրան Մեծ», 2014:
Ինտեգրված թեմատիկ միավորներ, Եր., Այռեքս, 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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ԱՆԱՀԻՏ ԻԿԻԼԻԿՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
«Հանրակրթության ոլորտի բարեփոխում
ների ներկա փուլի հիմնական խնդիրը կրթու
թյան որակի ապահովումն է: Այս նպատակով
սկիզբ է դրվել բազմաթիվ նախաձեռնություն
ների, որոնք ներառում են կրթության որակը
պայմանավորող գրեթե բոլոր գործոնները`
մարդկային ռեսուրսները, ծրագրամեթոդա
կան ապահովումը, նորմատիվ–իրավական
դաշտը,
ինստիտուցիոնալ
համակարգը:
Իրականացվող բարեփոխումները նպատա
կաուղղված են.
ա) ապահովելու որակյալ կրթություն,
բ) բարձրացնելու հանրակրթության ար
դյունավետությունը,
գ) կրթությունը դարձնելու արդիական, հա
մապատասխանեցնելու զարգացման պետա
կան, միջազգային միտումներին» [4]:
Հանրապետության դպրոցների մեծամաս
նության հագեցվածությունը տեղեկատվա
կան և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներով
(ՏՀՏ), դասավանդող ուսուցիչներին համա
պատասխան համակարգչային գիտելիքնե
րով զինող վերապատրաստման ծրագրերը և
դասընթացները դրանց կիրառման լայն հնա
րավորություն են ընձեռում:
Հանրակրթության
կազմակերպման
գործընթացում տեղեկատվական տեխնո
լոգիաները կիրառվում են ամենատարբեր
նպատակներով` դպրոցավարություն, այլ դպ
րոցների և կազմակերպությունների հետ հա
մագործակցություն, դպրոցական լայնածա
վալ նախագծեր, հետազոտական ու փորձի
փոխանակման աշխատանքներ, ուսուցիչների
հեռավար ուսուցում իրականացնելու, ուսում
նական գործընթացը կազմակերպելու, կրթա
կան նյութեր և ուսումնական նորություններ
որոնելու, շնորհանդեսներ պատրաստելու,
աշակերտների, ծնողների և մասնագետների
հետ հաղորդակցվելու, հաշվետվություններ
ներկայացնելու համար, ցանկացած առար
կայի դասավանդման գործընթացում [5]:
Կենսաբանության դասավանդման գոր

ծընթացում ՏՀՏ–ների կիրառման ուղղություն
ներն են.
1. ամենօրյա աշխատանքում առարկա
յական գիտելիքների ձեռքբերման և կա
տարելագործման, ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու և ինքնակրթության միջոց, կա
տարելագործման սովորական և անհրաժեշտ
գործիք [2, 5–10]: Համակարգիչը հեշտացնում
է համացանցից տեղեկությունների հավա
քագրումն այն նյութի մասին, ինչը ծրագրային
պահանջ է, սակայն դասագրքում դրանց մա
սին տեղեկությունները բավարար չեն:
2. Առարկայական օլիմպիադաներին մաս
նակցող աշակերտների հետ տարվող աշխա
տանքների իրականացում:
3. Համակարգչային մոդելավորմամբ լա
բորատոր–գործնական աշխատանքներ կա
տարելու, դիագրամներ, գրաֆիկներ կառու
ցելու գործիք [3, 53–57]:
4. Նոր նյութը բացատրելու միջոց՝ ուսու
ցողական նշանակություն ունեցող թեմատիկ
ֆիլմերի, դասերի ընթացքում նյութի յուրա
ցումը հեշտացնող, սովորողների հետաքրքր
վածությունն ու սերն առարկայի նկատմամբ
մեծացնող շարժապատկերների, նկարների,
գործընթացների հաջորդականության, եր
ևույթների ցուցադրում և ներկայացում:
5. Ամենօրյա և ամփոփիչ դասերի ընթաց
քում, միջոցառումների, ինքնուրույն գործ
նական աշխատանքների իրականացման
նպատակով սահիկահանդեսների (շնորհան
դեսների) պատրաստում, ցուցադրում և ներ
կայացում:
6. Էլեկտրոնային վիրտուալ փորձերի իրա
կանացում:
7. Առկա երաշխավորված ուսումնաօժան
դակ ձեռնարկներով դասերի կազմակերպում:
8. Համագործակցային կարողությունների
և հմտությունների զարգացմանն ու կատա
րելագործմանը նպաստող միջոց: Տարիների
մեր փոր
ձը ցույց է տվել, որ ա
շա
կերտ
նե
րը
մեծ հաճույքով են աշխատում համակարգիչ
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ներով, սիրով և պատրաստակամորեն օգնում
են միմյանց նյութը ուսումնասիրելու, ավելի
լավ յուրացնելու գործում, դրսևորում են ստեղ
ծագործական մեծ ընդունակություններ:
Կենսաբանության գործող ծրագրերը հնա
րավոր են դարձնում բավականաչափ ժամեր
նախատեսել թեմայի կրկնության, ամփոփ
ման, ամ
րապնդ
ման հա
մար: Դրանք շատ
նպատակային են և արդյունավետ, եթե զու

գակցվում են ՏՀՏ–ների կիրառմամբ:
Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում
11–րդ դասարանում «Էվոլ յուցիայի ժամանա
կակից տեսությունը: Միկրոէվոլ յուցիա: Մակ
րոէվոլ յուցիա» թեմաների ամփոփման նպա
տակով անցկացված դասի պլան–օրինակ:
Ցուցադրության նյութը ներկայացնում եմ հա
վելվածում սլայդերով (սահասալիկներով):

		
Դասի պլան
Առարկան՝ 		Կենսաբանություն	Ամիս, ամսաթիվ`
Դպրոցը` 		Գյումրու թիվ 3 ավագ	Դասարան՝ 		
Դասի տիպը`
Ամփոփիչ դաս		
Տևողությունը` 		

10.05.2016 թ.
XI
90 ր.

Միջառարկայական կապ` Ինֆորմատիկա, հայոց լեզու, աշխարհագրություն:
Դասի թեման՝ «Էվոլ յուցիայի ժամանակա
կից տեսությունը: Միկրոէվոլ յուցիա: Մակրոէ
վոլ յուցիա» թեմաների կրկնություն և ամփո
փում:
Դասի նպատակները.
Ակադեմիական – 1. ՏՀՏ տարբեր մի
ջոցների, առաջադրանքների բազմազանու
թյան և դրանց կիրառման միջոցով նպաստել
առարկայի նկատմամբ հետաքրքրասիրու
թյան և դասի արդյունավետության բարձրաց
մանը:
2. Սովորողները կարողանան ամբողջաց
նել էվոլ յուցիոն գործընթացի մասին պատ
կերացումները, հստակ ձևակերպել կարևոր
հասկացությունները, եզրույթները համեմա
տել տարբեր երևույթները, կատարելագոր
ծեն՝ սովորեցնելով սովորելու հմտությունները
(սլայդեր 2–23):
3. Սովորողներին նախապատրաստել թե
մատիկ ամփոփիչ գրավորին:
Զարգացնող – Զարգացնել սովորողների.
•	
էվոլ յուցիոն մտածողությունը (սլայ
դեր 1, 2),
•
ստեղծագործական, զգայական– զու
գորդական մտածողությունը (սլայդեր 22, 23),
•
տրամաբանական կարողություններն
ու հմտությունները (սլայդեր 3, 5, 7, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 18),
•	գիտելիքները ինտեգրելու, դասա
կարգելու համեմատելու կարողություններն ու
հմտությունները (սլայդեր 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 18, 21, 23),
•	ճանաչողական
հմտությունները
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(սլայդեր 1, 2, 6, 13, 17, 18, 20, 21),
•
գրագետ գրավոր և բանավոր խոսք
կառուցելու, սեփական տեսակետներն ու մտ
քերը ներկայացնելու, հիմնավորելու, եզրա
կացություններ անելու կարողություններն ու
հմտությունները (սլայդեր 2–23),
•	համագործակցային կարողություն
ներն ու հմտությունները (բոլոր առաջադ
րանքները),
•	
արժեքային համակարգը (սլայդ 23):
Դաստիարակչական – Սովորողը կկարո
ղանա `
•	զարգացնել օբյեկտիվ գնահատման`
ինքնագնահատման և փոխադարձ գնահատ
ման, կարողություններն ու հմտությունները
(սլայդ 23),
•	
երևույթները դիտարկել տարբեր տե
սանկյունից, քննարկել և կատարել դրանց
առավել լիարժեք վերլուծություն,
•	ժամանակը բաշխել և խելացի տնօ
րինել,
•
գլխավորը զատել երկրորդականից
(սլայդ 3),
•	
ինքնադրսևորվել և ցուցաբերել ան
հատական պատասխանատվություն, ընդհա
նուր գործի մեջ ակտիվ մասնակցություն:
Խնդիրները.
1. ապահովել դասապրոցեսին բոլոր աշա
կերտների ակտիվ մասնակցությունը,
2. ապահովել ՏՀՏ–ների նպատակային
կիրառումը,
3. զարգացնել աշակերտների տրամաբա
նական մտածողությունը,
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4. ստացած գիտելիքների կիրառմամբ
լրացնել աղ յուսակներ, գծապատկերներ,
5. ամբողջացնել, համակարգել և ամ
րապնդել ստացած գիտելիքները,
6. աշակերտների օգնությամբ կատարել
ինքնագնահատում, փոխադարձ գնահատում:
Դասի ընթացքում կիրառած մեթոդներ –
աշխատանք զույգերով, աղ յուսակների, գծա
պատկերների լրացում, նկարների մեկնաբա
նում, տեսակետների ներկայացում:
Դասի կահավորումը – էլեկտրոնային գրա
տախտակ, լուսացրիչ, համակարգչով սահի
կահանդեսի ցուցադրում, առաջադրանքնե
րով անհատական թերթիկներ:
Դասի ընթացքը՝ I – Նախապատրաստա
կան փուլ.
1. Կատարել աշակերտների հաշվառում:
Ներկայացնել դասի նպատակները:
2. Ձևավորել 3 խումբ:
3. Ներկայացնել գնահատման սանդղակի
կառուցվածքը, չափանիշները:
II – Խթանման փուլ`
1. Քննարկել «Ի՞նչ է էվոլ յուցիան» հարցը:
2. Աշակերտներին բացատրել իմաստի ըն
կալման փուլում անհատական թերթիկներով
աշխատելիս առաջադրանքների կատարման
սկզբունքները: Նրանք խմբում աշխատելու
են թերթիկների վրա, իսկ դասարանին ներ
կայացնելու են խոսնակի միջոցով` լրացնելով
էլեկտրոնային գրատախտակի վրա ցուցադր
վող աղ յուսակները:
(8 ր)
Ստորև ներկայացնում եմ անհատական
թերթիկների առաջադրանքները.
•
Թվարկե՛ք տեսակի չափանիշները և
առաջարկե՛ք դրանք բնութագրող ամենակար
ևոր բառեր կամ բառակապակցություններ
(սլայդ 3):
•
Ինչպե՞ս են կոչվում նկարներում
պատկերված կենդանիների տեսակները:
Նշե՛ք տեսակի բնութագրման համապատաս
խան չափանիշը (սլայդ 3):
•
Լրացրե՛ք պակասող բառերը կամ
բառակապակցությունները
և
ավարտին
հասցրե՛ք նշված մտքերը (սլայդ 4):
•
Ելնելով ներկայացված սխեմայից`
համապատասխան վանդակներում նշե՛ք տե
սակառաջացման ձևը և մեկնաբանե՛ք այն:
Յուրաքանչյուր ձևից բերե՛ք երկուական օրի
նակներ (սլայդ 5):
•
Լրացրե՛ք մակրոէվոլ յուցիայի և միկ

րոէվոլ յուցիայի համեմատական աղ յուսակը
(սլայդ 7):
•	Կազմե՛ք ճիշտ համապատասխանու
թյուն (սլայդ 8):
•
Լրացրե՛ք գծապատկերը: Համապա
տասխան վանդակներում տեղադրե՛ք տրված
եզրույթների համարները: Հիմնավորե՛ք ձեր
ընտրությունը (սլայդ 9):
•	Վերնագրե՛ք և մեկնաբանե՛ք (սլայդեր
10, 11, 13, 14, 19, 20, 21):
•
Լրացրե՛ք էվոլ յուցիայի հիմնական
ուղղություններին և դրանց տանող ուղիներին
վերաբերող գծապատկերը (սլայդ 15):
•	Վերնագրե՛ք և լրացրե՛ք տրված հա
մեմատական աղ յուսակը (սլայդ 16):
•
Ինչպիսի՞ տեսակներ են պատկեր
ված: Ի՞նչն է նրանց համար ընդհանուր:		
(սլայդ17):
•
?– նշաններով էվոլ յուցիայի ո՞ր ուղի
ներն են ներկայացված: Մեկնաբանե՛ք: Նկա
րում էվոլ յուցիայի ո՞ր ուղին չի երևում (սլայդ
18):
•
Լրացրե՛ք պնդումները և լրացրած բո
լոր բառերի առաջնատառերով ստացե՛ք նոր
բառ (պետք է ստացվի «կյանք» բառը – սլայդ
22):
•
Լրացրե՛ք քառաբաժանը (սլայդ 23):
III – Իմաստի ընկալման փուլ`
Աշակերտները ստանում, որից հետո լրաց
նում են համապատասխան առաջադրանքնե
րով թերթիկները: Երեք խմբերից յուրաքան
չյուրն ունենում է թեմայի տարբեր դասերին
վերաբերող տարաբնույթ առաջադրանքներ:
Դրանք են.
I խումբը` 1, 4, 8,13,17,18, 20, 23 սլայդեր
II խումբը` 2,7,11,14,15,17, 19, 23 սլայդեր
III խումբը` 3, 5, 9, 10, 12, 16, 21, 23 սլայդեր
(18 ր)
IV – Կշռադատման փուլ`
1. Հանձնարարված առաջադրանքներին
համապատասխանող աղ յուսակները հա
ջորդաբար ցուցադրվում են էլեկտրոնային
գրատախտակին, որոնք լրացվում, մեկնա
բանվում են խմբերի խոսնակների կողմից:
Վերջիններս նաև ստուգիչ հարցեր են տալիս
մյուս խմբերին և պատասխանում նրանց կող
մից առաջադրված հարցերին: Լրացումներ,
ուղղումներ կարող է կատարել խմբի մյուս
անդամը, նաև այն աշակերտները, որոնք
պատասխանատու չեն այդ առաջադրանքի
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կատարման համար: Դա հաշվի կառնվի գնա
հատման ժամանակ: 		
(3 x 16 ր)
Ուսուցչի գործունեությունը – Ամբողջ դա
սի ընթացքում վերահսկել և ուղղորդել աշա
կերտների աշխատանքը:
Անդրադարձ`
1. Յուրաքանչյուր աշակերտ մեկնաբանում
է N 22 սլայդի լրացման արդյունքում ստաց
ված «կյանք» բառի իր ընկալումը:	   (4 ր)
2. Ուսումնասիրված նյութից բխող աշա
կերտների զուգորդական մտածողութունը
բացահայտելու նպատակով լրացնում են N 23
սլայդի «Քառաբաժան» աղ յուսակը, որի պա
հանջներն են.
1) Ի՞նչ էի զգում:
2) Ի՞նչն էր հետաքրքիր:
3) Դասից ի՞նչ կտանեմ հետս կյանք:
4) Ի՞նչ միավորով եմ գնահատում իմ այ
սօրվա աշխատանքն ու գիտելիքները: 6 ր)
3. Քառաբաժանի 4–րդ վանդակում աշա
կերտների ինքնագնահատականի միավորի
հիման վրա ձևավորել և հիմնավորել յուրա
քանչյուրի վերջնական գնահատականը՝ հաշ
վի առնելով նաև մյուս աշակերտների կատա
ՀԱՎԵԼՎԱԾ (սլայդեր)
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րած փոխադարձ գնահատումը: (4 ր)
4. Քննարկել աշակերտների կարծիքները
և բացահայտել դասի ուժեղ և թույլ կողմերը:
(2 ր)
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Որպես ամփոփում ավելացնեմ, որ ելնելով
անհրաժեշտությունից՝ առաջադրանքներից
շատերը կարելի է հեշտությամբ ձևափոխել`
համապատասխանեցնելով
գնահատման
տարբեր պահանջների: Դա վկայում է նաև
ուսուցչի մասնագիտական ու մանկավարժա
կան վարպետության մասին: Օրինակ` N 16
սլայդում ներկայացված աղ յուսակը կարելի է
տալ.
ա) հուշելով և՛ ընդհանուր վերնագիրը, և՛
երկու սյունակների վերնագրերը` դարձնելով
նվազագույն գնահատականի պահանջ,
բ) թեթև հուշմամբ` գրելով ընդհանուր վեր
նագիրը – միջին մակարդակի պահանջ,
գ) առանց հուշման, ընդհանրապես չնշե
լով աղ յուսակի վերնագիրը` առավելագույն–
մակարդակի պահանջ:
Հավելեմ, որ սահիկահանդեսում առկա
բոլոր նկարները վերցված են համացանցից:
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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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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ
Գոյություն ունեն տարբեր մեթոդներ,
որոնք ամրապնդում են ուսուցիչ–սովորող ու
սումնական կապը դասընթացի ընթացքում և
հանգեցնում ավելի լավ արդյունքների: Դրան
ցից մեկը համարվում է խաղային մեթոդների
կիրառումն օտար լեզուների ուսուցման մեջ:
«Որպեսզի ուղեղը սովորի, անհրաժեշտ է
զգացմունքներ արթնացնել, հուզել», – պնդում
են ուղեղի նեյրոդիդակտիկայով զբաղվող
գիտնականները։ Նրանք ունեն բազմաթիվ
ուսումնասիրություններ, որոնք ապացուցում
են՝ խաղային մեթոդի կիրառման և դրա ժա
մանակ առաջացած հուզական, նաև մրցակ
ցային զգացողություններն օգնում են ուղեղի
ընկալունակությանը: Ուսուցման նոր միտում
ներից է այսպես կոչված նեյրոդիդակտիկան,
որն ունի մեկ առանցքային մոտեցում. չկա ու
սուցում առանց զգացմունքների1:
Առանց ծավալվելու նեյրոդիդակտիկայի
և ուսման մեջ զգացմունքների կարևորու
թյան տեսական հարցերի շուրջ (քանի որ
դա շատ հե
տաքր
քիր, բայց ա
ռան
ձին քն
նարկում պահանջող թեմա է), սույն հոդվա
ծում անդրադարձ կկատարվի խաղերի կի
րառման փորձին, դրանց որոշ տեսակների
նկարագրին և ուսումնական գործընթացի
վրա դրանց ազդեցությանը:
Դասընթացների կազմակերպման ժամա
նակ շատ հաճախ դասավանդողների առջև
ծառանում է այն խնդիրը, թե ինչպես սովո
րողների մեջ առաջացնել հետաքրքրություն
առարկայի նկատմամբ, ինչպես նրանց լիար
ժեք ներառել ուսումնական գործընթացի մեջ
և դրդել լինել ավելի ակտիվ: Հաճախ առա
ջանում են իրավիճակներ, երբ սովորողների
հետ աշխատելու ավանդական եղանակները
չեն օգնում: Ուսման մեջ խաղերի կիրառման
անժխտելի արդյունավետությունը, կարծում
ենք, հենց այս փաստի վրա է հիմնված:
Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ այս մեթոդի
կիրառումը և ընձեռած հնարավորությունները
1 Games and Activities for the English as a Second Language
Classroom, England, 2003.
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դեռ բավարար չափով ուսումնասիրված չեն:
Դրա մի շարք բաղադրիչներ լայն կիրառում
չունեն: Բայց հենց խաղային մեթոդը կարող է
լուծել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են` ճա
նաչողական հետաքրքրասիրության ամրապն
դում, ուսումնական բարդ գործընթացի թեթ
ևացում, սովորողների մեջ ստեղծագործական
որակների ամրապնդում և ձևավորում, ինչպես
նաև զարգացնել դասավանդողի մասնագի
տական որակները և այն կապել ժամանակա
կից տեխնոլոգիաների և մոտեցումների հետ2:
Խաղերը (խաղային մեթոդի բնույթով) կարելի
է բաժանել հետևյալ կերպ.
•
Առարկայական
•	Սյուժետային
•	Դերային
•	Գործնական
•
Երևութական
•	Թատերականացված խաղեր3
Կոնիշևայի կարծիքով խաղային մեթոդը
ուսումնական գործընթացը դարձնում է ավե
լի տարողունակ և արդյունավետ: Որպես աս
վածի ապացույց՝ նա բերում է մի քանի փաս
տարկներ.
•	Խաղը դրդում է մասնակից սովորող
ներին ակտիվ ճանաչողության գործընթացի
և դրանով դառնում է ուսումնական գործըն
թացը կազմակերպելու արդյունավետ մեթոդ:
•	Խաղային գործունեության ժամա
նակ առաջին պլանում են սովորողը և նրա
գործունեությունը. սա գործնական հմտու
թյուններ ձեռք բերելու յուրատեսակ փորձ է,
որը հնարավորություն է տալիս յուրացնելու
մատուցվող նյութի մինչև 90 տոկոսը:
•	Խաղն ազատ գործունեություն է, որը
տալիս է ընտրության, ինքնաարտահայտ
ման, կողմնորոշման և ինքնակրթության
հնարավորություն:
•	Խաղն ունի որոշակի արդյունք, որը
խթան է դառնում սովորողի համար, հասնել
2 Гальскова Н. Д., Современная методика обучения
иностранным языкам, М., 2000.
3 Бим И. Л., Методика обучения иностранным языкам,
М., 1977.
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որոշակի նպատակի (հաղթանակ) և գիտակ
ցել այդ նպատակի միջոցները:
•	Խաղում թիմերը կամ առանձին սո
վորողներն ի սկզբանե հավասար են (չկան
լավ ու վատ սովորողներ. կան խաղացող
ներ), արդյունքը կախված է հենց խաղացո
ղից, նրա պատրաստվածության, ունակու
թյունների, հմտությունների և բնավորության
մակարդակից:
•
Մրցակցությունը խաղի անբաժանե
լի մասն է: Այն խթանում է, որպեսզի սովո
րողներն ակտիվ ներառվեն գործընթացում:
Ստեղծվում է հարմարավետության վիճակ
ամբողջ գործընթացի ժամանակ:
•
Խաղում միշտ կա ինչ–որ գաղտնի,
անհայտ երևույթ կամ պատասխան: Դա ակ
տիվացնում է սովորողի մտավոր գործունե
ությունը և դրդում է նրան գտնելու պատաս
խանը1:
Բացի ուսումնական մեթոդ լինելուց՝ խա
ղը մարդկային զարգացման պատմությանն
անընդհատ ուղեկցող գործընթաց է: Դա ին
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության հիմքերից
մեկն է: Մարդկային գործունեության ընթաց
քում խաղը կատարում է հետևյալ գործա
ռույթները.
•
զվարճանք (սա խաղի հիմնական
գործառույթն է՝ ուրախացնել, առաջացնել հե
տաքրքրություն),
•	հաղորդակցային (հիմնվում է շփման
միջոցների վրա),
•	խաղաթերապևտիկ (մի շարք խն
դիրների հաղթահարում, որոնք առաջանում
են կյանքի գործունեության տարբեր ոլորտ
ներում),
•
ինքնաիրացում (ունակությունների և
թաքնված հնարավորությունների արտահայ
տում),
•	միջշակութային հաղորդակցում (բո
լոր մարդկանց համար նույնական սոցիալ–
մշակութային արժեքների յուրացում),
•	սոցիալականացում
(հասարակա
կան ընդհանուր հարաբերությունների մեջ
ներառում),
•	գեղագիտական (հաճույքը, որն
ստանում են խաղից)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.

Ակնհայտ է, որ խաղերը մանրակրկիտ
մտածված լինելու, ճիշտ, տեղին կազմակեր
պե
լու դեպ
քում ոչ մի
այն կա
րող են օգ
տա
գործվել որպես կարճ ընդմիջումներ ուսուց
ման գործընթացում, այլև այդ գործընթացն
ամբողջովին կարող է հիմնված լինել տա
րատեսակ խաղերի և խաղային գործունեու
թյունների վրա, կարող է լինել ուսումնական
ամբողջական մեթոդ:
Կարծում եմ` այս մեթոդը լավ է գործում և
հաջողված այլընտրանք է լեզվի ուսուցման
հատկապես սկզբնական փուլում, երբ սովո
րողները դեռ արտահայտվել չեն կարողա
նում, որպեսզի հաղոդակցվելու գործառույթ
իրականացնեն, իսկ մեծ քանակի նոր բա
ռապաշարի յուրացումը դժվար է հատկապես
դպրոցական տարիքի երեխաների համար։
Նրանց այս փուլը դանդաղ ու ձանձրալի կա
րող է թվալ: Նշեմ, որ ստորև նկարագրված
խաղերը հիմնականում A1–A2 մակարդակնե
րի համար են նախատեսված, բայց կարող են
հարմարեցվել նաև B–C մակարդակներին:
Եղել են խաղային գործունեության տե
սակներ, որոնք ակնկալվող արդյունքի չեն
բերել կամ ոչ բոլոր խմբերում են գործել մի
ատեսակ հաջողությամբ, ցանկացած դեպ
քում նախապես ճշգրիտ կանխատեսելու
արդյունքը դժվար է, միայն ամեն կոնկրետ
խաղի փորձարկմամբ է հնարավոր լինում
պարզել դրա արդյունավետությունը տարա
տեսակ խմբերում:
Փորձենք առանձնացնել ու նկարագ
րել այդ խաղերից ամենաահաջողվածները,
որոնք կիրառել ենք ուսումնական գործըն
թացում:
Նոր թեմատիկ բառապաշարի ներկա
յացման ու մտապահմանն ուղղված խաղեր.
սկսեմ նրանից, որ ցանկացած խաղային
գործունեություն շատ ավելի ակտիվ ու ար
դյունավետ է, եթե դրանում կա մրցակցային
տարր. այսինքն, եթե խումբը բաժանում ենք
երկու մեծ թիմի կամ մի քանի փոքր թիմերի,
ցանկալի է՝ պատահական սկզբունքով, ոչ թե
իրենց ցանկությամբ կամ ուսուցչի ցուցմամբ,
քանի որ այդպես բողոքներ չեն լինում: Խու
սափում եք միշտ նույն թիմերն ունենալուց (ի
դեպ, փորձը ցույց է տալիս, որ մոտ ընկեր
ները, տարբեր թիմերում հայտնվելով, շատ
ավելի ակտիվ են մրցում իրար հետ). պատա
հական բաժանումը կարելի է անել տարբեր
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կերպ: Մենք դա անում ենք թղթերի վրա գրե
լով մի շարք անգլախոս և նույնքան ոչ անգլա
խոս երկրների անուններ, այնուհետև դրանք
հակառակ երեսով շուռ ենք տալիս, խառնում
և առաջարկում յուրաքանչյուր մասնակցի
վերց
նել կույ
տից մի թղ
թիկ: Բո
լոր նրանք,
ովքեր վերցրել են անգլախոս երկրի անվան
վամբ թղթիկ, կկազմեն առաջին խումբը, ով
քեր` ոչ անգլախոս, կլինեն երկրորդ խմբում:
Նույնը կարելի է անել՝ բառերի ցանկացած
երկու տարբեր իմաստային խումբ ընտրե
լով: Վիճակահանությունից հետո, երբ թիմե
րը ձևավորվում են, սկսում ենք բուն մրցույթի
գործընթացը:
Թիմի կարևորությունը և թիմային գիտակ
ցությունը առավել ընդգծելու համար առա
ջարկեք անուն ընտրել յուրաքանչյուր թիմի
համար, այն գրե՛ք թղթի կամ գրատախտակի
վրա` այնուհետև ամեն մեկի տակ ավելացնե
լով այդ թիմերի հավաքած միավորները:
Դասասենյակում առկա առարկաների
անունները սովորելու կամ վերհիշելու համար
կարելի է դրանք գրել կպչուն թերթիկների
վրա՝ ամեն թիմի համար մի գույնի թղթիկներ
ընտրելով: Սահմանված ժամանակում ամեն
թիմ պետք է հասցնի փակցնել թղթիկները
համապատասխան առարկայի վրա յուրա
քանչյուր ճիշտ պատասխանի համար ստա
նալով մեկ միավոր:
Տարբեր մասնագիտություններին բնորոշ
մասնագիտական բառապաշարին ծանոթա
նալու համար խաղում ենք «Ո՞վ եմ ես» խա
ղը: Հարկավոր է նախապես պատրաստել
տարբեր մասնագիտություններ պատկերող
նկարներ, ինչպես նաև մասնագիտություն
ների անունների ցուցակը յուրաքանչյուր
խմբի համար: Նախ ծանոթանալով ցուցա
կին և պարզաբանելով նոր բառերը` սկսում
ենք խաղը: Ամեն թիմից հերթով մի մասնա
կից սեղանից վերցնում է մի նկար այնպես,
որ մյուս մասնակիցները չտեսնեն, թե ինչ է
պատկերված, և անձայն շարժումներով փոր
ձում է բացատրել, թե դա ինչ մասնագիտու
թյուն է: Թիմակիցները փորձում են գուշակել
և ասել մասնագիտության անգլերեն անվա
նումը` յուրաքանչյուր գուշակված բառի հա
մար ստանալով մեկ միավոր: Սահմանեք
երկու միավոր, եթե բառը ավելի շուտ գուշա
կի հակառակորդ թիմը, և պայքարը կտրուկ
կթեժանա, և երկու թիմերին կստիպեք ամ
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բողջ ընթացքում ուշադիր լինել ու մասնակ
ցել խաղին:
Սննդին վերաբերող բառապաշարը բա
վական հեշտ է սովորեցնել «Դոմինո» խաղի
միջոցով` դասական դոմինոյի խաղաքար
տերը փոխարինելով մեր թեմային վերա
բերող քարտերով` մի կողմում ուտելիքների
պատկերներով, մյուս կողմում՝ դրանց անուն
ներով: Քարտերը բաժանվում են ոչ թե ան
հատական, այլ ամեն թիմին վեցական կամ
ութական, և քայլերը կատարվում են հերթով
երկու թիմերի միջև. այն թիմը, ում խաղա
քարտերը առաջինը վերջանան, կճանաչվի
հաղթող և կստանա 5 միավոր: Եթե բառա
պաշարը նոր է խաղացողների համար, նպա
տակահարմար է երկու թիմերին տրամադրել
բառապաշարի հուշող ցանկը, որի ընթաց
քում կարող են օգտվել: Պարտված թիմը
հավել յալ միավորներ կարող է վաստակել
և հավասարեցնել հաշիվը, եթե կարողանա
ճիշտ անվանել հակառակորդ թիմի կողմից
ընտրված 5 ուտելիք՝ արդեն առանց հուշող
ցանկին նայելու:
Հագուստի վերաբերյալ բառապաշարն
ամրապնդելու համար կարելի է հաճախ կի
րառել «Dobble» խաղը: Այս խաղն հատկապես
տարածված է իսպանախոս երկրներում, բայց
արդյունավետ է նաև անգլերենի ուսուցման
համար: Խաղի համար նախապես պատրաս
տում ենք հագուստի տարբեր մասեր պատկե
րող քարտեր (քարտերը պատրաստելու աշ
խատանքը կարելի է անել սովորողների հետ
միասին` ընթացքում նաև ներմուծելով նոր
բառապաշարը): Քարտերը պատրաստված
են այնպես, որ յուրաքանչյուր երկու խաղա
քարտ միայն մեկ ընդհանուր պատկեր ունեն,
խաղացողներից յուրաքանչյուրին տրվում է
մեկ խաղաքարտ, և սեղանի կենտրոնում դր
վում մնա
ցած քար
տե
րը ե
րեսն ի վեր ի
րար
վրա դարսած այնպես, որ երևա միայն առա
ջին քարտի պատկերները: Խաղը սկսվելուն
պես յուրաքանչյուր մասնակից պետք է գտ
նի իր քարտի և կենտրոնում դրված քարտի
միևնույն պատկերը և անվանի այն անգլերեն։
Ճիշտ անվանելու դեպքում իրեն է վերցնում
սեղանի վրայի քարտը: Այնուհետև մասնա
կիցները փնտրում են հաջորդ խաղաքարտը
և իրենց վերցրած վերջին քարտի նույն պատ
կերը ու այդպես շարունակ` փորձելով հնարա
վորինս շատ քարտեր հավաքել:
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Խաղը բավական ակտիվ է և մեծ խմբե
րում չափազանց աղմկոտ կարող է ստացվել,
այնպես որ նպատակահարմար է անցկացնել
փոքր խմբերով:
Ուրախ հարց ու պատասխան է ձևավոր
վում «Իսկ դո՞ւ երբ ես լողանում» խաղի մի
ջոցով` մեր շրջանում ոմանց ծանոթ «Բլիբել»
անվամբ: Մասնակիցներից մեկը (թիմերով
խաղի դեպքում` երկուսը) առանձնանում է
սենյակում, իսկ սենյակը փոքր լինելու դեպ
քում մի քանի վայրկյանով լքում է այն, մինչ
մյուսները պահում են առօրյա գործողություն
ցույց տվող մի բայ: Ներս մտնողը (մտնողնե
րը) պետք է հարցերի միջոցով գուշակի, թե
ինչ բառ է պահված` իր հարցերը կազմելիս
որպես փոխարինող բառ օգտագործելով «լո
ղանալ» բառը և խոնարհելով այն համապա
տասխան դեմքով և թվով: Խաղը նպաստում
է և՛ հարցերի ձևակերպման մեջ հմտանալուն,
և՛ տարբեր դեմքերով կիրառելուն անգլերենի
անդրադարձ բայերը, որոնց գործածությու
նը որոշակի բարդություն է ներկայացնում
(լողանալ բայը անդրադարձ բայ է): Կարող
են օգտագործվել այնպիսի հարցեր, ինչպես
«դու սիրո՞ւմ ես լողանալ, քանի՞ անգամ ես լո
ղանում, լողանալիս ի՞նչ ես օգտագործում, լո
ղանալուց հետո քեզ ինչպե՞ս ես զգում» և այլն՝
փորձելով պատասխաններից գուշակել, թե
ինչ բառ է թաքնված «լողանալ» բառի հետ
ևում: Միավ
 որ է ստանում այն թիմը, ում ներ
կայացուցիչն առաջինն է գուշակում բառը:
Ածականների համեմատական աստիճա
նը կարելի է կիրառել հետևյալ մրցության մեջ:
Անգլերենում, ինչպես և շատ լեզուներում,
մարդկանց, իրերը կամ երևույթները նկա
րագրելու համար դրանք համեմատում են որ
ևէ կենդանու կամ կերպարի հետ, և դրանցից
շատերը կայուն արտահայտություններ են
դառնում լեզվի մեջ, այսպես, օրինակ` «կրի
այից ավելի դանդաղ», «բույսի պես պասիվ»,
«այծից ավելի գիժ», «ավելի ծանր, քան կովը՝
գրկած» և այլն: Նախ սովորողներին ծանո
թացնում ենք նման արտահայտություններին՝
բացատրելով դրանց միջոցով համեմատու
թյան ձևերը, այնուհետև երկու թիմերին բա
ժանում ածականների միևնույն ցանկը, որը
պետք է օգտագործեն նմանատիպ արտա
հայտություններ կազմելու համար: Երբ բոլոր
բառերի իմաստը պարզաբանված է, դասա
վանդողը հերթով ցուցադրում է պատկերներ,

որոնց շուրջ թիմերը պետք է հասցնեն ճիշտ
արտահայտություններ կազմել: Հաղթում է
իմաստով և ձևով ճիշտ ավելի շատ արտա
հայտություններ կազմած թիմը:
Հաճախ օգտագործվող բառախաղերից
մեկը` խառնված տառերով բառը գուշակելու
խաղը, կարելի է մի փոքր ձևափոխել և ավելի
հետաքրքիր դարձնել: Ակտիվ շարժում մտց
նելու համար կարելի է երկու թիմերին խնդ
րել, որ եր
կու շար
քով կանգ
նեն գրա
տախ
տակի դիմաց, և երբ ուսուցիչը ցույց է տալիս
խառնած տառերով բառը (օգտագործելով
կա՛մ թուղթ, կա՛մ գրատախտակ, կա՛մ պրոյեկ
տոր, կա՛մ կպչուն թղթեր), շարքի առաջին
կանգնած մասնակիցը վազում է գրատախ
տակի մոտ (կամ պրոյեկտվող համակարգչի)
և գրում ճիշտ բառը. թիմի մյուս անդամները
կարող են նրան հուշել բառը: Իր թիմի հա
մար միավոր է վաստակում այն մասնակիցը,
որը առաջինը կգրի ճիշտ բառը: Այնուհետև
խաղը շարունակվում է նոր բառով և շարքի
երկրորդ անդամների մասնակցությամբ: Կպ
չուն թղթերի կիրառումը զգալի հեշտացնում է
ընթացքը և հնարավորություն է տալիս իրա
կանացնելու խաղը ցանկացած միջավայրում,
որտեղ որևէ պատ կա1:
«Ճիշտ թե սուտ» խա
ղը օգ
նում է ամ
րապնդելու բայերի (հատկապես անկանոն)
խոնարհումը: Նախապես ընտրված մի շարք
բայեր են ներկայացվում մասնակիցներին,
և յուրաքանչյուր թիմի հանձնարարվում է
դրանցով կազմել հինգական նախադասու
թյուն, որոնցից երեքը՝ ճիշտ, երկուսը` սուտ:
Այնուհետև թիմերը փոխանակում են իրենց
կազմած նախադասությունները և փորձում
գտնել հակառակորդ թիմի կազմած սուտ նա
խադասությունները2:
Տարբեր թեմատիկ բառապաշարների
ընդհանուր կրկնության համար առաջարկում
եմ հետևյալ հետաքրքիր խաղը. ընտրում ենք
մեր ցանկացած թեմատիկ խմբերը (կենդա
նի, երկիր, գույն, ուտելիք, մասնագիտու
թյուն…), դրանք հերթականությամբ համա
րակալում, ինչպես այստեղ:
Կողքի սյունակում յուրաքանչյուր համարի
հետ միասին ընտրում ենք մեկ տառ, որով էլ
պետք է թիմերը կարողանան համապատաս
1 Пособие для учителя, М., 2000.
2 Building Blocks for English by Sarah Philpot, England:
Delta Publishing, 2000.
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խան ոլորտի բառ գտնել: Օրինակ E 5, 5 համա
րի տակ գրված է կենդանի, ուրեմն նշանակում
է e տառով կենդանու անուն (կամ անուններ)
պետք է գրվի, ասենք՝ elephant (փիղ), և այդ
պես շարունակ: Առաջինը բոլոր տողերը լրաց
նող թիմը ասում է` STOP՝ այդպիսով կանգնեց
նելով խաղը: Յուրաքանչյուր թիմ կարդում է
իր գրած բառերը և ստանում այնքան միավոր,
որքան ճիշտ գրված բառ ունի։
Կրկնության համար կարելի է օգտագոր
ծել նաև Аlphabet soup «Տառերի ապուր» խա
ղը, որտեղ յուրաքանչյուր թիմի տրվում է խա
ղին վերաբերող, նախապես պատրաստված
թերթիկներ:
Յուրաքանչյուր թիմ նախ ընտրում է բա
ռերի այն ցանկը, որն օգտագործելու է, և
գրում է դրանք աջ կող
մի սյու
նա
կում, այ
նուհետև հարկավոր է տեղադրել այդ բոլոր
բառերը վանդակների մեջ` ուղղահայաց, հո
րիզոնական կամ անկյունագծով, մեկ տառ
– մեկ վանդակ սկզբունքով: Խաղը ավելի
բարդ կլինի, եթե բոլոր բառերը վանդակ
ներում տեղադրելուց հետո ազատ մնացած
վանդակները լցվեն պատահական տառե
րով: Հետո թերթիկները փոխանակվում են, և
մինչև որոշակի ժամանակի լրանալը թիմերը
պետք է փորձեն հնարավորինս շատ թաքն
ված բառեր գտնել:
«Այո թե ոչ» խաղի ժամանակ ընտրվում է
մի խաղացող, ով մտքում բառ է պահում, կամ
կարելի է նախօրոք նկարներ պատրաստել և
պատահական մեկն ընտրել: Թիմերից յուրա
քանչյուրը հերթով մեկական հարց է տալիս,
որին բառը պահող մասնակիցը պատասխա
նում է միայն այո կամ ոչ: Օգտակար է նկա
րագրող ածականները կրկնելու համար, ինչ
պես նաև «կա – չկա, ունենալ, ինչ–որ բանի
համար լինել» և այլ արտահայտություններ
ամրապնդելու համար: Հաղթում է առաջինը
բառը ճիշտ գուշակած թիմը1:
Մի քիչ ավելի բարդ տարբերակ է հայտ
նի «Tabu» խաղը, որում խաղաքարտերի վրա
նշվում է ոչ միայն թաքնված բառը, որը մաս
նակիցը պետք է բացատրի բառերով, այլև ևս
երեք տաբու բառ, որոնք բացատրողը չի կա
րող օգտագործել:
Ուրախ, բայց արդեն ոչ մրցութային գոր
ծունեություն է «Խենթ պատմությունը», որ
1

Նույն տեղում:
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տեղ մասնակիցները, հերթով իրար փոխան
ցելով հարցերով թերթիկը, պետք է անգլերեն
պատասխանեն յուրաքանչյուրը մեկ հարցի`
փոխանցելուց առաջ ծալելով իր լրացրած
հատվածն այնպես, որ հաջորդ լրացնողը
չտեսնի պատասխանը: Երբ բոլոր հարցերին
պատասխանել են, թերթիկը բացվում է, և
իրար հետևից ընթերցվում են պատասխան
ները` հաճախ զվարճալի կամ զավեշտալի
պատմություն դարձած:
Ոչ թիմային, այլ անհատական խաղային
գործունեություններից մեկն է նաև «Պատշ
գամբները»` ուղղված ներկա շարունակական
ժամանակի գործածությանը: Նախ ցուցադր
վում է «Balcones» կարճ մուլտֆիլմը։
Միասին նկարագրում ենք յուրաքանչյուր
հերոսի գործողությունները, այնուհետև խնդ
րում ենք սովորողներին նկարել երեք կամ
չորսհարկանի տուն` իր պատշգամբներով,
իսկ ամեն պատշգամբում որևէ պարզ գործո
ղություն կատարող մարդ: Նկարները ավար
տելուց հետո խնդրում ենք փոխանակել
դրանք և առաջարկում գրել յուրաքանչյուր
պատշգամբի կողքին, թե այդ պահին ինչ է
անում այնտեղ գտնվող մարդը կամ մարդիկ:
Ստացվում է բավական կրեատիվ1:
Խաղային մեթոդի ուսումնական հնա
րավորությունների և արդյունավետության
մասին հայտնի է վաղուց: Բազմաթիվ գիտ
նականներ, որոնք զբաղվել են օտար լեզու
ների դասավանդման մեթոդաբանությամբ,
արդարամտորեն ուշադրություն են դարձ
րել խաղային մեթոդի արդյունավետության
վրա: Դա բա
ցատր
վում է նաև նրա
նով, որ
խաղերում ի հայտ են գալիս անհատին բնո
րոշ, երբեմն նույնիսկ անակնկալ համարվող
կարողություններ` տվյալ սովորողի համար:
Հեյզինգան նշում էր. «մարդկային մշակույթն
առաջացել և զարգանում է որպես խաղ»:
Ամփոփելով՝ հարկ ենք համարում փաս
տել, որ խաղային մեթոդը շատ արդյունավետ
է կիրառել ու հատկապես անգլերենի ուսուց
ման գործընթացում: Այն հնարավորություն է
տալիս սովորողին յուրացնելու ներկայացված
նյութի մինչև 90 տոկոսը: Խաղային մեթոդը,
բացի զուտ ուսումնական գործառույթներից,
խթան է հանդիսանում, որպեսզի սովորողի
մեջ ձևավորվեն և զարգանան կիրառելի այլ
հմտություններ 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.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
Р. АХВЕРДЯН
В этой статье описывается игровой метод, который широко применяется в преподава
нии иностранных языков. Игровой метод, наряду со многими педагогическими методами,
довольно эффективный метод. Во многих случаях применение этого метода даёт возмож
ность учащимся усвоить до 90%–ов преподаваемого материала. В статье даётся основная
характеристика метода и решаемые задачи, а также – описываются ряд видов игр, которые
применяются в учебном процессе.
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Երաժշտությունն աշակերտի գեղարվես
տական ու գեղագիտական դաստիարակ
ման լա
վա
գույն մի
ջոցն է։ Այն հարս
տաց
նում է աշակերտի հոգևոր ներաշխարհը,
ձևավորում է նրա սեփական վերաբերմուն
քը բարության, գեղեցկության նկատմամբ։
Երաժշտությունն աշակերտին հաղորդակից
է դարձնում համամարդկային արժեքներին
և միաժամանակ նպաստում է ազգային գի
տակցության ձևավորմանը։ Երաժշտությու
նը, հուզական բնույթի հետ մեկտեղ, ունի
նաև ճանաչողական գործառույթ և դրա ու
սումնասիրումը նպաստում է ոչ միայն զու
գորդական, այլ նաև տրամաբանական,
վերլուծական մտածողության զարգաց
մանը։ Դրա հետ մեկտեղ երաժշտությունն
աշակերտին վարժեցնում է խմբային աշխա
տանքին, կարգ ու կանոնին, կարգապահու
թյանը։ Բացի այդ, որպես սեփական գիրն
ունեցող հաղորդակցական լեզու, երաժշտու
թյունն աշակերտի համար ստեղծում է ցան
կացած հասարակության հետ շփվելու լայն
հնարավորություններ (3, 6–8)։
Երաժշտության դասավանդման նպա
տակն է.
•
աշակերտին
ձևավորել
որպես
կիրթ, կուլտուրական մարդու՝ երաժշտու
թյան ոլորտում նրան համապատասխան
գիտելիք տալու ճանապարհով,
•
աշակերտի
գեղարվեստական–
երաժշտական դաստիարակումը՝ ժողովր
դական ու դասական երաժշտության նմուշ
ներին ծանոթացնելու ճանապարհով,
•
նրա ներգրավումը ստեղծագործա
կան գործունեության մեջ և դրա համար ան
հրաժեշտ կարողությունների ու հմտություն
ների զարգացումը։
Հանրակրթական դպրոցում «Երաժշտու
թյուն» առարկան նախատեսում է աշակեր
տին ընդհանուր և ոչ թե մասնագիտական
գիտելիքի հաղորդում։ Բոլոր երեխաները
տարբեր երաժշտական տվյալներ ունեն,
դրա համար դասընթացի բազմազան ուղ
ղություններն աշակերտին հնարավորու
թյուն են տալիս զարգացնելու և ի հայտ բե
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րելու սեփական հետաքրքրությունները (2,
4)։
Երաժշտության զուգորդական բնույթը
նպաստում է այդ առարկայի ինտեգրմանն
այլ գիտական ճյուղերին, օրինակ՝ տեսո
ղական, թատերական արվեստին, պարին,
պոեզիային, գեղարվեստական գրականու
թյանը, պատմությանը, մաթեմատիկային,
ինֆորմատիկային, ֆիզիկային և այլն, ինչը
գրավչություն է ընձեռում ուսումնական գոր
ծընթացին։
Երաժշտության դասերն արդյունավետ
կազմակերպելու նպատակով նախ և առաջ
անհրաժեշտ է տիրապետել այնպիսի մեթո
դիկայի, որի կիրառմամբ հնարավոր է արթ
նացնել երեխայի հետաքրքրասիրությունը
երաժշտության հանդեպ։ Այս հարցի առջև
են կանգնած մեր երաժիշտ մանկավարժնե
րը։ Այսօր դպրոցներում նրանք հետամուտ
են հետևյալ հարցի լուծմանը. «Ինչ և ինչպես
սովորեցնել աշակերտին»։ Սակայն «Ինչով և
ինչպես հրապուրել սովորողին» հարցն ան
գամ չեն էլ բարձրացնում։ Երաժշտությանը,
որպես դպրոցական ուսուցման առարկայի,
առաջին հերթին պետք է մոտենալ որպես
արվեստի` մարդու կողմից արարված ստեղ
ծագործության, այլ ոչ թե որպես ուսումնասի
րության ենթակա գիտաճյուղի։ Երաժշտու
թյան դասերը, չմերժելով խմբերգային
երգեցողության կարևորությունը և ազգային
ավանդույթներն այդ բնագավառում, իրենց
առջև դնում են առավել լայն խնդիրներ.
ներգրավել աշակերտներին երաժշտական
արվեստի մեծ աշխարհում, սովորեցնել
նրանց սիրել և հասկանալ երաժշտությունը`
իր տեսակների, ժանրերի և ձևերի բազմա
զանությամբ, այլ խոսքով` դաստիարակել
աշակերտների մեջ երաժշտական մշակույթ`
որպես հոգևոր մշակույթի մի մաս (1, 10–12)։
«Երաժշտություն» առարկայի գրեթե բո
լոր ծրագրերի հիմքում դրված են երեք հե
նա
կե
տեր` ե
րգ, պար, քայ
լերգ։ Սրանք են
այն հիմնական ոլորտները, որոնցից յուրա
քանչյուրի մասին կարելի է ասել «բնագա
վառ», «ժանր», «ձև», «բնույթ»։ Այս երեք տե
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սակները հնարավորություն են տալիս մեծ
երաժշտական արվեստի նմուշները ներառել
երաժշտության դասերի մեջ` ապահովելով
երաժշտության սերտ կապը կյանքի հետ։
Հենվելով այդ «երեք կետերի» վրա` առա
ջին դասարանցին անմիջապես ընկղմվում է
երաժշտական աշխարհի այդ երեք գրավիչ
խորաններում։
Հենվելով այդ «երեք կետերի» վրա` ուսու
ցիչը հնարավորություն է ստանում աննկատ,
առանց հատուկ ջանքերի երեխաներին տա
նել ցանկացած բարդ երաժշտական արվես
տի բնագավառ` օպերա, բալետ, սիմֆոնիա,
կանտատ։
Ըստ երաժշտության ուսումնական պլա
նի՝ հանրակրթական դպրոցի երեք աստի
ճաններում էլ նախատեսված է երաժշտու
թյան դասավանդումը. տարրական ու
բազային աստիճանում՝ պարտադիր, իսկ
միջնակարգ աստիճանում՝ կամընտրական
առարկաների տեսքով (2, 16)։
Տարրական աստիճանում առանձնա
պես մեծ է երաժշտության առարկայի կար
ևորությունը, երբ դեռևս ամբողջովին չեն
դրսևորվել երեխայի բնածին, բնական կա
րողությունները, բնազդները, և անհրաժեշտ
է բացահայտել, առաջնորդել դրանք։ Երե
խայի համար հարազատ տարբեր զվարճա
լի ակտիվությունների միջոցով տեղի է ունե
նում նրա հետաքրքրումը երաժշտությամբ։
Այս աստիճանում երաժշտության առարկան
նախատեսում է կիրարկել աշակերտնե
րի ստեղծագործական կարողությունները,
նրանց ընդգրկել համատեղ ստեղծագործա
կան գործընթացներում և հաղորդել տրված
աստիճանում նախատեսված գիտելիքները։
Բազային աստիճանում երաժշտության
դասաժամերին ձեռք բերած գիտելիքը և
կարողություններն ու հմտությունները դեռա
հասի համար դյուրին են դարձնում սեփա
կան անձի որոնման և ինքնահաստատման
գործընթացը։ Դա դեռահասի զարգացման
ու նրա հետաքրքրությունները ճիշտ կառա
վարելու լավագույն միջոցն է, և զգալիորեն
կմեղմացնի այն քննադատական վերաբեր
մունքը շրջակա միջավայրի նկատմամբ,
որը կարևոր է այդ տարիքի համար։ Պետք է
նկատի առնել նաև այն, որ արվեստի ստեղ
ծագործությունը հասկանալու կարողությու
նը ենթադրում է նաև տարբեր կարծիքների

և աշխարհայացքների նկատմամբ հանդուր
ժողականություն։
Միջնակարգ աստիճանում աշակերտին
հնարավորություն է տրվում, սեփական հե
տաքրքրությունների համաձայն, ընտրել
առաջարկված դասընթացներից մեկը։
Երաժշտության դասավանդումը տարած
վում է երեք ուղղությամբ.
1.	գործնական կարողություններ ու
հմտություններ,
2.	հաղորդակցություն, մեկնաբանու
թյուն,
3. երաժշտական ստեղծագործության
ընկալումը համատեքստում։
Բոլոր ուղղությունների շրջանակներում
դասավանդումն ընթանում է զուգահեռա
բար ու սերտ փոխկապակցված։
Գործնական կարողություններ ու հմ
տություններ
Այս ուղղության շրջանակներում աշա
կերտները ձեռք են բերում և ձևավորում են
գործնական հմտություններ, որոնք ծառա
յում են նրանց ստեղծագործական կարողու
թյունների բացահայտմանն ու կիրարկմանը։
Աշակերտները հաղորդում են լսած
երաժշտական
ստեղծագործությունների
հուզական ու տեսական բովանդակությունը
կամ իրենց շրջապատում ստացած երաժշ
տական տպավորությունները։ Դրա համար
ընտրում և գործածում են արտահայտման
պատշաճ ձևերն ու արտահայտչամիջոցնե
րը, որոնց հետ ծանոթացել են երաժշտու
թյան դասաժամին։ Բացի այդ, երաժշտու
թյան դասաժամին աշակերտներն սկսում են
տիրապետել ծրագրման, կազմակերպման,
խմբային աշխատանքի հմտություններին։
Հաղորդակցություն, մեկնաբանություն
Երաժշտությունը, որ ճանաչված է որ
պես հաղորդակցական լեզու, բազմապիսի
ու բազմակի մեկնաբանությունների հնարա
վորություն է տալիս։ Այս ուղղության շրջա
նակներում աշակերտները սովորում են
երաժշտություն լսել, գնահատել, բանավեճի,
քննարկման ժամանակ՝ պատշաճ գրագետ
լեզվով ու վարվելակերպի նորմերի պահ
պանությամբ, հստակորեն արտահայտել
միտքը, հիմնավորել սեփական հայեցակե
տը, սկսում են տիրապետել նաև կոլեկտիվ
աշխատանքի մեթոդներին, զարգանում է
նրանց գնահատման և ինքնագնահատման
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կարողությունը։ Աշակերտները ներկա են
գտնվում ու մասնակցում են տարբեր միջո
ցառումների։ Սովորում են, որ երաժշտական
արվեստի ստեղծագործությունը միշտ ար
տահայտում է որոշակի գաղափար։
Երաժշտական ստեղծագործության ըն
կալումը համատեքստում
Այս ուղղության շրջանակներում աշա
կերտները տեղեկատվություն են ստանում
լսած ստեղծագործությունների՝ վրաց (ժո
ղովրդական ու մասնագիտական) ու համաշ
խարհային երաժշտության մշակույթի հայտ
նի նմուշների մասին, և դրանք կապում են
մշակութային ու պատմական համատեքստի
հետ։ Այդ տեղեկատվությունը տարբեր եղա
նակներով առնչվում է ամենօրյա իրադար
ձությունների հետ, աշակերտների փորձա
ռության հետ։ Նրանք ծանոթանում են վրաց
ու համաշխարհային երաժշտական մշակույ
թի ներկայացուցիչների՝ կոմպոզիտորների
ու կատարողների, երաժշտական գործիքնե
րի, տարբեր երաժշտական կոլեկտիվների
հետ։
Հանրակրթական դպրոցի սովորողների
կրթության և դաստիարակության ասպարե
զում ինչպես գրականությունն ու կերպար
վեստը, երաժշտությունը նույնպես նրանց
հոգևոր աշխարհը ձևավորող հզոր միջոց է։
Ներկայացնենք տարրական դասարաննե
րում «Երաժշտություն» առարկայի դասա
վանդման թեմատիկ պլանավորման նմուշօ
րինակ (1, 25)։
Թեմա` «Ինչպե՞ս ունկնդրել երաժշտու
թյունը»
Ինչ է նշանակում ունկնդրել երաժշտու
թյուն` խորասուզվել դրա հնչյունների մեջ,
բացահայտել բազմապիսի մտքեր, որոնք վե
րաբերում են մարդկային պարզագույն կեն
ցաղին, տարբերել, ճանաչել ու գնահատել
երաժշտական հյուսվածքների տարրերը,
հպվել, ապրումակցել, հետևել մարդկային
հոգու տվայտանքներին։ Երաժշտության
ունկնդրմամբ մարդկային հոգեվիճակների
փոփոխություններին հետևելն արվեստ է.
գոյություն ունի ուրախության, տխրության,
տագնապի ու այլ բնույթի երաժշտություն։
Թեմայի զարգացում
Երաժշտական
ստեղծագործության
ակունքը մանկությունն է` կյանքն իր բոլոր
իրավիճակներով, հարաբերություններով,
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զգացմունքների արտահայտմամբ` վարքով,
բազմապիսի ուրախություններով ու տխրու
թյուններով, հումորով, խաղերով։ Այդ ամենն
արտացոլված է կոմպոզիտորների ստեղծա
գործություններում։
Թեմայի գագաթնակետը
Երաժշտությունն ունի անսահմանափակ
հնարավորություններ` մարդու ներաշխարհի
և նրան շրջապատող երևույթների արտա
ցոլման համար։ Այն ի զորու է նկարագրե
լու, փոխանցելու մարդկային հոգու տարբեր
իրավիճակներ և այլն։ Երաժշտական լեզվի
յուրացմանն ուղղված առաջին քայլերը մե
ղե
դու «բ
նույթ», «տեմպ», «ռիթմ», «հն
չե
րանգ» հասկացությունների մեկնաբանումն
ու դրանց ամփոփումն են` գեղարվեստական
խոսքի, նկարի, գծի և գույնի նմանությամբ
և օրինակներով (ձմեռ–գարուն` բնության և
կյանքի օրինաչափ նորացում, այդ իրավի
ճակների արտացոլումը երաժշտության մեջ.
ծեսեր, խաղեր, տարբեր ազգերի երգեր,
պարեր)։
Թեմայի ամփոփում
Ունկնդրած և հնչող երաժշտության շուրջ
մտորումներ կատարելիս հարկավոր է երե
խաների ուշադրությունը բևեռել այն գաղա
փարին, թե ինչ է երաժշտությունը։ Երաժշ
տությունը ներթափանցում է երեխայի
առօրյան` ժողովրդական երգի, Կոմիտա
սի, Ա. Խաչատրյանի, Ա. Լուսինյանի և այլ
կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների
տեսքով։ Երեխայի մտքին ու հոգուն պետք
է հասց
նել, որ այս մե
ծա
նուն մարդ
կանց
համար երաժշտություն հորինելը կյանքի
իմաստն է և ապրելու կերպը։
Ներկայացնենք նաև չորրոդ դասարան
ներում «Երաժշտություն» առարկայի դասա
վանդման թեմատիկ պլանավորման նմուշօ
րինակ։
Չորրորդ դասարանում աշակերտները
ծանոթանում են «Իմ ժողովրդի երաժշտու
թյունըե և «Երաժշտությունը սահմաններ
չի ճանաչումե թեմաներին։ Այդ թեմանե
րը աշակերտների մեջ սեր և հետաքրքրու
թյուն են արթնացնում դեպի հայրենի երկի
րը, սեփական ժողովուրդը, դաստիարակում
ազգային արժանապատվության զգացում,
հարգանք հանդեպ հայրենի երկրի պատ
մությունը, մշակույթը, ազգի հոգևոր արժեք
ները։ Սեփական երաժշտական մշակույթի
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իմացությունից դեպի համամարդկայինի
ճանաչումը հնարավորություն է ստեղծում
աշակերտներին հարգալից և բարյացակամ
վերաբերմունք ունենալ նաև աշխարհի մյուս
ժողովուրդների արվեստի հանդեպ։
Թեմա՝ «Իմ ժողովրդի երաժշտությունը»
Աշակերտները ծանոթանում են հայ ժո
ղովրդական և կոմպոզիտորական երաժշ
տության նմուշներին, որը նրանց մեջ
ձևավորում է ինքնուրույն կարծիք ու վերա
բերմունք ազգային երաժշտության նկատ
մամբ։ Ծանոթանում են դարերից եկող ժո
ղովրդական երգին, երաժշտությանը և հայ
հինավուրց ազգային ծիսական տոնակա
տարություններին։ Աշակերտները հասկա
նում են, որ պետք է լավ իմանալ ազգային
երաժշտությունը, որն ամենալավ «բանա
լին» է համաշխարհային երաժշտական ար
վեստը հասկանալու և գնահատելու համար։
Թեմայի զարգացում
Երկար տարիների մանկավարժական
փորձս վկայում է, որ հայրենասիրական եր
գերը ամենաբուռն արձագանքն են գտնում
երեխաների մոտ։ Այս տարիքում երեխանե
րը գրեթե միաբերան անգիր գիտեն մեր ճա
նաչված և սիրված հայրենասիրական երգե
րը, երգեր նվիրված զինվորին, հայրենիքին,
մայրաքաղաքին և այլն։ Հաշվի առնելով, որ
օրեցոր ավելանում է հայրենիքին նվիրված
տարբեր ոճի և որակի քանակը՝ թեմայի դա
սավանդման առանցքային խնդիրն եմ հա
մարում աշակերտներիս մոտ զարգացնել
հայկական ժողովրդական և կոմպոզիտոր
ների երաժշտության տարբերությունները
զգալու և բնութագրելու կարողությունը, ծա
նոթացնել նրանց հայ մեծ կոմպոզիտորնե
րի (Կոմիտաս, Ա. Խաչատրյան) կյանքին և
ստեղծագործական գործունեությանը, ծա
նոթացնել հայկական ժողովրդական նվա
գարաններին և դրանց հնչողությանը (1, 56)։
Թեմայի գագաթնակետ
Երգեցողության համար առարկայի դպ
րոցական ծրագրից ընտրում եմ համա
պատասխան երգեր՝ «Մեր սիրելի Երևան»

– երաժշտ.` Ա. Բաբաջանյանի, խոսք` Ա.
Սահակյանի, «Հայր մեր» – տերունական
ա
ղոթք, մշակ.` Կո
մի
տա
սի, «Դու իմ Եր
ևան» – երաժշտ.` Ռ. Գալստյանի, խոսք` Ի.
Գալստյանի, «Ամեն սազի մեջն գոված» –
Սայաթ–Նովա, «Գովենք, ընկե՛ր, ուրախ սա
զով» – երաժշտ.` Ա. Խաչատրյանի, խոսք` Ա.
Գրաշու և այլն։
Երգերը լսում ենք, երգում միասին, ըն
թացքում տրվում են համապատասխան
բացատրություններ կապված հայկական
ժողովրդական երգերի երգչային ձայնածա
վալի, նոտաների ընկալման և արտաբեր
ման հետ։ Այս թեման ուսուցանելիս անհրա
ժեշտ եմ համարում՝
•	զարգացնել երգչային ձայնածա
վալը` 1–ին սոպրանո` դո–րե2 /մի2/, ալտ`
/սոփ/լափ–սի /դո2/,
•	զարգացնել հայ ժողովրդական,
հոգևոր և աշուղական երգերը մաքուր ին
տոնացիայով և արտահայտիչ կատարելու
կարողություն,
•	զարգացնել նոտաներով երկձայն
երգեր կատարելու կարողությունը,
•	զարգացնել հայկական, այլ ազգերի
և ժամանակակից պարեր կատարելու կարո
ղությունը,
•	զարգացնել առաջադրված խոսքե
րով և ռիթմով պարային, քայլերգային և եր
գային մեղեդիներ ստեղծելու կարողությու
նը,
•	ծանոթացնել տասնվեցերորդական
տևողության նոտայի գրությանը։
Թեմայի ամփոփում
Թեման ամփոփելիս միանգամից երկու
հիմնահարց եմ բարձրացնում իմ և աշա
կերտներիս առաջ՝ նախ ամրապնդել ձեռք
բերած երաժշխտական գիտելիքները, կա
րողանալ կապել դրանք նախորդ դասերին
յուրացրածի հետ և գտնել տրամաբանական
կապ, ապա՝ սիրել ազգային երաժշտությու
նը, ճանաչել և գնահատել մեր մեծերի ժա
ռանգությունը, ճիշտ վերարտադրել այն և
չաղավաղել անգրագետ մոտեցմամբ։
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«Երաժշտություն» առարկայի հանրակրթական դպրոցի չափորոշիչ և ծրագիր, Եր., 2012։
Յու. Յուզբաշյան, Ա. Փահլևանյան, Վ. Ավետիսյան, Երաժշտությունը 1–4–րդ դասարաններում,
Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, Եր., «Զանգակ–97», 2008 թ.։
Э. Абдулина, Е. Критекаг и др., Программы “Музыка”, Начальные классы, М., “Просвещение” 2007 г.
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МЕТОДИК А ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ
К. ВАРДАНЯН
Музыка самый лучший способ для художественно–эстетического воспитания учащихся.
Она обогащает духовный внутренний мир ученика, формирует его собственное отношение к
доброте и красоте. Для эффективной организации уроков музыки прежде всего надо обла
дать такой методикой, использование которой сможет разбудить интерес ученика к музыке.

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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HASMIK KARAPETYAN

ACTIVE TEACHING METHODS
OF THE ENGLISH LANGUAGE
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.
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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.
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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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ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Հ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Հոդվածում քննարկված է անգլերենի ուսուցման մեթոդական մի քանի առանձնահատ
կություններ: Հիմնավորված է, որ ուսուցման ակտիվ մեթոդներն այսօր լայն տարածում են
գտել աշխարհում օտար լեզուների մասնագետների պատրաստության գործընթացում:

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
А. КАРАПЕТЯН
В статье обсуждаются некоторые особенности преподавания английского языка. Обосно
ванно, что сегодня активные методы обучения стали повсеместным в процессе подготовки
специалистов иностранного языка.
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ԳՈՀԱՐ ԱՎԵՏՅԱՆ

ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ
1.	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆիզիկայի դասավանդման պրոցեսն իր
մեջ ներառում է մի քանի փուլեր՝ տեսական
գիտելիքներ, խնդիրների լուծում, լաբորա
տոր աշխատանքներ: Սկզբում աշակերտին
տրվում են այն տեսական գիտելիքները,
որոնք անհրաժեշտ են տվյալ թեման յուրաց
նելու համար: Այնուհետև բացատրվում են
խնդիրներ, որոնց լուծումը նպաստում է մա
տուցված տեսական գիտելիքների յուրացմա
նը: Վերջում կատարվում են լաբորատոր աշ
խատանքներ, որոնց օգնությամբ աշակերտը
տեսնում է ֆիզիկայի օրենքների կիրառման
կողմը: Նշված փուլերից առանձնանում է խն
դիրների լուծման փուլը, քանի որ այստեղ
աշակերտն ինքնուրույն կարողանում է կիրա
ռել ձեռք բերած գիտելիքները և միաժամա
նակ պատկերացում է կազմում, թե որքանով
է յուրացրել մատուցված թեման: Ֆիզիկայի
խնդիրներն իրենց բավանդակությամբ և լուծ
ման մեթոդաբանությամբ կարելի է բաժանել
երկու խմբի՝ որակական և հաշվողական:
Այս հոդվածում մենք կդիտարկենք որակա
կան խնդիրները՝ ցույց տալով նրանց դերն ու
նշանակությունը ֆիզիկայի դասավանդման
պրոցեսում:
2. ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՆՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ֆիզիկայում որակական խնդիրներ կոչ
վում են այն խնդիրները, որոնք բացահայ
տում են ֆիզիկական երևույթների որակա
կան կողմը, և որոնց լուծումն իրականացվում
է ֆիզիկական օրենքների վրա հիմնված
տրամաբանական մտահանգմամբ, գծագ
րերի կառուցմամբ, փորձերի կատարմամբ՝
առանց կիրառելու մաթեմատիկական գոր
ծողություններ և բանաձևեր: Որակական
խնդիրներն իրենց բնույթով տարբերվում են
առաջադրվող հարցերից, որտեղ ստուգվում
են միայն ձևական գիտելիքները. օրինակ,
ո՞րն է կոչվում վոլտ, ինչպե՞ս է ձևակերպվում
Օհմի օրենքը և այլն: Առաջադրվող հարցերը
նպաստում են աշակերտների ձևական գի
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տելիքների ամրապնդմանը, ընդ որում՝ հար
ցերի պատասխանները պատրաստի տրված
են դասագրքում, և աշակերտը պետք է միայն
նրանք վերհիշի: Որակական խնդիրներում
առաջարկվում են այնպիսի հարցեր, որոնց
պատասխանները պատրաստի տեսքով բա
ցակայում են դասագրքում: Աշակերտը պետք
է որակական խնդրի պատասխանը կազմի
այնպես, որ այն համադրի խնդրի տվյալ պայ
մանները և նրա գիտելիքները ֆիզիկայից:
Որակական խնդիրների լուծումը նպաս
տում է տեսության և գործնականի միաս
նականությանը ֆիզիկայի ուսումնասիր
ման պրոցեսում: Օրինակ՝ փորձարարական
բնույթի խնդիրները զարգացնում են աշա
կերտի՝ ֆիզիկական սարքերով աշխատելու
ունակությունը: Այս խնդիրները նպաստում
են առավել խորությամբ հասկանալու ֆիզի
կայի տեսությունը և ճշգրիտ ձևակերպելու
ֆիզիկական երևույթները: Որպեսզի լուծի
որակական խնդիրները, աշակերտը պետք
է ունակ լինի մտածել ֆիզիկորեն, հասկա
նա և շարադրի մարմնի կամ երևույթի տվյալ
վիճակի էությունը, բացատրի երևույթնե
րի միջև գոյություն ունեցող փոխկապվա
ծությունը՝ հիմնվելով ֆիզիկայի օրենքների
վրա, կանխատեսի երևույթների ընթացքը:
Այսպիսով՝ որակական խնդիրների լուծումը
հնարավորություն է տալիս ուսուցչին առավել
խորությամբ բացատրելու տվյալ երևույթը
ֆիզիկայի տեսանկյունից, իսկ աշակերտին՝
առավել լավ հասկանալու մատուցվող թե
ման: Այստեղից հետևում է, որ ֆիզիկայի դա
սավանդման տարբեր փուլերում որակական
խնդիրների լուծումն ավելի նպատակային
է և օգտակար, քան հաշվողական բնույթի
խնդիրների լուծումը, քանի որ առաջին դեպ
քում հնարավոր է ցույց տալ շրջապատող մի
ջավայրում տեղի ունեցող երևույթների ող ջ
գեղեցկությունը, որն էլ նպաստում է աշա
կերտների կողմից դեպի ֆիզիկան ունեցած
հետաքրքրության մեծացմանը: Որակական
խնդիրերի լուծումը հատկապես մեծ դեր է
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խաղում ցածր դասարաններում ֆիզիկայի
ուսուցման պրոցեսում, քանի որ այնտեղ բա
նաձևերի օգտագործումը խիստ սահմանա
փակ է: Այս խնդիրները հնարավորություն են
տալիս ցածր դասարաններում (հիմնական
դպրոցում) ավելի մատչելիորեն և դյուրավ
բացատրելու ֆիզիկական երևույթները՝ մի
աժամանակ խթանելով աշակերտների այն
գիտելիքների ձևավորմանը, որոնք նպաս
տում են բարձր դասարաններում ֆիզիկայի
առավել լավ հասկանալուն և աշակերտների
ստեղծագործական մտքի զարգացմանը:
Որպես որակական խնդիր հաճախ հաս
կանում են այնպիսի խնդիրներ, որոնք չեն
պարունակում թվային տվյալներ, որը, սա
կայն, ճիշտ չէ, քանի որ պայմանների բնույ
թը ոչ միշտ է համապատասխանում խնդրի
լուծման բնույթին: Որոշակի հաշվարկային
խնդիրների պայմաններում թվային մեծու
թյունները տրվում են ոչ ուղղակի: Այդպիսի
խնդիրները լուծվում են բանաձևերի օգնու
թյամբ, այսինքն՝ հանդիսանում են հաշվողա
կան խնդիրներ՝առանց թվային տվյալների:
Այսպիսին է, օրինակ, հետևյալ խնդիրը. քա
նի՞ անգամ կմեծանա օդապարիկի վերամ
բարձ ուժը, եթե հելիումի փոխարեն օգտա
գործվի ջրածին:
Գոյություն ունեն խնդիրներ, որոնցում
հայտնին թվային արժեքներ են, սակայն այդ
խնդիրները կարող են լուծվել որակական մե
թոդով: Օրինակ. որքա՞ն պետք է լինի օդի դի
մադրության ուժը, որ 3 կգ զանգվածով մար
մինը հավասարաչափ իջնի ներքև:
Մի շարք հաշվարկային խնդիրների լուծ
ման ժամանակ, երբեմն կարելի է օգտվել
որակական մեթոդից: Օրինակ. ինչի՞ է հավա
սար ավտոմեքենայի վրա ազդող բոլոր ուժե
րի համազորը, երբ ավտոմեքենան շարժվում
է հորիզոնական ճանապարհով հավասարա
չափ: Այսպիսի խնդիրների լուծման ժամա
նակ պետք չէ կատարել ոչ մի մաթեմատի
կական գործողություն: Բավական է օգտվել
հետևյալ պարզ դատողությունից. քանի որ
մեքենան շարժվում է ուղղագիծ և հավասա
րաչափ, ապա նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի
համազորը պետք է հավասար լինի զրոյի:
3. ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿ
ՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Որակական խնդիրներն իրենց բովան
դակությամբ, բարդությամբ և թեմաների

ընդգրկմամբ խիստ բազմազան են: Ուստի,
որպես կանոն, որակական խնդիրները ևս
դասակարգում են ըստ այս կամ այն հատկա
նիշի:
1.	Դասակարգում՝ ըստ առաջադրան
քի տեսակի.
ա. տեքս
տային խն
դիր
ներ. դրանք այն
պիսի խնդիրներ են, որոնք արտահայտվում
են տեքստի տեսքով և պարունակում են բո
լոր անհրաժեշտ տվյալները, բացառությամբ
ֆիզիկական հաստատունների: Այս տեսակի
խնդիրները առավել լայն տարածում են գտել
դասավանդման պրոցեսում:
բ. Գրաֆիկական խնդիրներ. դրանք այն
պիսի խնդիրներ են, որոնցում խնդրի պայ
մանները ձևակերպվում են գրաֆիկների,
նկարների, գծագրերի, սխեմաների միջոցով:
գ. Փորձարարական խնդիրներ. դրանք
այնպիսի խնդիրներ են, որոնցում օգտագոր
ծում են լաբորատոր փորձեր:
2. Ըստ խնդրի բնույթի.
ա. խնդիրներ, որոնցում պահանջվում է
բացատրել որևէ ֆիզիկական երևույթ, ցույց
տալ նրա առաջացման պատճառները, գտնել
կապը այդ և այլ երևույթների միջև: Այսպի
սի խնդիրների լուծման ժամանակ առաջ են
քաշվում հետևյալ հարցերը՝ ի՞նչ է այդ երևույ
թը, ինչո՞ւ է այն տեղի ունենում, ի՞նչ պայման
ների դեպքում է այդ երևույթը դիտվում:
բ. Խնդիրներ, որոնցում անհրաժեշտ է լի
նում գիտականորեն հիմնավորել գործնակա
նում կիրառվող մեթոդները և եղանակները:
գ. Խնդիրներ, որոնցում անհրաժեշտ է
լինում ցույց տալ տարբեր երևույթների միջև
ընդհանուր գծերը, նշել դրանց տարբերու
թյունները:
դ. Խնդիրներ, որոնցում պահանջվում է
ցույց տալ այն պայմանները, որոնք անհրա
ժեշտ են այս կամ այն պրոցեսի կատարման
համար:
3. Ըստ բարդության.
ա. պարզագույն որակական խնդիր
ներ. դրանք այն խնդիրներն են, որոնց բա
ցատրությունը հիմնված է մեկ ֆիզիկական
օրենքի վրա:
բ. Բարդ որակական խնդիրներ. դրանք
այն խն
դիր
ներն են, ո
րոնք մի քա
նի պարզ
խնդիրների համախումբ են:
Պարզագույն որակական խնդիրների
լուծման մեթոդն իրականացվում է հետևյալ
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փուլերով.
1.
անհրաժեշտ է ծանոթանալ տվյալ
խնդրի պայմաններին, միաժամանակ պար
զելով, թե ի՞նչն է անհայտ, և ո՞րն է խնդրի լուծ
ման վերջնական նպատակը:
2.	Վերլուծել խնդրի տվյալները և խնդ
րում տեղի ունեցող ֆիզիկական երևույթները:
3.	Կազմել խնդրի լուծման պլանը:
4.	Կիրառել խնդրի լուծման պլանը:
5. Ստուգել ստացված պատասխանը,
որը կարող է կատարվել ինչպես համապա
տասխան ֆիզիկական փորձի օգնությամբ,
այնպես էլ տվյալ խնդիրը այլ մեթոդներով
լուծելու միջոցով՝ստացված պատասխանը
համապատասխանեցնելով ֆիզիկայի ընդ
հանուր սկզբունքներին:
Դիտարկենք, թե ինչ մեթոդով կարելի է
լուծել, օրինակ, հետևյալ պարզ որակական
խնդիրը:
Միևնույն փայտե չորսուն սկզբում լո
ղում է ջրում, իսկ հետո՝ կերոսինում: Միա
տեսա՞կ են արդյոք դուրս հրող ուժերը փայ
տե չորսուի վրա երկու դեպքում էլ:
Պատասխան: Հեղուկի մեջ ընկղմված
մարմ
նի վրա ազ
դող դուրս հրող ու
ժը (ար
քիմեդյան ուժը) հավասար է մարմնի ծա
վալով հեղուկի կշռին (տրամաբանական
հղում՝ հիմնված ֆիզիկայի հիմնական օրեն
քի վրա): Չորսուն երկու հեղուկներում լողում
է (տրամաբանական հղում՝ հիմնված խնդրի
պայմանի վրա): Հեղուկում մարմինը լողում
է, եթե մարմնի կշիռը հավասար է նրա ար
տամղած հեղուկի կշռին (տրամաբանական
հղում՝ հիմնված ֆիզիկայի հայտնի օրենքի
վրա): Քանի որ երկու հեղուկներում էլ լողում
է նույն չորսուն, հետևաբար արտամղած հե
ղուկի կշիռը երկու հեղուկներում էլ նույնն է,
այսինքն՝ դուրս հրող ուժերը երկու հեղուկ
ներում էլ նույնն են (եզրակացություն, որը
ստացվեց ունեցած տրամաբանական հղում
ների հիման վրա):
Բարդ որակական խնդիրների լուծման
ժամանակ օգտագործում են հետևյալ երեք
եղանակները՝
1.
էվրիստիկ,
2.
գրաֆիկական,
3.	փորձարարական:
Էվրիստիկ մեթոդի էությունն այն է, որ
այստեղ հարցադրվում են մի շարք նպատա
կաուղղված, փոխկապակցված որակական
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խնդիրները վերածվում են մի շարք պարզ
հարցերի:
Գրաֆիկական մեթոդը կիրառվում է այն
պիսի որակական խնդիրների լուծման ժա
մանակ, որոնցում խնդիրների պայմանները
ձևակերպվում են տարբեր տեսակի նկար
ների օգնությամբ, իսկ խնդրի պատասխանը
հիմնված է համապատասխան նկարների,
գրաֆիկների և սխեմաների ուսումնասիր
ման վրա:
Փորձարարական եղանակի դեպքում
խնդրի լուծման պատասխանը ստացվում է
փորձի միջոցով:
4.	ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱ
ԾՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ԴԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ
Որակական խնդիրներ լուծելիս օգտա
գործվում են տարբեր մեթոդներ և մանկա
վարժական մոտեցումներ: Այդ խնդիրներից
առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում տեխ
նիկական բնույթի որակական խնդիրները:
Այդպիսի խնդիրների լուծման ժամանակ
աշակերտը տեսնում է ֆիզիկայի հիմնական
օրենքների և տեխնիկայի միջև գոյություն
ունեցող որակական կապը, միաժամանակ
ավելի լավ հասկանում, թե տվյալ տեխնի
կական սարքերի աշխատանքում ո՞ր ֆիզի
կական օրենքներն են կիրառվում: Այսպես,
էներգիայի պահպանման օրենքն ուսումնա
սիրելիս նպատակահարմար է օգտագոր
ծել հիդրոէլեկտրոկայանների աշխատանքի
վրա հենված որակական խնդիրներ, իսկ մե
խանիկայի խնդիրների լուծման ժամանակ՝
այնպիսի կիրառական խնդիրներ, որոնք
բացատրում են շինարարության մեջ մեխա
նիզմների օգտագործումը, մեքենաների և մե
խանիզմների աշխատանքը, որոնք էլ նպաս
տում են առավել խորությամբ և ակնառու
պատկերացնել պարզ մեխանիզմների աշ
խատանքի սկզբունքը: Ջերմադինամիկայի
բաժնի խնդիրները ավելի լավ կյուրացվեն,
եթե կիրառվեն ջերմային շարժիչներին և ջեր
մափոխանակմանը վերաբերող որակական
խնդիրներ, իսկ հեղուկների հատկություննե
րի ուսումնասիրման համար՝ տեխնիկայում և
գյուղատնտեսության մեջ մազական երևույթ
ներին վերաբերող որակական խնդիրներ:
Պոլիտեխնիկական բովանդակությամբ
որակական խնդիրները հնարավորություն
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են տալիս առավել լավ և ճիշտ հասկանալու
արտադրության մեջ օգտագործվող ֆիզիկա
կան երևույթները նկարագրող բանաձևերի
իմաստը: Այսպիսի խնդիրներն իրենց մեջ
պարունակում են տեխնիկական գաղափար
ներ, որոնք զարգացնում են վերացական
մտածելակերպը, ինչպես նաև նպաստում են
տրամաբանական մտածելակերպի զարգաց
մանը, որի հետևանքով ձեռք են բերվում ան
հրաժեշտ գիտելիքներ պոլիտեխնիկական
բովանդակությամբ հաշվարկային խնդիրնե
րի լուծման համար:
Տեխնիկական բովանդակությամբ որա

կական խնդիրներում արտացոլվում են սար
քերի աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքնե
րը, տարբեր մեքենաների և մեխանիզմների
գործողությունները, որոնք օգտագործվում են
արդյունաբերական արտադրության, գյուղա
տնտեսության, կապի, տրանսպորտի բնագա
վառներում, ինչի շնորհիվ միջնակարգ դպրո
ցի շրջանավարտը ձեռք է բերում անհրաժեշտ
գիտելիքներ կենցաղային սարքերի և մեքե
նաների աշխատանքի սկզբունքի մասին, ըն
դունակ է լինում ճիշտ միացնել և կարգավորել
նրանց աշխատանքը, կարդալ պարզագույն
էլեկտրասարքերի բլոկ–սխեմաները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մայիլ յան Ս., Ֆիզիկա–10, Ավագ դպրո
ցի 10–րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար,
Եր., «Էդիթ պրինտ», 2010, 272 էջ:
Тошпулатова Ш., Решение качественных задач–один из приемов развития логического мышления
на уроках физики // Молодой ученный, 2010, N6, 350–352 с.
Тульчинский М. Е., Качественные задачи по физике в средней школе, М., 1972, 240 с.

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.

РОЛЬК АЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯФИЗИКИ
Г. АВЕТЯН
В работе показаны роль и значение качественных задач в процессе преподавания фи
зики. Рассмотрены особенности качественных задач, их типы и методы решения. Одновре
менно обсуждаются качественные технические задачи, и указывается качественная связь
между основными законами физики и техникой.
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԹԱՆԳՅԱՆ

ԱԾԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԻՆ
Մեր լեզուն բարձր լեռներից և խորունկ ձորերից
ծնված լեզու է,
բարձունքների և խորությունների լեզու:
Ավետիք Իսահակյան

Հայրենասեր, ազգասեր, սեփական պատ
մությունը և անցյալը հարգող անհատ դաստի
արակելու համար հայոց լեզվի հանդեպ սեր
պետք է ծնել երեխայի մեջ դեռ օրորոցից:
Լեզու դասավանդող ուսուցչից պահանջ
վում է ոչ մի
այն լեզ
վի դա
սա
վանդ
ման մե
թոդիկայի, լեզվի քերականության փայլուն
իմացություն, այլ նաև նվիրում, հայրենասի
րություն, անդադար նորարարություններ, մշ
տական աշխատանք [1]:
Հայոց լեզվի մեթոդիկա
Յուրաքանչյուր առարկա ունի դասավանդ
ման մեթոդիկայի որոշակի առանձնահատ
կություններ: Հայոց լեզվի դասավանդման
մեթոդիկայի առարկան հայերենի հնչյունա
բանության, ուղղագրության, ուղղախոսու
թյան, բառագիտության, ձևաբանության,
շարահյուսության, կետադրության և ոճագի
տության ուսուցման համակարգված ձևերի
ներդաշնակ ամբողջությունն է: Արդյունքում
աշակերտը պետք է գաղափար ունենա հայոց
լեզվի ծագումնաբանության մասին, պետք է
կարողանա գործնականում կիրառել իր գի
տելիքները, կառուցել պատկերավոր և գրա
գետ խոսք, գրավոր և բանավոր շարադրի իր
մտքերը, կարծիքը և խոհերը:
Հայոց լեզվի մեթոդիկան պատկանում է
մանկավարժական գիտությունների շարքին:
Նրա ուսումնասիրության առարկան լեզվի
ուսուցումն է, նպատակը՝ ուսուցման օրինա
չափությունների հայտնաբերման և այդ օրի
նաչափությունների մտածված ու նպատակա
հարմար գործադրման շնորհիվ ուսումնական
աշխատանքի գիտական կազմակերպումը:
Կնշանակի` հայոց լեզվի մեթոդիկան պետք
է ունենա ուսուցանվող նյութի համապատաս
խան բաժիններ՝ սկսած գրաճանաչությունից
մինչև քերականության ուսուցում: Այն ներա
ռում է նաև խոսքի զարգացման, ինչպես և մե
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թոդական աշխատանքների կազմակերպման
հարցեր: Այս հիմնական հարցերին առնչվում
են ոչ երկրորդական նշանակություն ունեցող
խնդիրներ՝ կապված մանկավարժության, հո
գեբանության և տրամաբանության հետ (2):
Մեթոդիկան ստեղծագործական միջոց է,
հնարանք, արարչագործություն, ներշնչանք`
շաղախված սիրով, ջերմությամբ, համբերու
թյուն է ու հավատ` աշակերտի ու սեփական
ուժերի հանդեպ:
Ժամանակակից մեթոդիկան առանց ու
սուցման գործընթացի հետազոտության հո
գեբանական նորագույն տվյալների, առանց
դրանց օգտագործման չի կարող կյանքի հա
րաճուն պահանջները բավարարել, ուսուց
ման ընթացքում մեծ արդյունքների հասնել,
ուսուցումը ճիշտ, հաճելի, արդյունավետ և
միաժամանակ գիտական ու նպատակային
դարձնել [3]:
Ուսուցման ընթացքում մեթոդների օգնու
թյամբ ուսուցիչը սովորեցնում, կրթում, դաս
տիարակում է, իսկ աշակերտները սովորում
են, կրթվում, դաստիարակվում, ուրեմն ու
սուցման մեթոդները ուսուցչի և աշակերտ
ների փոխկապակցված գործունեության այն
եղանակներն են, որոնցով իրականացվում
են որոշակի կրթադաստիարակչական խն
դիրներ:
Մեթոդների դասակարգման հիմքը հա
մարվում են գիտելիքների ձեռքբերման աղ
բյուրները, իսկ այդպիսիք են խոսքը, զննական
պարագաները, պատկերները և գործնական
աշխատանքը [4]:
Համապատասխանաբար ուսուցման մե
թոդներն էլ դասակարգվում են երեք գլխավոր
խմբերում` խոսքային, զննական, գործնական:
1.
Խոսքային մեթոդների խմբին են
պատկանում պատմումը, բացատրումը, նկա
րագրումը, զրույցը, հարց ու պատասխանը,
աշխատանքը դասագրքով:
2. Զննական մեթոդների խմբին են
պատկանում դիտումն ու բացատրումը:
3. Գործնական մեթոդների խմբին են
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պատկանում խնդիրների լուծումը, վարժու
թյունների կատարումը, աշխատանքի կազ
մակերպումը լաբորատորիաներում (աշխա
տանոցներում):
ԱԾԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ
Ածական անունը կամ ածականը խոսքի
մաս է, որ ցույց է տալիս առարկաների տար
բերակված հատկանիշները: Օրինակ՝ ծանր
բեռ, երկարավուն սենյակ, անշահախնդիր
ընկերություն, քաղցրահամ ջուր։ Պատաս
խանում է ինչպիսի՞, որպիսի՞, ո՞ր հարցերին։
Խոսքիմասային հատուկ բնորոշում չունի։ Քե

րականորեն չի ձևափոխվում։ Միայն գոյակա
նաբար գործածվելիս կարող է հոլովվել, հոգ
նակի դառնալ, հոդ ստանալ։ Ածականների
մի մասը կարող է արտահայտել համեմատու
թյան աստիճան։ Նախապես դիտվել է որպես
«անուն» խոսքի մասի տեսակ, առաջին ան
գամ հայերենում առանձնացվել ու համարվել
է ինքնուրույն խոսքի մաս Մատաթիա Գարա
գաշյանի կողմից: Այլ խոսքի մասի պատկա
նող բառի անցումն ածականի անվանում են
ածականացում [5, 7]:


Ածականի ուսուցման դասի նմուշօրինակ
Դասի թեման՝ ածականը որպես խոսքի
մաս
Նպատակները՝
1.
Խորացնել, ընդլայնել նախկին գի
տելիքները ածականի մասին:
2.	Հարստացնել բառապաշարը:
3. Ձևավորել նախաձեռնական վե
րաբերմունք, գեղագիտական ճաշակ, գի
տելիքը կիրառելու, մտապատկերման և
գեղարվեստական խոսք կազմելու կարողու
թյուններ:
Մեթոդները՝ զրույց, ընդհանուր հարց ու
պատասխան, խմբային աշխատանք, ճանա
չողական և կիրառական վարժություններ,
նկարով շարադրություն:
Ընթացքը: Դասը սկսել հետաքրքիր
զրույ
ցով: «Մար
դու մեջ ա
մեն ի
նչ պետք է
լինի գեղեցիկ» թեմայով զրույց է անցկաց
նում ուսուցիչը: Զրույցի թեման տալուց հե
տո լսում է աշակերտներին, որոնք հերթով

ներկայացնում են իրենց ծանոթ մարդկանց,
մայրիկների, ընկերների ինչպիսին լինելը:
Նշում են բնութագրական բառերը: Հիշում
են բանաստեղծություններ, առանձնացնում
հատկանիշ արտահայտող բառերը: Երեխա
ներն արդեն ծանոթ են այս խոսքի մասին
տարրական դասարաններից, և դժվար չի
լինի ճանաչել ածականը խոսքի մեջ: Զրույ
ցից հետո ուսուցիչը տալիս է քարտեր, որոնց
վրա գրված է դրական և բացասական հատ
կանիշ արտահայտող մեկական բառ: Քար
տերը շրջում են խմբերում և լրացվում նոր
բառերով: Զույգեր են կազմում ըստ նշված
հատկանիշի (աշակերտներից ամեն մեկն
աշխատում է գտնել մեկ ուրիշին, որն ինչ–
որ հատկանիշով նման է իրեն): Զույգերն
ընթերցում են ուսուցչի հանձնարարած նոր
քարտերը, որոնք ներկայացնում են փոքրա
ծավալ բնապատկեր.
1. «Ծեր որսորդը արծվենի հայացքով
նայեց դիմացի բարձր սարի կատարին.
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ձյան շերտից վերև՝ ավելի բարձր՝ կապույտ
ֆոնի վրա, ահագին եղջյուրներով մի գլուխ
էր երևում: Վայրի խոյն էր, որ հսկում էր հո
տը: Որսորդը գաղտագողի դուրս եկավ կեն
դանու թիկունքը ու կանգնեց ամենաբարձր
տեղում»:
2. «Այծենասարի հետևից ծագեցին արևի
առաջին ճառագայթները, և հրափայլ արե
գակը ոսկեզօծեց ափնածիր լեռները: Բայց
ամենագեղեցիկ ու դյութիչ տեսարանը ներ
կայացնում էր ծովակը: Գեղեցիկ կոհակնե
րը վետվետում էին՝ փայլփլելով արևի տակ:
Ավելի գեղեցիկ էր ծովակի ամբողջ հայելին՝
իր շրջափակ լեռներով ու ժայռերով»:
Նման քարտեր ստանում են բոլոր զույ
գերը: Մի մասին էլ հանձնարարում են դա
սագրքի համապատասխան վարժություն
ները: Զույգերով աշխատելով՝ դիտարկում
են տեքստերում եղած այն ածականները,
որոնք բնութագրում են տարբեր առարկա
ներ, բայց միևնույն հատկանիշը տարբեր
առարկաներ ունեն տարբեր չափով: Աշա
կերտներն ընդգծված ածականների համե
մատությունից եզրահանգում են կատարում
և սահմանում են որակական ածականի
համեմատության աստիճանները: Ուսուցչի
օգնությամբ աշակերտներն իրենք են որո

շում համեմատության երեք աստիճանները,
ինչպես նաև դրանց կազմությունն ու իմաս
տային տարբերությունները:
Ըստ կազմության՝ ածականները լինում են՝
1.	պարզ՝ ծուռ, խոր, կարծր
2.	բաղադրյալ, որոնք իրենց հերթին
լինում են՝
•
ածանցավոր՝ անկիրթ, կարմրա
վուն, արծաթե,
•	բարդ՝ լայնարձակ, եռագլուխ, նո
րանոր,
•	բարդ ածանցավոր՝ հարթավայ
րային, հրացանավոր, բուհական։
Տարբեր արմատներից կամ բառերից
ածական կազմող ածանցները կոչվում են
ածականակերտ ածանցներ։ Դրանք են՝
•
ժխտական և այլ նախածանցներ՝
ամենա–մեծ, ան–արդար, ապ–երախտ,
բաց–արձակ, տ–կար,
•	վերջածանցներ՝ ահ–ագին, հն–
ագույն, ուրախ–ալի, բր–ածո, նյարդ–ային,
վառ–ելիք, նազ–ելի։
Առաջադրանք. Աշակերտներին բաժան
վում են քարտեր: Քարտի մի երեսին գրված
են ածականներ, մյուս երեսին աղ յուսակ է,
որը պետք է լրացնել: Աղ յուսակը ունի հետ
ևյալ տեսքը.

Ածական անուն
Պարզ

Ածանցավոր

Բարդ

Կարմիր
………

Կարմրավուն
……….

Կարմրագույն
………..

Ածական անունը ուսուցանելիս լեզվի դա
սավանդման հայտնի բոլոր ժամանակակից
և ավանդական մեթոդներից ես նախընտ
րում եմ կիրառել ԽԻԿ մեթոդը, խմբային
աշխատանքներ, զույգերով աշխատանքներ,
մրցույթներ, տարբեր առաջադրանքներ,
որոնք, իմ համոզմամբ, նպաստում են ոչ մի
այն ածական անվան յուրացմանը, այլ նաև
նպաստում են աշակերտի պատկերավոր
մտածողության զարգացմանը, կապ են հաս
տատում հանրակրթական այլ առարկաների
հետ, նպաստում են անցածի կրկնողությանը:
Բերեմ օրինակներ:
Առաջադրանք 1. Աշակերտներին բաժա
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Բարդ ածանցա
վոր
Կարմրագունու
թյուն
………..

նել խմբերի: Ամեն խմբի տալ որևէ տեքստ և
հանձնարարել ընդարձակել այն՝ հարստաց
նելով ածականներով:
Եկավ գարուն: Երկնքում փայլեց արևը:
Ծառերը զարթնեցին քնից: Ծաղիկները դեռ
ննջում էին հողի տակ: Միայն ձնծաղիկը
շտապեց, ճեղքեց հողն ու ողջունեց արևին:
Առաջադրանքը նպաստում է բառապա
շարի հարստացմանը և անհրաժեշտ բա
ռերը ճիշտ տեղում և ճիշտ քերականական
ձևով կիրառելու հմտության խորացմանը:
Առաջադրանք 2. Աշակերտներին բաժան
վում են քարտեր, որի վրա կա նրանց քաջ
ծանոթ երկու պատկեր (օրինակ՝ մոխրոտիկը
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և նրա խորթ քույրը, բարի փերի և կախարդ
պառավ, այլ հայտնի հերոսներ մուլտֆիլմե
րից, որոնք ունեն հակադիր հատկանիշներ),
հանձնարարվում է հականիշ ածականներով
բնութագրել երկու հերոսին էլ:
Առաջադրանքն ապահովում է ուրախ և
աշխույժ դասի ընթացք, աշակերտների մեջ
կա մր
ցակ
ցու
թյուն, նրանք գոր
ծի են դնում
բոլոր ջանքերը և շատ հետաքրքիր և ոչ հա
ճախ կիրառվող ածականներով բնութագրում
մուլտհերոսներին, նրանց մեջ ամրապնդվում
է հոմանիշ–հականիշ հասկացողությունը:
Առաջադրանք 4. Լլրացնել բաց թողնված
ածականները ժողովրդական առածներում
(կամ հայտնի բանաստեղծության մեջ և նշել
հեղինակներին).
Խոսքը՝ ..............., ջուրը՝ ……………:
Պա
րա
նի …………... է լավ, խոս
քի՝
……………:
Հագուստի …………… է լավ, ընկերոջ՝
……………:
…………… մեկ ասա՛, ……………՝ հազար

ու մեկ:
Ոսկեհանդերձ եկար և միգասքող
………………… աշուն, սիրած աշուն.
Տերևներիդ դանդաղ, թափվող ոսկով
Մետաքսներով …………………….
Ստեղծվում է միջառարկայական կապ
հայոց լեզվի և հայ գրականության միջև:
Առաջադրանք 5. Թվարկել հայտնի աշ
խարհագրական առարկաներ, որոնց անվան
ման մեջ կիրառված է ածական անուն (Կար
միր ծով, Սև լեռ, Խաղաղ օվկիանոս և այլն):
Առաջադրանքը թույլ է տալիս միջառար
կայական կապ հաստատել աշխարհագրու
թյան և հայոց լեզվի միջև:
Առաջադրանք 6. Աշակերտներին բա
ժանել 4 խմբի, յուրաքանչյուր խմբի հանձ
նարարել նկարագրել տարվա մեկ եղանակ՝
գարուն, ամառ, աշուն կամ ձմեռ՝ օգտագոր
ծելով ածականի բոլոր տեսակները, համե
մատության բոլոր աստիճանները, թվարկել
դրական և բացասական հատկանիշներ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Գարի Վ. և ուրիշներ, Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Մասնագիտական կրթու
թյուն և մասնագիտական զարգացում, Ձեռնարկ մանկավարժների և կրթության կազմակերպիչ
ների համար, Եր., 2005:
Գյուլամիրյան Ջ., Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, Եր., 2009:
Ռ. Հարությունյան, Հայոց լեզվի մեթոդական ցուցումներ, Եր., 2015:
Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ձևաբանություն, Եր., 2002։
Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ձևաբանութուն, Եր., 2008:
Ն. Վիրաբյան, Ես ուսուցիչ եմ, Եր., 2012:
Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ, Եր., 2005:

МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО КАК ЧАСТИ РЕЧИ
АРМЯНСКОГО ЯЗЫК А
М. ТАНГЯН
В школе данная методика является системой преподавания знаний данного языка. Как
и в случае остальных предметов, преподавание армянского языка также имеет свои особен
ности. Методика преподавания армянского языка отличается своим консерватизмом, так как
имеется в наличие четкая последовательность тем преподавания.

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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КАРИНЕ МКРТ УМЯН

МЕТОД TPRS В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫК А
Межкультурная коммуникация стала нор
мой современного мира и каждому человеку
необходимо знать хотя бы один иностранный
язык. Наряду с ситуацией усвоения иностран
ного языка (language acquisition) в условиях
естественной среды, существует необходи
мость обучения иностранным языкам.
Если вслед за А.А. Миролюбовым расс
матривать овладение языком иерархически
более высоким этапом относительно процес
са изучения языка, то в поле нашего зрения
оказываются оба эти процесса и, соответст
венно, как лингводидактические, так и мето
дические вопросы. Из последних выделим
частнометодическую проблему обучения русс
кому языку как иностранному (РКИ). Лингво
дидактический же аспект исследования свя
зан с изучением степени «согласованности и
взаимосвязанности обучающей деятельности
учителя» [Миролюбов, 2010, с. 25] и со ст
ремлением разработать основы методологии
обучения иностранному языку применитель
но к искомому результату [Халеева, 1981] –
формированию коммуникативных компетен
ций на начальном этапе обучения.
Степень овладения языком зависит от
мотивации и социально – профессиональ
ных требований обучающегося. В данном
случае педагог оказывается перед выбором
способов и средств обучения иностранному
языку. Разнообразие целей и задач обучаю
щегося заставляет преподавателя расширять
круг имеющихся методов. Эффективным в
поиске методов является рассмотрение уже
имеющихся в отечественной и зарубежной
практике преподавания и отбор среди них
того (тех), которые в данных условиях изу
чения иностранного языка сможет (смогут)
способствовать решению задач, поставлен
ных перед обучающим.
Русский язык, исходя из типологи
ческих характеристик, является одним из
слож
ных в изу
че
нии язы
ков и име
ет ряд
особенностей, и не каждая из известных,
популярных методик обучения иностранным
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языкам может использоваться преподава
телем при обучении 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].
Можно предположить, что преподавание
самых сложных с методической точки зрения
языков связано с какой–то определенной
группой методов. Так, наиболее распрост
раненными методами/подходами в обучении
указанных языков являются: коммуникатив
ные, прямые, аудиовизуальные, аудиолинг
вальные, интенсивные, суггестопедические
[Колесникова, 2001, с. 20].
Среди методов преподавания «сложных»
языков нами обнаружен метод TPRS. Прак
тика работы преподавателем английского
языка как иностранного с помощью указан
ного метода и анализ теоретического мате
риала позволяет сравнить методы обучения
РКИ (прямые, сознательные и комбиниро
ванные) [Щукин, 2010, с. 19] с TPRS.
История метода TPRS (Teaching Proficien
cy through Reading and Storytelling) восходит
к методу TPR (Total Physical Response), ко
торый был разработан Джеймсом Ашером в
70–х гг. XX в. Игровая методика, основанная
на различных способах драматизации, прив
лекла внимание Блейна Рея. Он проработал
36 лет в американской средней школе пре
подавателем иностранного языка (испанско
го). Б. Рей постоянно экспериментировал,
искал более эффективные методы обучения
иностранному языку. Со своими многочис
ленными последователями Ben Slavic, Carole
Stevens, Elizabeth Skelton, Carole Gaab он ст
ремился сделать процесс обучения увлека
тельным и мотивирующим учащихся. Блейн
Рей продолжительное время находился в
поиске эффективных методик и техноло
гий, которые отражали бы его видение обу
чения иностранному языку, что язык надо
усваивать и «присваивать» нежели учить.
Его поиски и убеждения нашли поддержку в
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рамках натурального подхода американских
лингвистов С. Крашена и Т. Тэрелла [Krash
en, 1983], которая позволила ему создать ме
тод TPRS, основанный на представлении ма
териала в виде рассказа и чтения историй на
изучаемом языке [Ray, 2010]. Преподаватель
создает историю, рассказывает ее, подк
лючая таким образом обучающихся в дра
матизацию и дискуссию, задавая вопросы
в ключе запланированной им истории. Все
истории строятся по правилам – у опреде
ленного персонажа возникает проблема, он
ищет способы ее решения, иногда ошибает
ся, и, в конце концов, находит эффективный
способ решения проблемы. Содержание ис
тории, ее новизна полностью зависят от мас
терства преподавателя, который направляет
ход рассуждения обучающихся. При исполь
зовании этого метода очень важно умение
преподавателя эмоционально воздейство
вать на обучающихся: пробуждать в них ин
терес и создавать мотивацию, погружая их в
благоприятную психологическую атмосферу,
которая способствует усвоению языка.
Для рассмотрения метода TPRS в кругу
уже известных в истории методов препода
вания РКИ нами были проанализированы
методы: аудиолингвальный, аудиовизуаль
ный, коммуникативный, игровой, суггес
топедический, метод активации резервных
возможностей личности учащихся, «тандем–
метод», «метод гувернантки», метод проек
тов, устный (ситуативный) и другие.
Таблица 1
Принципы

В рамках метода обучения важны прин
ципы, определяющие его. Заметим, что в
отечественной, как и в зарубежной методике
не существует единого мнения относитель
но классификации принципов обучения.
[Колесникова, 2001; Щукин, 2010]. Принци
пы – это «основные методологические по
ложения, определяющие процесс обучения
и воспитания» [Миролюбов, 2010, с. 50].
Они используются применительно к спосо
бам формирования у обучающихся комму
никативных компетенций, они представляют
собой набор из общедидактических, обще
методических, частнометодических и «нор
мативных положений», предопределяющих
эффективный процесс обучения иностран
ному языку.
Все принципы обучения не могут одноз
начно быть использованы для всех методов.
Для каждого метода есть свои принципы.
Исходя из этой ситуации, для метода TPRS
мы выбираем те принципы, которые позво
ляют оптимально реализовать идею метода
в данной аудитории. Критерии отбора мето
дов продиктованы целью нашего исследова
ния: сопоставительный анализ методик РКИ
с методом TPRS, а также условия применения
исследуемого метода на начальном этапе обу
чения в условиях естественной среды изуче
ния иностранного языка. Анализ работ по ме
тодам обучения иностранным языкам и РКИ
позволяет выделить некую совокупность
частнометодических принципов (табл. 1).

TPRS

Аудиолингв Суггестопеди
альный
ческий

Игровой

1. устное опережение

–

–

–

–

2. работа по моделям

֊

֊

–

–

3. единство сознательного и подсознательного

–

–

–

՜

4. принцип радости и ненапряженности

֊

–

֊

+

5. двуплановость

֊

+

֊

+

6. импровизир ов анны й характер деятельности

֊

՜

֊

+
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7. взаимодействие ролевых и личностных элемен
тов в обучении

–

8. эмоциональное воздействие

֊

9. ситуативность

–

+

–

֊

+

–

–

–

+

10. минимицация

֊

–

֊

+

11. учёт когнитивных способностей

–

–

–

+

12. учёт родного языка

–

֊

֊

+

13. коммуникативная направленность обучения

–

՜

՜

+

В суггестопедическом методе [Щукин,
2010] выделяют принцип радости и ненап
ряженности, принцип единства сознатель
ного и подсознательного, двуплановость.
Принцип радости и ненапряженности озна
чает, что обучение протекает в атмосфере,
располагающей к занятиям и не осложнен
ной каким–либо напряжением. Единство
сознательного и подсознательного пред
полагает опору как на сознательный, так и
бессознательные источники восприятия и
усвоения материала. В понятие «двуплано
вости» включаются мимика, жесты, манера
говорить и другие неосознаваемые сигналы,
посредством которых человек может влиять
на окружающих.
В игровом методе [Щу
кин, 2010] прос
леживаются принципы взаимодействия ро
левых и личностных элементов в обучении,
эмоциональное воздействие и импровизи
рованный характер деятельности. Взаимо
действие ролевых и личностных элементов в
обучении определяет средства и способы ус
тановления в группе личностного общения.
Импровизированный характер деятельности
подразумевает творческую активность как
преподавателя, так и самих обучающихся в
процессе обучения. Для усвоения содержа
ния предмета важно, чтобы значительная
часть материала усваивалась и закреплялась
на уроке. Этому способствует яркое эмоци
ональное изложение знаний учителем, его
способность эмоционального воздействия
на учащихся.

Принципы минимизации, ситуативнос
ти, учета когнитивных способностей обуча
ющихся, учета родного языка, коммуника
тивная направленность обучения являются
общеметодическими принципами и были
выделены нами сознательно, т.к. в совре
менной парадигме методики обучения иност
ранным языкам они являются ведущими.
Принцип ситуативности означает, что язы
ковой материал вводится и тренируется в
ситуациях, что позволяет учащимся быст
рее овладеть значением изучаемых единиц.
«Минимизация» подразумевает то, что лек
сика является одним из основных аспектов
обучения и подлежит четкому отбору и огра
ничению.
Принцип коммуникативной направлен
ности означает, что обучение направлено на
формирование коммуникативной компетен
ции, а не на изучение грамматических форм.
Принцип учета родного языка предусматри
вает организацию учебного процесса с уче
том опыта в родном языке учащихся, что оп
ределяет построение программы обучения.
Принцип учета когнитивных способностей
предусматривает учет различного типа мыш
ления обучающихся, их познавательную ак
тивность: так, одни обучающиеся быстро и
легко усваивают материал, другим же требу
ется больше времени и сосредоточенности.
Из табл. 1 видно, что в методе TPRS при
сутствуют 11 принципов обучения РКИ из 13.
Метод TPRS совмещает в себе принци
пы аудиолингвального, суггестопедического
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и игрового методов, которые используются
как в практике преподавания РКИ, так и при
обучении иностранным языкам.
Следует отметить, что при обучении по
методу TPRS не учитывается принцип учета
родного языка обучающихся и принцип уче
та когнитивных способностей. Это могло бы
оказаться минусом, однако мы сознательно
ограничиваем применение данного метода
(начальный этап обучения в условиях естест
венной среды), и, на наш взгляд, отсутствие
данных принципов не оказывает решающей
роли при обучении русскому языку как иност
ранному. Преподаватель не владеет родным
языком обучающихся и процесс обучения
строится на основе беспереводного метода,
что требует от преподавателя немало мас
терства и усилий. Кроме того, как правило,
преподаватель РКИ, работая во многоязыч
ной аудитории, не может ориентироваться
на все родные языки обучающихся. Прин
цип учета когнитивных способностей в ме
тоде TPRS уступает место принципу эмоцио
нального воздействия. Это объясняется тем,
что в отечественной методике учет когнитив
ных процессов всегда являлся ведущим, в то
время как зарубежная методика, ориентируя
на эмоциональный фактор и речевые моде
ли, отдает предпочтение таким методам, как
натуральный, ситуативный и прямой мето
ды. При обучении по методу TPRS препо
даватель не игнорирует интеллектуальные
способности обучающихся. Работая с ауди
торией, которая не владеет русским языком
на начальном этапе обучения, преподаватель
не требует проявления активного сознатель
ного включения обучающихся, не предпола
гает максимальной когнитивной нагрузки на
обучающихся, потому что эмоциональный
фактор обуславливает подсознательную ра
боту самих обучающихся. Особое внимание

следует обратить, на наш взгляд, на прин
цип эмоционального воздействия. Он явля
ется важным в игровом и TPRS методах. При
этом преподаватель воздействует на чувства
и эмоции обучающихся в целях прочного ус
воения и «присвоения» языкового материала
обучаемыми.
Принципы устного опережения, работы
по моделям, радости и ненапряженности,
единства сознательного и подсознательно
го, двуплановость, взаимодействие ролевых
и личностных элементов в обучении, импро
визированный характер деятельности, ситу
ативность, минимизация, коммуникативная
направленность обучения определяют эф
фективность процесса обучения и воспита
ния. Это, в свою очередь, дает основание
утверждать, что метод TPRS базируется на
большинстве частнометодических принци
пах (11 из 13), позволяет рекомендовать его
для использования в преподавании РКИ.
TRPS стимулирует: 1) формирование и пос
ледующее развитие коммуникативной ком
петенции; 2) беглость речи обучающихся; 3)
глубокое усвоение и закрепление в памяти
речевых моделей.
В результате проведенного сравнитель
ного анализа методик обучения РКИ и мето
да TPRS выявлено сходство принципов ме
тода TPRS и методов, которые используются
при обучении РКИ и иностранных языков.
Учитывая результат сравнительного ана
лиза метода TPRS с методами преподава
ния РКИ, а также задачу поиска методов для
каждой ступени обучения в определенных
условиях обучающей среды, можно предпо
ложить, что исследуемый метод может быть
применим для формирования компетенций
базового и элементарного уровня владения
языком, когда перед обучающимися стоит за
дача овладеть коммуникативным минимумом

для повседневного общения в рамках 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 ՄԵԹՈԴԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Կ. ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված է օտար լեզվի ուսուցման արդի մեթոդներից մեկը՝ TPRS–ը, որը
լայնորեն կիրառվում է ԱՄՆ–ում մանկավարժության մեջ, որը և կարող է կիրառվել ռուսերե
նի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում:
Ներկայացվում է TPRS մեթոդի բնութագրական սկզբունքների համեմատությունը ավան
դական մեթոդների հետ, որոնք կիրառվում են ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման
գործընթացում:
Այս հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել TPRS մեթոդի կիրառելիությունը գործնակա
նում ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում:
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ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԱԲՈՎՅԱՆ

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈ
ՏԱՎՈՐ ՀԱՇՎՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթա
ցի, ինչպես նաև իրականության մեջ ծագած
մի շարք խնդիրների լուծումը հանգեցնում է
փորձարարական զանազան հաշվումների։
Այդպիսի հաշվումները շատ հաճախ մոտավոր
բնույթի են, որոնց կատարումը պահանջում է
ժամանակի ճիշտ օգտագործում և խնայողու
թյուն։ Այս տեսակետից փորձարարական խն
դիրների լուծումը հարմար է իրականացնել
միկրոհաշվիչների օգնությամբ։ Այս պարա
գայում միկրոհաշվիչը հանդես է գալիս որպես
ուսուցման, կամ որպես ուսուցանող միջոց։ Եր
կու դեպքում էլ միկրոհաշվիչի օգտագործումը
դառնում է հաշվողական աշխատանքը համա
կարգելու էական բաղադրիչ։ Դրանով որոշվում
է, թե ուսուցողական ինչ ներգործիչներ կտրվեն
սովորողներին, ըստ այդմ էլ՝ նախատեսվում է
այն գործունեությունը, որը պետք է կատարի
աշակերտը։ Ներգործիչներ ասելով՝ նկատի
ունենք խնդիրները, ցուցումները, հարցերը։
Կապ
ված ու
սում
նա
կան այս կամ այն խնդ
րի հետ` երբեմն սովորողներին հետաքրքրում
են բազմաթիվ տարաբնույթ հարցեր։ Սակայն
սովորողները պետք է գիտակցեն, որ ուսում
նական գործընթացում ոչ բոլոր դեպքերում է
նպատակահարմար միկրոհաշվիչի օգտագոր
ծումը։ Սովորաբար միկրոհաշվիչը կիրառվում
է այն դեպքում, երբ ուսուցիչը և, առավել ևս,
աշակերտը հնարավորություն չունեն դիտար
կելու բավականաչափ շատ թվով կոնկրետ
օրինակներ։ Դասաժամին փորձարարական,
գործնական խնդիրներ լուծելիս նպատակա
հարմար է միկրոհաշվիչի օգտագործումը, օրի
նակ` որոշ տիպի ֆունկցիաների մոտավոր ար
ժեքները տրված միջակայքում հաշվելու, ըստ
ֆունկցիայի տրված արժեքների` արգումենտի
արժեքները որոշելու, հաջորդական մոտա
վորությունների մեթոդը կիրառելու, տրված
ճշտությամբ արմատի մոտավոր արժեքը գտ
նելու, տրված տվյալներով մեկ այլ մեծության
արժեքները (մոտավոր արդյունքի բերող բա
նաձևերի կիրառմամբ) հաշվելու համար և այլն։
«Ինքնուրույն աշխատանքների կատար
ման ընթացքը ղեկավարելու համակարգի առ

կայության դեպքում կարելի է աշակերտներին
տալ հանձնարարություններ, որոնց կատար
ման ընթացքում նրանք կտիրապետեն նաև
նոր գիտելիքների» (1, 5): Փորձարարական
խնդրի լուծումը միկրոհաշվիչի կիրառությամբ
հնարավորություն է տալիս կատարելու մեծա
ծավալ աշխատանք։ Իհարկե, մինչ այդ աշխա
տանքը դասի ընթացքում բերվում են մի քանի՝
համեմատաբար ավելի պարզ առաջադրանք
ների լուծման օրինակներ, որոնք նպաստում
են սովորողների ինքնուրույն աշխատանքին
և հմտանալուն։ Այնուհետև սովորողին առա
ջարկվում է ունեցած տեղեկության հիման վրա
անել որոշակի եզրակացություն և փորձել այն
հիմնավորել։ Երբեմն հարմար է դասի ավար
տին պարզորոշ ձևակերպել տեսական այն
դրույթները, որոնց պետք է հանգեր սովորողն
իր կատարած հաշվարկումներից հետո։ Դա
թույլ է տալիս սովորողին համոզվելու իր ստա
ցած եզրակացությունների ճշմարտացիության
մեջ։
Բերենք փորձարարական խնդիրների օրի
նակներ.
1. Մաթեմատիկայի 6–րդ դասարանի դա
սընթացում «Տասնորդական կոտորակներ»
բաժնի ուսումնասիրության ավարտին, երբ
սովորողները կարողանում են համեմատել
տասնորդական կոտորակներն ըստ նրանց
դիրքային գրառման ու կիրառում են տասնոր
դական կոտորակների կլորացման կանոննե
րը, հարմար է սովորողներին առաջադրել այս
պիսի խնդիրներ.
ա) Գեղամն ու Գուրգենը գնել են 3–ական
ձմերուկ` համապատասխանաբար 3,56 կգ, 4,2
կգ, 5,35 կգ և 4,67 կգ, 5,7 կգ, 3,95 կգ կշիռնե
րով։ Ո՞ր դեպքում է ձմերուկների միջին քաշը
համեմատաբար մեծ։ Պատասխանը կլորաց
նել մինչև տասնորդականները։
բ) 18–ի

, 19–ի

, 20–ի

մասերը ներ

կայացնել տասնորդական կոտորակներով և
կլորացնելով մինչև հարյուրերորդականները`
դասավորել աճման կարգով.
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Այս խնդիրներից առաջինի լուծման ընթաց
քում սովորողները թվերի յուրաքանչյուր եռյա
կի համար կիրառում են թվաբանական միջին
(մոտավոր) արժեքը գտնելու, իսկ երկրորդ
խնդրի լուծման համար` տրված թվի տվյալ մա
սը որոշելու կանոնները։
2. Իններորդ դասարանի երկրաչափության
դասընթացում «Շրջանագծի երկարությունը»
թեման ուսումնասիրելիս առաջարկում ենք լու
ծել հետևյալ խնդիրը.
սուր անկյունով
Տրված է կողմով և
–ի ո՞ր արժեքի դեպքում շե
շեղանկյուն
ղանկյանը ներգծած շրջանագծի երկարու
թյունը կլինի ամենամեծը, եթե =27, 31, 74,
85:
Խնդիրը լուծելիս սովորողները նախ ստա
բանաձևը,
նում են
–ն շեղանկյան բարձրությունն
որտեղ
է, այնուհետև միկրոհաշվիչի օգնությամբ
ստացած արդյունքների համեմատման մի
ջոցով որոշում են շրջանագծի երկարության
։
ամենամեծ արժեքը, այն է`
Սովորողները փորձարարական աշխատան
քի արդյունքում հեշտությամբ հանգում են
հետևյալ եզրակացության. շրջանագծի եր
կարությունը մեծանում է, երբ մեծանում է տր

ված անկյան աստիճանային չափը
3. Իններորդ դասարանի երկրաչափու
թյան դասընթացում «Մարմինների ծավալ
ների հաշվումը» թեման ուսումնասիրելիս սո
վորողներին կարելի է առաջադրել հետևյալ
խնդիրը.
ուղիղ պրիզմայի
Գտնել
,
ծավալը, եթե
,
, որտեղ
ն
եռան
կյան բարձ
րու
թյունն է։ Ո
՞ր դեպ
քում պրիզ
մայի ծավալը կլինի ամենափոքրը (արդյունքը
կլորացնել մինչև հարյուրերորդականները),
եթե
4,17

6,24

րի միջև եղած կապը`
,
ապա միկրոհաշվիչի միջոցով համապա
տասխան թվազույգերով իրականացնում
հաշվումներ։
4. 10–րդ դասարանի «Հանրահաշիվ և
մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ»
առարկայի դասընթացում «Իրական թվի
n–րդ աստիճանի արմատը» ուսումնասիրե
լու գործընթացը սովորողների համար դառ
նում է առավել մատչելի և հետաքրքրական
նաև միկրոհաշվիչների օգտագործման շնոր
–ի տասնորդական մոտարկումնե
հիվ։
րը պահանջվող ճշտությամբ հավելուրդով
և պակասորդով գտնելու համար նախ [ ,b]
(
) հատվածը բաժանելով տասը
հավասար մասի և կատարելով համապա
տասխան հաշվարկներ՝ սովորողներն իրա
կանացնում են
–ի մոտարկման առաջին
քայլը (որոշում են մոտավոր արժեքները
ճշտությամբ)։ Գործընթացը շարունակում են՝
գտած միջակայքը կրկին տասը հավասար
մասի բաժանելով և նոր հաշվումներ կատա
րելով, մինչև որոնելի ճշտությամբ արմատի
արժեքները գտնելը։ Սովորողներին պարզ է
դառնում, որ միջակայքերի այդպիսի մասնա
տումների թիվը որոշվում է տրված ճշտության
միջոցով։ Օրինակ`
Գտնել

արտահայտության տաս

նորդական մոտարկումները հավելուրդով և
ճշտությամբ։

պակասորդով
Քանի

որ

1000,

1030,301, ուստի
10,0<
<10,1։
Ստացված [10; 10,1] հատվածը սովորողնե
րը բաժանում են տասը հավասար մասերի`
10,01 ; 10,02 ; ... ; 10,10
և շարունակում փնտրել արմատի մոտավոր
արժեքները
ճշտությամբ։ Հաշվի առնե
լով, որ
1021,147343,

7,31

1024,192512,
Խնդրի լուծման սկզբում սովորողները գտ
նում են պրիզմայի ծավալի և տրված տվյալնե
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սովորողները գտնում են`
10,07<

<10,08,
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որտեղ
–ի հա
մար՝ 10,07–ը պա
կասորդով, իսկ 10,08–ը հավելուրդով տասնոր
դական մոտարկումներն են։
5. Միկրոհաշվիչների օգտագործումը նպա
տակային է նաև վերոնշյալ դասարանի դասըն
թացում «Ֆունկցիայի գրաֆիկ» թեման ուսում
նասիրելիս։
Օրինակ` y
,
[5, 8] ֆունկցի
այի գրաֆիկը կառուցելու համար սովորողներն
իրականացնում են միկրոհաշվիչների գործա
ծությամբ մոտավոր հաշվումներ։
6. Փորձարարական հաշվումների միջո
ցով տրված հավասարման մոտավոր արժեքը
տվյալ միջակայքում որոշելու խնդիրը հարմար
է դիտարկել 11–րդ դասարանի «Հանրահաշիվ
և անալիզի հիմունքներ» առարկայի դասըն
թացում՝ կապված «Ածանցյալ» թեմայի հետ։
Օրինակ`
հավա
Ապացուցել, որ
սարումն արմատ ունի [2; 3] միջակայքում, և
գտնել այդ արմատի մոտավոր արժեքը 0,001
ճշտությամբ։
Առաջադրանքի պահանջի առաջին մասը
սովորողներն իրականացնում են ածանցյալի
կիրառության միջոցով։ Գոյություն ունեցող ար
մատի մոտավոր արժեքը որոշելու համար սո
վորողներն առաջին հերթին համեմատում են
3–2==1 թիվը տրված ճշտության հետ։ Քանի որ
1 > 0,01, ուստի նրանք [2; 3] հատվածը բաժա
նում են տասը հավասար մասերի`
2,0 ; 2,1 ; 2,2 ; 2,3 ; 2,4 ; 2,5 ; 2,6 ; 2,7 ; 2,8 ;
2,9 ; 3,0։
Ստացված կետերից յուրաքանչյուրում
ֆունկցիայի արժեքները
( )
հաշվելու փոխարեն հաշվում են`
(2)

–1 և

(3)
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և եզրակացնում, որ հավասարման որոնելի
արմատն առավել մոտ է 2–ին։ Հաջորդ քայլում
սովորողները դիտարկում են [2,1; 2,2] միջա
կայքը, որը ևս տրոհում են տասը հավասար
մասերի։ Այնուհետև կրկնում են հաշվարկման
վերոնշյալ քայլերը։ Մոտավոր արմատի որոն
ման աշխատանքը շարունակում են այնքան
ժամանակ, մինչև գտած նոր միջակայքի ծայ
րակետերի միջև եղած հեռավորությունը հա
վասարվի պահանջվելիք ճշտությանը։ Վերջին
միջակայքի ծայրակետերն այդ դեպքում հան

դիսանում են արմատի մոտավոր արժեքները
պակասորդով և հավելուրդով, որոնցից յուրա
քանչյուրի սխալանքը չի գերազանցում 0,001
–ը։ Այս կերպ իրականացվող փորձարարական
հաշվումները իրականացվում են միկրոհաշ
վիչների օգնությամբ։
Սովորողներին ներկայացնում ենք նաև, որ
տրված միջակայքի ծայրակետերի միջև եղած
հեռավորությունը տվյալ ճշտությունը չգերա
զանցելու դեպքում, որպես արմատի մոտավոր
արժեք, կարելի է ընդունել այդ ծայրակետերի
թվաբանական միջին արժեքը։ Վերջինս մո
տավոր արմատի համեմատաբար ավելի ճշգ
րիտ արժեք է, քան տրված հատվածի ծայրա
կետերից որևէ մեկը։
Ընդհանրապես, միկրոհաշվիչներով աշ
խատելիս մեծածավալ հաշվումներից խույս
տալու համար առաջարկում ենք փորձարարա
կան հաշվարկը կատարել միջակայքերը կիսե
լու մեթոդով։
7. Մաթեմատիկայի դպրոցական դասըն
թա
ցում մի շարք (ոչ ստան
դարտ) հա
վա
սա
րումների մոտավոր արմատները գտնելու
համար սովորողներին կարելի է ծանոթացնել
հաջորդական մոտավորությունների մեթոդին։
Նշված հավասարումների լուծման այս մեթոդի
կիրառումը միկրոհաշվիչների օգտագործմամբ
զարգացնում է սովորողների մոտավոր հաշ
վումներ կատարելու հմտությունը, արդյունա
վետ և հետաքրքրական դարձնում որոնողա
կան գործընթացը։ Նշված մեթոդով կարելի է
լուծել, օրինակ, հետևյալ առաջադրանքը.
12
2 0 հավասարման
Գտնել
մոտավոր արմատը (0,1; 0,2) միջակայքում։
Լուծման սկզբում սովորողները դիտար
կում են հետևյալ հավասարումը`
(2

)։  Այս

ներկայացմամբ

նրանք իրագործում են մեթոդի առաջին քայ
լը, այսինքն` F( )
րինում են

0 հավասարումը փոխա
( ) հավասարումով։ Որպես

սկզբնական մոտավորություն՝ սովորողները
կարող են ընտրել (0,1;0,2) միջակայքին պատ
0,12։ Այս

կանող որևէ թիվ, օրինակ`
ընտրությանը հաջորդում է

կետում ֆունկ

ցիայի ունեցած արժեքի հաշվումը`
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(

)

(2

Ստացվում է`

)։
(0,12)

0,1665։ Այնուհետև

սովորողները հաջորդաբար գտնում են
(

(

),

), ... արժեքները, որտեղ

( )
( ), …
գործընթացը կանգ է առնում այն դեպքում,
երբ –ի երկու հարևան արժեքներ համընկնում
են։ Այդ արժեքը, որպես կանոն, մեծ է սկզբնա
կան մոտավոր արժեքից։ Սովորողները լուծման
ընթացքում գործ են ունենում զուգամետ ու մո
նոտոն հաջորդականության հետ, ինչն էլ թույլ
է տալիս ենթադրել, որ գտնվել է տրված միջա
կայքին պատկանող մոտավոր արմատը։
Անհրաժեշտ է սովորողներին բացատրել,
որ ստացված հաջորդականությունը ոչ միշտ
կարող է զուգամիտել ինչ–որ թվի (հաջորդա
կանության անդամները չեն մոտենում ընտր
ված մոտավոր արմատին)։ Նշանակում է տվյալ
դեպքում հաջորդական մոտավորությունների

մեթոդը օգտագործելի չէ։
Ավելացնենք, որ կարելի է բերել այսպիսի
բազմաթիվ օրինակներ։ Միաժամանակ նկա
տենք, որ մաթեմատիկայի գործող դասագր
քերում փորձարարական բնույթի նմանատիպ
խնդիրները, որոնց լուծումն անպայման տանում
է մոտավոր հաշվումների, շատ չեն։ Մենք գտ
նում ենք, որ մոտավոր հաշվումների յուրացման
ճանապարհին այդպիսի խնդիրների լուծումը
անհրաժեշտություն է, իսկ միկրոհաշվիչների
տեղին օգտագործումը` նպատակամետ և հիմ
նավորված։
««Հավանականություն» և «ճշգրտություն»
հասկացությունների հարաբերակցությունը, լու
ծումների մի քանի տարբերակներից լավագույ
նը ընտրելու հիմնախնդիրը, հաջողությունների
հնարավորության և ռիսկի աստիճանի ճիշտ
գնահատումը, կենսական, իրական կյանքի բա
խումներում արդարության և անարդարության
վերաբերյալ պատկերացումները, անշուշտ,
պատանիների իրական հետաքրքրությունների
ոլորտում 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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НАРИНЕ БУК УШЯН

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ И ПОДГОТОВКИ
УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
В статье рассматриваются проблемы обу
чения устному переводу, связанные с нап
равлением подготовки, языковой подготов
кой студентов–бакалавров, обучающихся по
программе бакалавриата «Переводческое
дело (трёхъязычный переводчик)», отсутст
вием учебных пособий и профессионально
ориентированных текстов.
Ключевые слова: европейская языковая
политика, обучение устному переводу, мно
гоязычный переводчик, компетентностный
подход.
В свете позиции Совета Европы по воп
росу диверсификации и интенсификации
изучения языков с целью поддержания язы
кового и культурного многообразия, «мно
гоязычие» и «поликультурность» провозг
лашены основопологающими принципами в
сфере языкового образования [2: 2]. Необ
ходимость знания как минимум трёх языков
определена в европейской языковой полити
ке, как залог объединения разноязычных об
ществ в единое и поддержания культурного
разнообразия на европейском пространстве.
Современный житель Европы – это много
язычная личность, способная общаться на
нескольких языках. Возрастает потребность
и в многоязычных специалистах в разных
областях. Потребность в многоязычных уст
ных переводчиках устанавливается Евро
пейским Союзом, результатом чего является
Магистерская учебная программа по устному
пе
ре
во
ду «European Masters in Conference
Interpreting» («Европейский магистр устного
перевода на конференциях») [4: 1]. Данная
программа представляет из себя Консорциум
университетов стран Европы, которые гото
вят многоязычных устных переводчиков по
единой основной учебной программе в рам
ках самых разных языковых комбинаций. От
студентов требуется совершенное владение
родным языком, а также знание двух иност

ранных языков, которые выступают в ка
честве рабочих языков вместе с родным.
В Республике Армения многоязычных пе
реводчиков готовят в Ереванском государст
венном университете языков и социальных
наук имени В. Я. Брюсова по направлению
подготовки «Переводческое дело (армянс
кий, русский, английский языки)» (квали
фикация бакалавр/магистр лингвистики).
Армянский язык является родным для сту
дентов, а русский и английский – иностран
ными. Профессиональная подготовка сту
дентов ведётся по направлению трёх языков
– армянский, русский, английский. Однако,
студенты–бакалавры, обучающиеся по вы
шеупомянутой программе, обучаются исклю
чительно письменному переводу.
Обучение устному переводу трёхъязыч
ных студентов–бакалавров по направлению
подготовки «Переводческое дело (армянс
кий, русский, английский языки)» не прак
тикуется и затруднено рядом проблем, сто
ящих перед армянской системой высшего
образования.
Во–первых, на уровне бакалавриата не
ставится цель обучать студентов перевод
ческого отделения по специальности трёх
ъязычный переводчик устному переводу. В
обучении переводческому делу данного кон
тингента обучающихся превалирует обуче
ние письменному переводу. В блоке профес
сиональных дисциплин все практические
курсы направлены на обучение письменному
переводу, его отдельным видам [3]. Возни
кает вопрос: «В чём причина, что обучению
устному переводу не уделяется должного
внимания?» Постановка такого вопроса вов
се не подразумевает положение о том, что
по завершению освоения основной образо
вательной программы бакалавриата по нап
равлению подготовки «Переводческое дело
(русский, английский, армянский языки)»
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выпускники будут готовы выполнять уст
ный последовательный перевод на профес
сиональном уровне. Такое предположение
было бы нереалистичным, поскольку буду
щему переводчику предстоит нелёгкий путь
достижения профессионального мастерства.
Однако, в свете отсутствия весомых причин
для исключения обучения устному переводу,
можно начать обучать трёхъязычных студен
тов–бакалавров переводческого отделения
устному переводу с первого курса.
Во–вторых, языковая подготовка дан
ного контингента обучающихся ведётся не
равномерно. Рассмотренный нами учебный
план по направлению подготовки «Пере
водческое дело (русский, английский, ар
мянский языки)» (квалификация бакалавр
лингвистики) позволил установить, что на
ибольшее количество академических часов
уделяется изучению русского языка (57%).
28% академических часов отводится на изу
чение английского языка, 15% – армянского
языка, в то время, как поступающие сдают
равнозначные вступительные экзамены по
английскому, русскому и армянскому язы
кам [3]. Из проведённого анализа выше
упомянутого учебного плана можно также
сделать вывод что, будучи трёхъязычными
переводчиками студенты–бакалавры пере
водческого отделения гораздо лучше подго
товлены использовать русский язык, нежели
английский, в профессиональных целях. Да
лее, необходимо добиваться совершенного
владения армянским языком. Будучи трёхъя
зычными переводчиками, выпускники долж
ны уметь грамотно использовать родной
язык, который вместе с русским и английс
ким, является для них рабочим языком.
В–третьих, отсутствие учебников и учеб
ных пособий по устному переводу, пред
назначенных для трёхъязычных устных
переводчиков, специализирующихся в ар
мянском, русском и английском языках, а
также методических рекоммендаций для
обучения устному переводу трёхъязычных
переводчиков будет значительно затруднять
работу преподавателей, если будет поставле
на цель начать обучать данный контингент
обучающихся устному переводу уже на пер
вых порах поступления в вуз. Следователь
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но, преподавателям, специалистам устного
перевода предстоит огромный труд разра
ботки и комплектования учебных пособий по
устному переводу в рамках армянского, русс
кого и английского языков.
В–четвёртых, большую роль в професси
ональной подготовке переводчиков играет
направление подготовки, сфера или сферы
будущей профессиональной деятельности.
Например, на уровне бакалавриата трёх
ъязычных студентов–переводчиков обуча
ют письменному политическому переводу,
письменному переводу официальных доку
ментов, письменному научно–популярному
переводу, письменному художественному пе
реводу. Однако, опрос среди работадателей
устных переводчиков в Республике Армения
позволил выявить потребность в устных пе
реводчиков в сфере развития. В дан
ный
момент профессиональная подготовка пере
водчиков по данному направлению в нашей
стране не ведётся. Сфера развития обшир
на и мнгослойна и включает мероприятия,
процессы, институты, организации, которые
нацелены на достижение приемлемого уров
ня жизни для всех людей путём улучшения
экономических и социальных условий. Цель
развития заключается в оказании помощи
людям, чтобы они стали более производи
тельными, а также в повышении качества
жизни каждого отдельного человека, семьи,
общин и стран в целом. Необходимо также
подчеркнуть, что работадателями в рамках
вышеупомянутого опроса были отмечены и
другие сферы, где есть потребность в услу
гах устных переводчиков. Следовательно,
попытка полного отказа от уже практикую
щихся направлений, включая сферы, изуча
емые в магистратуре в рамках курса «Устный
перевод», и исключительной концентрации
внимания на сфере развития в професси
ональной подготовке трёхъязычных сту
дентов–переводчиков бакалавриата не яв
ляется целью данной статьи. Автор статьи
предлагает, на научнообоснованной основе,
преподавателям, специалистам в области
устного перевода и ответственным лицам
за разработку ООП, учебного плана, курсов
для студентов–бакалавров, обучающихся по
программе «Переводческое дело (армянс
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кий, русский, английский языки)» обратить
своё внимание на сферу развития как ак
туальное направление в профессоинальной
подготовке трёхъязычных переводчиков и
обдумать возможность включения данного
направления в ООП бакалавриата по нап
равлению подготовки «Переводческое дело
(армянский, русский, английский языки)» в
случае, если будет поставлена цель начать
обучать трёхъязычных студентов–бакалав
ров переводческого отделения устному пере
воду уже на первых порах поступления в вуз.
В–пятых, отбор учебных материалов для
изучения сферы развития и текстов по этой
тематике для выполнения устного перевода
представляет немалую сложность, поскольку
готовых материалов пока нет. Специалистам
предстоит нелёгкий труд отбора, адаптиро
вания и классифицирования уже существу
ющих аутентичных материалов. В качестве
источников для таких текстов могут быть
полезны материалы национальных и между
народных саммитов, конференций, высоко
уровневых встреч, организованных в целях
обсуждения возможных сценариев разви
тия той или иной сферы жизнедеятельнос
ти общества или путей для предотвращения
климатических и экологических катастроф,
социальных, экономических, политических
проб
лем (United Nations Development Pro
gramme http://www.undp.org/content/undp/
en/home.html). Далее, адаптация отобран
ных текстов должна вестись в соответствии
с языковым уровнем подготовки обучаю

щихся, определённым в ООП бакалавриата
по направлению подготовки «Переводческое
дело (армянский, русский, английский язы
ки)».
С учётом вышеизложенного может быть
обоснована необходимость выработки но
вой концепции обучения переводческому
делу трёхъязычных студентов–бакалавров
переводческого отеделения. Она предпола
гает, что роль курса или курсов по устному
переводу в учебном процессе при подготов
ке трёхъязычных переводчиков–бакалавров
должна быть пересмотрена и предусматри
вает научнообоснованное реформирование
учебных планов, программ, технологий и
условий обучения переводческому делу при
подготовке трёхъязычных переводчиков–ба
калавров, отвечающее современным требо
ваниям к обучению переводческому делу.
Концептуальной основой для определения
содержания, обучающих стратегий и подбо
ра средств обучения переводческому делу
может служить компетентностный подход к
языковому образованию. Этот подход отра
жает современные тенденции в содержании
и организации языкового образования.
Таким образом, цели в обучении студен
тов–бакалавров по направлению подготовки
«Переводческое дело (армянский, русский,
английский языки)» должны быть пересмот
рены. И надо начать этот процесс с решения
проблем, рассмотренными в данной статье,
и возможных других проблем, оставшихся за
пределами данной статьи.
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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.

ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ն. ԲՈՒԿՈՒՇՅԱՆ
Սույն հոդվածում ուսումնասիրված են բանավոր թարգմանության ուսուցման արդի խն
դիրները, որոնք կապված են բակալավրիատի «Թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգ
մանիչ)» մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների մասնագիտական
պատրաստման ուղղվածության, լեզվուսուցման, ինչպես նաև ուսումնական ձեռնարկների
և մասնագիտական կողմնորոշման տեքստերի բացակայության հետ:
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ԼԻԼՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՉՈՐՍ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդ
ները պարբերաբար փոփոխվում են՝ հար
մարվելով ժամանակի պահանջներին: Այսօր
այդ պահանջներն ուղղակիորեն կապված
են թվային տեխնոլոգիաների լայն կիրառ
ման հետ, ուստիև դասավանդման գործըն
թացում դրանց ներգրավումն անխուսափելի
է:
Սույն հոդվածը նվիրված է օտար լեզու
ների դասավանդման չորս նորարարական
մոտեցումների, որոնք հիմնված են թվային
տեխնոլոգիաների օգտագործմանվրա՝ լե
զուների հիբրիդային ուսուցում (forma
tion hybride), հեռահամագործակցություն
(télécollaboration), սոցիալական տեղեկատ
վական ցանցի (web social) օգտագործում և
փոխըմբռնման (intercompréhension) վրա
հիմնված ուսուցում:
Լեզուների հիբրիդային ուսուցումը սկ
սել է տարածվել անցյալ դարի
90–ականների վերջից: Այն իրականաց
վում է համացանցի համապատասխան
հարթակներում,համատեղելով դասավանդ
ման հեռահար և առկա ձևերը` կարող է ըն
թանալինչպես համաժամանակյա (բուհա
կան հարթակներ, ֆորումներ), այնպես էլ՝
անհամաժամանակյա (Skype, Google Hang
outs) եղանակներով:
Որո՞նք են հիբրիդային ուսուցման առանձ
նահատկությունները: Նախ՝ այն հնարավո
րություն է ընձեռում դասավանդողին՝ դուրս
գալու զուտ տեղեկատվություն փոխանցողի
դերից և կիրառելու ակտիվ մանկավարժա
կան մոտեցումներ (խնդիրների համատեղ
լուծում, համագործակցության միջոցով նյու
թի յուրացում և այլն): Օտար լեզուների ու
սուցման հիբրիդային եղանակը կարևորում
է փոխազդեցությունը. թվային տեխնոլո
գիաների զարգացման շնորհիվ այսօր դա
իրականություն է դարձել աշխարհագրա
կան տարբեր կետերում գտնվող անձանց
միջև, ինչն էլ հաջողությամբ կիրառվում է
հեռահար ուսուցման մեջ: Ժամանակի կա
ռավարման տեսանկյունից ճկուն է` թույլ է

տալիս համատեղել աշխատանքը ուսման
հետ: Այն նաև խնայողական է.ուսումնական
նյութըմիաժամանակ հասանելի էշատերին,
լուծվում է լսարանային ծանրաբեռնվածու
թյան հարցը: Այդուհանդերձ պետք է հաշվի
առնել, որ այսեղանակը ենթադրում է դասա
վանդող և տեխնիկական մասն ապահովող
անձնակազմի զգալի աշխատանքային ծան
րաբեռնվածություն:
Հիբրիդային ուսուցումը համատեղում
է առկա և հեռահար դասավանդման եղա
նակների լավագույն տարրերը: Առկա ու
սուցումը մեծապես նպաստում է սովորողի
սոցիալ–հուզական կողմերի զարգացմանը.
նրա վրա ազդեցությունն անմիջական է,
ինչը հնարավորություն է տալիս ոգևորելու,
նպաստելու ինքնավստահության բարձրաց
մանը՝ թույլ տալով սահմանել նպատակներ
և աշխատել դրանց հասնելու ուղղությամբ:
Առկա ուսուցումն ապահովում է դասընթա
ցի ռիթմիկությունը, պայմաններ է ստեղծում
տարբեր մասնակիցների հետ բանավոր
հաղորդակցման համար: Հեռահար ուսու
ցումը վերացնում է տարածա–ժամանա
կային սահմանափակումները,անհամաժա
մանակյա բնույթ ունի, այսինքն՝ սովորողին
ավելի շատ մտորելու, նյութը վերանայելու
և վերարտադրելու ժամանակ է ընձեռում:
Այս դեպքում նույնպես առաջարկվում է աշ
խատանքային որոշակի ռիթմ՝ ուսումնական
պլան և օրացույց, որտեղ ներկայացված են
փուլերը, ժամկետները, առաջադրանքները,
անհատական կամ խմբային աշխատանքնե
րը: Տարանջատվում են պարտադիր և լրա
ցուցիչ ուսումնական նյութերը՝ սովորողին
տալով հնարավորություն՝ ցանկության դեպ
քում է՛լ ավելի ընդլայնելու իր գիտելիքնե
րը: Սա նաև հնարավորություն է՝ հեռահար
եղանակով նախապատրաստվելուլսարա
նում կատարելիք առաջադրանքներին:
Հիբրիդային ուսուցման առկա և հեռա
հար եղանակները փոխլրացնում են մի
մյանց, ևուսումնական գործընթացում կար
ևոր է իմանալ՝ ինչպես համատեղել դրանք,
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ընտրություն կատարել հեռահար և առկա
եղանակներով մատուցվող նյութերի միջև:
Չկա լավ կամ վատ լուծում, չկա բոլոր դեպ
քերի համար կիրառելի մի ընդհանուր «բա
ղադրատոմս». ընտրությունը կախված է մեր
առջև դրված նպատակներից, սովորողնե
րից, համատեքստից: Հնարավոր է նույնիսկ
հիբրիդային ուսուցման այս երկու եղանակ
ները հաջորդաբար կիրառել լեզվական
ցանկացածհմտություն զարգացնելիս (ըն
թերցանություն, գրավոր խոսք, ունկնդրում,
բանավոր խոսք): Այսպես, ունկնդրման հմ
տությունը կարելի է զարգացնել նախ առկա
ուսուցմամբ՝ կենտրոնանալով մեթոդական
կողմի վրա, առաջարկելով զույգերով աշ
խատանք, այնուհետև կարելի է շարունակել
հեռահար եղանակով՝ առաջարկելով զանա
զան առաջադրանքներ:
Հեռահամագործակցությունն
օտար
լեզվի ուսուցման մեջ ենթադրում է համագոր
ծակցություն աշխարհի տարբերծայրերում
գտնվող սովորողների միջև: Գաղափարը
պատկանում է Կալիֆոռնիայի համալսա
րանի պրոֆեսոր, կիրառական լեզվաբան
Մարկ Վարշաուերին: Իսկ հեռահամագոր
ծակցության առաջին սահմանումը տվել է
Ջուլ յա Բելզը՝ կարևորելով հեռահամագոր
ծակցության լեզվական և միջմշակութային
նպատակները, նրա սահմանակարգումը
(institutionnalisation), նաև՝ դասավանդողի
ուղղորդող դերը (Belz, J. A., 2003:68):
Հեռահամագործակցությունը կարող է
իրականացվել մեկ և ավելի լեզուներով, հա
մաժամանակյա (տեսալսողական կոնֆե
րանսներ) և անհամաժամանակյա (էլեկտրո
նային նամակներ, ֆորում) եղանակներով:
Դասավանդողի դերն առանցքային է. նա
փնտրում է գործընկերներ, կազմում պլան,
ուղղորդում սովորողներին: Որքան էլ ման
րակրկիտ պլանավորվի ծրագիրը, պետք է
հաշվի առնել մի շարք հնարավոր խոչըն
դոտներ՝ ժամային գոտիների տարբերու
թյունը, չնախատեսված ընդհատումները,
օրինակ՝ արձակուրդը, տեխնիկական խն
դիրները: Սրանց առկայության դեպքում
համագործակցությունը կարող է նախատես
վածից երկար տևել:
Հեռահամագործակցության
ոլորտում
կիրառված ամենաառաջին և հայտնի երկու
ծրագրերն են Tandem–ը և Cultura–ն: Tan
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dem–ի ակունքները շատ հին են: Նախքան
ուսուցման տեխնոլոգիաների ի հայտ գա
լը այս ծրագրի նախատիպը կիրառվում էր
հետևյալ կերպ. միմյանց լեզուներն առկա
եղանակով ուսումնասիրող երկու անձինք
աշխատում էին համատեղ՝ աջակցելով մի
մյանց: Հետագայում սկսեցին օգտագործել
հեռախոսը, նամակները, տեսաերիզների
փոխանակումը փոստով, իսկ այժմ արդեն՝
հեռահաղորդակցումը: Այդուհանդերձ հաս
կանալի չէր, թե որքանով կարող էր արդյու
նավետ լինել նման աշխատանքը, և արդյո՞ք
մասնակիցները միշտ կարող էին հստակ
պատասխան տալ ծագող հարցերին: Թերևս
սա է պատճառը,որ այսօր շատ հաստատու
թյուններում ուսանողներին առաջարկում են
այս մեթոդը կիրառել ավանդական դասե
րին զուգահեռ:
Ինչ վերաբերում է Cultura–ին, այն սահ
մանակարգված է, լիովին ներգրավված
լեզվի դասընթացներում: Ծրագիրը ծնունդ
է ա
ռել 1997 թ.՝ ֆրանս–ա
մե
րի
կյան փո
խանակման արդյունքում: Cultura–ն շեշտը
դնում է հաղորդակցման միջմշակութային
կողմի վրա, նախատեսված էառավել հեշ
տացնելու փոխըմբռնումը, նվազեցնելու
միջմշակութային թյուրըմբռնման դեպքերը:
Ծրագրի մասնակիցներից յուրաքանչյուրն
արտահայտվում է իր մայրենի լեզվով: Առա
ջարկվում է հստակ ուղղորդվող ծրագիր՝
սովորողներն ուսումնասիրում են որոշ բա
ռերի նշանակություններ, այնուհետև՝ փոր
ձումավարտել կիսատ նախադասություննե
րը և, ի վերջո, արձագանքել ներկայացված
իրավիճակին: Վերջում երկու կողմերի պա
տասխանները հրապարակվում են առցանց,
և ֆորումում մասնակիցների միջև սկսվում է
քննարկում:
Մեկ այլ հարթակ՝ E–twinning–ը, նախա
տեսված է կրտսեր և միջին դպրոցական
տարիքի համար, իսկ բուհերում առաջարկ
վում է Uni–collaboration հարթակը:
Հեռահաղորդակցման ծրագրերը խիստ
բազմազան են՝ կախված նպատակներից,
ուսումնասիրվող լեզուներից, փոխանակում
ների տևողությունից, ուսումնական հաստա
տության ծրագրերի մեջ հեռահաղորդակց
ման ընդգրկումից և այլն: Սակայն մի բան
ընդհանուր է բոլորի համար՝ փոխանակում
ների նպատակը լեզվական և/կամ միջմշա
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կութային հմտությունների զարգացումն է:
Հեռահաղորդակցումը կարող է միաժամա
նակ ուղղորդված լինել սովորողների կող
մից թվային տեխնոլոգիաներ օգտագործե
լու հմտությունների, որոշ դեպքերում՝ նաև
մասնագիտական կարողությունների զար
գացմանը: Օրինակ՝ մի երկրում կրթության
ոլորտում աշխատել պատրաստվող մա
գիստրոսները կարող են համագործակցել
իրենց լեզուն ուսումնասիրող օտարերկրյա
ուսանողների հետ՝ առաջադրանքներ պատ
րաստելով վերջիններիս համար և ստուգե
լով դրանք:
Սոցիալական ցանցերը նույնպես ընդ
գրկվում են լեզուների դասավանդման գոր
ծընթացում՝ ընձեռելով մասնակցության
ամենատարբեր հնարավորություններ՝ մեկ
նաբանություններ ֆորումներում, մտքերի
համաժամանակյա փոխանակում չաթի մի
ջոցով, համատեղ նյութերի մշակում (օրի
նակ՝ Wikipedia), սեփական աշխատանքնե
րի տարածում: Մասնակցության վերոհիշյալ
ձևերը քաջալերում են համագործակցու
թյունը, խմբային աշխատանքները,ակտիվ
մասնակցությունը մտքերի փոխանակմանը,
թույլ տալիս դուրս գալ լսարանի պատերից և
առնչվել իրական իրավիճակների հետ: Ինչ–
որ առումով սահմանափակվում է դասա
վանդողի՝ իբրև գիտելիք փոխանցողի դերը,
սակայն նա շարունակում է իրականացնել
ուղղորդող դեր: Շեշտը առավելապես դր
վում է ինքնակրթության, սովորող–գիտելիք
փոխհարաբերության վրա:
Սոցիալական ցանցերն ուսումնական
գործընթացում օգտագործելիս պետք է հաշ
վի առ
նել, որ այս կամ հա
մայն
քում ներգ
րավվելու, քննարկումներին մասնակցելու
համար ժամանակ է պահանջվում: Յուրա
քանչյուր հարթակում գործում են որոշա
կի կանոններ (դիմելաձև, ուղղագրություն,
ոճ…), որոնց պետք է հետևել: Երբեմն հարկ
է լինում հաշվի նստելուսովորողի՝ իր աշխա
տանքըհրապարակելու ցանկության հետ:
Փոխըմբռնումն առկա է ցանկացած հա
ղորդակցման ժամանակ, և խոսակիցները
դրան կարող են հասնել ամենատարբեր
միջոցներով՝ հիմնվելով որոշակի փորձա
ռության, լեզվական գիտելիքների, լեզունե
րի միջև նմա
նու
թյան, նաև՝ ժես
տե
րի, մի
միկայի վրա: Հաճախ զրուցակիցները շատ

լավ հաս
կա
նում են մի
մյանց ան
գամ այն
դեպքում, երբ նրանցից յուրաքանչյուրն իր
մայրենի լեզվով է հաղորդակցվում (օրինակ՝
միևնույն լեզվաընտանիքին պատկանող
լեզուներովշփումը): Նկատենք, որ հաղոր
դակցությունը կարող է ընթանալ ոչ թե երկու
(bilingue), այլ նույնիսկ մի քանի լեզուներով
(pliurilingue), և հաղորդակցման ընթացքում
խոսակիցները կարող են անցում կատարել
մի լեզվից մյուսը:
Անցյալ դարի 90–ականներին սկսվեց մի
շարք ծրագրերի (Eurom4, Eurom5, Galatea
և այլն) մշակման գործընթացը, որոնց նպա
տակը միաժամանակ մի քանի օտար լեզունե
րի արդյունավետ յուրացմանն օժանդակելն
էր: Բոլոր այդ ծրագրերում առաջնությունը
տրվում է ընկալման առաջադրանքներին,
հաշվի են առնվում սովորողի նախնական
գիտելիքները, կիրառած ռազմավարական
միջոցները, նաև՝ կարևոր տեղ է տրվում
լեզուների ազգակցությանը: Այսօր առկա
ծրագրերի գերակշիռ մասը նախատեսված է
ռոմանական լեզուների համար, գործում են
նաև գերմանական, սլավոնական լեզուների
հարթակներ, ծրագրեր են մշակվում ասիա
կան, ամերիկյան–հնդկացիական լեզուների,
արաբական բարբառների համար:
Eurom5 ծրագիրն ուղղված էմիաժամա
նակ 5 ռոմանական լեզուներով՝ իսպաներեն,
իտալերեն, ֆրանսերեն, կատալաներեն,
պորտուգալերեն ընթերցելու հմտություն
ների զարգացմանը: Ծրագրով աշխատելու
համար բավարար է դրանցից միայն մեկին
տիրապետելը: Մեկ դասի տևողությունն է
2 ժամ, որի ընթացքում լեզվակիրը հաջոր
դաբար աշխատում է 4 լեզուներով նյութերի
հետ (յուրաքանչյուրի լեզվի համար նախա
տեսվում է կես ժամ): Առկա են 20 տեքստեր:
EuroCom ծրագիրը շրջանառության մեջ
է դրվել Գերմանիայում 1998 թ.: Այն ընդգր
կում է երեք լեզվաընտանիք՝ EuroComGerm,
EuroComSla, EuroComRom:
Չափազանց հետաքրքիր է 8–13 տարե
կանների համար նախատեսված Itinéraire
romane ծրագիրը: Այն խաղային բնույթ ունի,
բաղկացած է 6 բաժիններից և ծավալվում է
մեկ պատմության շուրջ:Առկա է 6 լեզուներով՝
կատալաներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն,
իտալերեն, պորտուգալերեն և ռումիներեն:
Միաժամանակ զարգացվում են բանավոր և
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գրավոր լեզվական հմտությունները:
2000–ականներից սկսած մշակվում են
ծրագրեր, որոնք օգնում են զարգացնելու
փոխըմբռնումը հաղորդակցության ընթաց
քում, քանի որ կարևոր է նաև սովորողներին
նախապատրաստել երկխոսության: Դրան
ցից են Galanet–ը, որն այսօր վերակառուց
վում է Miriadi ծրագրի շրջանակներում, Gal
apro–ն և այլն: Ծրագրերի մասնակիցներն
առաջադրանքներ են կատարում, շատ նյու
թեր ընթերցում, հաղորդակցվում տարբեր
լեզուներով: Միաժամանակ նրանք սովորում
են դիմացինին հասկանալի կերպով արտա
հայտել իրենց մտքերը, ճշտել՝ որքանով է
դա հաջողվում:
Վերոնշյալ ծրագրերով աշխատանքը
զուգորդվում է առկա հանդիպումների հետ,
այսինքն՝ կազմակերպվում է հիբրիդային ու
սուցում: Սովորողները դասավանդողի հետ
ամփոփում են աշխատանքը, պլանավորում
հետագա քայլերը, լուծում գտնում ծագած
խնդիրների համար: Ի դեպ, Galapro ծրագի
րը նախատեսված է հենց դասավանդողնե
րի համար և նախապատրաստում է նրանց

փոխըմբռնման դիդակտիկայի ոլորտում աշ
խատելուն:
Ուսումնական գործընթացն անխուսա
փելիորեն կրում է հասարակության մեջ տե
ղի ունեցող փոփոխությունների ազդեցու
թյունը, քանզի նրա վերջնարդյունքը պետք
է համապատասխանի այդ նույն հասարա
կության պահանջներին: Անշուշտ, ցանկա
ցած նորարարություն հանդիպում է որոշա
կի դիմադրության, անցնում փորձաշրջան՝
ժամանակի ընթացքում հաստատելով կամ
ժխտելով իր արդյունավետության փաստը:
Թվային տեխնոլոգիաների մուտքը կրթու
թյան ոլորտ անխուսափելի է: Ուստի կարևոր
է կարողանալ մշակել դասավանդման նոր
եղանակներ՝ օգտագործելով նրանց հզոր
ներուժը: Թվային տեխնոլոգիաների կիրա
ռումը էապեսփոխում է լեզուների ուսուցման
մասին մեր պատկերացումները՝ հնարավո
րություն ընձեռելով լեզվի ուսումնասիրման
և յուրացման համար ստեղծելու իրական մի
ջավայր, ապահովելու անմիջական և շարու
նակական շփումը լեզվակիրների 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.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Л. ВАРДАНЯН
Статья посвящена четырем инновационным подходамв обучении иностранных языков,
основанные на цифровых технологиях:гибридное обучение, телесотрудничество, социаль
ные сети и взаимопониманиe. Представлены особенности подходов, анализируются приме
ры.
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EVA MINASYAN, YULIA BUZINA
VENERA MIDOVA, KIRA TROSTINA

FOSTERING WEB–BASED LEARNING THROUGH
INTEGRATING TED–EDVIDEOS IN ESP CURRICULUM
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
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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
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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
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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

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

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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ИНТЕГРАЦИЯ TED–ED ВИДЕОРОЛИКОВ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ АСЦ
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Е. МИНАСЯН, Ю. БУЗИНА, В. МИДОВА, К. ТРОСТИНА
Эпоха информационных и коммуникационных технологий предлагает новые возможнос
ти для интеграции веб–аутентичных материалов в процесс обучения. TED–Edвидеоматериа
лы рассматриваются как инструмент коммуникации и сотрудничества, которые интегриро
ваны в процесс создания курса смешанного обучения английскому для специальных целей
(АСЦ). В статье предлагаются стратегии для использования TED–Edвидеороликов, которые
способствуют увеличению мотивации и сотрудничества студентов на гибридных курсах.Ана
лиз TED–Ed уроков показывает особенности и преимущества изучения иностранного языка
с использованием онлайн источников.
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TED–ED ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄԸ ԱՀՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Ե. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, Յ. ԲՈՒԶԻՆԱ, Վ.ՄԻԴՈՎԱ, Կ. ՏՐՈՍՏԻՆԱ
Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիանների զարգացման դարաշրջանը
բացում է նոր հնարավորություններ և մարտահրավերներ՝ ընդգրկելու համացանցի կրթա
կան բնօրինակ աղբյուրներն ուսումնառության ոլորտում։ TED–Ed տեսահոլովակներըդի
տարկվում են որպես հաղորդակցման և համագործակցության միջոցներ, որոնք ներառվել
են համախառն ուսումնական ծրագրերում հատուկ նպատակներով անգլերեն ուսումնասի
րողների համար։ Տվյալ գիտական հոդվածում քննարկվում են որոշ մեթոդներ և ուղիներ,
որոնք կիրառվում են խթանելու ուսանողների հետաքրքությունն ու համագործակցությունը
TED–Edտեսահոլովակների օգնությամբ՝ համախառն ուսումնական ծրագրերի շրջանակում։
TED–Ed դասընթացների վերլուծությունը բացահայտում է նրանց առանձնահատկություն
ներն ու առավելությունները օտար լեզվի ուսուցման ոլորտում համացանցի աղբյուրների կի
րառմամբ։
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ԿԻՄԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Քիմիան գիտություն է, որի ուսումնա
սիրության առարկան նյութերն են, դրանց
բաղադրությունը, կառուցվածքը, մեկը մյու
սին անցնելու գործընթացը, քանակական
և որակական փոփոխությունները: Քիմիան
բնական գիտություն է, որն օգնում է լուծելու
կյանքի առօրյա խնդիրները, տալիս անհրա
ժեշտ գիտելիքներ ու հմտություններ՝ առօ
րյայում կիրառելու համար:
«Բնական գիտություններ» ուսումնական
բնագավառի հիմնական նպատակը բնու
թյան երևույթները, օրինաչափություններն
ու օրենքներն իմացող, ճանաչողության մե
թոդներին տիրապետող և գործնականում
կիրառող, բնության ներդաշնակությունը
գիտակցող, գիտական աշխարհայացք ունե
ցող անձի ձևավորումն է [1, 2]:
Ներկայումս բնագիտության ուսուցման
բնագավառում շատ են կարևորվում միջա
ռարկայական կապերը, այդ իսկ պատճա
ռով վերանայվում և կատարելագործվում
է բնագիտության դասընթացների` հատ
կապես լաբորատոր և գործնական աշխա
տանքների բովանդակությունը [3]:
Քիմիայի՝ որպես դասավանդվող առար
կայի բովանդակային մեծ ծավալը, առանձին
դեպքում նաև ոչ մատչելի տերմինաբանու
թյունն ու անվերջ թվացող բանաձևերը շատ
դեպքերում այն դարձնում են ոչ այնքան սի
րելի, ուստի առաջանում է ուսումնական գոր
ծընթացը հետաքրքիր ու բովանդակալից
կազմակերպելու խնդիրը, որպեսզի սովորող
ներն ընկալեն դասընթացը և ստանան գի
տելիքներ, ձեռք բերեն հմտություններ, որոնք
հետագայում անհրաժեշտ կլինեն՝ անկախ
սովորողի հետագա մասնագիտությունից:
Սովորեցնել քիմիան միայն ավանդական
մեթոդներով, այսինքն՝ ձևավորելով քիմի
ական գրագիտություն, սովորեցնելով հաշ
վարկներ կատարել, տալով առավելագույնս
տեսական գիտելիքներ, հնարավոր չէ [4]:
Քիմիայի դասընթացի իրականացման
համար գործում են ուսուցման բազմաթիվ
մեթոդներ: Այդպիսի մեթոդներից մեկը նա
խագծային մեթոդն է, որը հաշվի է առնում

խնդրի արդիականությունը՝ փոխելով սովո
րողների կողմից պատրաստի գիտելիքների
յուրացումն ակտիվ, ինքնուրույն, ճանաչո
ղական գործունեությամբ: Ժամանակակից
կրթական համակարգը պետք է կառուցված
լինի այնպես, որ կարողանա ապահովել սո
վորողների մտածելու, ինչպես նաև փաստե
րը համեմատելու կարողությունը տարբեր
տեսանկյուններից՝ հաշվի առնելով տար
բեր տեսակետներ, կարողանա ձևակերպել
և պնդել իր սեփական տեսակետը՝ հենվե
լով փաստերի, օրենքների, գիտության օրի
նաչափությունների իմացության, ինչպես
նաև սեփական և ուրիշների փորձի վրա:
Նախագծերի մեթոդը անհատական կամ
խմբային աշխատանք է, որը սովորողներն
իրականացնում են որոշակի ժամանակա
հատվածում և հիմնականում ուղղված է
որևէ վիճարկելի խնդրի հաղթահարմանը:
Նախագծային մեթոդը կարևորում է միջա
ռարկայական կապը և համագործակցու
թյունը, ենթադրում հետազոտական, որոնո
ղական, համադրական, ստեղծագործական
կարողությունների խթանում [5]:
Մեթոդն իրականացնելու համար ան
հրաժեշտ պահանջները.
•
առաջարկվող թեմաները պետք է
հետաքրքրի սովորողին,
•	սովորողը ինքն կարող է առաջար
կել իրեն հետաքրքրող թեմա,
•
օտար լեզուների կիրառումը,
•	նյութ որոնելու, անհրաժեշտը գտնե
լու, վերհանելու հմտությունը,
•	փաստերը համադրելու, վերլուծելու,
գնահատական տալու, սեփական կարծիք
արտահայտելու, փաստարկելու, հակադրվե
լու, եզրահանգում անելու հմտությունները,
•	հիմնավորելու կարողությունը,
•	փորձերը մշակելու, հավաքելու, կա
տարելու, վերլուծելու հմտությունները,
•
աշխատանքը
ներկայացնելու,
պատշաճ տեսքի բերելու հմտությունը:
Դասավանդման մեթոդիկայի ճիշտ ընտ
րությունից են կախված դասի անցկացման
արդյունավետությունը և նպատակային լինելը:
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Ներկայացնենք
որոշ
մոտեցումներ,
որոնք քիմիայի դասավանդումը կդարձնեն
արդյունավետ, դասապրոցեսը՝ հետաքրքիր
և ժամանցային. աշակերտներն էլ ձանձրա
նալու կամ պարապության մատնվելու առիթ
չեն ունենա:
Սննդային հավելումներ
Մենք հաճախ ենք լսում տարբեր սննդա
տեսակների մեջ առկա հավելումների և
դրանց վնասակար հատկությունների մա
սին: Խուսափել նման հավելումներից այսօր
գրեթե անհնար է, բայց պետք է կարողանալ
տարբերել դրանցից ամենավտանգավորնե
րը, քաղցկեղածինները, առողջության հա
մար վնասակարները: Աշակերտներին կարե
լի է հանձնարարել դասարան բերել մի կտոր
շոկոլադ կամ զովացուցիչ ըմպելիք, նախա
պես համացանցում որոնել, թե ինչ սննդային
հավելումներ են պարունակում դրանք և ինչ
քանակով, որն է այդ հավելումների սահմա
նային թույլատրելի արժեքը: Յուրաքանչյուր
աշակերտ դասի ընթացքում կներկայացնի
իր պատրաստած նյութը սննդային հավելում
ների մասին, իսկ ուսուցիչը առավել մանրա
մասն կներկայացնի, թե ինչ են E300, E407,
E410 կամ E942 նշանները, ինչով է պայմա
նավորված դրանց վնասակարությունը:
Կերակրի աղ
Արդիականությունը, նշանակությունը
Ինչո՞ւ կերակրի աղ, որովհետև.
Կերակրի աղը մարդու օրգանիզմի բնա
կանոն կենսագործունեության համար ան
հրաժեշտ սննդանյութ է: Այն լավացնում է
կերակրի համը, կարգավորում է հյուսվածք
ներում ջրի պարունակությունը, մասնակ
ցում է ստամոքսահյութի աղաթթվի գոյաց
մանը: Ցանկացած սննդամթերք, նույնիսկ
հացը, կարելի է փոխարինել մեկ ուրիշով:
Սակայն առանց աղի ապրել հնարավոր չէ:
Օրգանիզմում աղի պակասն առաջացնում
է արյան թանձրացում, հարթ և կմախքային
մկանների ջղաձգություն, նյութափոխանա
կության, նյարդային համակարգի գործունե
ության և արյան շրջանառության խանգա
րումներ: Սակայն աղի ավելցուկը նույնպես
կարող է վնասակար լինել օրգանիզմի հա
մար: Օրինակ՝ սիրտանոթային համակար
գի որոշ հիվանդությունների և բորբոքային
երևույթների դեպքում աղի սահմանափակ
օգտագործումն ունի բուժիչ նշանակություն:
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Աղն օգտագործում են գրեթե բոլոր կերակ
րատեսակների մեջ, ինչպես նաև մսեղե
նը, ձկնեղենը, բանջարեղենը պահածոյելու
համար: Բժշկության մեջ կիրառում են աղի
ջրային լուծույթները, օրինակ՝ 0,09%–անոց
լուծույթը, որն անվանում են ֆիզիոլոգիա
կան և օգտագործում են ներերակային նե
րարկումների, ներարկվող դեղանյութերը
լուծելու համար և որպես թունազերծող մի
ջոց: 3–10%–անոց լուծույթներով պատրաս
տում են թրջոցներ՝ թարախային վերքերը
բուժելու համար: Որպեսզի ավելի ամբողջա
կան լինի աղի ուսումնասիրումը, նախագիծը
կազմված է մի քանի բաժիններից:
►	Բովանդակությունը
Կերակրի աղի ուսումնասիրումը, նրա
տարածումը բնության մեջ, հատկություննե
րը, կիրառման բնագավառները: Կերակրի
աղից բացի, ուսումնասիրել կենցաղում, ար
դյունաբերության մեջ օգտագործվող և բնու
թյան մեջ հանդիպող աղերը:
►	Դասի ընթացքը
•	սովորողները բաժանվում են խմբե
րի, ընտրում են թեմաները, ինքնուրույն աշ
խատում են թեմաների վրա,
•	գործնական աշխատանք՝ հանքաղի
մաքրումը քիմիայի լաբորատորիայում,
•
արհեստական ձյան ստացումը
մաքրած աղից,
•	նախատեսված
ճամփորդությունը:
Ճամփորդություն դեպի «Ավանի աղի հանք» և
տեղում ծանոթացում աղի արտադրությանը,
•
արդյունքների ամփոփումը, գնա
հատումը:
Կարևորում եմ քիմիայի դասընթացին
քիմիական փորձերի դերը: Աշակերտները
ևս շատ են սիրում և մեծ ուրախությամբ ու
ոգևորությամբ են ընդունում փորձերը: Քի
միա առարկան յուրահատուկ և հետաքրքիր
է հենց փորձերի բազմազանությամբ: Կան
շատ հետաքրքիր փորձեր, որոնք կարելի է
դասի թեմայի հետ համադրել և ցուցադրել
աշակերտներին, դա կմեծացնի նրանց հե
տաքրքրվածությունը և ակտիվությունը:
Ներկայացնեմ այդպիսի փորձի մի օրինակ:
Ապակու վրա կարելի է հեշտությամբ
ստեղծել գեղեցիկ և հետաքրքրաշարժ
պատկերներ: և ինչու ոչ արվեստի գլուխ
գործոցներ: Ներկայացնենք մի քանի քիմի
ական մեթոդ որոնց օգնությամբ կարելի է
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ստանալ այդ պատկերները:
Թրջենք սահուն ապակին և դնենք թղթի
վրա: Վերց
նենք 4 գդալ նատ
րի
ու
մի ֆտո
րիդ՝ NaF և «բլուրաձև» լցնենք սահուն ապա
կու վրա: Նաև այն
տեղ լց
նենք նույն քա
նա
կությամբ թրթնջկաթթու՝ Н2С2O4: Խառնենք
իրար այդ երկու նյութերն այնպես, որպեսզի
ստացվի շիլայանման զանգված (անհրաժեշ
տության դեպքում ապակյա ձողիկով ավելաց
նենք մի քանի կաթիլ ջուր): Թողնենք ապակին
մոտ 2–3 ժամ (ցան
կա
լի է լավ օ
դա
փոխ
վող
վայրում): 2–3 ժամից ապակու վրա այն տեղե
րում, որտեղ շփվել է խառնուրդը, առաջանում
են անփայլ մասեր (матовые разводы), որոնք

ոչնչով հնարավոր չէ մաքրել կամ լվանալ:
Ինչպե՞ս է դա տեղի ունենում.
Բանն այն է, որ թրթնջկաթթուն, լինելով
ավելի ուժեղ, նատրիումի ֆտորիդի հետ ռե
ակցիայի մեջ մտնելիս դուրս է մղում ավելի
թույլ ֆտորաջրածնային թթուն.
2NaF + 2Н2С2O4 = 2HF + 2NaHC2O4
Իսկ ֆտորաջրածնային թթուն իր հերթին
ռեակցիայի մեջ է մտնում սիլիցիումի օքսիդի
հետ, որն առկա է ապակու մեջ, առաջացնե
լով գազանման սիլիցիումի ֆտորիդ.
4HF + SiO2 = SiF4+2H2O
Ապակին հետզհետե քայքայվում և դառ
նում է անփայլ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Հանրակրթության պետական կրթակարգ: Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչ, Եր.,
«Անտարես», 2004 թ.:
Կ. Հարությունյան, Լ Դավթյան, Կրթությունը Հայաստանում, Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2006:
Հ. Հակոբյան, «Բնագիտական առարկաների դասավանդման կազմակերպում Մխ. Սեբաստա
ցի» կրթահամալիրում, ԲՆԱԳԵՏ №5, 2008, էջ 100:
Շ. Մարգարյան, Քիմիական կրթությունը Եվրոպայի և ԱՄՆ–ի կրթական համակարգում, ԲՆԱ
ԳԵՏ №5, 2008, էջ 60:
101 գաղափար նորարարական մեթոդներ կիրառող ուսուցիչների համար:  

МЕТОДИК А ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
К. САРГСЯН
Химия – это наука о веществах, их составе, структуре, количественных и качественных
изменениях. От правильного выбора методов преподавания химии зависит эффективность
целенаправленность урока. Ведь проведение урока на должном уровне и превращение ос
военного предмета в свою частность, а также стимуляция интереса к предмету являются
основной целью преподавателя.

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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ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
Ուսուցանող նպատակն իրացնում է գի
տական գիտելիքների յուրացումը: Գիտե
լիքներ ասելով՝ հասկանում ենք ճշգրիտ,
ապացուցելի այն տեղեկատվությունը, որ
հասցված է հասկացության աստիճանի:
Այդպիսի գիտելիքները ներառում են փաս
տեր, օրենքներ, օրինաչափություններ:
Գիտելիքը սովորողներին ընձեռում է հա
մաուսումնական կարողություններ և հմտու
թյուններ յուրացնելու հնարավորություն:
Համաուսումնական կարողությունների և
հմտությունների իրացում կարող են համար
վել աշխատանքը գրքի, լրացուցիչ գրակա
նու
թյան, սկզբ
նաղ
բյու
րի վրա և այլն: Ու
սուցանող նպատակը օգնում է նաև տվյալ
ուսումնական առարկայի գծով հատուկ կա
րողություններ ու հմտություններ իրացնե
լուն: Դրանք մեծ մասամբ գործնական կա
րողություններ ու հմտություններ են [1, 133]:
Զարգացնող նպատակն ավելի ար
դյունավետ է գործում, երբ այն ընդգրկում
է սովորողների գործունեության տարբեր
ոլորտներ (շարժողական, մտավոր, դրդա
պատճառային և այլն):
Դաստիարակող նպատակը ոչ մի
այն
տալիս է գիտելիքներ, կարողություններ,
հմտություններ, այլ նաև ձևավորում է սովո
րողների հայացքները, համոզմունքները, գի
տական աշխարհայացքը, վարքը, իդեալնե
րը, քաղաքացուն հատուկ գծերը: Ուսուցման

դաստիարակող նպատակի իրացումը կա
խում ունի ուսուցման բովանդակությունից,
գործադրվող մեթոդներից, ուսուցչի մանկա
վարժական վարպետությունից, ուսուցման
կազմակերպման ձևերից: Այդ նպատակի
գլխավոր կողմն այն է, որ կրթական գործըն
թացին տալիս է որոշակի ուղղվածություն և
հասարակական նշանակություն:
Ուսուցման գործընթացի քննարկված
երեք նպատակները փոխկապակցված են,
որը դրանց դիալեկտիկական կողմն է [1,
133]: Դրանք կարելի է իրականացնել մի
շարք ուղիներով.
1.	համալիր ձևով պլանավորելով դա
սի խնդիրները,
2. ընտրելով ուսուցչի և սովորողների
գործունեությունը (դա արվում է այնպես, որ
իրացվեն ուսուցման գործընթացի երեք գոր
ծառույթները),
3. այդ նպատակների միասնությու
նը իրականացնելով ուսուցման բազմազան
մեթոդների, ձևերի ու միջոցների զուգակց
մամբ:
Իսկ որպես բաց դաս՝ այն պետք է իրա
կանացնի նաև մեթոդական գործառույթ:
Բերված դասանմուշը հաստատում է
ուսուցման կրթող, զարգացնող և դաստի
արակող և մեթոդական նպատակների մի
ասնական և փոխկապակցված լինելը:

	
Դասարանը՝
III «դ»
Առարկա՝
Ես և շրջակա աշխարհը
	Թեմա՝		
հին` «Մեր մաշկը»
			 նոր` «Առաջին օգնությունը մաշկի վնասվածքների դեպքում»
Ուսուցիչ՝	Թովմասյան Գայանե
Դասարանի կահավորումը` մեծադիր
պաստառ և բառաշարք, որտեղից աշա
կերտները բառերը պետք է խմբավորեն՝
ըստ ենթաթեմաների և կպցնեն պաստա
ռին, խմբերի անվանումներով քարտեր`
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«Օրգանիզմ», «Գլխուղեղ», «Ողնուղեղ»,
«Լսողություն», «Տեսողություն», «Հոտառու
թյուն», «Համ», «Մաշկ», հա
մա
կար
գիչ, լու
սապատկերացույց, տեսասահիկներ՝ դա
սագրքի նյութերով, նկարներով, վիրակապ,
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բարակ ստվարաթղթից պատրաստված
իշամեղու, մեկ բաժակ ջուր, կերակրի սոդա,
սառույցով լցված պարկ, բրդյա գործվածքի
փոքր կտոր, կարմիր գույնի քսուք, բամբակ,
յոդի լուծույթ:
Դասինպատակը՝ (նպատակների հա
մարակալումը միտված է ըստ համապա
տասխան համարի դասագործընթացի
փուլերում դրանք ընդգրկելու)
ուսուցանող` աշակերտները պետք է
իմանան, թե ինչ պետք է անեն, եթե`
1.
կտրել ես մատդ,
2. կծել է մեղուն կամ իշամեղուն,
3. ընկել ես, վնասել ձեռքդ կամ ոտքդ,
4. ձմռանը սառել են ոտքերդ,
5. ոչ մեծ վերքի դեպքում,
6. եթե մաշկը ճզմվել է,
7. այրվածքի դեպքում,
8. աշակերտներին ծանոթացնել իրենց
շրջապատող աշխարհին, այնտեղ կատար
վող բնական–հասարակական երևույթնե
րին, մարդկային հարաբերություններին,
9. սովորեցնել արդյունավետ հաղոր
դակցվել և համագործակցել ուրիշ մարդ
կանց հետ, նրանց մեջ ձևա
վո
րել ի
րենց և
շրջակա աշխարհը ճանաչելու հմտություն
ներ,
10. նպաստել սեփական արժանա
պատվության զգացումի, հանդուրժողակա
նության, շրջապատի մարդկանց նկատմամբ
բարյացակամ վերաբերմունքի ձևավորմա
նը,
11. օգնել դառնալու աշակերտական
կոլեկտիվի լիիրավ անդամ, ձևավորել և
զարգացնել ինքնուրույն որոշումներ կայաց
նելու, սեփական արարքները վերահսկելու,
դրանց համար պատասխանատու լինելու
գիտակցություն,
12. նպաստել
աշակերտների
ինք
նադրսևորման ու ինքնաարտահայտման
հմտությունների ձևավորմանը,
13. ձևավորել առողջ ապրելակերպին
նպաստող վարքագիծ, բնության հանդեպ
հոգատար վերաբերմունքի անհրաժեշտու
թյան գիտակցում,
զարգացնող` աշակերտները պետք է
կարողանան՝
14. գործնականորեն ցույց տալ, թե ինչ
պես պետք է վիրակապ դնել,

15. հնարներ գտնել տարբեր իրավի
ճակներում մարդկանց օգնելու (օգնել վնաս
ված, մաշկը ճզմված, այրվածք ունեցող, ցր
տահարված մարդկանց),
16. համագործակցել խմբային աշխա
տանքների կազմակերպման ժամանակ,
17. լուծել խաչբառը,
18. բանավիճել,
19. շարունակել միտքը,
20. ներանձնային և միջանձնային մտա
ծողությամբ աշխատել խմբերով,
21.
ինքնուրույն որոնողական աշխա
տանք կատարել,
դաստիարակող` աշակերտները պետք է
ունենան՝
22. ապրումակցելու, մրցակցելու, միա
ժամանակ համագործակցելու և իրար հան
դուրժելու հմտություններ,
23. անձի սոցիալականացման դրույթ
ներ,
24.
առողջ ապրելակերպի դաստիա
րակություն,
25. ընկերասիրություն, անկեղծություն,
ազնվություն
մեթոդական՝
26. ուսուցման ժամանակակից մանկա
վարժական տեխնոլոգիաների կիրառում,
27. տեղեկատվական ուսուցման (տե
սասահիկ)
28. պրոբլեմային
ուսուցման
(քար
տային, խմբային աշխատանք)
29. աշակերտակենտրոն
ուսուցման
(փորձեր, եզրահանգում)
30. զարգացնող ուսուցման (դիտար
կումներ)
31. համագործակցային ուսուցման (խմ
բային աշխատանք)
32. առարկայական ինտեգրման ուսուց
ման (երաժշտություն, մայրենի)
33. չափորոշչահեն կրթություն:
Դասի ընթացքը՝
Խթանմանփուլ
► Ի՞նչ թեմա ենք ուսումնասիրում
(«Մեր առողջությունը»)
►	Կախել «Մեր առողջությունը» թե
մայով կազմված պաստառը (ՆՊԱՏԱԿ 12,
13, 22, 25, 29, 31)
► Ի՞նչ ենթաթեմաներ ենք անցել:
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ՄԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Առաջին
«Ճանաչի՛ր
ինքդ քեզ»

«Մեր գլխու
ղեղը և զգա
յարանները»

«Ինչպես ենք

«Մեր լսողու

«Մեր քիթը և

տեսնում»

թյունը»

լեզուն»

օգնությունը
«Մեր մաշկը»

մաշկի վնաս
վածքների
դեպքում»

1

2

3

► Տրված
բառաշարքից
բառերը
խմբավորել ըստ ենթաթեմաների և կպցնել
պաստառին. (մարդու օրգանիզմը շատ
բարդ մեխանիզմ է (1), օրգաններ (1), օր
գանների համակարգեր (1), մարսողու
թյան համակարգ (1), շնչառության հա
մակարգ (1), արյունատար համակարգ (1),
նյարդային համակարգ (1), մարմնի շար
ժումները (2), մտքերն ու զգացմունքնե
րը (2), մեր զգայարանները (2), տեսողու
թյունը պետք է պահպանել (3), պառկած
չի կարելի կարդալ (3), մարմնի հավասա
րակշռության պահպանման օրգան (4),
լսողությունը շատ կարևոր է (4), ականջը
շատ նուրբ և բարդ օրգան է (4), հոտառու
թյուն (5), համային զգայություններ (5),
մաշկը մարդու շոշափելիքի օրգանն է (6),
ծակոտիներ (6), առաձգական և փափուկ
(6) (2 րոպե)
Հարցադրումներ`
ըստ
դասագրքի
բնագրերի (5 րոպե)
1.
Ի՞նչ է մարդու օրգանիզմը: (Մարդու
օրգանիզմը շատ բարդ մեխանիզմ է:)
2. Ո՞ր օրգաններն են համարվում օր
գանների համակարգեր: (Այն օրգանները,
որոնք միասին կատարում են որոշակի աշ
խատանք, կազմում են օրգանների համա
կարգեր:)
3. Թվարկել օրգանների համակար
գեր: (Մարսողության համակարգ, շնչա
ռության համակարգ, արյունատար համա
կարգ, նյարդային համակարգ:)
4. Ի՞նչ գործառույթ է իրականացնում
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4

5

6
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գլխուղեղը: (Հետևում է մեր օրգանների
ճիշտ աշխատանքին, ղեկավարում մեր
մտքերն ու զգացմունքները :)
5. Ի՞նչ գործառույթ է իրականացնում
ողնուղեղը: (Ղեկավարում է մարմնի բոլոր
մասերի շարժումները:)
6. Ինչպե՞ս պետք է պահպանել տեսո
ղությունը: (Պառկած չի կարելի կարդալ,
շարժվող ավտոմեքենայի մեջ չի կարելի
կարդալ և այլն:)
7. Ինչո՞ւ է լսողությունը շատ կարևոր:
(Լսողության միջոցով մենք կարողա
նում ենք ճիշտ կողմնորոշվել, հասկանալ
շրջապատի մարդկանց, տեղեկություններ
ստանալ և հաղորդել:)
8. Ի՞նչ է հոտառությունը: (Հոտեր զգա
լու մարդու ունակությունը կոչվում է հո
տառություն:)
9. Բոլոր համերի հիմքում ի՞նչ համային
զգայություններ են ընկած: (Քաղցր, աղի,
թթու, կծու:)
10. Ինչ
պե՞ս ե
նք զգում հա
մային զգա
յությունները: (Քաղցրը և աղին զգում ենք
լեզվի ծայրով, թթու համը` լեզվի կողքային
մասերով, իսկ կծուն` լեզվի հիմքով:)
11. Ի՞նչ է մաշկը: (Մարդու շոշափելիքի
օրգան և մեր օրգանիզմի հուսալի պաշտ
պան:)
12. Ինչի՞ն է նպաստում մաշկի մանր ծա
կոտիներից արտադրված ճարպը:
(Մաշկը պահում է առաձգական և փա
փուկ:)
13. Ինչի՞ն է նպաստում քրտինքը: (Գո
լորշիանում է մաշկից, և մարդու մարմինը
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հովանում է, բացի դրանից քրտինքի մի
ջոցով օրգանիզմից հեռանում են մի շարք
վնասակար նյութեր:)
14. Ի՞նչ է լինում, երբ մաշկի վրա ճարպը
և քրտինքը կուտակվում են: (Նրանց միա
նում է փոշին, և հիվանդաբեր մանրէների
զարգացման համար նպաստավոր պայ
մաններ են ստեղծվում:)
15. Ի՞նչ պետք է անել մանրէներից խու
սափելու համար: (Ամբողջ մարմինը տաք
ջրով և օճառով պետք է լվանալ ամեն օր,
իսկ մարմնի բաց մասերը` դեմքը, ականջ
ները, պարանոցը` օրական երկու անգամ:)
►	Հին նյութի հարցում` ընտրովի
հարցմամբ: Պատմել այն հատվածը, որի հե
նակետային բառն է` (5րոպե) (ՆՊԱՏԱԿ 8,
9, 12, 13, 15, 20)

թյուն», «Համ», «Մաշկ»
Երգ «Զգայարանների մասին» (1 րոպե)
(ՆՊԱՏԱԿ 20, 32)
Իմաստի ընկալում
Ցույց տալ պաստառ
«ԱՇԽԱՏԻՐ ՉՎՆԱՍԵԼ, ՉԱՅՐԵԼ ԵՎ
ՉՑՐՏԱՀԱՐԵԼ ՄԱՇԿԴ»:
Մեկնաբանել այն` ըստ աշակերտների (1
րոպե)(ՆՊԱՏԱԿ 31, 19)

Առաջին ամբողջական պատմումից հե
տո, կարելի է հենակետային բառերի տեղե
րը փոխել և հարցնել պատմել:
► Անդրադառնալ ինքնուրույն–հետա
զոտական աշխատանքին` «Ինչպես են ծա
նոթանում կատուները»: Որոշ կենդանիների
շոշափելիքի զգայարանները շատ լավ են
զարգացած: Օրինակ` կատուների շոշա
փելիքի զգայարանները երկար բեղերն են:
Նա ոչ միայն հոտոտելով է ծանոթանում, այլ
կարծես թե բեղիկներով հպվելով: (ՆՊԱ
ՏԱԿ 23, 21)

Առաջին փուլ: Ցույց տալ տեսասահիկը
(Նկար 1)
Գրատախտակին գրել կամ կախել պաս
տառ` հետևյալ հենակետային բառով.
1. Կտրել ես մատդ
Կազմակերպել զույգերով աշխատանք.
աշակերտներին տալ բառաֆոնդ, որպեսզի
աշակերտները կանխատեսեն` ինչի մասին է
լինելու հատվածի բովանդակությունը:
Այն է` ձեռքդ վե՛ր բարձրացրու, որ արյու
նը շուտ կտրվի, կապի՛ր մաքուր կտորով, հո
ղին մի՛ դիպչիր. կարող է բորբոքվել:
Աշակերտների կանխատեսումներից հե
տո ցույց տալ տեսասահիկը, որտեղ գրված
է դասագրքի նույն հատվածը:
1. Կտրել ես մատդ – ձեռքդ վե՛ր բարձ
րացրու, որ արյունը շուտ կտրվի, և կապի՛ր
որևէ մաքուր կտորով: Կտրված մատով
երբեք հողին մի՛ դիպչիր. վերքը կարող
է բորբոքվել: Գործնական աշխատանք՝
իրադրությունային խաղով: Իրար մոտ նս
տած աշակերտները վիրակապում են մի
մյանց ցուցամատը, որը վեր է բարձրաց
ված` իբրև վերք է ցուցամատի վրա (3 րոպե)
(ՆՊԱՏԱԿ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33):

► Խմբային աշխատանք` Ո՞ր զգա
յարաններով ենք ընկալում (2 րոպե) (ՆՊԱ
ՏԱԿ 16, 18, 19)
1.	
ա) ձայնը
բ) լույսը
գ) հոտը
դ) համը
ե) անհարթառարկան
(Խմբերի
անվանումները`
«Օրգա
նիզմ», «Գլխուղեղ», «Ողնուղեղ», «Լսո
ղություն», «Տեսողություն», «Հոտառու

Երկրորդ փուլ:
(Նկար 2)
Գրատախտակին կախել երկրորդ պաս
տառը` հետևյալ հենակետային բառով.
2. Կծել է մեղուն կամ իշամեղուն
Նորից կազմակերպել զույգերով աշխա
տանք. աշակերտներին տալ բառաֆոնդ,
որպեսզի աշակերտները կանխատեսեն` ին
չի մասին է լինելու հատվածի բովանդակու
թյունը:
Այն է` հա
նի՛ր խայ
թը, դի՛ր սա
ռը ջրով
թրջոց, կերակրի սոդայով թրջոց:

1.	Մաշկը մարդու շոշափելիքի օրգանն
է և մեր օրգանիզմի հուսալի պաշտպանը:
2. Քրտինքի օգտակարությունը մար
դու համար:
3.	Հիվանդաբեր մանրէներ:
4.	Մարմնի լվացումը:
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Աշակերտների կանխատեսումներից հե
տո ցույց տալ տեսասահիկը, որտեղ գրված
է դասագրքի նույն հատվածը:
2. Կծել է մեղուն կամ իշամեղուն – հա
նի՛ր խայթը, դի՛ր սառը ջրով կամ կերակրի
սոդայով թրջոց:
Գործնական աշխատանք՝ իրադրու
թյունային խաղով: Երկու աշակերտի
կանչել գրատախտակի մոտ: Մեկի ձեռքին
մոտեցնել բարակ ստվարաթղթից պատ
րաստված իշամեղուն (իբրև կծում է): Մյուս
աշակերտը ասում է, որ նախ՝ կծած տեղից
պետք է հանել խայթը: Հետո մի բաժակ ջրի
հետ խառնում է մեկ ճաշի գդալ կերակրի սո
դա և, վիրակապը թրջելով սոդայաջրի մեջ,
այն դնում է կծած տեղին: (3 րոպե) (ՆՊԱ
ՏԱԿ 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 33):
Երրորդ փուլ:
(Նկար 3)
Գրատախտակին կախել երրորդ պաս
տառը` հետևյալ հենակետային բառով.
3. Ընկել ես, վնասել ձեռքդ կամ ոտքդ
Նորից կազմակերպել զույգերով աշխա
տանք. աշակերտներին տալ բառաֆոնդ,
որպեսզի աշակերտները կանխատեսեն` ին
չի մասին է լինելու հատվածի բովանդակու
թյունը:
Այն է` վնասված մաս, պահի՛ր սառը ջրի
տակ, դի՛ր սառը թրջոց:
Աշակերտների կանխատեսումներից հե
տո ցույց տալ տեսասահիկը, որտեղ գրված
է դասագրքի նույն հատվածը.
3.Ըն
կել ես, վնա
սել ձեռքդ կամ ո
տքդ
– վնասված մասը պահի՛ր սառը ջրի տակ
կամ դի՛ր սառը թրջոց:
Գործնական աշխատանք՝ իրադրու
թյունային խաղով: Ասեք` աթոռին նստած
աշակերտը ընկել է և վնասել ձեռքի մաշկը:
Վնասված աշակերտը վիրակապը թրջում է
սառը ջրով և դնում ցավող տեղին կամ դնում
է սառույցով լցված պարկը: (3 րոպե) (ՆՊԱ
ՏԱԿ 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 33):
Չորրորդ փուլ:
(Նկար 4)
Գրատախտակին կախել չորրորդ պաս
տառը՝ հետևյալ հենակետային բառով.
4. Ձմռանը սառել են ոտքերդ
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Նորից կազմակերպել զույգերով աշխա
տանք. աշակերտներին տալ բառաֆոնդ,
որպեսզի աշակերտները կանխատեսեն` ին
չի մասին է լինելու հատվածի բովանդակու
թյունը:
Այն է` վազի՛ր, ցատկի՛ր, աշխատիր ոտ
քիդ մատները շատ շարժել:Աշակերտնե
րի կանխատեսումներից հետո ցույց տալ
տեսասահիկը, որտեղ գրված է դասագրքի
նույն հատվածը:
4. Ձմռանը սառել են ոտքերդ – վազի՛ր,
ցատկի՛ր, աշխատիր ոտքիդ մատները
շատ շարժել, մինչև տուն կհասնես:
Գործնական աշխատանք՝ իրադրությու
նային խաղով: Ասենք` գրատախտակի մոտ
կանչված աշակերտը դրսում ձյան մեջ շատ է
խաղացել, և ցրտահարվել է նրա դեմքը: Նա
վերցնում է սեղանի վրա դրված բրդյա գործ
վածքի փոքր կտորը և շրջանաձև շարժում
ներով շփում է այտերը, ճակատը կամ ձեռքը,
մինչև մաշկը դառնա վարդագույն: (3 րոպե)
(ՆՊԱՏԱԿ 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33):
Կյանքում կարող է այնպես պատահել,
որ քո օգնության կարիքը զգացվի:
Այս մասը ուսուցանելու համար դասարա
նը նորից կարելի է բաժանել խմբերի՝ նույն
անվանումներով, ինչպես նախորդ խմբերի
անվանումներն էին (8 խումբ), յուրաքան
չյուր երկու խմբի հանձնարարել քարտերի
վրա գրված ենթաթեմաները, քննարկել,
մեկնաբանել խմբի ներսում և ներկայաց
նել(7 րոպե):
Առաջին և երկրորդ խմբերը –
Ոչ մեծ վերքի դեպքում – վերքը լվանալ
մա
քուր ջրով, վեր
քի շուր
ջը (բայց ոչ բաց
վերքի վրա) քսել յոդի լուծույթ, որը սպանում
է մանրէներին և թույլ չի տալիս նրանց թա
փանցել վերքի մեջ: Այնուհետև վերքը կապել
մաքուր վիրակապով:(ՆՊԱՏԱԿ 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 33)
Երրորդ և չորրորդ խմբերը՝
Եթե մաշկը ճզմվել է, այդ դեպքում ցա
վող մասի վրա դնել ձեքի տակ եղած որևէ
սա
ռը իր, սա
ռը թր
ջոց, պար
կի մեջ լց
ված
սառույց և այլն: (ՆՊԱՏԱԿ 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33)
Հինգերորդ և վեցերորդ խմբերը՝
Այրվածքի դեպքումայրված մասը ան

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

միջապես պետք է պահել հոսող սառը ջրի
տակ կամ այրվածքի վրա լցնել մեծ քանա
կությամբ սառը ջուր: (ՆՊԱՏԱԿ 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 33)
Յոթերորդ և ութերորդ խմբեր
Ցրտահարվում են սովորաբար մարմնի
բաց մասերը և վերջույթները, պարանոցը,
այտերը, ականջները, քիթը: Ցրտահարված
մասում մաշկը սպիտակում է: Այս մասերը
պետք է չոր բրդյա կտորով շրջանաձև շար
ժումներով նրբորեն շփել, մինչև մաշկը դառ
նա վարդագույն:
Խմբային քննարկումն անցկացնելուց
հետո իրականացնել այդ հատվածի կշռա
դատման փուլը: (5 րոպե) (ՆՊԱՏԱԿ 4, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 33)
Տեսասահիկով ցույց տալ նկարը: Ամբողջ
դասարանին առաջարկել ըստ նկարի պատ
մել` ինչ պետք է անել`
(Նկար 5)
Նկար 5: Ոչ մեծ վերքի դեպքում – վեր
քը լվանալ մաքուր ջրով, վերքի շուրջը (բայց
ոչ բաց վերքի վրա) քսել յոդի լուծույթ, որը
սպա
նում է ման
րէ
նե
րին և թույլ չի տա
լիս
թափանցել վերքի մեջ: Այնուհետև վերքը
կապել մաքուր վիրակապով:
Կարելի է դրան համընթաց կազմակեր
պել նաև գործնական աշխատանք՝ իրա
դրությունային խաղով: Աշակերտներից մե
կի ձեռքին քսել մի քիչ կարմիր գույնի քսուք,
որ
պես ոչ մեծ վերք: Մեկ ու
րիշ ա
շա
կերտ
բռնում է աշակերտի ձեռքը և վերքի շուրջը
բամբակով քսում է յոդի լուծույթ: Մի ուրիշ
աշակերտի օգնությամբ վերքը կապում են
մաքուր վիրակապով:(ՆՊԱՏԱԿ 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 33)
(Նկար 6)
Նկար 6: Եթե մաշկը ճզմվել է, այդ դեպ
քում ցա
վող մա
սի վրա դնել ձեռ
քի տակ
եղած որևէ սառը իր, սառը թրջոց, պարկի
մեջ լցված սառույց և այլն: (ՆՊԱՏԱԿ 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33)
( Նկար 7)
Նկար 7: Այրվածքի դեպքում այրված մա

սը անմիջապես պետք է պահել հոսող սառը
ջրի տակ կամ այրվածքի վրա լցնել մեծ քա
նակությամբ սառը ջուր: (ՆՊԱՏԱԿ 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 33)
(Նկար 8)
Նկար 8: Ցրտահարվում են սովորա
բար մարմնի բաց մասերը և վերջույթները,
պարանոցը, այտերը, ականջները, քիթը:
Ցրտահարված մասում մաշկը սպիտակում
է: Այս մասերը պետք է չոր բրդյա կտորով
շրջանաձև շարժումներով նրբորեն շփել,
մինչև մաշկը դառնա վարդագույն:
«Ինչ է ցավը» նյութը հանձնարարել ինք
նուրույն–հետազոտական
աշխատանք:
(ՆՊԱՏԱԿ 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33)
Ասույթներ առողջությանմասին, որոնք
անցել են նախորդ դասերին (1 րոպե)
(ՆՊԱՏԱԿ 13, 24)
1.
Առողջությունը թանկ է ոսկուց:
2. Առողջությունը որոշում է մտքերի
մակարդակը:
3. Առանց առողջության անհնար է եր
ջանիկ լինել:
4. Առողջ մարդը բնության ամենա
թանկ ստեղծագործությունն է:
5. Առողջ հոգին կերտում է առողջ
մարմին:
6. Միայն առողջ ժողովուրդն է ընդու
նակ բարձր նվաճումների:
7. Մարմնի վայելքը առողջության մեջ
է, խելքը` գիտելիքների մեջ:
Լրացնել խաչբառը, որի հիմնաբառը կլի
նի «առողջություն» (4 րոպե):
1. Տեսողության զգայարան
2. Ո՞ր օրգանն է ականջում:
3. Մարսողության օրգան
4. Հանելուկ`
Այն ո՞ր օրգանի
հրամաններով են աշխատում
	բոլոր օրգանները: (գլխուղեղ)
5. Լսողության օրգան
6. Համի զգայարան
7. Հանելուկ
Կրծքավանդակի աջ և ձախ կողմերում են,
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Ընդարձակվում, թուլանում են
Եվ դրանով կյանք պարգևում: (թոքեր)
8. Մարդու ամբողջ օրգանիզմում կան…
9. Կենտրոնական նյարդային համա
կարգի բաժին:

10. Հանելուկ
Ունեմ փոքրիկ մի ջրաղաց,
	Կուլ է տալիս այն,
Ինչ աղաց: (բերան)
(ՆՊԱՏԱԿ 17, 18, 19)
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Բոլոր ներկաներին ցանկանալ առողջություն……

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ПРЕДМЕТА «Я И ОКРУЖ АЮЩИЙ МИР»
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧАЮЩИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДМЕТА
Г. ТОВМАСЯН
Данная статья представляет процесс организации уроков предмета «Я и окружающий
мир» в контексте обучающих целей предмета. Обращая особое внимание на реализацию
целей урока, непосредственное восприятие и усвоение нового материала учащимися, мето
дические особенности преподавания и применяя некоторые современные педагогические
технологии, методы и приёмы обучения (информационно–коммуникационные, проблемное
обучение, развивающее, взаимодействующее, предметное интегрирование), посредством
темы « Первая помощь при травмах кожи» мы попытались выявить особенности урока.

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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ՎԱՐԴԳԵՍ ԱԲԵԼՅԱՆ

ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
Սպորտային մարզման գործընթացի
բազմակողմանի կառուցվածքում` որպես
համակարգող տարր, առանցքային տեղ է
հատկացվում մարզիկների տեխնիկական
պատրաստությանը: Տեխնիկական պատ
րաստության գործընթացի գլխավոր խն
դիրն է` սպորտային տեխնիկայի կատարե
լագործումը:
Ներկայումս կուտակված զգալի տե
սական նյութը և գործնական փորձը թույլ
են տալիս արդյունավետորեն կառավարել
տեխնիկական պատրաստության կատա
րելագործման գործընթացը [1, 2, 3]: Այդ
գործընթացի գլխավոր ուղղվածությունն է
մարզիկի կատարյալ սպորտային տեխնի
կայի ուսուցումը, որը թույլ է տալիս ամբող
ջությամբ իրագործել նրա շարժողական
հնարավորությունները և հասնել բարձր
արդյունքների: Հիմնախնդրի լուծումը, որը
կախված է տեխնիկական վարպետության
կատարելագործման ծրագրերի մշակման
հետ, հնարավոր է միայն սպորտային տեխ
նիկայի բազմակողմանի հետազոտման ար
դյունքում` կիրառելով հետազոտման հա
մակարգչային ժամանակակից միջոցներ և
մեթոդներ [1, 2, 3, 4, 5]:
Ժամանակակից սպորտային գիտությա
նը բնորոշ է բազմաթիվ ուղղություններով
համակարգչային տեխնոլոգիաների ներդ
րումը: Այստեղ կարելի է նշել երկու հիմնա
կան ուղղություն` շարժման բնութագրերի
չափման և տեղեկատվության մշակման
գործիքային համակարգերի կիրառում և մո
դելների ստեղծում, որն արտացոլում է մար
զիկի շարժումների առանցքային տարրերը
[1, 3, 5, 6]:
Վերլուծել սպորտային տեխնիկայի ու
սումնասիրման ժամանակակից տեխնոլո
գիաները:
Կիրառվել են հետազոտության հետևյալ
մեթոդները՝ գիտամեթոդական գրականու
թյան ուսումնասիրություն, վերլուծություն և
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ընդհանրացում, մանկավարժական դիտում
ներ:
Մարզիկի շարժումների հսկողության ան
հպում մեթոդներից առավել հայտնի է դար
ձել կենսամեխանիկական վերլուծությունը`
հենվելով տեսանկարահանման վրա: Կեն
սամեխանիկական բնութագրերն օգնում են
կողմնորոշվելու շարժումների ձևավորման
բարդ մեխանիզմներում և, հետևաբար, օգ
նում են գտնել շարժումների տիրապետման,
կատարելագործման և սխալների ուղղման
հնարավոր ճանապարհները: Սպորտային
տեխնիկայի վերլուծության համար ժամա
նակակից հետազոտություններում կիրառում
են տեսահամակարգչային տեխնիկա: Այսօր,
մարզիկի շարժողական գործողությունների
բարձր ճշգրտությամբ կենսամեխանիկա
կան վերլուծությունը իրագործվում է տարբեր
տեսակի տեսավերլուծիչ համակարգերի օգ
նությամբ, այդ թվում` ինչպես ստանդարտ
թվային տեսախցիկները, այնպես էլ մասնա
գիտացված գերարագ տեսախցիկները:
Այսպես` օրինակ` «Qualisys» (Շվեդիա)
օպտիկաէլեկտրոնային ավտոմատացված
համակարգի աշխատանքը հիմնված է մար
զիկի մարմնի վրա տեղադրված ռեֆլեկտիվ
մարկերների ազդանշանների արձանագր
ման վրա [2]: Շարժումների վերլուծության
«Qualisys» համակարգը, որն ունի 1000 Հց
իմպուլսային հաճախականություն (կադր
վայրկյանում), ներառում է տեսասարք, տեն
զոհարթակ, էլեկտրոմիոգրաֆ, որոնք ապա
հովում են տվյալների համաժամ ստացումը:
Այստեղ հաշվարկվում են կինեմատիկ և դի
նամիկ քանակական կենսամեխանիկական
բնութագրերը, ինչպես նաև գնահատվում
են մարզիկի կեցվածքի ու հավասարակշռու
թյան ցուցանիշները: Նշված համակարգում
անհպում մեկնարկային իմպուլսի հաղորդ
ման համար կիրառվում է արտաքին օպ
տիկական սենսորը, որը կազմված է ինֆ
րակարմիր սենսորից և անդրադարձիչից:
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Սենսորի և անդրադարձիչի միջև առավելա
գույն հեռավորությունը պետք է լինի 3 մետր:
Մրցումների ժամանակ տեսահամա
կարգչային վերլուծության ավտոմատաց
ված համակարգերի կիրառման դեպքում,
որտեղ հնարավոր չէ մարկերների օգտա
գործումը, կոորդինացիոն կետերը ճա
նաչվում են ծրագրային սպասարկման
օգնությամբ: Դրանք, այսպես կոչված, ին
տելեկտուալ համակարգերն են (Vicon, Մեծ
Բրիտանիա, Зенит–2000, Ռուսաստան)
[5]: Մասնավորապես` «Зенит–2000» տեղե
կատվական–մարզասարքային համակարգը
մշակվել է մարզախաղերում տեխնիկատակ
տիկական պատրաստության համար: Դա
անհպում համակարգ է` շարժվող օբյեկտնե
րի դինամիկ բնութագրերի համակարգչային
մշակմամբ: Համակարգը բաղկացած է հա
մակարգչին միացվող տեսահսկողության
սարքավորումից, որտեղ տեղադրված է հա
տուկ ծրագրային սպասարկումը` թույլ տա
լով ճանաչել առանցքային խաղացողներին
և ստանալ նրանց տեխնիկատակտիկական
գործողությունների ձևավորումը:
Ծանրամարտի վարժությունների կեն
սամեխանիկական բնութագրերի համալիր
վերլուծության` «Weightlifting analyzer 3.46»
(Գերմանիա) սարքավորում–ծրագրային ավ
տոմատացված համակարգն աշխատում է
ծանրաձողի շարժման հետագծի ճանաչման
հիման վրա [1]: Այս համալիրը թույլ է տա
լիս մարզիկի շարժողական գործողություն
ների տեսագրությունից անմիջապես հետո
դյուրակիր համակարգչում ստանալ «մար
զիկ–ծանրաձող» շարժման համակարգի
կենսամեխանիկական բնութագրերի վեր
լուծության գրաֆիկական և թվային տվյալ
ները: Դրանց են վերաբերում` շարժման
ժամանակային և ռիթմիկ բնութագրերը,
շարժման տարբեր փուլերում ուժի իմպուլսը,
ուժի գրադիենտը, ինչպես նաև կատարվող
աշխատանքի հզորության ցուցանիշների
հաշվարկը, որն արտացոլվում է գրաֆիկա
կան պատկերով` կախված ուժից, արագու
թյունից, հետագծից և այլ հարաչափերից:
Հատկապես նշանակալի է նշված սարքա
վորումային համալիրի օգնությամբ ծանրա
ձողի բարձրացման տեխնիկայի վերլուծ
ված ցուցանիշների շտապ համեմատման
հնարավորությունը` նախորդիվ կատարված

բարձրացման տեխնիկայի ցուցանիշների
հետ, որոնք ներմուծված են տվյալների շտե
մարանում:
Ըստ տեխնիկական առանձնահատ
կությունների` տեսահամակարգչային վեր
լուծությունը սպասարկող ծրագրային հա
մակարգերը բաժանվում են երկու մասի`
համակարգեր, որտեղ նախատեսված է շար
ժողական գործողությունների քանակական
ցուցանիշների ստացումը, և համակարգեր,
որոնցով անցկացվում է տեսաերիզների տե
սողական վերլուծությունը: Որպես կանոն`
այն համակարգերը, որոնք ունեն կենսամե
խանիկական քանակական վերլուծություն
անցկացնելու հնարավորություն, աշխատում
են ոչ ստանդարտ մասնագիտացված տեսա
սարքավորումներով: Որոշ համակարգեր,
այդ թվում` «Simi» (Գերմանիա) համակար
գը, մեկտեղում է ինչպես կենսամեխանիկա
կան–քանակական, այնպես էլ տեսողական–
որակական վերլուծություն [2]:
Ներկայումս սպորտային պրակտիկա
յում կիրառվում են այնպիսի համակարգեր,
որոնք թույլ են տալիս որոշել վազորդների
մեկնարկային ռեակցիայի, դրսևորվող ուժի
և վազքի առանձին հատվածների ժամանա
կային ցուցանիշները: Այդպիսի համակար
գերը, որպես կանոն, բաղկացած են ժամա
նակային չափիչից, տենզոկաղապարներից
և ֆոտոսենսորներից: «Microgate» ընկերու
թյունը (Իտալիա) վազքում տարբեր տեսակի
տեղաշարժերի կինեմատիկ բնութագրերի
չափումների համար մշակել է «OptoJump»
համակարգը, որը թույլ է տալիս չափել`
•	ներբանների երկարությունը և նրա
դիրքը վազքուղում,
•	վազքում թռիչքի և հենման փուլերի
ժամանակը,
•
արագությունը,
•
արագացումը,
•	վարժության կատարման ընդհա
նուր ժամանակը:
Հատկապես կարևոր նշանակություն ու
նեն տեխնիկական այն միջոցները, որոնք
նպաստում են մարզիկի տեխնիկական
պատրաստության խնդիրների լուծմանը:
Օրինակ` «Delos Postural System» (DPS, Իտա
լիա) համակարգը նախատեսված է մարզի
կի մարմնի ստատիկ և դինամիկ դիրքերի
հսկողության համար [2]: Համալիրը արձա
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նագրում է մարմնի ընդհանուր ծանրության
կենտրոնի, իրանի և մարմնի առանձին
հատվածների տատանման լայնույթը ուղղա
հայաց և հորիզոնական հարթություններում:
«DPS» համալիրը կիրառվում է նաև մար
զիկի կոորդինացիոն ընդունակությունների
կատարելագործման և դինամիկ կայունու
թյան արդյունավետ ուսուցման և գնահատ
ման համար, ինչպես նաև ապահովում է
հենաշարժողական ապարատի վնասվածք
ների կանխարգելումը:
Մրցակցական ֆիզիկական վարժու
թյունների
կատարման
արդյունավետ
եղանակներին տիրապետումը մեծ մա
սամբ կանխորոշում է նպատակին հասնե
լու հնարավորությունը` մարմնավորվելով
սպորտային արդյունքում: Ծրագրավորված
սպորտային արդյունքներին հասնելու նպա
տակով շարժողական գործողությունների
ռացիոնալ տարբերակների մշակումը հիմն
վում է կենսամեխանիկական մոդելների
ստեղծման վրա [4]:
Մինչ տեխնիկայի կատարելագործման
ուղղությամբ պրակտիկ աշխատանքը սկսե
լը մարզիչն ու մարզիկը պետք է համոզված
լինեն, որ այն կհանգեցնի արդյունքների
բարելավման: Այստեղ կարևոր է իմանալ,
թե հատկապես ինչը և ինչպես փոխել մար
զիկի տեխնիկայում: Այնուհետև համակարգ
չային ծրագրով հաշվարկվում են մրցակցա
կան գործունեության արդյունավետության
այն չափանիշերը, որոնք նպատակային են
տեխնիկայի կենսամեխանիկական կառուց
վածքում ծրագրավորված փոփոխություննե
րի իրագործման դեպքում:
Ժամանակակից սպորտային գիտությու

նում մաթեմատիկական մոդելավորման նոր
հիմնարար մոտեցում է համարվում նեյրո
ցանցային մոդելավորումը: Սպորտում նեյ
րոցանցային մոդելավորման առավել հե
ռանկարային խնդիրներ են համարվում
սպորտային արդյունքի կանխագուշակումը,
մարզիկի ընտրությունն ու կողմնորոշումը,
մարզիկի հնարավորությունների գնահա
տումը, մարզումային ծրագրերի օպտիմա
լացման պարամետրերը: Մ. Պ. Շեստակովը
սահմանել է նույնիսկ կիրառական գիտական
նոր ուղղություն, որն անվանվում է սպոր
տային–մանկավարժական կենսամեխանի
կա [6], որը կախված է մարդու շարժողական
գործողությունների ուսուցման մաթեմատի
կական տեսության մշակման հետ` հիմնվե
լով նեյրոնային ցանցերի կիրառման վրա:
Եզրակացություն: Ուսումնասիրություն
ների արդյունքում հնարավոր դարձավ կա
տարել հետևյալ եզրակացությունները.
1.
Պարզվել է, որ սպորտային տեխնի
կայի ցուցանիշների ժամանակակից հետա
զոտությունները կատարվում են մարզիկի
շարժումների տեսահամակարգչային վեր
լուծիչներով:
2.	Հաստատվել է, որ մարզիկների տեխ
նիկական վարպետության կատարելագործ
ման պրակտիկ խնդիրների լուծման համար
գոյություն ունեն տարբեր մարզասարքեր:
3.	
Պարզ
վել է, որ սպոր
տային կեն
սամեխանիկայում շարժողական գործողու
թյունների վերլուծության և մոդելավորման,
ինչպես նաև սպորտային տեխնիկայի կատա
րելագործման միջոցների կանխագուշակման
համար հեռանկարային է համարվում նեյրո
ցանցային մոդելավորման կիրառումը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ
В. АБЕЛЯН
Современные исследования показателей спортивной техники выполняются видеокомп
ьютерными анализаторами движений спортсменов. Подтверждено, что средствами практи
ческого решения совершенствования технического мастерства спортсменов являются раз
нообразные тренажерные приспособления. Установлено, что для анализа и моделирования
двигательных действий в биомеханике спорта, а также прогнозирования способов совер
шенствования спортивной техники перспективным является использование нейрокомпью
тинга.

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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ԳՈՀԱՐ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 11–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ «ԻՐԱԿԱՆ
ԹՎԵՐ» ԹԵՄԱՅԻ ՄԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Իրական թվեր» ենթագլուխը ավագ դպ
րոցի 11–րդ դասարանի «Հանրահաշիվ և
մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» [1]
գործող դասագրքի համանուն գլխի կենտ
րոնական թեման է, որի ուսուցմանը ըստ
«Ուսուցչի ձեռնարկի» ([2]) բնագիտամաթե
մատիկական հոսքում հատկացված է երեք
դասաժամ:
Այս ենթագլխին հատկացված առաջին
դասաժամի խթանման փուլում նպատակա
հարմար է կիրառել համագործակցային ու
սուցման «խմբային հետազոտության» մեթո
դը: Այդ նպատակով դասարանը բաժանելով
6 անհամասեռ խմբերի առաջարկվում է հե
տևյալ բովանդակությամբ առաջադրանքներ.
1. Չափել և գտնել ա) 1 դմ, բ) 2 դմ, գ) 5 սմ
երկարությամբ կողմ ունեցող քառակուսու
անկյունագծի երկարությունը և պատասխա
նը ստուգել ըստ d2 = 2а2 (1) բանաձևի, որ
տեղ а – ն քառակուսու կողմի երկարությունն
է, իսկ d – ն՝ անկյունագծի:
2. Չա
փել և գտ
նել ա) 1 դմ, բ) 2 դմ,
գ) 5 սմ երկարությամբ տրամագծով շրջա
նագծերի
երկարությունների հարաբերու
թյունը իրենց տրամագծերի երկարություն
ներին:
Առաջին խմբին առաջարկվեց 1ա, երկրոր
դին՝ 1բ, երրորդին՝ 1գ, չորրորդին՝ 2ա, հինգե
րորդին՝ 2բ և վեցերորդին՝ 2գ առաջադրանք
ները: Առաջադրանքների կատարման համար
տրամադրվեց 15 րոպե ժամանակ:
Հանձնարարությունները կատարելուց և
դասարանին ներկայացնելուց հետո պարզ
վեց, որ 1 առաջադրանքի համար անգամ
խմբերի ներսում աշակերտները ստացել
էին տարբեր մոտավորություններով պա
տասխաններ և, որ ամենահետաքրքիրն էր,
դրանցից և ոչ մեկը ճշգրտորեն չէր բավա
րարում (1) բանաձևին: Օրինակ, 1ա) առա
ջադրանքն ունեցող առաջին խմբում խմբի
չորս անդամները ստացել էին 1դմ 4սմ, 1դմ
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5 սմ, 1 դմ 4 սմ 1 մմ և 1 դմ 4 սմ 2 մմ (այսինքն՝
1,4 դմ, 1,5 դմ, 1,41 դմ և 1,42 դմ) պատաս
խանները, որոնցից և ոչ մեկի համար d2 2:
Հաջորդ երեք խմբերում նկատվեց հե
տևյալ պատկերը.
= 3,2,

Խումբ 4. C = 3դմ 2 սմ = 3,2 դմ,

=

Խումբ 5. C = 6դմ 28 սմ = 6,28 դմ,
3,14,

=
Խումբ 6. C = 3դմ 1սմ 5մմ = 3,15,
3,15:
Խմբերի կատարած առաջադրանքնե
րի այդ արդյունքների ներկայացվելուց հե
տո ուսուցիչը մեկնաբանում է, որ ամենևին
էլ պատահական չէ, նույնիսկ նորմալ է, որ
աշակերտների մոտ ստացվել են տարբեր
արդյունքներ: Ընդհանրապես չափման գոր
ծընթացը մեծամասամբ «ռացիոնալ» գոր
ծողություն չէ և դրա արդյունքները գրեթե
միշտ մոտավոր են: Նաև այդ արդյունքնե
րը կախված են չափում կատարողի, տվյալ
դեպքում՝ աշակերտի չափիչ գործիքներից
օգտվելու հմտություններից, մի բան, որը
ինչպես ցույց է տալիս դասավանդման մեր
փորձը, այնքան էլ բարվոք չէ:
Ապա, ամփոփելով նաև [2] առաջադ
րանքի արդյունքները, 5 րոպե տևողությամբ
կարճ դասախոսությամբ նկարագրվում է
–ին համապատասխան տասնորդական
կոտորակը «կառուցելու» դասագրքային
գործընթացը.
1
1,4
1,41
1,422 ,

2, քանի որ 12
1,5, քանի որ 1,42

22 ,
2

, քանի որ 1,412

1,415, քանի որ 1,4142
1,414
2
1,415 և այլն:

1,52,
2
2
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Այնուհետև, նշելով, որ այս կերպ ստաց
ված 1, 414... տասնորդական կոտորակը ան
վերջ է և ոչ պարբերական (որովհետև եթե
պարբերական լիներ, ապա նաև ռացիոնալ
կլիներ), անցնում ենք աշակերտների օգնու
թյամբ այս դասի հիմնական արդյունքների
ձևակերպմանը.
•
Դրական և բացասական տասնոր
դական կոտորակները և զրոն կազմում են
իրական թվերի R բազմությունը:
•
Իրական, բայց ոչ ռացիոնալ
թվերն անվանվում են իռացիոնալ թվեր:
Այսքանից հետո կարելի է անցնել նոր
նյութի ամրապնդմանը՝ լուծելով դասագրքի
24ա, 25ա, 26բ, 29ա վարժությունները, իսկ
այդ համարների մնացած առաջադրանքնե
րը տրվում են տնայի հանձնարարություն:
Մեթոդապես առանձնակի հետաքրքիր է
այս թեմայի երկրորդ դասի դասագրքային
դասանյութը: Ընդհանրապես [1] դասագր
քի § 3–ի երկրորդ մասը աչքի է ընկնում
մեթոդական առանձնահատուկ մշակմամբ:
Նախ գաղափար է տրվում իրական թվերի`
(թվային ուղղի) և կոորդինատային ուղղի կե
տերի բազմությունների միջև գոյություն ու
նեցող փոխմիարժեք համապատասխանու
թյան մասին.
Թվային ուղղի կամայական կետի հա
մապատասխանում է մի իրական թիվ
և հակառակը, կամայական իրական а
թվի կոորդինատային ուղղի վրա համա
պատասխանում է մի կետ: Այն գտնվում է
կոորդինատային ուղղի O սկզբնակետից | а
| հեռավորության վրա: Ընդ որում՝ եթե а
0, ապա այն գտնվում է սկզբնակետից աջ,
իսկ եթե а 0, ապա՝ ձախ:
Հետագայում մենք իրարից խիստ տար
բերելու ենք «թվային ուղիղ» և «կոորդինա
տային ուղիղ» հասկացությունները: Առա
ջինի տակ հասկանում ենք իրական թվերի
R բազմությունը, որոնք շարված են «իրար
կողք» երևակայական «թվային» ուղղի վրա
ըստ վերոհիշյալ կարգի, իսկ երկրորդը մա
քուր երկրաչափական հասկացություն է, որն
ունի սկզբնակետ և ուղղություն՝ ձախից աջ,
այսինքն, այն ինչը ներմուծել է Ռ. Դեկարտը:
Դասագրքում թվային ուղղի թվերին տր
վում է մաքուր երկրաչափական մեկնաբանու
թյուն, այսինքն կոորդինատային ուղղի հատ
կությունները անալոգիայով տարածվում են

թվային ուղղի իրական թվերի վրա: «Արդյուն
քում հնարավորություն է ստեղծվում երկու՝ а և
b թվերի տարբերության մոդուլին տալ երկրա
չափական մեկնաբանություն. այն է՝ որպես а
և b կետերի հեռավորություն» [3; 5]:
•
Ցանկացած իրական թիվ համա
րենք թվային ուղղի կետ,
•
Թվային ուղղի կամայական а և b
թվերի՝ կետերի միջև եղած հեռավորու
թյունը հավասար է | а – b | –ի:
Այս վերջին պնդումը ապացուցվում է լրիվ
ինդուկցիայի մեթոդով, կիրառելով համա
գործակցային ուսուցման «խմբային հետա
զոտության» մեթոդը:
Հաշվի առնելով, որ | а – b | = | b – а |,
կարող ենք պայմանավորվել, որ а
(ուս
տի | а – b | = =b – а) և դիտարկել երեք դեպք՝
b, բ) а b 0, գ) а
b:
ա) 0
Յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարվում է
նշված երեք դեպքերից մեկը և 10–15 րոպե
ժամանակ: Խմբերի հետազոտության ար
դյունքների ներկայացվելուց հետո պարզ
վեց, որ բոլոր դեպքերում էլ a և b կետերի
հեռավորությունը հավասար է | а – b | –ի:
Այս պնդման ապացուցումից հետո ան
ցնում ենք մոդուլ պարունակող հավասա
րումների և անհավասարումների լուծմանը՝
երկրաչափական մեկնաբանությամբ:
Օրինակ 1. Լուծել | x – 5 | = 2 (1) հավա
սարումը:
Լուծում: Փաս
տո
րեն մենք պետք է
գտնենք թվային ուղղի այն x կետերը (թվե
րը), որոնք 5–ից հեռացված են 2 միավորով:
Նման թվերը ակնհայտորեն երկուսն են՝ 5 –
2 = 3 և 5 + 2 = 7 (նկ. 1):
Ուստի հավասարումն ունի երկու լուծում՝
x1 = 5 + 2 = 7 և x2 = 5 – 2 = 3 :

3  5  7
Նկար 1
Օրինակ 2. Լուծել | x – 5 | 2, (2) անհա
վասարումը:
Լուծում: (2) անհավասարումը երկրաչա
փորեն մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ՝ x–ի
հեռավորությունը 5–ից փոքր է 2–ից: Այսպի
սով թվային ուղղի վրա (2) անհավասարման
լուծումը կլինի (3 ; 7) միջակայքը (նկ. 2): Այ
սինքն` x (3; 7):
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3  5  7
Նկար 2
Օրինակ 3. Լուծել |2 x – 5 |
3 հավա
սարումը:
Լուծում: Նախ գտնենք թվային ուղղի
վրա 5 – ից 3 միավոր հեռացված կետերը.
2 1= 5 – 3 = 2
= 1 և 2= 5 + 3 = 8
1
=
4
:
Պա
տ
աս
խ
ան՝
{1 ; 4}:
2
Օրինակ 4. Լուծել | x – 7 |
(3) անհավասարումը:
Լուծում: Երկրաչափորեն | x – 7 |
նշանակում է x թիվը ավելի
մոտ է 7–ին, քան՝ 15 – ին: Հետևաբար ան
հրաժեշտ է նախ գտնել [7 ; 15] հատվածի
միջնակետը՝

=11: Հետևաբար 11–ը հա

վասարահեռ է | x – 7 | | x – 15 | 7 և 15 թվե
րից, 11 – ից ձախ գտնվող թվերը ավելի մոտ
են 7 – ին, իսկ աջ գտնվողները՝ 7 x 11 15 15
– ին (նկ. 3): Ուստի (3) անհավասարման լու
) միջակայքը: Պատաս
ծումը կլինի (–
):
խան՝ (–

7   x

11

Օրինակ 5. Հիմնավորեք, որ հավասա
րումը լուծում չունի ([1], N 35ա).
| x – 5 | + | x – 15 | = 9: (4)
Լուծում: Կիրառենք լրիվ ինդուկցիայի
մեթոդը (նկ. 4): Դիցուք A–ն պատկերում է
5 թիվը, իսկ B – ն՝ 15 – ը: Այդ դեպքում (4)
հավասարման լուծում հանդիսացող x թվին
համապատասխան C ընթացիկ կետը կամ
գտնվում է A–ից ձախ, կամ C
, կամ էլ C
–ն գտնվում է B–ից աջ և ըստ պայմանի AB =
Դարձյալ որպես խմբային հետազոտու
թյուն այս երեք առաջադրանքները հանձնա
րարվում են խմբերին, որոնք էլ, կատարելով
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հանձնարարությունը, արդյունքները ներկա
յացնում են դասարանին: Ճիշտ կատարելու
դեպքում պարզվում է, որ բոլոր խմբերում
(դեպքերում) էլ (4) հավասարումը լուծում չու
նի: Այնուհետև ուսուցչի ուղղորդող հարցա
դրումներից հետո համոզվելով, որ այլ դեպք
չկա, այսինքն բոլոր դեպքերը սպառված և
քննարկված են, եզրակացվում է, որ (4) հա
վասարումը իրական թվերի R բազմությու
նում լուծում չունի:
Վերջում տրվում է a կետի ε շրջակայքի՝ (a
– ε; a + ε) գաղափարը և ամրապնդվում այն 5
թվի 2 շրջակայքը գտնելու վարժությամբ:
Դասի վերջում բանաձևվում են այս թե
մայի հիմնական արդյունքները և անցնում
տնային հանձնարարությունների պարզա
բանմանը:
Այսպիսով՝ միջին և ավագ դպրոցներում
դասավանդման փորձի վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ հանրահաշվի ուսուցման հիմ
նական դժվարություններից են իռացիոնալ
թվի՝ վերջ չունեցող անվերջ տասնորդական,
ոչ պարբերական կոտորակների ուսուցումը,
ինչպես նաև մոդուլ պարունակող հավասա
րումների և անհավասարումների լուծումը,
որոնք ավանդաբար դժվար են յուրացնում
աշակերտների զգալի մասը: Դասավանդ
ման փորձը ցույց է տալիս, որ իրական թվե
րի երկրաչափական մեկնաբանման շնոր
հիվ էապես հեշտանում է ինչպես իրական
թվերի և դրանց հետ կատարվող գործողու
թյունների ուսուցումը, այլև մոդուլ պարու
նակող հավասարումների ու անհավասա
րումների լուծումը: Կարելի է վստահաբար
պնդել, որ իրական թվերի երկրաչափական
մեկնաբանման շնորհիվ շատ աշակերտ
ների համար ավանդաբար դժվար տրվող
մոդուլ պարունակող հավասարումների և
անհավասարումների լուծումը ցանկալի մա
կարդակից տեղափոխվում է պարտադիր
մակարդակ: Այսինքն այդ դասագրքային
մտահղացումն ունի հանրակրթական ար
ժեք: Մեր կարծիքով այս մոտեցումը պետք է
ավագ դպրոցից տեղափոխել միջին դպրոցի
9–րդ դասարան:
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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.

399

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԼԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«16–19–ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ–ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ
ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Ազգային դպրոցը կրթական օջախ է,
որի խնդիրը ոչ միայն կրթելու, ուսուցանելու
և դասավանդելու գործառույթներն են, այլև
ազգային արժեքների պահպանումն ու փո
խանցումը սերունդներին, ազգային գաղա
փարախոսության մշակումը: Պետության և
ազգային անվտանգության ապահովման ու
հզորացման գործում գերակա խնդիր է դառ
նում պետական մտածելակերպ ունեցող և
ապագայի մարտահրավերներին դիմակայե
լու պատրաստ մարդու ձևավորումը1: Հայոց
պատմությունը ուսումնական այն առարկա
ներից է, որի ընթացքում ոչ միայն ուսումնա
սիրվում է հայրենիքի պատմությունը, այլև
ուսուցչի հմտությունների շնորհիվ սովորող
ների մեջ ձևավորվում է ազգային մտածո
ղություն: Հայոց պատմություն դասավանդող
ուսուցիչը պետք է հստակ գիտակցի պատ
մության դասին ներկայացվող պահանջնե
րը` հայեցի դաստիարակություն, ազգային
և համամարդկային արժեքների հաղորդում,
պետական մտածողություն, պետականամետ
կողմնորոշում:
Ազգային–ազատագրական պայքարը բո
վանդակող թեմաները կարևոր տեղ են գրա
վում հայոց պատմության դասավանդման
գործընթացում: Այս թեմաների մատուցման
ժամանակ ուսուցչից պահանջվում են յուրօ
րինակ մանկավարժական հմտություններ,
մասնագիտական բարձր կարողություններ:
Ուսուցիչը պետք է գիտակցի, որ իր խնդի
րը միաժամանակ աշակերտների մեջ խոր
հայրենասիրության սերմանումն է, անցյա
լի փորձից պատմական դասեր քաղելու գի
տակցումը:
Հայոց պատմության դասին ազատագրա
կան պայքարն ընդգրկող թեմաները պետք է
ներկայացնել այնպես, որ սովորողները հա
մակվեն բուռն հայրենասիրության, ազգա
1 Պատմություն, հասարակագիտություն, ուսուցիչնե
րի 5–օրյա վերապատրաստումների պլան և նյութեր, Եր.,
2007, էջ 6:
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պաշտպանության խոր զգացումներով, միա
ժամանակ կարողանան ընկալել պատմական
իրադարձությունների ամբողջական պատ
կերը, տիրապետեն փաստերին, կարողա
նան քննության ենթարկել իրադարձություն
ների պատկերը, տիրապետեն փաստերին,
կարողանան քննության ենթարկել դրանք,
հստակ ընկալեն դեպքերի ժամանակագրա
կան սահ
ման
նե
րը, վեր հա
նեն տվյալ ժա
մանակաշրջանի ազատագրական շարժման
առանձնահատկությունները,
կարողանան
իրար համադրել և համեմատականներ ան
ցկացնել տարբեր ժամանակաշրջաններում
ազատագրական շարժումների միջև, վեր
հանեն պայքարը պայմանավորող ներքին
և արտաքին գործոնները, պատճառահետ
ևանքային կապերը, պայքարի արդյունքնե
րը, դատեն ձեռքբերումների ու կորուստների
մասին, կատարեն համապատասխան եզ
րահանգումներ: Դասի ընթացքում ուսուցիչն
օգտագործում է այն բոլոր հնարավոր մի
ջոցներն ու մեթոդները, որոնք բարենպաստ
պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի բոլոր սո
վորողները անմիջապես ուսուցման պրոցե
սում յուրացնեն ուսումնասիրվող առարկայի
հիմնական դրույթները2:
Հանրակրթական դպրոցի 11–րդ դասա
րանի «Հայոց պատմություն»
առարկայի
թեմատիկ ծրագրում ընդգրկված են հայ ազ
գային–ազատագրական շարժումները 16–
19–րդ դդ. առանձին 3 գլուխներով:
Սույն հոդվածում փորձել ենք անդրադառ
նալ 16–19–րդ դդ. ազգային–ազատագրական
շարժումների պատմության լուսաբանման մի
քանի հարցերի և ուսուցչի կողմից դրանք
ներկայացնելու մեթոդներին: Նպատակա
հարմար է յուրաքանչյուր գլխի վերջում ան
ցկացնել ամփոփիչ դասեր, որոնք կոչված
են ամրապնդելու աշակերտների ստացած
գիտելիքները, դրանք համակարգելու, ամ
2 Տե՛ս Педагогика, под ре д., П. И. Пидкасистого, М.,
1988, стр. 304.
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բողջականացնելու, ինչպես նաև ձևավորելու
հիշյալ շրջանի ազատագրական շարժում
ների զարգացման փուլերի, քաղաքական
կողմնորոշումների, պայքարի կազմակերպիչ
ուժերի, մեթոդների, հայկական հարցի քն
նարկումների, ազատագրական պայքարի և
գաղափարախոսության ընդհանուր հայեցա
կարգ:
Պետք է գիտակցել, որ նմանատիպ թեմա
ները լավագույնս կարող են իրագործել պատ
մության դասին ներկայացվող պահանջները,
սովորողներին դաստիարակել ազգային ինք
նագիտակցության ոգով, ձևավորել և զար
գացնել վերջիններիս վերլուծական միտքը:
Ուսուցիչը պետք է կարողանա աշակերտի
մեջ ձևավորել լրջություն և հարգանք փաս
տերի նկատմամբ, կարողանա խմբավորել
տարաբնույթ և նույնանման փաստերը, ցույց
տալ նրանց միջև բազմակողմ կապերը` պատ
ճառ, հետևանք, արդյունք, համադրություն,
հակադրություն: Այդպիսի կարողությունների
ձեռքբերումը հիմք կդնի աշակերտների պե
տական մտածողության ձևավորմանը1:
Փորձենք անդրադառնալ հայ ժողովրդի
պատմության բարդ, հերոսական և առանձ
նահատուկ շրջաններից մեկի` 16–19–րդ դդ.
ազգային–ազատագրական
շարժումներն
ընդգրկող թեմաների դասավանդմանը:
Հարկ է գիտակցել, որ խնդիրը հետևյալն
է. սովորողները պետք է կարողանան հստակ
տարբերակել այս դարաշրջաններում պայ
քարի առանձնահատկությունները, քննել
դրանք, հստակ տեսնել 16–19–րդ դդ. ազա
տագրական պայքարի վայրիվերումները, հայ
ժողովրդի քաղաքական կողմնորոշումները,
տարբեր շրջաններում դրանց փոփոխում
ները, պատճառները, հայկական հարցի քն
նարկումները, սեփական ուժերին ապավինե
լու պատրաստակամությունը: Սովորողների
մեջ պետք է ձևավորել այն մտածողությունը,
որ պետականությունը նախ և առաջ ստեղծ
վում և հիմնավորվում է ներսից, անկախու
թյունը ձեռք է բերվում, եթե ազգը ապավի
նում է իր սեփական ուժերին և ձգտումներին:
Պետք է ստեղծել զգացմունքային–ստեղծա
գործական մթնոլորտ, աշակերտները պետք
է հասկանան, որ մեծագույն սիրով պետք է
1 Սարգսյան Ա., Պատմության դասին ներկայացվող
արդի պահանջները, «Մանկավարժական միտք», N 4,
Եր., 2008, էջ 175:

կառչած լինեն հողին և հայրենիքին, հեռու լի
նեն օտարամետությունից:
Ցանկալի է, որ ուսուցիչը չբավարարվի
միայն ուսումնական նյութով, կարելի է հանձ
նարարել լրացուցիչ մասնագիտական գրա
կանություն, այդ գրականությունից ընթերցել
ժամանակաշրջանն առավել բնորոշող դր
վագներ, ընդգծել, առանձնացնել դրանք:
Սովորողները պետք է նաև ընկալեն վե
րոհիշյալ ժամանակաշրջանում ազատագրա
կան պայքարի, հայ ազատագրական մտքի
զարգացումները, կարողանան բացահայտել
տվյալ շրջանում հայ ազատագրական մտ
քի զարգացումները, դրանք պայմանավորող
գործոնները, վերհանեն և խմբային քննարկ
ման ենթարկեն բացթողումների պատճառ
ները:
Անդրադառնալով 16–րդ դդ. հայ ազ
գային–ազատագրական շարժմանը` ուսուցի
չը ներկայացնում է շարժման նախաքայլերը:
Նախ, անհրաժեշտ է ներկայացնել 15–16–րդ
դդ. Հայաստանում ստեղծված խառնակ ու
բարդ իրադրությունը (թուրքմենական, թա
թարական տիրապետություններ, թուրք–
պարսկական պատերազմները) անընդհատ
կրկնվող արշավանքները ու պատերազմնե
րը, երկրի ամայացումն ու գերեվարումները,
որոնք ստիպել են հայ քաղաքական ու հոգ
ևոր գործիչներին ելք փնտրել իրավիճակից
դուրս գալու: Այնուհետև անհրաժեշտ են ներ
կայացնել հայ գործիչների գործնական դերը,
մասնավորապես 1547 թ. հայոց կաթողիկոս
Ստեփանոս Սալմաստեցու և 1562 թ. Միքայել
Սեբաստացու կողմից հրավիրված գաղտ
նի խորհրդաժողովները և պատվիրակների
մեկնումը Եվրոպա` հայոց պետականության
վերականգնման նպատակով: Պետք է ընդ
գծել նաև այն, որ շարժման ծավալման ներ
քին գործոնը հայրենիքի անմխիթար վիճակն
էր և պետականության վերականգնման գա
ղափարը, որը երբևիցե չէր լքել հայությանը:
Ահա այս պայմաններում էլ կատարում են հայ
ազատագրական շարժման անդրանիկ քայ
լերը:
Հարկ է աշակերտների ուշադրությունը
հրավիրել քննարկվող շրջանի ազատագրա
կան շարժման առանձնահատկությունների
վրա:
Ազատագրական շարժման նախաքայլերը
կատարում էր հայոց եկեղեցին: Սա բնորոշ է
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հիշյալ շրջանի ազատագրական շարժմանը:
Միաժամանակ հայոց հոգևոր միջավայրը
ստեղծված կացությունը բացատրում էր հայե
րի գործած և չգործած բազում մեղքերով: Իսկ
«մեղավոր» ժողովուրդ լինելու բարդույթը իր
հերթին ծնում է սեփական ուժերի նկատմամբ
անվստահության բարդույթ1: Պետականու
թյան բացակայությունը, հայոց զինական
ուժի ցրվածությունը, համախմբող ու ղեկա
վարող ուժի բացակայության պայմաններում
հայ ազատագրական շարժումը հանդիպում
է լուրջ խոչընդոտների: Կար ազատագրվելու
գաղափարը, սակայն կենսագործելու միջոց
ներն ու խնդիրները մնում էի առկախ: Այս
տեղ էլ սկիզբ են առնում հայ ազատագրա
կան լեգենդի նոր դրսևորումները:
Ըստ Ներսես Մեծի տեսլականի՝ Հայաս
տանը կարող է ազատագրվել միայն արտա
քին նոր և քրիստոնյա պետության օժանդա
կությամբ:
Ընդ որում՝ կախված տարածաշրջանում
տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձու
թյուններից, հայոց ազատագրական առա
քելությունը վերապահվում էր մերթ Հռոմի
պապին ու Վենետիկի դոժին, մերթ Բուրբոն
ներին ու Հաբսբուրգներին, գերմանական
տարբեր իշխանների և ի վերջո Ռուսաց ցա
րին:
Հայ ազատագրական շարժման գլխավոր
առանձնահատկություններից մեկն էլ կողմ
նորոշման հիմնահարցի անընդհատ խմբա
վորումներն էին, նոր հասցեատիրոջ երկա
րատև որոնումները:
Հայ ազատագրական շարժման կարևոր
առանձնահատկությունը հենց սկզբից էլ նրա
երկփեղկվածությունն է եղել: Հայաստանը
երկու և երբեմն ավելի քաղաքական տիրա
պետությունների ներքո էր: Հայ ազատագ
րական միտքը հաճախ չկարողացավ և ի
վիճակի չէր մշակելու միասնական ազգային–
ազատագրական գաղափարախոսություն:
Արևմտահայ և արևելահայ ազատագրական
շարժումները փոխկապակցված չէին:
Մյուս առանձնահատկությունը դավանա
փոխության խնդիրն է: Կաթոլիկ արևմուտքը,
օգտագործելով հայերի աղերսագիր դիմում
ները, անմիջապես առաջ էր քաշում նրանց
դավանափոխ լինելու նախապայմանը: Հա

նուն գերխնդրի՝ հայկական կողմը հանդես
էր գալիս դավանական զիջումներ կատարե
լու պատրաստականությամբ:
Ի տարբերություն 16–րդ դարի` հայ ազա
տագրական շարժումը 17–րդ դդ. որդեգ
րում է նոր կողմնորոշում: Ազատագրական
շարժման գործիչները իրենց հույսը սկսում
են կապել Ֆրանսիայի հետ: Այդ շրջանի հայ
ազատագրական դեգերումներին խթանեց
Կանդիայի (Կրետեի պատերազմը 1645–1669
թթ.): Փոփոխության է ենթարկվում նաև հայ
ազատագրական շարժման սոցիալական մի
ջավայրը: Ճիշտ է, եկեղեցին շարունակում էր
կարևոր դեր խաղալ հայ ազատագրական
մշակման գործում, սակայն շարժման նա
խաձեռնող ուժը դառնում է հայ առևտրական
դասը, որը կարևոր դեր է խաղում հասարա
կական կյանքում: Ուսուցիչը ներկայացնում է
Սսի հայոց կաթողիկոս Խաչատուր Գաղա
տացու 1663 թ. փետրվարի 12–րդ իմումնա
գիրը Ֆրանսիայի թագավորին, այնուհետ՝
հայ ազատագրական դասի ներկայացուցիչ
Մեսրոպ Բաղիշեցու 1666 թ. այցը Ֆրանսիա:
17–րդ դդ. վեր
ջին և 18–րդ դդ. սկզ
բին
ազատագրական պայքարը կապված է Իս
րայել Օրու անվան հետ: Այս շրջանի ազա
տագրական շարժման գլխավոր առանձ
նահատկությունը նախորդ դարաշրջանի
աղերսագիր–դիմումների փոխարեն Հայաս
տանի ազատագրության հատուկ և իրա
տեսակ ծրագրերի կազմումն է (Պֆալցյան,
Մոսկով յան ծրագիր), միաժամանակ տեղի
է ունենում հայ քաղաքական կողմնորոշման
կտրուկ շրջադարձ: Օրու Պֆալցյան ծրագիրը
դատապարտված էր անհաջողության, քան
զի 1699 թ. Ավստրիայի և Թուրքիայի միջև
կնքված Կառլովիցի հաշտության պայմա
նագրով Թուրքիայի և Արևմտաեվրոպական
երկրների միջև հաստատվել էր տևական
խաղաղություն: Ինչպես նկատում է Աշոտ
Հովհաննիսյանը «Ընդհանուր քաղաքական
այս նոր իրադրությունից հայ մելիքների չլի
ազորված դիվանագետը Հայաստանի ազա
տագրման հեռանկարների համար պիտի
աներ նոր հետևություններ»2:
Նոր հետևությունները կապված էին դեպի
Ռուսաստան քաղաքական կողմնորոշման
հետ:

1 Հայոց պատմություն, հիմնահարցեր, խմբագրու
թյամբ` Հ. Սիմոնյանի, Եր., 2000, էջ 74:

2 Հովհաննիսյան Ս., Դրվագներ հայ ազատագրական
մտքի պատմություն, գիրք 2, Եր., 1959, էջ 414:
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18–րդ դդ. հայ ազգային–ազատագրական
պայքարի պատմության հերոսական էջերից
են Սյունիքի և Արցախի ազատագրական
շարժումները:
Հայ ազատագրական պայքարը թևակո
խում է ո
րա
կա
կան նոր փուլ` կապ
ված այն
բանի հետ, որ ժողովուրդը կրավորական
պասիվ դիրքորոշումից անցում է կատարում
զինյալ պայքարի փուլ: Այստեղ կարևոր է, որ
աշակերտները կարողանան վերհանել Ար
ցախի ու Սյունիքի ազատամարտերի նմանու
թյուններն ու տարբերությունները ու համե
մատեն դրանք:
18–րդ դարի 2–րդ կեսին հայ ազատագ
րական շարժումն ավելի շատ կապված էր
գաղութահայության հետ և կրում էր գաղա
փարաքարոզչական բնույթ: Կազմվում էին
Հայաստանի ազատագրության ծրագրեր (Մ.
Սաֆարյան, Հ. Արղության, Շ. Շահամիրյան),
որոնք այնքան էլ իրատեսական չէին:
Արևել յան Հայաստանի միացումը Ռու
սաստանին հայ ժողովրդին տվեց իր բաղձա
լի անկախությունը: 19–րդ դ. Ռուս–պարսկա
կան և Ռուս–թուրքական պատերազմներին
հայ ժողովուրդը ակտիվորեն օժանդակեց
ռուսական զենքի հաղթանակին: Սակայն
հայկական հարցի միջազգայնացումը և
Սան–Ստեֆանոյի ու Բեռլինի վեհաժողովնե
րից դասեր քաղած հայ հասարակական–քա
ղաքական միտքը վերջապես հանգեց Խրի
մյանի «Երկաթե շերեփի» գաղափարին,
այսինքն՝ զենքի ուժով ազատագրվելու գա
ղափարին:
Ստեղծվեցին հայ քաղաքական կուսակ
ցություններ, և սկիզբ դրվեց հայդուկային
պայքարին: Հայաստանը որդեգրել էր սե
փական ուժերին ապավինելու կողմնորոշու
մը, որի շնորհիվ ժողովրդի մի զգալի հատ
ված փրկվեց ոչնչացումից: Փաստորեն, հայ

ազատագրական մտքի պատմության մեջ
19–րդ դդ. վերջին քառորդը արմատական
շրջադարձի ժամանակաշրջան հանդիսա
ցավ: Հայկական հարցի լուծման, հայկական
պետականության վերականգնման հույսերը
գլխավորապես կապվեցին հայ ժողովրդի
զինված պայքարի հետ: Մենք առաջարկում
ենք քննարկվող թեման անցկացնել գիտա
կան բանավեճի մեթոդի միջոցով: Կարելի է
նաև աղ յուսակի տեսքով ներկայացնել 16–
19–րդ դարաշրջանները, այնուհետև նշել յու
րաքանչյուր դարաշրջանում ազատագրման
շարժման կազմակերպիչ ուժը, քաղաքական
կողմնորոշումը, իսկ աշակերտներից պա
հանջել ներկայացնել ընթացքը, վերհանել
շարժման թերի և խոչընդոտող հանգամանք
ները, փորձել համադրել տարբեր դարաշր
ջանների ազատագրական շարժումներն ու
առանձնահատկությունները:
Ցույց տալով քննարկվող թեմայի պատ
մական զարգացումները` ուսուցիչը պետք է
աշակերտների միտքն ուղղորդի այն փաստի
վրա, որ 16–19–րդ դարերում հայ ազատագ
րական պայքարի հիմնական դասերն են` սե
փական ուժերին ապավինելն ու զինյալ պայ
քարը: Այդ ամենը պետք է յուրացվի և հաշվի
առնվի հետագայում:
Այսպիսով` կրթության, դաստիարակու
թյան որակի բարձրացումը մեծապես կախ
ված է ուսուցչի մասնագիտական վարպետու
թյունից: Պատմաբան ուսուցիչը նախանցյալ
ժամանակների ազատագրական պայքարի
դրվագների հիման վրա պետք է կարողանա
աշակերտներին դաստիարակել ազգային
արժանապատվության, բուռն հայրենասի
րության զգացումներով, անկախության ու
պետականության շահերից բխող հստակ
մտածողությամբ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Հայոց պատմություն, հիմնահարցեր, խմբագրությամբ՝ Հ. Սիմոնյանի, Եր., 2000:
Հովհաննիսյան Ս., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմություն, Գիրք 2, Եր., 1959:
Պատմություն, հասարակագիտություն, Ուսուցիչների 5–օրյա վերապատրաստումների պլան և
նյութեր, Եր., 2007:
Սարգսյան Ա., Պատմության դասին ներկայացվող արդի պահանջները, «Մանկավարժական
միտք», N 4, Եր., 2008:
Педагогика, под ред. П. И. Пидкасистого, М., 1998:
Преподивание темы, Армянские освободительные движенияв 16–19 вв.
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МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАННИЯ ТЕМЫ
«АРМЯНСКИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В 16–19 ВВ»
Л. САРГСЯН
В данной статье обсуждаются методы и особенности преподаванния темы «Армянские
освободительные движения в 16–19 вв». В статье выражается мысль о том, что данные мо
гут способствовать национальному самосознанию уцеников.

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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Շ Տ Կ Ո Ղ ԱԿ ԱՆ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
Ե Վ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ ԱԿ ԱՆ Վ Ա Լ Ե Ո Լ Ո Գ Ի Ա
ԱԻԴԱ ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ
ՄԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ԴԱՍԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՌՈՂՋԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ՎԱԼԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Առողջագիտություն լատիներեն բառը
թարգմանաբար նշանակում է գիտություն
առողջ լինելու մասին (valeo–առողջ լինել և
logos–գիտություն):
Եզրույթն առաջին անգամ գործածության
մեջ է դրել Ի. Ի. Բրեխմանը 1980 թվականին
«Մարդը և կենսաբանական ակտիվ նյութե
րը» աշխատության մեջ:
Մարդու մասին հիմնարար գիտություն
ների շարքում առողջագիտությունը ներկա
յումս կարևորներից է: Այն բժշկագիտական
գիտություն չէ և գոյություն ունի բնապահ
պանության, կենսաբանության, բժշկագի
տության, հոգեբանության, մանկավարժութ
յան, սոցիոլոգիայի և այլ գիտությունների
հետ համատեղ: Առողջագիտությունը և՛ գի
տություն է, և՛ պրակտիկ գործունեության
դաշտ, և՛ ուսումնական առարկա: Մանկա
վարժական առողջագիտության նպատա
կը մատաղ սերնդի առողջության պահպա
նումն ու ամրապնդումն է մանկավարժական
միջոցներով, առարկան՝ առողջ մարդու
առողջությունը:
Ուստի նպատակահարմար ենք գտնում
մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիր
ները քննարկել ոչ միայն բժշկության, այլև
կրթագործընթացի համատեքստում: Ար
դարացված չէ առողջության խաթարման
պատճառները հիմնավորել միայն սխալ
սնվելով, աղտոտված մթնոլորտով կամ
բուժսպասարկման ծառայության բացակա
յությամբ: Կարծում ենք՝ հասարակության
առողջության մակարդակը բարձրացնելն
առաջին հերթին պիտի պայմանավորել ոչ
այնքան բժշկագիտության զարգացումով,

որքան մարդու՝ իր կենսական ռեսուրսները
գիտակցված և նպատակաուղղված օգտա
գործմամբ: Նա պետք է պատասխանատ
վություն կրի իր սեփական առողջության
համար, առողջ ապրելակերպը նրա համար
պետք է դառ
նա պահանջմունք, կենսա
կերպ ու վարքագիծ:
Այս խնդիրն առավել կարևորվում է մա
տաղ սերնդի տեսանկյունից, քանի որ նրանց
առողջությունը առողջ հասարակություն
ունենալու երաշխիքն է 10–30 տարի անց:
Առողջագիտական մանկավարժությունն այ
սօր առավել արդիական է դարձել. ուսում
նասիրությունները դպրոցներում վկայում
են, որ աղետալի կերպով վատթարանում է
երեխաների առողջությունը. դպրոցը լիովին
առողջ ավարտում է դպրոցականների շատ
քիչ մասը, շրջանավարտների շրջանում
նկատվում են տեսողության խանգարում
ներ, ոսկրամկանային համակարգի հիվան
դություններ, նյարդաբանական խնդիրներ,
նյութափոխանակության և մարսողական
համակարգերի խաթարումներ: Այս իմաս
տով՝ առողջագիտությունը մենք դիտարկում
ենք որպես առողջապահպան հասկացու
թյան հոմանիշ: Ուրեմն ինչպե՞ս կազմակեր
պել դասը, մասնավորապես տարրական
դպրոցում, որպեսզի այն նպաստի ինչպես
երեխաների, այնպես էլ ուսուցիչների առող
ջության պահպանմանը:
Ժամանակակից տարրական դպրոցում
իրականացվող կրթադաստիարակչական
գործընթացի վերլուծության հիման վրա կա
րելի է առանձնացնել հիվանդություններ հա
րուցող երկու խումբ գործոններ.
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1.
օբյեկտիվ, որոնք ընկած են ուսում
նական պլանների, ծրագրերի, դասագր
քերի, գնահատման նորմատիվային փաս
տաթղթերի, ինչպես նաև ող ջ ուսումնական
գործընթացի հիմքում:
2.	սուբյեկտիվ, որոնք պայմանա
վորված են ուսումնական գործընթացի
սուբյեկտների՝ ուսուցիչների, աշակերտների
և ծնողների միջև առկա փոխազդեցություն
ներով:
Դասի կազմակերպումը, առողջագիտա
կան պահանջներին համապատասխան, են
թադրում է.
1.
սանիտարահիգիենիկ նորմերի
պահպանում. օդային, ջերմային ռեժիմ (երե
խային ան
հրա
ժեշտ է եր
կու ան
գամ շատ
թթվածին), նստարանների ձևն ու ճիշտ տե
ղադ
րու
մը և այլն: Կար
ևոր է, որ ու
սու
ցիչն
ինքը լինի տեղեկացված և համոզված այդ
պայմանների կատարման նպատակահար
մարության մեջ, որը չի բացառում տնօրե
նության կողմից գործընթացը վերահսկելու
գործառույթը,
2.
դասացուցակ օրվա և շաբաթվա
կտրվածքով, դասամիջոցների տևողությու
նը և կազմակերպման ձևը՝ հաշվի առնելով
առկա պահանջները,
3.	դասագործընթացի կազմակերպու
մը. հայտնի հիգիենիկ պահանջների հաշ
վառում, ուսուցման մեթոդների և ձևերի
արդյունավետ հաջորդականություն, գրելու,
կարդալու, խոսելու, շարժվելու արդյունա
վետ փոխհաջորդումներ:
Ի՞նչ է նշանակում դասի կազմակերպ
ման առողջագիտական մեթոդաբանության
պահպանում: Փորձենք հարցը դիտարկել
փիլիսոփայական տեսանկյունից.
1.	Ժամանակակից դպրոցում դասը
ճշմարտությունների բացահայտման, որո
նումների, աշակերտի ու ուսուցչի համագոր
ծակցության իմաստավորման գործընթաց է:
2.	Ժամանակակից դպրոցում դասը
երեխայի կյանքի մի մասն է, և կյանքի այդ
ժամանակահատվածի
կազմակերպումը
պետք է իրականացվի համամարդկային
մշակույթի մակարդակին համապատաս
խան:
3. Երեխան, որպես կյանքի սուբյեկտ,
դասի ժամանակ միշտ մնում է որպես բարձ
րագույն արժեք, հանդես է գալիս նպատակի
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դերում և ոչ երբեք որպես միջոց:
Այս ե
րեք դրույթ
ներն ըն
կած են դա
սի
առողջագիտական պահանջների հիմքում:
Մինչ նշված դրույթների դիտարկումը,
սահմանենք առողջություն հասկացությու
նը: Ըստ Առողջապահության համաշխար
հային միջազգային կազմակերպության՝
առողջությունը ոչ միայն հիվանդությունների
բացակայությունն է, այլ նաև մարդու լիար
ժեք ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական
բարեկեցիկ վիճակը: Ակադեմիկ Ն. Մ. Ամո
սովի կարծիքով՝ առողջությունը շարժվող և
անընդհատ փոփոխվող գոյացություն է, և
այն չափելի է՝ որպես ցուցանիշ գործածե
լով օրգանիզմի պահուստային հզոր բջիջնե
րի, օրգանների և համակարգերի քանակը
(1, 1–3): Այս մոտեցման համաձայն՝ մարդու
առողջության ցուցանիշներ կարող են լինել.
1.
նրա աշխատունակության մշտա
կան բարձր մա
կար
դա
կը, և այդ մա
կար
դակն արագ վերականգնելու ունակությունը՝
ի հաշիվ օրգանիզմի ներքին պահուստների,
2.	ներքին հոգեկան հանգստությունը
և զգացմունքային կայունությունը պահպա
նելու, ինչպես նաև սթրեսային իրավիճակ
ներին դիմակայելու, դրանք հաղթահարելու,
հոգեկան հավասարակշռությունն արագ վե
րականգնելու ունակությունը:
3. Իր կյանքից բավարարված լինելու
կարողության բարձր մակարդակ. գոհունա
կություն, աշխարհի հանդեպ սիրո, հոգա
տարության, ուրախության զգացողություն
ների առկայությունը:
Սա նշանակում է, որ դեպի առողջություն
մարդու ճանապարհն ընթանում է նրա կեն
սական ուժերի կուտակմամբ, պահպան
մամբ և փոխանցմամբ՝ ի հաշիվ օրգանիզմի
ներքին պահուստների գործածման:
Բազմաթիվ
ուսումնասիրություններ
ապացուցել են, որ սովորողների դասագործ
ընթացի 20 տոկոսը պետք է լինի շարժողա
կան ակ
տի
վու
թյան մեջ. դրանք կա
րող են
լինել առողջապահական դադարներ. ֆիզ
կուլտդադարներ, շարժական կամ դիդակ
տիկ խաղեր և այլ գործունեության ակտիվ
ձևեր: Առաջին հայացքից նման պահան
ջը կարող է թվալ անընդունելի. ուսուցի
չը կարող է պնդել, որ այսպիսի մոտեցման
դեպքում կարող է հետ մնալ ուսումնական
ծրագրից: Սակայն փաստենք, որ երեխայի
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ֆիզիկական ակտիվությունը խթանում է ու
ղեղի աշխատանքը, իսկ հոգնած ուղեղի օգ
տակար գործողության գործակիցը բավա
կանին ցածր է:
XIX դարի II կեսին նմանօրինակ պա
հանջ էր առաջ քաշում նաև Սերովբե Վիչե
նյանը «Մանկանց խնամատարության հա
տուկ բնական, բարոյական, և իմացական
հրահանգ» մանկավարժական արժեքավոր
աշխատության մեջ: Ըստ նրա՝ երեխայի
նորմալ զարգացումն ապահովելու համար
հարկավոր է կարևորել նրա ակտիվությու
նը՝ ապահովելով շարժում և ֆիզիկական
գործունեություն, թույլ չտալով, որ երեխան
գամված մնա նույն դիրքում: Ս. Վիչենյանը
հորդորում էր ուսուցիչներին և ծնողներին
զբաղվել իրենց երեխաների մարմնակրթու
թյամբ. «Շարժումը իմացականի վրա ինչ
ներգործություն ունի: Կուզենք, որ օրը քանի
մը ժամ մարմնոյ կրթութիներուն հետ պա
րապին (ըմբշամարտ, ջրասուզակ, լարա
խաղաց): Ուսուցչաց (ծնողաց) պարտքն է, որ
ատկե իրենց տըղեքը չի զրկեն, թող տան որ
խաղան, վազեն և այլն, բայց միշտ տղին բա
րոյական մասը չի մոռնալով» (2, 104–106):
Ապացուցված է, որ երկար ժամանակ
անշարժ նստելը բացասական ազդեցություն
է ունենում մարդու արյան շրջանառության
վրա: Այնինչ հենց մտավոր աշխատանքի
դեպքում պետք է արյան շրջանառությունը
ուժեղանա, որպեսզի նյարդային համակար
գի բարձրագույն մասերը և երեխայի աճող
օրգանիզմն ապահովվեն թթվածնով և ան
հրաժեշտ կենսական սննդանյութերով:
Նույն հարցի կապակցությամբ հետաքր
քիր բանաձևում ունի նաև Լեսգաֆտը, որը
գտնում է, որ ֆիզիկական և մտավոր դաս
տիարակությունը պետք է ընթանա զուգա
հեռ, որպեսզի չխախտվի օրգանների զար
գացման ճիշտ ընթացքը, որ ֆիզիկական
վարժություններն ամենաարդյունավետ մի
ջոց են սովորողների ճանաչողական հնա
րավորությունները զարգացնելու համար:
Հայտնի է, որ ուղեղի հոգնածության
պատճառներից մեկը թթվածնային քաղցն է:
Հաճախ ենք հանդիպում երեխաների, որոնց
բերանն ակամայից բաց է լինում: Ըստ հա
մապատասխան բժիշկների հետազոտութ
յան՝ դրա պատճառը օրգանիզմում թթված
նի և ածխաթթվի հավասարակշռության

խանգարումն է, որն էլ հանգեցնում է թթ
վածնային քաղցի, հետևաբար նաև՝ ակտի
վության նվազեցման:
Հետաքրքիր փաստ է արձանագրել նաև
հայտնի բժիշկ Մ. Լ. Լազարևը. եթե երեխան
շնչում է բաց բերանով, ապա նա յուրացնում
է տեղեկատվության միայն 30 տոկոսը: Եթե
հաշվի առնենք, որ սովորողների մեծամաս
նությունը ամենամեծ հետաքրքրվածության
դեպքում ընկալում է լսածի միայն 70 տոկո
սը, ապա շատ տխուր պատկեր է ստացվում:
Ուրեմն իմաստ ունի զոհաբերել դասի որո
շակի ժամանակահատված՝ ակտիվությունն
ապահովող գործողություններ իրականաց
նելու համար՝ հօգուտ ճանաչողական գոր
ծընթացի արդյունավետության բարձրաց
ման (5, 92):
Աշակերտին դասագործընթացում ան
հարկի ծանրաբեռնելու հարցին անդրադար
ձել է նաև Յ. Ա. Կոմենսկին «Մեծ դիդակ
տիկա» աշխատության մեջ՝ զուգահեռներ
տանելով բնության և մարդու միջև, նշելով,
որ «Բնությունը ավելորդ չի ծանրաբեռնում
իրեն. նա բավարարվում է քչով, օրինակ՝ մի
ձվից երկու ճուտ չի հանում՝ բավարարվելով
մեկի հաջող գալով» (3, 178): Նա պնդում է,
որ աշակերտին շատ առարկաներով (հատ
կապես օտար լեզուներով) ծանրաբեռնելու
դեպքում նրա ուշադրությունը ցրվում է, նա
չի կարողանում լիարժեք և խորությամբ յու
րացնել դրանցից գոնե որևէ երկուսը: Եվ այդ
ամենը կրթագործընթացում իրականացնում
ենք բավականին արագ տեմպով. գերբեռն
ված ծրագիր, քիչ ժամաքանակ, ծավալուն
ուսումնական նյութ, շատ տնային առաջադ
րանք. արդյունքում՝ աշակերտը թևաթափ է
լինում, ընկնում է նրա ինքնագնահատակա
նը, ունենում է թերարժեքության զգացում...:
Իսկ Կոմենսկին վստահաբար նշում է՝ «Ոչ մի
բանում պետք չէ շտապել: Չէ՞ որ բնությունը
ևս չի շտապում, այլ առաջ է շարժվում դան
դաղ. թռչունը շուտ ձագեր հանելու համար
ձվերը չի նետում կրակի մեջ, այլ չափազանց
դանդաղ կերպով տաքացնում է դրանք բնա
կան ջեր
մու
թյամբ, սնում նրանց քիչ–քիչ՝
տալով այնքան սնունդ, որքան նրանք կա
րող են մարսել...»:
Իրոք, եթե ուսուցիչը երեխային սովորեց
նում է ոչ թե այն չափով, ինչ չափով նա կա
րող է յուրացնել, այլ ինչ չափով, որ ինքն է
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(նույնն է թե ծրագիրը) նախատեսում, ստի
պում է պարապել 7–8 ժամ դասարանում,
դրանից բացի, մի քանի ժամ էլ տանը, ապա
նա խաթարվում է երեխայի առողջությունը՝
մերժելով նրա՝ բնության կողմից պարգև
ստացած առողջությունը. «երիտասարդու
թյան դաստիարակը, ճիշտ այնպես, ինչպես
և բժիշկը, միայն բնության օգնականն է, և ոչ
թե նրա տերը» (3, 180):
Հայ ականավոր մանկավարժ Հ. Հինդ
լյանն իր «Անկեղծ էջեր» աշխատության
մեջ նույնպես կարևորում է դասարաննե
րի օդափոխության, ջերմության հարցերը,
դասարաններում ջերմաչափի առկայությու
նը. «Առողջապահութեան ամէնեն կարեւոր
պայմաններն մէկն է կարելի եղածին չափ
մաքուր օդ շնչել: Չափահասը 24 ժամուն մէջ
կը ծծե գրէթե 10.000 լիտր օդ. տղան, որուն
շնչառութիւնը շատ աւելի արագ եւ բուռն է,
պէտք ու
նի, ը
սել է, մէկ ժա
մուն մէջ, գո
նէ
400 լիտր մաքուր օդի» (4, 173):
Նա հանգամանորեն անդրադարձել է
երեխային մտավոր ծանրաբեռնելու կար
ևորությանը: Նշված աշխատության՝ «Ուղե
ղի յոգնութիին» ենթաբաժնում նշելով, որ
«գիտական մանկավարժութեան, մանկա
վարժական բժշկութեան սկզբունքներու եւ
պատուէրներու մասին դաստիարակներու
տգիտութիւնն աշակերտներու մէջ բազմա
թիվ զոհեր կ՛ընէ ամէն օր. ուղեղի յոգնու
թեան կարեւոր հարցը մղած է մանկավարժ
բժիշկներեն այդ յոգնութիւնը չափելու եղա
նակ
ներ գտ
նել դա
սին սկիզբն ու վեր
ջը
կատարուած հաւասար դժուարութիւն ներ
կայացնող երկու զրունցագրութեան մէջ կը
տեսնի որ՝ երկրորդին մէջ պարունակուած
սխալներուն միջինն աւելի վեր է, քան առա
ջինին մէջ, ինչ որ ուղեղի յոգնութեան ար
դյունք է» (4, 151):
Երեխայի մտավոր գործունեության ար
դյունավետությունը պայմանավորելով ու
սումնական գործընթացը առողջապահա
կան տեսանկյունից ճիշտ կազմակերպելու
խնդրով՝ Հինդլ յանն անդրադառնում է նաև
դպրոցական դասացուցակի կազմման հար
ցերին՝ առաջարկելով ճիշտ դասավորել ու
սումնական առարկաները, կարևորել դրանց
հերթականությունը: Նա մասնավորապես
կարևորում է երեխայի մտավոր աշխա
տանքի և հանգստի արդյունավետ պահերի
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տարբերակումը. «Աշակերտներու յոգնեւթե
ան տեսակէտով՝ աշխատութեան լաւագոյն
օրերն են հանգստեան օրուան մը յաջորդող
երկու առաջին օրերը: – Օրուան լաւագոյն
ժամերն են առաւոտեան երկու առաջին ժա
մերը: Երկու ժամէ վերջ դադար մը կարեւոր
է» (4, 249):
Հինդլ յանը պնդում էր, որ մանկավարժ
ները երեխաներին պետք է սովորեցնեն ոչ
թե այն, ինչ իրենք են ուզում, այլ այն, ինչը
հետաքրքիր է և «տղան կուզի սորվի և ինչ
որ կարող է սորվիլ որոշ տարիքներու մեջ`
առանց իր առողջութիւնը վնասելու…» (4,
195):
Այս հանգամանքը Հինդլ յանը կարևոր
ու անհրաժեշտ է համարում ոչ միայն աշա
կերտի ուղեղն ավելորդ չծանրաբեռնելու,
անհարկի հոգնություն չպատճառելու, այլև
ուսման նկատմամբ սեր ու հակում առաջաց
նելու նկատառումով, որը շատ անգամ ելա
կետային նշանակություն ունի ուսումնական
շարժառիթների ձևավորման և արդյունավե
տության ապահովման հարցերում:
Ցայսօր այս դրույթներն արդիական են
և իրավամբ կարող են լրացնել դասին ներ
կայացվող առողջագիտական պահանջների
շարքը:
Առողջագիտության տեսանկյունից ճիշտ
անցկացվող դասը երեխաների մեջ պետք է
ապրելու, առողջ լինելու ցանկություն առա
ջացնի, սովորեցնի նրանց ուրախանալ յու
րաքանչյուր ապրած օրվա համար, ցույց
տա, որ կյանքը հիասքանչ է: Եվ որպեսզի
նրանց մեջ ձևավորվի դրական ինքնագնա
հատական, մանկավարժը առաջին հերթին
պետք է խուսափի աշակերտին անել այնպի
սի դիտողություններ, որոնք կարող են խո
ցել նրա ինքնասիրությունը: Ավելի շահեկան
է նրա հետ հարաբերություններն այնպես
կառուցել, որ դրանք նպաստեն առավելու
թյուններն ի հայտ բերելուն և խթանելուն,
իսկ վարքի անցանկալի դրսևորումները կա
րելի է վերացնել պայմանավորվածության
միջոցով: «Արի՛պայմանավորվենք» նախա
դասությունը ամենաարդյունավետ միջոցն է,
որը թույլ է տալիս մարդկանց խաղաղ հա
մագոյակցել:
Անհրաժեշտ է զգուշորեն կիրառել գնա
հատման համակարգը, որպեսզի երեխան
ըմբռնի գիտելիքի և ոչ թե գնահատականի
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արժեքը: Հարկավոր է կիրառել տարբերակ
ված ուսուցում, օգնել երեխաներին հեշտ
յուրացնելու ուսումնական նյութը, ցուցաբե
րել անհատական մոտեցում՝ տալով նրանց
իրենց ուժերին համապատասխան հանձնա
րարություններ: Արդյունքում բարձրանում է
երեխայի ինքնագնահատականը՝ ապահո
վելով պարարտ հող անվտանգ և արդյունա
վետ աշխատանքի համար:
Ուսուցչի հանգիստ, մեղմ տոնը, սովո
րողներին անունով դիմելը, ժպիտը նպաս
տում են երեխաների մեջ կենսասիրության
և լավատեսության սերմանմանը: Կարևոր է
նաև, որ երեխաները հարգանք զգան իրենց
յուրաքանչյուր կարծիքի և պատասխանի
հանդեպ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք
ուղղված հարցին սխալ են պատասխանել:
Ուսուցչի ձայնի և դրա՝ սովորողի առող
ջության վրա ունեցած ազդեցության մա
սին Շացկին ներկայացրել է ուշագրավ մի
դիտարկում, ըստ որի՝ երբ ուսուցիչը դասի
մեծ մասը հատկացնում է երկարուձիգ բա
ցատրություններին՝ չփոխելով ուսումնա
կան գործունեության ձևերը, ապա նրա
նույն տոնով կրկնվող ձայնը առաջացնում
է շշմեցնող ազդեցություն, և աշակերտները
սկսում են նիրհել: Այս երևույթն, անշուշտ,
բացարձակապես կապ չունի ֆիզիոլոգիա
կան քուն երևույթի հետ: Այն տագնապալի
քուն է. աշակերտը քնում է՝ գիտակցելով,
որ չպետք է քնի: Նա իրեն ստիպում է լսել
ուսուցչին՝ ապրելով մեղավորության զգա
ցում, և պարսավանքի է ենթարկվում դասը
չլսելու համար… Այսինքն՝ նա պայքարում է
արգելակման իրավիճակի դեմ, լարում է իր
ուշադրությունը՝ արդյունքում, ինչպես փաս
տում է պրոֆեսոր Պավլովը, խանգարվում է
նրա նյարդային համակարգը: Իսկ այս ամե
նի «մեղավորը», ինչպես նշում է Շացկին,
«ըստ էության ուսուցչի դասավանդման վատ
կողմն է» (5, 107):
Հետևաբար՝ հարկավոր է դպրոցում այն
պիսի բարենպաստ միջավայր ստեղծել,
որտեղ երեխայի ուսուցումն ընթանա ոչ թե
նրա առողջության հաշվին, այլ իբրև դպրո
ցականի ներքին ներուժի բացահայտմանն
ու զարգացմանը միտված համակարգված
աշխատանքի արդյունք:
Այն ուսուցիչը, ով սիրում է իր աշխատան
քը և մտահոգ է իր սաների առողջության խն

դիրներով, դասին նախապատրաստվելիս
կարող է օգտագործել այն հանձնարարա
կանները, հնարները, մեթոդներն ու տեխ
նոլոգիաները, որոնք առնչվում են առողջա
պահպան մանկավարժությանը:
Դրանք են՝
1.	Դասարանի հիգիենիկ պայմաննե
րը, որոնք պետք է բավարարեն որոշակի
պահանջներ (օդի ջերմաստիճան, օդափո
խություն, մաքրություն, գրատախտակի և
դասասենյակի բավարար լուսավորվածու
թյուն, տհաճ և միալար ձայնային գրգռիչնե
րի բացառում և այլն):
2.	Մեկ դասաժամի ընթացքում ու
սումնական գործունեության տեսակների
(հարցում, գրավոր աշխատանք, ընթերցա
նություն, ունկնդրում, պատմել, զննական
պարագաների դիտում, հարց ու պատաս
խան, խաղ, ֆիզդադար) փոփոխումը 4–7
անգամ:
3. Ուսումնական
գործունեության
տարբեր ձևերի հերթագայման միջին տևո
ղությունը և փոփոխման հաճախությունը
պետք է կազմեն 7–10 ր:
4. Աշակերտների ստեղծագործական
կարողությունների ինքնարտահայտմանն ու
նախաձեռնողականության ակտիվացմանն
ուղղված մեթոդների ընտրություն և դասի
ժամանակ դրանց գործադրման տեղի հս
տակեցում:
5. Աշակերտների դիրք (հետևո՞ւմ է
արդյոք ուսուցիչն աշակերտների կեցված
քին, աշխատանքի տեսակով պայմանավոր
ված՝ փոխվում են արդյոք աշակերտների
դիրքերը):
6. Առողջապահպան
միջոցառում
ների առկայություն. ֆիզկուլտդադարներ,
լիցքաթափման վարժություններ, շնչառա
կան մարմնամարզություն, աչքերի մարզում
(15–20 րոպեն մեկ՝ մեկ րոպե տևողությամբ
3 թեթև վարժության կրկնություն):
7. Առողջության և առողջ ապրելակեր
պով պայմանավորված՝ սեփական առող
ջության նկատմամբ վերաբերմունքի ձևա
վորումն իբրև արժեք:
8. Ուսումնական
գործունեության
նկատմամբ աշակերտների դրդապատճառ
ների (արտաքին դրդապատճառ՝ գնահատ
ական, գովեստ, սատարում, մրցակցություն,
և ներքին դրդապատճառ՝ ավելին իմանալու
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ձգտում, ուսումնասիրվող նյութի նկատմամբ
հետաքրքրություն) առկայությունը։
9. Ուսուցման տեխնիկական միջոցնե
րի կիրառման անհրաժեշտ պահը և տևողու
թյունը (հիգիենիկ նորմերին համապատաս
խան):
10. Դասի ավարտի առանձնահատկու
թյունները և տեմպը. զանգից հետո երեխա
ներին դասարանում պահելը և այլն:
11.
Դասի բովանդակային մասում
առողջության, առողջ ապրելակերպին վե
րաբերող հարցերի քննարկումներ, դրանց և
մարդու առողջության միջև առկա կապերի
բացահայտում: Առողջության՝ որպես մար
դու գերագույն արժեքի նկատմամբ վերա
բերմունքի ձևավորում, առողջ ապրելակեր
պի էության ընկալում, անհատական վարքի
ձևավորում, վտանգավոր սովորույթների
հետևանքների մասին գիտելիքների փո
խանցում և գիտակցության ձևավորում:
12.
Աշակերտների՝ դասին ակտիվո
րեն մասնակցելու արտաքին և ներքին դր
դապատճառների առկայություն: Արտա
քին շարժառիթ. գնահատական, գովեստ,
աջակցում, մրցակցություն և այլն: Ներքին
շարժառիթի խթանում. ավելին իմանալու
մղում, բավականություն՝ ակտիվ մասնակ
ցությունից հետաքրքրվածություն:
13.
Դասի ժամանակ ծանրաբեռնվա
ծության լիցքաթափման ձևերի առկայութ
յուն. կատակ, հումորային նկար, երաժշտա
կան դադար և այլն:
14. Դասագործընթացում առկա հոգե
բանական մթնոլորտը, ուսուցիչ–աշակերտ,
աշակերտ–աշակերտ փոխհարաբերություն
ները
(հարմարավետություն–լարվածութ
յուն,
համագործակցություն–անառարկելի
հեղինակություն, անհատական–ֆրոնտալ,
տարիքային
առանձնահատկություննե
րի հաշվառում. բավարար–անբավարար,
համ ագ ործ ակց ութ յուն–մրց ակց ությ ուն,

ընկերասիրություն–թշնամություն,
հե
տաքրքրվածություն–անտարբերություն, ակ
տիվություն–պասիվություն):
15. Դասի ավարտին պետք է ուշադրու
թյուն դարձնել հետևյալի վրա.
ա) ուսումնական գործունեության ծան
րաբեռնվածությունը, այսինքն՝ այն ժամա
քանակը, որն աշակերտները ծախսում են
ուսումնական աշխատանքի վրա, պետք է
կազմի 60 տոկոսից ավելի, բայց 75–80 տո
կոսից քիչ,
բ) դասի ավարտման տեմպը. արագ
տեմպի դեպքում ժամանակ չի մնում աշա
կերտների հարցերի համար, գործնականում
աշակերտներն առանց մեկնաբանություննե
րի արտագրում են տնային հանձնարարու
թյունները: Դանդաղ տեմպ. աշակերտներն
ունեն հարցեր տալու հնարավորություն, իսկ
ուսուցիչը՝ տնային առաջադրանքը մեկնա
բանելու:
գ) ուսուցիչը սովորողներին պահում է
զանգից հետո՝ օգտագործելով դասամիջո
ցը:
Այսպիսով՝ ըստ դասի անցկացման
առողջագիտական մոտեցման` այն պետք
է ապահովի կրտսեր դպրոցականի կեն
սական ուժերի պահպանումն ու ավելացու
մը՝ դասի սկզբից մինչև վերջ: Ուսուցիչը ոչ
միայն պահպանում, այլև ամրապնդում է
աշակերտների առողջությունը՝ առավել ար
դյունավետ դարձնելով ուսումնական գործ
ընթացը: Ինչպես Հ. Հինդլ յանն է ասում,
անհրաժեշտ է. որ «առողջապահութիւնը
նկատուի մանկավարժութեան ընդակից մէկ
մասը» (2, 238): Սա նշանակում է, որ յուրա
քանչյուր ուսուցիչ պիտի ունենա երեխայի
կազմաբնախոսությանը վերաբերող գիտե
լիքներ, մանկավարժական հմտությունների
անհրաժեշտ պաշար՝ իր առաքելությունը
գրագետ կազմակերպելու համար:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОК У В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
А. ТОПУЗЯН, М. МАНУК ЯН
Факторы, действующие на качество здоровья подрастающего поколения, в основном
реализуются в школе, поскольку именно в этой образовательной среде происходит социаль
но–психологическая адаптация, здесь развивается и формируется около 70% важных фаз
жизни. Мы знаем, что активная часть дня ребенка проходит в школе, в частности, на уро
ке. Следовательно, исходя из валеологических требований проведения урока, оно должно
обеспечить сохранение и увеличение жизненных сил младшего школьника с начала урока
до его конца. Обучение ребенка должно проходить не за счет его здоровья, а должно явить
ся результатом координированной, систематической работы, направленной на раскрытие и
развитие потенциала обучаемого.

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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ՍԱԹԵՆԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՏԱՎՈՐ
ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՀՈԳԵԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հայտնի է, որ տեխնոլոգիայի դասին յու
րաքանչյուր աշխատանքային հանձնարա
րություն կատարելու հիմ նական պայման է
մտավոր գործողությունը, որն աշխատան
քին տալիս է նպատակային, իմաստային
գործունեության բնույթ և բնորոշ է միայն
մարդուն: Այդպիսի գործողություններին են
վերաբերում առաջին հերթին վերլուծությու
նը և համեմատությունը (1, 32–34):
Առարկաները վերլուծելու ունակության
հատուկ ուսուցումը ցույց է տալիս, որ մտա
վոր հետամնացություն ունեցող երեխաները
առարկայի մեջ ավելի քիչ նշաններ են նկա
տում, քան բնականոն զարգացող իրենց
հասակակիցները: Տրված օրինակի հիման
վրա կատարվող աշխատանքի հանձնա
րարությունը երեխաները չեն կարողանում
ինչպես հարկն է ուսումնասիրել և սահմա
նափակվում են հայացքով: Գործունեության
այդ փուլում շատ աշակերտներ գերագնա
հատում են իրենց հնարավորությունները,
այսինքն՝ նրանք վստահ պատասխանում են
ուսուցչի հարցին, որ ինքնուրույն կհաղթա
հարեն առաջադրվող հանձնարարությունը:
Առաջադրանքում չմտածված գործողությու
նը և թույլ կողմնորոշումը բերում է սխալնե
րի, որոնցից շատերը երեխաները չեն ուղ
ղում: Նման պատկերներ դիտվում են նաև
առարկաների համեմատության ժամանակ:
Հաճախ երեխան դժվարանում է առանձ
նացնել հիմնական նշանները, որոնցով
պետք է իրականացվի տվյալ մտավոր գոր
ծողությունը, կատարվող աշխատանքը չի
իրականացվում համեմատության փուլերով:
Գիտամեթոդական գրականության մեջ
նշվում է, որ երեխաների վերլուծական
գործունեության ոչ բավարար լինելն ար
տահայտվում է ապլիկացիոն աշխատանքի
ժամանակ` առարկայական նմուշի հիման
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վրա և հատկապես կառուցողական աշխա
տանքի ժամանակ (4, 356–360):
Մտավոր գործունեության ձևավորման
խանգարումն արտահայտվում է նաև նրա
նում, որ երեխաները դժվարանում են ճիշտ
առանձնացնել առաջադրվող աշխատանքի
փուլերը, չեն կարողանում հստակ կատարել
դրանց հաջորդականությունը, չեն պատկե
րացնում հետագա քայլերը և արդյունքը:
Այլ կերպ նրանք դժվարանում են հետագա
աշխատանքային գործունեության պլանա
վորման հարցում: Թերզարգացած են լի
նում նաև վերահսկողության հմտություն
ները, այսինքն` բացակայում է կատարվող
աշխատանքի ինքնաստուգման պահանջը:
Աշխատանքը գնահատելու ժամանակ երե
խաները չեն վերլուծում ստացված արդյուն
քը, չեն համեմատում այն իրական նմուշի
հետ և հաճախ դրան տալիս են չափազանց
ված գնահատական: Երեխաների գոր
ծողությունների պլանավորման և դրանց
վերահսկողության առանձնահատկություն
ները կապված են նրանց խոսքի գործունե
ության կարգավորման անբավարարության
հետ (2, 54–56):
Ինչպես հայտնի է, խոսքի դերն արտա
հայտվում է նրանով, որ այն ուղղորդում
և կարգավորում է ուսում նաաշխատան
քային գործունեությունը, նպաստում է նրա
ճշգրտությանը և իմաստավորմանը: Երբ
պատմում են կատարվող աշխատանքի մա
սին, մտավոր հետամ նացություն ունեցող
երեխաները դժվարանում են ճիշտ նկա
րագրել առաջարկվող նմուշը: Երեխաներն
ունենում են բառապաշարի սահմանափա
կում, քերականական ձևերի ոչ ճիշտ ընկա
լում, ինչպես նաև դժվարություններ նախա
դասությունը ճիշտ ձևակերպելու հարցում:
Օրինակ` երբ նրանց հանձնարարվում է որ
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ևէ աշխատանք՝ անհրաժեշտ բառը փոխա
րինում են մեկ այլ բառով: Երբ երեխային
հանձնարարվում է զարդարել եղևնին, նա
տոնածառի խաղալիքին կարող է անվա
նել լապ
տեր, շր
ջան, գն
դակ և այլն: Այդ
պատճառով մտավոր հետամ նացություն
ունեցող երեխաների ուսուցումը կազմա
կերպելիս պետք է իմանալ ոչ միայն նրանց
ընդհանուր, այլև անհատական զարգաց
ման առանձնահատկությունները:
Երեխաների ուսում նաաշխատանքային
գործունեության զարգացման համար մեծ
նշանակություն ունեն մշակութային աշխա
տանքը, աշխատավայրի կազմակերպու
մը: Ուսուցման առաջին օրվանից հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձնել երեխա
ների դաստիարակությանը, որպեսզի երե
խաները կարողանան նախապատրաստել
աշխատանքի միջավայրը և պահպանեն
կարգ ու կա
նոն: Պետք է ճիշտ նա
խա
պատրաստել տվյալ աշխատանքի համար
անհրաժեշտ գործիքները, նյութերը և աշ
խատանքի ավարտից հետո նույնությամբ
տեղավորել իրենց համապատասխան տե
ղերում: Աշխատանքի կատարման ճիշտ
ձևը դրսևորվում է նրանում, որ խնայողա
բար և ճիշտ օգտագործվի տրամադրված
նյութը, և երեխաները գտնեն աշխատան
քի արդյունավետ եղանակները: Ուսուցման
արդյունավետ եղանակ է հանդիսանում
գրատախտակի վրա նախապես նշում ներ
կատարելը: Այդ դեպքում ուսուցիչը գրա
տախտակին նկարում է առարկան, իսկ
աշակերտը կավիճով ցույց է տալիս, թե
ինչպես ինքը պետք է աշխատի: Նպատա
կահարմար է նաև պատրաստել այնպիսի
հանձնարարություն, որտեղ մասերը տր
վում են ստույգ, կոնկրետ քանակությամբ:
Հաստատված է, որ աշխատանքի ժա
մանակ երեխաների կազմակերպչական
ունակություններն ու հմտությունները, ինչ
պես նաև ան
վտանգ աշ
խա
տան
քի և աշ
խատանքի հիգիենայի կազմակերպման
համար, անհրաժեշտ է հիշել, որ միայն աշ
խատանքի կատարման եղանակների և պա
հանջների ճիշտ ցուցադրումը բավարար չէ,
այն պետք կազմակերպել պարբերաբար:
Աշխատանքը պետք է իրականացվի այն
պես, որ աշակերտները նախապես մտա
ծեն առաջադրանքի շուրջ, ոչ թե միանգա

մից գործողություններ կատարեն: Այսպես`
մկրատով աշխատելու ժամանակ ուսուցիչը
սկզբում սովորեցնում է ուղիղ գծով կտրե
լու, այնուհետև աննշան կորություն ունեցող
գծերով կտրելու հմտություն, հետո երե
խաները սովորում են ուղիղ ձևանմուշների
անկյունները կլորացնել և վերջապես ան
ցնել կորագծեր ստանալուն: Առաջադրան
քի աստիճանական բարդացման օրինակ
կարող է լինել նաև նմուշի վերլուծությունը:
Իմանալով մտավոր հետամ նացություն ու
նեցող երեխաների մտավոր զարգացման
առանձնահատկությունները՝
ուսուցիչը
վերլուծությունը սկսում է պարզ առարկա
ներից, որոնք ունեն ավելի քիչ հատկանիշ
ներ և կարող են երեխաների կողմից հեշ
տությամբ առանձնացվել, տարբերակվել:
Հետագա դասերին, երբ երեխան սկսում
է լավ տիրապետել այդ գործողությանը,
նմուշի վերլուծության պահանջները սկսում
են ավելանալ: Ուսում նական նյութի աս
տիճանական բարդացումը հանդիսանում
է աշխատանքի ինքնուրույն կատարման
զարգացման կարևորագույն պայմաններից
մեկը: Ուսուցիչը պետք ճիշտ կողմ նորոշվի
աշակերտի պոտենցիալ հնարավորությունը
օգտագործելու հարցում, պետք է լավ հաս
կանա, թե երեխան ինչ կարող է ընկալել այ
սօր և ինչի է ընդունակ վաղը: Դա կօգնի
ուսուցչին խուսափել հաճախակի հուշում
ներից: Երեխային պետք հնարավորություն
տալ, որպեսզի նա ինքնուրույն մտածի, հա
վաքի մտքերը, չշտապի, որպեսզի չսխալվի:
Երբեմն ճիշտ պատասխան ստանալու հա
մար բավական է նաև երեխայի ուշադրու
թյունը կենտրոնացնելը (3, 41–45):
Ակներև է, որ աշակերտների հոգեֆի
զիկական զարգացման առանձնահատկու
թյունները, պայմանավորված ուսուցման
դժվարությունների հետ, առաջացնում են
ճանաչողական գործունեության ակտի
վացման խնդիրներ: Այս առումով կարևոր
նշանակություն ունեն այն հարցերը, որոնք
ուսուցիչը երեխաներին տալիս է աշխա
տանքի կատարման տարբեր փուլերում՝
արթնացնելով նրանց մեջ արտահայտվելու
ցանկություն: Հարցերը պետք է նախապես
լավ մտած
ված և մշակ
ված լի
նեն: Դրանք
կա
րող են այն
պես կազմ
ված լի
նել, որ
հենց հարցի մեջ առկա լինի պատասխա
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նի մի մասը: Այդ ամենի հետ պետք հաշ
վի առնել այն, որ երեխան կարող է սխալ
արտահայտել, սխալ օգտագործել միտքը,
բառը և քերականորեն սխալ ձևակերպել
նախադասությունը: Ուղղելով աշակերտին
և մատնանշելով սխալ պատասխանը՝ միա
ժամանակ պետք խրախուսել նրա արտա
հայտվելու ցանկությունը և թույլ չտալ, որ
նա զգա իր ինքնուրույն լինելու անկարո
ղությունը: Նմուշի վերլուծության ժամանակ
ուսուցիչը օգնում է աշակերտին հստակ հա
ջորդականորեն և ամբող ջությամբ վերլու
ծել առարկան, իսկ պատասխանի որոնման
ժամանակ աշակերտը սովորում է ակտիվ
մտածել, դատել և ապացուցել:
Որևէ առարկայի կառուցման ժամանակ
աշակերտը պատասխանում է հարցերին,
թե ի՞նչ մասերից է կազմված առարկան,
քա
նի՞սն են դրանք, կա՞ն ա
րդյոք ան
վա
նումով կամ չափերով իրար նման մասեր,
անվանում ներով միանման, բայց տար
բեր չափերով մասեր և քանի՞սն են դրանք:
Հոգեկան գործընթացների զարգացման
խթան են հանդիսանում այն հարցերը,
որոնք պահանջում են նույնատիպ, բայց ոչ
նույնանման առարկաների կամ պատկեր
ների համեմատություն: Օրինակ` ավտոբու
սի ապլիկացիոն աշխատանքի ժամանակ
ուսուցիչն առաջարկում է այն համեմատել
տրոլեյբուսի հետ: Աշակերտն այդ հար
ցերին պատասխանելու ժամանակ պետք
առանձնացնի այդ երկու օրինակների նմա
նությունն ու տարբերությունը և նշի այն:
Աշխատանքի այսպիսի ձևը մեծ հետաքրք
րություն է առաջացնում երեխաների մեջ
հատկապես, երբ համեմատելու և վերլու
ծելու առարկաները ճիշտ են ընտրված: Օգ
տակար են նաև այն հարցերը, թե ինչպիսի
երկրաչափական ձև ունեն այդ առարկանե
րի մասերը և առարկան` ամբող ջությամբ:
Կարևոր է համարվում «ինչու» հարցը,
որը թույլ է տալիս երեխայի մեջ ձևավորել
պատճառահետևանքային կապը : Աշխա
տանքի պլանավորման և իրականացման
հարցում, երեխաների օգնում են հետևյալ
հարցերը` ինչի՞ց պետք է սկսել աշխատան
քը, ի՞նչ պետք է անել հետո, ի՞նչն է արդեն
կատարված, ի՞նչ է մնացել անելու:
Հաստատվել է, որ երեխաները հարցե
րին պատասխանելիս, հիմնվում են առար
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կայական քարտի և աշխատանքի գրաֆի
կական հաջորդականության վրա: Կարևոր
են նաև այն հարցերը, որոնք ուսուցիչը տա
լիս է աշխատանքը կատարելու ընթացքում:
Այդ փուլում երեխաներին տրվող հարցերը
նպաստում են կատարվող աշխատանքի գի
տակցմանը, վերահսկողության հմտության
զարգացմանը, իմացական գործընթացի
ակտիվացմանը: Պետք է նշել, որ ինչքան
քիչ է ե
րե
խան սխալ թույլ տա
լիս, այն
քան
մեծ հետաքրքրությամբ է սկսում աշխատել և
բարձր է լինում նրա ճանաչողական ակտի
վությունը: Աշխատանքի գնահատման ժա
մանակ երեխաները սովորաբար ուշադրու
թյուն են դարձնում միայն աշխատանքի
արտաքին հատկանիշներին` մաքրությանն
և կոկիկությանը: Դրա համար կարևոր է սո
վորեցնել երեխաներին գնահատել առար
կան` նմուշի հետ համեմատության հիման
վրա: Ուսուցիչը հարցնում է, թե ինչու է աշա
կերտը այդպես գնահատել աշխատանքը,
ինչն է դրանում լավ ստացվել, իսկ ինչը` ոչ:
Բացի այդ հարցերից, որոնք ակտիվացնում
են երեխաների իմացական գործունեությու
նը, վերջինս էլ իր հերթին նպաստում է աշ
խատանքի նկատմամբ աշակերտների հե
տաքրքրության ու դրական վերաբերմունքի
դրսևորմանը: Աշակերտը սկսում է հասկա
նալ, որ իր կատարած աշխատանքն անհրա
ժեշտ է դպրոցի, ծնողների և իր համար, որ
իր աշխատանքով նա կարող է ուրախություն
պատճառել ուրիշներին: Կարևոր նշանակու
թյուն ունի նաև նմուշի արտաքին տեսքը,
որպեսզի նա երեխայի մեջ առաջացնի ցան
կություն այդ նույն առարկան ինքնուրույն
պատրաստելու համար: Պատրաստված
առարկաները պետք օգտագործվեն ըստ
իրենց նշանակության` նվիրել ընկերներին
կամ ծնողներին, օգտագործել խաղերի ժա
մանակ:
Պետք է հաշվի առնել նաև, որ երեխա
ների ցրվածությունը, ուշադրության անկա
յունությունը կարող են հանգեցնել տարբեր
սխալների: Ուսուցչի կողմից հաճախակի
ուղղում ները նվազեցնում են աշխատանքի
նկատմամբ երեխաների հետաքրքրությու
նը, այդ պատճառով սխալների նախազգու
շացումը հանդիսանում է մանկավարժական
աշխատանքների կարևորագույն օղակնե
րից մեկը: Տարբեր իրավիճակներում նույն
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նյութի ուսուցումը նպաստում է գիտելիքի,
հմտությունների և ունակությունների ամ
բող ջական ընկալմանը և ամրապնդմանը:
Այդ ամենն անհրաժեշտ է ձևավորել աշխա
տանքի ուսուցման առաջին իսկ դասերից;
Երեխաներին պետք է սովորեցնել չափ
ման գործողությունները, քանի որ չափելով
առարկան նրանք սկսում են ավելի ուշադիր
վերլուծել: Վերլուծությունը սովորեցնելու
ժամանակ ուսուցիչը երեխային պետք է տա
որոշակի հարցեր, ուղղի նրա կողմից տված
սխալ պատասխանները և երեխայի ակտի
վությունը հասցնի առավելագույնի:
Մանկավարժահետազոտական աշխա
տանքները փաստում են, որ դժվարանալու
դեպքում ուսուցիչը օգնում է աշակերտին,
սակայն պահանջում է լիարժեք և ինքնու
րույն վերլուծություն: Երբեմն անհրաժեշտ
է, որպեսզի երեխան ամբող ջովին կրկնօ
րինակի նմուշը և հասնի նրան, որ իր աշ
խատանքը լիովին համընկնի նմուշի հետ:
Օրինակ` ուսուցիչը պահանջում է, որպես
զի աշակերտը եղևնին զարդարի այնպես,
ի
նչ
պես նմուշն է: Դրա հա
մար կա
րող են
օգտագործել ապլիկացիոն նյութեր, կա
ռուցողական առարկաներ և այլն: Այս աշ
խատանքը կարելի է իրականացնել միայն
այն ժամանակ, երբ երեխաների մոտ լիար
ժեք ձևավորված կլինի նմուշը վերլուծելու և
ըստ դրա գործելու ունակությունը, այլապես
նրանց ուշադրությունը կարող է չկենտրո
նանալ: Տեխնոլոգիայի դասին ուսուցիչը
պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի այն
բառերին, որոնք անհրաժեշտ են բնօրինա
կը նկարագրելիս և հետևի խոսքի ճիշտ քե
րականական ձևակերպմանը (5, 325–328):
Նմանատիպ
հանձնարարությունների
կատարումը նպաստում է ոչ միայն մտա
ծողության գործընթացի զարգացմանը, այլ

նաև ձևավորում է երևակայությունը, ուշադ
րությունը, ընկալումը, պատկերացում ները:
Բնօրինակի վերլուծության ուսուցման ժա
մանակ պետք է հաշվի առնել, որ երեխանե
րը դժվարությամբ են միաժամանակ կենտ
րոնանում առարկայի երկու կամ ավելի
հատկանիշի վրա և այդ ամենը նրանց հա
տուկ ձևով են սովորեցնում: Վերլուծության
զարգացմանը օգնում է երկու առարկաների
համեմատությունը՝ դրանց նմանությունն ու
տարբերությունն առանձնացնելու նպատա
կով: Իրականացնելով համեմատությունը՝
աշակերտները սովորում են հետագայում
ուսում նասիրել, մտածել դրանց նկարա
գրության սկզբնաղբյուրի վրա և փոխարի
նել ամրապնդված համեմատության միջոցը
մեկ ուրիշով: Որքան երեխաները ամբող
ջական են համեմատում, այնքան ավելի
լավ են վերլուծում և առանձնացնում առան
ձին հատկանիշները:
Կարևոր է երեխաների նկատմամբ ան
հատական մոտեցումը` գնահատել նրանց
ջանքերը, դժվարությունները հաղթահարե
լու կարողությունը, աշխատունակությունը,
ինքնուրույնության մակարդակը: Երկչոտ,
անվստահ երեխաներին պետք է խրախու
սել ամենափոքր առաջադիմության հա
մար, իսկ ինքնավստահ և իրենց գերագնա
հատող աշակերտներին բացատրել իրենց
կողմից թույլ տված սխալների պատճառը:
Այսպիսով՝ ուսուցչի հարգալից վերա
բերմունքը երեխաների անձի նկատմամբ
պետք է օրինակ ծառայի դասարանի բոլոր
աշակերտների միջև ճիշտ փոխհարաբերու
թյուններ ստեղծելուն, և կրթադաստիարակ
չական գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը
պետք է նպաստի մտավոր հետամ նացու
թյուն ունեցող երեխաների հոգեկան բոլոր
գործառույթների զարգացմանը:
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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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ԳԱՅԱՆԵ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՀԵՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հայտնի է, որ հատուկ կարիքներով երե
խաների ուսուցման համար ձևավորվել է
հատուկ ուսումնական հաստատությունների
տարբերակված համակարգ (հատուկ տիպի
դպրոցներ և մանկապարտեզներ): Սակայն
այսօր Հայաստանում գործում են նաև ներա
ռական դպրոցներ: Ներառական ուսուցումը
կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող և զարգացման խնդիրներ
չունեցող՝ կենսաբանորեն առողջ, երեխա
ների համատեղ ուսուցումն է (2):
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետու
թյունում գործում է ամբողջական ներառա
կան ուսուցման համակարգ: Սակայն ներա
ռական ուսուցման իրականացման համար
կան տնտեսական, կազմակերպչական և
մանկավարժական խնդիրներ, այդ թվում՝
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ տարվող աշխա
տանքների առանձնահատկությունների ու
սումնասիրում և յուրացում:
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԿԱՊԿՈՒ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ
Կրթության առանձնահատուկ պայման
ների կարիք ունեցող անձանց հետ աշ
խատանքում շատ կարևոր է ժամանակի
բաշխումը: Նրանց անհրաժեշտ է որոշա
կի ժամանակ նյութը ընկալելու, յուրացնե
լու, գործողությունը կատարելու համար:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ նրանց հետ
աշխատելիս կարելի է հիմք ընդունել զննա
կանությունը՝ կատարելով շատ գործնական
քայլեր: Աշխատել պարզից բարդ մանկա
վարժական կանոնով, ցուցաբերել անհա
տական մոտեցում (9, 1):
ԿԱՊԿՈՒ անձանց հետ աշխատելիս
կարևոր է, որ նրանց նկատմամբ ցուցաբեր
վող օգնությունը լինի չափավոր և ըստ ան
հրաժեշտության:
Առավել նպատակային է անհատական
մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր երե
խայի/աշակերտի նկատմամբ, հաշվի առ

նել այն բոլոր պայմանականություններն ու
առանձնահատկությունները, որոնց առնչ
վում է տվյալ խն
դիրն ու
նե
ցող ան
ձը: Այս
կոնտեքստում չափազանց կարևոր են ու
սուցչի դերը և նրա մասնագիտական հա
մակողմանի զարգացվածությունն ու նրբան
կատությունը: Այսպիսով՝ նախընտրելի է
ուսումնական ծրագրում ակտիվացնել առօ
րյա կյանքում օգտագործվող հմտություն
ներ, ուսուցումը դարձնել հետաքրքրաշարժ
և մատչելի, փոփոխել ուսուցման մեթոդները
և ընթացքը՝ երեխաների հետաքրքրությունը
պահպանելու համար, և հնարավորություն
տալ նրանց սովորել անհատական տեմպե
րով, հնարավորինս բարելավել փոխհարա
բերությունները և այլն (1, 42):
Օրինակ` դասարանում ունենալով տեսո
ղական խանգարումներ ունեցող աշակերտ
և ուսումնասիրելով այդ խնդիրներն ունեցող
երեխաների հետ տարվող աշխատանքների
առանձնահատկությունները՝ վերջիններիս
հետ աշխատանքում նպատակահարմար է
օգտագործել մի շարք միջոցներ և մեթոդ
ներ, այդ թվում՝ խո
սել հս
տակ, ի
րենց վե
րաբերող հարցերը ուղղել իրենց, այլ ոչ թե
ուղեկցողին, դասարանում կամ սենյակում
եղած իրերը չտեղաշարժել, իսկ տեղաշար
ժելու դեպքում զգուշացնել և այլն: Տեսողա
կան խանգարումները կարող են լինել տար
բեր աստիճանի, ուստի այս պարագայում
շատ հանգամանքներ կարող են փոխվել,
ինչի արդյունքում այլ պահանջներ ու լուծում
ներ են ի հայտ գալիս (5, 56):
Ես իմ դասարանում ունեի թույլ տեսնող
աշակերտուհի՝ Լիլ յան, որի հետ աշխա
տելիս «օգտագործում էի» պահպանված
տեսողությունը: Այդ ընթացքում միշտ ու
շադրություն է դարձվում, որ պահպանվեն
հիգիենայի կանոնները, և չծանրաբեռնվի
տեսողությունը: Լիլ յայի հետ աշխատելիս
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հիմնվում էի դիդակտիկայի վրա, օգտագոր
ծում քարտեզներ, ռելիեֆային պատկերներ:
Սկզբում ըստ դասընթացի անհրաժեշ
տության՝ որոշակի դիդակտիկ պարագաներ
ցուցադրելիս նկատում էի, որ Լիլ յան սկսում
է կկոցել աչքերը ու հետագա դասապրոցե
սին մասնակցելիս կցկտուր պատասխան
ներ է տալիս, ինչից հասկացա, որ նա թույլ
տեսողության պատճառով ամբողջությամբ
չի ընկալել նյութը: Իսկ հարցնել ամաչում
էր և մշտապես խուսափում էր ակնոց կրե
լուց: Երեխան փաստորեն թույլ տեսողու
թյան պատճառով սկսել էր նաև հոգեբա
նական ծանրաբեռնվածություն զգալ ակնոց
կրել–չկրելու հարցում: Համագործակցելով
ծնողի հետ՝ նախ սկսեցինք հոգեբանական
աջակցություն ցուցաբերել երեխայի նկատ
մամբ, այնուհետև դասապրոցեսում որևէ իր
ցուցադրելիս Լիլ յային հնարավորություն էր
տրվում այն մոտիկից զննելու և ուսումնա
սիրելու, ինչի արդյունքում նա, որպես հա
մեմատաբար լավ սովորող աշակերտուհի,
այլևս ետ չէր մնում դասընկերներից:
Կարևոր է նաև դասարանում բավարար
լուսավորություն ապահովելը՝ սպիտակ պա
տերի, արևի լույսի և լրացուցիչ լուսավո
րության միջոցով: Բավարար պայմանների
բացակայության պատճառով և ավելորդ լու
սավորության առկայությամբ հաճախ գրա
տախտակին գրվածը չի երևում կամ վատ
է երևում: Այս դեպքում աշակերտին միշտ
հնարավորություն է տրվում մոտենալու և
հասկանալու՝ ինչ է գրված, այլ տարբերա
կով՝ ուսուցիչն ինքն է բարձրաձայն կարդում
չերևացող հատվածը (3, 145): Իսկ առհասա
րակ թույլ տեսողություն ունեցող երեխանե
րի համար ավելի հարմար է նստել առաջին
նստարանին նմանատիպ խնդիրներից հնա
րավորինս խուսափելու համար:
Տեսողության խանգարումներ ունեցող
աշակերտները օգտագործում են էլեկտրո
նային սարքեր՝ ծրիչ (սկաներ), տպող սար
քեր: Այս սարքերը սովորական գրքերը բե
րում են հար
մար ֆոր
մա
տի` խո
սող կամ
Բրայլ յան շրիֆտով: Կիրառվում են նաև
շրիֆտը մեծացնող սարքեր, էկրաններ:
Խանգարման յուրաքանչյուր տեսակ
պահանջում է ուսումնական աշխատանքի
յուրահատուկ մոտեցում: Դասարանում ունե
նալով կոնկրետ խնդրով աշակերտ՝ յուրա
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քանչյուր ուսուցիչ պարտավոր է հիմնովին
ուսումնասիրել տվյալ խնդիրը և տարվող
աշխատանքների առանձնահատկություն
ները՝ առավելագույն արդյունավետություն
ապահովելու նպատակով (7, 22):
Շատ կարևոր հանգամանք է անպայմա
նորեն հաշվի առնել ԿԱՊԿՈՒ երեխայի հո
գեբանական առանձնահատկությունները՝
նրա ընկճվածությունը նվազագույնի հասց
նելու նպատակակետն ունենալով:
Նելլին, որ իմ աշակերտուհիներից մեկն
է, ունի հենաշարժողական խանգարում
ներ, սակայն էությամբ և բնավորությամբ
նա դասարանում լիդեր է, սիրում է հայտնել
իր կարծիքը, ուշիուշով հետևում է մյուսների
դատողություններին և շատ հաճախ դիտո
ղություններ անում:
Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող
երեխաների հոգեֆիզիոլոգիական բարե
նպաստ պայմանները և կրթության որակն
ապահովելու նպատակով դասասենյակնե
րում նստարանները չպետք է սահմանա
փակեն աշակերտների շարժումները և ան
հրաժեշտության դեպքում պետք է հենարան
հանդիսանան: Նրանց սոցիալական ադապ
տացիան կատարվում է երկու ուղիով` առա
ջինը շրջապատը երեխաներին հարմարեց
նելը (սայլակներ, ձեռնափայտեր, հեծանիվ
և այլն), երկրորդը` երեխաներին շրջապա
տին հարմարեցնելը: Որոշ աշակերտների
համար ավելի լավ է նստել զույգերով, ուստի
անհրաժեշտ է թույլ տալ նրանց նստել ըն
կերներից մեկի հետ: Նրանց հետ տարվող
աշխատանքների առանձնահատկություննե
րից են՝
•
Անհրաժեշտ է ապահովել լրացու
ցիչ միջոցներ (ներքնակներից, բարձերից,
փայտե բլոկներից կամ ավտոդողերից ճկուն
հարմարանքներ), սովորողի նստարանը
դարձնել հարմարավետ, այդ թվում նաև խմ
բերով աշխատելու համար, կրճատել լսա
րանում ավելորդ նստարանների և կահույքի
քանակը. դրանք խոչընդոտում են ազատ
տեղաշարժումը:
•
Գրատախտակը պետք է ամրաց
ված լինի այնպիսի բարձրության վրա, որ
հասանելի լինի անվասայլակում նստած ու
սանողներին:
•
Ստեղծվեն պայմաններ, որոնք կա
պահովեն հենաշարժողական խնդիրնե
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րով երեխաներին մյուս աշակերտների հետ
մասնակցելու դասերին:
•
Անհրաժեշտության դեպքում պար
բերաբար օգնել աշակերտին՝ փոխելու իր
դիրքը (4, 105):
Այս պարագայում շատ կարևոր են նաև
մյուս աշակերտների պատրաստակամու
թյունը և հոգատարությունը մեկը մյուսի
նկատմամբ: Ամեն առավոտ սահմանված
հերթականությամբ դասընկերները դիմա
վորում են Նելլիին, վերցնում նրա պայուսա
կը և ուղեկցում մինչև դասարան:
Համակողմանի աշխատանքի և առանձ
նահատկությունների յուրացման շնորհիվ
ներառական ուսուցումն ավելի արդյունա
վետ է դառնում:
Աշխատանքների այլ առանձնահատկու
թյուններ են պահանջում շարժողական գե
րակտիվություն ցուցաբերող աշակերտները:
Նպատակահարմար է նրանց թույլ տալ դա
սերի ժամանակ քայլել, դրսևորել շարժողա
կան ակտիվություն, ուշադրությունը երկա
րատև կենտրոնացնել: Դժվարությունների
դեպքում ուսուցիչները պետք է լինեն համ
բերատար, հարգանքով վերաբերվեն յուրա
քանչյուր երեխայի ուսուցման անհատական
ոճին, պարբերաբար փոփոխեն սովորողի
գործունեության տեսակը:
Ուսուցիչների համար կարևոր է նաև.
•
ընդունել, որ երեխաները տարբեր
կերպ են սովորում, տարբեր արագությամբ
և, այդ տարբերությունները հաշվի առնելով,
պլանավորեն պարապմունքները,
•
պլանավորել
գործողություններն
ըստ իրադրության, այլ ոչ թե սահմանված
ուսումնական պլանի համաձայն,
•	համագործակցել ծնողների հետ,
•
ճկուն և ստեղծագործաբար լսարա
նում արձագանքել բոլորի և առանձին վերց
րած յուրաքանչյուրի պահանջներին,
•	հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր լսա
րանում կան որոշակի դժվարություններ ու
նեցող երեխաներ (8, 112):
Կարևոր է, որ աշակերտները սովորեն
միասին և կիսեն պատասխանատվությու
նը: Օրինակ՝ Արթուրը, որ ամբողջ դասի ըն
թացքում համարյա չի նստում և կանգնած է
անցկացնում, սկզբնական շրջանում մյուս
ները դժգոհում էին, սակայն ժամանակի ըն
թացքում ընտելանալով Արթուրին՝ ուսուցչի

միջամտությամբ աշակերտները սկսեցին
հարմարվել և պատասխանատվությամբ վե
րաբերվել իրենց ընկերոջը: Արթուրին նա
խատելու և անընդմեջ նկատողություն անե
լու փոխարեն երեխաների ուշադրությունը
հրավիրեցի այն փաստի վրա, որ Արթուրը
ամենայն հավանականությամբ ճարտարա
պետ է դառնալու, քանի որ սիրում է կանգ
նած աշխատել: Հետաքրքրական է այն հան
գամանքը, որ Արթուրը սիրում է նկարել, և
այդուհետ սկսել է գծագրական աշխատանք
ներ կատարել, որոնք հաճախակի բերում է՝
ցույց տալու, ինչն էլ, բնականաբար, ուղեկց
վում է գովեստի խոսքերով և նրա ապագայի
նկատմամբ մեծ ակնկալիքներով: Արթուրի
ապագայի կանխատեսումը հետաքրքրու
թյուն առաջացրեց նաև մյուսների մոտ, և յու
րաքանչյուրը սկսեց պատմել և ավելի հան
գամանալից մտածել իր ապագայի մասին,
չնայած տարիքային առումով դեռևս վաղ էր
այդ մասին մտածելը:
Առանձնահատկությունների
յուրահա
տուկ փունջ է ներկայացնում նաև աուտիզ
մը, որի դեպքում դիտվում է`
•	սոցիալական համագործակցության
որակական խանգարումներ,
•
շփման կարողությունների որակա
կան խանգարումներ,
•	վարքի, հետաքրքրությունների և
գործունեության տեսակների սահմանա
փակ կրկնվող և ստերիոտիպ մոդելներ կամ
ձևեր:
Աուտիզմի հանդիպելու հավանականու
թյունը մեր օրերում ավելի մեծ է, քան խլու
թյունը, կուրությունը միասին վերցրած:
Աուտիզմի բնորոշ հատկանիշներից կա
րելի է նշել հետևյալ կարևոր հատկանիշները`
վարքին բնորոշ է միօրինակություն, բնորոշ
է նույնականության պահպանման ֆենոմե
նը, որը դրսևորվում է նրանում, որ երեխան
ձգտում է պահպանել սովորական իրավի
ճակը, չի հանդուրժում շրջապատում ոչ մի
փոփոխություն: Փոփոխությունների հան
դեպ ռեակցիաները կարող են դրսևորվել
անհանգստության, վախերի, ագրեսիայի,
հիպերակտիվության, ուշադրության խան
գարումների միջոցով: Ստերիոտիպությունը
դրսևորվում է նաև խաղում: Նրանց բնորոշ
է միատեսակ, անիմաստ գործողությունների
անընդհատ կրկնումը, եթե անգամ խաղա
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լիքը վերցնում են, ապա դա կիրառում են ոչ
ըստ նշանակության: Աուտիզմով երեխանե
րը սիրում են խաղալ ջրով, սահող նյութերով
(ավազ), սակայն այդ խաղը նույնպես նպա
տակաուղղված բնույթ չի կրում, օրինակ՝
ավազից որևէ բան չեն ծեփում: Աուտիզմով
երեխաների ներաշխարհի առանձահատկու
թյուններից է աուտիստիկ երևակայությունը,
որի հիմնական հատկանիշներն են իրակա
նությունից կտրված լինելը, իրականության
հետ թույլ աղավաղված կապը: Աուտիզմին
բնորոշ է նաև մտավոր գործընթացների
զարգացման անհամաչափությունը: Այս
պես, թվաբանական գործողություններ կա
տարելու փայլուն կարողության հետ մեկտեղ
երեխան կարող է չհասկանալ պարզագույն
խնդիրների իմաստը, կամ տարածության
մեջ լավ կողմնորոշվելու կարողության հետ
երեխան ի վիճակի չէ կողմնորոշվել թղթի
սահմաններում (7, 86): Կախված մտավոր
ունակությունների տարբեր մակարդակից՝
աուտիզմով երեխաները ձեռք են բերում
տարբեր մասնագիտություններ, և նրանք
սովորաբար լավ մասնագետներ են դառ
նում: Շատ արդյունավետ են այս երեխա
ների հետ կազմակերպվող անհատական և
խմբային պարապմունքները: Կարևոր է նաև
համակարգային և բազմամասնագիտական
մոտեցումը (4, 105):
Երկրորդ դասարանում Արթուրը, որ ու
նի աուտիզմի սինդրոմ, դասապրոցեսում
ցուցաբերում է ցրվածություն, չի կենտրո
նանում որևէ թեմայի շուրջ, սակայն կարծես
ի հեճուկս այս ամենի՝ ունի երաժշտության
նկատմամբ յուրահատուկ հետաքրքրվածու
թյուն: Տանը ունենալով դաշնամուր՝ ծնողնե
րի հավաստմամբ նա օրվա մեծ մասը ան
ցկացնում է դաշնամուրի առաջ՝ առանձնակի
սեր ցուցաբերելով երաժշտական գործիքի
նկատմամբ: Երեխայի հետ տարվող հետ
ևողական աշխատանքի շնորհիվ կարելի է
մեծ արդյունքների հասնել՝ տիրապետելով
առանձնահատկություններին և զարգացնե
լով նրա ընդունակությունները: Ընդ որում՝
կարևոր է այն հանգամանքը, որ երաժշ
տական հակումները նա որևէ մեկից չի ժա
ռանգել: Նույն խնդիրն ունեցող Եղիշը ևս
դժվարությամբ է կենտրոնանում դասապրո
ցեսին: Նա ունի նկարելու և ստեղծագործե
լու փայլուն ձիրք: Նրա մոտ հատկապես լավ
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են ստացվում դիմանկարները: Հաճախ դա
սի ընթացքում նա սկսում է վեր կենալ, շրջել
դասարանում` կարծես ձանձրույթը ցրելու:
Սակայն մեծ հաճույքով նստում է դպրոցա
կան նստարանին, երբ նրան հանձնարա
րում եմ նկարել կամ գունավոր թղթերով որ
ևէ աշխատանք պատրաստել: Աշակերտին
ոգևորելու համար շատ հաճախ նրա աշխա
տանքները փակցվում են դպրոցի միջանցք
ների պատերին:
Մեկ այլ աշակերտ՝ Գեորգին, որը ևս
աուտիզմի սինդրոմ ունի, սիրով և մեծ հե
տաքրքրությամբ նայում էր դպրոցի պատին
փակցված նկարներին ու երկար ուսում
նասիրում: Նկատելով այս հանգամանքը՝
դասարանի պատին ավելացրի ավելի հե
տաքրքրաշարժ նկարներ, որպեսզի դասի
ընթացքում դասարանով շրջելիս Գեորգին
կենտրոնանա այդ նկարների վրա և բավա
րարի իր հետաքրքրությունը: Հետո նկատե
ցի, որ երբ երեխաներին հանձնարարում էի
որևէ բան պատմել, նա անպայմանորեն ու
զում էր մասնակցել, ու երբ նրան այդ հնա
րավորությունը տրվում էր, նա սկսում էր
պատմել դասարանում փակցված նկարների
բովանդակությունը:
Այլ բնույթի աշխատանքներ են տարվում
մտավոր հետամնացություն ունեցող աշա
կերտների հետ: Նրանց մտածողությունն ու
նի որոշ առանձնահատկություններ. նրանք
դժվարանում են վերլուծել, համադրել, ընդ
հանրացնել: Մտածողությունը աչքի է ընկ
նում կտրտվածությամբ, անքննադատա
կանությամբ, որպես կանոն նրանք գոհ են
իրենցից, չեն նկատում իրենց սխալները,
չեն հասկանում առարկաների և երևույթնե
րի միջև գոյություն ունեցող պատճառահետ
ևանքային կապերը (6, 98):
Առաջանում են նաև հիշողության հետ
խնդիրներ: Երեխաները դժվարությամբ են
մտապահում, ինֆորմացիան պահպանում և
հատկապես վերարտադրում: Վերարտադե
լիս հիմնականում սխալվում են, խառնում են
իրադարձությունների հաջորդականությու
նը:
Նրանք իրենց մտային ունակություն
ներով մի քանի տարվա կտրվածքով ետ
են մնում իրենց հասակակիցներից, ուստի
ուսուցիչը պետք է անհատական մոտեց
մամբ և առանձին մեթոդներով աշխատի
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այս խմբի հետ:
Դավիթը և Միլենան չորրորդ դասա
րանում են և ունեն այս սինդրոմը: Նրանց
հաճախակի հանձնարարվում է արտագ
րություններ, որը նրանք կատարում են մեծ
սիրով, ներգրավվում են դասին՝ առավելա
գույն չափով օգտագործելով իրենց մտային
կարողությունները:
Նրանք դժվարանում են ինչպես արտա
հայտել, այնպես էլ գրի առնել սեփական մտ
քերը: Սակայն նկատելի է, որ եթե Միլենան
խուսափում է իր կարծիքն հայտնելուց, ապա
Դավիթը, արդեն իսկ գիտակցելով իր տղա
մարդկային էությունը, չի ցանկանում ետ
մնալ մյուս տղաներից, և թեկուզև դժվարու
թյամբ, բայց ձգտում է հնարավորինս «լսելի
դարձ
նել իր խոս
քը»: Մի ան
գամ նույ
նիսկ,
երբ գրում էինք մեր երազանքների մասին,
ի զարմանս ինձ՝ Դավիթը նույնպես գրի էր
առել իր մտքերը: Ճիշտ է, նա գրել էր այն
պես, ինչպես խոսում է, բայց կարդալով նրա
մտքերը և այդպիսով թափանցելով նրա նե
րաշխարհ՝ ավելի կարևորեցի նրա մտքերի

բովանդակությունը, քան թե շարադրանքը,
գրելաձևը: Դավիթը երազում էր անտեսանե
լի գլխարկ ունենալ, որ ոչնչացնի թշնամինե
րին, որպեսզի ոչ մի հայ զինվոր չզոհվի: Դա
վիթի հետ աշխատելիս նկատելի է քայլ–քայլ
առաջընթացը:
Այսպիսով՝ կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխանե
րի հետ աշխատելիս ուսուցիչները պետք է
հիմնական գիտելիքներ ունենան հաշման
դամության ասպարեզից, որպեսզի նրանց
վերաբերմունքը և աշխատանքի մեթոդները
չխանգարեն հատուկ կարիքներով երեխա
ներին ուսումնական ծրագրի նկատմամբ
հավասար մատչելիություն ապահովելուն:
Ինչպես նաև յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք
է անհատական մոտեցում ցուցաբերի յուրա
քանչյուր աշակերտի նկատմամբ՝ հնարավո
րինս ներգրավելով դասապրոցեսին, ինչի
համար կարևոր նախապայման են ԿԱՊԿՈՒ
երեխաների առանձնահատկությունների ու
սումնասիրումն ու յուրացումը՝ սկսած նրանց
անհատական–հոգեբանական հարթակից:
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТ, ОРГАНИЗОВАННЫХ С УЧЕНИК АМИ Д. Н. У. ОБ./ДЕТИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ)
Г. СУКИАСИЯН
В настоящее время, с каждым годом увеличивается количество детских садов и школ,
реализующих образование. Таким образом, необходим всесторонне освоить все характерис
тики инклюзивних детей для эффективного осуществления процесса и корректировать свои
действия, которые были ихассмотрены в этой статье.
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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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ՍՈՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Գիտամեթոդական գրականության վեր
լուծությունը և արդի պրակտիկան վկայում
են այն, որ զարգացման խնդիրներ ունեցող
երեխաների, այդ թվում՝ տեսողության խան
գարումներ ունեցող նախադպրոցականնե
րի կրթադաստիարակչական գործընթացի
խնդիրների լուծման հարցում կարևոր դեր է
խաղում ընտանիքը: Հատկապես չտեսնող և
թույլ տեսողությամբ երեխաների տարածա
կան կողմնորոշման ձևավորման և զարգաց
ման գործընթացում (Ռ. Ն. Ազարյան, 2008):
Վերջին տարիների թե՛ մանկավարժների,
թե՛ հոգեբանների, թե՛ սոցիոլոգների բազ
մաթիվ ուսումնասիրությունները նպաստե
ցին զարգացման հապաղումով երեխաների,
այդ թվում՝ տեսողության խանգարումներ
ունեցող նախադպրոցականների հետ ըն
տանեկան պայմաններում իրականացված
կրթադաստիարակչական խնդիրների ար
դյունավետ լուծմանը (Л. И. Солнцева, Е. Н.
Подколозина, 2006):
Տեսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաների ուսուցման և դաստիարակու
թյան գործընթացում ծնողների կողմից իրա
կանացվող մասնագիտացված օգնությունը,
այդ թվում՝ տարածական կողմնորոշման
կարողությունների և հմտությունների ձևա
վորման ու զարգացման հարցում, ամբող
ջանում է անցկացվող համակարգված շտկո
ղական զարգացնող միջոցառումներով (А.
А. Любимов, В. З. Денискина, 2013):
Սակայն համապատասխան գրականու
թյան ոչ լիարժեք մշակվածությունը և այն
հանգամանքը, որ ծնողները ինքնուրույն չեն
տիրապետում բոլոր անհրաժեշտ միջոցնե
րին և հմտություններին իրենց երեխաներին
օգնելու և օժանդակելու հարցում, իրազեկ
վածության պակասը նվազեցնում են ընտա

նեկան պայմաններում չտեսնողների և թույլ
տեսողություն ունեցող երեխաների տարա
ծական կողմնորոշման կարողությունների և
հմտությունների ձևավորմանը միտված աշ
խատանքների արդյունավետությունը:
Տեսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաների հետ ընտանեկան պայմաննե
րում իրականացվող աշխատանքների ար
դյունավետության ապահովման համար
անհրաժեշտ է ծնողներին զինել այնպիսի
տեսական գիտելիքներով և գործնական
առաջադրանքներով, որոնց շնորհիվ ընտա
նիքում կստեղծվեն բարենպաստ պայման
ներ նախադպրոցականների տարածական
կողմնորոշման կարողությունների ձևավոր
ման և զարգացման համար: Առաջին հեր
թին այս աշխատանքները կազմակերպելիս
կամ անցկացնելիս անհրաժեշտ է տեսողու
թյան խանգարումներ ունեցող նախադպ
րոցական տարիքի երեխաների մեջ մշակել
տարածությունից չվախենալու կարողություն:
Կարևոր է նաև ուշադրության, լսողության
տեղաշարժման ժամանակ ճանապարհի
կողմնորոշիչները և առարկաները հիշելու և
դրանց վրա կենտրոնանալու կարողություն
ների ձևավորման և զարգացման վրա: Այս
գործընթացում կարևոր է ծնողների ձգտու
մը և մասնակցությունն իրենց երեխաների՝
տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողու
թյան ձևավորման գործընթացում՝ անշուշտ,
հիմնվելով բանավոր հրահանգների, հիշո
ղության, շարժողական զգացողությունների
վրա, հասկանալով «աջ», «ձախ», «առջևից»,
«հետևից» բառերի իմաստը և այլն:
Այսպիսով՝ ակնհայտ է դառնում, որ տե
սողության խանգարումներ ունեցող նա
խադպրոցականների տարածական կողմնո
րոշման կարողությունների ձևավորմանն ու
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զարգացմանը միտված միջոցների, մեթոդ
ների և մանկավարժական մոտեցումների
մշակումն անհրաժեշտ է՝ ծնողներին օգնե
լու, որպեսզի մեթոդապես ճիշտ աշխատեն
իրենց երեխաների հետ:
Ընտանեկան պայմաններում տեսողու
թյան խանգարումներ ունեցող երեխաների
հետ իրականացվող այս աշխատանքի հիմ
քը ծնողներին տեսական գիտելիքներով ու
անհրաժեշտ գործնական հմտություններով
զինելն է:
Ընդ որում՝ այդ աշխատանքի գլխավոր
ուղղություններն են.
•
1. Ծնողների համար նախատեսված
մանկավարժական մոտեցումների մշակում,
որը կօգնի նրանց ճիշտ կազմակերպելու
տեսողության խանգարումներ ունեցող նա
խադպրոցականների տարածական կողմնո
րոշումն ընտանիքում:
•
2. Մշակել արդյունավետ միջոցներ,
մեթոդներ և դրանց կիրառման պայման
ներ, որոնք կօգնեն տեսողության խանգա
րումներ ունեցող երեխաներին՝ ընտանեկան
պայմաններում կողմնորոշվելու միկրո և
մակրո տարածության մեջ:
Այս հիմնախնդիրների լուծումները մշա
կելիս մենք հաշվի ենք առել մի շարք խնդիր
ներ: Ընտանիքում տեսողության խանգա
րումներ ունեցող նախադպրոցականների
տարածական կողմնորոշման կարողություն
ների և հմտությունների ձևավորման և զար
գացման աշխատանքում հիմնական խնդիր
ներն են՝
•
1. կանխարգելել այն վնասակար
սովորությունների ձևավորումը, որոնք տե
սողական պաթոլոգիայի հետևանք են և բա
ցասաբար են անդրադառնում երեխաների
տարածական կողմնորոշման կարողության
ձևավորման և զարգացման վրա: Օրինակ՝
գլուխը չափազանց հետ թեքելը, առաջ կամ
կողքի տանելը, թեքված՝ ոչ ուղիղ քայլելը,
քայլքի ժամանակ ձեռքերը ձգելը, ոտքերով
աղմկոտ ձայներ արձակելը և այլն,
•
2. ձևավորել և զարգացնել գլխի,
իրանի, պարանոցի, ոտքերի դիրքի, ձեռքե
րի ճիշտ շարժումները, որոնք կարևոր դեր
ունեն տարածության մեջ կողմնորոշվելու
համար,
•
3. Ճիշտ կողմնորոշվել «աջ»,
«ձախ», «առաջ», «ետ» և նման այլ առաջա
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դրանքների կատարման ժամանակ,
•
4. ձևա
վո
րել միկ
րո և մակ
րո տա
րածության մեջ բանավոր ցուցումներով, հի
շողությամբ, ուշադրությամբ, ներբանային
շոշափելիքով, ձայնային կողմնորոշիչներով
կողմնորոշվելու կարողություններ,
•
5. ձևավորել տեղաշարժման ըն
թացքում տարբեր պայմաններում (ուղիղ
գծով, դեպի վերելք, իջնել և բարձրանալ աս
տիճաններով և այլն) կողմնորոշվելու կարո
ղություններ: Այս նպատակին հասնելու հա
մար անհրաժեշտ է կիրառել համակարգված
հոգեբանամանկավարժական
մոտեցում
ներ, այսինքն՝ տարածական կողմնորոշման
խնդիրը պետք է լուծվի տեսողության խան
գարումներ ունեցող երեխաների խոսքային,
ձայնային ընկալման, հիշողության, ներբա
նային շոշափելիքի ձևավորման և զարգաց
ման հետ համատեղ:
Ելնելով վերը նշվածից՝ ակնհայտ է
դառնում, որ ընտանեկան պայմաննե
րում տեսողության խանգարումներ ունե
ցող նախադպրոցականների տարածական
կողմնորոշման կարողությունների ձևա
վորմանն ու զարգացմանը միտված աշխա
տանքների արդյունավետ իրականացման
համար ծնողները պիտի ունենան համա
պատասխան գիտելիքներ և գործնական
կարողություններ ու հմտություններ: Այս
խնդիրների լուծմանն ուղղված հատուկ գի
տամեթոդական գրականության վերլուծու
թյունը վկայում է նաև այս հարցի ոչ լիարժեք
տեսական և գործնական վերամշակման
մասին: Հաճախ բացակայում են տեսական
մոտեցումները, փորձարարությամբ վերամ
շակված և հիմնավորված միջոցները տեսո
ղության խանգարումներ ունեցող նախադպ
րոցականների տարածական կողմնորոշման
ձևավորումն ու զարգացումը կազմակերպե
լու համար, ծնողներին օգնող մեթոդներն ու
գործնական ուղիները: Իսկ ընտանիքներում
նման աշխատանքը, որպես կանոն, իրակա
նացվում է ծնողների սեփական փորձի և գի
տելիքների հիման վրա:
Ներկայացնում ենք տեսողության խան
գարումներ ունեցող նախադպրոցականների
տարածական կողմնորոշման կարողություն
ների՝ ընտանեկան պայմաններում ձևավոր
ման և զարգացման կազմակերպման նպա
տակով ծնողների համար նախատեսված
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աշխատանքների օրինակելի համալիր, որն
իր մեջ ներառում է հետևյալ տեսական գի
տելիքների, գործնական կարողությունների
և հմտությունների հիմնական բաժինները
(գծապատկեր 1): Մեծ տեղ ենք հատկացնում
բանավոր ցուցումների, լսողության ընկալ

ման միջոցով միկրո և մակրո տարածության
մեջ կողմնորոշվելու երեխաների կարողու
թյան ձևավորմանը միտված հատուկ վար
ժությունների, առաջադրանքների և խաղե
րի ծնողների կողմից ընտրության ձևերին և
իրականացման մեթոդներին:

Օրինակելի սցողական նյթ ծնողների համար

Տեսական գիտելիքներ

Գործնական կարողթյններ
և հմտթյններ

Տեսողթյան խանգարﬓեր նեցող
նախադպրոցականների հոգեբան,
ֆիզիկական և տարիքային
առանձնահատկթյններ

Հաշվի առնել տեսողթյան խանգարմով
նախադպրոցականների զարգացման
առանձնահատկթյնները

Վնասակար սովորթյններ , որոնք
բացասաբար են ազդմ
նախադպրոցականների տարածական
կողﬓորոշման զարգացման վրա

Նախադպրոցականների տարածական
կողﬓորոշման կարողթյան զարգացման
վրա բացասաբար ազդող ﬖասակար
սովորթյնների շտկմ

Տեսողթյան խանգարﬓեր նեցող
երեխաների՝ տարածթյան ﬔջ
տեղաշարժվել անվտանգթյնն
ապահովող կանոններ և պահանջներ

Տեսողթյան խանգարﬓեր նեցող
երեխաների անվտանգ տեղաշարժման
համար պայմանների ստեղծմ

Տեսողթյան խանգարﬓեր նեցող
երեխաների՝ տարբեր պայմաններմ (ղիղ
գծով, բարձնքով, վայրէջքով և այլն)
տարածական կողﬓորոշման սցման
կանոններ և պահանջներ

Տարբեր պայմաններմ տարածթյան ﬔջ
կողﬓորոշվել և ինքնասպասարկման
կարողթյնների ձևավորմանը ﬕտված
վարժթյնների և առաջադրանքների
մշակմ

Տարածթյան ﬔջ բանավոր
հրահանգներով, հիշողթյամբ և
ներբանային շոշափելիքով կողﬓորոշվել
կարողթյան ձևավորման
առանձնահատկթյններ

Տարածթյան ﬔջ բանավոր
հրահանգներով, հիշողթյամբ և
ներբանային շոշափելիքով կողﬓորոշվելո ւ
կարողթյան ձևավորմանը նպաստող
վարժթյնների և առաջադրանքների
մշակմ

Տեսական գիտելիքներին և գործնական
կարողթյններին վերաբերող հիﬓական պահանջներ

Գծապատկեր 1. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների
ծնողների տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների օրինակելի համալիր
տարածական կողմնորոշման ձևավորման ուղղությամբ

425

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱԼԵՈԼՈԳԻԱ

Տեսողության խանգարումներ ունեցող
նախադպրոցականների ծնողների համար
նախատեսված տարածական կողմնորոշ
ման կարողությունների ձևավորման և զար
գացմանը միտված մեր ցուցումները նա
խատեսված են այնպես, որպեսզի նրանք
կարողանան աստիճանաբար տիրապետեն
տեսական գիտելիքները և, այնուհետև,
դրանք իրականացնեն գործնական կարո
ղություններում: Բացի վերը նշված գիտե
լիքներից, փորձարկման վերջում ծնողները
պետք է ձեռք բերեն նաև մի շարք կարևոր
գործնական կարողություններ:
Նրանք պետք է կարողանան՝
•
1. հաշվի առնել երեխայի տեսողու
թյան խանգարման աստիճանը և բնույթը,
•
2. երեխաների մոտ առկա երկրոր
դական խանգարումների առանձնահատ
կությունները,

•
3. տարածական կողմնորոշման
կարողության ձևավորման ժամանակ
պահպանել պարապմունքների կանոնա
կարգը և ռեժիմը, գիտենալ որոշակի վար
ժությունների հակացուցված լինելը և այլն:
Այսպիսով՝ տեսողության խանգարումներ
ունեցող նախադպրոցականների տարա
ծական կողմնորոշման կարողությունների
ձևավորումը և զարգացումը կազմակերպե
լու և անցկացնելու համար ներկայացված
տեսական մոտեցումները, տեսանկյուն
ները և գործնական ուղիները միտված են
կատարելագործելու այդ աշխատանքը ըն
տանիքում: Տեսողության խանգարում ունե
ցող նախադպրոցականների տարածական
կողմնորոշման կարողությունների ձևավո
րումն ու զարգացումն ընտանիքում միայն
այս պայմաններում հնարավոր կլինի հասց
նել դրական արդյունքի:
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРОКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЕХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЕ
С. ДАВТЯН
В статье представлено теоритеческое и практическое неибходимости формирования
пространственной ориентировки дошкольников с нарушением зрения в условиях семейного
воспитанием.

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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԹԵԹԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԱՅ
ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Մտավոր հետամնացություն ունեցող երե
խաների դպրոցական տագնապայնության
խնդրի վերաբերյալ գիտական գրականու
թյան վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կար
ևոր է իմանալ մտավոր հետամնացություն
ունեցող երեխաների դպրոցական տագնա
պայնության առկայությունը, որը խոչընդոտ է
հանդիսանում այս երեխաների արդյունավետ
ուսուցման համար: Անհրաժեշտ ենք համա
րում այս երեխաների դպրոցական տագնա
պայնության հաղթահարման համար առա
ջադրել հետևյալ ուղիները
1.
Նվազեցնել պահանջմունքների ուժգ
նությունը՝ կապված դպրոցականի ներքին
դիրքորոշման հետ։
Սա կարևոր է նրա համար, որ գերաճած
պահանջմունքները և մոտիվները առաջաց
նելով բուռն հուզական ռեակցիաներ, նպաս
տում են հաղորդակցման, գործունեության
հմտությունների արդյունավետ ձևավորմանը։
2.	Պետք է հատուկ ուշադրություն
դարձնել երեխայի վարքի, գործունեության և
հաղորդակցման հմտությունների արդյունա
վետ ձեռքբերմանն ու զարգացմանը։
Սա հարկավոր է նրա համար, որ երեխա
ները կարողանան ազատորեն ընտրել վարքի
առավել արդյունավետ ձևեր։
3.	Հաշվի առնելով այն, որ տագնապայ
նությունը հանդես է գալիս կարծես անձնային
դաստիարակության դրսևորում, մենք ձգտում
ենք առավելագույնը «ամրապնդել» երեխայի
մոտ մրցունակ անձի ուսուցումը։
4. Որոշակի տեղ է զբաղեցնում նաև
դպրոցական իրավիճակներում դուրս բերել
ավելորդ լարվածությունը և նվազեցնել որո
շակի աշխատանք տանելու միջոցով։
Հա
ջորդ կար
ևոր պա
հը, ո
րը պետք է
հաշվի առնել աշխատանքում, հատուկ, ան
հատական վերաբերմունքն է տագնապային
երեխաների հաջողությունների, անհաջո
ղությունների, գնահատականի և արդյունքի

հանդեպ վերաբերմունքը։ Ինչպես հայտնի է
այսպիսի երեխաները շատ զգայուն են իրենց
գործունեություններից ստացված ցուցանիշ
ների հանդեպ, հիվանդագին վախենում և
խուսափում են անհաջողությունից։ Միաժա
մանակ իրենց համար շատ դժվար է գնահա
տել սեփական վարքը, արարքները, նրանք
ինքնուրույն չեն կարողանում որոշել, ճիշտ թե
սխալ են որևէ բան կատարել, նրանք սպասում
են մեծահասակի գնահատականին (1, 21–23)։
Այդպիսի յուրահատուկ վերաբերմունքը
երեխաների հաջողությունների և անհաջո
ղությունների հանդեպ մի կողմից մեծացնում
է անհաջողությունների տրավմատիկ հնա
րավորությունը, և վերջինիս դեպքում, բարձր
տագնապայնություն ունեցող երեխաները
բացատրում են հիմնականում սեփական
անլիարժեքությամբ, կարողության բացակա
յությամբ։ Մյուս կողմից այս վերաբերմունքը
դարձնում է երեխային մեծահասակից ծայրա
հեղ կախված։ Սա իր ազդեցությունն է թող
նում ուսումնական մոտիվացիայի վրա, որի
հիմքում ընկած է ՝ «անել ամեն ինչ այնպես,
ինչպես ասում է ուսուցիչը, որպեսզի նա ինձ
գովի» (2, 33–34)։
Տագնապային երեխաները դպրոց հաճա
խելու հենց առաջին օրերից ընկնում են ամեն
ինչ բացասական գնահատելու, խրոնիկական
անհաջողություններով լի իրավիճակներում։
Այսպիսի անհաջողությունների հաղթա
հարման անկարողությունը հանգեցնում է երե
խայի մեջ տագնապայնության առաջացմանն
ու ամրապնդմանը։ Շատ կարևոր է ուսուցչի
դերը։ Մեր ուսումնասիրություններից պարզ է
դարձել, որ ուսուցչի դերը շատ կարևոր է։ Ու
սուցիչը երեխայի համար շատ կարևոր է դառ
նում և դրա հետ մեկտեղ առավել տրավմա
տիկ կերպար, քանի որ հենց ուսուցչից է գալիս
բացասական գնահատականը։ Կարևոր է նշել
նաև հետևյալը։ Շտկողական աշխատանքնե
րի անցկացման համար անհրաժեշտ է ստեղ
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ծել վստահության, անվտանգության, անխոսք
յուրաքանչյուր երեխայի ցանկալի լինելու մթ
նոլորտը խմբում (4, 53–57)։
Այս դեպքում, բնականաբար, առավել մեծ
ուշադրություն է պետք հատկացնել խմբում
ընդունված և անվտանգության մթնոլորտի
պահպանմանը, որպեսզի երեխան զգա, որ
իրեն ընդունում և գնահատում են անկախ իր
արարքից և հաջողություններից։ Բայց միա
ժամանակ, նա մեծահասակի կամ հասակակ
ցի գնահատականի օգնությամբ հասկանում
է, թե նա ինչը կարող է և ինչը չի կարող, ինչն
է ունակ անելու, և ինչը դեռ պետք է իր մոտ
ստացվի։
Մենք համարում ենք սկզբունքորեն կար
ևոր ձևավորել հաջողությունների, անհաջո
ղությունների, հաղթելու, պարտվելու հանդեպ
վերաբերմունքը։
Այսպիսի վերաբերմունքը թույլ է տալիս
հանել տրամադրվածությունը արդյունքի հան
դեպ և իր սխալների՝ դարձնելով իրենց առա
վել ազատ սեփական հաջողությունների և
անհաջողությունների հանդեպ։
Այսպիսով՝ դպրոցական տագնապայնու
թյուն ունեցող թեթև աստիճանի մտավոր
հետամնացություն ունեցող երեխաների հո
գեշտկողական աշխատանքների համար
կարևոր ուղղություններից է.
•
որոշակի նորամուծությունների զար
գացումը՝ առաջին հերթին՝ կամայականու
թյան՝ նպաստելով դպրոցում հաջողություննե
րի,
•
անհրաժեշտ ուսումնական հմտու
թյունների և կարողությունների ձևավորումը,
•	սեփական գործունեության հանդեպ
ճիշտ վերաբերմունքի դաստիարակությունը,
կարողանալ ճիշտ գնահատել այն, ադեկվատ
վերաբերվել սեփական հաջողություններին,
անհաջողություններին, սխալներից չվախե
նալ, դրանք օգտագործել գործունեության հե
տագա զարգացման համար,
•
այլ երեխաների գործունեության ար
դյունքների հանդեպ ճիշտ վերաբերմունքի
ձևավորումը,
•	գործունեության կողմնորոշման հմ
տության զարգացումը,
•	մեծահասակների և հասակակից
ների հետ հաղորդակցման հմտությունների
ձեռքբերումն ու ձևավորումը:
Վերջին ուղղության իրականացման հա
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մար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել
երեխաների խաղային հմտությունների և կա
րողությունների ձևավորմանն ու զարգացմա
նը, քանի որ, ինչպես հայտնի է, շատ կարևոր
է մտավոր հետամնացություն ունեցող երե
խաների շփումը հասակակիցների հետ։
Առանձնահատուկ պետք է նշել, որ դա ար
վում է ոչ այնքան դասարանում երեխայի իրա
վիճակի լավացմանը, որքան իր շփվելու պա
հանջմունքի իրականացման ունակությանը,
իր «տեղեկատվական ամբողջության» բարձ
րացմանը այլ մարդկանց աչքերում։
Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնա
ցություն ունեցող երեխաների դպրոցական
տագնապայնությունը հաղթահարելու համար
արդյունավետ միջոցներից է նաև խաղաթե
րապիան։ Մեր հետազոտության ընթացքում
մենք կիրառել ենք խաղեր՝ ուղղված թեթև աս
տիճանի մտավոր հետամնացություն ունեցող
երեխաների դպրոցական տագնապայնու
թյան հաղթահարմանը։
Այսպիսով՝ կարող ենք նշել, որ թեթև աս
տիճանի մտավոր հետամնացություն ունեցող
երեխաների մոտ հույզերը դրսևորվում են
ինքնատիպ և յուրովի, իսկ այս երեխաների
դպրոցական տագնապայնության առկայու
թյունը հաղթահարելու համար կարող ենք կի
րառել տարբեր միջոցներ, հաշվի առնելով այս
երեխաների թե՛ իմացական, թե՛ անձնային, և
թե՛ հուզակամային ոլորտին բնորոշ առանձ
նահատկությունները, և ըստ դրա էլ ընտրել
համապատասխան ուղիներ դպրոցական
տագնապայնությունը հաղթահարելու համար
(3, 45–49)։
Այսպիսով` մեր կողմից կատարված տե
սական աղբյուրների վերլուծությունն ու ան
ցկացված հետազոտությունը թույլ են տալիս
կատարել հետևյալ հիմնական եզրակացու
թյունները.
1.	Թեթև աստիճանի մտավոր հետամ
նացություն ունեցող երեխաների դպրոցական
տագնապայնության վերաբերյալ ուսումնասի
րությունները սակավ են կամ չեն արվել, կամ
արդյունքներ չեն գրանցվել գիտամեթոդա
կան գրականություններում:
2. Մտավոր հետամնացություն ունե
ցող երեխաների իմացական գործընթաց
ների թերզարգացածության հետևանքով
այս երեխաներին բնորոշ է նաև հուզական
և անձնային ոլորտներին բնորոշ առանձնա
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հատկություններ։ Նրանց հույզերը, ի տար
բերություն բնականոն զարգացում ունեցող
երեխաների, ավելի չտարբերակված են, հու
զական դրսևորումները տարբեր իրավիճակ
ներում անկայուն են և ոչ ադեկվատ։
3. Դպրոցական
տագնապայնության
դրսևորման
առանձնահատկությունները
կապված են դպրոցական տարբեր իրավի
ճակների հետ։
4. Մտավոր զարգացման խանգարում
ունեցող երեխաների տագնապայնությունը
հաղթահարելու նպատակով կիրառվող մի
ջոցները ընտրվում են՝ ելնելով նրանց ճանա
չողական և հուզակամային ոլորտի առանձ

նահատկություններից:
5.	Կախված դպրոցական միջավայրից՝
թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն
ունեցող երեխաների մոտ առկա է դպրոցա
կան տագնապայնություն, ինչը հատկապես
բարձր է ներառական կրթություն իրականաց
նող դպրոցում։
Եվ ելնելով ստացված ցուցանիշներից՝
առաջադրել ենք դպրոցական տագնապայ
նությունը հաղթահարելու համար ուղիներ և
միջոցներ՝ հաշվի առնելով թեթև աստիճանի
մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխա
ներին բնորոշ իմացական, անձնային և հու
զակամային առանձնահատկությունները։
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ
СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
С. МУРАДЯН
В статье представлены несколько способов и средств преодоления школьной тревож
ности с учетом когнитивных, личностных и эмоциональных особенностей характерных для
детей с легкой степенью умственной отсталости.

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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ԱՐՄԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ԹԵԹԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
ԳՐԱՃԱՆԱՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Մեր որոնողական աշխատանքների ըն
թացքում համոզվեցինք, որ թեթև մտավոր
հետամ նացություն ունեցող երեխաների
ճիշտ գրելու կարողության զարգացման
գործընթացը պետք է սկսել ուսում նառու
թյան առաջին իսկ օրերից: Հետևաբար,
այդ համատեքստում ներկայացնենք գրա
ճանաչության բուն այբբենական շրջանում
օժանդակ դպրոցում տարվող աշխատան
քի բովանդակությունն ու ձևերը, որոնց
միջոցով միայն հնարավոր է ապահովել
սովորողների ուղղագրական կարողու
թյունների ու հմտությունների զարգացումը
մասնավորապես և արդյունավետ ուսում
նական գործընթացն ընդհանրապես:
Բուն այբբենական շրջանը հատուկ
(օժանդակ) դպրոցում նախատեսված է ու
սուցման երկրորդ տարվա համար: Գրա
ճանաչության այս շրջանում, շարունակելով
առաջին դասարանի համար նախատես
ված բոլոր աշխատանքները, կենտրոնա
կան տեղում դիտարկել ենք աշխատանքը
գրուսուցման շուրջ, որտեղ կարևորվում է
նաև ուղղագրական նախնական կարողու
թյունների զարգացումը: Այս խնդրի լուծ
ման գործընթացում հետևել ենք մտավոր
հետամ նացություն ունեցող երեխաների մի
շարք ունակությունների ձևավորմանը.
1. Ճիշտ նստել, տետրը ճիշտ դնել սե
ղանին` ձեռքով պահելով այն, ճիշտ բռնել
գրիչը, պահպանել գրելու հիգիենան, պա
հել տողի ուղղությունը, չանցնել լուսանց
քը: Այս կարողությունների զարգացման
համար անհրաժեշտ է շարունակել դեռևս
նախաայբբենական շրջանում իրականաց
րած մանր ու խոշոր մկանների, տարածա
կան և տեսողական ընկալում ների զար
գացման աշխատանքները, ինչպես նաև
մեծ տեղ տալ ֆիզկուլտ–դադարներին և
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հատկապես գործունեության տեսակների`
հաճախակի մեկը մյուսով փոխարինելուն:
Վերջին հանգամանքը կարևորվում է այն
հիմ նավորմամբ, որ մտավոր հետամ նա
ցություն ունեցող երեխաները ոչ միայն
շուտ են հոգ
նում, այլև նրան
ցից շա
տերն
ունեն ընթացիկ հիվանդություններ (գլխու
ղեղի ջրգողություն, նյարդային համակար
գի ռևմատիզմ, գլխուղեղի սիֆիլիս և այլ
ընթացիկ հոգեկան հիվանդություններ):
2. Իմաստավորել լսողությամբ կամ տե
սողությամբ ընկալած բառերը, դրանք վեր
լուծել հնչյունների, իսկ վերջիններս նշել
համապատասխան տառերով՝ այս ընթաց
քում շարունակելով խոսքի զարգացման
ուղղությամբ աշխատանքները, ճշգրտել և
հարստացնել բառապաշարը, նախադա
սություններ կազմելու, իմաստային տար
բեր կառույցներ գործածելու կարողություն
ները: Առանձնահատուկ ուշադրություն
ենք հատկացրել խոսքի բոլոր բաղադրիչ
ների (հնչյունային կողմ, բառապաշար,
քերականություն, խոսք կառուցելու կարո
ղություն) զարգացման աշխատանքներին,
քանի որ ապացուցված է, որ խոսքի զար
գացածության մակարդակն ուղղագրական
հմտությունների արդյունավետ յուրացման
հետ ունի անմիջական կապ:
Այս տեսանկյունից գրաճանաչության
շրջանն ամենաբարենպաստն է մի շարք
հնչյունների ու բառերի արտասանության
ճշգրտման, արտաբերական կառույցի
մարզման ու ամրապնդման համար. անա
ռարկելի է, որ բառի ճիշտ արտասանու
թյունը կարևոր է վերջինիս ճիշտ գրության
գործընթացում: Այս խնդրի լուծման համար
պետք է կատարել վարժություններ, որոնք
անմիջականորեն մարզում են երեխայի լե
զուն, փափուկ քիմքը, շրթունքները, ծնոտ
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ների շարժունակությունը, ինչպես նաև
առանձին հնչյունների, հնչյունախմբերի
արտասանությունը, այնուհետև կատարել
վանկային, նաև բառային վարժություններ:
Նման վարժությունների օրինակներ նկա
րագրված են լոգոպեդական և մեթոդական
մի շարք ձեռնարկներում:
Փորձարարական
եղանակով
հաս
տատված է նաև գրելու և կարդալու հմտու
թյունների ձևավորման գործընթացների
սերտ կա
պը: Ե
թե ե
րե
խան վատ է կար
դում, ապա նա դժվարությամբ կգրի, քանի
որ վանկային ընթերցանության հմտությա
նը հաջորդում է վանկային գրի հմտության
ձևավորումը: Կարդալու խնդիրներ ունեցող
երեխաները դժվարանում են նաև իրենց
գրածը կարդալիս և այդ ուղղությամբ մեծ
ջանքեր են գործադրում, իսկ վերջինս բա
ցասաբար է անդրադառնում գրավոր խոս
քի զարգացման արդյունքի վրա: Մինչ
դեռ լավ կարդացող երեխան հիմ նական
ուշադրությունը կենտրոնացնում է գրելու
գործընթացի վրա, հետևաբար գրելու կա
րողությունը ձևավորվում է ավելի հաջողու
թյամբ:
3. Կարողանալ ճիշտ գրել տառերը` ըստ
տողի վրա ունեցած դրանց տեղադրու
թյան (հայերենի տառերն ունեն 4 տեղադ
րություն), տառերը իրար ճիշտ միացնել,
պահպանել բառերի միջև եղած տարա
ծությունը, կարողանալ տպագիր մատչելի
բնագիրն արտագրել: Այս խնդիրը լուծելու
համար սոսկ տառագրական վարժություն
նե
րը բա
վա
րար չեն. հա
ճախ դրանց չա
փից շատ կիրառումը կարող է հակառակ
ազդեցությունն ունենալ. մտավոր հետամ
նացություն ունեցող երեխան ոչ միայն թույլ
կտա տառագրական լուրջ սխալներ, այլև
ուսում նական գործընթացը կկրի հուսա
հատեցնող բնույթ, երեխաները կապրեն
անօգնականության հոգեվիճակ, որն է’լ
ավելի կընդգծի նրանց դժվարությունները,
կխորացնի դրանք և այլն: Դրանից խուսա
փելու համար առաջարկում ենք այլազան
հետաքրքրաշարժ աշխատանք, որը երե
խաներին հաճույք կպատճառի. օրինակ՝
•
տրված տառերից ընտրել միևնույն
տառերը և համադրել (թե՛ տպագիր և թե՛
ձեռագիր տարբերակներով),
•
տր
ված են տա
ռեր, ո
րոնց վրա

շփոթեցնող գծեր են տարված: Երեխանե
րը պետք է տարորոշեն, ճանաչեն տառե
րը և անվանեն դրանք (սկզբում կարելի է
առաջարկել երեխաներին քաջ ծանոթ տա
ռերը),
•	տառերը տրված են որոշակի ան
կյան տակ կամ շրջված են: Երեխաները
պետք է ճանաչեն և անվանեն դրանք,
•
եզրագծել կետագծերով տրված
տառերը` գունավոր մատիտներով առանձ
նացնելով դրանց մասնիկները,
•	ճանաչել և անվանել իրար վրա դր
ված տառերը,
•	փոխելով տառի այս կամ այն մաս
նիկը` ստանալ նոր տառ, օրինակ, ի–խ,
հ–ի, լ–ը և այլն:
Առանձին դեպքերում որոշ աշակերտ
ների կարելի է առաջարկել օժանդակ տո
ղերով տետրեր, սակայն այս աշխատանքը
պետք է կրի խիստ անհատական բնույթ,
հակառակ դեպքում երեխաները կարող են
վարժվել աշխատելու այդ ձևին և դժվարա
նալ տառն ինքնուրույն գրելիս:
4. Տառադարանի տառերով ինքնուրույն
կազմել, կարդալ և գրի առնել 3–4 տառե
րից կազմված բառեր: Ճիշտ գրելու հմտու
թյան ձևավորման համար շատ կարևոր
է, որ մտավոր հետամ նացություն ունեցող
երեխայի կողմից գրվող առաջին բառն ար
դեն լինի իր սեփականը, որը կարտահայ
տի սեփական դիտարկումը, զգացմունքը
կամ կենսափորձը:
5. Կարողանալ հնչյունային վերլուծու
թյան և համադրության ենթարկելուց հետո
գրի առ
նել 2–3 բա
ռից կազմ
ված նա
խա
դասություններ նախ` ուսուցչի օգնությամբ,
ապա` առանց դրա:
6. Արտագրությամբ, ինչպես նաև թե
լադրությամբ գրել բառեր, որոնց կազմի
մեջ մտնող տառերի գրությունը համապա
տասխանում է արտասանությանը, ստու
գել գրածը` արտաբերելով, ինչպես նաև
համեմատելով օրինակի հետ:
7. Գրատախտակից արտագրել` լրաց
նելով բաց թողնված տառերը (բառերը):
8. Տողադարձ կատարել` բառը վանկե
րի բաժանելու միջոցով (ոչ բարդ դեպքեր):
9. Նախադասության 1–ին բառը գրել
մեծատառով, իսկ վերջում դնել վերջակետ:
10.	Մեծատառով գրել հատուկ անուն
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ները (գրաճանաչության շրջանում ծրա
գրով նախատեսված է իմանալ մեծատառի
գրությունը մարդկանց անուններում) (2):
Բուն գրաճանաչության շրջանում գրե
լու կարողությունները զարգացնելու նպա
տակով մտավոր հետամ նացություն ունե
ցող երեխաներին առաջադրել ենք նաև
տեսողական և լսողական բնույթի նախազ
գուշական թելադրություններ: Տեսողա
կան նախազգուշական թելադրությունները
երեխաներին տալիս են բառի նախնական
հնչյունային վելուծությունը նրա ամբող
ջական գրաֆիկական պատկերի ընկալ
ման հետ համադրելու հնարավորություն:
Այսպես, ուսուցիչը գրում է գրատախտա
կին բառերը կամ նախադասությունը, սո
վորողները արտաբերում են դրանք վան
կերով, հաշվում են հնչյունների քանակը,
որից հետո գրվածը ծածկվում է, և երեխա
ները գրում են բառը (նախադասությունը)
տետրերում, այնուհետև գրատախտակը
բացվում է, և երեխաները համեմատում են
գրվածը: Այս աշխատանքի կատարման ըն
թացքում հատկապես կարևոր է, որ մտա
վոր հետամ նացություն ունեցող երեխանե
րը, սկսած գրուսուցման շրջանից, սովորեն
ինքնուրույն համեմատել գրատախտակին
գրվածը տետրում գրվածի հետ, նկատեն
սեփական սխալը և փորձեն ինքնուրույն
ուղղել այն:
Գրելու գործընթացում ինքնավերա
հսկման հմտության մշակումը ևս շատ
կարևոր է. հատուկ հոգեբանությունից
հայտնի է մտավոր հետամ նաց երեխաների
մտածողության ոչ քննադատական բնույթը
(3), վերջինս խոչընդոտում է, դժվարաց
նում գրածը վերանայելու և ստուգելու գոր
ծընթացը: Հետևաբար, ինքնաստուգման
և ինքնավերահսկման կարողությունների
զարգացումը պետք է ուղեկցել բոլոր տե
սակի գրավոր աշխատանքների (և ոչ մի
այն) անցկացմանը:

Լսողական նախազգուշական թելա
դրությունների ժամանակ ուսուցչի ցու
ցումով թելադրվող նախադասությունից
աշակերտներն առանձնացնում են բառեր,
որոնք նախապես ենթարկվում են հնչյու
նային վերլուծության: Այս դեպքում շա
հեկան է, որ երեխաները նախ վանկերով
արտաբերեն գրվող բառը, հետո գրեն`
ապահովելով նաև խոսքաշարժողական
զգայարանի մասնակցությունը գրելու գոր
ծընթացին:
Տեսողական և լսողական նախազգու
շական թելադրությունների նյութ կարող
են լինել վանկերը, բառերը, նախադասու
թյունները և փոքրիկ բնագրերը:
Այսպիսով` ինչպես տեսնում ենք, ուղ
ղագրության ուսուցման գործընթացը հա
ջողությամբ իրականացնելու համար հարկ
է, որ աշխատանքները սկսենք ուսուցման
առաջին իսկ օրերից` կիրառելով տարաբ
նույթ խաղերի և վարժությունների հա
մակարգ` խստորեն պահպանելով դրանց
նպատակայնությունը, ուսուցողական ու
զարգացնող բնույթը, պարբերականու
թյունն ու հետևողականությունը:
Թեթև մտավոր հետամ նացություն ունե
ցող երեխաների հետ աշխատելիս կարևոր
է նաև տարբերակված ու անհատական մո
տեցում ցուցաբերել` հաշվի առնելով յուրա
քանչյուր երեխայի խանգարման բնույթն ու
դրա արտահայտվածության աստիճանը,
ինչպես նաև յուրաքանչյուր երեխայի պահ
պանված հնարավորությունները: Անձնա
կողմ նորոշված ուսում նական գործընթա
ցի էական առանձնահատկությունը հենց
այդ հանգամանքով է դրսևորվում. տեսնել,
ճանաչել երեխայի կարիքները, դրսևորել
ապրումակցող վարք և խնդիրների հաղ
թահարման ճանապարհին մենակ չթողնել
նրան` հուսադրել երեխային և հավատալ
նրա առաջընթացին:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
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ПОДГОТОВК А ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
К УСВОЕНИЮ ПРАВОПИСАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
А. МИК АЕЛЯН
В статье мы рассматриваем работу, ведущуюся с детьми с умственной отсталостью при
обучении грамоте, в которой большое значение придается элементам обучения правописа
нию. К ним относятся: гигиена письма; осмысление слов, воспринимаемых на слух или визу
ально; развитие речи; правильное написание букв; развитие самопроверки и самоконтроля
и т. д.
Для успешного воплощения процесса обучения правописанию необходимо, чтобы рабо
ты были начаты с первых же дней учебы: используя систему различных игр и упражнений,
строго сохраняя их целенаправленность, периодичность, обучающий, корректирующий и
развивающий характер.

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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Ս Ո Ց Ի Ա Լ ԱԿ ԱՆ Ե Վ Հ Ո Գ Ե Բ ԱՆ ԱԿ ԱՆ
Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ԱՐՄԻՆԵ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ԼԻԼԻԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Դպրոցականների
մասնագիտական
կողմնորոշման հիմնախնդիրն այսօր առավել
կարևոր է դարձել հատկապես ավագ դպրոց
ների կայացման պայմաններում: Թվում էր,
թե ավագ դպրոցներում իրականացվող հոս
քային ուսուցումը պետք է նպաստեր այդ հիմ
նախնդրի արդյունավետ լուծմանը, սակայն
մասնագիտական կողմնորոշման այնպիսի
կարևոր բաղադրիչների բացակայության
պայմաններում, ինչպիսին են աշակերտնե
րի տեղեկացվածության պակասը, նրանց
հետ համապատասխան դիագնոստիկ աշ
խատանքների, մասնագիտության մեջ ճիշտ
ինքնորոշման, սեփական անձի ինքնաճա
նաչման և դրանից բխող հետագա քայլերի
ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքնե
րը, դեռևս պատշաճ լուծում չեն ստացել:
Անձի մասնագիտական ուղղվածության
ու կարողությունների բացահայտման աշ
խա
տանք
նե
րը պետք է սկ
սել դեռևս նա
խադպրոցական տարիքից, ընդ որում՝
ներառելով բոլոր ուղղակի և անուղղակի
ազդեցություն ունեցող անձանց՝ առարկա
յական ուսուցիչներ, մանկավարժներ, հոգե
բաններ, ծնողներ, գործատուներ [1, 5]:
Մագիստրոսական թեզի շրջանակներում
մենք իրականացրել ենք հետազոտական
աշխատանքներ, որի նպատակն է եղել ու
սումնասիրել դպրոցականների մասնագի
տական կողմնորոշման առկա խնդիրներն
ավագ դպրոցում և առաջարկել այդ համա
կարգի կատարելագործման ուղիներ:
Հիմնախնդրի բացահայտման նպատա
կով մենք փուլային ուսումնասիրություններ
ենք իրականացրել Երևան քաղաքի թիվ
195 և 109 ավագ դպրոցներում: Փորձել ենք
պարզել տարբեր հոսքային խմբերում ավագ
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դպրոցականների
պատրաստվածության
մակարդակը՝ մասնագիտության ընտրու
թյան և ինքնորոշման հարցում, ինչպես նաև
իրականացրել ենք մշտադիտարկում և հար
ցումներ ուսուցիչների շրջանում:
Ավագ դպրոցականների մասնագիտա
կան ինքնորոշման մակարդակը բացահայ
տելու նպատակով մենք մեկ ուսումնական
տարվա ընթացքում հետազոտություններ
ենք իրականացրել վերը նշված դպրոցնե
րում, որին մասնակցել են 30 մանկավարժ
ներ և 10–12–րդ դասարանների 80 աշա
կերտներ: Ընդ որում՝ ընտրանքային խմբում
համամասնորեն ներառվել են աշակերտներ՝
հումանիտար, ֆիզիկամաթեմատիկական,
տնտեսագիտական և բնագիտական հոսքե
րից: Աշակերտներն ընտրվել են պատահա
կան թվերի աղ յուսակի կիրառմամբ:
Պարզելու համար ավագ դպրոցական
ների մասնագիտական կողմնորոշման մա
կարդակը, նրանց հետագա պլանները, թե
դպրոցն ավարտելուց հետո ինչով են պատ
րաստվում զբաղվելու, մենք հարցումներ ենք
իրականացրել աշակերտների շրջանում:
Հարցման ընթացքում պարզվեց, որ աշա
կերտների 57 %–ը ինքնորոշվել է մասնագի
տության ընտրության հարցում և պատրաստ
վում է ուսումը շարունակելու բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում: Աշա
կերտների 23 %–ն էլ ցանկանում է դպրոցն
ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատել,
15 %–ը դեռ չի որոշել իր հետագա անելիք
ները, իսկ աշակերտների 5%–ը նշել է, որ
իրենք առահասարակ չեն մտահոգվում
իրենց հետագա մասնագիտական կրթու
թյամբ և ապագայով: Ընդ որում՝ հատկան
շական է այն հանգամանքը, որ հարցման
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ենթարկված աշակերտների 57 %–ի համար
մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը
կյանքի տվյալ փուլում իրենց համար որակ
վում է որպես ամենաառաջնային խնդիր,
ավելին՝ նրանք անգամ գիտակցում են իրենց
ընտրած մասնագիտության սոցիալական
նշանակության կարևորությունը, ունեն ձևա
վորված կայուն համոզմունքներ և արժեհա
մակարգ, որով ղեկավարվում են ապագա
մասնագիտության կողմնորոշման հարցում:
Նրանք հստակ պատկերացնում են, թե մաս
նագիտական ինչ կարողություններ և հմտու
թյուններ են իրենց անհրաժեշտ ապագա
մասնագիտական գործունեությունն իրա
կանացնելու համար և ցանկանում են ավելի
զարգացնել դրանք:
Ավագ դպրոցականների մասնագիտա
կան հետաքրքրություններն ու նախասիրու
թյունները պարզելու համար մենք հարցում
ենք իրականացրել աշակերտների շրջա
նում։ Այսպես, հարցմանը մասնակցած աշա
կերտների 29 %–ը հստակ պատկերացնում է,
թե որտեղ և իբրև ինչ մասնագետ կցանկա
նային աշխատել: Հարցվածների 58 %–ի հա
մար, ովքեր արդեն կողմնորոշվել են իրենց
մասնագիտական հետաքրքրություններում,
ապագա աշխատատեղն ու նախընտրելի
պաշտոնը տվյալ պահի դրությամբ խնդրա
հարույց է մնում: Իսկ դպրոցականների 13
%–ը դեռևս պատկերացում չունի մասնագի
տական հետաքրքրությունների և ապագա
հնարավոր աշխատատեղի վերաբերյալ:
Այսպիսով՝ կարելի է ենթադրել, որ սովո
րողների 71 %–ին (58% + 13%) անհրաժեշտ
է աջակցել՝ կապված մասնագիտական ինք
նակողմնորոշման հետ, ինչն ապացուցվում
է նաև նրանց հետ իրականացված անկե
տավորման արդյունքներով: Հարցմանը
մասնակցած այն աշակերտները, որոնք
դեռևս չեն կողմնորոշվել մասնագիտու
թյան ընտրության մեջ, չեն բացահայտվել
նրանց հետաքրքրությունները, թույլ և ու
ժեղ կողմերը, գտնում են, որ ունեն խորհր
դատվության կարիք և ակնկալում են մաս
նագետի աջակցությունը: Այն հարցին, թե
«Դասագործընթացում կամ դրանից հետո
իրականացվում են արդյոք աշակերտների
մասնագիտական հետաքրքրությունների և
նախասիրությունների բացահայտմանն ուղղ
ված աշխատանքներ, կամ դպրոցում ինչպի

սի դաստիարակչական աշխատանքներ են
իրականացվում այդ ուղղությամբ», հարց
ման ենթարկված դպրոցականների 55 %–ը
պատասխանել է, որ նման աշխատանքներ
չեն իրականացվում, 29 %–ը համարում է, որ
այն իրականացվում է մասամբ: Փաստենք
այն, որ առ
կա է ՀՀ կա
ռա
վա
րու
թյան 2012
թ. հոկտեմբերի 4–ի նիստի N40 արձանագ
րային որոշմամբ հավանություն արժանա
ցած «ՀՀ մասնագիտական կողմնորոշման
համակարգի զարգացման հայեցակարգ» և
դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր [2]:
Այս
տե
ղից հետ
ևում է, որ դպ
րո
ցը պետք է
պարբերաբար և հետևողական աշխատանք
իրականացնի դպրոցականների շրջանում,
ավելին՝ բացահայտելով սովորողների ան
հատական հետաքրքրությունները, նախա
սիրություններն ու հակումները՝ կնպաստի
դպրոցականի՝ մասնագիտական ճիշտ կողմ
նորոշմանը, կզարգացնի նրանց մոտ սեփա
կան «հաջողության բանաձև»–ի նախագծ
ման կարողությունները, ինչն էլ, իր հերթին,
երաշխիք կհանդիսանա հետագայում հասա
րակության մեջ երիտասարդների ինտեգրվե
լու և նրանց բարեկեցիկ ապագայի համար:
Մասնագիտական կողմնորոշումը դե
ռահասության փուլում ենթադրում է ծանո
թանալ հնարավորինս ավելի շատ մասնա
գիտական բնագավառների հետ, քանի որ
հետագայում աշխատաշուկայի պահանջնե
րը շատ արագ են փոփոխվում: Երբեմն լրա
ցուցիչ մասնագիտությունների տիրապետ
ման անհրաժեշտություն է առաջանում: Դա
բացատրվում է նաև այն հանգամանքով, որ
այսօր «դպրոց+բուհ» մոդելից անցում ենք
կատարում «կրթություն ող ջ կյանքի ընթաց
քում» մոդելին, հետևապես հասարակության
մեջ իրենց տեղը կգտնեն և մասնագիտու
թյան մեջ կկայանան «բազմագետ» մաս
նագետները, ովքեր կտիրապետեն մի շարք
առանցքային կոմպետենցիաների [5, 35]:
Ավագ դպրոցականների մասնագիտա
կան կողմնորոշման գործընթացում վճռորոշ
նշանակություն ունեն ուսուցիչները: Նրանց
դերակատարության գնահատման համար
մենք իրականացրել ենք մշտադիտարկում և
հարցում:
Ուսումնասիրելով ուսուցիչների ներգ
րավվածության մակարդակը ավագ դպրո
ցականների մասնագիտական կողմնորոշ
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ման ձևավորման հարցում՝ պարզ դարձավ,
որ ուսուցիչների միայն 13 %–ն է ակտիվ և
գործուն մասնակցություն ունենում այդ գոր
ծընթացում: Ուսուցիչների 30 %–ը խոստո
վանեց, որ ուսումնական գործընթացում
պարբերաբար կիրառում են հատուկ տեխ
նոլոգիաներ, որոնք օժանդակում են աշա
կերտների մասնագիտական կողմնորոշմա
նը: Նրանց 45 %–ը նշել է, որ անհրաժեշտ
է հստակ կազմակերպված գործունեություն,
որը կաջակցի այդ ուղղությամբ ուսուցիչնե
րի որակավորման բարձրացմանը: Ուսու
ցիչների 12 %–ի համոզմամբ ավագ դպրո
ցականին մասնագիտական կողմնորոշման
հարցում աջակցություն ցուցաբերելը են
թադրում է նեղ մասնագիտական ուղղվա
ծությամբ աշխատանքների իրականացում:
Պարզ դարձավ նաև այն հանգամանքը, որ
վերջին տարիներին մեթոդական կենտրո
նի կողմից իրականացրած վերապատրաս
տումներին ուսուցիչների շատ քիչ տոկոսն
է մասնակցել, մինչդեռ նրանցից շատերը
ծանոթ չեն նույնիսկ աշխատաշուկայի արդի
պահանջներին և ունեն մեթոդական աջակ
ցության կարիք: Ավելին, նրանց դաստիա
րակչական աշխատանքների պլանում ոչ մի
դրույթ առանձնացված չէ այդ աշխատանք
ների իրականացման համար:
Ուսուցիչների 62 %–ը կարծում է, որ
ավագ դպրոցականների մասնագիտական
կողմնորոշման աշխատանքների արդյու
նավետությունն ապահովելու նպատակով
անհրաժեշտ է դպրոցներում ներդնել առան
ձին առարկա կամ գուցե որևէ առարկայի
հետ մոդուլային ձևով, որը միտված կլինի
յուրաքանչյուր աշակերտի հետ անհատա
կան աշխատանքներ իրականացնելու մի
ջոցով բացահայտել նրա մասնագիտական
պոտենցյալը և ուղղորդել հետագա մասնա
գիտության ընտրության հարցում: Հարց
վողների 23 %–ը հավատացած է, որ աշա

կերտների մասնագիտական կողմնորոշման
խնդիրներով կարելի է զբաղվել արտադա
սարանական աշխատանքների ընթացքում,
10 %–ը՝ նաև դասղեկի ժամին, իսկ ուսուցիչ
ների 5 %–ը այլ պատասխաններ է տվել:
Անհրաժեշտ է նպատակաուղղված և
հատուկ մշակված համալիր ծրագրով բա
ցահայտել ավագ դպրոցականների ներքին
ռեսուրսներն ու մասնագիտական պիտանե
լիությունը անհատապես՝ մատնանշելով այն
ոլորտները, որտեղ նրանք կարող են լիար
ժեք ինքնահաստատվել և հասնել կարիե
րայի վերելքների:
Նշված բոլոր քայլերի իրականացման ար
դյունքում ավագ դպրոցականը կկարողանա
ճիշտ կողմնորոշվել և հիմնավորված ընտրու
թյուն կատարել մասնագիտության ընտրու
թյան ոլորտում: Դա շատ կարևոր հանգամանք
է, քանի որ մասնագիտական ճիշտ կողմնորո
շումը մասնագիտական աճի և արդյունավե
տության երաշխիք է, ինչն էլ իր հերթին հասա
րակության, երկրի տնտեսության զարգացման
և առաջխաղացման երաշխիքն է:
Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով վերը նշվա
ծը՝ մենք առաջարկում ենք.
1. մշակել և ներդնել մասնագիտական
կողմնորոշման համալիր ծրագիր, որի կի
րառումը կնպաստի ոչ միայն աշակերտնե
րի անձնային առանձնահատկությունների
ուսումնասիրմանը, աշխատաշուկայի պա
հանջներին և կրթական ծառայություննե
րին, այլև կնպաստի աշակերտների ինք
նորոշմանը մասնագիտության մեջ, նրանց
ինքնաներկայացմանը և հետագայում նաև
սեփական կարիերայի պլանավորմանը:
2. Ապահովել «դպրոց–բուհ–աշխատա
շուկա» եռակողմ համակարգի փոխգործակ
ցությունը:
3. Ստեղծել էլեկտրոնային տարբեր հար
թակներից օգտվելու անհրաժեշտ պայման
ներ (օրինակ` mycareer.am, skill.am. և այլն):

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
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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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
(սոցհարցումների արդյունքների վերլուծություն)
Գլոբալիզացիայի և ՀՀ բարձրագույն
կրթության համակարգի մարտահրավեր
ների վերաբերյալ անցկացվել են սոցհար
ցումներ ՀՀ բուհերի ուսանողների շրջա
նում: Սոցհարցումներն իրականացվել են
վեց բուհում՝ Երևանից և մարզերից, որոնց
թվում եղել են թե՛ պետական և թե՛ մասնա
վոր բուհեր: Հարցումների համար օգտա
գործվել է հարցաթերթիկ՝ ներառելով յոթ
N

հարց: Սոցհարցումներին մասնակցել են
ընդհանուր հաշվով 906 ուսանող: Հարցված
ուսանողներից 853–ը եղել են բակալավրիա
տի և 53–ը մագիստրատուրայի ուսանողներ,
722–ը՝ իգական, և 184–ը՝ արական սեռի:
Սոցհարցումների ընդհանուր պատկերը
ըստ բուհերի և հարցվածների թվաքանակի
հետևյալն է.

Բուհեր

Հարցվածների թիվը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

250

Հայաստանի Խ. Աբով յանի անվան պետական մանկավար
ժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

204

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
(ՎՊՀ)

112

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան
(ՇՊՀ)

213

Երևանի «Հյուսիսային» համալսարան

60

Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

67

Ընդամենը՝

906

Ստորև ներկայացվում է հարցաթերթիկի չորս հարցի վերաբերյալ ստացված տվյալների
վերլուծությունը:
Հարց 1. «Համարո՞ւմ եք բոլոնյան գործընթացը որպես կրթության գլոբալացման
դրսևորում»:
Այս հարցադրմամբ ուսումնասիրվել է ուսանողների կարծիքը բոլոնյան գործընթացի և
կրթության գլոբալացման միջև կապի մասին, որի արդյունքները թվային և տոկոսային ար
տահայտությամբ արտացոլված են ստորև՝ գծապատկեր 1–ում:
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Գծապատկեր 1. Համարո՞ւմ եք բոլոնյան գործընթացը որպես կրթության գլոբալաց
ման դրսևորում


Ինչպես արդյունքները վկայում են,
հարցվածների մեծամասնությունը կամ
48 %–ը բոլոնյան գործընթացը համարում
է կրթության գլոբալացման դրսևորում:
22 %–ը հարցին տվել է բացասական պա
տասխան, իսկ 30 %–ը պատասխանի հար
ցում դժվարացել է: Փոքրաթիվ հարցված
ներ (4 հոգի) ընտրել են «այլ» տարբերակը՝
նշելով «մասամբ», «կհամարեմ ավելի շատ
նույնականացում, քան գլոբալացում», «այո,
բայց ոչ ՀՀ–ո
ւմ» պատասխանները:Կար
ծում ենք, որ հարցին դրական պատասխան
տված ուսանողները հիմնվել են այն հան
գամանքի վրա, որ այսօր տարբեր հարթակ
նե
րում, այդ թվում նաև ԶԼՄ–ով, հա
ճախ
են քննարկման առարկա դառնում գլոբա
լիզացիայի և բոլոնյան գործընթացի հետ
կապված հարցերը, ինչպես նաև այդ գոր
ծընթացի հետ կապված բարեփոխում ները:
Բազմաթիվ են նաև այդ թեմայով լույս տես
նող հոդվածներն ու մեկնաբանությունները,
իսկ բոլոնյան գործընթացի ինտերնետային
կայքը պարբերաբար հրապարակում է այդ
ուղղությամբ տեղի ունեցող նորություննե
րը, այնպես որ առանց չափազանցության
կարող ենք ասել, որ բոլոնյան գործընթացն
ամենահրապարակային գործընթացներից
է: Միաժամանակ, պետք է նկատել, որ բու
հերում ուսանողներն այնքան էլ տեղեկաց
ված չեն, թե ինչ կապ կա կրթության գլո
բալացման և բոլոնյան գործընթացի միջև,
և կոնկրետ ինչ բարեփոխում ների մասին է

խոսքը, քանի որ նրանց մեծամասնությունը,
եթե նույնիսկ հաճախ է լսում բոլոնյան գոր
ծընթացի մասին, հարցի վերաբերյալ ավե
լի խոր գիտելիքներ չունի: Դա է պատճա
ռը, որ հարցվածների 30 %–ը դժվարացել է
որևէ պատասխան տալ: Հարցվածների այս
խումբը վստահ չէ, թե բոլոնյան գործընթաց
ասելիս խոսքը հանրակրթության, թե բարձ
րագույն կրթության բարեփոխում ների մա
սին է, ինչպես նաև նրանում, թե ինչպես է
այն ուղղակիորեն ազդում իր որպես ուսա
նողի ուսման և ուսում նառության վրա: Ինչ
վերաբերում է բացասական պատասխան
ներին, կարծում ենք, այստեղ գերակշռում
է ուսանողների ընդհանուր դժգոհությունը
կրթության համակարգի ներկայիս իրա
վիճակից, ինչպես նաև գլոբալիզացիայի և
կրթության միջև կապի մասին թույլ պատ
կերացումից:
Հարց 2. «Ձեր բուհում իրականաց
վո՞ւմ են միջազգային փոխանակում ների,
արտերկրում ուսման և պրակտիկանե
րի, համատեղ կրթական կամ այլ միջազ
գային ծրագրեր»:
Այս հար
ցի նպա
տակն է ե
ղել պար
զել ուսանողների տեղեկացվածությունը
իրենց բուհում իրականացվող միջազգային
ծրագրերի, արտերկրում ուսման և պրակ
տիկաների հնարավորությունների մասին:
Ստացված պատասխանների արդյունքնե
րը ներկայացված են ստորև՝ գծապատկեր
2–ում:
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Գծապատկեր 2. Ձեր բուհում իրականացվո՞ւմ են միջազգային փոխանակումների,
արտերկրում ուսման և պրակտիկաների, համատեղ կրթական կամ այլ միջազգային
ծրագրեր


Ինչպես տեսնում ենք, արդյունքների
մեջ ակնհայտորեն գերակշռել են դրա
կան պատասխանները՝ 59 %: Սա նշանա
կում է, որ անկախ ուսանողների ուղղա
կի մասնակցությունից, որի վերաբերյալ
պատասխանները
կտեսնենք
հաջորդ
գծապատկերում, հարցված ուսանողների
մեծամասնությունը տեղ յակ է, որ իրենց
բուհում իրականացվում են միջազգային
ծրագրեր: Բացի այդ՝ ուսանողները, դրա
կան պատասխանելով, ցանկացել են
ընդգծել սեփական բուհի դրական հատ
կանիշներից մեկը որպես միջազգային
ակադեմիական անցուդարձին մասնակից
բուհ: Հարցվածների 22 %–ը դժվարացել է
որևէ պատասխան տալ: Մեր կարծիքով,
սա ուսանողների այն խումբն է, որը բավա
րար հետաքրքրություն չի ցուցաբերում մի
ջազգային ծրագրերի հանդեպ և հետևա
բար տեղ յակ չէ դրանց գոյության մասին:
Հարցվածների 18 %–ի կարծիքով իրենց
բուհում միջազգային ծրագրեր չեն իրա
կանացվում: Այս պատասխանի դեպքում
կարծում ենք, գործ ունենք այն իրավիճա
կի հետ, երբ բուհերի համապատասխան
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ֆակուլտետների կողմից բավարար չափով
չեն իրականացվում տեղեկատվական մի
ջոցառում ներ, որպեսզի բոլոր ուսանող
ները՝ անկախ իրենց ակտիվությունից և
հետաքրքրությունից, տեղեկանան իրա
կանացվող միջազգային ծրագրերի մա
սին: «Այլ» տարբերակն ընտրողների մեջ
եղել են պատասխաններ, որոնք, ինչպես
և նախորդ երկու խմբերի պատասխան
ները, հիմ նականում արտահայտել են ու
սանողների ոչ լիարժեք հետաքրքրվածու
թյունը, ապա նաև՝ տեղեկացվածությունը:
Այդ պատասխաններում հնչել են. «մյուս
ֆակուլտետներում լինում են», «երևի այո՛,
մեզ տեղ յակ չեն պահում» և «տեղ յակ չեմ»
արտահայտությունները, որոնք կազմել են
ընդհանուր պատասխանների 1 %–ը:
Հարց 3. «Մասնակցո՞ւմ եք ուսանող
ների շարժունակության ծրագրերին»
Այս հարցադրմամբ, որը նախորդ հար
ցի տրամաբանական շարունակությունն
է, բացահայտվել է ուսանողների ուղղակի
մասնակցությունը միջազգային ծրագրե
րին: Ստացվել է հետևյալ պատկերը (գծա
պատկեր 3):
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Գծապատկեր 3. «Մասնակցո՞ւմ եք ուսանողների շարժունակության ծրագրերին»

Ստացված արդյունքներից երևում է, որ
հարցվածների կեսից ավելին՝ կամ 57 %–ը,
տրված հարցին բացասական է պատաս
խանել: Այստեղ պատճառների թվում, կար
ծում ենք, տեղ է գտնում նախևառաջ, ուսա
նողների մոտիվացիայի պակասը և ինչու
չէ նաև օտար լեզվի իմացության խնդիրը:
Գտնում ենք, որ այստեղ մոտիվացիայի
պակասը արտահայտվում է ինչպես ուս
ման ընդհանուր գործընթացում, այնպես
էլ ուսանողների ակտիվությունը խրախու
սող և շարժունակությունը խթանող ծրագ
րերին մասնակցելու պատրաստակամու
թյան մեջ: Ինչ վերաբերում է օտար լեզվի
իմացությանը, ապա այստեղ, քանի որ ու
սանողների շարժունակության ծրագրերը
առավելապես միջազգային մակարդակով
են, քան տեղական, ապա կարևոր նախա
պայման է օտար լեզվով (հիմ նականում
անգլերենով) հաղորդակցվելու կարողու
թյունը, ինչն ակնհայտորեն ուսանողների
այս խմբի մոտ բավարար չէ: Մյուս խոշոր
խումբը՝ 40 %–ը, դրական պատասխան
ներն են, որոնք, ի տարբերություն նախորդ
խմբի, առավել ակտիվ, տեղեկացված և
բավարար լեզվական կարողություններով
ուսանողներն են: Այս ուսանողները գի
տեն, թե ինչու են ընտրել իրենց մասնա

գիտությունը, շահագրգռված են ուսմամբ
և օգտագործում են ընձեռված հավել յալ
հնարավորությունները բարելավելու սե
փական ունակություններն ու ապագա կա
րիերան: Ընդամենը 2 %–ը դժվարացել է
պատասխանի հարցում: Ենթադրվում է,
որ վերջիններս մասնակցում են (կամ մաս
նակցել են) բուհական որոշ միջոցառում
ների կամ ծրագրերի, սակայն վստահ չեն,
թե ա
րդյոք դրանք վե
րա
բե
րում են սույն
հարցին: Պատասխանի «այլ» տարբերակը
նշածների մեջ եղել են «երբեմն», «դեռևս
ոչ», «ոչ, բայց ցանկանում եմ», «փորձում
եմ» պատասխանները, որոնք կազմել են
ընդհանուր պատասխանների 1 %–ը:
Հարց 4. «Ձեր կարծիքով ո՞րն է այսօր
ՀՀ բուհերի ամենամեծ մարտահրավե
րը»
Այս հարցադրմամբ նպատակ է դրվել
պարզելու ուսանողների կարծիքը բուհերի
առջև ներկայումս ծառացած մարտահրա
վերների մասին: Տրվել է պատասխանի
ընտրության երեք հնարավոր տարբերակ,
ինչպես նաև «այլ» տարբերակը սեփական
դիտարկում ներն ու նշում ները ավելացնե
լու համար: Ստացված պատասխաններից
բացահայտվել է հետևյալ պատկերը.
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Գծապատկեր 4. «Ձեր կարծիքով ո՞րն է այսօր ՀՀ բուհերի ամենամեծ մարտահրա
վերը


Արդյունքները փաստում են, որ հարցված
ների 55 %–ը կրթության որակը համարում է
ամենամեծ մարտահրավերը: Բացառված չէ,
որ պատասխանի մյուս տարբերակների հա
մեմատ սա առավել պարզ և հեշտ ընկալվող
տարբերակ է՝ դրան գումարած ընդհանուր
հակվածություն կա նշելու առաջարկված
առաջին տարբերակը: Բացի այդ՝ կարծում
ենք, որ ուսանողների մոտ այս կարծիքը
ձևավորվել է նաև այն պատճառով, որ այսօր
կրթության որակի մասին խոսվում է ամենա
տարբեր ատյաններում՝ պետական կառա
վարման և կրթության որակի ապահովման
մարմիններից, կրթության ոլորտի փորձա
գետներից մինչև գործատուներ և լայն հա
սարակություն: Համատարած է այն ընդ
հանուր տեսակետը, որ չնայած բազմաթիվ
կառուցվածքային և այլ բարեփոխումներին,
որոնք երկու տասնամյակից ավել արդեն ՀՀ
բուհերում իրականացվում են, կրթության
որակի էական բովանդակային բարելավում
չի նկատվում, եթե չասենք դրա շարունակա
կան անկում: Հարցվածների 27 %–ը գտնում
է, որ արդիականությունն է բուհերի ամե
նամեծ մարտահրավերը: Այս հարցով ավե
լի շատ մասնավորեցվել է, թե կրթության
որակը որպես ընդհանուր մարտահրավեր
կոնկրետ ի՞նչ խնդրի հետ է առնչվում: Կար
ծում ենք՝ այս պատասխանը տված ուսա
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նողները քաջատեղ յակ են, որ այսօր կա
մեծ անհամատեղելիություն գործատուների
ակնկալիքների և բուհերում ուսանողների
ձեռք բերած գիտելիքների, կարողություն
ների և հմտությունների միջև: Ուսանողների
այս խումբը հավանաբար, սեփական փոր
ձով կամ մտերիմներից գիտի, որ այսօր աշ
խատանքի անցնելիս հազվադեպ են գործի
դրվում բուհից ստացած պատրաստի գիտե
լիքները, իսկ այն, ինչ իրենք բուհում սովո
րել են, այնքան էլ կապ չունի գործատուների
ներկայիս պահանջների հետ: Հարցվածնե
րի 17 %–ի կարծիքով կրթության ամենամեծ
մարտահրավերը բուհի կառավարումն է:
Ճիշտ է, բուհի կառավարման հարցերն այ
սօր նույնպես հաճախակի քննարկվում են, և
ուսանողների այս խումբը այն դիտարկում է
որպես բուհի մարտահրավեր, սակայն, կար
ծում ենք, այստեղ ավելի շատ գործ ունենք
տարերայնորեն տրված պատասխաննե
րի հետ: Կարծում ենք, այն հարցը, թե այ
սօր գործող բուհական կառավարման հա
մակարգը ի՞նչ մարտահրավեր է ծնում կամ
ինչպե՞ս է նպաստում կամ խոչընդոտում բու
հական համակարգի ներկայիս զարգացմա
նը, դժվար թե հնարավոր լինի հիմնավորել
առանց այդ ոլորտում խոր ուսումնասիրու
թյան: Ինչպես բոլոր նախորդ, այնպես էլ այս
հարցադրման դեպքում «այլ» տարբերակ են
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ընտրել հարցվածների 1 %–ը, որտեղ նշվել
են հետևյալ պատասխանները. «թվարկված
բոլորը միասին», «կրթության որակը և մո
տիվացիայի պակասը», «կոռուպցիան»:
Այսպիսով, վերլուծելով ընդհանուր պատ
կերը, տեսնում ենք, որ գլոբալիզացիայի և
ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի մար
տահրավերների վերաբերյալ համընդհա
նուր ընկալումներն ուղղակիորեն ազդում են
բուհում ուսանողների կարծիքի ձևավորման
վրա: Միաժամանակ պետք է նշել, որ ուսա

նողների այն հատվածը, որը հետաքրքրված
է հիմնախնդրով, այն ավելի լավ է պատկե
րացնում, ինչպես նաև այն ուսանողները,
ովքեր սեփական ջանքերի և ակտիվության
շնորհիվ տեղեկանում, փնտրում–գտնում են,
օգտվում են կրթության գլոբալիզացիայի
շնորհիվ ընձեռված հնարավորություննե
րից: Մյուսների համար, սակայն, բուհերում
համապատասխան տեղեկատվական միջո
ցառումների և լրացուցիչ բացատրական աշ
խատանքի անհրաժեշտություն 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.

443

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Փոխարինելով հայրերին ու մայրերին,
օգնության գնալով ավագ եղբայրներին ու
քույրերին նրանց մեծ աշխատանքում՝ երի
տասարդությունը պետք է անխոնջ կերպով
զինվի գիտելիքներով:
Մ. ԳՈՐԿԻ
Տեխնոլոգիա հունարենից թարգմանա
բար նշանակում է արվեստ, ունակություն,
վարպետություն:
Տեխնոլոգիա առարկայի դերն է զար
գացնել երեխայի մեջ հոգեբանական, ինք
նուրույն, կոնստրուկտիվ մտածելակերպը,
ստեղծագործական ունակությունները: Տեխ
նոլոգիայի ուսուցումը գնում է դեպի հին
աշխարհի խորքերը: Տարեց տղամարդը
ժեստերի միջոցով և պարզունակ խոսքե
րով սովորեցնում էր իր տոհմի երիտասարդ
անդամներին պատրաստել և օգտագործել
պարզագույն աշխատանքային գործիքներ:
Կրթել աշակերտներին տեխնոլոգիապես
նշանակում է ձևավորել հասարակության ու
պետության շահերին նպաստող, անհրա
ժեշտ գիտելիքներով, ունակություններով
և հմտություններով, աշխատասեր, ժա
մանակակից տեխնիկա–տեխնոլոգիական
առաջընթացին ծանոթ, մասնագիտորեն
ինքնակողմնորոշված անձ: Տեխնոլոգիա
առարկայի հիմնական առաքելությունն է
սովորողներին նախապատրաստել ժամա
նակակից տեղեկատվական արդյունաբե
րական հասարակարգում ինքնուրույն աշ
խատանքային կյանքին և դաստիարակել
կիրթ, ստեղծագործ, նախաձեռնող և ակ
տիվ անձնավորություն:
«Տեխնոլոգիա»
կրթական
ոլորտի
նպատակներն են՝
–
Ստեղծագործական և գեղագիտա
կան զարգացումը, մասնավորապես՝ նա
խագծերի կատարման և նյութերի գեղար
վեստական մշակման ընթացքում:
–
Ընդհանուր աշխատանքային և կեն
սապես անհրաժեշտ հմտությունների ու կա
րողությունների տիրապետումը, այդ թվում՝
աշխատանքի կուլտուրա, ոչ կոնֆլիկտային
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շփում, որն անհրաժեշտ է խմբային աշխա
տանքի պայմաններում և ընտանիքում:
– Ինքնաճանաչման հնարավորության
ապահովումը, մասնագիտությունների ու
սումնասիրումը, տարրական մասնագիտա
կան կողմնորոշման վրա հիմնված մասնա
գիտական փորձի ձեռքբերումը:
«Տեխնոլոգիա» առարկայի խնդիրներն են.
– Ստեղծել ուսուցողական պրոցես, որը
տալիս է աշակերտին պատրաստակամու
թյուն, ինքնազարգացում:
– Զարգացնել երևակայական, ինքնու
րույն, ստեղծագործական մտածողությունը:
– Ներդնել և ստեղծել նոր աշխատան
քային գործընթացներ դպրոցում:
– Ստեղծել պայմաններ երեխայի աճի և
զարգացման համար:
– Ստեղծել մեթոդներ, որոնք կհայտնա
բերեն և կնպաստեն տաղանդավոր երեխա
ների զարգացմանը և խթանմանը:
– Ստեղծել պայմաններ՝ ուղղված երեխա
ների առողջապահպանողական ամրապնդ
մանը:
– Նպաստել աշակերտների մտածողու
թյան, բանավոր և գրավոր խոսքի զարգաց
մանը:
– Ապահովել սովորողների ակտիվությու
նը և հետաքրքրությունը ուսուցանվող նոր
նյութերի նկատմամբ:
– Զարգացնել զույգերով և խմբերով աշ
խատելու հմտությունը և համագործակցելու
կարողությունը:
– Դաստիարակել պատասխանատվու
թյան զգացում, սեփական աշխատանքի և
ժողովրդական
ստեղծագործությունների
նկատմամբ:
«Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցու
մը հնարավորություն է տալիս երեխային,
անկախ իր առողջական վիճակից, զար
գանալու և սովորելու առարկան, այդ իսկ
պատճառով շատ կարևոր է այս առարկայի
ուսուցումը դպրոցներում, որը նպաստում է
ներառական ուսուցում ստացող երեխանե
րի զարգացմանը, որոնք հատուկ ուշադրու
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թյան կենտրոնում են և կատարում են ավե
լի պարզ աշխատանքներ, որը նպաստում է
նրանց հոգեկան վիճակի հանգստությանը և
զարգացմանը:
Տեխնոլոգիան մի առարկա է, որը նպաս
տում է թե՛ առողջ, թե՛ մտավոր թույլ ունա
կություններով երեխաների աճին և զար
գացմանը: Այս առարկան երեխայի մեջ
զարգացնում է բարություն, պատրաստակա
մություն, օգնելու ձեռք մեկնել նրանց, ովքեր
ունեն դրա կարիքը և զարգացնել հարգանք
դիմացինի նկատմամբ: Կարևոր է նաև ու
սուցման մեջ ներառել այն ամենը, ինչը կապ
ունի հայկական արվեստի հետ:
Առարկայի դերն է զինել աշակերտին
տեխնոլոգիական գիտելիքներով, որն ան
հրաժեշտ է իմանալ կենցաղում, առօրյա
գործերում, օրինակ՝ կինը ցանկալի է կոճակ
կարի, իսկ տղամարդը նորոգի տան վնաս
ված իրերը: Այսպիսով՝ ուսուցչի դերն է, որ
վերջինս պետք է տա երեխային խոր գիտե
լիքներ առարկայից և սովորեցնի, թե ինչպես
պետք է լինել ինքնուրույն թե՛ կենցաղում և
թե՛ առհասարակ կյանքի բոլոր իրավիճակ

ներում: Տեղ յակ լինել և զուգահեռ քայլել աշ
խարհի փոփոխությունների հետ և դպրոցն
ավարտելուց հետո լինեն վստահ իրենց
մասնագիտության ընտրության հարցում:
Ուսուցչի սկզբունքն է, որքան հնարավոր
է, շատ գիտելիքներ հաղորդել աշակերտնե
րին, դասը բացատրել մատչելի, դյուրըմբռ
նելի՝ օգտագործելով դասավանդման նորա
գույն մեթոդներ:
«Տեխնոլոգիա» առարկայի դասավան
դումը V–VII դասարաններում կատարվում է
հետևյալ թեմաներով.
– գրաֆիկա,
– խոհարարություն,
– հագուստի պատրաստման տեխնոլո
գիա,
– նյութերի գեղարվեստական մշակում,
– մեքենագիտության տարրեր,
– էլեկտրոտեխնիկա,
– ձեռնարկատիրական գործունեություն,
– ռադիոէլեկտրոնիկա,
– դիզայն,
– մասնագիտական կողմնորոշում,
– նախագիծ:

		
Թեմաների ուսուցումն իրականացվում է
տեսական գիտելիքների իմացությամբ, որը
կիրառվում է գործնական աշխատանքների
ընթացքում: Այդպես աշակերտները լավ են
յուրացնում նյութը և ձեռք են բերում աշխա
տանքային հմտություններ և կարողություն
ներ, որն էլ անհրաժեշտ է իրենց կյանքում:
Դա նպաստում է նաև դպրոցում աշակերտ
ների գեղագիտական զարգացմանը, քանի
որ տարվա ընթացքում կազմակերպվում են
տարբեր բնույթի ցուցահանդեսներ, որտեղ
ցուցադրվում են աշակերտների ձեռքերով
պատրաստված բազմատեսակ թեմատիկ և

ստեղծագործական աշխատանքներ: Կազ
մակերպվում են նաև դաս միջոցառումներ:
«Տեխնոլոգիա» առարկայի խնդիրներից
է աշակերտների մեջ սերմանելու սննդի ան
վտանգության պահպանման սովորույթները
և առողջ ապրելակերպը
Արդի կյանքում շատ կարևոր է, որպես
զի աշակերտուհիները՝ ապագա մայրերն ու
տնային տնտեսուհիները, իմանան սննդի
օգտակար հատկությունները, էներգետիկ
արժեքը, վիտամինային բաղադրությունը,
սննդամթերքների ճիշտ մշակումը և կե
րակրատեսակների պատրաստումը: Անհ
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րաժեշտ է սովորել, պահպանել սննդի ան
վտանգության հետևյալ կանոնները՝
– նախքան սննդին մոտենալը լվանալ
ձեռքերը օճառով,
– մրգերը և բանջարեղենը լվանալ հոսող
ջրի տակ:
Այս ամենը պետք է զարգացնել երեխայի
մեջ վաղ հասակից:
Գոյություն ունեն սննդի չորս խմբեր՝
– օսլայով և սպիտակուցներով հարուստ
բուսական սնունդ,
– մրգեր և բանջարեղեն,
– միս, մսամթերքներ, ձու,
– կաթ և կաթնամթերքներ:
– Կա սննդի ևս մի խումբ՝ հինգերորդը,
որը ներառում է սննդին ավելացվող կամ
առողջ սննդի հետ համատեղ օգտագործ
վող լրացուցիչ մթերքներ՝ յուղեր և ձեթեր,
քաղցրեղեն (կոնֆետներ, խմորեղեն, շա
քար), կարբոնացված ըմպելիքներ (լիմոնադ,
կոկա–կոլա, ֆանտա, սփրայթ) և այլն, որը
պետք է կազմի ընդունվող սննդի 9 %–ը:
Առողջ սննդակարգի հիմքում ընկած է
սննդի բազմազանությունը՝ որակական և
քանակական ճիշտ հարաբերակցությամբ և
մշտապես հավասարակշռված:
Գոյություն ունի առողջ սննդակարգի
չորս հիմնական սկզբունք՝
–
սնման հաճախականությունը,
–
սնման
միաժամանակությունը
(պարբերականությունը),
–
ընդունվող սննդի բազմազանությու
նը՝ որակական և քանակական ճիշտ հարա
բերակցությամբ (բալանսավորված),
– սննդի քանակի վերաբաժանումն օր
վա ընթացքում: Ցանկալի է,օրվա ընթաց
քում, սն
վել 3–4 ան
գամ, բայց չա
փա
վոր:
Իդեալական սննդակարգը բաղկացած է
նախաճաշից, ճաշից, թեթև միջանկյալ սնն
դից (ետճաշ) և ընթրիքից: Օրվա ընթացքում
մեկ կամ երկու անգամ սնվելը վնասակար է:
Նմանապես կարևոր է սննդի ընդունումն օր
վա միևնույն ժամերին:
Առողջ սննդակարգի հետ մեկտեղ խիստ
անհրաժեշտ է նաև ֆիզիկապես ակտիվ լի
նելը, որը նպաստում է մարդու
–
մկանների ամրացմանը,
–
ակտիվացնում է նյութափոխանա
կությունը,
–
նվազեցնում լարվածությունն ու սթ

446

րեսը,
–
բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադ
րողականությունը, աշխատունակությունն ու
աշխատանքի արդյունավետությունը,
–
կարգավորում է քաշը, քունն ու
ախորժակը,
– ավելացնում է անհատի ինքնագնա
հատման զգացողությունը, նպաստում է ար
տաքին տեսքի լավացմանը և երկարակեցու
թյանը:
Օսլայով և սպիտակուցներով հարուստ
բուսական սննդախումբն ընդգրկում է ցո
րենը, ձավարեղենը, մակարոնեղենը, բրին
ձը, գարին, հնդկացորենը, եգիպտացորենը,
վարսակը, լոբին, ոլոռը, ոսպը, սիսեռը, կար
տոֆիլը: Այս սնունդը պետք է կազմի օգտա
գործվող սննդի հիմնական մասը՝ 30 %–ը և
համատեղվի մեծ քանակությամբ ջրի և այլ
հեղուկների հետ:
Մրգեր և բանջարեղեն խումբը ներառում
է բոլոր տեսակի մրգերը, բանջարեղենը՝ լի
նեն դրանք թարմ, սառեցված, պահածոյաց
ված կամ չորացրած: Ցանկալի է օրական
մեծ քանակությամբ միրգ և բանջարեղեն
ուտել՝ ող ջ տարվա ընթացքում: Մրգերի և
բանջարեղենի մեջ պարունակվող բնական
շաքարը, վիտամինները, հանքային նյութե
րը, թաղանթանյութերը օգտակար են օր
գանիզմին և հանդիսանում են հակաօքսի
դանտներ: Այսպիսով՝ շատ կարևոր է օրվա
սննդակարգում մրգեր ուտել մինչև երեկո
յան ժամը վեցը: Այս սնունդը պետք է կազմի
օգտագործվող սննդի 28 %–ը:

Կաթ և կաթնամթերք խմբին են պատկա
նում կաթը, պանիրը, մածունը, թթվասերը
և կաթնաշոռը: Կարագը, չնայած կաթից է
պատրաստվում, դասվում է յուղերի և ձե
թերի շարքին: Կաթը, պանիրն ու կաթնա
շոռը կալցիումի լավագույն աղբյուրներ են:
Որոշ մարդիկ չեն կարողանում մարսել կա
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թում առկա կաթնաշաքարը (լակտոզը) և
համարվում են լակտոզ ինտոլերանտներ:
Նրանց մոտ կաթ օգտագործելուց 1–3 ժամ
անց որովայնի շրջանում առաջանում են
ցավ և փորլուծություն, ինչից խուսափելու
հա
մար պետք է կա
թը խմել ձո
ղի
կով կամ
ըմպել շատ դանդաղ, կաթը չօգտագործել
դատարկ ստամոքսով՝ հետը օգտագործել
այլ սննդամթերք: Հարկավոր է խուսափել
պատրաստի մրգային յուգուրտներից, քանի
որ դրանք պարունակում են մեծ քանակու
թյանբ արհեստական լրացումներ, դրանց
փոխարեն օգտագործել մածուն՝ ավելացնե
լով թարմ, սառեցված կամ չորացված մրգեր,
քանի որ մածունը նաև լակտոզի մարսմանը
նպաստող բակտերիաներ է պարունակում:
Այս սնունդը պետք է կազմի օգտագործվող
սնն
դի 18 %
–ը: Միս և մսամ
թերք խում
բը
կենդանական ծագում ունի: Դրանց խմբին
են պատկանում ձուն, տավարի, ոչխարի,
խոզի. թռչնի միսը և ձկան միսը, նաև՝ մսից
պատրաստված երշիկեղենը (երշիկ, նրբեր
շիկ) և ապուխտները (խոզապուխտ, բաս
տուր
մա, սու
ջուխ): Թարմ մսե
ղե
նի և ձվի
օգտագործումը նպաստավոր է օրգանիզմի
աճի ու զարգացման համար, սակայն պետք
է խուսափել դրանցից, եթե յուղոտ են: Երշի
կեղենից և ապուխտներից պետք է խուսա
փել ոչ միայն յուղոտ լինելու դեպքում, այլև
առողջության համար վնասակար մեծ քա
նակությամբ աղ և կոնսերվանտներ պարու
նակելու պատճառով: Այս սնունդը պետք է
կազմի օգտագործվող սննդի միայն 15 %–ը:
Տապակած սննդամթերքը վնասակար է, օգ
տագործեք խաշած կամ խորոված սննդամ
թերք: Ընդհանրապես յուղալի սննդի օգտա
գործումը շատ վնասակար է առողջության
համար, իսկ ձեթերը միշտ ավելի նախընտ
րելի են, քան մյուս յուղերը: Ցանկալի է ձեթե
րի մշտական, բայց քիչ օգտագործումը: Շա
բաթվա ընթացքում ցանկալի է օգտագործել
ձուկ՝ երկու և ավելի անգամ, և՝ առավելա
գույնը չորս ձու, խորհուրդ չի տրվում օրա
կան մեկից ավելի ձու օգտագործել:
«Տեխնոլոգիա» առարկան պետք է նաև
ձևավորի աշակերտի մեջ հիգիենայի կա
նոնները:
Բացի առողջ սնունդ օգտագործելուց
անհրաժեշտ է ապահովել նաև սննդի ան
վտանգությունը:

Տարբեր տեսակի սննդամթերքը մի
մյանցից առանձին չտեղավորելու դեպքում՝
բակտերիաները մի սննդամթերքից կարող
են անցնել մի այլ սննդամթերքի մեջ: Դրա
պատճառով, խանութից սնունդ գնելիս՝
տարբեր տեսակի սննդամթերքը անհրա
ժեշտ է տեղավորել տարբեր տոպրակնե
րում:
Օրվա ընթացքում ձեռքերին կուտակված
բակտերիաները կարող են սննդի հետ ան
ցնել օրգանիզմ և հիվանդություններ առա
ջաց
նել: Դրա պատ
ճա
ռով, սնունդ պատ
րաստելուց կամ ուտելուց առաջ՝ հարկավոր
է անպայման օճառով լվանալ ձեռքերը:
Բակտերիաները հում սննդից կարող են
փոխանցվել եփված սննդին և, թափանցե
լով օրգանիզմ, հիվանդություններ առաջաց
նել: Դրա պատճառով, հում և եփված սննդի
պատրաստման համար հարկավոր է օգտա
գործել առանձին սպասք:
Մրգերն ու բանջարեղենը շատ առողջա
րար են, սակայն անլվա մրգի և բանջարեղե
նի վրա մեծ քանակությամբ բակտերիաներ
կան, որոնք կարող են թափանցել օրգանիզմ
և հիվանդություններ առաջացնել: Բակտե
րիաների առաջացրած հիվանդություններից
խուսափելու համար, ուտելուց առաջ, հոսող
ջրի տակ ան
պայ
ման պետք է լվա
նալ մր
գերն ու բանջարեղենը:
Սննդի մնացորդների մեջ առկա բակտե
րիաները շատ արագ բազմանում են և, օր
գանիզմ թափանցելով, հիվանդություններ
առաջացնում: Դրա պատճառով, խոհանո
ցում ամեն ինչ պետք է պահել մաքուր:
Եթե տանը կենդանիներ կան, լավ կլինի
խոհանոց չմտնեն, քանի որ կարող են բակ
տերիաներ տարածել:
Պայուսակը երբեք սեղանին չպետք է
դնել: Ավելի ճիշտ կլինի, եթե հատակին
դնել: Օրվա ընթացքում արտաքին միջա
վայրից պայուսակի վրա կուտակված բակ
տերիաները կարող են թափանցել սեղանին
դրված սննդի մեջ:
Չի կարելի սնունդը պահել ոչ սառնարա
նային պայմաններում: Անկախ սննդի տե
սակից՝ պետք է դրանք տեղավորել սառնա
րանում, որ բակտերիաները չբազմանան ու
չփչացնեն սնունդը:
Խաղալիս կամ աշխատելիս չի կարելի ու
տել: Այդ իրավիճակում շատ դժվար է պահ
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պանել հիգիենայի կանոնները:
Առանց ձեռքերը և սնունդը լվանալու՝ եր
բեք ոչինչ չի կարելի ուտել:
Այգում, բակում և այլ վայրերում սնվելիս՝
մշտապես պետք է հետևել հիգիենայի կա
նոններին:
Եղունգները միշտ կարճ կտրած պետք է
պահել, իսկ ձեռքերը օճառով լվանալ՝ կեն
դանիների հետ կամ բակում խաղալուց, զու
գարանից օգտվելուց կամ հազալուց, փռշ
տալուց հետո, նաև՝ ուտելուց և կերակուր
պատրաստելուց առաջ:
Այժմ ներկայացնենք խոհարարություն
բաժնի 6ա դասարանում դաս–միջոցառման
օրինակ, որն իրականացվել է աղջիկների
խմբում:
Դասապրոցեսին աղջիկները, ցույց տա
լով իրենց խոհարարակական հմտություն
ները, պահպանելով սանիտարահիգիենիկ
կանոնները, պատրաստեցին մրգային և
բանջարեղենային աղցաններ: Հիշեցին հայ
կական ավանդական կերակրատեսակները՝
ներկայացնելով դրանց բաղադրատոմսերը
և պատրաստման եղանակները:

Աղջիկները պարեցին իրենց իսկ կատա
րած «Ղափամա» երգի և երաժշտության
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ներքո:

ԱԱյնուհետև կատարեցին սեղանի սպաս
քադրում, բացատրեցին սեղանի շուրջ վար
վելակերպի կանոնները, մատուցեցին իրենց
պատրաստած աղցանները և հյուր ընդունե
ցին: Մեր դասի հյուրն էր դպրոցի բուժքույր
տիկին Էմման, որը աղջիկներին սովորեց
րեց փոքրիկ երեխայի բարուրման ձևը և
նրա խնամքը: Հետո բացատրեց սննդային
թունավորումներից զերծ մնալու կանոննե
րը և առաջին բուժօգնությունը թունավոր
ման ժամանակ: Այսպիսով՝ «Տեխնոլոգիա»
առարկան սովորեցնում է նաև առողջ և ան
վտանգ սնունդ, առողջ ապրելակերպ, որն էլ
անհրաժեշտ է աղջիկներին լինելու հմուտ,
բազմակողմանիորեն զարգագած, գիտա
կից ապագա մայրեր և տնային տնտեսու
հիներ, ովքեր կկարողանան դաստիարակել
առողջ սերունդ:
Դասն ավարտվեց հետևյալ խոսքերով՝
– Ընտրե՜ք առողջ սնունդ:
– Եղե՛ք ֆիզիկապես ակտիվ:
– Ձևավորե՛ք առողջ ապրելակերպ:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Սահակ Հովսեփյան, Մայիս Աղաջանյան, Մարինե Բարսեղ յան, «Տեխնոլոգիա» առարկայի հան
րակրթական դպրոցի չափորոշիչ և ծրագիր, Եր., 2007 թ.:
«Տեխնոլոգիա» առարկայի V – VII դասարանների ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, Խմբագրա
կան կազմ՝ Ժաննա Ավետիսյան, ուսուցիչներ՝ Գոհար Խաչատրյան, Սաթենիկ Սարգսյան, Ազնիվ
Դավթյան, Եր., 2014 թ.:
«Առողջ սնվիր և առողջ ապրիր», 2003 թ., Խմբագիր՝ Մարինե Ադամյան:
«Անվտանգ սնունդ և հիգիենա», 2003 թ., Խմբագիր՝	Կարինե Ադամյան:

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. АКОБЯН
Цель данной работы совершенствовать образовательный уровень учеников, способству
ющий общественным и государственным выгодам, формировать с профессиональной точ
ки зрения самостоятельно состоявшуюся личность, обогащенную необходимыми знаниями,
навыками и умениями, трудолюбивую, знакомую с современным технико–технологическим
прогрессом.

449

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՍԱՐԳԻՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ
ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Վերջին
տասն ամյակն երին
տեղե
կատվական տեխնոլոգիան երի սրընթաց
զարգ ացումը հեղ ափոխակ ան փոփոխու
թյուններ կատարեց մարդկ ային գործու
նեո ւթ յան տարբեր բնագավառն երում.
ժամ անակակից մարդը քաղաքակրթ ա
կան զարգ ացում ների ներկ ա փուլում ժա
մանակին համահունչ կերպով ապրելու և
գործ ելու համար իր առօրյայ ում համա
կարգչ ային տեխն ոլոգիան եր կիրառե
լու անհրաժեշտութ յուն է զգում, քան ի որ
դրանց օգտագ ործումը առաջադիմակ ան
բազ ում փոփ ոխութ յունն եր է մտցն ում
մարդկային գործուն եության տարբեր
ոլ որտներում, որակապես փոխում զանգ
վածային լրատվության միջոցն երի, կապի
համ ակարգերի աշխատանքը, դրամատ
ներ ի և վարչ ական հիմ ն արկն երի գործու
նեո ւթյան սկզբունքն երը, անհամեմատ
բարձրացնում է զինվորակ ան տեխն իկ այի
հզորությունն ու արդյուն ավետություն ը:
Ժամանակակից
տեղեկ ատվակ ան
տեխնոլոգիաները, մասն ավորապես հա
մակարգ իչ ը կարող է ամեն ատարբեր
աշխ ատանքներ կատարել, և ամեն ին չ
կախված է նրանից, թե մարդն ին չպես է
ուզ ում այն օգտագործել, քանզի բազմա
թիվ հետազոտ ությունն եր բացահայտել
են մարդ ու, մասնավորապես, դեռահասի
(քանի որ այս հարցում նա է հասարակ ու
թյան առավել խոցելի օղակ ը) հոգեկ ան
առ ող ջության վրա համակ արգչային տեխ
նոլ ոգիաների ինչպես դրակ ան, այնպես
էլ բաց ասական ներգործության հնարա
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վոր ությունն եր ը [1]: Նշենք, որ այդ հետ ա
զոտ ությունն եր ից շատ եր ը իր ակ ան ացվել
են հենց համ ակ արգիչն եր ի (համ աց անց ի)
օգն ությամբ, քան ի որ համ ակ արգիչն եր ը
հարմ ար միջ ոց են հոգեբ ան ակ ան ստու
գում ն եր իր ակ ան ացն ելու համ ար (օր ի
նակ՝ աշխ ատ անքային սեղ ան ին որպ ես
ֆոն դրված նախշի դիտ արկ ում ով հնա
րավոր է անց կացն ել յուր օր ին ակ հոգե
բան ակ ան թեստ, որ ի միջ ոց ով հարմ ար
է ուս ում ն աս իր ել տվ յալ անձի հոգեբ ան ա
կան պրոյեկց իա յի մեխ ան իզմ ը, այս ինքն՝
մարդու գաղտն ի պատկ եր աց ում ն եր ը, այդ
թվում` սեփ ակ ան անձ ը և խնդիրն եր ը,
որ ոնք նա փոխ ադր ում է ձեռքի տակ եղ ած
նյութի՝ տվ յալ դեպքում ցուց աս արքի վրա
(ծրագր ավորվող պատկ եր), ին չպ ես նաև
հոգեշտկ իչ աշխ ատ անքն եր անց կացն ելու
համ ար (օր ին ակ՝ համ ակ արգչ ային դիզայ
նը դիտ արկ ելով որպ ես ար տ–թեր ապ իա յի
տարր՝ հնար ավոր է բազմ աթիվ հոգեշտ
կիչ աշխ ատ անքն եր իր ակ ան ացն ել` օգ
տագործ ելով ար տ–թեր ապ իա յի և ան իմ ա
թեր ապ իա յի հնար ավոր ությունն եր ը):
Հարց է առ աջ ան ում՝ հոգեբ ան ամ ան
կավարժ ակ ան ին չ սպառն ալիքն եր է
պար ուն ակ ում «հ ամ ակ արգչ ային և հա
մաց անց ային» առ օր յան հատկ ապ ես դե
ռահ ասն եր ի և պատ ան ին եր ի հոգեբ ան ա
կան տես անկ յուն ից փխր ուն խմբ ի համ ար:
Հարց ի պատ ասխ ան ը ներկ այ ացն ենք
գծապ ատկ եր ով:
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Ժամանակակից ՏՀՏ-ների սրընթաց զարգացման արդյունքում մարդու
առողջությանը սպառնացող հիմնական հոգեբանական խնդիրները

Համակարգչաֆոբիա

Համակարգչամոլթյն
հետևանք

արդյնք

Հոգեկան հիվանդթյններ

Համակարգչային կախվածթյն

2

Կախվածթյան ղղթյնները

Համակարգչային խաղերից

Վիրտալ շփﬕց

Սակարանային գործառնթյններից

Գծագիր 1. ժամանակակից ՏՀՏ–ների սրընթաց զարգացման հետևանքով առաջացող
հոգեբանական բացասական ներգործության սպառնալիքները
Համակարգչաֆոբիան մարդու վախն է
արագ կատարելագործվող տեղեկատվա
կան միջավայրից, տեղեկության հոսքերի
աճից ու բարդացումից, համակարգչի չա
փազանցված բացասական ազդեցությու
նից:
Համակարգչամոլությունը համակարգչի
հետ գործ ունենալու հիվանդագին ձգտումն
է՝ ի վնաս միջանձնային շփման և հոգեկան
առողջ հասունացման ու սոցիալականաց
ման: Համակարգչամոլությունը հանգեցնում
է կախվածության համակարգչային վիրտո
ւալ իրականությունից:
Համակարգչային վիրտուալ իրականու
թյունից կախվածություն կարելի է անվա
նել կյանքում համակարգիչներով, համա
ցանցով չափազանց տարվածությունը. դա
իրականությունից հեռանալու միջոց է և
հանգեցնում է սոցիալական, մասնագիտա
կան, նյութական և ընտանեկան արժեքների
խեղաթյուրման կամ որակական փոփոխու
թյունների:
Հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել,
թե դեռահասը հատկապես ինչով է տար
վել` վիրտուալ ծանոթություններո՞վ, առցանց
սակարանային գործառնություններո՞վ, թե՞
համակարգչային խաղերով (առանձնահա
տուկ վտանգավոր են այն դերային խաղե
րը, որոնցում մարդն սկսում է կորցնել կապն
իրական կյանքի հետ` լիովին կենտրոնա

նալով խաղի վրա (իրեն փոխադրելով վիր
տուալ աշխարհ՝ նա բացարձակապես լուրջ է
ընդունում վիրտուալ աշխարհը և իր հերոսի
գործողությունները համարում սեփականը):
Մարդիկ տարբեր խաղեր են խաղում,
նույնիսկ մրցույթներ կազմակերպում, բայց
քչերն են խորհում, թե այդ խաղերը, բացի
ծախսած ժամանակից և ստացած բարոյա
կան հաճույքից, իրենց ուրիշ ինչ և ինչպիսի
արդյունքներ են տալիս: Այս հարցի պատաս
խանը առաջարկում են ինչպես հոգեբաննե
րը, այնպես էլ մանկավարժները, քանի որ
վերջին տասնամյակներում մանկավարժա
կան գործընթացում գերակշռող են դառնում
նոր գերակայությունները, այսինքն` ուսուց
ման գործընթացը սովորողին գործունեու
թյան համար անհրաժեշտ գիտելիքների և
կարողությունների որոշակի գումարի սովո
րական փոխանցումից վերածվել է ստեղ
ծագործական գործընթացի: Բարձրակարգ
մանկավարժները դրան հասել են` կիրա
ռելով ուսումնական գործընթացի կազմա
կերպման տարբեր մեթոդներ և սկզբունք
ներ, որոնցից առավել լայն կիրառություն
է գտել ուսուցման հենց խաղային մեթոդը:
Դասը առավել դյուրըմբռնելի և հետաքր
քիր դարձնելու համար մանկավարժները
հա
ճախ կի
րա
ռում են նաև տվյալ ա
ռար
կայի կամ առարկայի որևէ կոնկրետ թեմայի
ուսումնասիրման համար նախատեսված
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էլեկտրոնային ուսուցողական և զարգացնող
խա
ղեր, ո
րոնց տակ թաքն
ված է կոնկ
րետ
ուսումնական խնդիր, և որոնք ձայնային,
պատկերային զանազան էֆեկտների օգ
նությամբ թույլ են տալիս հեշտությամբ յու
րացնել ուսուցանվող նյութը: Այդ խաղային
միջավայրերը շատ դեպքերում հիշեցնում
են մուլտֆիլմ, որտեղ սովորողը կատարում
է որոշակի գործողություններ` օգտագոր
ծելով իր գիտելիքները և կարողություննե
րը: Նշենք, որ նման խաղերի ընտրությունը
իրականացնելիս մանկավարժը հատուկ ու
շադրություն է դարձնում այն հանգաման
քին, որ տվյալ խաղը լինի մշակված այնպես,
որ խաղացողը իր վրա չվերցնի համակարգ
չային կերպարի դերը, այսինքն` խաղը չա
ռաջացնի հոգեբանական կախվածություն:
էլեկտրոնային ուսուցողական և զար
գացնող խաղերը նախագծվում և մշակվում
են ՏՏ ոլորտի մասնագետների կողմից: Այս
բարդ խնդիրը լուծում են ծրագրավորողնե
րը, որոնք ծրագրավորման որևէ լեզվի կի
րառմամբ մշակում են անհրաժեշտ էլեկտ
րոնային խաղը: ՏՏ ոլորտի մասնագետների
կողմից հաճախ մշակվում են նաև հատուկ
մուլտֆիլմ–հոլովակներ, որոնց նպատակն
է ազդել դեռահասի վրա` ազատվելու որևէ
բացասական սովորությունից, որից դեռա
հասները, ցավոք սրտի, հաճախ կախվա
ծություն են ունենում. օրինակ՝ ծխախոտի
օգտագործման սովորությունը: Այսպիսի
մուլտֆիլմ–հոլովակներից մեկը, որը մշակվել
է Flash միջավայրում, անվանենք ծխախո
տային հակագովազդ, քանի որ աշխատան
քը քարոզչություն է՝ ընդդեմ ծխելու: Նման
մուլտֆիլմ/գովազդային հոլովակի ստեղծու
մը չափազանց աշխատատար աշխատանք
է, ուստի այն կատարվել է մի քանի փուլով.
1.	նախագծի հայեցակարգի մշակում.
միայն լավ սցենարի մշակման և կադրե
րի ճիշտ բաժանման դեպքում է հնարավոր
ստանալ գեղեցիկ և բովանդակալից ֆլեշ
անիմացիա (մուլտֆիլմ/գովազդային հոլո
վակ),
2. սցենարի կազմում և կադրերի դա
սակարգում (սցենարը ստեղծելիս որպես
հիմք վերցվել է «Մաուգլի» մուլտֆիլմը),
3.	տեսարանում առկա օբյեկտնե
րի և կերպարների, ինչպես նաև շրջակայ
քի ստեղծում (կերպարների և շրջակայքի
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ստեղծման համար կիրառվել են Adobe Pho
toshop և Flash ծրագրերի գործիքաշարերի
որոշ հնարավորություններ: Այս երկու ծրա
գրերի իմացության զուգակցումը առավել
արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը),
4.	տեսարանի անիմացիայի ստեղ
ծում: Այս փուլում տեղի է ունենում տեսողա
կան անհրաժեշտ էֆեկտների ավելացում,
անիմացիոն ֆիլմի դրվագների մոնտաժ,
ձայնի տեղադրում և այլն:
Ծխախոտի հակագովազդի համառոտ
բավանդակությունը հետևյալն է. Մաուգ
լին հայտնվում է անտառում, ընկերանում է
կենդանիների հետ, մեծանում է: Անտառում՝
ծառերի տակ, պատահաբար ծխացող ծխա
խոտ է գտնում: Կենդանիները, որոնք արդեն
լավ ընկերներ են դարձել Մաուգլիի համար,
զգուշացնում են նրան, որ զգույշ լինի և չօգ
տագործի ծխախոտը: Մաուգլին չի լսում և իր
անփութության պատճառով այրում է ամբողջ
անտառը: Մաուգլին փորձում է փախչել, սա
կայն դառնում է Շերխանի զոհը. կենդանինե
րից և ոչ ոք չի պաշտպանում Մաուգլիին: Այս
մուլտֆիլմ/ հակագովազդի շնորհիվ երեխա
ներին` նրանց համար դյուրըմբռնելի ձևաչա
փով ցուցադրվում է, որ ծխելը իրոք վտան
գավոր է մարդու կյանքի համար:
Ամփոփելով այս միտքը՝ հստակ կարող
ենք պնդել, որ ՏՏ ոլորտի մասնագետների
կողմից հնարավոր է ստեղծել էլեկտրոնային
բազմազան ուսուցողական և զարգացնող
խաղեր, մուլտիպլիկացիոն/գովազդային հո
լովակներ` հոգեշտկման աշխատանքների
համար նախատեսված, ինչպես նաև կիրա
ռական ծրագրեր՝ նախատեսված հոգեբա
նական հետազոտություններ իրականացնե
լու համար:
Համակարգչային կախվածությունը չա
փազանց վտանգավոր է նաև իրավաբանա
կան տեսակետից, քանի որ համակարգչով
չափազանց երկար զբաղվելու հետևանքով
հաճախ առաջանում են հոգեբանական
բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կարող են դր
դել մարդուն հանցագործության, իրավա
խախտումների:
Գծապատկերով ցույց տանք համակարգ
չային կախվածության և հնարավոր հան
ցագործությունների, իրավախախտումների
կապի հնարավոր տարբերակներից մի քա
նիսը:
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1 .խուլիգանություն,

նենգասպառ-

նալիք, համակարգչային ահաբեկԳործողություն

Հավանական

Հավանական

խնդիր

արդյունք

Հոգեբանական

Երկարատև
աշխատանք
համակարգչով

խնդրի

Հանցագործություն

չություն
2.վիրուսների

ստեղծում

և տա-

րածում
3.վրեժխնդրություն

առաջացում

4.մտավոր սեփականության իրաՀոգեբանական
խնդրի
խորացում

Դիտարկենք վերոհիշյալ հանցագործու
թյան տեսակներից մեկը, օրինակ` մտավոր
սեփականության իրավունքի խախտումը
(տվ յալ իրավախախտման տեսակը առավել
հաճախ է հանդիպում ավագ դպրոցի աշա
կերտների, ինչպես նաև (18–30 տարեկան)
երիտասարդների շրջանում):
Ժամանակակից
տեխնոլոգիաների
արագընթաց զարգացումը իրավունքի բնա
գավառում առաջացնում է նոր հիմնախն
դիրներ և ստեղծում դրանց առավել արդյու
նավետ հաղթահարելուն ուղղված լուծումներ
գտնելու նոր հնարավորություններ: Մտավոր
սեփականության իրավունքը, լինելով իրա
վունքի հնագույն ինստիտուտներից մեկը,
ավելի լայն կիրառում ստացավ և պաշտպա
նության արժանացավ համացանցի առա
ջացմամբ:
Ստեղծագործությունը,
որը
մարդու
ստեղծագործական մտքի գործունեության
արդյունք է, և օրենքի ուժով համապատաս
խանորեն չպաշտպանվելու դեպքում հեղի
նակի համար իրավական տեսանկյունից
խոցելի երևույթ, առավել կարևորվեց հա
մացանցի լայն օգտագործման հետևան
քով: Դրա հիմնական պատճառներից մեկն
այն է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիանե
րի զարգացման արդյունքում գիտության,
գրականության և արվեստի ստեղծագոր
ծությունների հեղինակները իրենց ստեղծա
գործությունների հրապարակումը, տարա
ծու
մը և այլ կերպ դրանց հրա
պա
րա
կային
ցուցադրումն են կազմակերպում համացան
ցային հարթակի միջոցով, և դրանով առա
ջաց
նում և պահ
պա
նում են ի
րենց ստեղ
ծագործությունների նկատմամբ գույքային

Ինքնասպանություն

վունքի խախտում
5.և այլն:

և անձնական ոչ գույքային իրավունքները՝
համապատասխանաբար ստանձնելով նաև
պարտականություններ: Մասնավորապես,
ըստ զանազան վիճակագրական տվյալնե
րի, տեսալսողական բնույթի ստեղծագոր
ծությունները համացանցի միջոցով տա
րածվում և լիաբեռնվում են առավել լայն
մասշտաբով և հաճախականությամբ:
Այսպիսով, ժամանակակից տեխնոլո
գիաների արագ զարգացման արդյունքում
ա
ռաջ են գա
լիս վե
րը նշ
վա
ծի հետ կապ
ված մի շարք խնդիրներ, որոնց նկատմամբ
թերի ուշադրությունը կարող է հանգեցնել
անբարենպաստ հետևանքների, մասնա
վորապես, ստեղծագործության հեղինակ,
համահեղինակ ճանաչվողների և /կամ/
կոլեկտիվ հիմունքներով ստեղծագործու
թյունը կառավարող կազմակերպություննե
րի համար: Այդպիսի խնդիրներից է հենց
հեղինակային և հարակից իրավունքնե
րի նկատ
մամբ այլ ան
ձանց կող
մից ո
տնձ
գությունների (infringement) կանխումն ու
կանխարգելումը, որի արդյունավետ իրա
կանացման համար անհրաժեշտ է համա
պատասխան վերահսկողական գործընթաց
և այն կիրարկելու համար նախատեսված
մեխանիզմ [2]: Այդօրինակ վերահսկողա
կան գործընթաց ստեղծելու բարդությունն
այն է, որ համացանցային հարթակը վերա
ցական բնույթի այնպիսի անկայուն աշխարհ
է, որտեղ մարդկանց (օգտատերերի) վար
քագիծը (գործողությունը և /կամ/ անգործու
թյունը) միշտ չէ, որ կառավարելի է, և հետ
ևաբար, միշտ չէ, որ հնարավոր է օրենքով
սահմանված վարքագծի կանոնները խախ
տող (խախտած) անձի ինքնությունը պարզել
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կամ այլ կերպ նույնականացնել և ենթարկել
համապատասխան
պատասխանատվու
թյան: Համացանցային ազատությունը, իր
դրական կողմերով հանդերձ, հանգեցնում
է հեղինակային և հարակից իրավունքնե
րի բավականաչափ քանակությամբ խախ
տումների և ոտնձգությունների: Մասնավո
րապես, ըստ ՀՀ օրենսդրության, այդպիսի
խախտումների թվին են դասվում առանց
իրավատիրոջ թույլտվության պատրաստ
ված կամ տարածված իրավունքի օբյեկտի
օրինակները (կեղծ կամ նմանակված (կոնտ
րաֆակտ) օրինակներ) [4, Հոդված 65 (3–րդ
կետ)]:
Ներկայումս համացանցի միջոցով հեղի
նակային և /կամ/ հեղինակության իրավուն
քի խախտումները նվազեցնելու նպատակով
համացանցային տեսագրալսողական, սո
ցիալական, տեղեկատվական բազմաթիվ
կայքեր, ինչպիսիք են ‘’Youtube’’–ը, ‘’Face
book’’–ը, ‘’BBC News’’–ը և այլք, իրենց կայ
քերում ներառում են կայքի շրջանակնե
րում օգտատիրոջը տրված իրավունքների
և պարտականությունների մասին դրույթ
ներ «Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ»
(“Terms & Conditions”) բաժնում [3]:
Համացանցում զետեղված ստեղծագոր
ծության հեղինակների գույքային և անձնա
կան ոչ գույքային իրավունքները ենթակա
են ավելի կայուն պաշտպանվածության՝
ծածկագրված համաշխարհային իրավական
նորմերի ստեղծման միջոցով, քանի որ հա
մացանցն ինքնին համաշխարհային է:
Այսպիսով, որպեսզի հստակ և լիարժեք
հնարավոր լինի պատասխանել այն հարցին,
թե հոգեբանամանկավարժական և իրավա
բանական ինչ սպառնալիքներ է պարունա
կում «համակարգչային և համացանցային»
առօրյան հատկապես դեռահասների և պա
տանիների հոգեբանական տեսանկյունից
փխրուն խմբի համար, անհրաժեշտ է՝ գի
տության տարբեր բնագավառներ միավոր
վեն` բազմակողմանի հետազոտություններ
կատարելու այդ ոլորտում, իսկ մանկավար
ժությունը, ղեկավարվելով «Հետազոտելով
սովորեցրո՛ւ» իննովացիոն մեթոդով, պետք
է գլխավորի աշխատանքը, քանի որ գիտա
ճյուղի գերխնդիրն առողջ սերնդի ձևավո
րումն է:
Ցանկալի է, որ հնարավոր լինի պատ
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րաստել նոր ձևաչափի մասնագետ` կրթու
թյան ոլորտի տեղեկութաբան–հոգեբան՝
իրավագիտական խոր գիտելիքներով, ին
չը, կարծում ենք, հնարավոր է պատրաստել
մանկավարժական բուհերի շրջանակնե
րում, քանի որ մանկավարժական բուհում
սովորողը ուսումնասիրում է ինչպես դա
սավանդման տարբեր մեթոդներ և մոտե
ցումներ («մանկավարժություն»), այնպես
էլ հոգեբանական զանազան ասպեկտներ
(«հոգեբանություն») և տեխնիկական–տե
ղեկութաբանական հնարքներ («ինֆորմա
տիկա»), ստանում է նաև իրավագիտության
հետ առնչվող անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Օրինակ՝ նման մասնագետը ունակ կլինի
հետագայում ինքնուրույն մշակելու ծրագրա
վորված ուսուցումը իրականացնող ծրագ
րային փաթեթ (որպես տեղեկութաբան՝ նա,
կիրառելով իր գիտելիքները, կկարողանա
մշակել ծրագրավորված ուսուցման համար
նախատեսված ծրագրային փաթեթի ծրագ
րային մասը, լինելով հոգեբան՝ նկատի կու
նենա հոգեբանական տարբեր ասպեկտնե
րը, իսկ լինելով մանկավարժ` հաշվի կառնի
ծրագրավորված ուսուցման մանկավարժա
կան պահանջները) կամ լինելով կրթության
ոլորտի տեղեկութաբան–հոգեբան՝ կկարո
ղանա լուծել զանազան խնդիրներ, մշակել
ճկուն և բազմագործառութային կիրառական
փաթեթներ, որոնք հնարավորություն կըն
ձեռեն լուծելու կրթական ոլորտում ծանրա
ցած խնդիրներ, իրականացնելու զանազան
հետազոտություններ, օրինակ՝ համեմատա
կան վերլուծության հիման վրա որոշելու հա
մակարգչից սովորողների կախվածության
մակարդակը, լուծելու ինչպես ընդհանուր
կրթության, այնպես էլ ինֆորմացիոն հոգե
բանության հետ կապված մի շարք այլ խն
դիրներ, որոնք պահանջում են բազմագոր
ծոն մոտեցում:
Սա շատ կար
ևոր հիմ
նախն
դիր է, ո
րի
արդիականությունը աստիճանաբար մե
ծանում է, ինչը պայմանավորված է տեղե
կութային հասարակության կայացման հա
րաշարժ գործընթացով, առավել կարևոր է
կրթության զարգացման ներկա պայմաննե
րում, քանի որ գիտությունը և տեխնոլոգիան
զարգանում են միջառարկայական, ներա
ռարկայական և բազմառարկայական մո
տեցման համատեքստում: Եվ միայն համա

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

կարգային վերլուծության տեսակետից այս
բոլոր խնդիրների ուսումնասիրությունը թույլ
կտա նոր տեսանկյունից նայել մանկավար
ժության ոլորտում առկա խնդիրներին, ինչ
պես նաև բացահայտել նոր հեռանկարներ

միջառարկայական հետազոտությունների
տեսության մեջ, կապել բնական և հումանի
տար գիտությունների մեկուսացած թվացող
բնագավառները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Выгонский С. И, Обратная сторона Интернета: психология работы с компьютером и сетью, 2010,
316 стр.
Lionel Bentkley, Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2008, p. 915.
Daniel J. Solove, Paul Schwartz, Information Privacy Law (5th edition), Wolters Kluwer, 2015, p. 51.
«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, 2006 թ.:

О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ПРОГРЕСС А СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. ГРИГОРЯН, С. ГРИГОРЯН
Статья посвящена выявлению некоторых основных психолого–педагогических и юри
дических проблем, связанных с развитием информационных технологий (это особенно ак
туально в связи с различной психологической устойчивостью к процессам информатизации
разных социальных и возрастных групп, в частности подростков).
Для многостороннего и полного анализа данного вопроса необходимо объединение пе
дагогов, юристов, психологов и информатиков, которые, используя инновационный подход
Обучая–Исследуй, будут проводить глубокое исследование данной проблемы. Это приведет
к формированию новой мультидисциплинарной специальности психолог–информатик об
ласти образования с достаточно глубокими знаниями в области правоведения.

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.
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ԳԱՅԱՆԵ ՕՔՍՈՒԶՅԱՆ
ԿԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԵՏ
Ներկայումս մեծ նշանակություն են ստա
ցել արյան խմբերի և ժամանակակից մար
դու կենսակերպի միջև առկա փոխադարձ
կախվածությունն ու նրա ուսումնասիրման
խնդիրները:
Մեր կողմից Գյումրի քաղաքում հետա
զոտվել է մարդու բնավորության, խառնված
քի, հաղորդակցման և հիվանդությունների
նկատմամբ
նախատրամա–դրվածության
կապն արյան խմբերի հետ: Հետազոտու
թյունը կատարվել է հարցման մեթոդով, որի
արդյունքում հաստատվել է մարդու բնավո
րության կապը արյան խմբերի և հիվանդու
թյունների նախատրամադրվածության հետ:
Նախաբան: Օր
գա
նիզմն իր մեջ կրում
է այս կամ այն տեղեկատվությունը հեղուկ
միջավայրի առկայության շնորհիվ: Արյու
նը մեր օրգանիզմի գլխավոր հեղուկն է,
այդ պատճառով էլ այն հիմնական տեղե
կատվության գլխավոր կրողն է նաև ֆիզի
ոլոգիական մակարդակում: Մարդու արյան
խմբային պատկանելությունը նրա անհա
տական կենսաբանական առանձնահատ
կությունն է, որը ձևավորվում է վաղ սաղմ
նային շրջանում և չի փոփոխվում հետագա
կյանքի ընթացքում:
Մեր հետազոտությունը վերաբերում է
մարդու արյան խմբերի և կենսակերպի միջև
եղած փոխկապակցվածությանը, որի ուսում

նասիրությունը մեր քաղաքում կատարվում է
առաջին անգամ: Հետազոտության արդի
ականությունը պայմա–նավորված է վերջին
շրջանում ժամանակակից մարդու կենսա
կերպի և արյան խմբերի փոխկապակցվա
ծության խնդրի նկատմամբ մասնագետ
ների և ինչու չէ նաև հասարակության լայն
խավերի հետաքրքրության մեծացմամբ:
Նյութը և մեթոդը: Բնավորության և
արյան խմբերի միջև կապի ուսումնա–սի
րության համար օգտագործվել է հարցման
մեթոդը՝ կիրառելով Հ. Այզենկի կողմից
առաջարկված խառնվածքի և հաղորդակց
ման որոշման թեստեր: Արյան խմբերի և
հիվանդությունների նախատրամադրվածու
թյան որոշման համար մեր կողմից կազմվել
են հարցաթերթիկներ, որոնցում ընդգրկված
հարցերն ուղղված են մարդու հիվանդու
թյունների և արյան խմբի միջև եղած կապի
բացահայտմանը:
Հարցմանը մասնակցել է տարբեր տա
րիքի և ոլորտի թվով 70 մարդ: Ըստ արյան
խմբերի մասնակիցների բաշխվածության՝
տվյալները ներկայացված են աղ յուսակ
1–ում: Հարցման մասնակիցների գե
րակշռող մասը` 47 % (33–ը) կրում է արյան
II խումբ, I խումբ` 26 %–ը (18–ը), III խումբ` 16
%–ը (11–ը) և IV խումբ` 11 %–ը (8–ը):

Աղ յուսակ 1. Բաշխվածությունն ըստ արյան խմբերի
		Արյան խումբ
Մասնակիցների թիվ

I խումբ

II խումբ

III խումբ

IV խումբ

70

18 (26 %)

33 (47 %)

11 (16 %)

8 (11%)
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Գծապատկեր 1. Բաշխվածությունն ըստ արյան խմբերի

Լեհ գիտնական Լյուդվիգ Խիրսցֆելդի
տեսության համաձայն` հնագույն մարդ–
կանց 3 ռասաներն էլ ունեցել են արյան մեկ
խումբ` ա
ռա
ջին` O (I), ո
րը ամենահինն է
(տիպ–«որսորդ»). առաջացել է մոտ 40 հա
զար տարի առաջ: «Որսորդ» մարդկանց
մարսողական ուղին լավագույն ձևով հար
մարված էր մսամթերքի յուրացմանը: Արյան
մյուս խմբերն առաջացել են մեր հնադարյան
նախնիների «I խմբի» արյան մուտացիայի
հետևանքով: Այժմ մարդկանց 45 %–ն օժտ
ված է այս խմբով:
15–20 հազար տարի առաջ հողագործա
կան համայնքների ձևավորման հետ ի հայտ
է եկել «հողագործ» տիպը` «II խումբ»: Մարդ
կանց 35 %–ն այս խմբի արյան կրող է:
Ա
րյան եր
րորդ` B (III) խումբն առաջա
ցել է մոտ 10–15 հազար տարի առաջ, երբ
մարդկային ցեղերը սկսել են գաղթել դեպի
հյուսիս (տիպ–«քոչվոր»): Մարդկանց 13 %–ն
արյան այս խմբի կրողներ են:
Արյան չորրորդ` AB(IV) խումբն ի հայտ է
եկել համեմատաբար վերջերս` A գեն ունե
ցողների և B գեն կրողների խառնման ար
դյունքում (տիպ–«հանելուկ»): Այսօր մարդ

կանց ըն
դա
մե
նը 7 %–ն ու
նեն ա
րյան այս
խումբը, որն ամենաերիտասարդն է ABO
համակարգում:
Հետազոտության արդյունքները: Բնա
վորությունը մարդու անհատական հոգեկան
հատկությունների ամբողջությունն է, որն
ազդում է վարքի և գործու–նեության վրա՝
մարդուն տալով անկրկնելի ինքնատիպու
թյուն: Մեր կողմից կատարվել է բնավորու
թյան 2 ակնհայտ գծերի՝ հաղորդակցման
ունակության և խառնվածքի տեսակների
հետազոտում:
Հաղորդակցման որոշում: Արյան խմբե
րի և բնավորության փոխկապվածութ–յան
ուսումնասիրման համար կիրառել ենք Գ.
Այզենկի կողմից առաջարկված խառնվածքի
և հաղորդակցման որոշման թեստը (հավել
ված 1):
Հարցման 70 մասնակիցների տրված
պատասխաններից պարզվել է, որ նրան
ցից 46–ը (66 %) էքստրավերտներ (շփվող)
են, իսկ 24–ը (34 %)` ինտրովերտներ (ինք
նամփոփ, չշփվող): Հարցման արդյունքները
ներկայացված են աղ յուսակ 2–ում:

Աղ յուսակ 2. Հաղորդակցումն ըստ արյան խմբերի
		Ա
րյան խումբ
Հաղորդակցում

I խումբ

II խումբ

III խումբ

IV խումբ

Էքստրավերտ

13 (72 %)

18 (55 %)

9 (82 %)

6 (75 %)

Ինտրովերտ

5 (28 %)

15 (45 %)

2 (18 %)

2 (25%)

Ընդհանուր

18

33

11

8
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Գծապատկեր 2. Հաղորդակցումն ըստ արյան խմբերի

Հարցումների համաձայն՝ I խմբի արյուն
կրողների գերակշիռ մասը` 13–ը (72 %), իս
կապես շփվող կամ «բացսիրտ» մարդիկ են,
ովքեր պետք է լինեն աշխույժ գործունեու
թյան կենտրոնում: Մասնակիցների 28 %–ին
(5–ը), դուր է գալիս մարդկանց հետ շփումը,
սակայն բուռն երեկոներին նրանք վերաբեր
վում են հանգիստ:
Արյան II խումբ ունեցողները, որպես կա
նոն, էքստրավերտ են (շփվող)՝ 19–ը (56 %),
իսկ մյուս 15–ը (44 %)` ոչ այնքան: Այս խմբի
տեր մարդիկ «հանրային» մարդիկ են:
Արյան III խմբով օժտված են մասնակիցնե
րի 14 %–ը: Թեստավորվածների 80 %–ը (թվով՝
8–ը) շփվող մարդիկ են: Նրանք հեշտությամբ
ընդհանուր լեզու են գտնում ամենատարբեր

մարդկանց հետ: Թեստավորվածների ընդա
մենը 20 %–ն (թվով՝ 2–ը) են կազմում ինտրո
վերտները (ինքնամփոփ, չշփվող):
Արյան IV խմբով մարդիկ դյուրագրգիռ
են, զգայուն, A–խառնվածքների և ավելի հա
վասարակշիռ, ինքնամփոփ, կայուն B–բնա
վորությունների միախառնման հետևանքով
և արդյունքում` վսեմաշունչ անձնավորու
թյուններ են: Հարցվածների 75%–ը (6–ը)
շփվող են: Նրանք մանկուց հրաշալի ընկեր
ներ են՝ պատրաստ միշտ օգնելու, համընդ
հանուրի սիրելիներն են: Ինտրովերտ են
հարցվածների 25 %–ը (2–ը):
Խառնվածքի որոշում: Կատարել ենք Գ.
Այզենկի` խառնվածքի որոշման թեստի ար
դյունքների վերլուծություն (աղ յուսակ 3):

Աղ յուսակ 2. Խառնվածքն ըստ արյան խմբերի
	  Ա
րյան խումբ
Խառնվածք

I խումբ

II խումբ

III խումբ

IV խումբ

Խոլերիկ

3 (17 %)

11 (33%)

6 (55%)

1 (12,5%)

Սանգվինիկ

8 (44%)

5 (15%)

3 (27%)

2 (25%)

Ֆլեգմատիկ

5 (28%)

2 (6%)

0 (0%)

2 (25%)

Մելանխոլիկ

2 (11%)

15 (46%)

2 (18%)

1 (12,5%)

Ընդհանուր

18

33

11

8

Գծապատկեր 3. Խառնվածքն ըստ արյան խմբերի
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Հարցման
արդյունքների
համաձայն՝
արյան I խմբով թեստավորվածների մոտ
հաճախ հանդիպում են խառնվածքի սանգ
վինիկ` 8–ը (45 %) և ֆլեգմատիկ` 5–ը (28 %)
տիպերը, ավելի քիչ՝ խոլերիկներ` 3–ը (16 %)
և մելանխոլիկներ` 2–ը (11 %): Սա լրացու–ցիչ
անգամ հաստատում է արյան I խմբի մարդ
կանց աշխատունակությունը և ակտի–վությու
նը: Նրանք արագ մտերմանում են նոր մարդ
կանց հետ, հարմարվում նոր պայմաններին:
Արյան II խմբի մոտ սանգվինիկ` 5–ն (15 %)
են, խոլերիկ` 11–ը (33 %), ֆլեգմատիկ` 2–ը (6 %)
և մելանխոլիկ` 15–ը (46 %): Ուստի, այս խմբում
մեծ թիվ են կազ–մում մելանխոլիկները` 15(46
%) և խոլերիկները` 11(33 %): Մի կողմից՝ մաս
նակից–ների մի մասը զուսպ է, նույնիսկ ինք
նամ
փոփ, մյուս կող
մից` սան
ձար
ձակ է, ան
համբեր՝ հակված կտրուկության (խոլերիկ):
Արյան III խումբ կրողների մոտ սանգվի
նիկ
ներ 3–ն են, (27 %), խո
լե
րիկ
նե
րը` 6–ը
(55 %), մելանխոլիկները՝ 2–ը (18 %), որոնք
տարբերվում են ուժեղ հուզականությամբ:
Արյան IV խմբով մարդկանց մոտ սանգվի
նիկները և ֆլեգմատիկները 2–ական են՝ (25 %),
խոլերիկներները և մելանխոլիկները` 1–ական

(12,5 %): Նման մարդիկ կարող են տարբեր լի
նել` նրբանկատ, նաև կտրուկ և կոպիտ, հան
գիստ և բռնկվող: Սակայն ամենից հաճախ
նրանք կառավարվում են զգացմունքներով:
Արյան խմբերի և հիվանդություննե
րի փոխկապակցվածության ուսումնասի
րում, արդյունքների վերլուծություն: Առողջ
մարդն առողջ հասարակության գրավա
կանն է: Ժամանակակից մարդն առողջու
թյան մասին բավականին շատ գիտի: Այսօր
փոխվել է մարդու սնման բնույթը. նա ավելի
շատ է սնվում կենսաբանական ցածրարժեք
ռաֆինացված, բարձր կալորիականությամբ
մթերքներով: Ե՛վ գիտության, և՛ տեխնի
կայի զարգացման հետ ներկայում վարա
կիչ հիվանդություններին փոխարինեցին
«քաղաքակրթության հիվանդությունները»:
Արյան խմբերի և հիվանդություների
նկատմամբ
նախատրամադրվածության
կապն ուսումնասիրելու համար կազմել ենք
հարցաթերթիկներ (Հավելված 2, 3), որ
լրացրել է 15–65 տ. տարբեր մասնագիտու
թյունների տեր 50 մարդ (Աղ յուսակ 4):
Աղյուսակ
4.
Հիվանդությունների
տարածվածությունն ըստ արյան խմբերի

		 
Ա
րյան խումբ
Հիվանդություն

I խումբ (14)

II խումբ (23)

III խումբ (8)

IV խումբ (5)

Վարակիչ
Ստամոքս–աղիքային տրակտի
Շնչառական ուղիների
Նյութափոխանակության
Նյարդային
Ալերգիկ
Սիրտ–անոթային
Երիկամային և երիկամաքարային
Հենաշարժ. համակարգի

11
8
8
5
2
3
9
3
2

13
12
5
9
6
2
11
4
7

5
4
2
6
4
1
2
1
2

1
2
2
1
3
3
4
0
2
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Ա
րյան I խումբ։ Հարցվածների 28 %–ի
մոտ (14–ը) դիտվում է նախատրամադր
վա–ծություն ստամոքսի և 12–մատնյա աղի
քի խոցային հիվանդությունների հանդեպ:
Հի–պերտոնիկ հիվանդության զարգացման
վտան
գը նրանց մոտ ա
մե
նա
մեծն է (8–ը),
բարձր է ընկալունակությունը բոլոր վարա
կիչ հիվանդությունների նկատմամբ (11–ը):
Այս խմբում հանդիպում են հենաշարժողա
կան համակարգի հիվանդություններ (2–ը),
նյութափոխանակության խանգարումներ՝
(5–ը) ճարպակալում, շաքարային դիաբետ:
Ա
րյան II խումբ: Ա
րյան II խմ
բի մոտ՝
հարց
ված
նե
րի 46 % (23), առ
կա են ստա
մոքս–աղիքային հիվանդություններ (12–ը),
առավել խոցելի են լեղաքարային, երիկա
մաքարային հիվանդությունների և ցածր
թթվայնությամբ ստամոքսաբորբի (գաստ
րիտ) նկատմամբ: Շատ են սիրտանոթային
հիվանդություններ ունեցողները (11–ը), դիտ
վում է հակում ռևմատիզմի և սրտամկանի
ինֆարկտի նկատմամբ:
Արյան III խումբ: Արյան III խմբի ներկա
յացուցիչները՝հարցվածների 16 %–ը (թվով՝
8–ը), նախատրամադրվածություն ունեն
հաստ աղու ուռուցքների նկատմամբ: Այս
խմբում տարածված են լեղաքարային հի
վանդությունը և խոլեցիստիտը (լեղապար
կի բորբոքում) (հարցվածներից 4–ը), հա
ճախ են ունենում ընկճախտային վիճակներ
(հարցվածներից 4–ը), հանդիպում են նև
րոզներով տառապող հիվանդներ:
Արյան IV խումբ: Կազմում են հարցված
նե
րի 10 %–ը (թ
վով՝ 5–ը), տա
րած
ված են
վիրուսային հիվանդությունները (սուր շնչա
ռական վիրուսային վարակ, անգինա, ֆա
րինգիտ՝ ըմպանաբորբ) (հարցվածներից
2–ը), սիրտ–անոթային համակարգի հիվան
դությունները` աթերոսկլերոզը, սրտային
անբավարարություն, հիպերտոնիկ հիվան
դություն (հարցվածներից 4–ը), առավել
կայուն են խոցային, երիկամա–քարային,
մաշկային, թոքերի (թոքաբորբ, բրոնխիտ)
հիվանդությունների նկատմամբ:
ԵԶՐԱԿԱՑՈԻԹՅՈՒՆ
1.
Ա
րյան I (0) խումբ ունեցող մար
դիկ ակտիվ են, շփվող, ունեն ուժեղ կամք,
նվաճելու ձգտում, համարձակություն և հա
վակնոտություն: Գերակշիռ մասը էքստրա
վերտներ են, առավել հաճախ հանդիպում
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են` սանգվինիկ (45 %) և ֆլեգմատիկ (28 %)
(խառնվածքով մարդիկ: Նրանք հակված են
ստամոքսաաղիքային ուղու, սիրտանոթային
համակարգի հիվանդությունների, բարձր է
ընկալունակությունը վարակիչ և մաշկային
հիվանդությունների նկատմամբ:
2. Արյան II (A) խումբ ունեցող մարդիկ
ջանասեր են, համբերատար, պարտաճա
նաչ և իրատես, սիրում են ներդաշնակու
թյուն ու կարգուկանոն, սակայն համառ են,
շփվող՝ (էքստրավերտ) 55 %–ը, մելանխոլիկ
ները 46 % են կազմում, իսկ խոլերիկները`
33 %, հակված են ընկճախտային վիճակնե
րին, շաքարային դիաբետին, սրտի իշեմիկ,
լեղաքարային, ռևմատիկ և վահանաձև գեղ
ձի հիվանդություններին:
3. Արյան III (B) խումբ ունեցող մարդիկ
քաղաքավարի են, պահանջկոտ իրենց և շր
ջապատողների նկատմամբ, իշխող և ստեղ
ծագործող անհատներ են, անկանխատե
սելի և անկախ, սակայն դժվարությամբ են
որոշումներ ընդունում, նրանց 55 %–ը խոլե
րիկներ են, նախատրամադրվածություն ու
նեն խոլեցիստիտի (լեղապարկի բորբոքում),
լեղաքարային, նյարդային, վարակիչ հի
վանդությունների, նյութափոխանակության
խանգարումների նկատմամբ:
4. Արյան IV(AB) խումբ ունեցող մար
դիկ մտածողներ են: Նրանք զգացմունքային
են, զարգացած երևակայությամբ, նաև ազ
նիվ են, արդարամիտ, ընկերասեր: Այս մար
դիկ մեծ մա
սամբ ղե
կա
վար
վում են ոչ թե
բանականությամբ, այլ զգացմունքներով:
Նրանց մոտ խառնվածքի գերիշխող տիպ
չպարզեցինք, նախատրամադրվածություն
կա վիրուսային, սիրտանոթային համակար
գի հիվանդությունների:
Այսպիսով՝ արյան խմբի և բնավորության
փոխկապակցվածության իմացությունը կօգ
նի մարդուն ներդաշնակության մեջ ապրել
իր և շրջապատի հետ:
Արյան խմբերի և հիվանդությունների
նկատմամբ
նախատրամադրվածության
փոխկապակցվածության
իմացությունը
հնարավորություն կստեղծի իրականացնել
այս կամ այն հիվանդության կանխարգելու
մը, որոնք բնորոշ են արյան տարբեր խմբե
րով մարդկանց, ինչպես նաև պահպանել և
ամրապնդել առողջությունը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.
Թեստ–հարցաթերթիկ
«Խառնվածքի
տիպի որոշման Գ. Այզենկի թեստ»
Հրահանգ. Ձեզ առաջադրվում են հար
ցադրումներ, որոնց պահանջվում է պա
տաս
խա
նել «այո» կամ «ոչ»: Ձեր մտ
քին
եկած առաջին պատասխանը կհամարվի
ճիշտ: Ձեր պատասխանները` «այո» (+) կամ
«ոչ» (–), ֆիքսեք թղթի վրա:
1.	Հաճա՞խ եք ձգտում նոր տպավորու
թյունների, ուժեղ զգացողություններ ապրե
լուն:
2.	Հաճա՞խ եք ընկերների կարիք
զգում, ովքեր կարող են Ձեզ հասկանալ, կա
րեկցել:
3.	Դուք Ձեզ համարո՞ւմ եք անհոգ
մարդ:
4.	Ճի՞շտ է, որ Ձեզ համար շատ դժվար
է պատասխանել «ոչ»:
5.	Ձեր անելիքները կշռադատո՞ւմ եք
առանց շտապելու:
6.	Մի՞շտ եք պահում Ձեր խոստումնե
րը, նույնիսկ, եթե դա Ձեզ ձեռնտու չէ:
7.	
Հա
ճա՞խ են Ձեզ մոտ լի
նում տրա
մադրության անկումներ և բարձրացումներ:
8.	Սովորաբար Դուք խոսում և գործում
եք ա
րա՞գ և չեք ծախ
սո՞ւմ շատ ժա
մա
նակ
մտածելու վրա:
9. Երբ
ևէ Ձեզ դժ
բախտ զգա
ցե՞լ եք,
չնայած որևէ լուրջ պատճառ չի եղել:
10. Ճի՞շտ է, որ վե
ճի ժա
մա
նակ Դուք
պատրաստ եք ամեն ինչի:
……
57. Տառապո՞ւմ եք անքնությունից:
Թեստի
լրացման
աղ յուսակ
«Խառնվածքի տիպի որոշման Գ. Այզենկի
թեստ»
Ընդգծե՛ք Ձեր արյան խումբը (I, II, III, IV)
և ռեզուս պատկանելությունը (Rh+, Rh–)
№
1.
2.
…
57.

+/–

Արդյունք

Հուզականություն
Խառնվածք

Թեստավորման արդյունքների մշակում
Եթե «բանալու» պատասխանը համընկ
նում է Ձեր պատասխանի հետ, Դուք ավելաց
նում եք Ձեզ 1 միավոր, եթե չի համընկնում` 0:
Հավաստիության սանդղակ
Պատասխան «այո» 6, 24, 30 հարցերին:
Պատասխան «ոչ» 12, 18, 30 42, 54, 58 հար
ցերին: Հաշվեք գումարը: Եթե արդյունքը 4 և
ավելի միավոր է, ապա Ձեզ մոտ առաջացել
է, այսպես կոչված, սոցիալական ցանկալի
ություն` Դուք պատասխանել եք ոչ այնպես,
ինչպես կա իրականում, այլ այնպես, ինչպես
Դուք կցանկանայիք, կամ այնպես, ինչպես
ընդունված է հասարակության մեջ: Այլ խոս
քով ասած` Ձեր պատասխանները հավաս
տի չեն: Եթե արդյունքը ցածր է 4 միավորից,
ապա Ձեր պատասխաններն անկեղծ են:
Էքստրավերսիայի սանդղակ
Պատասխան «այո» 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22,
25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56 հարցերին:
Պատասխան «ոչ» 5, 15, 20, 29, 32, 34,
41, 51 հարցերին: Հաշվեք գումարը:
Հուզական կայունության սանդղակ
Պատասխան «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 հարցերին: Հաշվեք
գումարը: Գծեք կոորդինատների առանցք
ներ` հորիզոնական առանցք՝ «Էքստրավեր
սիայի սանդղակ», ուղղահայաց առանցք՝
«Հուզական կայունության սանդղակ»: Յու
րաքանչյուր սանդղակ 1–ից մինչև 24 հատ
վում են 12 կետում: Նշեք Ձեր ցուցանիշները
առանցքների վրա: Գտեք հատման կետը:
Կետը կարող է գտնվել առանցքի վրա, եթե
սանդղակներից մեկը համապատասխանում
է 12: Արդյունքը, որը Դուք ստացել եք, Ձեր
խառնվածքի գերիշխող տիպն է: Էքստրա
վերսիայի սանդղակով Դուք կարող եք տես
նել անհատականության ուղղվածության
տիպը` էքստրավերտ կամ ինտրովերտ: Ինչ
քան հատման կետը հեռու է կենտրոնից,
այնքան խառնվածքին բնորոշ հատկանիշ
ները լավ են արտահայտված:

Հավաստիություն
Էքստրավերսիա
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.
Հարցաթերթիկ «Արյան խմբերի և հի
վանդությունների փոխկապակցվածություն»
Յուրաքանչյուր հարցի դիմաց նշե՛ք այո/ոչ:
Ընդգծե՛ք Ձեր արյան խումբը (I, II, III, IV)
և ռեզուս պատկանելությունը (Rh+, Rh–)
1.	Հաճախակի՞ եք ունենում ալերգիկ
երևույթներ: այո/ոչ
2.	Ձեզ հաճախակի՞ են անհանգստաց
նում հոդացավերը: այո/ոչ
3.	Մարսողության խանգարման հետ
ևան
քով Ձեզ մոտ դիտ
վո՞ւմ են ստա
մոքս–
աղիքային ուղու խանգարումներ: այո/ոչ
4.	
Ձեզ մոտ դիտ
վո՞ւմ են ա
ղե
րի կու
տակման ախտանշաններ: այո/ոչ
5.	Ձեզ հաճախակի՞ է անհանգստաց
նում անքնությունը: այո/ոչ
6.	Հաճախակի՞ եք գրիպով վարակվում
և ունենում դրա հետևանքով առաջացող
բարդություններ: այո/ոչ
7.	Հաճախակի՞ եք ենթարկվում ընկ
ճախտի: այո/ոչ 		
8. Օրվա ընթացքում հաճախ՞ եք
արյան ճնշման տատանումներ ունենում:
այո/ոչ
9. Ունենո՞ւմ եք բութ կամ սուր ցավեր
կրծքավանդակի շրջանում: այո/ոչ
10.	Հաճախակի՞ եք հիվանդանում ան
գինայով: այո/ոչ
11. Ունե՞ք անոթների լայնացման խն
դիր: այո/ոչ
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12.	Հաճախակի՞ եք ունենում ցավեր
գոտկատեղի և մեջքի շրջանում: այո/ոչ
Հավելված 3.
Հարցաթերթիկ «Արյան խմբերի և կեն
սակերպի փոխկապակցվածություն»
1. Տարիքը ______
2. Ընդգծե՛ք Ձեր արյան խումբը (I, II, III,
IV), ռեզուս պատկանելությունը (Rh+, Rh–)
3. Ու
նե՞ք բու
ժում և խնամք պա
հան
ջող
առողջական շեղումներ _________________
4. Ինչպիսի՞ն է Ձեր սովորական օրաբա
ժինը: Ընդգծե՛ք ինչ բնույթի սնունդ եք սովո
րաբար նախընտրում (սպիտակուցային, ած
խաջրային, ճարպային):
5. Ինչպիսի՞ հիվանդությունների եք առա
վել հակված.
•	վարակիչ հիվանդություններ ______
_______________________________________
•
ստամոքս–աղիքային ուղու հիվան
դություներ (գաստրիտ, կոլիտ, ստամոքսի
խոց, լեղաքարային հիվանդություն) _______
_________________________________
•
շնչառական ուղիների հիվանդու
թյուններ (գրիպ, բրոնխիտ` բրոնխների լոր
ձա–թաղանթի բորրբոքում, թոքաբորբ, ըմ
պանաբորբ` ֆարինգիտ) ________________
•	նյութափոխանակության
հիվան
դություններ (ճարպակալում, հոդաբորբ)
_______
•	նյարդային հիվանդություններ ____
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_______________________________________
•
ալերգիկ հիվանդություններ (ալեր
գիկ ռինիտ, դերմատիտներ, դեղորայքային
և սննդային ալերգիա) ___________________
___________________________________
•	սիրտ–անոթային հիվանդություն

ներ ___________________________________
____
•
երիկամային և երիկամաքարային հի
վանդություններ_________________________
•	ներզատական հիվանդություններ
(շաքարային դիաբետ, խպիպ, բազեդով յան

հիվանդություն) ________________________

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Խուդավերդյան Դ. Ն., Ֆանարջյան Վ. Բ., Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ, Երևան, 2008, 720
էջ:
Ն. Ս. Հակոբյան, Ա. Ն. Հակոբյան, Բարձրագույն նյարդային գործունեություն, Երևան, 2005, 325 էջ:
Гальперин С. И., Физиология человека и животных, М,. «Высш. школа», 1987, 653 с.
Савченков Ю. И., Нормальная физиология человека, Ростов–на–Дону ,,Феникс’’ 2007, 443 էջ:
4 группы крови–4 пути к здоровью. Д՚Адамо П., Уитни К., Перевод с англ. Т. Ф. Зиновьев; Мн;
ООО Попурри 2001, 416 с. – (Серия «Здоровье в любом возрасте»).

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРУПП КРОВИ С ХАРАКТЕРОМ ЧЕЛОВЕК А И
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К БОЛЕЗНЯМ
Г. ОКС УЗЯН, К. ПЕТРОСЯН
В настоящее время большую актуальность приобрела взаимосвязь групп крови и образа
жизни современного человека и проблемы его исследования.
В зависимости от групп крови нами, в городе Гюмри, проведено исследование характе
ра человека, в частности темперамент, коммуникабельность, лидерские качества. А также,
в зависимости от групп крови проведено исследование предрасположенности к болезням.
Исследование проведено с помощью метода опроса и анкетирования (тесты Рогова, Айзенка).
В результате чего подтвердилась связь между характером человека, болезнями и группами крови.

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.
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ՄԵԼԱՆՅԱ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԴՊՐՈՑ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ
Դպրոցը
սոցիալ–մանկավարժական
համակարգ է, որի կրթական միջավայրում
աշակերտներն ինտեգրվում են ուսումնա
կան, սոցիալ–մշակութային և հոգեբանա
կան հարմարման արդյունքում: Սովորող
ների` կրթական նոր միջավայրում ակտիվ
ինտեգրման գործընթացում ձևավորվում են
ուսումնական գործունեության արդյունա
վետ իրականացման նոր կարողություններն
ու հմտությունները, խմբային և անհատա
կան ուսումնահետազոտական աշխատան
քի ձևերի յուրացումը:
Ակնհայտ է, որ դպրոցի մանկավարժա
կան կարևորագույն խնդիրն է հատկապես
առաջին դասարանցիների հետ աշխա
տանքը` ուղղված նոր համակարգում նրանց
արագ և արդյունավետ ինտեգրմանը, սոցի
ալական հարաբերությունների նոր համա
կարգում հարմարմանը, սոցիալական նոր
դերի յուրացմանը: Դպրոցի խնդիրն է սովո
րողի համար կենսական այդ բարդ փուլում
աջակցել նրան. ուսուցման նոր պայմաննե
րում որքան հնարավոր է արագ ինտեգրվե
լու աշակերտության շարքերում:
Չնայած նպատակային, բովանդակային
և գործընթացային բաղադրատարրերում
գոյություն ունեցող տարբերություններին`
կրթական յուրաքանչյուր աստիճանում հար
մարման և ինտեգրման գործընթացները
բնութագրվում են ընդհանուր և առանձնա
հատուկ տարբերություններով, որոնք արտա
ցոլում են կրթական տարբեր աստիճանների
կապակցվածության, շարունակականության
և սահուն անցման հիմնախնդիրը: Վերլուծե
լով կրթության տարբեր աստիճանների սա
հուն անցման հետ կապված բովանդակային
հիմնահարցերը` Ս. Խաչատրյանը կրթու
թյան ոլորտում համակարգված և համագոր
ծակցային աշխատանքի բացակայության
պատճառների թվում նշում է կրթության
կառավարման օղակներում տարբեր աստի
ճանների շարունակականության ապահով
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ման համար պատասխանատու կառույցներ
և պաշտոնյաներ չլինելը, կրթության միաս
նական հայեցակարգային փաստաթղթի
բացակայությունը: Բնականաբար, նշված
գործոնները մեծապես պայմանավորում են
աշակերտի` դպրոցական կրթության համա
կարգ սահուն անցման և հարմարման գոր
ծընթացի իրականացման արդյունավետու
թյունը (2, 34–39):
Դպրոցական կյանքի առաջին շրջանում
են ձևավորվում կրթական դրդապատճառնե
րը, որոնք հիմնվում են արժեքային կողմնորո
շումների, կենսական իդեալների, պահանջ
մունքների վրա: Այս տարիքում կենսական
ներուժը կենտրոնանում է նոր փոխհարաբե
րությունների, շփումների, հաղորդակցական
ոլորտի ընդլայնմանը, սովորողի սոցիալական
դերի յուրացմանը: Սկսվում է ակտիվ կենսա
դիրքի, աշխարհայացքի ձևավորման շրջանը,
աճում են սոցիալ–հոգեբանական և մշակու
թային պահանջմունքները (1, 72):
Էականորեն փոխվում է երեխաների
հուզական ոլորտը: Նոր միջավայրում կո
լեկտիվի ձևավորումն ընթանում է աշակեր
տի անհատականացման ներքին մղմամբ.
առաջնային են դառնում նոր միջավայրում
ինքնահաստատման, երբեմն մյուսներից
տարբերվելու, հեղինակություն ձեռք բերե
լու, ինքնատիպ լինելու ցանկությունը, խմ
բային գործունեության մեջ իր յուրովի դե
րակատարումն ունենալու միտումը (3, 53):
Կրտսեր դպրոց ընդունելությունը կապված
է կյանքի, գործունեության և կենցաղի էական
փոփոխությունների հետ: Ե. Գինգելը գրում
է, որ առաջին դասարանի աշակերտների
հարմարումն ընթանում է մի քանի փուլերով`
հարմարում ուսուցման նոր համակարգին,
հարմարում նոր ռեժիմի փոփոխությանը, ին
տեգրում նոր կոլեկտիվում (4, 158–160):
Դպրոցի կրթադաստիարակչական մի
ջավայր ինտեգրման գործընթացում առկա
են հետևյալ դժվարությունները`

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

•	կյանքի սովորական ռիթմի փոփո
խությունը,
•	հուզական ապրումները` կապված
նախադպրոցական, խաղային կոլեկտիվից
հեռանալու հետ,
•	նոր պայմաններում խաղի, հանգս
տի և ուսուցման օպտիմալ ռեժիմի պահ
պանման կարողությունների ոչ բավականա
չափ ձևավորվածությունը,
•
ինքնակառավարման ցածր մակար
դակը,
•
ուսումնական գործունեությամբ ծան
րաբեռնվածությունը, որը շատ հաճախ նյար
դահոգեկան լարվածություն է առաջացնում,
•	տեղեկատվական հոսքի մեջ կողմ
նորոշվելու հետ կապված դժվարությունը,
•	համադասարանցիների և ուսուցիչ
ների ներկայությամբ հրապարակավ ելույթ
ունենալու վախը, կաշկանդվածությունը,
հաղորդակցման հմտությունների պակասը,
համադասարանցիների և ուսուցիչների հետ
հաղորդակցման, հարաբերություններ ձևա
վորելու անվճռականությունը,
•	նոր միջավայրում հոգեբանական
անհարմարավետությունը, հաճախումների
ամենօրյա վերահսկողության գործընթացից
դժգոհությունը և այլն:
Բնականաբար, նշված դժվարություն
ներն ի հայտ են բերում ֆիզիոլոգիական,
կենսաբանական,
սոցիալ–մշակութային
և հոգեբանական բազմաթիվ գործոններ,
որոնք էական փոփոխություններ են առա
ջացնում երեխաների վարքի և գործունեու
թյան` տարիների ընթացքում ձևավորված
կարծրատիպերի մեջ:
Քանի որ միջավայրի և գործունեու
թյան ձևերի փոփոխությունը բարդ գործըն
թաց է, ապա նրանում առանձնացվում են
այդ միջավայրում ինտեգրման և հարմար
ման՝ միմյանց հաջորդող մի քանի փուլեր և
շրջաններ: Ի. Ն. Սիմաևան առանձնացնում
է կրթական գործընթացում սովորողների
հարմարման հետևյալ փուլերը` ֆիզիոլոգի
ական (մոտ երկու շաբաթ), հոգեբանական
(մոտ երկու ամիս), սոցիալ–հոգեբանական
(մինչև երեք տարի) (8, 62):
Օ. Վ. Գլինկինան առաջադրում է սովո
րողների հարմարման երեք փուլ` նախնա
կան, ընդհանուր և առարկայական–մասնա
գիտական (5, 12–16):

Ա. Յու. Պետրովն առանձնացնում է սոցի
ալ–մշակութային նոր միջավայրում առաջին
դասարանցու հարմարման հետևյալ փուլերը`
•	նախնական փուլ. անհատը կամ
խումբը գիտակցում է, որ պետք է համապա
տասխան վարքագիծ դրսևորի նոր միջա
վայրում, սակայն դեռևս պատրաստ չէ այդ
միջավայրում ընդունված նորմերն ու արժեք
ներն ընդունելու,
•
խմբի անդամները դրսևորում են
փոխըմբռնում և փոխադարձ հանդուրժողա
կանություն միմյանց վարքի նկատմամբ,
•
ակկոմոդացիա, այսինքն` անհատն
ընդունում է նոր միջավայրում ընդունված
որոշ արժեքներ և նորմեր, դրսևորում նոր
խնդիրներին, պահանջներին համապա
տասխան վարք,
•
ասիմիլ յացիա, այսինքն` խմբի, ան
հատի և միջավայրի արժեքների լիակատար
համընկնում (7, 40–43):
Հոգեբանական տեսանկյունից կրթա
կան միջավայրում հարմարման գործըն
թացն իրականանում է չորս փուլով: Առա
ջին` նախապատրաստական փուլը կապված
է առաջին դասարանցու ինքնորոշման և հո
գեբանական պատրաստության ձևավորվա
ծության հետ` հաղթահարելու համար դպրո
ցում հարմարման առաջին շրջանում առկա
դժվարությունները: Երկրորդ` կողմնորոշիչ
փուլը կապված է տվյալ դպրոցի առանձնա
հատկությունների, դպրոցի ավանդույթների,
ներքին կանոնների, նորմերի, պահանջնե
րի յուրացման հետ: Երրորդ` գնահատողա
կան փուլում սովորողներն իմաստավորում
են իրենց կրթական համոզմունքները [78,
331–336]:
Վ. Պ. Կոնդրատովան դիտարկում է կրտ
սեր դպրոցում աշակերտների հարմարման
հետևյալ երեք փուլերը`
•
առաջին փուլում իրականանում է
դպրոցի կրթական միջավայրի նոր պայ
մաններին օրգանիզմի պատասխան հոգե
կան հակազդում, որը տարբեր անհատների
համար տարբեր տևողություն ունի, սակայն
հիմնականում ավարտվում է առաջին կիսա
մյակի ընթացքում,
•
երկրորդ փուլը ներառում է հար
մարողական մեխանիզմների և հոգեկան
գործընթացների վերակառուցումն ըստ մի
ջավայրի պահանջների և ավարտվում է երկ
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րորդ կիսամյակում,
•
երրորդ փուլը կայուն հարմարման
փուլն է, երբ ավարտվում են հարմարողա
կան հակազդումները. սովորաբար այդ
փուլն ավարտվում է առաջին դասարանի
վերջում (6, 27–29):
Մեր կարծիքով դպրոցի կրթական մի
ջավայր ինտեգրման կարևոր պայմաններ
են սովորողի հաղորդակցման մակարդակը,
ուսուցչի աջակցությունը: Կարևոր են նաև
սովորողի անձնային առանձնահատկու
թյունները, հուզական ներաշխարհը, բնա
վորությունը, խառնվածքը, բարոյակամային
որակները, հետաքրքրությունները, պատկե

րացումները, աշխարհընկալումը, հակումնե
րը, ինքնակառավարման կարողությունը:
Կրտսեր դպրոցում սովորողների ին
տեգրման դժբվարությունների բացահայտ
ման համար մեր կողմից իրականացվել է
սոցիոլոգիական հարցումներ Երևանի մի
քանի դպրոցներում աշխատող դասվարնե
րի շրջանում:
Ներկայացնենք արդյունքները.
Հարց 1. Ի՞նչ դժվարությունների են հան
դիպում առաջին դասարանցիները դպրոց
ոտք դնելուն պես:
ա. ուսումնական, բ. սոցիալական, գ.
հոգեբանական, դ. այլ

Տրամագիր 1.

Հարցման արդյունքները վկայում են,
որ կրստեր դպրոցականների շրջանում
հարմարման գործընթացում առավել գե
րակշռում են հոգեբանական դժվարություն
ները՝ 39,4 %, ինչը խոսում է հոգեբանական
ծառայությունների անհրաժեշտության մա
սին: Հոգեբանական դժվարություններից
նշում էին դրական փոխհարաբերություննե
րի ձևավորելը, երեխաներն ունենում են հու
զական ապրումներ` կապված մանկապար
տեզից, խաղերից հեռանալու հետ:
Հարցված մանկավարժների 25,2 %–ը
նշեց, որ դժվարությունները հիմնականում
ուսումնական են, քանի որ երեխաները ման
կապարտեզից, խաղային վիճակներից մի
անգամից տեղափոխվում են ուսումնական
հստակ մշակված ու սահմանված միջավայր,
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որտեղ առաջնայինը ուսուցումն է: Նրանք
մատնանշում էին ուսումնական տեղեկատ
վությունը յուրացնելու և համակարգելու դժ
վարությունները: Հարցված դասվարների
29,8 %–ն էլ նշում է, որ առաջին դասարա
նում երեխաները հիմնականում հանդիպում
են ինտեգրման սոցիալական դժվարություն
ների, նոր կոլեկտիվում հարմարմանը, ժա
մային գրաֆիկին, նոր միջավայրում ընդուն
ված նորմերին և կանոններին:
Հարց 2. Կրտսեր դպրոցականները
առաջինը ումի՞ց են ակնկալում աջակցու
թյուն:
ա. դասվարից, բ. ծնողներից, գ. սոցի
ալական մանկավարժից, դ. ընկերներից,
ե. հոգեբանից
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Տրամագիր 2.

Հարցման մասնակից դասվարների կար
ծիքով երեխաների 32,2 %–ը աջակցություն
առաջինը սպասում է դասվարից: Սա բա
ցատրվում է նրանով, որ դասվարն օրվա մեծ
հատվածը երեխաների հետ է և աջակցում
է նրանց՝ նոր միջավայր արդյունավետ ին
տեգրմանը: Հարցվածների 41,1 %–ը գտնում
է, որ երեխաները աջակցությունը հիմնակա
նում սպասում են ծնողներից, և սա բնական
երևույթ է այդ տարիքում, քանի որ նրանք
դեռևս շատ են կախ
ված ծնող
նե
րից, և
իրենց պաշտպանը, իդեալը ծնողն է: Հարց
վածների 11,2 %–ը գտնում է, որ երեխաների
ինտեգրման դժվարությունները սոցիալա
կան մանկավարժի խնդիրն է, սակայն այսօր
ոչ բոլոր դպրոցներում է աշխատում սոցի
ալական մանկավարժ: 12,3 %–ը դժվարու
թյունների հաղթահարման աջակցությունը
փնտրում է հոգեբանական ուղղորդված գոր

ծունեության մեջ, սակայն նույնպես պետք է
փաստենք, որ ոչ բոլոր դպրոցներում է այ
սօր աշխատում հոգեբան:
Այսպիսով՝ ուսումնառության առաջին շր
ջանում դպրոցի կրթական միջավայր սովո
րողների ինտեգրումը սոցիալ–մշակութային
նոր միջավայրում նոր հարաբերությունների
ձևավորման գործընթաց է, որում առանձ
նանում են ուսումնական, հոգեբանական,
սոցիալ–մշակութային և մասնագիտական
ուղղությունները: Դպրոց ինտեգրման գոր
ծընթացի արդյունավետությունը մեծ չափով
կախված է ուսուցչի անձնային և մասնա
գիտական որակներից, մանկավարժական
տակտից և սոցիալ–մշակութային կոմպե
տենցիաների ձևավորվածությունից, հաղոր
դակցման ճկուն, ըստ իրավիճակի ոճերի
տիրապետման հմտություններից:
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ТРУДНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
М. СЕДРАК ЯН, А. АРУТЮНЯН
В статье рассматривается трудности интеграции начальных школьников. Обоснована,
что процесс интеграции представляет собой сложный процесс, который требует четкой со
циально–педагогической поддержки. Представлены некоторые результаты опросов, кото
рые показали важность педагогической поддержки и его участники реализации.

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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ԻՌԵՆԱ ՍԱՐՅԱՆ

ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՎՐԱ: ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
Թմրամոլությունը` որպես սոցիալական
չարիք, մարդկությանը հայտնի է դեռևս հնա
գույն ժամանակներից: Այն իր խոր արմատ
ներով ու նոր դրսևորումներով տարածում է
գտել գրեթե ամբողջ աշխարհում և վերածվել
է մարդկության առջև ծառացած գերխնդրի:
Թմրամոլության սպառնալիքն առաջին պլան
է մղվել ի շահս միջուկային պատերազմի
վտանգի: Այն անմիջական և իրական վտանգ
է ներկայացնում ոչ միայն առանձին անհա
տի, այլև ազգի առողջության, իրավակարգի
և պետության անվտանգության համար` բա
ցասաբար անդրադառնալով երկրների սոցի
ալ–տնտեսական զարգացման, քաղաքական
ու միջազգային հարաբերությունների վրա:
Թմրամոլությունը չի շրջանցել նաև մեր
հանրապետությունը: Հայ երիտասարդության
մի մասի համար թմրամոլությունը դարձել է
հիվանդագին կիրք, յուրօրինակ կենսաոճ,
անգամ՝ քրեականացված միջավայրում հեղի
նակություն ձեռք բերելու արագ միջոց: Փոխ
վել են ոչ միայն մասշտաբները, այլև տարի
քային սահմանները:
Եթե թմրադեղի օգտագործումը սկզբնա
պես կապվում է հաճույքի արտասովոր զգա
ցողության կամ հոգեկան ընկճվածության
հաղթահարման հետ, ապա ավելի ուշ` թմ
րասովից («լոմկա») դուրս գալու, դրա ելքերի
խենթագին որոնումների հետ: Հաճախ թմ
րամոլներն իրենց արդարացնում են «կայֆի»`
հաճույքի վիճակը երկարացնելու նկատա
ռումներով:
Թմրամոլության առանձնակի սոցիալա
կան վտանգավորությունը ոչ միայն այն է,
որ թմրանյութերի օգտագործումը քայքայում
է անհատին, նրան զրկում մարդկային նկա
րագրից, այլ նաև այն, որ թմրամոլությունն
ինքնին իրավախախտում է, իսկ հաճախ նաև`
ծանր հանցագործությունների պատճառ:
Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու
թյան և թմրամոլության պատճառներն ու
պայմանները բազմաբնույթ են` սոցիալ–տն

տեսական, մշակութաբանական, ընտա
նեա–դաստիարակչական,
արտադրական,
ժամանցային, իրավապահ (անվստահություն
իրավապահ մարմիններին) և այլն: Այսպիսով
թմրաբիզնեսի և թմրամոլության որոշիչներն
իրենցից բարդ համալիր են ներկայացնում,
որտեղ բոլոր բաղադրիչներն էլ ունեն կարևոր
նշանակություն և ենթակա են բազմակողմա
նի հետազոտության:
Կոկա բույ
սը վա
ղուց է հայտ
նի Հա
րա
վային Ամերիկայի հնդկացիներին, իսկ կոկայի
տերևները ծամելու սովորույթը հնդկացիների
մոտ պահպանվել է մինչև այժմ: 1860 թ. գեր
մանացի քիմիկոս Ալբեր Նիմանը սինթեզում է
մի ակտիվ ալկալոիդ և անվանում «կոկային»,
որից հետո այն հայտնի դարձավ ողջ արևմ
տյան աշխարհում: Այն օգտագործվում էր որ
պես անզգայացնող միջոց վիրահատություն
ների ժամանակ և տարբեր հիվանդություններ
բուժելու համար: Սակայն ժամանակին պարզ
դարձավ, որ այն թունավոր է և դուրս եկավ
բժշկության ասպարեզից: 1970–ականներից
կոկայինամոլությունը սկսում է տարածվել
ամբողջ աշխարհում: Ներկայումս ամենա
կայուն սպառողը Եվրոպան է: Իսկ ԱՄՆ–ում
հատուկ ազգային ծրագիր մշակվեց նախա
գահի հովանու տակ, որով երիտասարդներին
գրավում էին սպորտի, քաղաքականության,
արվեստի բնագավառներ, որպեսզի հեռու
պահեն թմրամոլությունից:
Ինչ վերաբերում է թմրաբիզնեսին, ապա
այն իր ֆինանսական գործարքների մասշ
տաբով զենքի առևտրից հետո գրավում է երկ
րորդ տեղը: Աշխարհում շուրջ 200 մլն. մարդ
ներգրավված է այդ ոլորտում: Թմրաբիզնեսը
հանդիսանում է միջազգային ահաբեկչության
ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը:
Թմրամիջոցների ամենախոշոր մաքսա
նենգ փոխադրումները կատարվում են վեր
գետնյա ուղիներով և առևտրային նավերով:
Փոխադրումներն իրականացվում են նաև
«սուրհանդակների» միջոցով, որոնք թմրամի
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ջոցները թաքցնում են իրենց մարմնում, հա
գուստի, ուղեբեռի մեջ:
Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությու
նում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու
թյունը չի կարող համեմատվել ամերիկյան,
եվրոպական կամ ասիական մի շարք երկրնե
րում տիրող իրավիճակի հետ, սակայն վերջին
տարիներին գրանցվել է այս տեսակի հանցա
վորության աճ, իսկ դա արդեն անհանգստաց
նող հանգամանք է [1, 3–6]:
Ժամանակակից պայմաններում չի կարե
լի սահմանափակվել միայն թմրամիջոցների
կամ հոգեներգործուն նյութերի անօրինական
շրջանառության գոյության հիմնահարցերի
հաստատմամբ: Անհրաժեշտ է խորապես ու
սումնասիրել կոնկրետ սոցիալական գործըն
թացները, հասարակական կյանքի և բնու
թյան կոնֆլիկտային հակասությունները:
Կարելի է առանձնացնել պարագաների 3
խումբ, որոնք ծնում և օժանդակում են թմրա
մոլության տարածմանը` սոցիալ–հոգեբանա
կան, կազմակերպա–կառավարչական և կուլ
տուր–դաստիարակչական:
•	Սոցիալ–հոգեբանական պարագա
ներին վերաբերում են հասարակական հո
գեբանության այն բացասական երևույթնե
րը, որոնք երկար ժամանակ ներգործում են
երիտասարդության գիտակցության և կամքի
վրա: Թմրամոլության հիմնահարցը հիմնա
կանում երիտասարդական է: Ստի, երկերե
սանիության ընդհանուր ֆոնի վրա երիտա
սարդությունն ավելի է հեռանում բարոյական
հիմքերից, առաջացնում է անհավատություն:
Անհավատությունը ծնում է սպառողակա
նության փիլիսոփայության (գռփողակա
նության), անտարբերության, օտարացման,
«քաղցր կյանքի» ետևից ընկնելու, հանցագոր
ծությունների և այլ բացասական երևույթներ:
Այդպիսի պայմաններում հատկապես խոցելի
են անչափահասներն ու երիտասարդությու
նը: Ծնողները, ուսուցիչները, մամուլը ասում
ու գրում են մեկ բան, իսկ կյանքում կատար
վում է մեկ այլ բան: Դա ծնում է թերահավա
տություն, պասիվություն, ամեն ինչ մոռանալու
ձգտում:
•	Կազմ ակ երպ ա–կառ ավ արչ ակ ան
բնույթի հանգամանքները կապված են այն
բանի հետ, որ երկար ժամանակ թմրամո
լության հիմնահարց մեր երկրում գոյություն
չուներ, կամ այն անտեսում էին: Արդյունքում
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հարկ եղած միջոցներ չէին ձեռնարկում կա
կաչի և կանեփի աճեցման տեղերի պահ
պանության համար, բացակայում էր հարկ
եղած վերահսկողությունը թմրադեղերի վրա
դեղատներում, հիվանդանոցներում, ձեռնար
կություններում դրանց վերամշակման ժամա
նակ, պահեստներում պահպանելու ժամա
նակ [2, 36–37]:
•	Կուլտուր–դաստիարակչական հան
գամանքների մասին խոսելիս, պետք է հիշել,
որ գոյություն ունեն հասկացություններ` «ըն
տանեկան դեֆիցիտ», «սոցիալական քաղց»,
երբ երեխան մեծանում է առանց ուշադրու
թյան և հոգատարության, առանց անհրա
ժեշտ շփման, ծնողների հետ ոչ լիարժեք հա
րաբերությունների, ծնողների վատ օրինակ
ծառայող միջավայրում: Նորածինն իր հետ
չի բերում բարություն կամ չարություն, վար
քի ձևեր: Այդ որակների ձևավորումը մարդու
մեջ սկսվում է զրոյից: Նշանակում է` մարդու
հոգեբանական դրսևորումները հանդես են
գալիս արտաքին պայմանների ազդեցու
թյամբ [5, 42]:
Երեխաները, որոնք կյանքի անբարեն
պաստ պայմանների զոհ են, ունեն ցածր ինք
նագնահատական, վրեժ լուծելու ցանկություն,
ատելություն ծնողների և ուսուցիչների նկատ
մամբ, որոնք կարծես, չեն հասկանում իրենց:
Չկարողանալով բացատրել իրենց նկատ
մամբ վատ վերաբերմունքը` նրանք դիմում
են ալկոհոլի, թմրանյութի օգտագործմանը,
ինքնասպանության փորձեր են կատարում:
Սառնությունը, երեխայից հրաժարումն ու հե
ռացումը, ջերմության և քնքշանքի բացակա
յությունը ծնողների կողմից, վնասում են երե
խայի նուրբ հո
գին, դարձ
նում նրան դա
ժան
և հրում «այլ կյանքի ու միջավայրի», որտեղ
նրան կհասկանան, չեն դատապարտի: Հե
տևաբար ընտանիքում պետք է ստեղծվի բա
րոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ, որտեղ
երեխան կզգա իրեն պաշտպանված ու պի
տանի մարդ: Պետք չէ շատ խիստ գնահատել
երեխայի վատ առաջադիմությունը, արարքը,
չլսելու և չենթարկվելու ցանկությունը: Պետք
չէ միանգամից կիրառել պատժի ամբողջ ուժը:
Պատիժը դաստիարակության մեջ համար
վում է արդյունավետ, երբ երեխան այն համա
րում է անհրաժեշտ և իր արարքների բնական
հետևանք: Պատիժը չափազանց սուր գործիք
է: Այն պետք է կի
րառ
վի նուրբ տակ
տով և

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

զգուշորեն` առաջին հերթին նկատի ունենա
լով մանկավարժական էթիկայի «Մի վնասիր»
պահանջը: Պատիժը պահանջում է ոչ միայն
անհատական մոտեցում, այլև իրադրության
առանձնահատկությունների
հաշվառում`
օբյեկտիվ և ճիշտ գնահատում: Պետք է երե
խաներին սովորեցնել պատիժներն ընդունել
արժանապատվությամբ և կամավոր:
Պատիժն օգնում է երեխային հասկանալու
իր կատարած արարքների սխալ և անընդու
նելի լինելը շրջապատի համար և իր անձնա
կան ճակատագրի տեսանկյունից: Պատիժը
ոչ թե երեխայի անձնավորության, այլ նրա
արարքի բացասական գնահատման ձևն է:
Պատիժը պետք է օգնի երեխային դառնալու
լավը, իր վատ արարքը հաղթահարելու և շր
ջապատի հետ համերաշխության դուռ բացի
երեխայի առաջ [6, 265]:
Պատիժը ոչ արդարացի է, ոչ օբյեկտիվ կի
րառելու դեպքում երեխայի մոտ առաջանում
են միայնակության, ձանձրույթի զգացումներ,
որոնք ծնում են նախանձ հասակակիցների
նկատմամբ, անհանգստություն, ընկճվածու
թյուն, վախեր կամ ագրեսիա, ստախոսություն,
կռվարարություն, ցածր ինքնատիրապետում,
աշխատելու նկատմամբ դժկամություն, ճա
նաչողական հետաքրքրությունների թուլու
թյուն: Այս ամե
նը կա
րող են հան
գեց
նել այն
բանին, որ թմրանյութը երեխային դարձնի
կամազուրկ, դիմադրելու անկարող, միևնույն
ժամանակ, այն երեխաները, որոնք սթրեսի
չեն ենթարկվել, ընտանիքում դրական լիցքեր
և սեր են ստացել, վստահ են իրենց ուժերի
վրա, կարող են նույնիսկ փորձել թմրանյութը
և հրաժարվել հետագա օգտագործումից` բա
վարարելով հետաքրքրությունը:
Ինչպես մարմինը սննդի պահանջ ունի,
այնպես էլ հոգին կարիք ունի հոգեբանական
շփման: Ծնողի և երեխաների միջև վստա
հությունը և մտերմությունը առաջին կարևոր
արգելքն է, որ պաշտպանում է թմրանյութի
օգտագործումից: Այս դեպքում ծնողը տեղ յա՞կ
է, թե ինչով է հետաքրքրվում իր երեխան, ո՞ւմ
հետ է շփվում, ո՞ւր է գնում, հաճախ ընկերների
հետ տանն են հավաքվում, չեն մեկուսանում
ու չեն հեռանում ծնողներից:
Իսկ եթե ծնողները նկատում են, որ իրենց
երեխան չի պատմում, թե ինչով է զբաղվում,
ուր է գնում, խուսափում է մեծերի ներկայու
թյունից և ուշադրությունից, ուրեմն նա հա

ճախում է «փակ» խմբեր, որոնք ունեն իրենց
մշտական այցելուները, նորեկները քիչ են և
ենթարկվում են դաժան պահանջների: Այդ
պիսի երեխաների մոտ ձևավորվում են բա
րոյական այլ նորմեր, նոր որակներ, որոնք
տարբերվում են հասարակությանը ծանոթ
բնութագրերից: Ազատություն ասելով` հաս
կանում են ծնողների արգելքներից, դպրո
ցական պարտականություններից, հասարա
կական–բարոյական նորմերից ազատ լինել:
Այդ մշակույթի համար արժեքներ են անար
խիայի իդեալները` ազատ սեռական հարա
բերությունները, քայքայող երաժշտությունը,
զարմացնող արտաքին տեսքը` դաջվածքներ,
սառը զենք և այլն: Մինչդեռ բարոյականու
թյունն անձնական բնութագիր է, որը իրար
է միացնում այնպիսի որակներ, ինչպիսիք
են բարությունը, պարզությունը, անձնական
մաքրությունը, արդարամտությունը, աշխա
տասիրությունը,
կարգավորվածությունը,
կարգապահությունը և կոլեկտիվիզմը: Եթե
այսպիսի կանոններ չլինեին, ապա արարքը
կգնահատվեր տարբեր դիրքերից, ու բնական
է, որ մարդիկ չէին կարողանա ճիշտ գնահա
տել արարքը և չէին ունենա միասնական կար
ծիք [6, 346]:
Հա
ճախ ծնող
նե
րի մոտ հարց է ծա
գում,
թե ինչո՞ւ հենց իրենց երեխան է դարձել թմ
րամոլ, իսկ մյուսները` ոչ: Պարզապես պետք է
իմանալ, որ որոշ տեսակի անձնավորություն
ներ ավելի զգայուն են արտաքին գործոնների
ազդեցության նկատմամբ, որոնք դրդում են
թմրամոլության: Դրանք այնպիսի բնավորու
թյան գծեր ունեն, ինչպիսիք են նյարդային,
զգայական անհասունություն, վարքի կարգա
վորման անկարողություն, նպատակ դնելու և
դրան հասնելու անկարողություն:
Այդ ամենին նպաստում են.
•
ծնողների կողմից չափազանց մեծ
հոգատարությունը, հատկապես եթե երեխան
միակն է: Ծնողը տրամադրում է մեծ ազատու
թյուն, բոլոր պարտականություններից ազա
տում է, կատարում է բոլոր ցանկությունները:
Կյանքում, հանդիպելով որոշ բարդություննե
րի, որոնցից արդեն չի կարող խուսափել, պա
տանին փորձում է թեթևացնել և անհոգ դարձ
նել կյանքը թմրանյութի միջոցով,
•	չափից ավելի խիստ վերաբերմուն
քը, անհանդուրժողականությունը, զգայական
սառնությունը ծնողների կողմից: Երեխան կա
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րիք ունի քնքշանքի, սիրո, հասկացողության,
բայց, չստանալով այդ ամենը, նա հակառակ
վում է ծնողների կողմից ներկայացվող պա
հանջներին և պարտականություններին:
Իսկ թմրանյութը ստեղծում է սիրո երևա
կայական աշխարհ: Հատկապես 12–15 տարե
կան դեռահասների հոգին է շատ ընկալունակ:
Որպես կանոն ծնողները երեխայի վարքագծի
փոփոխությունը չեն կապում թմրանյութի օգ
տագործման հետ և այդ մասին տեղեկանում
են ամենավերջինը: Գոյություն ունեն մի շարք
իրեր, առարկաներ, որոնք օգտագործում են
թմրամոլները: Եթե ծնողը հայտնաբերում է
տա
նը այդ ի
րե
րից, պետք է զգու
շա
նալ, ու
սումնասիրել երեխայի սենյակը:
Դրանցից են.
1.
Ծխախոտի տուփեր և թղթեր, ինք
նուրույն ծխախոտ փաթաթելու համար: Խո
ղովակներ և ունելիներ, ֆիլտրեր և լարեր
խողովակները մաքրելու համար: Այս ամենը
կիրառվում է մարիխուանայի օգտագործման
ժամանակ:
2. Ապակու կամ հայելու կտոր, դեղերի
փոքր տարաներ կոկայինի կիրառման հա
մար, ածելիներ սպիտակ փոշիով կամ դարչ
նագույն կեղտով պատված:
3. Լաթեր, որոնցից տոլուոլի հոտ է գա
լիս, մետաղ յա տարաներ, առանձին դատարկ
տուփեր, մազի լաքի, նիտրոներկերի, բեն
զինի, դատարկ կամ լիքը տարաներ, թղթից
կամ պլաստիկից տոպրակներ, որոնցից քի
միական նյութերի հոտեր են գալիս և մնում են
քիմիական–ինգալ յանտ նյութերի օգտագոր
ծումից:
4. Ներարկիչներ, մրոտած գդալներ,
պլաստիկ քարտեր, բամբակի կտորներ,
որոնք մնում են հերոինի ներերակային օգտա
գործումից:
5. Եթե ծնողը նկատում է, որ երեխան
տանը քիչ ժամանակ է անցկացնում, հե
տաքրքրությունների շրջանակը գնալով նե
ղանում է, երեխան չի ցանկանում շփվել ծնող
ների և բարեկամների հետ, երեխայից զգում է
տարօրինակ հոտեր, միշտ գումար է խնդրում,
առանց բացատրելու, թե ինչի համար է, ան
հետանում են տան իրերը, երեխան դարձել է
փակ ակումբների այցելու, եթե տանը հայտն
վել են այնպիսի գրքեր, որոնց հեղինակներն
են Կաստանեդան և Բերրոուզը [4]: Այս դեպ
քում բոլոր կասկածները հիմնավորվում են:
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Հարգելի ծնողներ, եթե դուք դեռ կասկածում
եք, որ ձեր երեխան թմրանյութ է օգտագոր
ծում, անմիջապես հանձնեք մեզի և արյան
ընդհանուր քննություն` թմրանյութ պարունա
կելու կասկածով:
Օփիատներ և նրա մետաբոլիտների քի
միա–թունաբանական անալիզի համար ու
սումնասիրում են արյան պլազման կամ շի
ճուկը: Մորֆինի ներարկումից մի քանի րոպե
անց նկատվում է նրա ազդեցությունը: Բայց
հետո մորֆինի պարունակությունը արյան մեջ
կտրուկ նվազում է։ Ընդունած մորֆինի 80
%–ը օրգանիզմից հեռացվում է մեզի միջոցով
8 ժամում: Բայց մորֆինի հետքեր կարող են
նկատվել 72–100 ժամվա ընթացքում: Մորֆի
նի պարունակությունը մազերի մեջ կախված է
նրա կիրառման հաճախականությունից: Եթե
մազերում մորֆինը քիչ է 0,3 նգ/մգ–ից, որո
շակի չէ, 0,3–0,7 նգ/մգ–ի դեպքում կոդեինի
չարաշահում է, իսկ մինչև 1,5 նգ/մգ` հավանա
կան է մորֆինի կամ հերոինի չարաշահում և
թմրամոլություն [7, 271]:
Կանաբինոիդները ծխելիս արյան մեջ
ներծծվում են մի քանի րոպեում, բայց մետա
բոլիզմի արագացման հետ կապված նրանց
պարունակությունը արագ նվազում է արյան
մեջ և բաշխ
վում է հյուս
վածք
նե
րում (լյարդ,
երիկամ):
Կանաբինոիդներ խմելիս` արյան մեջ
ներծծվում են դանդաղ` 1,5–3 ժամում: Սրանք
հիմնականում կուտակվում են լյարդում: Օր
գանիզմից դուրս են բերվում 20% մեզի, 80%
կղանքի միջոցով [7, 278–279]:
Կո
կաին ծխե
լիս ա
րյան մեջ նրա պա
րու
նակությունը մաքսիմումի հասնում է 5 րոպե
ում, իսկ հետո արագ նվազում է: Ներարկման
դեպքում թմրանյութն ազդում է 0,5–2 րոպե
ում: Կոկաին օգտագործողների ենթամաշ
կային ճարպաշերտում նրա պարունակությու
նը մնում է 40 շաբաթ: Կոկաինը կուտակվում է
մազերում և գլխուղեղում: Կոկաինի պարունա
կությունն օրգանիզմում կարելի է որոշել նաև
թքի և քրտինքի միջոցով [7, 286–288]:
Բոլոր նյութերը, որոնց օգտագործումից
կարող է կախվածություն առաջանալ, բաժան
վում են 3 խմբի.
1.
Նյարդային համակարգը ճնշող նյու
թեր` հոգեդեպրեսանտ (հոգեմետ) ա/ օփիու
մային խմբի նյութեր` մորֆին, օմնոպոն, կոդե
ին, հերիոն, պրոմեդոլ, ֆենտամիլ և այլն:
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բ) հանգստացնող և քնաբեր միջոցներ –
բարբիտուրաթթվի ածանցյալներ` նատրիումի
էթամինալ, ֆենոբարբիտալ, նոկսիրոն, ռելա
դորմ, ռելանիում, ֆենազեպամ, նատրիումի
օքսիբուտիրատ:
2. Գրգռող, խթանող ազդեցությամբ
նյութեր – կոկաին, ֆենամին, պերվիտին,
էֆեդրոն, էքստազի, սիդնոֆեն, սիդնոկարբ,
կոֆեին:
3. Հալ յուցինոգեն հատկություններով
նյութեր – հաշիշ, մարիխուանա, ԼՍԴ, ֆենցիկ
լիդին, պսիլոցիբին, մեսկալին, ինգալ յանտներ
(բենզին, ացետոն, տոլուոլ, լուծիչներ, սոսինձ
ների մի քանի տեսակներ), ցիկլոդոլ, կլիպսոլ:
Անցել է ապրանքային դեֆիցիտի ժամա
նակը, և խանութներում կան տարբեր տեսա
կի մատչելի նյութեր` լաքեր, լուծիչներ, լվացող
միջոցներ և այլն: Նման առատ տեսականում
հասանելիության պատճառով երեխաների
մեջ կարող է տարածվել ներշնչելու ձգտումը:
Փորձելով թմրանյութը` պատանին հաս
կա
նում է, որ այն թեթ
ևաց
նում, մեղ
մում և
հարթեցնում է տհաճ ապրումները: Այս պա
րագայում շատ կարևոր է ծնողների ճիշտ
կողմնորոշումը և ժամանակին միջոցներ ձեռ
նարկելը: Ծնողը պետք է համոզի երեխային,
որ թմրանյութի քայքայող ազդեցությունից
նա շատ շուտով կկորցնի հիշողությունը, չի
կարողանա ոչ միայն համակարգչով խաղալ,
աշխատել, այլ նույնիսկ գիրք կարդալ: Պետք
է բացատրել պատանուն, որ նա կդառնա իմ
պոտենտ: Միևնույն ներարկիչների օգտագոր
ծումից փոխանցվում են ՁԻԱՀ–ը, հեպատիտ
C–ն, որոնք նրան կդարձնեն հաշմանդամ:
Պետք է բացատրել պատանուն, որ այդ վիճա
կը հիվանդություն է, իսկ հիվանդներին բժշ
կական հսկողություն է պետք: Ինչպես մյուս
հիվանդությունները, այնպես էլ թմրամոլու
թյունը պետք է բուժվի, իսկ եթե ծանր վիճակը
չվերահսկեն, այն կբերի մահվան:
Կան բազում սխալներ, որոնք թույլ են տա
լիս ծնողները` չգիտակցելով պահի լրջությու
նը: Ահա դրանցից մի քանիսը.
1.
«Ջայլամի» դիրքորոշում – գրեթե
ամեն մի ծնող, իմանալով, որ երեխան թմրա
նյութ է օգտագործում, փորձում է ինքն իրեն
հա
մո
զել, որ ա
մեն ի
նչ այն
քան էլ վատ չէ:
Խնդրի հերքումն ավելի է խորացնում վիճա
կը: Շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ թմրանյութը
բերում է հիվանդությունների կամ մահվան:

Մյուսները, գիտենալով այս ամենը, հետաձ
գում են մասնագետին դիմելու պահը, ամեն
կերպ քողարկելով չարիքը:
2. Թմրամոլության նկատմամբ ոչ ճիշտ
վերաբերմունք: Ծնողներն այս հիվանդությու
նը համարում են խայտառակություն: Ցավոք
դրան նպաստում է շրջապատի բացասական
կարծիքը և վերաբերմունքը: Մարդիկ մոռա
նում են, որ թմրամոլությունը ծանր, անբուժե
լի հի
վան
դու
թյուն է: Ու
րեմն մար
դը պետք է
բուժվի, ոչ թե քննադատվի: Դրա համար շատ
լուրջ պետք է վերաբերվել երեխայի կողմից
առաջին անգամ թմրանյութ օգտագործելու
փորձին:
3. Ծնողները խուճապի են մատնվում:
Քանի որ երեխայի առողջության ծանր բեռը
միշտ ընկնում է մայրերի ուսերի վրա, պետք
է հիշել, որ նման դեպքերում միայնակ ոչ մի
բան հնարավոր չէ փոխել: Բժշկությունն ան
զոր է հոգեբանական ծանր վիճակները հաղ
թահարելու մեջ: Դրա համար ծնողները պետք
է հանդիպեն այլ թմրամոլների ծնողների, հա
րազատների հետ, հաճախեն ծնողների օգ
նության խմբակներ, որտեղ, փոխանակումով,
կարող են ձեռք բերել գիտելիքներ, թե ինչպե՞ս
ճիշտ հոգեբանական հարաբերություններ
կառուցել երեխայի հետ:
4. Վախերից ազատում – սխալ է կենտ
րոնանալ միայն սեփական խնդիրների վրա,
պետք է հիշել, որ ծանր իրավիճակներին հա
ջորդում են դրական փոփոխություններ [4]:
Բայց այս
տեղ սպաս
վում է մեծ աշ
խա
տանք` հարկավոր է զգալիորեն ակտի
վացնել սոցիալական պրոֆիլակտիկան,
ապահովել պատասխանատվության անխու
սափելիությունը, կատարելագործել ոչ միայն
ներպետական նորմատիվային բազան, այլև
միջպետական մակարդակի նորմատիվային
բազան: Անհրաժեշտ է համապետական մա
կարդակով մշակել և ընդունել թմրամիջոց
ների և հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի
շրջանառության դեմ պայքարի ծրագիր: Այդ
պայքարում պետք է մասնակցեն ոչ միայն
իրավապահ մարմինները, այլև հասարա
կական կազմակերպությունները, ուսումնա
կան հաստատությունները, զանգվածային
լրատվության բոլոր միջոցները, առանձին
քաղաքացիները` հանուն ներկա և ապագա
սերունդների առողջ կենսակերպի և բնա
կանոն զարգացման [3, 53]:
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕК А.
ПРОФИЛАКТИК А НАРКОМАНИИ
И. САРЯН
Знакомство человечества наркотическими средствами. Причина и условия наркомании.
Общество признает наркоманию, как социальное зло. Семья и родители должны быть ин
формированы о разных проявлениях наркомании. Вовремя выявлять и предотвращать со
циальное зло на государственном уровне.

THE HARMFUL EFFECTS OF DRUGS ON THE HUMAN BODY (ORGANISM).
THE PREVENTION OF THE USAGE OF DRUGS IN THE COMMUNITY
I. SARYAN
The introduction of drugs to humanity. Reasons and conditions for narcotism. Narcotism as
an evil to the society. Family and parent’s awareness of drug addiction.
Timely defection and prevention of drugs.
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Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ո Ւ Թ Յ ԱՆ Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ВЯЧЕСЛАВ ЕДИГАРЯН

ДВИГАТЕЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИК А
ПИАНИСТА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ1
В художественном творчестве одной из са
мых важных проблем всегда была и остается
проблема техники. Для древних греков это по
нятие было синонимом искусства, мастерства.
Ко времени возникновения фортепиано и по
явления трудов об искусстве игры на этом инст
рументе различные дефиниции этого термина
в общих чертах утверждали похожую мысль о
том, что техника – это умение. Умение «делать»
музыкальное произведение.1
В первой половине XIX века одновременно
с возникновением культа виртуозности возрас
тают требования к исполнительской технике
пианистов. Появляются специальные жанры
– гаммы, упражнения, этюды, – призванные
улучшать чисто двигательную сторону исполни
тельского процесса2. Древнее синкретическое
понятие «техне» в исполнительской и педаго
гической практике получило одностороннее
механистическое определение. Характерно наз
вание труда Луи Кёлера «Механика как осно
ва техники» (1857). Ключевым понятием стала
«скорость» – скорость движения, иногда – ско
рость мышления. «Лихорадка виртуозности»
заставляла теоретиков и практиков не только
основное внимание уделять двигательной сто
роне исполнительского процесса, но и изоб
ретать различные, порой совершенно безум
ные, приспособления для развития гибкости и
активности пальцев пианиста. С конца ХIX до
середины ХХ века выдающиеся музыканты –
Й.Брамс, Ф.Бузони, А.Корто, М.Лонг – создают
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 полно
ценных художественных произведений, которые сегодня
звучат как в учебных классах, так и в концертных залах.

сборники фортепианных упражнений. Специ
альные, строго регламентированные техничес
кие экзамены проводятся в учебных заведени
ях.
В ХХ веке в теоретических и методических
трудах постепенно все больше внимания начи
нает уделяться содержательной стороне испол
нительского искусства. Интонационная теория
(ее становление и бурное развитие) стала инст
рументом, позволяющим аргументированно
трактовать музыкальное содержание. А после
работы К.А.Мартинсена «Индивидуальная фор
тепианная техника на основе звукотворческой
воли» (1930) рассматривать фортепианную тех
нику только как чисто двигательный процесс
стало невозможно. Со второй половины ХХ ве
ка в методических трудах все чаще встречается
термин «художественная техника».
В работе А.Бирмак, которая так и называ
ется «О художественной технике пианиста»
(1973), автор дает такое определение предме
ту своего исследования: «В отличии от чистой
моторики, технику, направленную на выполне
ние художественных задач, мы называем худо
жественной» [1, с.8]3. Однако в самой большой
главе, посвященной методу воспитания худо
жественной техники, преимущественное вни
мание уделяется… двигательным проблемам.
В 80–90–х годах продуктивное определе
ние художественной техники пианиста дает
В.Сраджев: «художественная техника предстает
как система исполнительских (преимуществен
но психомоторных) навыков, имеющих конк
ретную музыкально–целевую направленность,
обусловленную содержанием интерпретируемо
го произведения, особенностями творческого
мышления пианиста, и зависящих от уровня
3 Некорректность определения состоит в том, что в его
понятийной части использован сам определяемый термин
(“на выполнение художественных задач”).
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развития двигательной техники, степени ее уп
равляемости» [2, с.14]. Разделяя исполнительс
кую технику пианиста на два вида, В.Сраджев
художественную технику надстраивает над
двигательной. Двигательную он определяет
как «систему обобщенных психомоторных на
выков», не имеющих художественную направ
ленность. Исследователь абсолютно прав, ког
да говорит о необходимости конкретизировать
достаточно размытое понятие «исполнительс
кая техника», поскольку одни музыковеды ис
пользуют его при рассмотрении двигательно
моторных процессов, другие – при описании
средств музыкальной выразительности. Од
нако, говоря о путях формирования художест
венной техники исследователь (Сраджев В.)
постоянно сбивается на характерные показате
ли двигательной техники, такие как координи
рованность и автоматизированность движений.
Таким образом, пути воспитания пианиста,
в узком (двигательно–техническом) смысле сло
ва, исследованы весьма досконально, а пробле
ма воспитания музыканта по–прежнему возла
гается на… Природу.
Не случайно, в работах, посвященных вос
питанию пианистической техники, нет резуль
тативной опоры на современные достижения
в развитии интонационной теории. Эти две
сферы исследований существуют сегодня как
бы параллельно, не пересекаясь друг с другом1.
С точки зрения теоретического анализа такой
подход может быть и приемлем. Однако в мето
дике обучения, в практической работе по вос
питанию техники эти два подхода нуждаются в
глубоком синтезе.
В практической работе педагога, обучаю
щего игре на музыкальном инструменте, раз
ведение исполнительской техники на двига
тельную и художественную в конечном счете
порождает противоречия между «правильным»
и «выразительным» исполнением. В результате
рождается так называемая «педагогика нотно
го текста», которая свою основную задачу ви
дит в обучении грамотному исполнению нот
ного текста и полагает, что выразительности
научить нельзя. Поэтому она (эта педагогика)
1
В статье музыкально исполнительская техника
рассматривается сквозь призму техники пианиста. Однако
затронутые автором проблемы характерны также для
исполнителей на других инструментах.
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обычно проходит мимо изучения выразитель
ных средств, как ком
по
зи
торс
ких, так и ис
полнительских. Подобная педагогика самодос
таточна, иногда вполне успешна, однако не
направлена на слушателя. Возникающий раз
рыв связи между исполнителем и слушателем
оставляет «простого» слушателя безразличным.
«Простой» слушатель – это образованный лю
битель музыки, который ждет от исполнителя
художественных откровений.
Сколько решений, катастрофических для
судеб молодых талантов, было принято на раз
личных конкурсах в пользу «правильных» ис
полнений. Однако «простой» слушатель всегда
был на стороне выразительного, идущего «от
сердца к сердцу» исполнения.
Фундаментальные противоречия возни
кают при подготовке исполнителей в консер
ваториях и подготовке педагогов музыки для
общеобразовательных школ в педагогических
вузах. Общеизвестно, что подготовленный по
«лауреатской методике» выпускник консервато
рии не умеет работать с детьми вообще, а тем
более в общеобразовательной школе. Он не мо
жет ввести ребенка в мир Музыки, не научен
приемам тактичной вербализации музыкально
го содержания.
В педагогических же вузах популярен ло
зунг–девиз: «Мы не готовим исполнителей».
И хотя лозунг по сути своей направлен против
воспитания виртуозов, против опоры на воспи
тание двигательной техники музыканта, воспи
танием же «художественной техники» тоже не
занимаются.
Здесь (в педагогических вузах) множество
причин, из которых отметим лишь некоторые:
1) преподавательский состав – в основном те же
выпускники консерваторий, многих из которых
учили по «лауреатской методике»; 2) отсутствие
в педагогических вузах, как правило, высоко
качественных, хорошо интонирующих инстру
ментов, на которых только и можно обучать вы
разительному исполнению2.
Отсюда у преподавателей и студентов оста
ется один путь – развитие двигательной техни
ки и «правильное» исполнение нотного текста.
А как показывает практика, музыканты обучен
2
Здесь нельзя не отметить замечательные работы
Августы Викторовны Малинковской, во многом
закрывающие эти лакуны.
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ные таким способом безразличны «простому»
слушателю. В нашем случае это будущий уче
ник общеобразовательной школы, абсолютно
простой (без кавычек) и неопытный слушатель,
которого еще надо научить понимать Музыку…
Некоторые педагоги–практики совершенст
вованием техники занимаются непосредственно
в работе над самим художественным произве
дением. Так, например, Анастасия Вирсаладзе,
занимаясь со своей внучкой Элисо Вирсалад
зе не проходила с ней инструктивных этюдов
ХIX века, проблемы классической техники ре
шались в процессе работы над сочинениями
Моцарта. Конечно, подобные эксперименты
возможны с особо одаренными учениками. Так
в режиме острой нехватки времени работают и
многие исполнители.
Основная же часть педагогов, работая над
техническим материалом (инструктивные этю
ды, гаммы, упражнения), не упускают из вида
интонационную выразительность исполнения,
понимая, что безжизненные, неодухотворен
ные двигательные навыки в дальнейшем не

стыкуются с живым организмом музыкального
произведения, а иногда, подобно вирусу, унич
тожают его естественное дыхание.
О важности художественного подхода к
инструктивному материалу пишет О.Шульпя
ков: «отсутствие художественного образа еще
не означает, что звучание должно быть лише
но всякого художественного начала». И далее
пишет о том, как выдающийся скрипач М.По
лякин, работая над гаммами и упражнениями,
«доставлял своим слушателям громадное нас
лаждение и прежде всего необыкновенной кра
сотой звучания» [3, с.86].
Без сомнения педагог музыки в общеоб
разовательной школе должен быть техничес
ки оснащенным исполнителем. В процессе его
подготовки следует использовать самый раз
личный материал, развивающий двигательно
моторную часть исполнительского аппарата.
Однако специфика его будущей деятельности
в качестве обязательного условия требует на
сыщения всего инструктивного технического
материала интонационной выразительностью.
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րիայում և պրակտիկայում» հոդվածում դիտվում է մեթոդական աշխատանքներում հաճախ
հանդիպող` դաշնակահարի տեխնիկայի մասնատում շարժողականի և գեղարվեստականի
վրա: Քննարկվում է այս մասնատման տեսական և պրակտիկ նպատակահարմարությունը:
Այդ տեսակետում դիտվում է հանրակրթական դպրոցի երաժշտության մանկավարժի տեխ
նիկական պատրաստվածության հարցը:

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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ԱԶՆԻՎ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ

Գ. ՉԹՉՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գ. Չթչյանը 20–րդ դարի հայ կոմպոզի
տորների այն մեծանուն ներկայացուցիչնե
րից է, որն իր արդյունավետ ու բազմակող
մանի գործունեությամբ մեծապես նպաստել
է հայ երաժշտական մշակույթի զարգացմա
նը:
Գ. Չթչյանը ստեղծագործել է բազմաթիվ
ժանրերում: Նա հեղինակ է սիմֆոնիկ եր
կերի, գործիքային անսամբլների, ռոմանս
ների, երգերի, խմբերգերի: Կոմպոզիտորի
ակտիվ գործունեության շնորհիվ ընդլայնվել
են ազգային ռոմանսների շրջանակները:
Իրենց վառ անհատականությամբ, պատկե
րավոր և ինքնատիպ մտածողությամբ աչքի
են ընկնում Գ. Չթչյանի սիմֆոնիկ և կամե
րային գործերը: Կոմպոզիտորի լավագույն
սեղծագործությունները բարձր գնահատան
քի են արժանացել և իրենց պատվավոր
տեղն են գրավել պրոֆեսիոնալ կատարող
ների նվագացանկերում, ինչպես մեր երկ
րում, այնպես էլ արտասահմանում (2, 5):
Գ. Չթչյանի ստեղծագործական գործու
նեության մեջ կարևոր տեղ են գրավում ման
կական ստեղծագործությունները: Տարիներ
շարունակ նա մեծ նվիրումով հայ մանուկնե
րի է նվիրել իր երաժշտական մտահղացում
ները՝ հարստացնելով մեր ժամանակների
մանկական երաժշտական մշակույթը բազ
մաթիվ երգերով, խմբերգերով, գործիքային
մանրանվագներով, սիմֆոնիկ ստեղծագոր
ծություններով:
Մեծ է Գ. Չթչյանի մանկավարժական
գործունեությունը դպրոցներում, ուսումնա
կան այլ հաստատություններում:
1953 թվականից սկսվում է Գ. Չթչյանի
մանկավարժական գործունեությունը, սկզ
բում՝ Կ. Սարաջևի անվան երաժշտական
դպրոցում, այնուհետև՝ 1971 թվականից
Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում:
Մեծ վաստակ ունի Գ. Չթչյանը որպես ման
կա
վարժ: Սի
րե
լով իր գոր
ծը՝ նա ջանք չի
խնայում իր աշակերտներին ապագա մաս
նագետ–երաժիշտներ, ստեղծագործողներ
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դարձնելու գործում: Գ. Չթչյանի լայնածա
վալ ստեղծագործական գործունեության մեջ
կարևոր նշանակություն ունի նրա մանկա
վարժական գործունեությունը: Հատկապես
մեծ է Գ. Չթչյանի ներդրումը հանրակրթա
կան դպրոցի երեխաների երաժշտագեղա
գիտական դաստիարակության բնագավա
ռում:
Գ. Չթչյանը երկար տարիներ եղել է ՀԼ
ԿԵՄ կենտկոմի պիոներական խորհրդի,
այնուհետև ՀԱՄԽ–ի մանուկների և պա
տանիների գեղագիտական դաստիարա
կության խորհրդի անդամ և Հայկական
ռադիոյի մանկապատանեկան հաղորդում
ների խմբագիր: 1953 թվականից մինչ օրս
Գ. Չթչյանը աշխատում է Կ. Սարաջևի ան
վան երաժշտական դպրոցում` դասավան
դելով «Կոմպոզիցիա» առարկան (2, 22–23):
Գ. Չթչյանը, կարևորելով մանկական
նվագարանների դերը երեխաների կյան
քում, իր մանկավարժական գործունեության
ընթացքում ընդգրկել է մանկական խաղա
լիքներ և նվագարաններ` դրանցով կազմե
լով նվագախումբ դասարանում: Գ. Չթչյանը
պատ
մում է, որ ա
մեն ան
գամ՝ դա
սի վեր
ջին 15–րոպեն, երեխաները նվագում էին իր
կազմած որևէ ստեղծագործության պարտի
տուր:
Երեխաները անհամբեր սպասում էին
դասի վերջին, որպեսզի իրենց նվագախում
բը նվագեր, իսկ ինքը նստում էր դաշնամու
րի մոտ ու նվագում: Երեխաները հետևում
է
ին նրան և ե
րբ գա
լիս էր նրան
ցից որ
ևէ
մեկի հերթը, ուրախացած նվագում էր և եր
ջանկանում [1]:
Ըստ Գ. Չթչյանի՝ մանկական նվագա
րանները մեծ ազդեցություն ունեն երեխա
ների ընդհանուր երաժշտական զարգաց
ման վրա: Նա գտ
նում է, որ այս ա
մե
նը
երաժշտական տեսակետից երեխաներին
շատ է զարգացնում:
Գ. Չթչյանը կոնսերվատորիայում դասա
վանդում է «Խմբերգային վերադաշնակում»
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առարկան, որի հիմնադիրն է եղել հենց
ինքը: Այս առարկայի շնորհիվ ուսանողնե
րը կարողանում են մշակումներ կատարել
տարբեր կոմպոզիտորների ստեղծագործու
թյուններ, համաշխարհային, ինչպես նաև
հայկական կոմպոզիտորական և ժողովր
դական երգեր:
Կոմպոզիտորը ոչ միայն բազմաթիվ խմ
բերգերի հեղինակ է, նա նաև խմբերգային
վերադաշնակումներ է կատարել, ինչպես
նաև գրել է ձեռնարկներ «Երգչախմբային
վերադաշնակման հայկական երաժշտու
թյան հիման վրա»: Երկու ձեռնարկներն էլ
երկու հատորից են կազմված և նոր գրված
աշխատանքներ են:
Գ. Չթչյանը գրել է նոր ծրագիր «Խմբեր
գային վերադաշնակում», որտեղ ներկայաց
ված են նրա մեթոդական աշխատանքները
(այս ձեռնարկները և «Խմբերգային վերա
դաշնակում» ծրագիրը դեռ ձեռագիր վիճա
կում են) [1]:
Իր մանկավարժական գործունեության
ընթացքում Չթչյանը ունեցել է շատ ուսա
նողներ և հատկապես խմբավար ուսանող
ներ, որոնք երգչախմբային մեծ գործունեու
թյուն են ծավալել Հայաստանում:
«Հարություն Կոդաբաշյանը իմ լավա
գույն ուսանողն էր, նա այնպիսի մշակում
ներ էր կա
տա
րում, շատ ըն
դու
նակ մարդ
է»,– ասում է Գ. Չթչյանը [1]:
Նրա ուսանողներից է եղել նաև Ռոբերտ
Մլքեյանը, որը Պետական կամերային երգ
չախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլ
խավոր դիրիժորն է:
Գ. Չթչյանը կարևորում է իր ուսանողնե
րի մեջ սովորելու ցանկությունը և ձգտումը:
«Միշտ ուզում եմ, որ իմ ուսանողները լավ սո
վորեն, ես իմ գիտելիքները սիրով եմ հանձ
նում նրանց, երբեք ոչ մի բանի իմիջիայլոց
չեմ մոտեցել, միշտ խոր և մեծ պատասխա
նատվությամբ բոլոր հարցերում, իսկ ման
կավարժությանը առավել ևս»,– ասում է Գ.
Չթչյանը [1]:
Գ. Չթչյանի մանկական ստեղծագործու
թյունները, որոնք ուղղված են երեխաներին,
մեծ դեր են կատարել նրանց համակողմանի
և ներդաշնակ դաստիարակության դործում:
Գ. Չթչյանը իր երգերը ստեղծելիս առաջ
նորդվել է մանկավարժ–հոգեբանի բարձր
մտածողությամբ՝ երաժշտության միջոցով

բացահայտելով մանուկների ներաշխարհը:
Մեծ է Չթչյանի երաժշտագեղագիտական
գործունեությունը դպրոցներում, երաժշտա
կան ուսումնական այլ հաստատություննե
րում: Իր աշխատասիրության և մեծ եռանդի
շնորհիվ Գ. Չթչյանը կարողանում էր ստեղ
ծագործական բարեկամություն ստեղծել բո
լոր նրանց հետ, ովքեր զբաղվում էին աճող
սերնդի դաստիարակությամբ, և նրանց հետ
համագործակցելով՝ նորանոր ուղիներ որո
նում երեխաների կյանքն ավելի բովանդա
կալից և գեղեցիկ դարձնելու համար:
Հայկական մանկական երաժշտության
ոլորտում կա որոշակի սահմանված լավ
ավանդույթներ: Հայտնի է, թե ինչ նշանա
կություն ունի Կոմիտասի դաստիարակչա
կան դերը, որը հատկապես վերաբերում էր
մանկական ժողովրդական երգերի կատար
մանը:
«Երեխան իր զգացմունքները արտահայ
տում է երգերում, երեխայի զգացմունքների
ուղղությունը համապատասխանում է երգի
և պարի դրսևորման միջոցով: Մանկական
երգեցողությունը շատ կարևոր է ապագա
քաղաքակրթության համար»,— գրել է Կո
միտասը:
Մանկական երգեր ստեղծելու համար Գ.
Չթչյանը հիմնվում է երեխաների բնական
ունակությունների վրա` խաղի, շարժման,
պարի:
Երաժշտական մանկավարժական տա
րիքային տարբեր խմբերում տարբեր նշա
նակություն ունեն Գ. Չթչյանի ստեղծագոր
ծությունները: Բոլոր տարիքային խմբերի
համար երկար տասնամյակներ նրա ստեղ
ծագործություններն ունեն դաստիարակչա
կան նշանակություն: Նա ստեղծել է երկեր
մանուկների և մեծահասակների համար: Գ.
Չթչյանի ստեղծագործություններից յուրա
քանչյուրը ճիշտ իր նպատակին է ծառայում,
քանի որ կոմպոզիտորը լավ է տիրապետում
տարբեր տարիքի երեխաների հոգեբանա
կան առանձնահատկություններին: Մանուկ
ներին հասցեագրված Գ. Չթչյանի ստեղ
ծագործությունները անկեղծ են և գրված են
մանկավարժի բարձր մտածողությամբ: Կեր
պարների վառ ինքնատիպությունը մանկա
կան աշխարհազգացողության և պատկերա
ցումների ճշմարտացի վերարտադրությունն
այս գործերի կենսականության համոզիչ
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երաշխիքն են: Մանկական աշխարհում լայն
տարածում են ստացել կոմպոզիտորի ջու
թակի և դաշնամուրի մանրանվագները, ան
սամբլային ժողովածուները, մի քանի տաս
նյակի հասնող երգերն ու խմբերգերը:
Այս
բոլոր
ստեղծագործությունները,
հատկապես մանկական երգերն ու խմ
բերգերը իրենց երաժշտական ազգային
լեզվամտածողությամբ
դաստիարակչա
կան մեծ նշանակություն ունեն երեխաների
երաժշտական ճաշակի ձևավորման համար:
Ստեղծագործական աշխատանքը Գ. Չթչյա
նը համատեղում է երաժշտա–հասարակա
կան և մանկավարժական գործունեության
հետ: Նա մեծ նվիրումով մինչ օրս եռանդուն
մանկավարժական գործունեություն է ծավա
լում:

Գ. Չթչյանը 1980 թ. արժանացել է ԵԽՍՀ
արվեստի վաստակավոր գործչի կոչմանը,
2009 թ.՝ ՀՀ Մովսես Խորենացի մեդալի, ՀՀ
մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի,
իսկ 2011 թ. ՀՀ ժողովրդական արտիստի
պատվավոր կոչմանը:
Գ. Չթչյանի ստեղծագործություններն
աշակերտներին ներկայացնելիս բոլոր մի
ջոցներն ու ձևերը ծառայեցնել մեկ նպատա
կին. այնպես անել, որպեսզի կոմպոզիտորի
երաժշտությունը դառնա երեխաների սե
փականությունը, նրանք ճանաչեն և սիրեն
մեծ կոմպոզիտորի` իրենց համար գրված
ստեղծագործությունները: Գ. Չթչյանի ստեղ
ծագործությունները աճող սերնդի գեղագի
տական դաստիարակության ուղղորդող աղ
բյուրն են:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Անձնական զրույցներ կոմպոզիտոր Գ. Չթչյանի հետ (Մարտ, 2016 թ.):
«Գեղունի Չթչյանը մանուկներին» (Օգնություն գրադարաններում երեխաների հետ տարվող գեղա
գիտական աշխատանքը ղեկավարողներին), Եր., 1973 թ. Հայկական ՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրու
թյուն Խնկո Ապոր անվան հանրապետական մանկական գրադարան (43 էջ):
Մ. Մազմանյան, Գ. Չթչյան, Յու. Յուզբաշյան, «Երաժշտություն» դասագիրք V–VI դասարանների
համար, չորրորդ հրատարակություն, Եր., «Լույս» հրատարակչություն, 1973 թ., 190 էջ:
Յու. Յուզբաշյան, Ա. Փահլևանյան, Վ. Ավետիսյան, Երաժշտությունը 1–4–րդ դասարաններում, ու
սուցչի մեթոդական ձեռնարկ, «Զանգակ–97» հրատարակչություն, Եր., 2008 թ., 119 էջ:
Сусанна Аматуни, Жизнь и творчество Гегуни Читчян, «Аргеш», Ер., 2003 с. 160:

ПЕДАГОГИЧЕСК АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. ЧИТЧЯНА
А. БАРЕГАМЯН
Представляя ученикам произведения велокого композитора Г. Читчяна, надо использо
вать все средства и фопмы, которые должны служить большой цели. Сделать так, чтобы
музыка композитора стала собственногтью детей. Они должны знать и любить произведе
ния великого композитора, написанные дия них.
Произведенея для будущего поколения являются направляющим источником для эстети
ческого воспитания.

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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Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆՆ Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ ԱՆ Յ ԱՆ
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
ՀԱԿՈԲ ԿԻՐԱԿՈԶՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅՈՒՄ
Ուսուցչի պատրաստման հիմնախնդիրն
արդիական է բոլոր երկրների կրթության
պատասխանատուների համար: Գործիմաց,
արհեստավարժ, իր աշխատանքը սիրող
ուսուցիչների պակաս ունեն անգամ զար
գացած երկրները: Կրթության ոլորտը, լի
նելով պահպանողական, շարունակական
ինտեգրման, այլ երկրների կրթական տա
րածքների հետ երկխոսության միտում ունի:
Դեռևս գոյություն չունի որևէ մանկավար
ժական հանրություն, որը չձգտի փորձի փո
խանակման: Այստեղ խոսքը ուսուցչի պատ
րաստման ծրագրերի մասին է, որոնք շատ
դեպքերում փոխառվում կամ պատճենվում
են առանց դրանց տեսական, մեթոդաբա
նական, գործնական հիմքերի իմաստավոր
ման և անդրադարձի:
Համապատասխան երկխոսություն իրա
կանացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան գիտատեսական պատ
րաստվածություն, ինչպես նաև օտար լեզու
ների իմացություն, քանի որ ուսուցչի պատ
րաստման ծրագրերը հարուստ կրթական
ավանդույթներ ունեցող երկրներում շարու
նակաբար փոփոխվում, կատարելագործ
վում են:
Ակնհայտ է, որ ուսուցչի պատրաստման
ծրագրերի շարունակական արդիականաց
ման գործոնները ոչ միայն կրթական են,
այլև արտակրթական՝ տնտեսական, ֆի
նանսական, հասարակական, քաղաքական
և այլն:
Այդ առումով կարևորվում է հատկապես
Մեծ Բրիտանիայում ուսուցչի պատրաստ
ման փորձի ուսումնասիրությունը, քանի որ
այն ուսուցչի պատրաստման գործում հասել
է շոշափելի հաջողությունների:
Համապատասխան գիտամանկավար

ժական գրականության ուսումնասիրու
թյու
նը ցույց է տա
լիս, որ ու
սուց
չի պատ
րաստման գործը Մեծ Բրիտանիայում լավ
հիմքերի վրա է դրված: Ընդ որում՝ ուսուցչի
պատրաստման որոշ ծրագրեր կարող են
որոշակի տեղայնացման և փոփոխություն
ներից հետո ներդրվել նաև ՀՀ–ում: Օրինակ՝
Անգլիայում ապագա ուսուցիչները պետք է
անցնեն փորձաշրջան (tutoring), որը կարող
է տևել մե
կից մինչև ե
րեք տա
րի (Бас
ка
ев
2008, 2):
Հայ մանկավարժների համար նորույթ է
նաև այն, որ Մեծ Բրիտանիայում ուսուցիչը
պետք է ներգրավվի ներդպրոցական ուսուց
ման մեջ: Ընդ որում՝ այդպիսի ուսուցումն
ապահովում է կառավարությունը: Այդ նպա
տակով ստեղծված են մանկավարժական
ուսուցման դրամաշնորհի շրջանակներում
հատուկ ֆոնդեր: Դպրոցների օգնությունը
տրվում է պայմանագրով կրթության կա
ռավարման օրգանների, բուհերի, մասնա
վոր խորհրդականների կողմից: Ըստ այդմ՝
լրիվ դրույքաչափով աշխատող ուսուցիչները
պետք է տարվա ընթացքում գոնե հինգ օր
լինեն պարապմունքներից ազատ: «Կրթու
թյան նախարարությունն առաջարկում է
նվազագույնը հինգ օրից երեքը նվիրել ուսու
ցիչների ներդպրոցական ուսուցմանը» (Бас
каев 2008, 7):
Ակնհայտ է, որ բավականին դժվար է
հասկանալ, ավելին՝ կիրառել հետդիպլո
մային մակարդակում գործնական կողմնո
րոշման ծրագրային երթուղիները, քանի որ
տվյալ երթուղին իրականացվում է կոնկրետ
բուհերի լավագույն շրջանավարտների հա
մար նախատեսված ծրագրի հիման վրա
(School Direct): Նույնը վերաբերում է ոչ ման
կավարժական պրոֆիլի մասնագետների և
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բակալավրերի համար նախատեսված վե
րապատրաստման ծրագրին (School Direct
(salaried)), ինչպես նաև պահեստազորային
զինվորականների համար նախատեսված
ծրագիրը (Troops to Teachers) (Абазовик
2010, 5):
Այդ ծրագրերի մյուս տարբերությունն այն
է, որ հնարավորություն են ընձեռում դպրոց
ներին ինքնուրույն վարձակալել և պատրաս
տել ուսուցիչներ: Դպրոցի ղեկավարությունն
ուսուցիչների պատրաստման և վարձակա
լության հարցերին ձևականորեն չի մոտե
նում:
Ընդհանուր առմամբ, Մեծ Բրիտանիա
յում ծրագրերը շրջանառվում են հստակ խմ
բաքանակով: Ծրագրերի առաջին խմբաքա
նակը հնարավորություն է տալիս ստանալու
հումանիտար բնագիտական կամ մանկա
վարժական գիտությունների բակալավրի
աստիճան: Այդպիսի ծրագրերից առանձ
նանում են երեք հիմնական երթուղի կամ
ծրագրային ուղղություն.
1.
կրթության ոլորտում արդեն աշ
խատող մարդկանց համար մեկ կամ երկու
տարվա ծրագրեր,
2. երեք–չորսամյա ցերեկային (հինգ–
վեցամյա ցերեկային–հեռակա) պրոֆիլային
մանկավարժական կրթություն (առաջին աս
տիճանը բակալավրիատ որակավորված ու
սուցչի կարգավիճակի շնորհմամբ),
3. երեք–չորսամյա ցերեկային (հինգ–
վեցամյա ցերեկային–հեռակա) ծրագրեր
ընդհանուր մանկավարժական կրթության
համար (բակալավրիատի առաջին աստի
ճան):
Երկրորդ և երրորդ կրթական ուղինե
րը նախանշող ծրագրերը բնորոշ են բարձ
րագույն մասնագիտական կրթությանը:
Հիմնականում դրանք նախատեսված են
3 տարվա համար: Հայ մանկավարժական
հանրության համար նորույթ է այն, որ օտար
լեզվի ուսուցչի համար գործում են չորսամյա
«սընդվիչ դասընթացները» (sandwich cours
es), որոնք ներառում են արտասահմանում
մի տարի փորձաշրջան անցնելու պահանջը:
Մյուս տարբերությունն այն է, որ բուհեր
և քոլեջներ ընդունվելու անցումային միա
վորները տարբեր բուհերում տարբեր են,
չնայած նույն ուղին ընտրած ուսանողները
նույն չափորոշիչներով են քննվում և ընդուն
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վում բուհ: Ըստ Մեծ Բրիտանիայի բուհեր և
քոլեջներ ընդունվելու կենտրոնացված ծա
ռայության տվյալների (UCAS)՝ անցումային
միջին գնահատականը 2013–2014 ուստա
րում Քեմբրիջի համալսարանում 556 էր,
իսկ Իստ Լոնդոնում՝ 214 (University Subject
Tables 2014):
Ակն
հայտ է, որ ՀՀ բու
հե
րի միջև վար
կանիշային ցուցանիշով այդպիսի շոշափելի
տարբերություն չկա:
Ուսուցչի պատրաստման ծրագրերի վեր
լուծությունը ցույց է տալիս, որ ուսանողները
կարող են ընտրել և ստանալ բակալավրի
կամ մագիստրոսի աստիճան միաժամա
նակ երկու պրոֆիլով: Ընդ որում՝ երկրորդ
մասնագիտացումը կամ պրոֆիլը ներառում
է պարտադիր և հիմնական առարկաներ,
որոնք ներառված են ազգային դպրոցական
պլանի մեջ:
Բացահայտելով ուսուցչի պատրաստման
ընդհանուր միտումները՝ հետազոտողները
նշում են հետևյալը.
1.
Ուսումնական գործընթացի ինտեն
սիֆիկացման հաշվին ուսուցման տևողու
թյան կրճատում:
2.	Մասնագիտության ընդլայնում ու
սուցման հստակ ժամկետների պահպան
մամբ (երկու կամ երեք աստիճան):
3.	Մանկավարժական
ժամկետների
մասնագիտությունների հետագա խորացում
կամ արհեստավարժեցում:
4.	Նոր գործնական ուղղվածության
երթուղիներ կամ ծրագրային ուղիներ հիմ
նական կրթության մեջ (մեկամյա բակալավ
րիատ առանց կտրվելու աշխատանքից և
մեկամյա փորձաշրջան):
5.	Համալսարանական ծրագրերի երկ
րորդ խում
բը մշակ
ված է այն մարդ
կանց
համար, ովքեր արդեն ունեն բարձրագույն
կրթություն և ներկայացված են մեկամյա
(երկամյա ցերեկային–հեռակա) դասընթաց
ներով:
6. Առաջին երթուղին տանում է հետ
բուհական վկայականներ ստանալուն (Post
graduate Certificate in Education, PGCE):
Երրորդը նախատեսված է որակավորված
ուսուցչի կարգավիճակ շնորհելու համար:
2013–2014 ուստարում քենթինբերյան
համալսարանն առաջարկում է իր շրջանա
վարտներին մոդուլային հետբուհական վկա
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յական (PDCE Modular Primary), որը ցույց է
տալիս անհատական մոտեցման իրացումը
բարձրագույն կրթության ոլորտում:
Ընդհանուր առմամբ, բուհերն առաջար
կում են հնարավորինս «ճկուն» հետբուհա
կան մանկավարժական կրթության ծրագ
րեր (flexible PGCE), որոնք նախատեսված
են դպրոցում աշխատող մանկավարժական
փորձ ունեցող մարդկանց համար, ովքեր չեն
կարող հաճախել համանման համալսարա
նական դասընթացների: Փաստորեն, այս
տեղ խոսքը լրացուցիչ մանկավարժական
կրթության մասին է: Այդպիսի ծրագիրը լի
նում է երեք տեսակի: Առաջինը համադրում
է հեռավար ուսուցումը: Գործնական ժամերը
տեղի են ունենում շաբաթական 1–2 անգամ,
ինչպես նաև դպրոցում:
Երկրորդ ծրագիրը ցերեկային–հեռակա
հետդիպլոմային կրթությունն է ներկայաց
նում, քանի որ ուսանողները հաճախում են
խմբային գործնական դասերի: Տիպական
օրինակ է փուլային ծրագիրը, որը նախա
տեսված է միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ
նե
րի հա
մար (staged programme) և ի
րա
կանացվում է Գոլդսմիթ համալսարանում:
Այն ենթադրում է երեք մոդուլով ուսուցչի
պատրաստում. երկուսը՝ պրոֆիլային, մեկը՝
ընդհանուր մասնագիտական և մանկավար
ժական պրակտիկայի երեք բլոք PGCE (sec
ondary) (Flexible Programme 2014):
Երկրորդ տեսակը հեռավար է, երբ
ստեղծվում է տվյալ համալսարանի շրջա
նակներում վիրտուալ տիրույթ: Նորույթն
այն է, որ պրակտիկան անցնում է գործըն
կեր դպրոցներում: Նորթումբրիի համալսա
րանն առաջինն է, որ իրականացնում է այդ
պիսի ծրագիր (Early Years and Primary 2014):
Այսպիսով՝ կարելի է պնդել, որ ավան
դական համալսարանական մոդելը ներկա
յացված է բարձրագույն մասնագիտական
կրթության առաջին աստիճանի և հետբու
հական կրթության գործնական կողմնո
րոշման տարբեր ծրագրերով: Եթե առա
ջիններն իրականացվում են բացառապես
համալսարանների և քոլեջների հիմքի վրա,
ապա երկրորդները` ոչ համալսարանական,
որը ՀՀ–ում բացակայում է:
ՀՀ–ում բացակայում է նաև դպրոցա
կան ուղղությունը, մինչդեռ 1990 թ. բրիտա
նական կառավարությունը որոշեց ուսուց

չի պատրաստման մի մասը իրականացնել
դպրոցում: 1995 թ. սկսում է գործել ուսուցչի
պատրաստման 6 դպրոցական կենտրոն,
2012 թ.՝ 50 (Smithers, Robinson 2014, 16):
Գործնականում ուսուցչի պատրաստման
ծրագրերը սկսեցին ներդրվել 2012 թ. (EBITT
– Employment–Based Initial Teacher Traning):
Կարևոր է հաշվի առնել ուսուցիչների
պահանջարկի հիմնախնդիրը: Համապա
տասխան վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
վերջին 20 տարում ՀՀ ուսուցիչների քանա
կը կրճատվում է: Սակայն աճում է որակյալ
ուսուցիչների պահանջարկը: Մեծ Բրիտա
նիայում թե՛ ուսուցիչների քանակի աճի, թե՛
որակավորման բարձրացման տեմպերը
մնում են կայուն: Նույնը վերաբերում է աշ
խատավարձին: ՀՀ–ում միայն վերջին շրջա
նում փորձում են գերազանցության ծրագրի
շրջանակներում հիմնովին բարելավել այդ
վիճակը:
«Ուսուցչի մասնագիտությունը Հայաս
տանում, առկա մարտահրավերները. ու
սուցչի մասնագիտությունը Հայաստանում
բազմաթիվ խնդիրների է հանդիպում, ինչը
նվազեցնում է մասնագիտության ընդհա
նուր գրավչությունը: Երեք գլխավոր գոր
ծոնները, որոնք բացասաբար են ազդում
ուսուցիչների գործունեության արդյունքների
վրա, հետևյալն են.
·
ուսուցիչների աշխատանքի ընդու
նում,
·
մասնագիտական աճ,
·
աշխատավարձ» (Կրթության գե
րազանցության ազգային ծրագիր հայեցա
կարգ 2014, 7):
Օրինակ՝ ուսուցչի պատրաստման միամ
սյա ծրագիրը (Graduate Teacher Programme
(GTP)) հաշվարկված է դիպլոմավորված
մասնագետների համար: Դպրոցները մաս
նագիտությունը փոխելու կամ նոր մասնա
գիտություն ձեռք բերելու համար հայցորդին
վճարում է նվազագույնը (£ 14751), որը կա
տարվում է ուսուցչի պատրաստման գոր
ծակալության կողմից: Ընդ որում, ուսուցչի
պատրաստման ծախսերն իրականացվում
են որոշակի դրամաշնորհի շրջանակներում:
Պետական և ոչ պետական ծրագրերը
լրացնում են մեկը մյուսին ինչպես նույն ժա
մանակահատվածում, այնպես էլ իրար հա
ջորդելիս: Օրինակ՝ Teach First ոչ պետական
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ծրագիրը փակելուց հետո սկսեցին կիրառել
«Միանգամից /աշխատավարձով» (School
Direct (salaried) ծրագիրը:
Նույն տրամաբանությամբ մի տարվա
ծրագիրը լրացվում է երկամյա Registered
Teacher Programme (RTP) ծրագրով, որը նա
խատեսված է միջին մասնագիտական կամ
բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց
համար: Այն ենթադրում է ոչ միայն մասնագի
տական, այլ առարկայական պատրաստում:
Շրջանավարտներն ընտրում են այն պետա
կան դպ
րո
ցը, ո
րը ոչ մի
այն նրանց աշ
խա
տանքի է ընդունում, այլև պատրաստում է:
Նշված ծրագիրն իրականացվում է կրթու
թյան տեղական մարմինների կողմից: Ընդ
որում, ամեն մի հայցողի համար մշակվում է
անհատական պլան: Հետաքրքիր է այն, որ
այդ ծրագրի մեջ ներգրավված անձինք նվա
զագույն աշխատավարձ են ստանում: Դրա
հետ մեկտեղ այդ ծրագիրը նույնպես 2011–12
ուստարում փակվում է ծախսատար և անար
դյունավետ լինելու պատճառով (Registered
Teacher Programme 2013):
«Overseas Trained Teacher Programme
(OTTP)»–ը հնարավորություն է տալիս ար
տերկում կրթություն ստացած մասնագետ
ներին ստանալ ուսուցչի որակավորում
դպրոցում աշխատելու ժամանակ: Դրանց
համար մշակվում են միամյա լրացուցիչ
ծրագրեր: Սակայն բոլոնյան գործընթացի
ընթացքում և նրա շնորհիվ ներդրվեցին հա
մադրելի աստիճաններ և այդպիսի ծրագրե
րը դուրս եկան շրջանառությունից:
2012 թ. ԱՄՆ–ի Կանադայի, Ավստրա
լիայի, Նոր Զելանդիայի, ԵՄ երկրների ու
սուցիչներն իրավունք ստացան դասավան
դել բրիտանական դպրոցներում (Overseas
Trained Programme 2010):
«Միայն գնահատում» (Assessment Only)
ատեստացիոն ծրագիրը նախատեսված է
տարրական և միջնակարգ դպրոցների ու
սուցիչների համար, ովքեր ունեն բակա
լավրի աստիճան և աշխատանքի մեծ փորձ
(5–ից բարձր), ինչպես նաև ունեն որակա
վորված ուսուցչի կարգավիճակ:
Այն հնարավորություն է տալիս անցնել
ատեստացիա և ցույց տալ իրենց գիտե
լիքների համապատասխանությունը նոր
մասնագիտական չափորոշիչներին (2013):
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչ
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ները հավաքում են իրենց աշխատանքների
պորտֆոլիոն և ներկայացնում գնահատող
հանձնաժողովին: Հավաքած նյութերի ու
սումնասիրության և դպրոց հաճախելու հի
ման վրա հանձնաժողովը շնորհում է ուսուց
չին որակավորված ուսուցչի կարգավիճակ:
2012–2013 ուստարում Մեծ Բրիտա
նիայում սկսում են պատրաստել ուսու
ցիչ
նե
րի նոր սե
րունդ (Training our Next
Generation of Outstanding Teachers), և ձեռ
նարկվում է պիլոտային նոր կրթական ծրա
գիր՝ «Միանգամից դպրոց» (School Direct):
Կար

ևոր է նշել, որ School First ծրա
գի
րը ֆինանսավորվում է նրա մասնակիցների
կողմից, իսկ School Direct–ը՝ անմիջական
պետության կողմից: Ակնհայտ է, որ արդի
փուլում դժվար է խոսել ՀՀ–ում մասնակցա
կան ձևաչափով իրականացվող ծրագրեր
ներդնելու մասին: Հայկական մանկավար
ժական բուհերը կարող են ուսումնասիրել և
կիրառել նշված ծրագրերի բովանդակային
բաղադրիչները:
2013–2014 ուստարում ծրագրերի 40 տո
կոսը հնարավորություն է ընձեռում շնոր
հել որակավորված ուսուցչի կարգավիճակ:
Մյուսները ենթադրում են նաև այլ հետբու
հահական որակավորումներ–39.8 %, ման
կավարժական կրթության հետբուհական
վկայական – 20.3 %, մանկավարժական կր
թության մասնագիտական դիպլոմ:
Ն. Նովիկովան նշում է այն գործոնները,
որոնք նպաստում են ուսուցչի պատրաստ
ման դպրոցական ուղղության ինտենսիվ
զարգացմանը՝
1. որակապես նոր կրթական կազմա
կերպությունների զարգացումը (դպրոց–ին
տերնատուրա մանկավարժական կրթու
թյան ոլորտում), առաջնահերթ բյուջետային
գործնական ուղղվածության հետբուհա
կան ծրագրերի ֆինանսավորմամբ, որոնք
ստեղծվել են դպրոցական միավորումների
բազայի հիմքի վրա,
2. ուսուցչի պատրաստման որակի բա
րելավում տարբեր այլ ոլորտների լավագույն
շրջանավարտների և փորձառու մասնա
գետների ներգրավման միջոցով (Новикова
2015, 62):
Եզրակացություն:
Համապատասխան
վեր
լու
ծու
թյու
նը ցույց տվեց, որ Մեծ Բրի
տանիայում ձևավորվել են ուսուցչի պատ

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆՆ Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ ԱՆ Յ ԱՆ Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Մ

րաստման հարուստ ավանդույթներ, որոնք
արտահայտվում են հետևողական և շարու
նակական կրթական քաղաքականության
իրականացմամբ: Գործնականում բրիտա
նացի մանկավարժները, կրթության փիլի
սոփաները, կրթության կազմակերպիչնե
րը շարունակաբար թարմացնում են իրենց
ծրագրերն ուսուցչի պատրաստման բու
հական և դպրոցական մակարդակներում:
Ուսուցչի պատրաստման բրիտանական
ծրագրերը ստեղծվում են բավականին լավ
պատրաստված, աշխատանքային հարուստ
փորձ ունեցող, կոմպետենտ մասնագետնե
րի կողմից, ովքեր հաշվի են առնում ոչ միայն
բրիտանական, այլև զարգացած երկրների
փորձը: Այդ ծրագրերի առանձնահատկու
թյուններից մեկն այն է, որ գործուն ազդե
ցություն են ունենում բոլոնյան գործընթացի
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

վրա, չնայած բովանդակային առումով ունեն
իրենց ազգամշակութային առանձնահատ
կությունները: Բավականին լավ հիմքի վրա
է դրված դրանց ֆինանսավորման և ներդր
ման գործընթացը: Կարևոր միտում է այն,
որ դրանք ունեն գործնական, բուհ–դպրոց
կապի ապահովման, ամրապնդման ուղղ
վածություն:
Կարևոր է նշել, որ ուսուցչի պատրաստ
ման բրիտանական ծրագրերը ֆինանսա
վորվում են թե՛ նրանց մասնակիցների, թե՛
անմիջական պետության կողմից: Հայ ման
կավարժները լուրջ անելիքներ ունեն ուսուց
չի պատրաստման բրիտանական փորձն
ուսումնասիրելու առումով և այն հաշվի առ
նելու նոր դասընթացներ նախագծելիս և
տարբեր կրթական ծրագրեր կազմելիս:
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А. КИРАКОЗЯН
В статье представлены в сравнительно–сопоставительном плане современные програм
мы подготовки учителя в Велокобритании. Выявлены основные принципы и подходы к сос
тавлению, применению и оценке программ подготовки британского учителя. Определены
общие и специфические черты британских программ подготовки учителя с учетом таких
факторов как финансирование, стратегии подготовки учителя, специфика обеспечения свя
зей школы и вуза, организации педагогической практики, функции учителей–наставников и
преподавателей и т.д.
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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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ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Ուսուցչի պատրաստման ֆրանսիական
մոդելն ուսումնասիրելու համար անհրա
ժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ
Ֆրանսիայում անցնում են անցում բարձրա
գույն կրթության եռաստիճան համակարգին
(լիցենցիատ, մագիստրատուրա, դոկտո
րանտուրա): Տեղի է ունենում բարձրագույն
կրթության ապակենտրոնացում, որը նպաս
տում է բուհերի ինքնավարության զարգաց
մանը: Ապագա ուսուցչի պատրաստումն
իրականացվում է մասնագիտական–կոմ
պետենտային մոտեցման տեսանկյունից:
Մանկավարժական ինստիտուտները վերա
կազմավորվում են համալսարանային տիպի
բուհերի (IUFM):
Ֆրանսիական համալսարանների կազ
մակերպչական–ինստիտուցիոնալ
բազ
մազանությունը կարելի է ներկայացնել
ուսուցիչների պատրաստման հետևյալ մո
դելներով. բարձրագույն դպրոցներ ընդուն
վելու նախապատրաստական դասընթաց
ներ կազմակերպող բուհեր (որը համարժեք
է համալսարանում ուսուցանելու առաջին
շրջափուլին), բարձրագույն դպրոցներ, հա
մալսարանական ինստիտուտներ, բարձրա
գույն տեխնիկական կրթության բաժիններ
(STS): Ըստ բարձրագույն կրթության օրենքի`
ընդունված 1984 թ., համալսարանական կր
թական ծրագրերն իրականացվում են Ֆրան
սիայում 3 շրջափուլով: Առաջին շրջափուլում,
որը տևում է 2 տարի, ուսանողը քննությունը
հաջողությամբ հանձնելուց հետո ստանում
է բարձրագույն ընդհանուր (DEUG) կամ գի
տատեխնիկական կրթությունը հաստատող
դիպլոմ (DEUST): Երկրորդ շրջափուլում, որը
տևում է 2 տարի, ուսանողն ստանում է առա
ջին կուրսն ավարտելուց հետո լիցենցիատի
աստիճան և մետրիսի աստիճան երկրորդ
կուրսն ավարտելուց հետո:
Երրորդ շրջափուլում, որը տևում է 1–3
տարի, ուսանողն ստանում է խորացված
հետազոտական ծրագիրն իրականացնելու
փաստն հաստատող մագիստրոսի դիպլոմ

(DEA)կամ մասնագիտացված բարձրագույն
կրթության (Dess) մի տարի մագիստրատու
րայում սովորելու համար: Ստանալով DEA՝
համալսարանի շրջանավարտը կարող է ըն
դունվել դոկտորանտուրա, որի տևողությունը
3 տարի է: Համապատասխան գրականու
թյան (Бондаренко 2008, Гордиенко 2010, Ми
хайлова 2006, Семенова 2009, Baron, G.L.,
& Harrari, M. 2003 և այլք) վեր
լու
ծու
թյու
նը
ցույց է տալիս, որ ուսուցիչների պատրաստ
ման համակարգը Ֆրանսիայում հիմնվում է
ժողովրդավարացման, հաջորդականության,
թափանցիկության, շարունակականության
ապահովման սկզբունքների վրա:
Ուսուցիչների կրթության ժամանակակից
համակարգը Ֆրանսիայում ներառում է երեք
ինքնուրույն, սակայն փոխկապակցված ու
սուցիչների պատրաստման աստիճաններ`
համալսարանական և մանկավարժական
ինստիտուտներում: Առաջին աստիճանում (2
տարի ուսուցում համալսարանում) ուսանողը
որոշում է իր մասնագիտությունը և ստանում
է ընդհանուր համալսարանական կրթու
թյունն հաստատող դիպլոմ (DEUG): Երկրորդ
աստիճանում (1 տարի ուսումնառություն լի
ցենցիատում), նա ձևավորվում է որպես պրո
ֆեսիոնալ (արհեստավարժ) մասնագետ և
ստանում է լիցենցիատի աստիճան ըստ մաս
նագիտացվող գիտակարգի:
Երրորդ աստիճանում (2 տարի ուսում
նառություն ուսուցիչների պատրաստման
ինստիտուտում) նա ստանում է մասնագի
տական մանկավարժական պատրաստվա
ծություն և հանրակրթական դպրոցի ուսուցչի
դիպլոմ՝ նախատեսված առաջին և երկրորդ
շրջափուլերի համար:
Ուսուցչի պատրաստման ֆրանսիական
մոդելի առանձնահատկությունները բացա
հայտելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել
կրթության զարգացման միտումները, մաս
նավորապես՝ նրա ապակենտրոնացումը:
Կարևոր բարեփոխում է այն, որ մանկավար
ժական ինստիտուտները ստացան համալ
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սարանի կարգավիճակ 2007 թ.: Փաստորեն,
նրանք վերածվեցին համալսարանական
տիպի մանկավարժական ինստիտուտների:
Արդի փուլում ուսուցչի պատրաստումը տեղի
է ունենում համալսարաններում, իսկ մակա
վարժական ինստիտուտները կատարում են
գործնական գործառույթ, զինում են ուսուց
չին արդյունավետ աշխատելու գիտելիքնե
րով, կարողություններով և հմտություններով:
Ուսուցչի պատրաստման մոդելը դիտարկ
վում է տարբեր տեսանկյուններից: Առաջին
պլան են մղվում հատկապես արժեբանա
կան, մշակութաբանական, պատմական,
ակմեոլոգիական հայեցակերպերը: Նշված
հայեցակերպերը շեշտադրվում են հատկա
պես ուսուցչի ռեֆլեքսիվ մտածողության զար
գացման տեսանկյունից: Ուսուցիչը չի կարող
սովորողների մոտ զարգացնել բարոյական,
գեղագիտական որակներ, ձևավորել նրանց
մոտ գնահատման, ինքնագնահատման, քն
նադատության ունակություններ, եթե ինքը
չունի համապատասխան անձնային և մաս
նագիտական կոմպետենցիաներ:
Ուսուցչի պատրաստման մոդելի կարևոր
բաղադրիչ է մասնագիտական կոմպետեն
տությունը, որը ռուսալեզու, անգլալեզու և
ֆրանսալեզու հեղինակների կողմից սահ
մանվում է նույն տրամաբանական հարթու
թյան վրա, սակայն ֆրանսիացի հեղինակ
ների սահմանումներում նկատվում է տվյալ
հասկացության ծավալի նեղացում (Chenu
2001, 201–208): Աչ
քի է ը
նկ
նում Պ. Բու
մա
րի մոտեցումը, ըստ որի մասնագիտական
կոմպետենտությունը մասնագիտական, հո
գեբանական, անձնային որակները մոբիլի
զացնելու ունակությունն է (Boumard 1989):
Կարևոր բաղադրիչ է նաև ուսուցչի բազմալ
րատվական կոմպետենցիան: Ֆրանսիացի
մանկավարժները մեծ տեղ են հատկացնում
հումորի զգացման առկայությանը, աշխա
տասիրությանը, շփման բարձր մշակույթին:
Ուսուցչի պատրաստման մոդելում առանձ
նանում են հիմնականում մեթոդական,
մանկավարժական, մասնագիտական–կոմ
պետենտային մակարդակները: Երբ որ հա
մեմատում ենք նշված չափանիշներով ֆրան
սիացի և հայ ուսուցիչների պատրաստման
մոդելները, ապա ընդհանրություններն ավե
լի շատ են, քան տարբերությունները: Հայ ու
սուցիչների պատրաստման գործում արտա
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սահմանյան գործուղումների դերը հավուր
պատշաճի, ռազմավարական մակարդակում
չի դիտարկվում:
Բազմամշակութային հասարակությունում
ապրելու և սովորելու հիմնախնդիրը նույնպես
ՀՀ կրթական տարածքում այլ բովանդակու
թյուն և հնչեղություն ունի: Եթե Ֆրանսիա
ներգաղթում են տարբեր երկրներից տար
բեր ազգության և կրոնների ներկայացուցիչ
ներ, ապա ՀՀ ներգաղթում են հիմնականում
հայեր, որոնք ապրում են հիմնականում մու
սուլմանական երկրներում: Մյուս տարբերու
թյունը վերաբերում է մայրենի լեզվի ուսուց
մանը թե՛ հայրենիքում, թե՛ արտերկրում: ՀՀ
պետական լեզվական քաղաքականության
գերակա ուղղություններից է հայերենը պահ
պանել տարբեր հայկական համայնքներում՝
սփռված ամբողջ աշխարհում: Ֆրանսիայի
լեզվական քաղաքականության գերակա ուղ
ղություն է ֆրանսերենը տարածել նախկին
գաղութները ներկայացնող երկրներում և
ամբողջ աշխարհում: Լուրջ խնդիր է ներգաղ
թողների շրջանում ֆրանսերենի ուսուցումը:
Կարևոր է պարզել, թե ինչպես են ձևավո
րում ապագա ուսուցչի հետազոտական կոմ
պետենցիան, որը Ֆրանսիայի մանկավար
ժական համալսարաններում բավականին
բարձր մակարդակի վրա է դրված (Семенова
2009, 126–132):
Կարևոր չափանիշ է ուսուցչի հայկական և
ֆրանսիական մոդելները համեմատելու գոր
ծընթացում տեսական և գործնական պա
րապմունքների հարաբերակցությունը, այն
առումով, որ Ֆրանսիայում ուսուցչի պատ
րաստման գործնական ժամերը գերակշռում
են: Նույնը վերաբերում է մանկավարժական
պրակտիկայի կազմակերպմանը:
Ուսուցչի պատրաստման մոտեցումնե
րը ներկայացնելիս առանձնանում է կոմպե
տենտային–կողմնորոշման մոդելը (Kiviniemi
2004): Անհրաժեշտ է առանձնացնել նաև
ինտեգրատիվ մոդելը (Newman 2003): Ընդ
որում, ուսուցչի պատրաստման ցանկացած
մոդել ներկայացնելիս, առանցքային նշա
նակություն ունեն մասնագիտական կոմպե
տենցիային հետևյալ բաղադրիչները. ուսում
նական առարկայի մասին գիտելիքները,
ուսուցման կառավարումը և կրթական հա
մակարգի և միջավայրի մասին գիտելիքները
(Hargreaves 2005): Այդ համատեքստում Բոն
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դարենկոն առանձնացնում է ուսուցչի կոմպե
տենցիայի չորս տեսակ.
– «ուսուցիչ–մագիստրոս», ով տիրապե
տում է հռետորական կոմպետենցիայի և հա
տուկ պատրաստվածության կարիք չունի,
– «ուսուցիչ–տեխնիկ», ում պատրաստվածու
թյունը հիմնվում է փորձառու ուսուցչի պրակ
տիկայի վրա և նրա գործունեության նմանա
կումն է, – «ուսուցիչ–ինժեներ», տեխնոլոգ,
– «ուսուցիչ–ռեֆլեքսիվ–պրակտիկ», ով
ունակ է վերլուծել իր գործնական գործունե
ությունը, լուծել խնդիրներ, որոշել ռազմավա
րություններ: Նրա մասնագիտական պատ
րաստվածությունը ուղղված է գործնական
գործունեության վերլուծության կարողություն
ների ձևավորման և անդրճանաչողության
(մետաճանաչողության) վրա (Бондаренко
2008, 16–20): Ուսումնասիրելով ֆրանսիացի
հետազոտողների աշխատանքները՝ Բոնդա
րենկոն նշում է, որ «կոմպետենցիան հնարա
վոր հուզական, ճանաչողական, հոգեշարժո
ղական գործողությունների ամբողջություն է,
որը հնարավորություն է ընձեռում բարդ գոր
ծունեություն ծավալել» (Бондаренко 2008,
42–44):
Ֆրանսիայում կրթական համակարգում
կարևորվում է ապագա ուսուցչի մասնագի
տական–մանկավարժական պատրաստվա
ծության ոչ միայն մասնագիտական, այլև
անձնային որակները: Ընդհանուր առմամբ,
հետազոտողներն առանձնացնում են ուսուց
չի մասնագիտական կոմպետենցիային հետ
ևյալ բաղադրիչները.
•
մանկավարժական
մասնագիտու
թյան ընտրության դրդապատճառները (հա
մալսարանական ինստիտուտների ապագա
ուսանողները ընտրվում են անձնական գոր
ծի և հարցազրույցի հիման վրա: Ուսուցչի
պաշտոնին հավակնող անձը չպետք է ան
ցյալում ունենա դատվածություն կամ աչքի
ընկած լինի անբարոյական վարքագծով),
•
ապագա ուսուցչի անձնային որակ
ների ձևավորումը տեղի է ունենում ընտրո
ղական դասընթացների միջոցով,
•
ուսուցիչ պատրաստել ժամանակա
կից խնդիրների լուծման համար (տարբեր
էթնիկ խմբեր ներկայացնող երեխաների
հարմարումը դպրոցում),
•	հոգեբանության և մանկավարժու
թյան դասավանդման գործնական ուղղվա

ծություն: Ապագա ուսուցիչը կարողանում է
կիրառել թեստային տեխնոլոգիաներ:
•
ուսուցչի մասնագիտական պատ
րաստման գործընթացում մանկավարժա
կան պրակտիկայի արդիականացում (Guide
des etudes destine aux etudiants et professeurs
stagiaires des ecoles, colleges et lycees 2001):
Կարևոր է այն, որ Ֆրանսիայում ուսու
ցիչները պարտադիր ձևով մասնակցում են
թափուր տեղերի համար հայտարարվող մր
ցույթներին: Այդ մրցույթներին մասնակցում
են համալսարանական ինստիտուտների
(I.U.F.M.) ուսանողները, ինչպես նաև նրանք,
ովքեր սովորում են Հեռավար ուսուցման ազ
գային կենտրոնում (CNED – le Centre national
d’ensegne–ment a distance): Այդ մրցույթներին
կա
րող են մաս
նակ
ցել նաև նրանք, ով
քեր
պատրաստվում են այդ մրցույթներին ինք
նուրույն: Համալսարանական ինստիտուտ
ների (I.U.F.M.) ուսանողները հանձնում են
միայն մրցութային քննություններ: Այլ կար
գավիճակ ունեցող ուսանողները այդ մրցույ
թին մասնակցելու համար պետք է թույլտվու
թյան քննություն հանձնեն: Ընդունելության և
քննության պայմանները հրատարակվում են
ազգային կրթության պաշտոնական բյուլե
տենով: Այն իրենից ներկայացնում է համազ
գային մասշտաբի լուրջ մրցութային ընտ
րություն, որը ներառում է երկու մակարդակ՝
քոլեջների և լիցեյի ուսուցիչների համար:
Ծրագիրը հայտարարվում է տարվա սկզբում:
Բանավոր քննության թույլատրվում են միայն
գրավոր քննություն հանձնելուց հետո: Ձա
խողման դեպքում նրանք միևնույնն է ստա
նում են բավականին պատվավոր տիտղոս՝
այսպես կոչված «թույլատրված» (admissible):
Եթե անձը երկրորդ անգամ չի կարողանում
անցնել մրցույթը, այդ տիտղոսը նրան շնորհ
վում է երկրորդ անգամ, որը հետագայում
իրավունք է տալիս ավելացնել նրա աշխա
տավարձը:
Հետաքրքիր է այն, որ Ֆրանսիայում քո
լեջների և լիցեյների դասախոսներին երկու
փուլով են պատրաստում: Առաջին փուլում
նրանք ստանում են համալսարանական կր
թություն: Երկրորդ փուլում նրանք սովորում
են դասախոսների պատրաստման տա
րածաշրջանային կենտրոններում, որտեղ
նրանք մասնագիտանում են երկու–երեք
դպրոցական առարկայի դասավանդման
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մեջ, յուրացնում են մանկավարժական գի
տությունների տեսական դասընթացը, գոր
ծուղվում և պրակտիկա են անցնում քոլեջ
ներում և լիցեյներում: Դրա հետ մեկտեղ,
Ֆրանսիայում գործում է «բարձրագույն նոր
մալ դպրոցների ցանցը» կամ մանկավար
ժական ինստիտուտները: Այդ դպրոցներում
ուսուցման տևողությունը 4–5 տարի է: Բարձ
րագույն մանկավարժական դպրոցները պե
տական են, որտեղ բացի ուսուցումից, ու
սանողները հետազոտություն են կատարում
(Ֆոնտեն–սեն–կլու դպրոցը, Լիոնի դպրոցը,
Կաշանի) (Михайлова 2006, 12):
Այսպիսով, ուսուցչի պատրաստման հա
մալսարանական ինստիտուտ կարող են
ընդունվել կամ համալսարանի երկամյա
դասընթացն ավարտած և ընդհանուր բարձ
րագույն կրթություն ունեցող ուսանողները,
կամ եռամյա համալսարանական կրթություն
ունեցող անձինք: Հատկանշական է այն,
որ ինստիտուտ կարող են ընդունվել միայն
ֆրանսիական ազգություն ունեցող և գրավոր
թեստ, հարցազրույց անցած անձինք: Համալ
սարանների համար այդ պահանջն էական չէ
(Baumard 2002, 44–45):
Ինստիտուտներում ուսման տևողությու
նը երկու տարի է: Առաջին տարում իրա
կանացվում է առարկայական և ընդհանուր
պատրաստություն:
Ուսուցման
առաջին
տարվա ծրագիրը ներառում է պարտադիր
(առարկայական և ընդհանուր պատրաս
տություն), ֆակուլտատիվ ժամեր, ծանուցո
ղական պրակտիկա, ինչպես նաև ավար
տական քննություններ: Ի տարբերություն
ՀՀ կրթական համակարգի, ֆրանսիացի
ուսանող–մանկավարժները բացի դասախո
սություններից և սեմինար պարապմունք
ներից, սովորում են Մանկավարժական
փաստաթղթավորման կենտրոնում, որտեղ
նրանք սովորում են ինքնուրույն աշխատել՝
կուրսային աշխատանքներ գրելու համար կի
րառելով փաստաթղթավորման տեխնիկա
կան միջոցներ, տեսալսողական միջոցներ,
ինչպես նաև ազգային կենտրոնների բազա
ները: Ուսուցման առաջին տարվա ավարտին
ուսանողները պետք է պատրաստեն մրցու
թային քննություն, որը երաշխավորում է
նրանց ստանալ նվազագույն աշխատավարձ:
Ուսուցման երկրորդ տարին նվիրված է
մասնագիտական–մանկավարժական պատ
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րաստությանը: Դրա հիմնական նպատակը
ուսուցչի մասնագիտական որակների կատա
րելագործումն է: Այդ փուլը ներառում է ինք
նուրույն աշխատանք, այսինքն՝ առարկայի
խորացված ուսումնասիրություն (120 ժամ,
22 օր), ընդհանուր հոգեբանամանկավար
ժական պատրաստության օրեր (96 ժամ,
21 օր) և անհատական աշխատանքի օրեր:
Երկրորդ կուրսն ավարտելուց հետո ուսա
նողները ստանում են (քննություն հանձնե
լուց հետո) սերտիֆյեյի կոչում: Ագրեժյե մաս
նագետներն ունեն ավելի խորը գիտական
պատրաստություն: Այդ քննությանը կարող
են մասնակցել համալսարանների չորրորդ
կուրսի ուսանողները (մետրիս), բարձրագույն
նորմալ դպրոցների ուսանողները, Սովինյե
քոլեջի ուսանողները, ովքեր սովորել են Հե
ռահար ուսուցման ազգային կենտրոնում:
Հատկանշական է այն, որ հոգեբանաման
կավարժական առարկաների ոչ բավարար
ուսուցման քանակը փոխհատուցվում է գործ
նական ուսուցման ընթացքում:
Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ ուսուցչի
պատրաստման ֆրանսիական մոդելը շարու
նակաբար վերանայվում և արդիականանում
է: Համեմատությունը ՀՀ ուսուցչի պատրաստ
ման մո
տե
ցում
նե
րի հետ վեր է հա
նում բա
զում ընդհանրություններ և տարբերություն
ներ: Ֆրանսիայում ուսուցչի պատրաստումը
բազմաստիճան է, բաղկացած է ուսուցիչնե
րի պատրաստման նախամասնագիտական,
փորձառության և հետդիպլոմային փուլերից:
Ինչպես և մյուս եվրոպական երկրներում,
Ֆրանսիայում մանկավարժական կրթության
բովանդակության կարևոր բաղադրիչ է ման
կավարժի անձը, որի զարգացման անհրա
ժեշտ պայման է անհատական, պրոբլեմային
ուսուցման, թյութորական համակարգի, փոքր
խմբերով ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրա
ռումը: Հայ մանկավարժական հանրության հա
մար դժվար է թյութորական համակարգի ներ
դրումը, որը ենթադրում է բազում աջակցման,
սուպերվիզիայի տեխնոլոգիաների կիրառում:
Կարևորվում է հատկապես ապագա ուսուցչի
պատրաստման
գործնական–դիդակտիկա
կան բնույթը կամ ուղղվածությունը: Ակնհայտ է,
որ այդ առումով ՀՀ կրթական համակարգում
լուրջ անելիքներ կան, հատկապես մանկա
վարժական պրակտիկայի կազմակերպման,
ակտիվ պրակտիկայի ժամերի ավելացման,
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պրակտիկայի և գործնական ժամերին ուսա
նողների դերի և ներգրավվածության ավելաց
ման տեսանկյունից: Ինչպես և ՀՀ–ում, Ֆրան
սիայում ուսուցչի պատրաստման համակարգը
միտված է բարձրագույն կրթությանը՝ որպես
ուսուցչի որակավորման կարևոր պայմանի:
Նույնը կարելի է ասել անձնակողմնորոշիչ
տեխնոլոգիաների մասին, որոնք ներդրվում են
թե՛ ՀՀ, թե՛ Ֆրանսիայի կրթական համակար
գեր հետևողականորեն:
Ինչ վերաբերում է ուսուցիչների ընտրու
թյանը, ապա Ֆրանսիայում նրանք ընտրվում
են թեստերով: Ամեն մի անհատական գործ
վերլուծվում է, որին հաջորդում է հարցազ
րույցը: Այդպիսի ընթացակարգ ՀՀ–ում կա
նոնակարգված չէ: Ինչպես և Ֆրանսիայում
հոգեբանական, մանկավարժական և սոցի
ոլոգիական կրթական փաթեթների ներդր
մա
նը մեծ տեղ է հատ
կաց
վում: Սա
կայն ի
տարբերություն Ֆրանսիայի, որտեղ ապագա
ուսուցչի գործնական պատրաստումը իրա
կանացվում է թրեյնինգներով, ՀՀ–ում թրեյ
նինգների համակարգը նոր է ներդրվում և

հիմնականում ունի հոգեբանական ուղղվա
ծություն: Համեմատվող կրթական տիրույթ
ներում իրականացվում են մանկավարժա
կան պրակտիկայի բարեփոխումներ:
Տեսական մակարդակում մանկավարժ
ներն առաջնորդվում են կառուցողական–
հումանիստական մանկավարժության հիմ
նադրույթներով: Սակայն գործնականում
տարբերությունները շոշափելի են: Դա վե
րաբերում է թե՛ մանկավարժական պրակ
տիկային հատկացվող ժամաքանակին, թե՛
փուլերին, թե՛ գնահատմանև ստուգման գոր
ծիքակազմին: Հայ մանկավարժների համար
ուսանելի է նաև ֆրանսիացի մանկավարժնե
րի կողմից ընդունված ուսուցման գործնական
ուղղվածության ձևերը, ուսումնական իրադ
րությունների մոդելավորման տեխնոլոգիանե
րի կիրառումը: Ուսուցչի պատրաստման հա
մեմատվող համակարգերում կարևորվում է
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի մշա
կույթի ձևավորման հիմնախնդիրը, որի ու
սումնասիրությունը նույնպես կարող է բացա
հայտել դրանց առանձնահատկությունները:
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФРАНЦИИ
Л. АВЕТИСЯН
В статье рассматривается проблема подготовки учителя во Франции, которая представ
ляет большой интерес для армянского педагогического сообщества, в том плане использова
нии новых педагогических, личностно–ориентированных, телекоммуникативных технологий,
увеличения практических занятий и в педагогических институтах, и в процессе педагогичес
кой практики. Особый интерес представляет методология и процедуры отбора учителей, а
также практика тренингов. В целом выявлены различия в системах подготовки учителей во
Франции и РА по многим параметрам: по организации педагогической практики, по опреде
лении этапов подготовки, а также по критериям контроля и оценивания будущих учителей.

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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ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Գ Ի Տ ԱԿ ԱՆ Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր
ՀԱՍՄԻԿ ԱՓՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԲՈՒՀԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ
Չկա որևէ ուսանող, որին ծանոթ չէ «ու
սանողական խորհուրդ» հասկացությու
նը: Ո
մանք դառ
նում են ի
րենց բու
հի ու
սա
նողական ինքնակառավարման մարմնի
լիիրավ անդամներ, մյուսները՝ օբյեկտիվ կամ
սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներից ելնելով՝
նախընտրում են չանդամակցել ուսխորհուրդ
ներին: Կան նաև այնպիսիք, որոնք, ի դեպ,
բավական մեծ թիվ են կազմում, ովքեր օգտ
վում են ուսանողական ինքնակառավարման
մարմնի ստեղծած բարիքից՝ առանց վերջի
նիս մասը կազմելու (Kuh, Lund 1994):
Ուսանողական
ինքնակառավարման
մարմինների դերը տարբեր բուհերի ուսա
նողների կյանքում պարզելու նպատակով
մեր կողմից իրականացվել է սոցիալական
հետազոտություն և դիտարկվել 800 ուսա
նողի պատասխանները: Հետազոտությունը
իրականացվել է ուսանողական ինքնակա
ռավարման կայուն և զարգացած ինստի
տուտ ունեցող ՀՀ մի քանի առաջատար բու
հերի շրջանակում՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի
անվան պետական լեզվահասարակագի
տական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊԼՀ),
Երևանի պետական համալսարան (այսու
հետ՝ ԵՊՀ), Հայաստանի պետական տն
տեսագիտական համալսարան (այսուհետ՝
ՀՊՏՀ), Խ. Աբով յանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսա
րան (այսուհետ՝ ՀՊՄՀ), Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան (այսու
հետ՝ ԵՊԲՀ), Կոմիտասի անվան պետական
կոնսերվատորիա (այսուհետ՝ ԵՊԿ), Հայաս
տանի ազգային պոլիտեխնիկական համալ
սարան (այսուհետ՝ ՀԱՊՀ) և Հայաստանի
ազգային ագրարային համալսարան (այսու
հետ՝ ՀԱԱՀ): Նախ փորձել ենք հասկանալ,

թե արդյոք հարցմանը ենթարկված ուսա
նողները իրենց բուհի ուսանողական ինքնա
կառավարման մարմնի անդամ են: Մի շարք
բուհերում (ԵՊԼՀ, ՀՊՏՀ, ՀՊՄՀ, ԵՊԲՀ,
ՀԱՊՀ, ՀԱԱՀ) այս հար
ցին դրա
կան պա
տասխան է տվել հարցվածների 70 և ավելի
տոկոսը: ԵՊՀ–ում ուսանողական ինքնա
կառավարման մարմնի անդամ է հարցված
ների միայն 33 տոկոսը, իսկ ԵՊԿ–ում՝ 43
տոկոսը: Նման պատկերը ցույց է տալիս, որ
ուսանողական խորհուրդները ուսանողնե
րի շրջանում ունեն մեծ վարկանիշ, օգնում
են վերջիններիս այդ կառույցների մասին
տեղեկություն ստանալ սկզբնաղբյուրից և
մասնակցել դրանց գործունեությանը: Սա
կայն չի բացառվում, որ ուսանողների մի մա
սը պասիվ է, գրեթե չի մասնակցում իրենց
բուհի ուսանողական ինքնակառավարման
մարմինների աշխատանքներին, իրենց վեր
ջինիս անդամ է համարում ինչ–որ միջո
ցառման մասնակցելու պատճառով, կամ էլ,
տարիներ առաջ գրանցվելով ուսխորհրդում,
հետագայում տարբեր գործոնների պատ
ճառով ակտիվ մասնակցություն չեն ունեցել
վերջինիս կողմից իրականացվող աշխա
տանքներին:
Ընդհանուր առմամբ ուսանողական ինք
նակառավարման մարմնի գործունեության
մասին տեղ յակ լինելու համար ամենևին էլ
պարտադիր չէ վերջինիս անդամակցել: Մեր
կողմից հիշատակված բուհերի ուսանողա
կան ինքնակառավարման մարմինները կի
րառում են բոլոր դասական և ժամանակակից
գործիքները՝ իրենց կողմից իրականացվող
միջոցառումների մասին իրազեկելու նպա
տակով: Մասնավորապես՝ օգտագործում
են բուհերում տեղեկության շրջանառության
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համար տեղադրված ստենդները, մտնում
են լսարաններ և ուղղակի շփում ունենում ու
սանողների հետ, ինչպես նաև փորձում են
ուսանողներին մասնակից դարձնել իրենց
գործունեությանը մեծ մասսայականություն
վայելող սոցիալական ցանցերի օգնությամբ:
Եվ այնուամենայնիվ, մեր հետազոտությանը
ներգրավված բուհերի ուսանողների շար
ԲՈՒՀ

%

ԵՊԼՀ

26

ԵՊՀ

55

ՀՊՏՀ

14

ՀՊՄՀ

30

ԵՊԲՀ

25

ԵՊԿ

64

ՀԱՊՀ

14

ՀԱԱՀ

32

Մեր կողմից իրականացված հետազո
տության ընթացքում մենք ուսանողներին
խնդրել ենք նաև սահմանել և բնութագրել
«Ուսանողական ինքնակառավարում» հաս
կացությունը: Կարծում ենք, որ հենց այդ
հասկացության դիպուկ և լիարժեք ընկալու
մից է կախված, թե ինչքանով ուսանողները
կինտեգրվեն տվյալ բուհի ուսանողական
ինքնակառավարման մարմնին՝ իրենց հա
մարելով վերջինիս լիիրավ անդամ: Հարց
վածների գործը հեշտացնելու նպատակով
մենք նրանց առաջարկել ենք ընտրել հետ
ևյալ չորս ձևակերպումներից մեկը.
•
Ուսանողական ինքնակառավարու
մը պատասխանատվություն կրող, նախա
ձեռնողական, ինքնուրույն հասարակական
գործունեության ձև է, որն ուղղված է ուսա
նող երիտասարդության ապրելակերպի խն
դիրների լուծմանը, նրա հասարակական
ակտիվության, հասարակական նախա
ձեռնությունների աջակցությանը (Сырцова
2007):
•
Ուսանողական ինքնակառավարու
մը համատեղ գործունեություն է, որն ուսա
նողներն իրականացնում են իրենց իրավա
սության շրջանակներում՝ բուհի տարածքում:
•
Ուսանողական ինքնակառավարու
մը դաստիարակչական ներգործության ձև
է, որն ուղղված է անձի ազատ և ներդաշնակ
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քում քիչ չեն նաև այնպիսիք, ովքեր տեղ յակ
չեն կամ մասամբ են տեղ յակ իրենց բուհի
ուսանողական ինքնակառավարման մարմ
նի գործունեությանը (Տե՛ս աղ յուսակ 1):
Աղ յուսակ 1
Ուսանողական խորհուրդների գործունե
ությունից անտեղ յակ կամ մասամբ տեղ յակ
ուսանողների տոկոսը ըստ ԲՈՒՀ–երի

զարգացմանը:
•
Ուսանողական ինքնակառավարու
մը քաղաքացիական և հայրենասիրական
դաստիարակության միջոց է:
Հետազոտության համար ընտրված բու
հերի մեծամասնությունում ուսանողները
նախապատվություն են տվել առաջին սահ
մանմանը՝ այն է թե՝ հատկապես կարևո
րել են ուսանողական ինքնակառավարման
դերն ու նշանակությունը երիտասարդների
խնդիրների լուծման և վերջիններիս հա
սարակական ակտիվության ապահովման
հարցերում:
ԵՊԿ–ի և ՀՊՏՀ–ի ուսանողների մեծա
մասնությունը, սակայն, հակված է երկրորդ
սահմանմանը, ըստ որի՝ ուսանողական
ինքնակառավարումը դիտվում է որպես բու
հի տարածքում իրականացվող իրավապես
հիմնավորված գործունեության տեսակ:
Քիչ չեն նաև այն ուսանողները, որոնք
բարձր են գնահատում ուսանողական ինք
նակառավարման ազդեցությունը որպես
դաստիարակչական ներգործության ձև,
որի միջոցով ուսանողը ձեռք է բերում զար
գացման և ինքնադրսևորման հսկայական
հնարավորություն: Մեզ համար ևս ընդու
նելի է այս սահմանումը, քանի որ անցնելով
ուսանողական ինքնակառավարման մարմ
նի գործունեության համակարգման բոլոր
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օղակներով՝ փաստել ենք վերջինիս շրջա
նակում ինքնաբերաբար գիտակցվող դաս
տիարակչական գործառույթը:
Հարցմանը մասնակցած մի քանի ուսա
նող ուսանողական ինքնակառավարումը
դիտարկել է որպես քաղաքացիական և հայ
րենասիրական դաստիարակության առաջ
նահերթ միջոց:
Հավելենք, որ առաջարկված և ուսանող
ների կողմից ընտրված այս սահմանումները
ոչ թե բացառում, այլ միայն փոխլրացնում են
միմյանց: Ըստ էության, բոլոր ութ բուհերում
գործող ուսանողական ինքնակառավարման
մարմիններն իրենց առօրյա աշխատանքում
ապահովում են այն լայն շրջանակի գործու
նեությունը, որը բխում է ներկայացված չորս
սահմանումներից:
Մեր խորին համոզմամբ ուսանողի հա
մար ոչ միայն կարևոր է բնութագրել իր բուհի
ուսանողական ինքնակառավարման մարմի
նը, ծանոթ լինել վերջինիս գործունեությանը,
այլև հրամայական է դարձել իմանալ, թե ինչ
նպատակ է վերջինս հետապնդում: Իրակա
նում ուսանողը որոշում է հաղորդակցվել իր
բուհի ուսանողական ինքնակառավարման
մարմնի գործունեությանն այն պահին, երբ
գիտակցում է, որ վերջինս կոչված է ծառայե
լու այնպիսի նպատակների, որոնք բխում են
ուսանողի շահերից: Այստեղ է, որ ըստ էու
թյան յուրաքանչյուր ուսանող կարողանում է
գտնել իրենը և ինչպես իր, այնպես էլ հասա
րակության համար հիմնավորել սեփական
կապը բուհի ուսանողական ինքնակառա
վարման մարմնի հետ (Кулинцева 2011): Այս
դեպքում ևս մենք հարցման համար առանձ
նացրել ենք մի քանի նպատակ, որոնք, մեր
կարծիքով, պետք է առաջնահերթորեն հե
տապնդեն մեր բուհերի ուսանողական ինք
նակառավարման մարմինները.
•
Պաշտպանել ուսանողների շահերն
ու իրավունքները:
•
Նպաստել ուսանողների մասնագի
տական կարողությունների և ստեղծագոր
ծական ներուժի բացահայտմանն ու զար
գացմանը:
•
Ապահովել ուսանողների մասնակ
ցությունը բուհի կառավարմանը:
•	Բուհի կառավարման համապա
տասխան մարմինների քննարկմանը ներ
կայացնել ուսանողությանը հուզող հարցերը:

•	Մասնակցել ուսումնական գործըն
թացի կազմակերպմանը և ուսուցման ար
դյունավետության բարձրացմանն ու կր
թության որակի ապահովմանն ուղղված
ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը:
Հարցմանը մասնակցած գրեթե բոլոր
բուհերի ուսանողների մեծամասնությունը,
բացառությամբ ՀՊՏՀ–ի և ԵՊՀ–ի, առաջին
հերթին կարևորում է ուսանողների շահերի
և իրավունքների պաշտպանությունը: Իրա
կանում այս ձևակերպման տակ հսկայական
աշխատանք է ենթադրվում: Ուսանողների
իրավունքների պաշտպանության բնագա
վառում ուսանողական ինքնակառավարման
մարմինների գործունեությունը բազմազան
է: Դա կարող է լինել միջնորդի գործառույթ
ակադեմիական խումբ–դասախոս հարաբե
րություններում, զեղչերի համակարգից օգտ
վելու թափանցիկություն, բուհի վարչակազ
մի կողմից դրսևորվող դաստիարակչական
վերաբերմունք և այլն:
Խիստ կարևոր է նաև մեր կողմից ձևա
կերպված երկրորդ նպատակը: Ուսանողա
կան ինքնակառավարման մարմինը պետք է
լինի ուսանողության մասնագիտական կա
րողությունների և ստեղծագործական ներու
ժի բացահայտման ու զարգացման առաջ
նային հարթակը: Դրան պետք է նպաստեն
ուսանողական գիտական ընկերությունը,
ինչպես նաև ուսխորհրդում գործող տարա
տեսակ հանձնաժողովներն ու ակումբները:
Ուսանողական ինքնակառավարման մարմ
նի անդամ հանդիսացած ուսանողներից շա
տերը տարիներ անց խոստովանում են, որ
իրենց հետագա հաջողությունների հիմքն
այն փորձառությունն է, որն իրենք առաջին
հերթին ձեռք են բերել իրենց բուհի ուսանո
ղական ինքնակառավարման մարմնում:
Մեր կողմից ներկայացված հաջորդ
նպատակը՝ ուսանողների մասնակցության
ապահովումը բուհի կառավարմանը, շատ
կարևոր է նախ և առաջ հոգեբանական տե
սանկյունից: Ուսանողը ձեռք է բերում ան
հրաժեշտ մոտիվացիա, երբ մասնակցում
է որոշումների ընդունման գործընթացին
(Love, Miller 2003): Այսօր արդեն ուսանող
ներին օրենսդրությամբ իրավունք է վերա
պահված ունենալ 25 տոկոս ներգրավվա
ծություն պետական բուհերի կառավարման
բոլոր օղակներում՝ հոգաբարձուների խոր
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հուրդ, գիտական խորհուրդ, ֆակուլտետի
խորհուրդ և այլն: Այն գիտակցումը, որ ու
սանողի ձայնը կարող է որոշիչ լինել անգամ
ռեկտորի ընտրության հարցում, ստիպում է
ուսանողին կարևորել սեփական առաքելու
թյունը և ստանձնել իր և ընկերների շահերի
և իրավունքների համար պայքարող անկյու
նաքարային գործառույթ: Ինչպես տեսնում
ենք, այս նպատակն անքակտելիորեն կապ
ված է առաջին նպատակի հետ, որին իր նա
խապատվությունն է տվել հարցված ուսա

նողների մեծամասնությունը:
Ուսանողը, ինչպես և մեզնից շատերը,
խնդիր ունի ներկայացնելու իրեն հուզող
հարցերը և ակնկալելու վերջիններիս լու
ծումը: Ուստի ոչ միայն կարևոր է ուսանողի
մասնակցությունը բուհի կառավարմանը,
այլև ուսանողին տրվող հնարավորությունը՝
խոսելու սեփական խնդիրներից: Այս նպա
տակը, ըստ բուհերի, կարևորվել է հարցված
ուսանողների շրջանում համապատասխան
կերպ (Տե՛ս աղ յուսակ 2):

Աղ յուսակ 2
Բուհի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանը ուսանողությանը
հուզող հարցերի ներկայացման կարևորությունը ըստ բուհերի
ԲՈՒՀ

%

ԵՊԼՀ

2

ԵՊՀ

7

ՀՊՏՀ

7

ՀՊՄՀ

6

ԵՊԲՀ

9

ԵՊԿ

17

ՀԱՊՀ

12

ՀԱԱՀ

16

Վերջին, բայց թերևս ամենանշանակալի
նպատակներից մեկը վերաբերում է ուսում
նական գործընթացի կազմակերպմանը և
ուսուցման արդյունավետության բարձրաց
մանը: Կարելի է ասել, որ այս խնդիրը մեր
բուհերում դեռևս գտնվում է մշակման փու
լում: Քիչ չեն դեպքերը, երբ ուսանողը դժ
գոհում է, օրինակ, ինչ–որ առարկայի նյութի
հագեցվածությունից, սակայն խիստ հազ
վադեպ են նույն ուսանողի կողմից հնչում
առաջարկություններ՝ ուսանողանպաստ ու
սումնական ծրագրեր պատրաստելու ուղ
ղությամբ: Պետք է փաստել, որ ներկայումս
ուսանողին խիստ հազվադեպ է հաջողվում
բուհում ձևավորել սեփական կրթական
օրակարգը:
Հաջորդ հարցի օգնությամբ մենք փոր
ձել ենք պարզել, թե բուհի ուսանողական
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ինքնակառավարման մարմնի կողմից իրա
կանացվող ինչ ուղղվածության ծրագրերի
են իրենց նախապատվությունը տալիս ու
սանողները: ԵՊԿ–ում, ինչը զարմանալի
չէ, առաջին հերթին կարևորում են մշակու
թային ծրագրերը. կրթական և գիտական
կրթամասը, ուսումնադաստիարակչական
ծրագրերը, բարեգործությունը, սպորտը, և
ժամանցը երկրորդ պլան է մղվում, երբ խոս
քը վերաբերում է կոնսերվատորիայի ուսա
նողներին: ԵՊԼՀ–ում ամենից շատ կարևո
րում են կրթական և գիտական ծրագրերը՝
58 տոկոս, քիչ չեն նաև մշակութային ծրագ
րերի սիրահարները՝ 21: ԵՊԲՀ–ում ակն
հայտ առավելություն ունեն կրթական և գի
տական ծրագրերը, որոշակի ուշադրություն
է դարձվում նաև ուսումնադաստիարակչա
կան ծրագրերին: ՀԱԱՀ–ում ուսանողները
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գրեթե հավասարապես հետաքրքրված են
առաջարկված բոլոր ծրագրերով: ՀԱՊՀ–ի
ուսանողներն իրենց հերթին կցանկանային,
որ իրենց բուհի ուսանողական ինքնակառա
վարման մարմինն ավելի մեծ ուշադրություն
դարձներ մշակութային, սպորտային և ժա
մանցային ծրագրերին: ՀՊՄՀ ուսանողները
առավել կարևորում են ուսումնադաստիա
րակչական ծրագրերը: ՀՊՏՀ–ի ուսանողնե
րի համար շատ կարևոր է բարեգործական
և ժամանցային ծրագրեր իրականացնելու
հնարավորությունը, իսկ ԵՊՀ–ի ուսանողնե
րը նախ և առաջ իրենց բուհի ուսանողական
ինքնակառավարման մարմնին խնդրում են
ուշադրություն դարձնել կրթական, գիտա
կան և մշակութային ծրագրերին: Եթե նա
խորդ հարցով մենք փորձել էինք բացահայ
տել, թե ինչպիսի ծրագրեր էին կարևորում
ուսանողներն իրենց բուհական առօրյայի
կազմակերպման տեսանկյունից, ապա հա
ջորդ հարցը՝ հետբուհական գործունեության
կազմակերպման շրջանակը: Հարցրել ենք
«Ինչպիսի՞ ծրագրեր կցանկանայիք տեսնել
ձեր բուհի ուսանողական ինքնակառավար
ման մարմնի գործունեության մեջ՝ ի նպաստ
ուսանողի»: Առաջարկել ենք պատասխանի
երեք տարբերակ.
•
մասնագիտական
կարողություն
ներ, հմտություններ և աշխատանքային կոմ
պետենցիաներ զարգացնող,
•	մասնագիտական ինքնաիրացման
խնդիրների լուծմանն ուղղված,
•
իմացական և ֆիզիկական ներու
ժի բացահայտմանն ու ստեղծագործական
զարգացմանն ուղղված:
Հարցմանը ենթարկված գրեթե բո
լոր բուհերի ուսանողները, բացառությամբ
ՀԱՊՀ–ի ներկայացուցիչների, առաջին հեր
թին կարևորել են այն ծրագրերը, որոնք
նպաստում են աշխատանքային կոմպետեն
ցիաների զարգացմանը: Այսինքն՝ ուսանող
ների համար էական է այնպիսի կոմպետեն
տությունների ձեռքբերումը, որոնք կօգնեն
ավելի մրցունակ դառնալ աշխատանքային
շուկայում: Մեր կողմից առաջարկված երկ
րորդ տարբերակը կարծես թե գալիս է
լրացնելու առաջինին: Այսօր հայաստանյան
բուհերի մեծամասնությունը զարկ է տալիս
կարիերայի կենտրոնների գործունեության
ակտիվացմանը, ամեն տարի՝ մեկ–երկու ան

գամ, բուհում կամ բուհի մասնակցությամբ
կազմակերպվում են աշխատանքային ցու
ցահանդեսներ, որոնց ընթացքում միջին և
խոշոր գործատուները հնարավորություն են
ստանում՝ ներկայացնելու իրենց առաջարկը
և համալրվելու նոր և խոստումնալից կադ
րերով: Մեր կողմից առաջ քաշված երրորդ
տարբերակը նույնպես բավական կարևոր
է, սակայն որոշակիորեն հեռանում է շրջա
նավարտի համար, թերևս, ամենակարևոր
խնդրից՝ աշխատանքի անցնելու պահան
ջից: Նկատենք սակայն, որ իմացական և
ֆիզիկական ներուժի բացահայտմանն ու
ստեղծագործական ինքնաիրացմանն ուղղ
ված ծրագրերը մարդուն զարգացնում են էլ
ավելի բազմակողմանիորեն, ինչի շնորհիվ
ձեռք է բերվում անհատի ինքնադրսևորման
բարձր մակարդակ:
Ճանաչելով ինքն իրեն՝ ուսանողը նաև
գիտակցում է, թե ինչ արժեհամակարգային
փոփոխությունների է ենթարկվում ինքը՝ ու
սանողական ինքնակառավարման մարմնի
գործունեությամբ պայմանավորված: «Ուսա
նողական խորհուրդ» կոչվող մեծ ընտանի
քին անդամակցելով՝ ուսանողը ձեռք է բերում
մեծաթիվ կարողություններ և հմտություններ,
որոնք պայմանականորեն կարելի է ներկա
յացնել չորս հիմնական խմբի օգնությամբ.
•
համագործակցային,
•
հաղորդակցական,
•
ստեղծագործական,
•
ինքնակազմակերպման և ինքնա
կառավարման:
Համագործակցային
հմտությունների
համատեքստում առաջին հերթին կարևոր
վում է թիմի հասկացությունը: Ըստ էության,
հենց ուսանողական տարիներին են ամբող
ջովին գիտակցվում կոլեկտիվ աշխատանքի
պտուղները: Ուսանողները հասկանում են,
որ մեկ բռունցք դառնալով՝ ի զորու են իրա
կանացնել ծրագրեր, որոնք անհատական
մակարդակում դրական լուծման հասնելու
որևէ հնարավորություն չունեին (Տե՛ս աղ յու
սակ 3):
Աղ յուսակ 3
Ուսանողական խորհուրդներին անդա
մակցելու շնորհիվ ուսանողի համագոր
ծակցային հմտություններին տիրապետելու
առաջնահերթության կարևորությունը ըստ
բուհերի
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ԲՈՒՀ

%

ԵՊԼՀ

55

ԵՊՀ

49

ՀՊՏՀ

12

ՀՊՄՀ

28

ԵՊԲՀ

55

ԵՊԿ

12

ՀԱՊՀ

12

ՀԱԱՀ

29

Ուսանողների կողմից մեծապես կարևոր
վում է նաև հաղորդակցական հմտություն
ների ձեռքբերումը: Ավելորդ չի լինի նշելը,
որ անդամակցելով ուսանողական ինքնա
կառավարման մարմնին՝ ուսանողը ձեռք է
բերում վստահություն, նրա խոսքը դառնում
է լսելի և ավելի համոզիչ: Դրան է նպաստում
ուսանողի մասնակցությունը տարաբնույթ
գիտաժողովներին,
կլոր
սեղաններին,
քննարկումներին, անմիջական կապը բուհի
վարչակազմի հետ, ինչի շնորհիվ ուսանո
ղը ոչ միայն կարողանում է ներկայացնել և
պաշտպանել իր շահերն ու իրավունքները,
այլև պարարտ հող նախապատրաստել ու
սանողական ինքնակառավարման մարմնի
գործունեության ընդլայնման համար:
Վստահության բաղադրիչը առաջնային
ներից մեկն է նաև ուսանողների ստեղծա
գործական ունակությունների դրսևորման և
զարգացման տեսանկյունից: Գալով ուսանո
ղական խորհուրդ՝ երիտասարդը ստանում
է հարթակ՝ ոչ միայն իր ակադեմիական գի
տելիքները ցուցադրելու, այլև նախասիրու
թյուն ունենալու, համախոհներ գտնելու և,
ի վերջո, սեփական ուսանողական կյանքն
ավելի վառ և գունեղ դարձնելու համար:
Մեր կողմից իրականացված հետազո
տության արդյունքներով ակնհայտ է դառ
նում ևս մեկ շատ կար
ևոր հան
գա
մանք.
անդամակցությունը ուսանողական ինքնա
կառավարման մարմնին ուսանողին տալիս
է կազմակերպվածություն և համակարգվա
ծություն (Авдеева 2010): Վերջինս ոչ միայն
սովորում է ճիշտ տնօրինել ժամանակը, այլև
հստակ ծրագրում է օրվա և շաբաթվա անե
լիքները՝ կարողանալով զբաղվել այն ամե
նով, ինչից մեծ օգուտ և բավականություն է
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ստանում:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ կարող
ենք փաստել, որ ուսանողական ինքնակա
ռավարման համակարգի գործունեության
արդյունքում ուսանողի մեջ ձևավորում է ինք
նուրույնություն, նա սովորում է բարդ իրա
վիճակներում կողմնորոշվել, որոշումներ
կայացնել և պատասխանատվություն կրել
դրանց համար, ինչպես նաև կարողանում
է իր տեղը գտնել հասարակական հարաբե
րություններում և դրանից բխող համապա
տասխան դերակատարում իրականացնել:
Այսպիսով՝ շնորհիվ ուսանողական ինքնա
կառավարման մարմնում իրենց ծավալած
գործունեության՝ առավել ինքնուրույն են
դարձել ԵՊԼՀ–ի և ԵՊԲՀ–ի ուսանողնե
րը, առավել պատասխանատու՝ ՀԱՊՀ–ի,
ՀԱԱՀ–ի, ՀՊՏՀ–ի և ԵՊՀ–ի ուսանողները,
իսկ ահա ՀՊՄ Հ–ի և ԵՊԿ–ի ուսանողները
նոր բարձունքների են հասել՝ ամրապնդելով
իրենց դիրքը հասարակական հարաբերու
թյուններում:
Ցանկացած ուսանող իրեն հուզող հար
ցե
րի հետ կապ
ված կա
րող է ստա
նալ իր
բուհի ուսանողական ինքնակառավարման
մարմնի աջակցությունը: Միաժամանակ, ու
սանողական ինքնակառավարման մարմինն
իր առաքելությունը պատշաճ իրականացնե
լու համար նույնպես բազմաճյուղ աջակցու
թյան կարիք ունի: Որոշ բուհերում, ինչպիսին
է, օրինակ, ՀԱԱՀ–ը, ուսանողները կարծում
են, որ ուսխորհուրդն ունի պետական աջակ
ցության կարիք: ԵՊԲՀ–ի ուսանողների մի
զգալի մաս գտնում է, որ ուսանողական ինք
նակառավարման մարմնի գործունեությանը
պետք է նպաստի հասարակական աջակ
ցությունը, ԵՊԼՀ–ի և ՀՊՏՀ–ի ուսանողներն
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ակնկալում են ֆինանսական աջակցություն:
Մեթոդական աջակցություն հայցող ուսա
նողները հետազոտության համար առանձ
նացված բուհերում համեմատաբար քիչ են:
Ուսանողների կողմից տրված պատասխան
ներից եզրակացնում ենք նաև, որ ուսա
նողական ինքնակառավարման մարմնին
ցուցաբերվող ծրագրային աջակցությունն
այնքան էլ անհրաժեշտ չէ: Իրականում, մեր
կողմից հիշատակված աջակցության տե
սակները հավասարապես կարևոր են և ան
հրաժեշտ: Այսօր ականատես ենք լինում, թե
ինչպես պետական տարբեր օղակներ բուհե
րի ուսանողներին մասնակից են դարձնում
պետական կարևորության մի շարք միջոցա
ռումների, ակտիվ գործունեություն ծավա
լելու նպատակով ուսանողական ինքնակա
ռավարման մարմնին տարբեր պետական և
մասնավոր կազմակերպությունների կողմից
հատկացվում են որոշակի ֆինանսական
միջոցներ, ուսխորհուրդների աշխատանքը
շատ հաճախ գտնվում է հասարակության
ուշադրության կենտրոնում և այլն:
Հետազոտության շրջանակում անհրա
ժեշտ ենք համարել բացահայտել նաև, թե
բուհերում ուսանողների ինքնակառավար
ման ինչպիսի նոր կոմպետենցիաների զար
գացման կարիք է զգացվում: Ուսանողների
մի մասը կարծում է, որ ունի տարբեր իրավի
ճակներում արագ կողմնորոշման, մյուս մա
սը՝ նոր իրավիճակներում մասնագիտական
խնդիրներ լուծելու դժվարություններ: Որոշ
ուսանողներ կարևորում են մշտադիտար
կումը՝ որպես մասնագիտական աճի դինա
միկայի բացահայտման գործիք:
Ինքնակառավարվելով հանդերձ՝ ուս
խորհուրդներն իրենց գործունեության իրա
կանացման տարբեր փուլերում ունենում
են նաև բուհի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի հետ համագործակցության անհրա
ժեշտություն: Մեր հետազոտությանը ներգ
րավված բոլոր բուհերի ուսանողները հատ
կապես բարձր են գնահատում իրենց ավագ
գործընկերների կողմից ցուցաբերվող հո
գեբանամանկավարժական աջակցությունը
և ուղեկցությունը: Որոշ բուհերում (ՀՊՏՀ,
ՀԱԱՀ, ԵՊՀ) ինքնակառավարման մարմին
ներին անդամակցող ուսանողները կարո
ղանում են հասարակական աշխատանքում
հմտորեն կիրառել լսարանում ձեռք բերած

մանկավարժական ներգործության հմտու
թյունները:
Մեր հարցումը թույլ տվեց նաև պարզել,
որ ուսանողները էապես կարևորում են ինք
նակառավարման կոմպետենտությունների
զարգացման ուղղությամբ իրականացվող
այնպիսի մոտեցումներ և տեխնոլոգիաներ,
ինչպիսիք են.
•
անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիա
ները,
•
ուսանողակենտրոն ուսուցումը,
•
ուսանողական միջբուհական գոր
ծունեության արդի մոտեցումները,
•
ինքնուրույն աշխատանքները,
•
ուղղվածությունը դեպի մասնագի
տական ինքնիրացում:
Հետազոտության ավարտին ուսանող
ներին խնդրել ենք նաև 10 միավորանոց
համակարգում գնահատել իրենց բուհի ու
սանողական ինքնակառավարման մարմնի
աշխատանքները, ինչպես նաև բուհի ուսա
նողական ինքնակառավարման մարմնի հա
մագործակցությունը բուհի ղեկավարության
հետ: ԵՊՀ–ի, ՀԱՊՀ–ի, ԵՊԼՀ–ի, ՀԱԱՀ–ի,
ՀՊՏՀ–ի, ՀՊՄՀ–ի, ԵՊԲՀ–ի ուսանողնե
րի մեծամասնությունն իրենց ուսխորհրդի
աշխատանքը գնահատել է շատ բարձր՝ 10
միավոր, իսկ ահա ԵՊԿ–ի ուսանողությունն
ավելին է սպասում իր ուսխորհրդից և վեր
ջինիս աշխատանքները գնահատել է 9 մի
ավոր:
ՀՊՏՀ–ի, ՀՊՄՀ–ի, ՀԱԱՀ–ի, Ե
ՊԼՀ–ի,
ՀԱՊՀ–ի և ԵՊՀ–ի ուսանողների մեծամաս
նությունը գտնում է, որ բուհի ուսանողական
ինքնակառավարման մարմնի և բուհի ղե
կավարության հետ հարաբերություններում
որևէ խնդիր չկա, համագործակցությունը
գրեթե իդեալական մակարդակի վրա է:
ԵՊԲՀ–ում և ԵՊԿ–ում, սակայն, մեծ թիվ
են կազմում այն ուսանողները, որոնք տես
նում են ուսանողական ինքնակառավարման
մարմին–բուհի ղեկավարություն համագոր
ծակցության ընդլայնման և աշխուժացման
անհրաժեշտություն:
Մեր կողմից էապես կարևորվում է այն,
որ շատ հաճախ այդ համագործակցությունը
հիմնված է լինում ուսխորհրդի նախագահ–
ռեկտոր միջանձնային փոխհարաբերու
թյունների վրա, ինչից էլ մեծապես կախ
ված է ուսանողական ինքնակառավարման
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մարմնի գործունեությունը:
Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ մեր
կողմից հիշատակված բուհերի ուսանողա
կան ինքնակառավարման մարմիններն
իրենց գործունեությունն արդյունավետ կեր
պով կազմակերպելու նպատակով կիրառում
են բոլոր դասական և ժամանակակից գոր
ծիքները:
Ուսանողական
ինքնակառավարման
մարմինները մեծ ազդեցություն ունեն դաս
տիարակչական ներգործության տեսանկյու
նից, ինչն ուսանողին տալիս է զարգացման
և ինքնադրսևորման հնարավորություններ:
Ուսանողական
ինքնակառավարման
մարմինների գործունեության շրջանակում
մեծապես կարևորվում է նաև ուսանողների
շահերի և իրավունքների պաշտպանությու
նը, ինչը ենթադրում է գործունեության այն
պիսի տեսակներ, ինչպիսիք են միջնորդի
գործառույթը ակադեմիական խումբ–դա
սախոս հարաբերություններում, զեղչերի
համակարգից օգտվելու թափանցիկությու
նը, բուհի վարչակազմի կողմից դրսևորվող
դաստիարակչական վերաբերմունքը և այլն:
Բացի դրանից, առաջնային է փաստել,
որ բուհի կառավարմանը ուսանողների մաս
նակցության ապահովումը կարևոր է նախ
և առաջ հոգեբանական տեսանկյունից: Ու
սանողը ձեռք է բերում անհրաժեշտ մոտի
վացիա, երբ մասնակցում է որոշումների ըն

դունման գործընթացին, ինչը դրսևորվում է
ուսանողների ներգրավվածությամբ պետա
կան բուհերի կառավարման բոլոր օղակնե
րում:
Բուհերի ուսանողական ինքնակառա
վարման մարմինները, հստակ ձևակերպե
լով իրենց առաքելությունը երիտասարդների
խնդիրների լուծման հարցում, կարևորում են
նաև վերջիններիս հասարակական ակտի
վության ապահովման անհրաժեշտությունը:
Ըստ էության, ուսանողական ինքնակա
ռավարման մարմինը ուսանողության մաս
նագիտական կարողությունների և ստեղ
ծագործական ներուժի բացահայտման ու
զարգացման առաջնային հարթակ է:
Ուսանողական
ինքնակառավարման
մարմինների աշխատանքներին մասնակ
ցությունը տալիս է փորձառություն, որը ու
սանողների հետագա հաջողությունների
հիմքն է և օգ
նում է ձեռք բե
րել այն
պի
սի
կոմպետենտություններ, որոնք նպաստում
են աշխատանքային շուկայում մրցունակ
դառնալուն:
Այսպիսով՝ սույն հետազոտությունը մեզ
թույլ է տալիս արձանագրել, որ մեր կողմից
ՀՀ ութ պետական բուհերում իրականացված
հարցման մասնակից ուսանողներն ունեն ու
սանողական ինքնակառավարման մարմին
ների՝ անկհայտորեն դրական ընկալում:
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В РАБОТ У ОРГАНОВ СТ УДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
А. АПЯН
Статья посвящена проблеме вовлечения студентов в работу органов студенческого само
управления передовых вузов Республики Армения.
Резумируя проведенные исследования и сравнительный анализ, считаем необходимым
констатировать, что студенты 8–и государственных вузов Армении, которые приняли учас
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тие в проведенном опросе, имеют определенно позитивное представление об органах сту
денческого самоуправления. В частности, студенты отмечают, что с ответственностью и
удовольствием выполняют обязанности члена студенческого совета и никогда не сожалели
о том, что стали частью этой большой семьи. А студенты, которые не являются членами ор
гана студенческого самоуправления своего вуза, мотивировали сей факт трудовой или иной
занятостью.

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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ՆԱՌԱ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ
ՄՇԱԿՈՒԹԱ–ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
Ազգային ավանդույթների հիմքում ըն
կած է հազարամյակների ընթացքում ժո
ղովրդի կողմից ձեռք բերած գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների փորձն
ու իմաստությունը, որը փոխանցվում է սերն
դեսերունդ: Անկախ նոր սերնդի կամքից
ու գիտակցությունից` ավանդույթը կրում է
հասարակական բնույթ: Ավանդույթների
մեջ կարևորվում են հասարակական հա
րաբերությունների այնպիսի սկզբունքներ,
ինչպիսիք են հարգանքը մեծի նկատմամբ,
միմյանց օգնելու պատրաստակամությունը,
հյուրասիրությունը, որոնք էլ ներառում են
բազմաթիվ սովորույթներ, ծիսակատարու
թյուններ և արարողություններ:
Յուրաքանչյուր նոր սերունդ ընդունում է
նախորդների փորձը, ամրապնդում, հարս
տացնում, վերափոխում, համապատաս
խանեցնում ժամանակի պահանջներին և
փոխանցում գալիք սերունդներին: Առաջա
դիմական և կենսական նշանակություն ունե
ցող ավանդույթները զարգանում և կատա
րելագործվում են, իսկ հետադիմականները՝
ժամանակի ընթացքում անհետանում: Ավան
դույթի դրական ուժն այն է, որ այստեղ գա
ղափարները ներդաշնակ են մարդկանց
զգացմունքների, նրանց ներաշխարհի հետ:
«Հաճախ ավանդույթ բառը փոխարին
վում է սովորույթ բառով, սակայն ոչ բոլոր
սովորույթներն են, որ կարող են ավանդույթ
համարվել: Դրանք երկուսն էլ ձևավորվում
են հասարակության մեջ, պահպանվում են
հասարակական կարծիքի և համոզման հի
ման վրա, շատ կայուն են, փոխանցվում են
սերնդեսերունդ և արտահայտում են մարդ
կանց վարքի սոցիալական նորմերը: Ավան
դույթները և սովորույթներն ունեն նաև տար
բերություններ:
Սովորույթը որոշակի հասարակական
խմբի մեջ ավանդաբար փոխանցվում է և
դրանց անդամների համար դառնում վար
քագծային նորմ: Այն անհատների համար
որոշակի հասարակական և մշակութային
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փորձին հաղորդակցվելու միջոց է: Սովո
րույթն ավելի նեղ հասկացություն է և կապ
ված է ընտանեկան առօրյա կյանքի, հարա
բերությունների, կենցաղի հետ: Ավանդույթի
ոլորտն ավելի լայն է և գոյություն ունի հա
սարակական գիտակցության բոլոր ձևերում`
բարոյականության, իրավունքի, գիտության,
գրականության, արվեստի, կրոնի մեջ»1:
Ավանդույթներում կան սոցիալ–մշակու
թային այնպիսի համընդհանուր փաստեր,
որոնք իրենց բովանդակությամբ արտահայ
տում են պատմական անցյալի և ներկայի
տարրերը: Պատմական` տնտեսական և
մշակութային զարգացման ընթացքում ծա
գել են տվյալ ժողովրդին առանձնահատուկ
սովորույթներ և ավանդույթներ: Առանձին
ժողովուրդներին բնորոշ ավանդույթները
կոչվում են ազգային ավանդույթներ, որոնք
առաջացել են որպես օրինաչափ երևույթ
ներ: Ազգային ավանդույթները բնորոշ են
միայն տվյալ ազգին, որով էլ տարբերվում
են մյուսներից: Ազգային ավանդույթնե
րի ձևավորման և զարգացման վրա իրենց
ազդեցություններն են ունենում տվյալ ազ
գի սոցիալ–տնտեսական պայմանները,
աշխարհագրական դիրքը, կրոնը և այլն:
Պատմական
յուրաքանչյուր
ժամանա
կաշրջանում, հասարակական կյանքի սո
ցիալ–հոգեբանական փոխհարաբերություն
ների ազդեցության տակ դրանք հղկվում
են, դառնում ժամանակի պահանջներին
համահունչ, իսկ այդ ժամանակաշրջանին
չհամապատասխանող ավանդույթները մո
ռացվում են՝ իրենց տեղը զիջելով նորերին:
Ավանդույթը ստեղծում է որոշակի կարգ ու
կանոն, ազդում անձնավորության և հասա
րակության գիտակցության և բարոյական
1 Տե՛ս Անաստասյան Բ. Հ., Ազգային ավանդույթների,
սովորույթների
դերը
երեխաների
ընտանեկան
դաստիարակության գործում, Ընտանիք և ազգային
հոգեբանություն
նյութերի
ժողովածու,
Եր.,
ՀՀ
լուսավորության նախարարության մանկավարժական
գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ,
1991, էջ 29–30:
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նկարագրի ձևավորման վրա:
Ավանդույթը համարվում է մշակութային
կարևորագույն կատեգորիա, որն առկա
է բոլոր ոլորտներում` նյութական, քաղա
քական, գեղարվեստական, բարոյական
և այլն: Ազգային ավանդույթները, որպես
հայ ժողովրդի նյութական և հոգևոր մշա
կութային արժեք, բավականին հարուստ ու
ինքնատիպ են: Դրանցից են ժողովրդական
բանահյուսությունը, ազգային ծեսերը, տո
ները, տարազը, խաղերը և այլն:
«Արժեքները համարվում են մարդու
գործունեության ու վարքի կողմնորոշիչ
այն դեպքում, երբ նրա մեջ ձևավորված են
արժեքային գիտակցությունը, արժեքային
հարաբերությունները,
դիրքորոշումները:
Արժեքային կողմնորոշումը անձի գործունե
ության և վարքի մեջ որոշակի ուղղվածու
թյունն է դե
պի այս կամ այն ար
ժե
քը, ի
սկ
յուրաքանչյուր առանձին իրավիճակում ան
ձը ղեկավարվում է արժեքային գիտակցու
թյամբ և արժեքային հարաբերությամբ»1:
Կան անշարժ կամ անփոփոխ ավան
դույթներ, որոնք թույլ չեն տալիս նորարա
րություններ, շեղումներ և երբեք չեն կորց
նում իրենց արդիականությունը: Դրանք
բնութագրվում են իրենց գոյության երկարա
կեցությամբ, երկարատև ժամանակ պահ
պանվում են առանց փոփոխությունների և
փոխանցվում են սերնդեսերունդ, օրինակ,
ազգային ժողովրդական խաղերը, խոհա
րարությունը, ծեսերը, տոնական միջոցա
ռումները և այլն:
Գոյություն ունեն նաև շարժական կամ
փոփոխական ավանդույթներ, որոնք փո
փոխվելու լայն հնարավորություն ունեն` կախ
ված իրավիճակից կամ հանգամանքներից,
թեև հիմքը մնում է անփոփոխ: Այս տեսակի
ավանդույթներից կարող են «վերածնվել»
նոր նորմեր, կանոններ: Առանձնահատուկ
հետաքրքրություն է ավանդույթների` որ
պես մշակութային արժեքի դինամիկան:
Այն կարող է սեղմվել, նեղանալ, գրեթե ան
հետանալ, ապա նոր պայմաններում կրկին
վերականգնվել, զարգանալ: Երբեմն ավան
դույթները հանգամանքների ճնշման տակ
ձևափոխվում են, դրանցից մնում են միայն
դրվագներ, մնացորդներ, որոնք, վերցնելով
1 Լ. Թորգոմյան, Մանկավարժական արժեբանության
հիմունքներ, Ան–Ջոն, Եր., 2011, էջ 115:

ժամանակակից կյանքին համապատասխան
իրադարձությունները, նոր կյանք են ստա
նում: Նորամուծությունները կարող են նե
րառվել նաև այլ երկրների մշակույթներից:
Իհարկե, ավանդույթի դինամիկ զարգաց
ման համար անհրաժեշտ է ունենալ հարուստ
մշակութային ժառանգություն, որ նպաստում
է ավանդույթի բազմազանությանը:
Ավանդույթը դրսևորվում է մի շարք այն
պիսի կարծրատիպերով, ինչպիսիք են սո
վորությունը, ծիսակատարությունը, նորաձ
ևու
թյու
նը և այլն: Դ
րանք բո
լո
րը այս կամ
այն իրավիճակում պարունակում են որո
շակի կանոնակարգված գործողություննե
րի հաջորդականություն: Օրինակ, ամուս
նահարսանեկան ավանդույթը զուգորդվում
է մի շարք ծիսական գործողություններով:
Դրանք տարբեր ազգերի մոտ բնութագր
վում են յուրովի, որով էլ արտահայտվում են
ազգային ինքնությունը, ինքնատիպությունը,
յուրահատկությունը:
Մեծ է ազգային ավանդույթների` որպես
մանկավարժական արժեքի դերը, քանի որ
ժողովրդին լուսավորելու համար ամենից
ա
ռաջ պետք է հաս
կա
նալ նրա հե
տաքրք
րություններն ու պահանջմունքները: Ավան
դույթը կարևորագույն մանկավարժական
արժեք է, որը հիմք է հանդիսանում երեխայի
համակողմանի զարգացման համար, ձևա
վորում է հասունացող սերնդի հոգեկերտ
վածքը` միաժամանակ նրանց ներգրավելով
սոցիալ–մշակութային հարաբերությունների
ոլորտը:
Արդի մանկավարժական պրակտիկայում
իր ուրույն տեղը պետք է ունենա ազգային
ավանդույթներով իրականացվող դաստի
արակությունը: Հայ ժողովուրդը պատմա
կան երկարատև զարգացման ճանապար
հին մշակել և արմատավորել է իրեն բնորոշ
սովորույթներ, առօրյա կյանքի կանոններ,
նորմեր, որոնք, փոխանցվելով սերնդեսե
րունդ, դար
ձել են ազ
գային ա
վան
դույթ և
օգտագործվում են որպես նոր սերնդի դաս
տիարակության կարևոր միջոց:
Դաստիարակչական
աշխատանքում
կարևոր է հաշվի առնել ազգային ավան
դույթները, սովորույթները, բարքերը, ժո
ղովրդական կենցաղը, յուրաքանչյուր ազ
գության նկատմամբ ունենալ յուրահատուկ
մոտեցում: Երեխայի հետ տարվող դաստի
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արակչական աշխատանքում անհրաժեշտ է
տեղ հատկացնել ազգային առաջադիմական
ավանդույթներին: Դաստիարակության ար
դյունավետության բարձրացման նպատա
կով ազգային ավանդույթների պահպանումը
և կիրառումը կարող են մեծապես նպաստել
աճող սերնդի կատարելագործմանը, որը
պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում,
անցյալի մշակույթի նկատմամբ բացառիկ
նրբազգացություն, արդիականության սուր
զգացողություն: Սակայն ավանդույթներից
ոչ բոլորն են պահպանել իրենց դաստիա
րակչական նշանակությունը: Դժվարությունն
այն է, որ ազգային ավանդույթներում տեղ են
գտել ոչ միայն առաջադիմական, առողջ հա
յացքներ, այլև հետադիմական: Եթե դրական
ավանդույթները դաստիարակության կար
ևոր գործոն են և նպաստում են մեր առաջըն
թացին, ապա հետադիմական ավանդույթ
ներն, ընդհակառակը, խանգարում են մեր
առաջընթացին, ուստի դաստիարակչական
աշխատանքի հատուկ ձևերով և մեթոդնե
րով անհրաժեշտ է պայքարել ընտանեկան
կենցաղում դեռևս պահպանվող վնասակար
սովորույթների և ավանդույթների դեմ:
Օրինակ` Նոր տարին, գեղեցիկ ընտա
նեկան տոն լինելով հանդերձ, երբեմն կրում
է ոչ չափավոր և շինծու բնույթ: Ոմանք այդ
օրերին ուզում են զարմացնել շատերին,
ստեղծում մրցակցություն: Այսպիսի գոր
ծողությունները հակադաստիարակչական
են: Մեկ այլ հետադիմական ավանդույթի
օրինակ է հուղարկավորության, յոթի, քա
ռասունքի ճոխ կազմակերպումը: Այս ծի
սակատարությունները պետք է իրագործել
ծայրահեղ համեստության պայմաններում,
սակայն ավանդույթը «պահանջում է» կա
տարել պարտավորություններ` կրկին մյուս
ներից ետ չմնալու միտումով: Փոխարե
նը հանգուցյալին պետք է ճանապարհել
լռու
թյան մեջ, ա
ռանց լի ու լի սե
ղան
նե
րի:
Նման ծեսերն ու ավանդույթները պետք է
իրագործվեն միանման բովանդակությամբ`
չփորձելով գոնե այս հարցում մրցակցել մի
մյանց հետ:
Նյութական և սոցիալական շատ արժեք
ներ ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են:
Որոշ ավանդույթներ, որոնք կարևորվում
էին սրանից տասնամյակներ առաջ, այսօր
էական արժեք չեն ներկայացնում: Ժամա
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նակի ընթացքում հայացքները, կարծիքնե
րը, արժեքները փոփոխվում են: Յուրաքան
չյուր ժամանակաշրջան առանձնանում է իր
սերնդին բնորոշ առանձնահատկություննե
րով, որոնք ունեն իրենց արժեքային կողմ
նորոշումները, նախասիրությունները և պա
հանջմունքները: Բնական է, որ ծնողների
կողմից ընդունված հասարակական կյանքի
նորմերը տարբերվում են հաջորդ սերնդի
հայացքներից, որից էլ կարող են առաջանալ
միջսերնդային հակասություններ: Դրանից
անջրպետ է առաջանում երկու սերունդների
սոցիալական չափանիշների ու արժեքնե
րի միջև, և կրտսեր սերունդը կարող է բա
ցասական վերաբերմունք դրսևորել ավագ
սերնդի արժեքների և հայացքների նկատ
մամբ: Այստեղ մեծ անելիք ունի ավագ սե
րունդը: Ընտանիքի առջև ծառացած խնդիր
ներից մեկը պահանջում է սերունդների վրա
գաղափարական ազդեցության տարբեր
ձևերի ու միջոցների խելացի գործադրում,
որի համար անհրաժեշտ է օգտագործել նա
խորդ սերունդների՝ անցյալում կուտակված
արժեքավոր փորձը, մասնավորապես ազ
գային ավանդույթները:
Քանի որ երեխան դեռևս չունի կայացած
արժեհամակարգ, առավել հակված է ընդօ
րինակելու շրջապատին: Այս առումով մեծ է
ԶԼՄ–ների դերը, որոնցից հաճախ հնչող ոչ
ճիշտ հայերենը, ցածրաճաշակ երաժշտու
թյունը, խաթարված մտածելակերպը, սոցի
ալական կայքերում հակասոցիալական ու
հակազգային արժեքներ քարոզող նյութերը
իրենց բացասական ազդեցությունն են ունե
նում երեխայի արժեհամակարգի վրա: Եթե
երեխայի ներկայությամբ ծնողը խրախուսում
է ԶԼՄ–ների կողմից քարոզվող բացասա
կան երևույթները, այդ դեպքում նմանատիպ
սոցիալական դիրքորոշումներ ձևավորվելու
հավանականությունն ավելի մեծ է լինում, և
ընդհակառակը, եթե ծնողը քննադատում է
նմանատիպ հաղորդումները կամ ֆիլմերը,
ապա հնարավոր է` բացասական սոցիալա
կան դիրքորոշումներ չձևավորվեն:
Ազգային ավանդույթների պահպանման
և փոխանցման միջոցներ են համարվում ժո
ղովրդական բանահյուսությունը, ազգային
խաղերը, ծեսերը, տոները, պարը, տարազը,
զրույցը, ծնողի անձնական օրինակը և այլն:
Դրանք, որպես մանկավարժական արժեք
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ներ, մեծ նշանակություն ունեն դաստիարա
կության ող ջ համակարգի համար: Օրինակ`
ժողովրդական բանահյուսության մեջ մարդ
կանց զգացմունքներն ու մտքերը, պահանջ
մունքներն ու գաղափարները հանգում են
նրան, որ ֆիզիկական աշխատանքը մարդու
ֆիզիկական, բարոյական և մտավոր զար
գացման հիմքն է և անհրաժեշտ գործոնը:
Աշխատանքային ավանդույթները հարուստ
նյութ են տալիս աշխատանքային դաստիա
րակության իրականացման համար:
«Ժողովրդական բանահյուսության մեջ
պատկերված է ժողովրդի կյանքը, նրա
աշխարհայացքը, բարոյագիտական հա
յացքների համակարգը, ժողովրդական
փիլիսոփայությունը և գեղագիտական ըն
կալումները: Բանահյուսությունն ունի ճա
նաչողական մեծ արժեք, հատկապես բոլոր
ժողովուրդների նախապատմական շրջանի
կյանքի ժամանակահատվածն ընկալելու
առումով»1:
Ժողովրդական բանահյուսությունը վկա
յում է, որ հայ ժողովրդին հատուկ է եղել աշ
խատասիրությունը, որով էլ պիտի դաստիա
րակվի երեխան, քանզի այսօր ձևավորվում
է սպառողների սերունդ: Այստեղ թեմատիկ
ընդգրկումն անսահման մեծ է և լայն հնա
րավորություն է ստեղծում դաստիարակչա
կան աշխատանքների համար:
Ժողովրդական տոների և խաղերի ման
կա
վար
ժա
կան կար
ևոր կողմն այն է, որ
դրանցում առավել արդյունավետությամբ է
գործադրվում դաստիարակության բազմա
պիսի մեթոդները: Տոների և խաղերի պրոցե
սում կրտսեր սերնդի մեջ դաստիարակվում
է հարգալից վերաբերմունք աշխատան
քային ավանդույթների նկատմամբ: Ազգային
ավանդական տոները կարևոր նշանակու
թյուն ունեն նաև բարոյական դաստիարա
կության համար: Ավանդական տոները (Նոր
տարին, Վարդավառը և այլն) իրենց արմատ
ներով կապված են հայ ժողովրդի հավատա
լիքների ու պաշտամունքների հետ: Օրինակ՝
Նոր տարվա տոնակատարությունը կապված
է ընտանեկան հարաբերությունների բա
րելավման, կյանքի նորացման գաղափարի
հետ: Ազգային այս գեղեցիկ տոնը հաստա
տորեն մտել է ընտանեկան կենցաղի մեջ: Այն

տոնվում է որպես նախորդ տարվա ավարտ
և նոր տարին ուրախությամբ ու բերկրանքով
նշանավորելու օր:
Այսօր գիտության, կրթության և տեխնի
կայի զարգացումը թելադրում է բարոյական
արժեքների գլոբալացման գործընթացին
բնորոշ երանգավորում:
«Գլոբալացումը պայմանավորված է ժա
մանակակից աշխարհի զարգացմամբ: Այն
պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես տնտե
սական, քաղաքական, սոցիալական, մշա
կութային, կրթական, էկոլոգիական, այլ
նաև միջազգային ինտեգրման գործընթաց,
որի արդյունքում մարդկությունը դառնում է
միասնական և փոխկապակցված:
Կրթության գլոբալացման առաջընթա
ցին խոչընդոտում են այնպիսի որոշակի
պատճառներ, ինչպիսիք են ազգային ավան
դույթները, կրթության ազգային համակար
գի յուրահատկությունը, տվյալ երկրում ազ
գային կրթության սոցիալ–տնտեսական,
քաղաքական, մշակութային պայմանները և
այլն»2:
Ժամանակակից գլոբալացումն ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցու
թյուն է ունենում մարդու արժեհամակարգի
վրա: Այսօր շատ արժեքային պատկերացում
ներ հիմնովին փոխվել են: Չնայած նրան, որ
սոցիալ–մշակութային արժեքները ենթարկ
վել են որոշակի կանոնակարգման, այնուա
մենայնիվ հիմնական շեշտադրումն ուղղված
է դեռևս օտարամուտ նորամուծություններին:
Ինտեգրվելով եվրոպական համայնքին` ներ
մուծվում են եվրոպական արժեքներ, որոնք
շատ հաճախ չեն համապատասխանեցվում
ազգային առանձնահատկություններին, որով
էլ խանգարում են ընտանեկան հարաբերու
թյունների նորմալ ընթացքին, մասնավորա
պես երեխայի դաստիարակությանը: Այսօր
հասարակություն են ներթափանցել մեր ազ
գին ոչ հարիր արժեքներ, որոնք խաթարում
են երեխայի անձի ձևավորման գործընթացը,
դաստիարակությունը: Փոփոխությունն ինք
նին դրական երևույթ է, սակայն կարևոր է,
որ այն լինի բնականոն: Եթե փոփոխությունը
տեղի է ունենում այդ համատեքստից դուրս,
ապա խաթարվում է արժեքային համակար
գը: Նման իրավիճակում խիստ կարևորվում

1
Դոլուխանյան Ա., Հայ ժողովրդական
հյուսություն, Եր., «Զանգակ–97», 2008, էջ 4:

2
Տե՛ս Мардоян Р. А., Педагогическая аксиология,
Гюмри, Элдорадо, 2012, ст. 202.

բանա
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են ավանդական արժեքների պահպանումն
ու փոխանցումը:
Սոցիալական ինստիտուտների մեջ ան
գնահատելի է ընտանիքի դերը, որպես
մարդկության կողմից պատմական երկա
րատև զարգացման ընթացքում ստեղծված
մեծագույն արժեք, որի զարգացմամբ շա
հագրգռված են և՛ հասարակությունը, և՛ պե
տությունը: Երկար դարերի ընթացքում հայ
ժողովուրդը մշակել է իր վերաբերմունքը
ընտանիքի նկատմամբ, քանի որ այն հայե
րի համար մեծագույն սրբություն է և սոցիա
լական կյանքի հիմք: Ընտանիքը սերտորեն
կապված է պետության և հասարակության
զար
գաց
ման հետ: Այն շատ ա
րագ ար
ձա
գանքում է հասարակության մեջ տեղի ունե
ցող բոլոր դրական և բացասական փոփո
խություններին: Սակայն ընտանիքը միշտ չէ,
որ համապատասխանության մեջ է գտնվում
տվյալ դարաշրջանի սոցիալ–տնտեսական
իրականության հետ: Նրա դրսևորման հիմ
քերից մեկը ընտանիքի կենցաղավարման
միջավայրն ու փոփոխվող սոցիալ–քաղա
քական պայմաններն են:
Այս առումով կարևոր նշանակություն ու
նի ընտանեկան կենցաղում տեղ գտած մի
շարք սովորույթների ծագման, պատմա
կան զարգացման ընթացքում դրանց փո
փոխությունների, կենցաղավարման ձևերի
բացահայտումը: Այն առավել կարևորվում է
արդի պայմաններում, երբ ավանդույթներից
շատերը դուրս են մղվել կենցաղից: Ընտա
նեկան ավանդույթների կիրառումը այսօր
չափազանց կարևոր է ժամանակակից ըն
տանիքի բարոյական հատկանիշների ամ
րագրման և երիտասարդ սերնդի առողջ

դաստիարակության տեսանկյունից:
Ընտանիքի հիմնական նպատակը մշա
կութային արժեքների փոխանցումն է, որով
երեխան ոչ միայն ձևավորվում ու զարգա
նում է, այլև հարմարվում է հասարակական
կյանքին՝ ձեռք բերելով անհրաժեշտ գիտե
լիքներ, կարողություններ, հմտություններ:
Ընտանիքում է երեխան առաջին անգամ
հաղորդակցվում մշակութային արժեքնե
րին, յուրացնում վարքագծային նորմեր,
իրականացվում երեխայի սոցիալականաց
ման առաջին փուլը, հարմարումը կյանքին:
Հասարակության նորմերը, արժեքները,
սովորույթները, ծեսերը շատ մեծ դեր են
խաղում երեխայի դաստիարակության մեջ:
Ընտանիքում են դրվում երեխայի ֆիզիկա
կան, բարոյական, գեղագիտական, մտա
վոր դաստիարակության հիմքերը, որոնց
իրականացման հարցում մեծ է ծնողների
դերն իրենց անձնային, բարոյական որակ
ներով, վարքագծով, արժեքային կողմնորո
շումներով: Յուրացնելով ընտանեկան մշա
կութային միջավայրի արժեքները՝ երեխան
դառնում է հենց այդ արժեքների կրողը:
Սակայն այսօր խիստ նվազել է ընտանի
քի դերն ու նշանակությունը: Երիտասարդ
ները ձգտում են նախ կայանալու, մասնագի
տանալու և նոր միայն մտածելու ընտանիք
կազմելու մասին: Նրանք խուսափում են
պատասխանատվություն կրելուց և փախ
չում են ընտանեկան խնդիրներից: Պետք է
բոլոր ջանքերը ուղղված լինեն ընտանեկան
համակարգերի վերականգնմանը, ընտանի
քի մշակույթը հասկանալու, ծնողների ման
կավարժական մշակույթը և կրթական նե
րուժը բարելավելուն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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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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ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ «ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ»
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առողջությունը կարևորագույն արժեք է:
Այն առաջնային խնդիր է յուրաքանչյուր ան
ձի, պետության տնտեսության զարգացման
և հայրենիքի պաշտպանության համար:
Մարդու առողջությունը նշանակալիորեն
կախված է նրա կենսագործունեությունից՝
հասարակական ու բնական գործոններից:
Հետևելով սննդակարգին, ապահովե
լով բավարար շարժողական ակտիվություն,
զերծ մնալով վնասակար սովորություննե
րից ու զինվելով կյանքին անհրաժեշտ գի
տելիքներով՝ կարելի է վարել առողջ ապրե
լակերպ:
Այդ իսկ պատճառով մի շարք առաջա
տար երկրներում դպրոցների կրթական հա
մակարգում առկա է «Առողջ ապրելակերպ»
առարկան, որը սովորեցնում է աշակերտնե
րին տիրապետել կենսական հմտություննե
րի: Մեր երկրում այս համակարգը գործում
է շուրջ 9 տարի, որին խիստ հետևողական
է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու
թյունը և Մոսկվայի UNESCO–ի գրասենյակը:
ՀՀ կառավարության որոշմամբ այդ դա
սընթացները 2008–ից ներդրվեցին 8–9–րդ
դասարանների և 2010–ից՝ 10–11–րդ դա
սարանների ծրագրերում: Այդչափ կարևոր
աշխատանքը հանրակրթական դպրոցնե
րում ստանձնեցին ֆիզիկական կուլտու
րայի ուսուցիչները: «Գլոբալ» հիմնադրամի
օժանդակությամբ, ինչպես նաև Հայաստա
նի ուսանող–բժիշկների գիտական ասոցի
ացիայի և Կրթության ազգային ինստիտու
տի հետ համատեղ դասավանդման համար
պատրաստվել են 2800 ուսուցիչ և 400 դա
սախոս[1]:
2015թ. Հայաստանի ֆիզիկական կուլ
տուրայի և սպորտի պետական ինստիտու
տում1 ներդրվեց «Առողջ ապրելակերպի
դասավանդման մեթոդական հիմունքները
հանրակրթական դպրոցում» առարկան,
1

Այսուհետ՝ ՀՖԿՍՊԻ:
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որը պատրաստում է ավանդական և ժա
մանակակից դասավանդման մեթոդներին,
ինտերակտիվ խաղերին ու թրեյնինգին
լավ տիրապետող մանկավարժներ՝ հան
րակրթական դպրոցներում դասընթացները
բարձր մակարդակով իրականացնելու հա
մար:
Քանի որ շատ կարևոր է արդի երիտա
սարդության առողջ բանականությունը,
կյանքում ճիշտ կողմնորոշվելու, վնասակար
սովորություններից զերծ մնալու և առողջ
կենսակերպ վարելու կարողությունը, հետ
ևաբար խիստ անհրաժեշտ է պատրաստել
բանիմաց և մանկավարժական հմտություն
ներին տիրապետող մասնագետներ, որոնք
կկարողանան ճիշտ դաստիարակել աճող
սերնդին:
Հետազոտության խնդիրները: Վերոն
շյալ նպատակի իրականացման համար լու
ծել ենք հետևյալ խնդիրները.
1. Բացորոշել ուսանողների գիտելիքները
«Առողջ ապրելակերպ» առարկայի մասին:
2. Պարզաբանել ուսանողների դիրքո
րոշումը «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի
նշանակության վերաբերյալ:
Հետազոտության մեթոդներն են՝
գրական աղբյուրների ուսումնասիրու
թյուն, ընդհանրացում և վերլուծություն,
սոցիոլոգիական հարցում:
Ուսանողների գիտելիքները և վերաբեր
մունքը«Առողջ ապրելակերպ» առարկայի
դասավանդման վերաբերյալ բացահայտե
լու համար կազմակերպեցինք հարցաթեր
թիկային հարցում ՀՖԿՍՊԻ–ի 3–րդ և 4–րդ
կուրսի 200 ուսանողների շրջանում:
Առաջին հերթին փորձեցինք պար
զել նրանց հետաքրքրությունն առարկայի
նկատմամբ: Բացահայտվեց, որ մեր հարց
վողների 90 %–ը հաճույքով է մասնակ
ցում այս առարկայի դասընթացներին, իսկ
10 %–ը՝ երբեմն:
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Անհրաժեշտ էր բացահայտել նաև, թե
ինչն է մոտիվացնում նրանց՝ մասնակցե
լու «Առողջ ապրելակերպ»–ի դասընթաց
ներին:Քանի որ դասավանդվող թեմաները
վերաբերում են կյանքին, և քիչ չէ հավանա
կանությունը, որ նրանք էլ կհայտնվեն կամ
արդեն իսկ հայտնվել են մեր կողմից ներ
կայացված նման իրավիճակներում, հետ
ևաբար գործնական պարապմունքներն
անցկացվում են ինտերակտիվ խաղերի
մե
թո
դով, ին
չը թույլ է տա
լիս նրանց ար
հեստականորեն լինել այդ իրավիճակների,
պատմությունների հերոսների դերում և լի
արժեք պատկերացնել,գիտակցելու ճիշտ
լուծում տալստեղծված խնդիրների դեպքում:
Այս առումով ուսանողների 96 %–ը նշել է, որ
առարկայի դասընթացներին մասնակցելու
համար, որպես մոտիվացիա, ծառայում են
ինտերակտիվ խաղերը, որոնք, ի դեպ, նաև
հիանալի միջոց են նրանց միջև փոխհարա
բերությունների և շփման ամուր կապերի
ստեղծման գործում:
87.6 %–ը գտնում է, որ հետաքրքրություն
առաջացնում են ներկայացվող թեմաները,
որոնք այսօր շատ արդիական են և առողջ
ապրելակերպ վարելու համար խիստ ան
հրաժեշտ,իսկ 97.1 % ուսանողներն էլ ընդ
գծել են, որ մեծ նշա
նա
կու
թյուն ու
նի նաև
դասախոսների վարպետությունը, դասերի
կազմակերպման և թեմաների մատուցման
ձևը, ինչը խթանում էուսանողների հաճա
խումներին: Այս հանգամանքը բավականին
բարձր է գնահատվել մեր կողմից, քանի որ
վկայում է այն փաստը, որ ունենալով բավա
կանաչափ գիտելիքներ և մանկավարժա
կան ու մասնագիտական վարպետություն՝
առարկան դասավանդող դասախոսները
կկարողանան զինել ապագա մասնագետ
ներին համապատասխան գիտելիքներով և
պատրաստել աշակերտների հետ շփման ու
մանկավարժական տարրերին ու մեթոդնե
րին տիրապետող ուսուցիչներ:
Շատ կարևոր էր պարզաբանել նաև,
թեծրագրով նախատեսված ո՞ր թեմաների
ցեն նրանք ստացել լիարժեք գիտելիքներ:Ա
մենատպավորիչ արդյունքը գրանցել ենք
վնասակար սովորություններին վերաբերող
հարցում, որտեղ արձանագրել ենք 100 %
դրական պատասխան: Այսօր ծխախոտին,
ալկոհոլին և թմրանյութերին առնչվող խն

դիրները շատ արդիական են, քանի որ վնա
սակար սովորությունների մեջ ընդգրկվող
ների թիվը գնալով մեծանում է՝ դառնալով
պատճառ քաղաքացիների առողջության
վատթարացման, ընտանեկան անախորժու
թյունների, երիտասարդների և դեռահաս
ների վարքագծի խաթարման լուրջ հիմնա
հարց:Միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի
առնել գլոբալ խնդիր հանդիսացող ՄԻԱՎ և
ՁԻԱՀ վարակը, որի փոխանցման աղբյուր
ներից մեկն էլ ներարկային տարբերակով
թմրանյութեր օգտագործողներն են, հետ
ևաբար ստացած արդյունքները լիարժեք
բավարարում են մեր ակնկալիքները:
Սեռավարակներին վերաբերող թեմա
ների քննարկումից ուսանողների 90 %–ը
լիարժեք բավարարել են իրենց հետաքրք
րությունները և,ըստ իրենց,ունեն համա
պատասխան գիտելիքներ տվյալ թեմայի
վերաբերյալ:Հարկ է նշել, որ համաշխար
հային չարիք հանդիսացող ՄԻԱՎ վարա
կիփոխանցման ուղիներից մեկն էլ սեռա
կան ճանապարհն է: Վերջինս մեր երկրում
տեսակարար կշիռն է կազմում ՄԻԱՎ–ով
վարակվելու՝ մյուս երկու՝ արյան միջոցով և
վարակված մորից երեխային անցնելու ու
ղիների նկատմամբ:Ըստ 2014–ի տվյալների՝
[4] ամբողջ աշխարհում կա 36,9 մլն ՄԻԱՎ–
ով ապրող մարդ: 1988–ից մինչև 2017թ. ՀՀ
քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻ
ԱՎ վարակի 2603 դեպք, որոնցից 66,8 %–ը
վարակվել է սեռական ճանապարհով [5]:
Ոչ պակաս կարևոր հարց է թրաֆիկինգը՝
ստրկության ժամանակակից անվանումը:
Դասընթացների ժամանակ ուրույն տեղեկու
թյուններ են տրվել ուսանողներին՝ սեռական
շահագործման, հարկադիր աշխատանքի,
ստրկությանը նմանվող վիճակի, օրգանների
փոխպատվաստման և երեխաների օգտա
գործումը զինված կոնֆլիկտներում երևույթ
ների մասին: Ոստիկանության՝թրաֆիկին
գի դեմ պայքարի ստորաբաժանումը [5]
Երևանում տարեկան արձանագրում է 12–15
դեպք, սակայն կարծիք կա, որ այդ թիվը մի
քանի անգամ գերազանցում է վերոնշյալին,
քանի որ զոհերի մեծամասնությունը չի դի
մում համապատասխան մարմիններին:Մեր
երիտասարդների ևտարիքով ավելի մեծ
տղամարդկանց շրջանում շատ տարածված
է արտագնա աշխատանքը, որից շատերը
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արտերկրում ենթարկվում են աշխատան
քային շահագործման: Այդուհանդերձ մեր
արձանագրած արդյունքը՝ 80 %, այս թեմայի
շուրջ հուսադրող է այն առումով, որ մեր ու
սանողները ստացել են համապատասխան
գիտելիքներ և կկարողանան հաջողությամբ
այն փոխանցել աշակերտներին:
Ժամանակակից և նորաոճ տեխնոլոգի
աների առաջընթացին զուգահեռ դեգրա
դացիա է ապրում մարդկանց շարժողական
ակտիվությունը՝ առաջ բերելով առողջական
բազմաթիվ խնդիրներ: Երեխաների շարժո
ղական ակտիվության հարցերը բազմիցս
ուսումնասիրվում են, և աշխատանքներ են
տարվում ՀՖԿՍՊԻ–ի մասնագետների կող
մից [3],ու պա
տա
հա
կան չէ, որ 2007
–ից
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դա
սերը, ըստ ծրագրի, հանրակրթական դպ
րոցների 1–ին և 4–11–րդ դասարաններում
դարձանշաբաթական 3 ժամ [2]: Շարժողա
կան ակտիվության կարևորության մասին
համարժեք գիտելիքներ ստացել են մեր ու
սանողների 97,3 %–ը: Հաշվի առնելով այն
փաստը, որ մեր բուհի հիմնախնդիրներից
մեկն էլ շարժողական ակտիվության հարցն
է, հետևաբար ստացված արդյունքը լիար
ժեք արդարացնում է մեր սպասելիքները:
Բնականոն կյանքի համար անհրաժեշտ
պայման է նաև ռացիոնալ սնունդը: Դասա
վանդման ընթացքում ներկայացվել են սնն
դի բազմազանության, չափի զգացումի և
ռեժիմի պահպանման մասին հարուստ գի
տելիքներ: Վերոնշյալ թեմայի վերաբերյալ
հարցվողների միայն 60 %–ն է նշել, որ դա
սընթացների ժամանակձեռք են բերել լիար
ժեք գիտելիքներ: Ըստ մեզ՝արձանագրած
արդյունքները որոշ չափով կապված են մա
տուցվող նյութերի արդիականության և երի
տասարդների հետաքրքրության հետ:
Մեր հարցման ընթացքում արձանագրե
ցինք հետաքրքիր փաստեր այն մասին, որ
առարկայի գիտելիքները ձեռք բերելուց հե
տո ուսանողները կատարել են նշանակալի
դրական փոփոխություններ իրենց և իրենց
հարազատների կյանքում: Ուսանողների
30 %–ը կատարել է փոփոխություն ընկեր
ների և հարազատների շրջանում՝ խորհրդի,
հորդորման տեսքով, իսկ 60 % ուսանողներ
փոփոխություններ են կատարել իրենց կյան
քում՝ նրանց մտածելակերպն ու հայացքներն
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են էականորեն շրջադարձման ենթարկվել,
շատերը ծխախոտից են հրաժարվել, ոմանք
էլ սահմանափակել են ալկոհոլի օգտագոր
ծումը:
Այն հար
ցին, թե ա
րդյո՞ք բա
վա
րար են
Ձեր գիտելիքները հանրակրթական դպրո
ցում դասավանդելու համար, 91 %–ը տվել է
դրական պատասխան, իսկ 9 %–ը՝ վստահ
չեն իրենց վրա: Այս փաստը վկայում է այն
մասին, որ նպատակաուղղված աշխա
տանքն արդարացնում է մեր ակնկալիք
ները, և առարկայի դասընթացներից ձեռք
բերված գիտելիքները, կարողությունները
և հմտությունները լիարժեք կբավարարեն
հանրակրթական դպրոցներում «Առողջ ապ
րելակերպ» առարկան դասավանդելու հա
մար:
Իսկ ըստ իրենց՝ «Առողջ ապրելակերպ»
առարկայի դասավանդումը թողնում է դրա
կան ազդեցություն դեռահասների և երի
տասարդների
պատասխանատու
վար
քագծի ձևավորման վրա: Արձանագրել ենք
հետևյալ արդյունքները. հարցվողների 57
%–ը նշել է, որ առարկան նշանակալի ազ
դեցություն է թողնում աճող սերնդի բարո
յական նորմերի և վարքագծի ձևավորման
գործընթացում, իսկ 43 %–ը գտնում է, որ
մասամբ: Հանրակրթական դպրոցներում
տարեկան տասնչորսժամյա դասընթացի
ավարտից հետո անցկացվում է հարցում՝
աշակերտների գիտելիքները գնահատելու
համար: «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի
փորձարկման շրջանում դպրոցականների
գիտելիքների մակարդակը 40 %–ից աճել
էր մինչև 75–80 % [1]: Բացի այդ, կան փաս
տեր, որ միայն սեռական դաստիարակու
թյունը ներառելով տարբեր երկրների դպրո
ցական ծրագրերում, դպրոցահասակների
և երիտասարդների շրջանում կրճատվել են
սեռավարակները և անցանկալի հղիություն
ների ընդհատումները:Այսպիսով,գնահատե
լովՀՖԿՍՊԻ–ի ուսանողների գիտելիքները,
դիտելով դասընթացների ավարտից հետո
նրանց հայացքների ու վարքի դրական փո
փոխությունները, կարելի է եզրակացնել, որ
մեր ապագա մասնագետներըպատրաստ են
հանրակրթական դպրոցներում «Առողջ ապ
րելակերպ» առարկայի դասավանդմանը:
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ЗНАНИЯ И ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
С. ХАЧАТРЯН
В статье представлены результаты проведенного среди студентов института физической
культуры опроса, целью которого являлось определение знаний и отношения студентов к
преподаванию предмета «Методические основы преподавания здорового образа жизни в
общеобразовательной школе». Выявленаподготовленностьстудентовкпреподаваниюпред
мета.

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.
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ԱՐՏՅՈՄ ԴԱՎԹՅԱՆ

 ԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏԸ ՊԱՏԱՆԻ
Մ
ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ
ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ըմբշամարտում մրցակցական գոտե
մարտերի հաջողության հիմքը կազմում է
պատրաստականության տարբեր կողմերի
բարձր մակարդակը: Դրանով պայմանա
վորված մեծանում է անհրաժեշտությունը
բացահայտելու այն կարևոր շարժողական
ընդունակությունները, որոնք ֆիզիկական
պատրաստության հիմքն են կազմում և
պատրաստության
տեխնիկատակտիկա
կան կողմերի հետ մեկտեղ ապահովում են
բարձր մարզական արդյունքներ:
Նման հիմնահարցի պարզաբանման
համար նպատակահարմար է ուսումնասի
րել և վերլուծել ըմբշամարտի տարբեր ձևերի
մասնագիտական գրականություն, ինչպես
նաև մանկապատանեկան մարզադպրոց
ների (Մ.Պ.Մ.Դ.–ի) ուսումնական պլաններ:
Անկասկած ըմբիշների առաջատար շարժո
ղական ընդունակությունների բացահայտ
ման հարցում կարելի է օգտվել մարզաձևի
առաջատար մասնագետների կարծիքից:
Սակայն վերջինս իրականացվել է մեր կող
մից կազմակերպված անկետային հարցման
արդյունքում:
Սույն հոդվածում ներկայացված են հիմ
նահարցի պարզաբանման առումով առա

վելապես մասնագիտական գրականության
և ուսումնական փաստաթղթերի վերլուծու
թյան արդյունքները:
Հոդվածի նպատակն է մասնագիտական
գրականության և ըմբշամարտի մարզադպ
րոցների ուսումնական ծրագրերի ուսում
նասիրության և վերլուծության հիման վրա
բացահայտել ըմբիշների առաջատար շար
ժողական ընդունակությունների կազմը և
դրանցում շարժումների ճշգրտության տեղը:
Պատանի ըմբիշների պատրաստվածու
թյան տարբեր կողմերի պահանջները նախ և
առաջ ներկայացված են Մ.Պ.Մ.Դ.–ի ուսում
նական ծրագրերում: Պետք է հավելել, որ
Հայաստանի Հանրապետության անկախա
ցումից ի վեր չեն մշակվել ըմբշամարտի ման
կապատանեկան մարզադպրոցներում նման
հաստատված ուսումնական ծրագրեր, այդ
իսկ պատճառով մենք օգտվել ենք Ռուսաս
տանի Դաշնության Մ.Պ.Մ.Դ.–ի ծրագրերից:
Դրանց ուսումնասիրման արդյունքում
հնարավոր եղավ պարզելու, որ ըմբշամար
տի երեք ձևերում առաջատար և կարևոր է
համարվում հինգ ընդունակություն (աղ յու
սակ 1):

Ըմբշամարտի տարբեր ձևերում առաջատար շարժողական ընդունակություններ
(ըստ Մ.Պ.Մ.Դ.–ի ուսումնական ծրագրերի)
Աղ յուսակ 1
Ըմբշամարտի ձևեր
Հունահռոմեական
Ազատ ոճ

№

Շարժողական ընդունակություն

1

արագություն

+

+

+

2

կոորդինացիա

+

+

+

3

դիմացկունություն

+

+

+

4

ուժ

+

+

+

5

արագաուժային ընդունակություն

+

+

+

6

ուժային դիմացկունություն

+
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Դրանք են` արագությունը, կոորդինա
ցիան, դիմացկունությունը, ուժը, արա
գաուժային ընդունակությունը: Սակայն
հունահռոմեական ըմբշամարտի ծրագրե
րում պատանի մարզիկների պատրաստու
թյան գործընթացում կարևորվում են նաև
ուժային դիմացկունության ընդունակու
թյունը:
Անհ
րա
ժեշտ է նշել, որ նշ
ված շար
ժո
ղական ընդունակությունների հսկումը
ըմբշամարտի ուսում նական ծրագրերում
առաջարկվում է իրականացնել բոլոր ու
սում նական խմբերում՝ փոփոխելով միմի
այն նորմատիվային պահանջները:
Հատկանշական է, որ ոչ մի ծրագրում չի
հիշատակվում շարժում ների ճշգրտության
մասին, և այն, որպես պատանի մարզիկ
ներին անհրաժեշտ ընդունակություն, չի
ընդգրկվել ֆիզիկական պատրաստվածու
թյան նորմատիվային պահանջների մեջ:
Անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշ
նության ըմբշամարտի ծրագրերին, ուսում
նական ձեռնարկներին և դասագրքերին,
կարելի է նշել, որ նրանցում նույնպես, որ
պես ըմբիշի համար կարևոր շարժողական
ընդունակություն [6, 7, 8] առաջադրվում
են նույն ընդունակությունները, որոնք հի
շատակվում են` Մ.Մ.Մ.Դ.–ի ուսում նական
ծրագրերում:
Մասնավորապես Ի. Ի. Իվանովի, Ա.
Ս. Կուզնեցովի և այլ համահեղինակների
«Հունահռոմեական ըմբշամարտ» գրքում
[4] մարզումային գործընթացի ֆիզիկա
կան պատրաստության կողմը առաջարկ
վում է իրականացնել մշակելով հետևյալ
շարժողական ընդունակությունները` ուժ,
արագություն, դիմացկունություն, ճարպ
կություն և ճկունություն:
«Մանկապատանեկան ձյուդոյի տեսու
թյուն և մեթոդիկա» ուսում նական ձեռնար
կում` Վ. Բ. Շեստյակովը, Ս. Վ. Երեգինա
[5] ձյուդոիստների ֆիզիկական պատրաս
տության գործընթացում կարևորում են
հետևյալ ընդունակությունների մշակումը`
ուժ, արագային ընդունակություն, ուժային
դիմացկունություն արագություն, դիմաց
կունություն, կոորդինացիա, ճկունություն
[1,2]:
Վերը նշված բոլոր և ուսում նասիրված
այլ ուսում նական ձեռնարկներում ըմբիշ

ների համար կարևոր նշում են գրեթե նույն
շարժողական ընդունակությունները` չհի
շատակելով շարժում ների ճշգրտությունը:
Անդրադառնալով մեր հանրապետությու
նում հրատարակված նման աշխատու
թյուններին կարող ենք նշել, որ այս առու
մով նույնպես դրանցում դրսևորվել է նման
մոտեցումը:
Մասնավորապես Վ. Առաքել յան և այլք
«Հունահռոմեական ըմբշամարտ» ուսում
նական ձեռնարկում [3] հիշատակվում է
սպորտային մարզման տեսությունում և
պրակտիկայում ըմբիշների համար առա
ջատար շարժողական ընդունակություն
ների ցանկը ֆիզիկական պատրաստու
թյան համակարգում և դրանց մշակման
առանձնահատկությունները: Առաջատար
շարժողական ընդունակությունների բա
ցահայտումը հանգույցային հարց է, որն
ըմբիշների մրցակցական գործողություն
ներում ունի կարևոր նշանակություն:
Իհարկե առաջին հայացքից դժվար է
պատկերացում կազմել, որ առանձին շար
ժողական ընդունակությունների վերա
բերյալ հարուստ գրականությունը (1, 2)
բավարար է լուսաբանում նշված հիմ նա
հարցը, սակայն դրանցում չի հիշատակ
վում շարժում ների ճշգրտությունը որպես
անհրաժեշտ ընդունակություն:
Ուսում նասիրված գրականության մեջ
հինգ շարժողական ընդունակության շար
քում կարևորում են ուժ, արագություն,
դիմացկունություն, ճկունություն՝ հատ
կացնելով ճարպկությանը 5–րդ տեղը:
Ժամանակակից ըմբշամարտում մարզիկի
ֆիզիկական պատրաստվածության կա
տարելագործման համար կիրառվում է
առանձին շարժողական ընդունակություն
ների մշակման մեթոդիկա:
Ուստի առանձին շարժողական ընդու
նակությունների տարբեր դրսևորում ների
պարզաբանման և կողմ նորոշման նպա
տակով վերոհիշյալ հեղինակները պատ
րաստության համակարգում առաջատար
շարժողական ընդունակությունների վերա
բերյալ առաջարկում են հետևյալ բացատ
րությունները:
Մասնավորապես ուժի մշակման հա
մար առաջարկվում են առանձնացնել պայ
թուցիկ ուժի, բացարձակ և հարաբերական
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ուժի դրսևորում ները, ինչպես նաև ստա
տիկ և դինամիկ մկանային ճիգերը և այլն:
Ուսում նական ձեռնարկի համահեղինակ
ները համարում են, որ մարզումային գոր
ծընթացում արագության մշակումը ըմբիշ
ների ֆիզիկական պատրաստականության
կար
ևոր կողմն է, ո
րի մշակ
ման հա
մար
առաջարկվում են տարբեր մարզաձևերից
որոշակի վարժություններ: Օրինակ կարճ
ժամանակահատվածում վազքերը, մարմ
նամարզական և ակրոբատիկական վար
ժությունները նպաստում են արագության
մշակմանը:
Կապված դիմացկունության մշակման
հետ մասնագետները առաջադրում են
տարբեր օժանդակ միջոցներ՝ կրոսավազք
մինչև մեկ ժամ, լար
վա
ծու
թյու
նը և բեռն
վածությունը չեզոքացնող ազատ գոտե
մարտեր՝ մինչև երեսուն րոպե:
Ըմբիշների մոտ ճկունության մշակման
համար մասնագետները հետամուտ են լի
նում հասցնել այնպիսի օպտիմալ աստի
ճանի, որ կարող է նպաստել տեխնիկա
կան հնարքների հաջող կատարմանը:
Անդրադառնալով ճարպկության մշակ
ման մեթոդիկային՝ մասնագետները առա
ջարկում են բազմատեսակ ֆիզիկական
վարժություններ, որոնց հիմքում ընկած է
նոր, անսովոր անսպասելի իրավիճակների
դիրքեր, ելման դրությունների ստեղծում:
Նշված ուսում նական ձեռնարկում ըմ
բիշների ֆիզիկական պատրաստության
համակարգում շարժում ների ճշգրտության
նշանակության հարցում չեն հիշատակվում
այդ ընդունակության դրսևորում ների կար
ևորությունը:
Պարզ է դառնում, որ մանրամասն ներ
կայացված է և վաղուց ի վեր գործնակա
նում կիրառում են վերը նշված ընդունա
կությունների մշակման մեթոդիկաներ:
Մասնավորապես ըմբիշների շարժում ների
ճշգրտության համար հեղինակների կող
մից չեն առաջադրվում համապատասխան
թեստային առաջադրանքներ:
Անդրադառնալով ըմբշամարտի ու
սում նասիրված հաջորդ ձևերում` ձյուդո և
ազատ ոճի ժամանակակից ուսում նական
ձեռնարկներին (Բ. Առաքել յան, Բ. Սա
ղ յան, Կ. Կիրակոսյան, Է, Գալտագազ յան)
կարելի է նշել, որ նրանցում որպես ըմբիշ
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ների համար առաջատար ընդունակու
թյուն առաջադրվում են նույն այն ընդունա
կությունները, որոնց մասին մանրամասն
ներկայացրեցինք վերոհիշյալում:
Վերլուծությունից պարզաբանվեց, որ
ըմբիշների պատրաստության գործընթա
ցում մարզիչների կողմից շարժում ների
ճշգրտության դերը քիչ է կարևորվում: Այս
պես նրանք ինը շարժողական ընդունա
կության շարքում կարևորում են արագու
թյունը, ճկունությունը, դիմացկունությունը՝
հատկացնելով շարժում ների ճշգրտությա
նը 6–րդ տեղը: Սակայն հարցման արդյուն
քում պարզաբանվեց նաև, որ մարզիչները
շատ են կարևորում շարժում ների ճշգր
տությունը ըմբիշների պատրաստության
ող ջ համակարգում համարելով, որ այդ
ընդունակության կատարելագործումը կա
րող է նպաստել ըմբիշների տեխնիկական
հնարքների արդյունավետության բարձ
րացմանը:
Եզրակացություն
Այսպիսով՝
մասնագիտական
գրա
կանության` դասագրքերի, Մ..Պ.Մ.Դ.–ի
ծրագրերի, ինչպես նաև գիտական հոդ
վածների ուսում նասիրության արդյունքում
հնարավոր եղավ բացահայտել ազատ, հու
նահռոմեական և ձյուդո ըմբշամարտում
մարզիկների առաջատար շարժողական
ընդունակությունների շրջանակը:
Կատարված
ուսում նասիրություննե
րը թույլ տվեցին պարզաբանել, որ ըմբ
շամարտի տարբեր ձևերում թերի են ու
սում նասիրվել շարժում ների ճշգրտության
հարցերը:
Նույ
նիսկ կա
րե
լի է նշել, որ բազ
մա
մյա պատրաստության ընթացքում և ար
դյունքում ըմբշամարտի տարբեր ձևերում
պահանջներ է ներկայացնում և առավել
մշակվում հետևյալ շարժողական ընդունա
կությունները՝ մկանային ուժ, արագաշար
ժություն, դիմացկունություն և այլն: Իսկ
շարժում ների ճշգրտության վերաբերյալ
մասնագիտական գրականությունում ներ
կայացված տեղեկությունները բացակա
յում են: Անհրաժեշտ ենք համարում այս
վերլուծությունը լրացնել հունահռոմեական
ըմբշամարտի առաջատար մարզիչների
տեսակետով, որը բացահայտվել է անկե
տային հարցման արդյունքում:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Առաքել յան Վ. Բ., Գալստյան Հ. Գ., Հարությունյան Խ. Թ., Ազատ ըմբշամարտ, Եր., Հեղինա
կային հրատ., 2008, 315 էջ:
Առաքելյան Վ. Բ., Սաղ յան Բ. Զ., Ձյուդո ըմբշամարտ., Եր., Հեղինակային հրատ., 2010, 309 էջ:
Առաքել յան Վ. Բ., Սաղ յան Բ. Զ., Կիրակոսյան Կ. Ժ., Գալտագազ յան Է. Դ., Հունահռոմեկան ըմբ
շամարտ., Եր., Հեղինակային հրատ., 2013, 299 էջ:
Иванов, И. И., А. С. Кузнецов, Р. В. Самургашев, Ю. А. Щулика борьба Греко– римская Ростов н/Д:
Феникс, 2004, 800 с.
Шестаков В. Б., С. В., Ерегина Теория и методика Детско– юншеского Дзюдо Москва
ОЛМА Медиа Групп 2008г., 216 с.
Федеральный стандарт спортивной подготовки по греко–римской борьбе, М., 2012, 22 c.
Федеральный стандарт спортивной подготовки по дзюдо, М., 2012, 21 c.
Федеральный станадрт спортивной подготовки по вольной борьбе, М., 2012, 23 c.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБ ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЯХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
А. ДАВТЯН
В результате изучения специальной литературы и учебных программ детско–юношеских
спортивных школ было выявлено, что в греко–римской, вольной борьбе и дзюдо основны
ми двигательными способностями спортсменов являются сила, скорость, гибкость, ловкость
и выносливость.
Примечательно, что ни в одной программе и учебном пособии не упоминается точность
движений как необходимая двигательная способность борцов. Однако, результаты анкетно
го опроса тренеров выявили важность точности движений в системе тренировок борцов.
По мнению тренеров совершенствование данной двигательной способности способствует
повышению результативности технических приемов борцов.

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.

515

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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 մանկավարժության
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
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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

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

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 մասնագիտական
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
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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 մաթեմատիկայի
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 ինֆորմատիկայի
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 ինֆորմատիկայի
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
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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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