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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

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

Ա նուն խոս քի մա սե րից ոչ մի այն հայե րե
նի, այլև շատ այլ լե զու նե րի քե րա կա նու թյուն
նե րի մեջ թվա կա նը դեռևս իր կա յուն տեղն 
ու ճշգրտ ված բա ռա ցան կը չու նի1: Ի նչ պես 
նշում   է Հ. Ա ճա ռյա նը, թեև ի րենց պատ մա
կան ա ռա ջաց մամբ թվե րը կապ ված են կոնկ
րետ ա ռար կա նե րի, մեծ մա սամբ մար դու 
ձեռ քի և ոտ քի մատ նե րի կոնկ րետ քա նա կի 
հետ, բայց լեզ վի ու մտա ծո ղու թյան հե տա գա 
զար գաց ման ըն թաց քում նրանք հան դես են 
գա լիս որ պես քա նա կային բա ցար ձակ մե ծու
թյուն ներ` ա ռանց նկա տի առ նե լու կոնկ րետ 
ա ռար կա նե րը2: Հայ քե րա կա նա գի տու թյան 
պատ մու թյան մեջ, սկ սած Դի ո նի սի ոս Թրա
կա ցուց և նրա « Քե րա կա նա կան ար վես տի» 
մեկ նիչ նե րից, քե րա կա նու թյու նը ու սում նա
սիր վում   էր խիստ նեղ, մի այն գործ նա կան 
նպա տա կով: Դի ո նի սի ո սը սահ մա նում   է 
ո ւթ խոս քի մաս կամ « մասն բա նի»` ա նուն 
(այն չտա րո րոշ ված ձևով պա րու նա կում   էր 
գո յա կա նը, ա ծա կա նը, թվա կա նը և մի քա
նի դե րա նուն ներ), բայ, ըն դու նե լու թյուն, 
հոդ, դե րա նուն, նա խադ րու թյուն, մակ բայ 
և շաղ կապ: Ա պա նա տար բե րա կում   է ան
վան 23 տե սակ` նե րա ռե լով նաև թվա կա նը: 
Թրա կա ցու քե րա կա նու թյան հայ մեկ նիչ նե
րը, հա րա զատ մնա լով բնագ րին, ըն դու նում 
են 8 խոս քի մաս: Ա նու նը շա րու նա կում են 
սահ մա նել գո յա կան ան վան ի մաս տային և 
քե րա կա նա կան հատ կա նիշ նե րով, թեև այն 
իր մեջ   է առ նում նաև ա ծա կանն ու թվա
կա նը3: Միջ նա դա րի քե րա կա նա գի տա կան 
հա մա կար գում դա սա կան և քա նա կա կան 
թվա կան նե րը հա մար վում են ա ռան ձին 
ան վա նա տե սակ ներ: Սրանք ի րա րից տար
բեր վում են մի   է ա կան ա ռանձ նա հատ կու

1  Տե՛ս  Հ.  Բարսեղյան,  Հայերենի  խոսքի  մասերի 
ուսմունքը, Եր., 1980,   էջ 497:
2  Տե՛ս  Հ.  Աճառյան,  Լիակատար  քերականություն 
հայոց լեզվի, Եր., 1952, հ. 1,   էջ 131: 
3  Տե՛ս Հ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ.,   էջ 9: 

թյամբ. դա սա կան ներն ի րենց մեջ աս տի
ճա նա վո րում ու նեն` հա ջոր դա կա նու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված, մինչ դեռ քա նա կա կան 
թվա կան նե րը չու նեն այդ կար գայ նու թյու նը: 
Թվա կան ան վան մա սին ման րա մասն խո սել   է 
Ա. Այ տը նյա նը, ո րը, 8 խոս քի մա սե րը բա ժա
նե լով 2 խմ բի` փո փո խա կան և ան փո փոխ, 
փո փո խա կա նի մեջ մտց նում   է ա նու նը` իր 2 
տե սակ նե րով` գո յա կան և ա ծա կան, և թվա
կա նը դի տե լով որ պես ա ծա կա նի մի տե սակ` 
սահ մա նում   է հետ ևյալ կերպ. 

« Թո ւա կան ա նուն կ’ը սո ւին այն բա ռերն, 
որ բա ռի մը ո րոշ համ րան քը կը ցու ցը նեն»4: 
Նա ա ռանձ նաց նում   է թվա կա նի 3 տե սակ` 
բա ցար ձակ կամ գլ խա վոր, դա սա կան և 
բաշ խա կան: 

Հայ քե րա կա նա գի տու թյան պատ մու
թյան մեջ Ստ. Պա լա սա նյանն ա ռա ջինն   է, 
որ թվա կա նը ա ռանձ նաց նում   է ա ծա կա
նից` դի տե լով այն որ պես ա ռան ձին խոս քի 
մաս5: Այս հան գա ման քը շա տե րի կող մից 
գնա հատ վում   է որ պես քե րա կա նա գի տա
կան նվա ճում, թեև դա չի խան գա րում Մ. 
Ա բե ղյա նին` թվա կան նե րը այլ խոս քի մա
սե րի վրա բաշ խե լու կամ թվա կա նի տե սակ
նե րը թվա կան –ա ծա կան հա մա րե լու: Այս 
մո տե ցու մը Հ. Բար սե ղյա նը հա մա րում   է 
գի տա կան, քա նի որ հայե րե նի թվա կա
նի բա ռա կա պակ ցա կան– քե րա կա նա կան 
հատ կա նիշ նե րի տե սա կե տից թվա կան նե
րը գրե թե չեն տար բեր վում ա ծա կան նե րից: 
Ի հար կե, պետք   է հաշ վի առ նել, որ նրանք 
չու նեն ո րա կա կան ա ծա կան նե րին բնո րոշ 
հա մե մա տու թյան աս տի ճան ներ կազ մե լու 
ձևա բա նա կան հատ կա նիշ և մակ բա յա կան 
ա զատ գոր ծա ծու թյուն6:

4  Ա.  Այտընյան,  Քննական  քերականություն 
աշխարհաբար  կամ արդի  հայերեն  լեզվի,  Եր.,  1987,   էջ 
30: 
5  Տե՛ս Հ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ.,   էջ 157: 
6  Նույն տեղում,   էջ 498: 
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Գ րա բա րի թվա կան ա նուն նե րը 3 տե սակ 
են` քա նա կա կան, դա սա կան և ան ձնե րա
կան: 

Գ րա բա րում թվա կա նի հա մար հատ կա
պես կար ևոր   է նրա բա ռա կազ մա կան ար
ժե քի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցու մը, 
ո րն ան հրա ժեշտ   է նրա հո լով ման քե րա կա
նա կան կար գի հե տաքր քիր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի վեր հան ման և յու րաց ման տե
սա կե տից: Գրա բա րի ո րոշ դա սագր քե րում 
ա ռան ձին չի տր վում թվա կա նի հո լո վու մը, 
այլ գո յա կան ա նուն նե րը ը ստ հո լո վում նե րի 
բաշ խե լիս զու գա հե ռա բար նկա տի են ա ռն
վում նաև թվա կան ա նուն նե րը1: Գրա բա րի 
քե րա կան ներ Ռ. Ղա զա րյա նը և Հ. Ա վե տի
սյա նը2, սա կայն, այլ մո տե ցում որ դեգ րե ցին, 
և նրանց դա սագր քում թվա կա նի հո լո վու մը 
ներ կա յաց ված   է գո յա կա նից ա ռան ձին, ո րը, 
մեր կար ծի քով, պայ մա նա վոր ված   է հետ
ևյալ հան գա մանք նե րով.

1. Այս պի սի մո տեց մամբ գրա բա րի և 
ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի ձևա բա նու թյան 
ու սու ցու մը ըն թա նում   է զու գա հեռ: 

2. Մաս նա գի տա կան տար բեր խմ բե
րում դա սա վան դող դա սա խոս նե րը պար
տա վոր վում են ա ռար կան ու սու ցա նել նույն 
ծրագ րով և նույն դա սագր քով, ո րի մի ջո ցով 
ա պա հով վում   է վերջ նա կան ո րո շա կի օբյեկ
տիվ ար դյունք:

Թ վա կա նը` ի բրև խոս քի մաս, գրա բա
րում դրս ևոր վում   է իր հա րուստ քե րա կա
նա կան կար գե րով` թիվ, հո լով, հո լո վում: 
Գրա բա րում ա ռան ձին թվա կան ներ կամ 
թվա կան նե րի խմ բեր հո լով վում են տար
բեր հո լո վում նե րով: Մի թվա կա նը ան հոգ
նա կան   է, հո լով վում   է ո հո լո վի չով, եր կու, 
ե րեք, չորք թվա կան ներն ա նե զա կան են, 
ո րոն ցից ա ռա ջի նը հո լով վում   է ու հո լո վի չով, 
ի սկ վեր ջին եր կու սը` ի հո լո վի չով: Սրանց 
հա ջոր դող բո լոր քա նա կա կան թվա կան ներն 
ու նեն և՛ ե զա կի, և՛ հոգ նա կի թիվ: 

Հին գից մինչև ի նը թվա կան նե րը, բա
ցի ե ւթն թվա կա նից (հո լով վում   է ա պարզ 
ներդ րա կան հո լով մամբ), ի նչ պես նաև մե
տա սան, եր կո տա սան, ե րեք տա սան, չո
րեք տա սան, հն գե տա սան, վեշ տա սան, 

1  Տե՛ս  Շարաբխանյան  Պ.,  Գրաբարի  դասընթաց,  Եր., 
1974:
2  Տե՛ս  Ավետիսյան  Հ.,  Ղազարյան  Ռ.,  Գրաբարի 
ձեռնարկ, Եր., 2007: 

տաս նյակ նե րից քսան, ե րե սուն, քա ռա
սուն, յի սուն, վաթ սուն, եւ թա նա սուն, ո ւթ
սուն, ի նն սուն թվա կան նե րը հո լով վում են ի 
պարզ հո լո վի չով: Տասն, ե ւթ նեւ տասն, ու
թեւ տասն, ին նեւ տասն թվա կան նե րը հո լով
վում են ի –ա խառն ներդ րա կան հո լով մամբ: 
Հա րեւր, եր կե րիւր, ե րեք հա րեւր, չո րեք հա
րեւր, հինգ հա րեւր, վեց հա րեւր, ե ւթն հա
րեւր, ո ւթ հա րեւր, ի նն հա րեւր թվա կան նե րը 
հո լով վում են ո պարզ հո լով մամբ: Հա զար 
թվա կա նը պատ կա նում   է ի –ա ար տա քին, 
ի սկ բեւր թվա կա նը` ու պարզ հո լով ման: 
Վեր ջինս հան դի պում   է նաև այլ հո լո վիչ նե
րով` բիւ րաւ, բիւ րով: Հա րադ րա կան կազ
մու թյուն ու նե ցող բա ղադ րյալ քա նա կա կան 
թվա կան նե րը հո լով վում են եր կու կերպ. 
հո լով վում   է մի այն վեր ջին բա ղադ րի չը`ա) 
տասն եւ ե րից, բ) հո լով վում են բո լոր բա
ղադ րիչ նե րը` ի քսա նից եւ ի հն գից: 

Դա սա կան թվա կան նե րը գրա բա րում 
կազմ վում են քա նա կա կան նե րից –րորդ 
կամ –ե րորդ ա ծանց նե րով` բա ցի ա ռա ջին 
թվա կա նից, ո րը հո լով վում   է ո հո լո վի չով և 
ու նի ա ռաջ նորդ և ա ռաջ նե րորդ զու գա հեռ 
ձևե րը: Ե րկ րորդ թվա կա նից սկ սած` մյուս 
դա սա կան թվա կան նե րը հո լով վում են ի –ա 
խառն վեր ջադ րա կան հո լով մամբ: 

Անձ նե րա կան թվա կան նե րը, ո րոնք նշում 
են ա ռար կա նե րի մի աս նա կա նու թյու նը, 
կազմ ված են քա նա կա կան նե րից` –ե քին,  
–ե քե ան ա ծանց նե րով, հո լով վում են ու հո լո
վի չով և մի այն հոգ նա կի թվով: 

Բա ցի թվա կան նե րի վե րո հի շյալ տե սակ
նե րից` կան նաև այլ թվա կան ներ, ո րոնք 
կազմ վում են բա ցար ձակ նե րից` կրկ նու
թյամբ, ա ծանց մամբ և այլն: Դրանք են 
բազ մա պատ կա կան, հա վա քա կան, կո տո
րա կային, կրկ նա կան թվա կան նե րը, ո րոնց 
ման րա մաս նո րեն ան դրա դար ձել   է Հ. Ա ճա
ռյա նը3: Հայե րե նի թվա կա նի հո լով ման մեջ 
կա տար ված հե տա գա փո փո խու թյուն ներն 
ու տե ղա շար ժե րը ա մե նից ա ռաջ պայ մա նա
վոր ված են պար զեց ման ու բազ մա զա նու
թյուն նե րի վե րաց ման, հայե րե նի զար գաց
ման ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն նե րի մեջ 
լեզ վա կան նոր ո րա կի հետ կապ ված տար
րե րի զար գաց ման` հայե րե նին հա տուկ ձգտ
մամբ: 

3  Տե՛ս Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ.,   էջ 272–330: 
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Ի տար բե րու թյուն ժա մա նա կա կից հայե
րե նի, որ տեղ թվա կանն իր հիմ նա կան, ո րոշ
չային կի րա ռու թյամբ չու նի թեք ման ձևեր, 
գո յա կա նի հետ գոր ծած վում   է ու ղիղ ձևով, 
ա ռա վե լա պես նա խա դաս կի րա ռու թյամբ` 
ան հա մա ձայն մնա լով նրա հետ հո լո վով և 
թվով, գրա բա րում թվա կան նե րը հիմ նա
կա նում հա մա ձայ նում են գո յա կան նե րին: 
Թվա կա նի հիմ նա կան կի րա ռու թյու նը գրա
բա րում ո րոշ չի պաշ տոն կա տա րելն   է, ո րը 
պայ մա նա վոր ված   է նրա խոս քա մա սային 
նշա նա կու թյամբ: Գրա բա րում թվա կան նե րը 
գո յա կան նե րի հետ գոր ծած վե լիս հա մա ձայ
նում են տար բեր ձևե րով: 

Գ րա բա րում մի, եր կու, ե րեք, չորք քա
նա կա կան թվա կան նե րը գո յա կա նի հետ 
գոր ծած վում են թե՛ նա խա դաս, թե՛ հե տա
դաս և հա մա ձայ նում են գո յա կա նին: Հե
տաքր քիր   է, որ գրա բա րի մի քա նա կա կան 
թվա կա նը հե տա դաս գոր ծա ծու թյամբ ա ռա
վե լա պես կա տա րում   է ա նո րոշ դե րան վան 
դեր, օ րի նակ` կին մի – մի կին, որ ևէ կին, 
այր ոք – որ ևէ մարդ: Հինգ թվա կա նից սկ
սած` քա նա կա կան թվա կան նե րը նույն պես 
գո յա կան նե րի հետ նա խա դաս և հե տա դաս 
գոր ծա ծու թյուն ու նեն: Նա խա դաս գոր ծա
ծու թյան դեպ քում, սա կայն, թվա կա նը ե զա
կի գո յա կա նի հետ չի հո լով վում. գո յա կա նը 
հո լով վում   է, ի սկ թվա կա նը մի այն իր վրա   է 
կրում նախ դիր նե րը, օ րի նակ` ի հինգ հա ցէ, 
զհինգ հաց: Հոգ նա կի թվով գո յա կան ան
վան հետ դր վե լով` նա խա դաս թվա կա նը 
կա րող   է հո լով վել և չհո լով վել: Գո յա կա նի 
հետ հե տա դաս գոր ծա ծու թյամբ թվա կա նը 
հո լով վում   է` հոգ նա կի գո յա կա նի մոտ ար
տա հայտ վե լով հոգ նա կի թվով` բա ցի ո ւղ ղա
կան և հայ ցա կան հո լով նե րից: 

Դա սա կան թվա կան նե րը գո յա կա նի հետ 
և՛ նա խա դաս, և՛ հե տա դաս գոր ծա ծու թյուն 
ու նեն, ը ստ ո րում գո յա կան ա նու նը գոր
ծած վում   է մի այն ե զա կի թվով և հիմ նա կա
նում հա մա ձայ նում   է հե տա դաս դիր քում` 
տան եր րոր դի, տամբ եր րոր դաւ և այլն: 
Եր բեմն դա սա կան թվա կան նե րը հան դի
պում են հո լով ված նաև նա խա դաս գոր ծա
ծու թյամբ` յերկ րոր դում տան: Ա նձ նե րա կան 
թվա կան նե րը գո յա կան նե րի հետ սո վո րա
բար գոր ծած վում են նա խա դաս, հո լով վում 
են և հա մա ձայ նում հո լո վով և թվով` եր կո
քին կող մանք, եր կո ցունց կող մանց և այլն: 

Ի հար կե, մա տե նագ րու թյան մեջ հան դի պում 
են նաև հե տա դաս գոր ծա ծու թյան դեպ քեր:

Գ րա բա րի թվա կա նի ու սու ցու մը դա սա
խո սից պա հան ջում   է նաև ժա մա նա կա կից 
գրա կան ար ևե լա հայե րե նի ձևա բա նու թյան 
քա ջա տե ղյա կու թյուն, քա նի որ ա ռանց 
ա նընդ հատ հա մե մա տու թյուն ներ կա տա
րե լու ժա մա նա կա կից հայե րե նի լեզ վա կան 
հա մա պա տաս խան ի րո ղու թյուն նե րի հետ` 
ան հնար   է ա ռա ջին կուր սի ու սա նո ղին բա
ցատ րել գրա բա րյան որ ևէ քե րա կա նա կան 
եր ևույթ: Թվա կա նի հո լո վու մը, գոր ծա ծու
թյան նր բու թյուն նե րը ու սա նո ղին ա ռա վել 
հա սա նե լի դարձ նե լու կար ևո րա գույն ձևը, 
ի նչ խոսք, հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րի 
օգ նու թյամբ բնագ րային բազ մա զան տեքս
տե րի թարգ մա նու թյունն   է և դրանց վրա 
կա տար վող աշ խա տան քը, այդ բնագ րե րում 
գոր ծած ված թվա կան նե րի ա ռանձ նա ցումն 
ու վեր լու ծու թյու նը տար բեր վար ժու թյուն
նե րի մի ջո ցով, այ սինքն` քե րա կա նա կան 
ու սուց ման այն ու ղին, ո րը են թադ րում   է 
լեզ վա կան ի րա կու թյուն նե րի ըն կա լում, 
ի մաս տա վո րում, կա նոն նե րի ու սահ մա նում
նե րի հս տակ ու հաս կա նա լի ձևա կեր պում, 
դա սի ամ րապն դում, տնային աշ խա տան քի 
կա տա րում, ստու գում, ամ փո փում1: Ո րա
կյալ դա սի գլ խա վոր հատ կա նի շը նրա հա
մա պա տաս խա նու թյունն   է ժա մա նա կա կից 
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի նվա
ճում նե րին, ա ռա ջա վոր փոր ձին, ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի օ րի նա չա
փու թյուն նե րին, դա սի բնո րոշ մե թոդ նե րին 
ու մի ջոց նե րին: Ո րա կյալ դա սի կար ևոր 
տար րե րից են նաև նոր նյու թի հա ղորդ ման, 
ստուգ ման, գնա հատ ման, ի նչ պես նաև ամ
րապնդ ման ու կրկ նու թյան ժա մա նակ ան
հա տա կան ու խմ բային աշ խա տանք նե րի 
հա մակ ցու մը, ու սուց ման ա վան դա կան ու 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի ճկուն ու ար դյու
նա վետ կի րա ռու մը` յու րա քան չյուր ու սա նո ղի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, գի տե լիք նե րի 
և կա րո ղու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ:

susannagrigoryan@ysu.am

1  Տե՛ս  Ջուհարյան  Թ.,  Բայի  ուսուցման  հիմնական 
հարցերը, Եր., 1956,   էջ 104:



8

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

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Աբ րա հա մյան Ա., Գրա բա րի ձեռ նարկ, Եր., 1976: 
2. Ա ճա ռյան Հ., Լի ա կա տար քե րա կա նու թյուն հայոց լեզ վի` հա մե մա տու թյամբ 562 լե զու նե րի, Եր., 

1952, հ. 1: 
3. Այ տը նյան Ա., Քն նա կան քե րա կա նու թյուն աշ խար հա բար կամ ար դի հայե րեն լեզ վի, Եր., 1987: 
4. Ա վե տի սյան Հ., Ղա զա րյան Ռ., Գրա բա րի ձեռ նարկ, Եր., 2007: 
5. Բար սե ղյան Հ., Հայե րե նի խոս քի մա սե րի ո ւս մուն քը, Եր., 1980: 
6. Ղա զա րյան Ս., Հայոց լեզ վի հա մա ռոտ պատ մու թյուն, Եր., 1981:
7.  Շա րաբ խա նյան Պ., Գրա բա րի դա սըն թաց, Եր., 1974:
8.  Ջու հա րյան Թ., Բայի ու սուց ման հիմ նա կան հար ցե րը, Եր., 1956:

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

С. ГРИГОРЯН

В статье рассматривается проблема обучения числительных древнеармянского языка. 
Методика преподавания числительных одна из важнейших проблем обучения, поскольку 
числительные в системе частей речи различаются своими особенными смысловыми свойствами 
и грамматическими категориями. Числительные древнеармянского языка (грабара) имеют 
грамматические категории числа, падежа и склонения. Преподаваниедревнеармянских 
числительных имеет познавательное значение.

SOME PROBLEMS IN TEACHING OLD ARMENIAN NUMERALS
S. GRIGORYAN

The article examines the problem of teaching Old Armenian numerals. The method of teach
ing numeralsis one of the most important issues of teaching, as far as numerals are unique in 
the system of parts of speech; they are distinct with their characteristic semantic features and 
grammatical categories. Numerals in Old Armenian (Grabar) have the grammatical categories of 
number, case and declensions. Teaching the Old Armenian numerals has a cognitive importance. 
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 ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
 ԳՈ ՀԱ ՐԻԿ ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 ՎԻ Ո ԼԵ ՏԱ ԴԱՐ ԳԻՅԱՆ

ՎԻՐ ՏՈ ՒԱԼ Ի ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈ ԴԵ ԼԱ ՎՈՐ ՄԱՆ 
ԵՎ Ի ՄԻ ՏԱ ՑԻ ՈՆ ԽԱ ՂԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ԴԵ ՐԸ 

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

 Վիր տո ւալ ի րա կա նու թյու նը տե սո ղա կա
նաց ման նոր փուլ   է, ե րկ չափ պատ կե րից 
ան ցում դե պի դրա ծա վա լային ներ կա յա ցու
մը: Այ սինքն՝ պատ կե րը դառ նում   է տա րա
ծու թյան մի մա սը, և օգ տա տե րը հնա րա վո
րու թյուն ու նի ը նկղմ վե լու դրա մեջ: Վիր տո ւալ 
ի րա կա նու թյու նը ե ռա չափ ար հես տա կան 
աշ խարհ   է՝ ստեղծ ված հա մա կարգ չով: Այն 
մար դու կող մից ըն կալ վում   է հա տուկ սար քե
րի մի ջո ցով, ո րոնք ազ դում են մար դու բո լոր 
հինգ զգա յա րան նե րի վրա՝ օգ տա տի րո ջը 
թույլ տա լով զգալ, որ ի նքն ի րոք վիր տո ւալ 
աշ խար հում   է: Դրան ցից ա ռա վել հե տաքր
քիր են թրե քին գի հա մա կար գը, ո րը նա
խա տես ված   է տա րա ծու թյան մեջ օգ տա տի
րոջ և նրա մարմ նի մա սե րի տե ղա շար ժին 
հետ ևե լու հա մար, վիր տո ւալ ի րա կա նու թյան 
ձեռ նոց նե րը՝ վիր տո ւալ օբյեկտ նե րով գոր ծո
ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար, վիր տո ւալ 
ի րա կա նու թյան մեջ տե ղա շարժ վե լու հա մար 
նա խա տես ված սար քե րը, օ րի նակ՝ «ս կյու
ռի կի հս կա յա կան ա նի վի» տես քով սար քը, 
վիր տո ւալ ի րա կա նու թյան զգես տը, ո րը չա
փում   է մարմ նի հիմ նա կան բո լոր հո դե րի ծալ
ման աս տի ճա նը և այլն [1, 18]: 

Վիր տո ւալ ի րա կա նու թյունն ա րա գո րեն 
թա փան ցում   է հա սա րա կա կան կյան քի բո
լոր ո լորտ նե րը: Վիր տո ւալ ի րա կա նու թյան 
հա մա կար գե րի ակ տիվ օգ տա գործ ման հիմ
նա կան ո լորտ ներն են [1, 44]՝ 

•  նա խագ ծում, ար դյու նա բե րա կան 
դի զայն, նա խա տի պե րի ստեղ ծում,

•  մար զա սար քեր, սի մու լյա տոր ներ,
• զ վար ճա լիք, ատ րակ ցի ոն ներ, 
• շու կա յա գի տու թյուն, գո վազդ,
•  հե ռա վար կա ռա վա րում, 
• ո րո շում նե րի ըն դուն ման նա խա

պատ րաստ ման և ա ջակց ման կենտ րոն ներ, 

ի րադ րա կան սե նյակ ներ,
•  տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի 

կա ռա վա րում, 
• բժշ կու թյուն,
•  ճար տա րա պե տու թյուն և դի զայն,
• կր թու թյուն:
Կր թու թյան բնա գա վա ռում վիր տո ւալ 

ի րա կա նու թյան հա մա կար գե րը շատ լուրջ 
հե ռան կար ներ ու նեն, օ րի նակ, վիր տո ւալ 
ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի, վիր տո ւալ լա
բո րա տո րի ա նե րի ստեղծ ման հա մար, քա
նի որ վիր տո ւալ ի րա կա նու թյու նը հո գե բա
նա ման կա վար ժա կան հա տուկ մի ջա վայր   է՝ 
ստեղծ ված մուլ տի մե դի ա կան մի ջոց նե րով: 
Այն տրա մադ րում   է ձայ նային, տե սո ղա կան, 
շո շա փո ղա կան, ի նչ պես նաև տե ղե կույ թի 
այլ տե սակ ներ և ա պա հո վում   է ար հես տա
կա նո րեն պատ րաստ ված ծա վա լային տա
րա ծու թյան մեջ օգ տա տի րոջ ներ կա յու թյան 
պատ րանք՝ նրան հնա րա վո րու թյուն տա լով 
ի րա կան ժա մա նա կում շարժ վել այդ տա րա
ծու թյան օբյեկտ նե րի և սուբյեկտ նե րի նկատ
մամբ, թույլ   է տա լիս ար դյու նա վետ կեր պով՝ 
տե սազն նա բար ու սում նա սի րել ֆի զի կա կան 
շատ գոր ծըն թաց ներ: 

Վիր տո ւալ ի րա կա նու թյան ստեղծ ման 
նպա տա կով օգ տա գործ վում են հա մա կարգ
չային տեխ նի կա և հա տուկ ծրագ րեր: Օ րի
նակ՝ կա րե լի   է սե փա կան վիր տո ւալ աշ խար
հը կա ռու ցել և դրա հատ կու թյուն նե րը ո րո շել 
վիր տո ւալ ի րա կա նու թյան մշակ ման հա մար 
նա խա տես ված հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ, 
ո րոնք օ ժտ ված ե ն՝

•  հա տուկ ե ռա չափ խմ բագ րի չով, ո րի 
օգ նու թյամբ հնա րա վոր   է ստեղ ծել օբյեկտ
ներ վիր տո ւալ ե ռա չափ աշ խար հում,

• տար բեր են թա հա մա կար գե րով, 
ո րոնք թույլ են տա լիս՝ 
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• ընկղմ վել ստեղծ ված վիր տո ւալ աշ
խարհ և փո խազ դել դրա հետ, 

• տե ղա փո խել օբյեկտ ներ, ազ դել 
դրանց վրա, 

• ա պա հո վել ե ռա չափ օբյեկտ նե րի 
վրա կա մա յա կան տեքս տու րա նե րի վրադր
ման բարձր ո րա կը,

•  վե րար տադ րել վիր տո ւալ աշ խար հը 
ի նչ պես սո վո րա կան, այն պես   էլ ստե րե ոս կո
պիկ տար բե րակ նե րով՝ թույլ տա լով հա րա
շար ժո րեն ստեղ ծել, փո խել կամ ո չն չաց նել 
վիր տո ւալ տա րա ծու թյան օբյեկտ նե րը:

 Վիր տո ւալ ի րա կա նու թյան ստեղծ ման 
նպա տա կով օգ տա գործ վում են նաև հա
մա կարգ չային խա ղե րը: Հա մա կարգ չային 
խա ղում վիր տո ւալ ի րա կա նու թյու նը գրա վիչ 
«աշ խարհ»   է, ո րը ձևա վո րում   է ոչ մի այն ներ
կա յու թյան, այլև մաս նակ ցու թյան   է ֆեկտ: 
Հա մա կարգ չային խա ղե րի վիր տո ւալ տա
րա ծու թյան մեջ փոխ գոր ծու նու թյան աս տի
ճա նը նկա տե լի ո րեն բարձ րա նում   է, քա նի 
որ այն տեղ կա րե լի   է նպա տա կաուղղ ված 
և կա մա յա կա նո րեն փո խել կեր պար նե րը, 
ո րոնք ներ կա յաց ված են գե ղար վես տա
կան տար բեր մի ջոց նե րով: Լավ ե ռա չափ 
գրա ֆի կան պար տա դիր   է խա ղի վիր տո ւալ 
աշ խարհն ի րա կա նին ը ստ ար ժան վույն մո
տեց նե լու հա մար (ի մի տաց նել): Խա ղի տա
րա ծու թյու նը պայ մա նա կան   է և բա վա կան 
վե րա ցա կան, սա կայն հա րա շարժ   է և փոխ
գոր ծուն: Սո վո րո ղը կա րող   է հնա րա վո րու
թյուն ստա նալ՝ մտ նե լու վիր տո ւալ տա րա
ծու թյուն և գոր ծե լու այն տեղ՝ փո խազ դե լով 
կեր պար նե րի հետ: Նա կողմ նա կի դի տոր
դից վե րած վում   է ա րար չի, ո րն ազ դում   է 
ստեղ ծա գոր ծու թյան կա յաց ման վրա և ու նի 
հա կա դարձ կա պի զգա ցում: Ման կա վար
ժո րեն նպա տա կա հար մար   է, որ վիր տո ւալ 
ցան կա ցած խաղ ա վարտ վի՝ հետզ հե տե ան
ցնե լով ի րա կա նու թյան վիր տո ւալ ար տա ցոլ
մա նը: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա ա վե լի հս
տակ տար բե րե լու վիր տո ւա լի սահ ման նե րը 
և մտո վի ու փաս տա ցի խա ղից դուրս գա լու 
մինչև հա մա կար գիչն ան ջա տե լը և ի րա կան 
մարդ կանց հետ շփ վե լը: 

Վիր տո ւալ տա րա ծու թյան ման կա վար
ժա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ճիշտ օգ
տա գործ ման պայ ման նե րում սո վո րող նե
րը հնա րա վո րու թյուն են ստա նում խա ղում 
ար տա հայ տե լու ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան 

ու նա կու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը, ին չը 
ձգ տում   է ա ռա ջաց նում ու սում նա սի րել ոչ մի
այն հա րա կից ա ռար կա նե րը, այլև դուրս գալ 
ու սում նա կան պլան նե րի և ծրագ րե րի սահ
ման նե րից: Սո վո րող նե րի մեջ զար գա նում 
են ան հա տա կան տար բեր՝ հա ղոր դակ ցա
կան և հե ռա հար ու սուց ման կա րո ղու թյուն
ներ, դրս ևոր վում   է վճ ռա կա նու թյուն, նաև 
ոչ մի այն վիր տո ւալ, այլև ի րա կան տա րա
ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու հմ տու թյուն
ներ: Հա մա կարգ չային խա ղե րը կա րող են 
կի րառ վել նաև որ պես ոչ հա մա ժա մա նա կյա 
կր թու թյան ձև: Ա վան դա կան կր թու թյան մեջ 
վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նը թույլ   է տա լիս մո
դե լա վո րել վա ղուց ան ցած ի րա դար ձու թյուն
նե րը պատ մու թյուն, հա սա րա կա գի տու թյուն, 
գրա կա նու թյուն, գե ղա գի տու թյուն ու սում նա
սի րե լու հա մար՝ հաշ վի առ նե լով մատ չե լի ու
թյան, հա ջոր դա կա նու թյան և հա մա կարգ
վա ծու թյան սկզ բունք նե րը: 

Հա մա կարգ չային խա ղե րի ստեղծ ման 
հա մար կի րա ռում են տար բեր տեխ նո լո գի ա
ներ՝ Adobe Flash, HTML, CSS, Java, C++, PHP 
և այլն: 

Ե ռա չափ գրա ֆի կայի ծրագ րային մի ջոց
նե րը լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձե ռում 
զա նա զան օբյեկտ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի 
մո դե լա վոր ման հա մար, ի սկ 3D խա ղե րի 
ստեղծ ման հա մար նա խա տես ված ծրագ
րային փա թեթ նե րը, մաս նա վո րա պես Unity 
3D ծրա գի րը, թույլ են տա լիս ստեղ ծել այն
պի սի մի ջա վայր, ո րում հա մա կարգ չային 
հե րո սը կա րող   է գո յատ ևել վիր տո ւալ ի րա
կա նու թյան մի ջա վայ րում, ի սկ խա ղա ցո ղը 
խա ղի ըն թաց քում՝ սո վո րել, զար գա նալ: 

Օ րի նակ՝ մեր կող մից Unity մի ջա վայ
րում նա խագծ վել   է կրտ սեր և մի ջին տա
րի քի դպ րո ցա կան նե րի տա րա ծա կան ճիշտ 
ըն կա լումն ու կողմ նո րո շու մը զար գաց նե
լու հա մար նա խա տես ված ե ռա չափ հա մա
կարգ չային խաղ, ո րն ան վան վել   է «Super
visor»: Խա ղի հե րո սու հին տե ղա շարժ վում   է՝ 
օ գտ վե լով ճա նա պար հին տե ղադր ված ան
հրա ժեշտ ո ւղ ղու թյու նը ցու ցադ րող ցու ցա
նակ նե րից, հա վա քե լով իր ճա նա պար հին 
ըն կած 5– մի ա վո րա նոց մե տա ղադ րամ նե րը: 
Խա ղը հա գեց ված   է բազ մա թիվ ե ռա չափ 
մո դել նե րով, ո րոնք նա խա պես նա խագծ վել 
են Autodesk 3ds Max ծրագ րում: Ցու ցա նակ
նե րից ճիշտ օ գտ վե լու դեպ քում հե րո սու հին 
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կհաս նի վերջ նա կե տին և կհա վա քի ա ռա վե
լա գույն հնա րա վոր մի ա վոր նե րը:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ խա ղը 
դե րային   է, այն չի ա ռա ջաց նում հա մա կարգ
չային կախ վա ծու թյուն, քա նի որ խա ղա ցո ղը 
հա մա կարգ չային հե րո սին «դր սից   է» տես
նում՝ ղե կա վա րե լով հե րո սի գոր ծո ղու թյուն
նե րը: Հա մա կարգ չային հե րո սի հետ սե փա
կան ան ձի նույ նա ցու մը չի կա տար վում:

 Քա նի որ խա ղը մար դու գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան տե սակ նե րից և հատ կա պես 
կրտ սեր տա րի քում շր ջա կա աշ խար հի ճա
նաչ ման, դաս տի ա րա կու թյան կար ևո րա
գույն մի ջոց նե րից մեկն   է, նման խա ղե րի 
կի րա ռու մը կր թու թյան ո լոր տում շատ կար
ևոր   է ու հե տաքր քիր:

 Վեր ջին տա րի նե րին լայն տա րա ծում   է 
ստա ցել « խա ղային մո դե լա վո րում» եզ րույ
թը. մե թոդ, ո րը թույլ   է տա լիս ու սու ցան վող
նե րի մեջ ոչ մի այն ձևա վո րել հմ տու թյուն ներ 
և կա րո ղու թյուն ներ, փո խել նրանց շար ժա
ռիթ նե րը, այլև ձեռք բե րել ժա մա նա կա կից 
գործ նա կան փորձ փա կու ղային ի րա վի ճակ
նե րում ստեղ ծա գոր ծա կան և ին տե լեկ տո ւալ 
մո տե ցում ներ դրս ևո րե լու հա մար:

 Խա ղային մո դե լա վոր ման տեխ նո լո գի ան 
թույլ   է տա լիս ստեղ ծել հո գե բա նա կան հա
ճե լի մի ջա վայր՝ ու սու ցու մը դարձ նե լով հե
տաքր քիր և բազ մա բո վան դակ գոր ծըն թաց, 
ա պա հո վե լով ի րա կան կյան քին ա վե լի հար
մա րեց ված ստեղ ծա գոր ծա կան և ան ձնային 
ա ռա վել հե տաքր քիր հատ կու թյուն նե րով 
օ ժտ ված ան ձանց ձևա վո րում:

 Մո դել նե րի կա ռուց ման հայտ նի մե թոդ
նե րից   է ի մի տա ցի ոն մո դե լա վո րու մը (ի րա
վի ճա կային մո դե լա վո րում), ո րը նկա րա
գրում   է գոր ծըն թացն այն պես, ի նչ պես այն 
ի րա կա նում տե ղի   է ու նե նում [2, 5]: Այլ կերպ 
ա սած, ե թե մո դելն ի րա կա նաց նում   է հա մա
կար գի գոր ծու նե ու թյու նը, ա պա այդ պի սի 
մո դե լա վո րումն ան վա նում են ի մի տա ցի ոն: 
Ի մի տա ցի ոն մո դելն օբյեկ տի տրա մա բա
նա մա թե մա տի կա կան նկա րագ րու թյունն   է, 
ո րը կա րող   է օգ տա գործ վել հա մա կարգ
չային փոր ձարկ ման ժա մա նակ՝ նա խագ ծել, 
վեր լու ծել և գնա հա տել օբյեկ տի գոր ծու նե ու
թյունը: 

Սո վո րո ղը յու րաց նում   է իր հա մար նոր 
գոր ծու նե ու թյուն՝ պարզ տար րե րից գնա
լով դե պի ա վե լի բար դը, և վեր ջում մաս նա

գի տո րեն, լի ար ժեք կեր պով տի րա պե տում 
գոր ծու նե ու թյա նը: Մո դել ստեղ ծող նե րի հա
մար այդ շար ժումն ու նի հա կա ռակ ո ւղղ վա
ծու թյուն՝ նպա տա կային գոր ծու նե ու թյու նից 
ան ցում դրա հիմ նա կան մա սե րին և վեր
ջա պես տար րե րին՝ չխախ տե լով մո դե լի ամ
բող ջա կա նու թյու նը: Տվյալ դեպ քում մո դե լա
վոր ման մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ի հայտ են գա
լիս հետ ևո ղա կա նու թյան և հա սա նե լի ու թյան 
դի դակ տիկ սկզ բունք ներ: 

Սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյան ի մի տա
ցի ան (ն մա նա կու մը) ա պա հո վում   է մաս նա
գի տա կան ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի և 
կա րո ղու թյուն նե րի տի րա պե տու մը: 

Այլ կերպ ա սած՝ ու սում նաար տադ րա
կան խն դիր նե րը ի րա կան այն խն դիր նե րի 
ֆի զի կա կան ա նա լոգ ներն են, ո րոնց սո վո
րող նե րը պետք   է ա ռնչ վեն ար տադ րա կան 
գոր ծըն թա ցում: Հենց այդ հա մա լիր ա ռա
ջադ րանք ներն ու խն դիր ներն օ պե րա տիվ–
պ րակ տիկ գոր ծու նե ու թյան մո դել ներ են: 

Ի մի տա ցի ոն մո դե լա վոր մա նը դի մում են, 
ե րբ՝

•  թանկ   է կամ ան հնար փոր ձար կել 
ի րա կան օբյեկ տի վրա, 

• անհ նար   է կա ռու ցել վեր լու ծա կան 
մո դել. հա մա կար գում առ կա են ժա մա նա կի 
խն դիր, պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պեր, 
ոչ գծայ նու թյու նը, պա տա հա կան փո փո խա
կան ներ, 

• անհ րա ժեշտ   է նմա նա կել հա մա
կար գի վար քը ժա մա նա կի ըն թաց քում:

Ի մի տա ցի ոն մո դե լա վոր ման նպա
տակն   է հե տա զոտ վող հա մա կար գի վե
րար տադ րու մը՝ հիմն վե լով տար րե րի միջև 
ա ռա վել   է ա կան փո խա դարձ կա պե րի վեր
լու ծու թյան ար դյունք նե րի վրա կամ այլ խոս
քով՝ հե տա զոտ վող ա ռար կա յա կան տի րույ
թի տար բեր փոր ձար կում նե րի ան ցկաց ման 
սի մու լյա տո րի մշա կու մը:

«Supervisor» խաղն նշ ված սի մու լյա տո
րի օ րի նակ   է, քա նի որ ա մեն ան գամ խա
ղում փո խե լով շր ջա պա տող տա րած քը՝ ցու
ցա նակ նե րը՝ խա ղա ցո ղին ա ռա ջարկ վում   է 
ստաց վող գի տե լիք նե րի մի նոր փոր ձար
կում՝ նմա նա կե լով ի րա կան գոր ծըն թա ցը՝ 
մի ա ժա մա նակ խու սա փե լով ծախ սե րից 
(այ սինքն՝ ի րա կան կյան քում շր ջա պա տում 
ա րագ կողմ նո րոշ վե լու գի տե լիք ներ ձեռք 
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բե րե լու հա մար ա նընդ հատ պետք   է փնտ
րել նոր տա րածք ներ, պատ րաս տել նոր ցու
ցա նակ ներ, վճա րել կազ մա կեր պիչ նե րին, 
ստեղ ծել հա մա պա տաս խան պայ ման ներ, 
տե ղա շարժ վել մի տե ղից մյու սը և այլն):

 Վեր ջերս մեծ տա րա ծում են գտել նաև 
ի մի տա ցի ոն խա ղե րը [3]: Որ պես օ րենք, 
ի մի տա ցի ոն խա ղե րում ա ռանձ նաց նում են 
կա ռա վա րող հա մա կար գի և մի ջա վայ րի մո
դե լը: Մի ջա վայ րի մո դե լը տար բեր բնույ թի 
մո դել նե րի հա մա խումբ   է (մա թե մա տի կա
կան, ֆի զի կա կան, ի մի տա ցի ոն, մե քե նա
յա կան, մե խա նի կա կան, ալ գո րիթ մա կան, 
ի նչ պես նաև ոչ ֆոր մալ) և նա խա տես ված   է 
տեխ նո լո գի ա կան, բնա կան, սո ցի ալ–տն
տե սա կան,   է կո լո գի ա կան, հո գե բա նա
ման կա վար ժա կան և այլ գոր ծըն թաց նե րի 
ար տա ցոլ ման հա մար, ո րոնք գո յա ցել են 
օբյեկտ նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում 
և ար տա քին մի ջա վայ րում: 

Ի մի տա ցի ոն խա ղը, որ պես կա նոն, 
կազմ ված   է եր կու մա սե րից՝ ֆունկ ցի ո նալ 
(մո դե լա վոր վում   է կա ռա վար ման ֆունկ
ցի ան) և ա պա հո վող: Ի մի տա ցի ոն խա ղի 
ֆունկ ցի ո նալ մասն իր մեջ նե րա ռում   է մի 
քա նի սյու ժե ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը 
կա րող   է խա ղաց վել մե կու սաց ված կամ այլ 
սյու ժե նե րի հետ հա մա տեղ: Օ րի նակ՝ կա ռա
վար ման խա ղե րում սյու ժեն, որ պես օ րենք, 
մո դե լա վո րում   է կա ռա վար ման ո րոշ ված 
ֆունկ ցի ան: Սյու ժեն կա րող   է կազմ ված լի
նել դր վագ նե րից: Դր վա գը պլա նա վոր ման, 
հաշ վառ ման, կադ րե րի ը նտ րու թյան, ան հա
տի վե րահսկ ման կամ շար ժա ռի թի հա մա լիր 
ըն թա ցա կարգ   է այս կամ այն կա ռա վար
ման ֆունկ ցի այի շր ջա նակ նե րում: Ա ռան ձին 
դր վագ նե րը սո վո րա բար չեն խա ղաց վում: 
Բա ցա ռու թյուն են կազ մում պլա նա վոր ման 
և հաշ վառ ման ա ռան ձին ըն թա ցա կար գե րի 
խա ղային ցու ցադ րու թյուն նե րի դեպ քե րը, 
ո րոնք ըն դուն ված են մո դե լա վոր վող կա ռա
վար ման հա մա կար գում: 

Ի մի տա ցի ոն խա ղե րի ա պա հո վող մասն 
իր մեջ նե րա ռում   է չորս տե սա կի ա պա հո
վում՝ տե ղե կատ վա կան, մա թե մա տի կա կան, 
տեխ նի կա կան, կազ մա կերպ չա կան: 

Ի մի տա ցի ոն խա ղե րը հե տապն դում են 
հետ ևյալ նպա տակ նե րը.

•  կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րի 
զար գա ցում,

•  կա ռա վար ման հաս կա ցու թյուն նե րի 
և մե թոդ նե րի ակ տիվ յու րա ցում,

•  գործ նա կա նում հաս կա ցու թյուն նե
րի և մե թոդ նե րի կի րառ ման հմ տու թյուն նե րի 
հա ղոր դում,

•  կա ռա վար ման տի պիկ օբյեկ տի հա
մա լիր ներ կա յաց ման ստա ցում,

•  հա ղոր դակ ցա կան և շնոր հան դե
սային հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում, 

• ա ռաջ նորդ նե րի ո րո շում, 
• ա նո րոշ տե ղե կատ վու թյան պայ

ման նե րում հա վա քա կան լու ծում նե րի 
ըն դուն ման ու սու ցա նում: 
Ի մի տա ցի ոն խա ղե րը հիմ նա կա նում բա

ժան վում են ե րեք խմ բի՝ նա խա պատ րաս
տա կան, խա ղային և եզ րա փա կիչ:

 Նա խա պատ րաս տա կան   է տա պում խա
ղի մաս նա կից նե րը ծա նո թա նում են խա
ղային նյու թե րին, ան ցնում փոր ձար կում, 
թես տա վո րում, կա տա րում խա ղի ներ բեռ
նում: 

Խա ղային   է տա պը կազմ ված   է ա ռան
ձին փու լե րից: Յու րա քան չյուր փուլ հա մա
պա տաս խա նում   է կա ռա վար ման ը նտր ված 
պար բե րաշր ջա նին (տա րի, քա ռորդ, ա միս, 
տաս նօ րյակ, օր): Խա ղային փու լե րի ը նդ մի
ջում նե րի ժա մա նակ (օ րի նակ՝ ե րբ հա մա
կարգ չի վրա հաշ վարկ ներ են կա տար վում) 
մաս նա կից նե րի հա մար կա րող են կար դաց
վել դա սա խո սու թյուն ներ, ան ցկաց վել մար
զում ներ, սե մի նար ներ և այլն:

Եզ րա փա կիչ փու լում յու րա քան չյուր խմ
բում ստեղծ վում   է ան հա տա կան նա խա գիծ 
կամ լուծ ման տար բե րակ, ան ցկաց վում են 
միջխմ բային քն նար կում ներ, ո րի ժա մա նակ 
մաս նա կից նե րի յու րա քան չյուր թիմ պատ
րաս տում   է իր շնոր հան դե սը և ներ կա յաց
նում   է հանձ նա ժո ղո վին: 

Որ պես զի ի մի տա ցի ոն խա ղե րում խն դիր
նե րը հա ջո ղու թյամբ լուծ վեն, ան հրա ժեշտ 
են խա ղային վե րը նշ ված ե րեք փու լե րի առ
կա յու թյու նը: 

Ն շենք, որ խա ղային մո դե լա վոր ման գոր
ծըն թա ցի յու րա քան չյուր մաս նա կից խա ղի 
նա խագ ծող, ու սու ցա նող (կի րա ռող), ու սու
ցան վող (մաս նա կից) ու նե նում   է իր գոր ծա
ռույթ նե րը:

 Խա ղի նա խագծ ման և ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը և մաս նա կից նե րի գոր ծա ռույթ
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նե րը ներ կա յաց ված են ստորև բեր ված 
գծա պատ կեր 1 –ում:

Այս պի սով՝ վիր տո ւալ տա րա ծու թյան և 
հա մա կարգ չային խա ղի ման կա վար ժա կան 
տե սու թյան հի ման վրա բա ցա հայտ վում են 
դրանք ու սուց ման մեջ օգ տա գոր ծե լու հնա

րա վո րու թյուն նե րը, ի սկ ման կա վար ժա կան 
սկզ բունք նե րի պահ պա նու մը թույլ   է տա լիս 
բարձ րաց նել հա մա կարգ չային ման կա վար
ժա կան խա ղի կի րա ռե լի ու թյու նը և Ճիշտ 
խա ղե րի ը նտր ման դեպ քում՝ կտ րուկ նվա
զեց նել կախ վա ծու թյու նը խա ղից: 

Գ ծա պատ կեր 1. Խա ղի նա խագծ ման և ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կի րառ ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը և մաս նա կից նե րի գոր ծա ռույթ նե րը:

Խաղի նախագծող Ուսուցանվող (խաղի 
մասնակից) 

Ուսուցանող (խաղը կիրառող) 

Խաղի նպատակի որոշում 

Խաղի ալգորիթմի քայլերի 
նկարագրություն 

Ծրագրային միջավայրի 
ընտրություն 

Խաղի նախագծում 

Խաղի կանոնների և նպատակի 
նկարագրություն 

Խաղի կերպարների 
վերլուծություն 

Խաղի փորձարկում 

Խաղի հերոսների 
գործառույթների բաշխում, 

դերերի որոշում /ըստ անձնային 
հատկանիշների/ 

Արդյունքների վերլուծություն 

Թերությունների շտկում  

Խաղի կանոնների և նպատակի 
ընկալում 

 Վիր տո ւալ տա րա ծու թյան ման կա
վար ժա կան հնա րա վո րու թյուն ներն ու
նեն չբա ցա հայտ ված կր թա կան նե րուժ, 
ո րն ի րա կա նաց նում   է ոչ մի այն ու սուց ման 
զննա կա նու թյան սկզ բուն քը, այլև կր թա կան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման բո վան դա
կու թյու նը, մե թոդ նե րը, մի ջոց նե րը, ձևե րը, 
պայ ման նե րը, ո րոնք դեռևս ի րա գործ վում 
են ի նք նա բե րա բար կամ ը նդ հան րա պես 
չեն ի րա գործ վում ու սում նա սիր ված չլի նե

լու պատ ճա ռով: Այս ո լոր տի ու սում նա սի
րու թյուն  ներն ան հրա ժեշտ   է շա րու նա կել, 
քա նի որ կր թու թյան ո լորտ թա փան ցող 
մուլ տի մե դի ա կան ա ռա վել ժա մա նա կա
կից « վիր տո ւալ ի րա կա նու թյուն» ան վա նում 
ստա ցած տեխ նո լո գի ա նե րի վրա հիմն ված 
մի ջոց նե րը ման կա վար ժու թյան բնա գա վա
ռում կի րառ վող ա ռա վել հե տաքր քիր նե րից և 
հրա պու րիչ նե րից են:
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ИМИТАЦИОННЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Н. ГРИГОРЯН, Г. ПЕТРОСЯН, В. ДАРГИЯН 

В статье описываются сферы активного использования систем виртуальной реальности, 
психолого–педагогические особенности их применения в области образования, особенности 
и технологии компьютерных игр, предназначенных для моделирования виртуальной 
реальности, а также цели и актуальность применения имитационных игр в процессе обучения. 
В среде Unity разработана трехмерная компьютерная игра «Supervisor», предназначенная 
для развития правильного пространственного восприятия и ориентирования учащихся 
младшего и среднего возраста. На примере игры «Supervisor» представлены особенности 
применения имитационных игр в процессе обучения.

THE ROLE OF VIRTUAL REALITY MODELING AND APPLICATION OF IMITATION 
GAMES IN THE LEARNING PROCESS 

N. GRIGORYAN, G. PETROSYAN, V. DARGIYAN

In the article there are described the active usage of the basic sectors of the virtual reality 
systems, the psycho–pedagogical features of its application in education, the features of the 
computer games and technologies stipulated for the virtual reality modelling, as well as the aims 
and the relevance of the application of the imitation games in the learning process. In the “Unity” 
environment, there are projected “Supervisor” computer three–dimensional game stipulated for 
the development of the precise perception and orientation of the junior and middle–aged pupils. 
Through the example of the “Supervisor” computer game, it is represented the application fea
tures of the imitation games in the learning process.
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 ՏԻԳ ՐԱՆ ԹԱՆ ԳԱՄՅԱՆ 

Մ ՏՈ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՄԱ ՍԻՆ
Ար ժե քային հա մա կար գը մար դու փոխ

հա րա բե րու թու նը, վե րա բեր մունքն   է բնու
թյան, նյու թա կան և հոգ ևոր աշ խար հի, ան
հրա ժեշ տի, ոչ ան հրա ժեշ տի, օգ տա կա րի, 
վնա սա կա րի, բա րու և չա րի, իր և այ լոց վար
քագ ծի ըն կալ ման, դիր քո րոշ ման, գնա հատ
ման, և պահ պան ման նկատ մամբ՝ աշ խար
հա յաց քային տարր   է [4, 7]: Նյու թա կան, 
հոգ ևոր, բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան, 
կրո նա կան, սո ցի ո լո գի ա կան ազ գային, 
հա մա մարդ կային ար ժեք նե րը կազ մում 
են մար դու ար ժե քային հա մա կար գը: Սո
վո րող նե րի մեջ ար ժե քային հա մա կար գը 
ձևա վոր վում   է վաղ շր ջա նում գի տե լիք նե րի, 
դաս տի ա րա կու թյան և փոր ձի հի ման վրա, 
ո րում կար ևոր   է ի մա ցա կա նը, զգա յա կա նը 
և ճա նա չո ղա կա նը՝ այդ ա մե նի հետ մշ տա
պես ա ռնչ վել, վե րամ տա ծել, հնի, վա տի, 
սխա լի, վնա սա կա րի ժխ տու մը, նո րի, լա վի, 
ճշ մա րի տի, օգ տա կա րի ըն դու նու մը: 

Ա զա տամ տու թյու նը, ան կա խու թյու նը, 
մար դա սի րու թյու նը հա մա մարդ կային ար
ժեք ներ են: 

Եր բեմն մարդ կային հա րա բե րու թյուն
նե րը գործ նա կա նում միջ նոր դա վոր ված չեն 
ար ժե քային հա մա կար գե րով: Ի նչ –որ ա ռու
մով հա կա սու թյուն կա նյու թա կան և հոգ
ևոր ար ժեք նե րի միջև: Վեր ջա պես, ո րոնք 
են ար ժե քային հա մա կար գի չա փա նիշ նե րը, 
և ի նչ պես են դրանք փո փոխ վում ժա մա
նա կի ըն թաց քում: Ա կն հայտ   է, որ ժա մա
նա կի ըն թաց քում ար ժե քային հա մա կար գը 
փոխ վում   է. այն ու նի սո ցի ալ– քա ղա քա կան 
ի մաստ և կախ ված   է հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման աս տի ճա նից և կր թա կան մա
կար դա կից: Ար ժե հա մա կար գը ան ցու մային 
շրջան   է ապ րում նաև սերն դա փո խու թյան 
ըն թաց քում: Ա վագ և ե րի տա սարդ սե րունդ
նե րի հա մար ար ժե քային հա մա կար գը նույ նը 
չէ և եր բեմն չի հա մընկ նում: Դա ան խու սա
փե լի   է և զար գաց ման ար դյունք   է, սա կայն 
կար ևորն այն   է, որ այդ ան ցու մը ճիշտ կա
տար վի: Ա կա մայից հի շե ցի գրող, հրա պա
րա կա խոս Պերճ Զեյ թուն ցյա նի հետ ևյալ 
խոս քե րը. « Մե ծե րը քիչ են խո սում, ո րով

հետև մտա ծում են, որ ի րենց քիչ են լսում, 
ի սկ փոք րե րը քիչ են լսում՝ հա մա րե լով, որ 
ի րեք ա վե լին գի տեն» [3]: 

Այ դու հան դերձ, սո ցի ա լա կան, զգա յա
կան, հոգ ևոր ար ժե հա մա կար գե րը մի ա
հյուս ված են բնա կան՝ ի րա կան ար ժե հա մա
կար գե րի հետ, և դրան ցում կան այն պի սի 
ը նդ հա նուր կող մեր, ո րոնք հա մընկ նում են 
և գրե թե հա վա սա րան շա նակ և ա ռաջ նային 
են բո լո րի հա մար: 

Սո վո րող նե րի մեջ ար ժե քային հա մա
կար գի ձևա վոր ման գոր ծում ա ռաջ նային 
գոր ծոն նե րից են նաև գի տե լիք նե րը և կա րո
ղու թյուն նե րը, ո րոնք կազ մում են կր թա կան 
ար ժեք նե րի մի մա սը: Ի սկ թե այ սօր ի նչ
պես   է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում և պրակ
տիկ կյան քում ի րա կա նաց վում ար ժե քային 
հա մա կար գե րի ստեղ ծու մը, մտա հո գող   է: 
Շատ հա ճախ սո վո րող նե րին գի տե լիք նե րը 
հա ղորդ վում են որ պես տե ղե կատ վու թյուն, 
ա ռանց խո րա նա լու դրա   է ու թյան և ար
ժեք նե րի մեջ: Հետ ևա բար մար դը կա րող   է 
կրթված լի նել, բայց կիրթ չլի նել, ե թե չի ըն
կա լում և ա րժ ևո րում իր կող մից ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րը:

Ն ման դեպ քե րում սո վո րո ղը լի ար ժեք 
չի ըն կա լում, գնա հա տում, ա րժ ևո րում օգ
տա կարն ու ան հրա ժեշ տը և մտա հոգ չէ 
պահ պա նել ու հարս տաց նել այն: Ժա մա նա
կա կից պայ ման նե րում ո րոշ մարդ կանց և 
հա սա րա կու թյան մի խա վի կող մից ա ռաջ
նու թյուն տա լով նյու թա կան ար ժեք նե րին՝ 
խարխլվել   է բա րո յա կան ար ժեք նե րի ար
ժե քը: Ա հա այս հար ցե րի մտո րում նե րին   է 
միտ ված սույն աշ խա տան քը:

 Սո վո րող նե րի մեջ ար ժե քային հա մա
կարգ կա րե լի   է ստեղ ծել ցան կա ցած ա ռար
կայի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում [5, 6], թեև 
դրա նում գե րա կայող են բնա գի տա կան 
ա ռար կա նե րը՝ « Կեն սա բա նու թյուն», Քի
մի ա», « Ֆի զի կա» և «Աշ խար հագ րու թյուն»: 
Այդ ի մաս տով բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
նե րու ժը շատ մեծ   է: Հու մա նի տար ա ռար կա
նե րից ան դրա դառ նանք գրա կա նու թյա նը: 
Փոր ձենք դա հիմ նա վո րել Վա հան Տե րյա նի 
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ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից մի քա նի սի օ րի
նա կով՝ դրանց ա ռան ձին հատ ված նե րի մեջ
բե րու մով.

... Գա րու նը այն քան ծա ղիկ   է վա ռել, ...
....

... Ծա ղիկ ներն այն պես նա զով են փակ վում 
...
....

... Ծա ղիկ նե րի մեջ այդ ա նուրջ կույ սի շշու
կը մնաց, 

Եվ ծա ղիկ ներն այդ սուրբ շշու կով իմ սիր տը 
լց րին ...

....
... Ա րե գա կը հուր ոս կի   է մա ղում, 

Ար տե րիս մա քուր ոս կե ծո վի մեջ ...
....

... Տա րեք ի նձ մեր հե ռու գան ձան 
Եվ կդառ նան օ րերն այն, որ ան դարձ ան

ցան ...

 Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի վե րոն շյալ 
հատ ված նե րը վեր լու ծե լիս գրա կա նա գի տա
կան, զգա յա կան ար ժեք նե րին զու գա հեռ 
ան հրա ժեշտ   է դրանք մեկ նա բա նել որ պես 
հայ րե նա սի րա կան և բնա պահ պա նա կան 
ար ժեք ներ՝ գա րուն, ծա ղիկ, Ա րե գակ, ա րտ, 
եր կիր, հայ րե նիք: Դրանք են սո վո րո ղի մեջ 
ձևա վոր վող կա յուն ար ժեք նե րը: 

Նույ նա տիպ օ րի նակ ներ կա րե լի   է բե րել 
նաև այլ ա ռար կա նե րից: 

Իսկ այժմ ան դրա դառ նանք ա շա կեր տի 
մեջ ար ժե քային հա մա կար գի ստեղծ ման 
գոր ծում կեն սա բա նու թյան մի քա նի ա ռա վել 

կար ևոր թե մա նե րի նշա նա կու թյա նը: Ի մաս
նա վո րի.

1. Բ նու թյուն, բնու թյան բա ղա րիչ նե րը 
և դրա պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թու նը: 

2. Օր գա նա կան աշ խար հի ծա գու մը, 
զար գա ցու մը, բազ մա զա նու թյու նը և դրա 
պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

3.  Ֆո տո սին թե զի դե րը բնու թյան հա
մա կար գում և մար դու կյան քում:

Նշ ված թե մա նե րը այն պես են մի ա հյուս
ված ամ բողջ կեն սա բա նա կան հա մա կար
գում, ո րոնց մե կու սի մեկ նա բա նու թյու նը ան
հնար   է: 

Եվ այս պես: Մար դու ծա գու մը օր գա նա
կան աշ խար հի զար գաց ման բարձ րա գույն 
փուլն   է, ի սկ նրա գո յու թյան պայ մա նը մի
ջա վայրն   է՝ բնու թյու նը: Այդ գա ղա փա րը 
խո րա պես ըն կա լե լու և ա շա կեր տի մեջ ար
ժե քային հա մա կարգ ստեղ ծե լու նպա տա
կով ան հրա ժեշտ   է մեկ նա բա նել բնու թյան 
կեն դան և ան կեն դան հա մա կար գե րի կա պը 
և ամ բող ջա կա նու թյու նը կեն սա ցե նո զի, կեն
սաերկ րա ցե նո զի և   է կո հա մա կար գի օ րի նա
կով:   Է կո հա մա կար գը բնու թագ րել որ պես 
մի մյանց և մի ջա վայ րի պայ ման նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյան մեջ գտն վող բույ սե րի, 
կեն դա նի նե րի, սն կե րի և այլ օր գա նիզմ նե
րի տար բեր տե սակ նե րի պո պու լյա ցի ա նե րի 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րով պայ
մա նա վոր ված այն պի սի ի նք նա կար գա վոր
վող ամ բող ջու թյուն, ո րը պահ պան վում   է 
ա նո րոշ եր կար ժա մա նակ, ին չը կախ ված   է 
նաև մար դու գոր ծու նե ու թյու նից (նկ. 1) [1]:



17

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

Նկ. 1. Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ֆունկ ցի ա նե րը, սնն դային կա պե րը և մա կար դակ նե րը 
կեն սո լոր տում

 Սո վո րող նե րի մեջ հա մոզ մունք ստեղ
ծել, որ ան տա ռը, տա փաս տա նը, ա նա պա
տը, ծո վը և օվ կի ա նո սը այն ար ժեք ներն են, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ   է ա րժ ևո րել և պահ պա
նել: Գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րել, որ բնու
թյան հա վա սա րակշ ռու թյան խախ տումն 
ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում   է մար դու գո յու
թյան և բա րե կե ցիկ կյան քի հետ:

 Սո վո րող նե րի մեջ ար ժե քային հա մա
կար գի ստեղծ ման գոր ծում ան հրա ժեշտ   է 
նրան ցում խոր և գի տա կան հա մոզ մունք 
ստեղ ծել օր գա նա կան աշ խար հի ծագ ման, 

զար գաց ման և բազ մա զա նու թյան   է վո լյու
ցի ոն բնույ թի մա սին և այն, որ օր գա նա կան 
աշ խար հի բո լոր ձևե րը պատ ճա ռա հետ ևան
քային կա պե րով պայ մա նա վոր ված և փոխ
կա պակ ցած մի աս նա կան ամ բող ջու թյուն   է: 
Դա այն հա մա կարգն   է, ո րի շղ թայի օ ղակ
նե րից մե կի խախտ ման դեպ քում խախտ
վում   է ամ բողջ հա մա կար գը: Սո վո րող նե րի 
մեջ հա մոզ մունք ստեղ ծել հազ վա գյուտ և 
ան հե տաց ման եզ րին գտն վող բույ սե րի և 
կեն դա նի նե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու
թյան մա սին:
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Բ նու թյան կեն դան և ան կեն դան հա մա կար գե րի կա պը մեկ նա բա նել ֆո տո սին թե զի օ րի
նա կով և այն բնու թագ րել որ պես թթ ված նի և սնն դի հիմ նա կան աղ բյուր: Ա վե լին, նաև այն, 
որ ֆո տո սին թե զի հետ ևան քով պայ ման   է ստեղծ վել կյան քը ջրից ցա մաք դուրս գա լու հա
մար (նկ. 2) [1]:

Նկ. 2. Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի կող մից կլան վող և ար տա զատ վող հիմ նա կան նյու թե րը

 Սո վո րող նե րի մեջ ար ժե քային հա մա կար գի ստեղծ ման ար դյունք նե րը կա րե լի   է ստու գել 
և գնա հա տել հետ ևյալ ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով (Աղ. 1 և թես տեր) [2]: 

Ա ղյու սակ 1. 
Լ րաց նել հար ցա թեր թի կը

N Հարց Պա տաս խան
1 Ո րո՞նք են բնու թյան բա ղադ րիչ նե րը, ի նչ

պե՞ս են կապ ված դրանք մի մյանց հետ, և 
ին չո՞ւ   է ան հրա ժեշտ պահ պա նել այն:

2 Ին չի՞ ար դյունք   է օր գա նա կան աշ խար հի 
բազ մա զա նու թյու նը, և ին չո՞ւ   է ան հրա ժեշտ 
պահ պա նել այն:

3 Ի՞նչ   է   է կո հա մա կար գը, և ո ՞րն   է դրա կա
յուն պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

4 Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ֆո տո սին թե զը 
բնու թյան և մար դու կյան քում:
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1. Ի ՞նչ պրո ցես   է ըն թա նում զան գի տակ տե ղա վոր ված 
բույ սի տերև նե րում

1.  Ֆո տո սին թեզ
2. Շն չա ռու թյուն
3.  Ֆո տո սին թեզ և շն չա ռու թյուն
4. Թթ ված նի ան ջա տում

2. Ի ՞նչ պրո ցես   է ըն թա նում մութ խցի կում զան գի տակ 
տե ղա վոր ված բույ սի տերև նե րում

1.  Ֆո տո սին թեզ
2. Շն չա ռու թյուն
3.  Ֆո տո սին թեզ և շն չա ռու թյուն
4. Թթ ված նի ան ջա տում

3.Ո ՞ր շար քի բո լոր պա տաս խան ներն են ճիշտ:

 Դե րը և ֆունկ ցի ան      Օբյեկ տը
Է կո հա մա կար գում
 
Ա. Կոն սու մենտ   է:
Բ. Պրո դու ցենտ   է:
Գ. Սն ման շղ թա յում քա նա կով ա մե նա քիչն   է:
Դ.  Ու նի ա մե նա մեծ կեն սա զանգ վա ծը սն ման 

շղ թա յում: 
Ե.   է ներ գի այի ա ռաջ նային աղ բյու րը  Ա րե գակն   է:
Զ.   է ներ գի այի աղ բյու րը պատ րաս տի  օր գա նա կան 

նյու թերն են: 
Է.  Սն ման շղ թայի ա ռա ջին  օ ղակն   է: 
Ը.  Սն ման շղ թա յում ա մե նա շատ    է ներ գի ա պա րու

նա կող օ ղակն   է:
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4. Ո ՞ր շար քի բո լոր պա տաս խան ներն են ճիշտ.
 
Է կո հա մա կար գը և այն      Կեն սա ցե նո զը և 
բ նու թագ րող ցու ցա նիշ նե րը      է կո հա մա կար գը

Ա. Բնա կան   է կո հա մա կարգ   է:
Բ. Ար հես տա կան   է կո հա մա կարգ   է:
Գ. Եր կա րատև գո յատ ևե լը հա վա նա կան   է:
Դ. Ա ռանց մար դու մի ջամ տու թյան
գո յատ ևել չի կա րող:

 Վե րոնշ ված խն դիրն ո ւղ ղա կի ձևով ա ռնչ
վում   է նաև դպ րո ցա կան դա սագր քե րի հետ: 
Ո ւս տի նպա տա կա հար մար հա մա րե ցինք 
հա մա ռոտ ան դրա դառ նալ նաև այդ հար ցին:

 Տե ղե կատ վու թյան մի ջոց նե րի ժա մա նա
կա կից պայ ման նե րում կր թա կան հա մա կար
գում փո փո խու թյուն ներն ան խու սա փե լի են: 
Այդ ի մաս տով փո փո խու թյուն նե րի կա րիք 
ու նեն նաև գոր ծող դա սագր քե րը, ու սում նա
կան ձեռ նարկ նե րը և տար բեր բնույ թի ու ղե
ցույց նե րը: 

Ա նա ռար կե լի   է, որ սո վո րող նե րին ան
հրա ժեշտ ու սում նա կան նյու թը ամ բողջ ծա
վա լով, բո վա նա կու թյամբ և խո րու թյամբ հնա
րա վոր չէ ը նդ գր կել դա սագր քե րում: Ա պա գա 

դա սագր քե րի խն դի րը դա չէ, որ պի տի լի նի: 
Դա սագր քերն ա վե լի քան ո ւղ ղոր դող բնույթ 
պետք   է կրեն. ան դրա դառ նան ու սու ցան
վող նյու թի հա մա ռոտ բո վան դա կու թյա նը, 
ար ժեք նե րին, դա սա վանդ ման մե թոդ նե
րին և մե թո դա բա նու թյա նը՝ սո վո րեց նել, 
թե ի նչ և ի նչ պես սո վո րել, ի նչ ճա նա պար
հով ա վե լի շատ և ան հրա ժեշտ խո րու թյամբ 
ար տա դա սագր քային տե ղե կու թյուն ներ հա
վա քել այս կամ այն թե մայի վե րա բե րյալ: 
Դա պետք   է ի րա կա նաց նել դա սագր քե րում 
հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րա կան նե
րի ը նդ գրկ ման մե թո դով: Հիմք ըն դու նե լով 
դա սագր քայի նը՝ ո ւղ ղոր դող նյու թը, սո վո
րո ղի խն դիրն   է տե ղե կատ վա կան դաշ տից 
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լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել տվյալ 
թե մայի վե րա բե րյալ, ին չը լայն քն նարկ ման 
և վեր լու ծա կան մեկ նա բա նու թյան կեն թարկ
վի հեր թա կան դա սի ըն թաց քում: Ի սկ սո
վո րեց նո ղի խն դի րը, տվյալ դեպ քում, ո ւղ
ղոր դե լը, լրաց նե լը, ան հաս կա նե լի հար ցե րի 

մեկ նա բա նու թյու նը, վե րահս կե լը և ար ժե հա
մա կար գի ստեղ ծումն   է: Այն   է, թե վա ղուց 
ար դեն հա սու նա ցել   է դա սագր քե րի վե րա
կա ռուց ման խն դի րը, թե ի նչ պես կանդ րա
դառ նանք մեր հա ջորդ հոդ վա ծում:

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
Т. ТАНГАМЯН

Работа посвящена проблемам формирования у учащихся системы ценностей. Система 
ценностей рассматривается как элемент мировоззрения – взаимодействие и поведение 
человека в отношении восприятия окружающей среды, ориентации, оценке и охране.

Роль гуманитарных и естественных наук в формировании у учащихся системы ценностей 
обосновывается на конкретных примерах.

REFLECTIONS ABOUT HUMAN VALUE SYSTEM
T. TANGAMYAN

The work is devoted to the problems of forming the system of values. The system of values is 
considered as an ideological element, human interrelation and behaviour in regard towards the 
perception, orientation, evaluation and protection of the seen as an element of the world view – 
the interaction and behavior of environment. 

The role of the humanities and natural sciences in the formation of the system of value among 
students is substantiated by the concrete examples.
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Հ ՐԱ ՉՈՒ ՀԻ ՆԵՐ ՍԵՍՅԱՆ

ՍՅՈՒ ԶԻ ԿԱՆ ԴԱԼՅԱՆ  

Ա ԾԱՆՑ ՄԱՆ՝ ՈՐ ՊԵՍ ԲԱ ՌԱ ԿԱԶ ՄՈՒԹՅԱՆ 
Ե ՂԱ ՆԱ ԿԻ ՀԱ ՄԱԿՑ ՎԱԾ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 

ՀԱՅԵ ՐԵ ՆՈՒՄ ԵՎ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆՈՒՄ
Ա ծանց ման ու սու ցու մը   է ա կան նշա նա

կու թյուն ու նի սո վո րող նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց ման գոր ծում, քա նի որ նոր բա ռե
րի կազ մու թյան ժա մա նակ մեծ   է ա ծանց նե
րի դե րը: Հան րակր թա կան ա վագ դպ րո ցի 
10–րդ դա սա րա նում «Ա ծան ցում» թե մայի 
յու րա ցու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով ու սու
ցու մը կա րե լի   է կազ մա կեր պել տար բեր մե
թոդ նե րով: Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց նում 
ե նք ա ծանց ման ու սուց ման հա մակց ված դա
սի նմուշ: «Ա ծան ցու մը՝ որ պես բա ռա կազ մու
թյան ե ղա նակ հայե րե նում և ան գլե րե նում» 
հա մակց ված դա սը, ո րի նպա տակն   է սո վո
րեց նել ա ծանց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը եր կու լե զու նե րի հա մե մա տու թյամբ, 
հնա րա վոր   է ան ցկաց նել ԽԻԿ հա մա կար
գով:

 Դա սա րան՝ 10–րդ
 Դա սի թե ման՝ Բա ռա կազ մու թյուն: Ա ծան

ցու մը՝ որ պես բա ռա կազ մու թյան ե ղա նակ
 Դա սի տե սա կը՝ ա ծանց ման ու սուց ման 

հա մակց ված դաս
 Դա սի նպա տակ նե րը՝ 
սո վո րո ղը պետք   է ի մա նա հայե րե նում և 

ան գլե րե նում՝ 
• ինչ   է բա ռա կազ մու թյու նը, 
• ինչ   է ա ծան ցու մը, 
• ինչ   է ա ծան ցը, 
• ո րոնք են ա ծանց նե րի ա ռա ջաց ման 

ու ղի նե րը,
 սո վո րո ղը պետք   է կա րո ղա նա՝ 
• ըն կա լել ա ծան ցա վոր բա ռի կա ռուց

ված քը, 
• ար մատ նե րով և ա ծանց նե րով կազ

մել ա ծան ցա վոր բա ռեր,
• գ րա վոր և բա նա վոր խոս քում ճիշտ 

կի րա ռել ա ծան ցա վոր բա ռե րը և այս ա մե նը 
հա մե մա տել ան գլե րե նում նույն ի րո ղու թյան 
հետ:

 Կի րա ռե լի մե թոդ ներ՝ «Մ տագ րոհ», 
« Կարճ դա սա խո սու թյուն», «Գ ծա կար գեր», 
«Խմ բա վո րում», «Խմ բային աշ խա տանք»: 

Ու սում նա կան նյու թեր և զն նա կան պա
րա գա ներ՝ դա սա գիրք, պաս տառ, սա հի
կա շար, ա ղյու սակ ներ, գծա պատ կեր ներ, 
գու նա վոր կպ չուն թղ թեր: Դա սի ա վար տին՝ 
թե մայի ամ փո փում   է լեկտ րո նային գրա
տախ տա կին՝ SMART և SOCRATIVE ծրագ րե
րի մի ջո ցով:

 Դա սի ըն թաց քը և նկա րագ րու թյու նը
Խ թա նում: Նախ քան ա ծանց ման ու

սուց մանն ան ցնե լը ու սու ցիչ նե րը հար ցե րի 
մի ջո ցով կրկ նում են ա ծանց նե րը, ո րոնք 
ա շա կերտ նե րը սո վո րել են նա խորդ դա սա
րան նե րում: Ու սուց ման ըն թաց քում ու սու ցիչ
նե րը, հիմն վե լով ա շա կերտ նե րի նախ կին 
փոր ձա ռու թյան և ա ծանց նե րի մա սին ու նե
ցած նախ նա կան գի տե լիք նե րի վրա, տվյալ 
թե մայի ու սու ցու մը հե տաքր քիր և ար դյու նա
վետ դարձ նե լու նպա տա կով կի րա ռում են 
փոխ ներ գոր ծուն (ին տե րակ տիվ) մե թոդ ներ: 
Դա սի նախ նա կան փուլն սկս վում   է մտագ
րո հով: Հայե րե նի և ան գլե րե նի ու սու ցիչ նե
րը հս տակ նշում են այն հիմ նախն դի րը, ո րի 
վրա աշ խա տում են ա շա կերտ նե րը: 

Եր ևույ թը հայե րե նում և ան գլե րե նում հա
մե մա տե լու նպա տա կով հայե րեն –ու թյուն և 
ան գլե րեն –tion վեր ջա ծան ցով ա շա կերտ նե
րը կազ մում են ա ծան ցա վոր բա ռեր, և ա շա
կերտ նե րից մեկն ան մի ջա պես գրի   է առ նում 
աս ված բա ռե րը: Ար դյուն քում կս տաց վի մո
տա վո րա պես նման մի պատ կեր (Գ ծա պատ
կեր 1), որ տեղ կու նե նանք բա ռեր, ո րոնք 
կազմ ված են նույն ա ծան ցով և տար բեր ար
մատ նե րով: 
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Գ ծա պատ կեր 1
 

Ու սու ցիչ նե րը ա ռա ջադ րում են մի քա
նի կար ևոր հար ցադ րում ներ, ո րոնց մի ջո
ցով ա պա հո վում են հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 
Այս մո տե ցու մը նպաս տա վոր պայ ման ներ   է 

ստեղ ծում նոր մտ քե րի և տե սա կետ նե րի 
ձևա վոր ման հա մար: Հանձ նա րար վում   է 
կազ մել ա ծան ցա վոր բա ռեր՝ տր ված « տուն» 
և «hope» ար մատ նե րով (Գ ծա պատ կեր 2): 

Գ ծա պատ կեր 2

 Այ նու հետև սո վո րող նե րին հանձ նա րար
վում   է մտագ րո հի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
բա ռե րի պատ կե րի հի ման վրա ձևա կեր պել 
սահ մա նում, թե ի նչ   է ա ծան ցու մը: Կա րե լի   է 
սահ մա նու մը ներ կա յաց նել ի նչ պես գրա վոր՝ 
գու նա վոր կպ չուն թղ թե րի վրա, այն պես   էլ 
բա նա վոր տար բե րա կով: Ա պա ա շա

կերտ նե րը ներ կա յաց նում են ա ծանց ման 
սահ ման ման ի րենց տար բե րա կը, կազ մա
կերպ վում   է քն նար կում, ար դյուն քում գրա
տախ տա կին գր վում   է. «Ա ծան ցու մը բա ռա
կազ մու թյան այն ե ղա նակն   է, ո րի դեպ քում 
բա ռա հիմ քին ա վե լա նում են ա ծանց ներ, և 
կազմ վում են նոր բա ռեր»: Քն նարկ վում   է 
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նույն եր ևույ թը նաև ան գլե րե նում: Ու սու ցի
չը բա ցատ րում   է ան գլե րե նում ա ծանց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րից հե տո 
ան ցում   է կա տար վում դա սի հա ջորդ փու
լին: There are four main kinds of word forma
tion: prefixes, suffixes, conversion and com
pounds. The most common type of derivation 
is the addition of one or more affixes to a root, 
as in the word derivation itself. This process 
is called affixation, a term which covers both 
prefixation and suffixation. We add prefixes 
before the base or stem of a word. We add 
suffixes after the base or stem of a word. The 
main purpose of a suffix is to show what class 
of word it is (e.g. noun or adjective). Prefixes 
are added to the beginning of root or base 
words. When you add a prefix to a base word, 
you change the word’s meaning. Some com
mon prefixes and their meanings: re– –again, 
back, pre– – before, under– – below. Suffixes 
are added to the end of root or base words. 
When you add a suffix to a base word, you 
change the word’s meaning. Some common 
suffixes and their meanings: able– can be 
done, est– – most.1 

Ի մաս տի ըն կա լում: Դա սա րա նը բա
ժան վում   է խմ բե րի (4–5– հո գա նոց), ցան
կա լի   է, որ տար բե րակ ված– շեր տա վոր ված 
ու սու ցում ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 
խմ բե րը կազ մի ու սու ցի չը՝ հաշ վի առ նե լով 
ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյուն նե րը: Խմ բե
րից յու րա քան չյու րին տր վում են քար տեր՝ 
հետ ևյալ պա հանջ նե րով (կա րե լի   է ը նդ գր
կել նաև տար բեր վար ժու թյուն ներ՝ ել նե լով 
դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րի, 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մա կար դա կից):

 ԽՈՒՄԲ 1 –ԻՆ
1. Ի ՞նչ   է ու սում նա սիր վում բա ռա կազ մու

թյան մեջ:
2. Բա ռա պա շա րի հարս տաց ման ի ՞նչ 

մի ջոց ներ գի տեք, ո րո՞նք են բա ռա կազ մու
թյան ե ղա նակ նե րը:

3. What is the root?
 ԽՈՒՄԲ 2–ՐԴ
1. Ի ՞նչ   է ա ծան ցը, ի ՞նչ   է ա ծան ցու մը:

1  Ա.  Բաղդասարյան,  Ս.  Գյուրջայանց,  Հ.  Ավագյան, 
Անգլերեն,  դասագիրք  ավագ  դպրոցի  ընդհանուր  և 
բնագիտամաթեմատիկական  հոսքի  10–րդ  դասարանի 
համար, Եր., 2017,   էջ 88:

2. Ի ՞նչ ու ղի նե րով են ա ռա ջա նում ա ծանց
նե րը:

3. What is prefix?
 ԽՈՒՄԲ 3–ՐԴ
1. Ի ՞նչ խոս քի մա սեր են կազմ վում ա ծանց

նե րով, կա րո՞ղ   է նույն ա ծան ցը կազ մել տար
բեր խոս քի մա սեր:

2. Ներ կա յաց րե՛ք գո յա կա նա կերտ, ա ծա
կա նա կերտ, թվա կա նա կերտ, մակ բա յա կերտ 
ա ծանց նե րը:

3. What is infix?
 ԽՈՒՄԲ 4–ՐԴ
1. Քա նի՞ տե սա կի են լի նում ա ծանց ներն 

ը ստ հիմ քի նկատ մամբ ու նե ցած դիր քի, ո րո՞նք 
են ժխ տա կան նա խա ծանց նե րը:

2. Ո րո՞նք են բա յա կերտ ա ծանց նե րը:
3. What is suffix?
 Հանձ նա րա րում ե նք դա սագր քի հա մա

պա տաս խան հատ վա ծից կար դալ «Ա ծան ցու
մը՝ որ պես բա ռա կազ մու թյան ե ղա նակ» թե
ման և պա տաս խա նել քար տե րի վրա գր ված 
հար ցե րին: Ըն թեր ցումն ա վար տե լուց հե տո 
խմ բե րի աշ խա տան քի պա տաս խա նա տու
նե րը ներ կա յաց նում են ի րենց քար տե րում 
գր ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը: Ա շա
կերտ նե րի սխալ պա տաս խան նե րի դեպ քում 
ու սու ցիչ նե րը պետք   է օգ նեն հար ցադ րում նե
րով, և ար դյուն քում պա տաս խան նե րը պետք   է 
լի նեն մո տա վո րա պես հետ ևյա լը:

 Խումբ 1 –ին
1. Բա ռա կազ մու թյան մեջ ու սում նա սիր վում 

են բա ռե րի կազ մու թյան ե ղա նակ ներն ու օ րի
նա չա փու թյուն նե րը2:

2. Բա ռա պա շա րի հարս տաց ման եր կու 
մի ջոց կա. ա ռա ջի նը օ տար լե զու նե րից կա
տար ված փո խա ռու թյուն ներն են (ար տա քին 
մի ջոց), ե րկ րոր դը գրա կան լեզ վի տվյալ փու
լի բա ռա կազ մա կան տար բեր ե ղա նակ նե րի 
շնոր հիվ նոր բա ռե րի ստեղ ծումն   է (ներ քին 
մի ջոց): Մեր գրա կան լե զուն այ սօր ու նի բա
ռա կազ մա կան ե րեք ե ղա նակ՝ ա ծան ցում, 
բա ռա բար դում և հա պա վում3: Ու սու ցի չը կա
րող   է   է լեկտ րո նային գրա տախ տա կին ցու
ցադ րել գծա պատ կե րը՝ ա վե լի մատ չե լի դարձ
նե լու հա մար սո վո րա ծը (Գ ծա պատ կեր 3):

2  Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց 
լեզու, դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10–
րդ դասարանի համար, Եր., 2014,   էջ 118:
3  Նույն տեղում:
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Գ ծա պատ կեր 3

3. A root (or root word) is a word that does 
not have a prefix in front of the word or a suffix 
at the end of the word.

 Խումբ 2–րդ
1. Ա ծան ցը հն չյուն   է կամ հն չյու նա խումբ, 

ո րը չու նի ի նք նու րույն գոր ծա ծու թյուն, բայց 
ու նի ի մաստ, ո րը ո րո շա կի ա նում   է ո րոշ 
բա ղադ րիչ նե րի մի ա նա լու դեպ քում: Ա ծան
ցու մը բա ռա կազ մու թյան այն ե ղա նակն   է, 
ո րի դեպ քում բա ռա հիմ քին ա վե լա նում են 
ա ծանց ներ, և կազմ վում են նոր բա ռեր1:

2. Ա ծանց նե րի ա ռա ջաց ման ա ռա ջին ու
ղին ար մա տի ի մաս տի մթագ նումն   է, օ րի
նակ՝ –ատ ա ծանցն ա ռա ջա ցել   է հա տել 
բա ռից և ար տա հայ տում   է կտր ված, հատ
ված, զուրկ լի նե լու ի մաստ՝ պո չատ, կի
սատ, գու նատ: Ա րտ(ա)– ա ծան ցը ծա գել   է 
գրա բա րյան «ար տաքս» բա ռից, կազ մում   է 
գո յա կան ներ «դր սի, ար տա քին» բա ռա կազ
մա կան նշա նա կու թյամբ՝ ար տա սահ ման, 
ար տեր կիր: Հա կա– նա խա ծան ցը գրա
բա րյան « հա կիլ» բա ռի ար մատն   է, ու նի 
« հա կա ռակ, դեմ» նշա նա կու թյու նը՝ հա կա
մար տու թյուն, հա կա պատ կեր, հա կակ շիռ:

 Ա ծանց ներ են ա ռա ջա նում նաև քե րա
կա նա կան վեր ջա վո րու թյուն նե րից, օ րի նակ՝ 
սե ռա կան հո լո վի վեր ջա վո րու թյու նից՝ աղ –ի, 

1  Նույն տեղում:

են թա կա յա կան դեր բայի վեր ջա վո րու թյու
նից՝ գր –ող:2 Հին հայե րե նի հոգ նա կի թվի 
ո ւղ ղա կան հո լո վի վեր ջա վո րու թյան քա րա
ցու մից ա ռա ջա ցել   է –ք ա ծան ցը, օ րի նակ՝
գիրք, տա րիք, փառք, կամք, մեղք:

 Կան նաև փո խա ռյալ ա ծանց ներ՝ –ու հի, 
–ա կան, դժ– (ի րա նա կան լե զու նե րից), –իզմ 
(եվ րո պա կան լե զու նե րից), օ րի նակ՝ իշ խա
նու հի, ա շա կեր տա կան, դժ պա տեհ,   է գոիզմ: 

Այս տեղ ու սու ցի չը կա րող   է բա ցատ
րել, որ «ա ծանց» եզ րը ծա գում նա բա նո
րեն կապ վում   է գրա բա րյան ա ծել բայի 
«ա վե լաց նել, հա րել» նշա նա կու թյան հետ3: 
«Ա ֆիքս» բառն ա ռա ջա ցել   է լա տի նե րեն 
affixus (կ ցույթ) բա ռից4: Ը նդ հա նուր լեզ վա
բա նա կան աշ խա տու թյուն նե րում, ա ծանց 
(ա ֆիքս) ա սե լով, հաս կա ցել են բա ռին ա վե
լաց րած բո լոր մաս նիկ նե րը՝ ա ծանց նե րը, 
հոգ նա կերտ մաս նիկ նե րը, հո լո վա կան և 
խո նարհ ման վեր ջա վո րու թյուն նե րը, հո դե
րը5: Ներ կա յումս ա ծանց ա սե լով՝ հաս կա
նում ե նք մի այն ե րկ րոր դա կան ձևույթ նե րը, 

2  Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց 
լեզու, դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10–
րդ դասարանի համար, Եր., 2014,   էջ 119:
3  Հ.  Աճառյան,  Հայերեն արմատական  բառարան,  հտ. 
Ա, 1971,   էջ 101:
4  Ս.   էլոյան,  Ածանցները  ժամանակակից  հայերենում, 
Եր., 1963,   էջ 26:
5  Նույն տեղում,   էջ 5:
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ո րոնք մի ա նում են հիմ նա կան ձևույ թին՝ 
բա ռին, փո խում են նրա ի մաս տը կամ նոր 
ե րանգ են հա ղոր դում: Ներ կա յումս հո լո վա
կան, բա յա կան վեր ջա վո րու թյուն նե րը, հոգ
նա կերտ մաս նիկ ներն ու հո դե րը կոչ վում են 
վեր ջա վո րու թյուն ներ: Հիմ քը բա ռա կազ մա
կան վեր ջին քայ լից ա ռաջ ըն կած մասն   է:

3. Prefix is an affix which is added to the 
beginning of the word (root), and it can also 
make opposite meanings.

 Խումբ 3–րդ
1. Ա ծանց նե րով կազմ վում են գո յա կան

ներ, ա ծա կան ներ, թվա կան ներ, բայեր և 
մակ բայ ներ: Ա ծանց նե րը եր բեմն կա րող են 
կազ մել տար բեր խոս քի մա սեր, օ րի նակ՝ –
ա կան, –ե ղեն ա ծանց նե րը կազ մում են և՛ գո
յա կան ներ, և՛ ա ծա կան ներ՝ մտա վո րա կան– 
ըն կե րա կան, սպի տա կե ղեն– լու սե ղեն:

2. Գո յա կա նա կերտ ա ծանց ներն ե ն՝ ան
դր–, ա րտ(ա)–, դեր–, են թա–, մակ–, պա րա–, 
տրա մա, փոխ(ա)–, –ակ, –ա ծո, –ան, –ա նակ, 
–ա նի, –(ա) նոց, –անք, –ա րան, –ար, –ա րար, 
–արք, –ա ցի, –ե ցի, –ցի,  –ա ցու, –ացք, –ե ղեն, 
–ե նի, –եստ, –իլ, –իկ, –իչ, –իք, –մունք, –յուն, 
–ող, –ոն, –որդ, –ոց, –պան, –ս տան, – ված, 
–վածք, –ու թյուն, –ուկ, –ու հի, –ում, –ույթ, –
ույկ, –ույց, –ույք, –ունդ, –ունք, –ուչ, –ուստ, 
–ուտ, –ուրդ, –ուց, –ք, –վածք:

Ա ծա կա նա կերտ ա ծանց ներն ե ն՝ ա մե
նա–, ան –, ա պ–, բաց–, գեր(ա)–, դժ–, ը նդ –, 
հակ(ա)–, համ(ա)–, հար(ա)–, ստոր(ա)– , չ–, 
վեր(ա)–, տ–, տար(ա)–, –(ա) գին, –(ա) գույն, 
–ա լի, –ա կան, –ա կի,  –ային, –ա նի, –ա վետ, 
–ա վոր, –ա վուն, –ատ, –արդ, –ե, –ե լի, –եղ, 
–ի, –ին, –լիկ, –կոտ, –յա, –յալ, –յան, –ո վի, 
–ոտ, –ու, –ուն։

Թ վա կա նա կերտ ա ծանց ներն ե ն՝ –ա կան, 
–րորդ, –ե րորդ, –սուն ա ծանց նե րը:

Մակ բա յա կերտ ա ծանց ներն ե ն՝ –(ա) բար, 
–(ա) պես, –(ա) վա րի, –իվ, –ո վին, –ո րեն, –
ուստ, –ա կի1:

3. Infix is added to the middle of the word 
(root) to make some new words.

1  Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան, նշված 
աշխատություն,   էջ 118–119:

 Խումբ 4–րդ
1. Ը ստ հիմ քի նկատ մամբ ու նե ցած դիր

քի՝ ա ծանց նե րը լի նում են ե րեք տե սա կի՝ 
նա խա ծանց ներ, մի ջա ծանց ներ կամ նե րա
ծանց ներ, վեր ջա ծանց ներ: Ժխ տա կան նա
խա ծանց ներն ե ն՝ ան –, ա պ–, դժ–, տ–, չ–: 

2. Բա յա կերտ ա ծանց նե րը մյուս խոս քի 
մա սե րը կեր տող ա ծանց նե րից տար բեր վում 
են նրա նով, որ մի ա ժա մա նակ քե րա կա նա
կան վեր ջա վո րու թյան ար ժեք ու նեն, օ րի
նակ՝ –ել, –ալ ա ծանց նե րը բայեր են կազ մում 
այլ խոս քի մա սե րից (ա շա կերտ– ա շա կեր
տել, գութ– գթալ), բայց դրանք նաև ա նո րոշ 
դեր բայի վեր ջա վո րու թյուն ներ են: Մի ա ժա
մա նակ բա ռա կազ մա կան և քե րա կա նա կան 
դեր ու նեն նաև մյուս դեր բայ նե րի վեր ջա վո
րու թյուն նե րը՝ –ած, –ող, –իս: 

Ար դի հայե րե նի բայի կազ մու թյան մեջ 
կա րող են առ կա լի նել նաև –ան–, –են–, –ն–, 
–չ– սոս կա ծանց նե րը, –ացն–, –եցն–, –ցն– 
պատ ճա ռա կան ա ծանց նե րը, –ատ–, –ոտ–, 
–կոտ–, –տ– բազ մա պատ կա կան ա ծանց
նե րը և –վ– կրա վո րա կան ա ծան ցը: Սրանք 
բո լորն   էլ ոչ մի այն բա ռա կազ մա կան, այլև 
քե րա կա նա կան դեր ու նեն2: 

Աս վածն ա վե լի պատ կե րա վոր դարձ նե լու 
նպա տա կով   է լեկտ րո նային գրա տախ տա
կին կա րե լի   է ցու ցադ րել հետ ևյա լը (Գ ծա
պատ կեր 4):

2  Նույն տեղում,   էջ 120:
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Գ ծա պատ կեր 4. 

3. Suffix is added at the end of the word 
(root) to make new word.

Կշ ռա դա տում: Խմ բե րից յու րա քան չյու րի 
կա տա րած աշ խա տան քը ստու գե լուց հե տո 
տր վում են գործ նա կան հանձ նա րա րու թյուն
ներ:

Հանձ նա րա րու թյուն 1 –ին
1. Յու րա քան չյուր սյու նա կից ը նտ րե

լով մե կա կան ա ծանց և ար մատ՝ կազ մել 6 
ա ծան ցա վոր բառ: 
Ընդ   կա մա կոր
արտ   ար ձա կուրդ
 մակ   ձայ նակ ցել
չ   ան վա նա կան
 բաղ   հար ցապն դում
ենթ   վե րերկ րային

2. Յու րա քան չյուր սյու նա կից մե կա կան 
նա խա ծանց, ար մատ և վեր ջա ծանց ը նտ րել, 
կազ մել 6 բառ:
Չ  բ ևեռ   ա կան
 նախ (ա)  խո սա փող  ում
անդր   ձեռք   իք
 վեր (ա)   բա ցո վի   ային
 դեր   կար ծել   կան
 համ (ա)   մակ բայ   ու թյուն

3. Ո ՞ր բա ռում  –ուց ա ծանց չկա:
1. Դեղ նուց 2. Այ տուց 3. Կտուց 
4. նե ղուց

4. Prefix. Draw a box around the prefix in 
each problem. Underline the root or base word 

in each problem. Return, Preschool, Untied, 
Dishonest, Replay, Unable, Preheat, Underwa
ter, Unlocked, Redo.

 Հանձ նա րա րու թյուն 2–րդ 
1. Յու րա քան չյուր սյու նա կից ը նտ րե

լով մե կա կան ա ծանց և ար մատ՝ կազ մել 6 
ա ծան ցա վոր բառ:
 Կի սա դեմ   ե ղեն
 Նո րա հարս   ակ
 կաթ նա տու   մունք 
աղմ կա հույզ   ոց 
ա տաղ ձա գործ  (ա) ցու
ամ րա կուռ   ա րան

2. Սյու նակ նե րում դեմ դի մաց գր ված բա
ռե րից ը նտ րել մե կա կան ար մատ և տր ված 
վեր ջա ծանց նե րից մե կը, կազ մել 6 բառ:
Բ նա գետ խ ճան կար ե նի
ար ևա մուտ շր ջա դարձ  ու թյուն
հ րա շա մա նուկ  ար հես տա վարժ ան
 մի ջանցք տ նանկ  իչ
 նո րա վեպ  հե քի ա թա սաց  ային
հ նա կար կատ  ա մա նոր  յալ

3. Ո ՞ր բա ռում  –իք ա ծանց չկա:
1. Կար ծիք 2. Ա ղիք  3. Չա րիք 
4. տա նիք

4. Suffix.Draw a box around the suffix in 
each problem. Underline the root or base word 
in each problem.

Joyful, Youngest, Careful, Slower, Smaller, 
Singer, Teacher, Careless, Fearless, Worthless.
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 Հանձ նա րա րու թյուն 3–րդ 
1. Յու րա քան չյուր սյու նա կից ը նտ րե

լով մե կա կան ա ծանց և ար մատ՝ կազ մել 6 
ա ծան ցա վոր բառ: 
Ենթ   ան կյու նա գիծ
 Նախ  շր ջա դարձ
 Հար  գլ խա գին 
Արտ  տ ևո ղու թյուն
 Վեր  մշ տա վառ 
Առ   սահ մա նա պահ

2. Սյու նակ նե րում դեմ դի մաց գր ված բա
ռե րից ը նտ րել մե կա կան ար մատ և տր ված 
վեր ջա ծանց նե րից մե կը, կազ մել 6 բար դա
ծան ցա վոր բառ: 

Մո լա խաղ  լուս նա շուրջ  ոց
 Վի մա գիր  ի րիկ նա պահ  իչ 
Ա պա կե թել  բյու րե ղա նոթ  ան
Ող բան վագ  եր գա հան  ե
 Վայել չա կազմ հս կա յա կերպ  ային 
Ար քա յա մայր  քա ղա քա դուռ  ակ

3. Ո ՞ր բա ռում  –ուկ ա ծանց չկա: 
1. Փա փուկ 2. Նո րե լուկ 3. Հա նե
լուկ 4. բա նուկ

4. Write the prefix, root word, and suffix of 
each word in the correct box. Not all words will 
have each part.

Prefix Root Word Suffix
Tallest
Unhappy
Preschool
Younger
Become
Misspoke
Replay

 Հանձ նա րա րու թյուն 4–րդ 
1. Յու րա քան չյուր սյու նա կից ը նտ րե լով մե
կա կան ա ծանց և ար մատ՝ կազ մել 6 ա ծան
ցա վոր բառ:

Ի րա պա տում   ոն 
օրհ ներգ   ունդ 
որ բա նոց  վածք
հ րա ծին   յալ
 ծաղ կա զարդ   ուկ
 փետ րա թափ   ուն
2. Յու րա քան չյուր սյու նա կից մե կա կան 

նա խա ծանց, ար մատ և վեր ջա ծանց ը նտ րե
լով՝ կազ մել 6 բառ:

 Տար  օ րենք   յան 
Ապ    ան ցորդ  ու թյուն
 Համ  շի րիմ   յա 
Անդր   ազ գա կան  ի
Ց    տե սուչ  ային
Ս տոր   գետ նա մած  իկ 

3. Ո ՞ր բա ռում   է –ե ղեն ա ծան ցով ա ծա
կան կազմ վել:

1. Հրու շա կե ղեն 2. Սպի տա կե ղեն
3. Հրե ղեն  4. բան ջա րե ղեն
4. Root words, Prefixes, Suffixes. Find the 

correct answer for each problem.
1. Find the root word of tallest
2. Find the suffix of tallest
3. .Find the root word of unhappy
4. Find the suffix of unhappy
5. Find the root word of sadness
6. Find the suffix of sadness 
Այս վար ժու թյուն նե րը ստու գե լուց հե տո 

դա սի ա վար տին կա րե լի   է թե ման ամ փո
փել   է լեկտ րո նային գրա տախ տա կին՝ SMART 
և SOCRATIVE ծրագ րե րի մի ջո ցով, ո րից հե
տո հանձ նա րար վում   է տնային աշ խա տանք, 
կա տար վում   է գնա հա տում և ան դրա դարձ:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ա ճա ռյան Հ., Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հտ. 1, Եր., 1971:
2.  Գալս տյան Ս., Ա ծան ցու մը և ա ծանց նե րը ժա մա նա կա կից հայե րե նում, Եր., 1978: 
3. Է լո յան Ս., Ա ծանց նե րը ժա մա նա կա կից հայե րե նում, Եր., 1963: 
4. Ե զե կյան Լ., Սարգ սյան Ա., Սա քա պե տո յան Ռ., Հայոց լե զու, դա սա գիրք ա վագ դպ րո ցի հու մա նի

տար հոս քի 10–րդ դա սա րա նի հա մար, Եր., 2014:
5.  Բաղ դա սա րյան Ա., Գյուր ջա յանց Ս., Ա վա գյան Հ., Ա նգ լե րեն, դա սա գիրք ա վագ դպ րո ցի ը նդ հա

նուր և բնա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս քի 10–րդ դա սա րա նի հա մար, Եր., 2017:

КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗОДНОСТИ СЛОВ НА АРМЯНСКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Г. НЕРСЕСЯН, С. КАНДАЛЯН

Использование словообразовательных аффиксов является одним из способов 
формирования слов. Его преподавание имеет большое значение для обогащения словарного 
запаса учащихся, поскольку при образовании новых слов роль аффиксов высока. В 10–
ом классе овщеобразовательной школы с целью облегчение может быть организовано 
комбинированно, т. е. в сравнении армянского и английского языков. Чтобы обеспечить 
сотрудничество между учащимися, урок можно организовать разными интерактивными 
методами.

COMBINED TEACHING OF DERIVATIVE AS A WORD BUILDING 
IN ARMENIAN AND ENGLISH

H. NERSESYAN, S. KANDALYAN

The derivation is one of the ways of word building; its teaching is of great importance in en
riching learners’ vocabulary as the role of derivatives is high in the composition of new words.In 
the 10th grade of general high school, teaching can be organized in a simultaneous manner, in 
other words, to teach derivative in two languages   compared to Armenian and English. In order to 
ensure cooperation between pupils, the lesson is organized with interactive methods.
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Ա ՇՈՏ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՉԱ ԿԱՆ ԵՎ ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ԳԱ ՂԱ ՓԱՐ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՏԱ ՑՈ ԼՈՒ ՄԸ 

ԱԶ ԳԱՅԻՆ   Է ՊՈ ՍՈՒՄ 
Ազ գային բա նա հյու սու թյան ան զու գա

կան նմուշ նե րը խտաց նում են ազ գային 
հո գե բա նա կան և ազ գային ման կա վար ժա
կան մեծ նե րուժ: Դրանց թվում դաս տի ա
րակ չա կան գա ղա փար նե րի շեշ տադր մամբ 
ա ռանձ նա նում   է « Սա սուն ցի Դա վիթ»   է պո սը 
(վի պեր գը): 

Մար դու դաս տի ա րա կու թյու նը նրա սո ցիա
լա կա նաց ման գոր ծըն թացն   է, այ սինքն՝ ազ
գային մշա կու թային ար ժեք նե րի, սո ցի ա լա
կան նոր մե րի ճա նա չու մը և կյան քում դրան ցով 
ա ռաջ նորդ վե լը: Ազ գային դյու ցազ ներ գու թյան 
մեջ ար տա ցոլ ված են տվյալ ազ գի հան րու թյան 
բա րու և չա րի պատ կե րա ցում նե րը, գո վե լի և 
պար սա վե լի վար քա գի ծը: Դա գու ցեև տա րե
րայ նո րեն ծա գած, բայց դա րե րի ըն թաց քում 
մշակ ված ո րո շա կի հա մա կարգ   է, ո րն ա պա
հո վում   է այդ ի սկ հան րու թյան ի նք նու թյան, 
պատ մա կան նկա րագ րի, հի շո ղու թյան ու բա
րո յա կան կեր պա րի պահ պա նու մը: Ա ներկ
բա   է, որ   է պոսն այդ ա ռու մով պե տա կա նո րեն 
չկազ մա վոր ված ի նք նա բուխ դպ րոց   է, ազ
գային ման կա վար ժա կան հզոր, ի նք նա տիպ 
հա մա կարգ՝ հիմն ված ազ գային լա վա գույն 
ա վան դույթ նե րի վրա: Ի նչ խոսք, նման հա
մա կար գը գի տա կա նո րեն չի կա նո նա վոր վել. 
այն ծն վել   է տա րե րայ նո րեն, մարդ կային հա
սա րա կու թյան ար շա լույ սին, սա կայն ձևա վոր
վել, հղկ վել ու հարս տաց վել   է հա զա րա մյակ
նե րի ըն թաց քում՝ կար ևոր աղ բյուր դառ նա լով 
գի տա կան ման կա վար ժու թյան ձևա վոր ման 
հա մար: Ա զատ, ստեղ ծա գործ և ըն տա նե
սեր մար դու դաս տի ա րա կու թյուն. սա   է ե ղել 
« Սա սուն ցի Դա վիթ»   է պո սը սկզբնա վո րող
նե րի, պահ պա նող նե րի և զար գաց նող նե րի 
գերն պա տա կը:

 Հովհ. Թու մա նյա նը գրում   է. «Ա հա հայ 
ժո ղո վուր դը՝ խտաց ված իր ազ գային   է պո
սում՝ « Սա սուն ցի Դա վի թում»» [2, 403]:   Է պո
սի դաս տի ա րակ չա կան, ու սու ցա բա նա կան 
տե սան կյուն նե րը քն նե լիս ա ռաջ նա հերթ 
պետք   է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն հան գա

ման քին, որ ա սա ցող նե րը նյու թը մա տու ցե լիս 
ար տա սա նել կամ եր գել են ո րո շա կի զգաց
մուն քայ նու թյամբ և ի րենց ձայ նային ել ևէջ
նե րով լսող նե րի վրա ու նե ցել են նաև հո գե
բա նա կան ներ գոր ծու թյուն՝ այդ պի սով կա մա 
թե ա կա մա նպաս տե լով հե րոս նե րի վար քի 
նկատ մամբ ո ւնկն դիր նե րի մեջ ո րո շա կի վե
րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը: Այ սինքն՝ ա սա
ցող նե րի բա ռա պա շա րը, մա տուց վող նյու թի 
գե ղար վես տա կան հո գե ազ դու հնար ներն ու
նեն ազ գային ու սու ցա բա նա կան մեծ ար ժեք՝ 
ո րո շա կի ներ գոր ծու թյուն թող նե լով ո ւնկնդ րի 
հու զա կան աշ խար հի վրա:   Է պո սի ու սու ցա
բա նա կան և դաս տի ա րակ չա կան ար ժեքն 
ար տա հայտ վում   է նրա նում, որ այն զար գաց
նում   է լսո ղի կամ ըն թեր ցո ղի հո գե կան գոր
ծըն թաց նե րը՝ եր ևա կա յու թյու նը, ու շադ րու թյու
նը, հի շո ղու թյու նը, մտա ծո ղու թյու նը, խոս քը, 
զգա յու թյուն նե րը, նե րըմբռ նու մը: Մարդն ի րեն 
նույ նաց նում   է իր ցե ղի դրա կան հե րոս նե րի 
հետ, հարս տա նում   է ա վագ սերն դի հոգ ևոր 
գան ձե րով, ձգ տում   է նման վե լու նրանց, ապ
րե լու և հե րո սա նա լու նրանց նման, գոր ծե լու 
նրանց կեն սա կան ար ժե հա մա կար գի շր ջա
նակ նե րում: Ար դյուն քում, ը ստ հայ կա կան ժո
ղովրդա կան ա սաց ված քի, «Պ տու ղը ծա ռից 
հե ռու չի ը նկ նում»: 

Ըն կալ վող նյու թի հետ ստեղծ վող նմա նօ
րի նակ հու զա կան կա պը պայ մա նա վոր ված   է 
ո ւնկնդ րի տա րի քով, զար գաց ման մա կար դա
կով, մտա հո րի զո նով: Մարդ կանց հո գի նե րում 
մնա յուն տպա վո րու թյուն են թող նում պա տում
նե րը, եր գե րը, պա րե րը, կրո նա կան, աշ խար
հիկ ա րա րո ղու թյուն նե րը, ծե սե րը և դրանց 
մաս նակ ցե լը: Ժո ղովր դա կան մշա կույ թը վե
րած վում   է ո գեշնչ ման, ազ գային մտա ծո ղու
թյան զար գաց ման աղ բյու րի: Ա. Նալ չա ջյա նը 
գրում   է. «Ազ գային ո գին դրս ևոր վում   է նաև 
ազ գի մշա կույ թի մեջ, հատ կա պես ա ռաս պել
նե րում, ե րաժշ տու թյան և սիմ վոլ նե րի մեջ» 
[4, 251]: Խո սե լով ազ գային ո գու և մտա ծե լա
կեր պի մա սին՝ նա կար ևո րում   է վաղ ան հա
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տա կան գո յա սեր ման խնամ քի և դաս տի ա
րա կու թյան ե ղա նակ նե րի ներդր ման հս տակ 
ի մա ցու թյու նը և դրանց տար բե րակ վա ծու թյու
նը տար բեր ազ գային խմ բե րում: Հու զա կան 
ապ րում նե րը նպաս տում են ստա ցած տե ղե
կատ վու թյան ոչ մի այն լավ մտա պահ մա նը, 
այլև ո րո շա կի վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մանն 
այն եր ևույթ նե րի, հաս կա ցու թյուն նե րի նկատ
մամբ, որ ար տա ցոլ վում են նկա րագր վող ի րա
դար ձու թյուն նե րում: Բնա կա նա բար, դրա կան 
հույ զե րը նպաս տում են լսո ղի կամ ըն թեր ցո ղի 
մեջ դրա կան դիր քո րոշ ման, ի սկ բա ցա սա կան 
հույ զե րը, մեկ նա բա նու թյուն նե րը՝ բա ցա սա
կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր մա նը: Հե րո սի վե
րա բե րյալ դրա կան հույ զերն ըն կա լո ղին մղում 
են տվյալ կեր պա րի հետ նույ նա կա նաց մա նը, 
ի նք նա դաս տի ա րակ մա նը, հետ ևա բար և նրա 
բա րո յա կան սկզ բունք նե րով գոր ծե լուն:

Դ րա կան հե րո սին նման վե լու ձգտ ման 
երևույ թը ակ նա ռու   է ար տա հայտ վում հատ կա
պես կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րի շր ջա նում: 
Դրա նով   էլ պայ մա նա վոր ված՝ ձևա վո րում են 
նրանց նա խընտ րե լի «ես» –ը, նպա տակ նե րը, 
ձգ տում նե րը:   Է պո սի հե րոս նե րի հետ հու զա
կան ապ րում նե րի ըն թաց քում ձևա վոր վող 
մար դը սո վո րում   է հե րո սա նալ ոչ թե ան ցո ղիկ, 
այլ հա վեր ժա կան հոգ ևոր ար ժեք նե րի հա մար: 
Այս պի սով՝ ազ գային դյու ցազ ներ գու թյու նը 
հա մա մարդ կային ի դե ալ նե րը և տի ե զեր քը յու
րաց նող մար դու հա մար վե րած վում   է կեն սա
գոր ծու նե ու թյան բա րո յա կան սկզ բունք նե րի 
ու ղե ցույ ցի: Դյու ցազ նա կան նախ նի նե րի շա
րու նա կա բար հն չող կան չին հա ղոր դակց վող 
ան ձը հո գե պես տրա մադր վում   է մարմ նա կան 
(աշ խա տան քային և մար տա կան) դժ վա րու
թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը, ոչ մի այն մարդ
կանց, այլև բնու թյան հետ ներ դաշ նակ կե ցու
թյա նը: Այս պես, օ րի նակ, հայ կա կան   է պո սի 
Սաս նա դյու ցա զուն ներն ի րենց նկա րագ րով 
հո գե բա նո րեն նա խա պատ րաս տում են մար
դուն որ պես նվի րյալ՝ կե նաց և մա հու պայ քար 
մղե լու ան հա տա կան և ազ գային բա րո յա կան 
սկզ բունք նե րի հա մար:

Բ նա կա նա բար, բա նա հյու սա կան տե ղե
կատ վու թյուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցը ամ րա
կայ վում և զար գաց վում   է ա ռա ջին հեր թին 
ըն տա նի քի, հա սա րա կու թյան և ա պա ժո
ղովրդա վա րա կան պե տու թյան կող մից:

Պայ մա վոր ված կեն սա կեր պով՝ ա ռա
ջին հեր թին մեր ձա վոր նե րի և շր ջա պա տող 

մարդ կանց վարքն   է ըն դօ րի նակ վում ձևա
վոր վող մար դու կող մից, և հա րա զատ նե րի 
կեն սա կան նպա տակ ներն   էլ ժա ռանգ վե լով՝ 
վե րած վում են նրա գոր ծու նե ու թյան շա
րու նա կա կան ու ղե նի շի: Վաղն ջա կան ժա
մա նակ նե րից մինչ օ րս ըն տա նի քը և գեր
դաս տա նը՝ որ պես ըն դար ձակ ըն տա նի քի 
տե սակ, ե ղել են ա ճող սերն դի հա մար դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող 
բնա կան և նախ նա կան օ ղակ: «Ե րե խան ըն
տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան շնոր հիվ   է 
ձևա վոր վում որ պես ան ձ և ան հա տա կա նու
թյուն» [1, 112]: Այդ եր ևույ թը պայ մա նա վոր
ված   է նրա նով, որ ազ գակ ցա կան խում բը 
ա ռա վե լա գույն չա փով   է շա հագրգռ ված 
իր ե րի տա սարդ ազ գա կա նի գո յատ ևումն 
ա պա հո վե լու, իր կու տա կած գի տե լիք ներն 
ու փոր ձը նրան փո խան ցե լու գոր ծըն թա
ցում: Այս ա ռու մով կար ևոր են ըն տա նե կան 
դաս տի ա րա կու թյան հար ցե րը, քա նի որ 
նրա նում հա մա պա տաս խա նա բար զար գա
նում են կեն սա բա նա կան՝ ժա ռան գա կան և 
սե ռային հա րա բե րու թյուն ներ: Ըն տա նե կան 
ա ռողջ հա րա բե րու թյուն նե րը պայ մա նա վոր
ված են վս տա հու թյամբ, հո գա տա րու թյամբ, 
ի նք նա զո հու թյամբ: Տե ղին   է « Սա սուն ցի 
Դա վիթ»   է պո սից հի շել Ծո վի նա րի մտա հո
գու թյու նը, ե րբ նա ո րո շում   է կա յաց նում իր 
ան ձնա կան եր ջան կու թյու նը զո հա բե րե լու 
հա նուն ըն տա նի քի և ազ գի։ 

Ե՛ս մե նակ մեռ նիմ իմ հոր թե րեն, 
Ես մեկ ջան եմ,   էր թամ, կոր սը վիմ,
 Քանց մեր Հա յաս տան   էր կիր ա վե րի,
էն հա զար հա զար հո գիք կո րու սա նին 

[6, 6]:
 Գաբ րի ել Պատ կա նյա նը, ո րը հե րո սա

կան կեր պար նե րի մի ջո ցով ե րի տա սարդ 
սերն դին դաս տի ա րա կե լու փոր ձին ձեռ նա
մուխ   է ե ղել դեռևս Ներ սի սյան դպ րո ցում 
պաշ տո նա վա րե լու ժա մա նակ, ազ գային 
դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կը հա մա
րում   էր Հա պե թոս թյան Թոր գո մի ազ գի զա
վակ նե րի այն պի սի ձևա վո րու մը, որ նրանք 
հպար տու թյամբ կրեն «Ա րա մէ անք» ա նու նը 
[5, 312]: Փաս տո րեն Գ. Պատ կա նյա նը ժո
ղովր դի բա նա հյու սա կան մշա կույ թով փոր
ձել   է հա վաս տել հայ ազ գային ման կա վար
ժու թյան գա ղա փար նե րը:

Նախ նյաց օ րի նա կով նոր սերն դի 
ձևա վոր ման գա ղա փա րը կար ևոր վում   է 
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« Սա սուն ցի Դա վիթ»   է պո սի բո լոր ճյու ղե
րում: Դրա կան հե րոս նե րը չու նեն ծա գում
նա բա նա կան հիմ քի վրա ա ռաջ ե կած թե
րար ժե քու թյան բար դույթ ներ, և նրանց մեջ 
ձևա վոր վող «Ես» –ը կա յա նում և զար գա
նում   է կեն սա սո ցի ա լա կան ա ռողջ հիմ քի՝ 
նախ նի նե րի օ րի նա կի վրա: 

Ա ճող սերն դի դաս տի ա րա կու թյան հա
մար կար ևոր   է ի նք նու թյան գի տակ ցու մը: 
Բաղ դա դում ապ րող Սա նա սա րի և Բաղ դա
սա րի հո գե կան ը նկճ վա ծու թյունն ան հե տա
նում   է, ե րբ ի մա նում են, որ ի րենք սե րում են 
ոչ թե մար դա զո հու թյամբ զբաղ վող խա լի
ֆից, այլ Հայոց աշ խար հի Կաթ նով աղ բյու
րից, և որ ի րենք Վա նի Գա գիկ թա գա վո
րի թոռ ներն են: Նմա նա պես Փոքր Մհե րը, 
չկորց նե լու հա մար սե րունդ նե րի միջև ե ղած 
կա պը և տուրք տա լով ի նք նա հաս տատ մա
նը, այ ցե լում   է Բաղ դա սա րի քա ղա քը՝ Բաղ
դադ: Վե րա դառ նա լով Ա րա րա տյան եր կիր՝ 
նա իր կնոջ մար մի նը, ը ստ նրա կտա կի, 
հու ղար կա վո րում   է մոր գե րեզ մա նի կող քին 
և պա տա րագ մա տու ցում Սաս նա Տան բո լոր 
ան դամ նե րի հա մար [6, 316]: Այդ պատ կե
րը ծե սի մի ջո ցով դաս տի ա րա կե լու հի ա նա լի 
օ րի նակ   է:

 Վի պեր գա կան բա նա հյու սու թյան մեջ 
ա ռանց քային տեղ   է գրա վում մայ րաս կիզբ 
ազ գային դաս տի ա րա կու թյու նը՝ հան ձինս 
Ծո վի նա րի, Դեղ ձու նի, Ար մա ղա նի, Խան դու
թի, Գո հա րի: Ա զատ կի նը դաս տի ա րա կում   է 
ա զատ տղա մարդ, ո րը և փո խա դար ձա բար 
պաշտ պա նում   է այդ պի սի կնո ջը և ի րենց 
սե րուն դը: Այ սինքն՝ «ըն տա նի քի ա վան դա
կան ար ժեք նե րի պահ պա նու մը   էթ նի կա
կան գլո բալ ի նք նա պաշտ պան ման մի ջոց   է» 
[1, 113]: Ու շագ րավ   է այն, որ « Սա սուն ցի 
Դա վիթ»   է պո սում Դավ թի հա մար ու ղեկ ցող 
ծեր դաս տի ա րակ   է նշա նակ վում ժո ղովր դի 
ի մաստ նու թյու նը կրող բա րի ծե րու նին՝ ար ևի 
շո ղե րի հետ կռիվ տվող մա նուկ դյու ցա զու
նին օգ նե լով ճա նա չե լու շր ջա կա մի ջա վայ րը: 
Փաս տո րեն   է պո սում ար տա ցոլ վում   է ու սու
ցա բա նու թյան զն նա կա նու թյան սկզ բուն քը:

Կ. Դ. Ու շինս կին գրում   է 
«… դաս տի ա րա կու թյու նը պետք   է ան դադ
րում հոգ տա նի, որ պես զի մի կող մից՝ սա
նե րի հա մար աշ խար հում օգ տա կար աշ խա
տանք գտ նե լու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծի, 

մյուս կող մից՝ նրանց ան հագ ծա րավ ներշն չի 
դե պի աշ խա տան քը» [7, 138]: Ձե նով Օ հա նը 
Սա սուն ցի Դավ թին նախ տա լիս   է աշ խա
տան քային դաս տի ա րա կու թյուն, այ նու հետև՝ 
աշ խար հա յաց քային: Հայ րե նի քի հա մար օր
հա սա կան պա հին նա Սա սուն ցի Դավ թին   է 
հանձ նում Մեծ Մհե րի՝ տա րի ներ շա րու նակ 
պահ պա նած զենքն ու զրա հը և մար տա
կան ձին: Ի դեպ, հայ դյու ցա զուն ներն ի րենց 
մար տա կան հան դեր ձան քը չեն գո ղա նում 
կամ խլում ու րիշ նե րից, այլ ժա ռան գա բար են 
ստա նում այդ ա մե նը հա մա մարդ կային ար
ժեք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար:   Է պո սի մեջ 
նման եր ևույ թի հի շա տա կու մը, բնա կա նա
բար, ե րե խայի մեջ ձևա վո րում   է գի տակց
ված հայ րե նա սի րու թյուն՝ ի հա կադ րու թյուն 
մո լե ռան դու թյան և ազ գային ե սա կենտ րո
նու թյան: 

Է պո սի բո լոր պա տում նե րում առ կա են 
ժո ղովր դի դաս տի ա րակ չա կան գա ղա փար
նե րը մարմ նա վո րող կեր պար ներ: Այս պես, 
օ րի նակ, դե պի մար տա դաշտ շտա պող Սա
նա սա րի ու Բաղ դա սա րի ու ժը հայ րա կան 
հո գա տա րու թյամբ նրանց կա թով կե րակ
րե լու մի ջո ցով փոր ձում   է մի հո վիվ և հե տո 
նոր մի այն թույլ տա լիս, որ նրանք շա րու
նա կեն ճա նա պար հը: Ձե նով Օ հա նի կամ 
Ար տա տեր Պա ռա վի հար ցադ րու մը, կո չը, 
պատ վի րա նը, զրույց նե րը դաս տի ա րակ չա
կան բնույ թի են և ո ւղղ ված են բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի, հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի, 
բնու թյան և կեն դա նի նե րի պաշտ պա նու թյա
նը:   Է պո սի հետ հա ղոր դակց վո ղը դաս տի ա
րակ վում   է՝ գի տե լիք ներ ստա նա լով գոր ծող 
ան ձանց նկա րագ րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի, 
նրանց գոր ծու նե ու թյան կեն սա տա րած քի՝ 
Հայ րե նի քի աշ խար հագ րա կան սահ ման նե
րի մա սին: Հայ կա կան   է պո սը նպաս տում   է 
նաև մար դու մեջ հու մո րի, կա տա կի զգա ցո
ղու թյան ձևա վոր մա նը:

Հայ կա կան   է պո սում ա վագ նե րի կող
մից ե րի տա սարդ նե րի գոր ծու նե ու թյան հա
մար մատ նանշ վող օ րի նակ նե րը դրա կան 
ո ւղղ վա ծու թյուն ու նեն: Բա ցա կա յում են 
ե րե խային ո ւղղ ված վի րա վո րա կան ար տա
հայ տու թյուն նե րը, նրա ի նք նա սի րու թյունն 
ու ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րե լը, սե ռային 
նկա րա գի րը և հո գե կան աշ խար հը խե ղե լը, 
ի նչ պես նաև բա ցա սա կան օ րի նակ նե րի կի
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րա ռու մը: Ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րում չկան խա բե բա յու
թյուն, թա լան, գո ղու թյուն: Դաս տի ա րա կե
լով մար դուն՝   է պո սը նրան մի ա ժա մա նակ 
զերծ   է պա հում հա կա դաս տի ա րակ չա
կան ազ դե ցու թյուն նե րից: « Սա սուն ցի Դա
վիթ»   է պո սում ա վագ սերն դի դրա կան հե
րոս նե րի կող մից ե րե խա նե րի դեմ կի րառ վող 
պա տի ժը՝ որ պես դաս տի ա րա կու թյան մի
ջոց, իս պառ բա ցա կա յում   է. այդ եր ևույ թի 
նկատ մամբ կա ո րո շա կի բա ցա սա կան վե
րա բեր մունք: Պա տիժն ու փոր ձու թյու նը՝ որ
պես դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց, առ կա են 
մի այն բռ նա կալ, կրտ սեր Մս րա Մե լի քի ար
քու նի քում: Օ րի նակ՝ կյան քում իր ա ռա ջին 
քայ լերն ա նել փոր ձող Դավ թին փա կում են 
մութ սե նյա կում. դա ժան փոր ձաքն նու թյան 
ար դյուն քում այր վում   է մա նուկ Դավ թի բե
րա նը:

 Սա սուն ցի Դավ թին դաս տի ա րա կող Ձե
նով Օ հա նը կամ Ար տա տեր Պա ռա վը նրա 
կա յաց ման հա մար թող նում են ի նք նու րույն 
գոր ծու նե ու թյան տա րածք խա ղային, աշ խա
տան քային և մար տա կան ի րա վի ճակ նե րում: 
Սա սուն ցի Դավ թին ոչ ոք չի սո վո րեց նում՝ 
ի նչ պես հով վու թյուն ա նի. ար դյուն քում նա 
ե րե կո յան իր հո տին   է խառ նում ու քա ղաք 
քշում նաև վայ րի գա զան նե րին: Դա վի թը՝ 
որ պես ազ գային ի դե ալ, ձևա վոր վում   է գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում՝ խաղ, աշ խա տանք, 
մե նա մարտ: Գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե
րում նա ձեռք   է բե րում ո րո շա կի փորձ, ո րի 
հի ման վրա յու րաց նում   է գի տե լիք ներ: Ար
դյուն քում մշակ վում են նրա գոր ծու նու թյան 
բա րո յա կան սկզ բունք նե րը. որ պես բնու թյան 
մաս նիկ հան դի սա ցող մարդ՝ պաշտ պա նել 
Ծո վա սա րի կեն դա նի նե րին, որ պես տղա
մարդ՝ ձեռք չբարձ րաց նել կնոջ՝ ստն տու 
Իս մի լի վրա, ան գամ ե թե նա հա կա ռա կոր
դի մայրն   է կամ քույ րը: Նա գի տակ ցո րեն, 
որ պես առ նա կան բա րո յա կա նու թյուն կրող 
ան ձնա վո րու թյուն, խնա յում   է կին– մար տիկ 
Խան դութ Խա նու մին, խորհր դակ ցում   է 

ի մաս տուն Ծե րու նու հետ և դա դա րեց նում 
զոր քի մեջ բռ նու թյամբ ը նդ գրկ ված մարդ
կանց ջար դը՝ դեռևս միջ նա դա րում հար գե
լով պարտ ված զոր քի մար դա սի րա կան ի րա
վունք նե րը: Մար տա դաշ տե րում ծա վալ վող 
ա րյու նոտ գոր ծո ղու թյուն նե րը բա ցա սա կան 
հետ ևանք ներ չեն ու նե նում Դա վիթ– մար տի
կի հոգ ևոր նկա րագ րի վրա: Սաս նա դյու
ցա զուն նե րից ոչ մե կը մո լա գար հրճ վանք չի 
զգում սպան վող հա կա ռա կորդ նե րի նկատ
մամբ: Ժո ղովր դա կան դաս տի ա րա կու թյու
նը, հան ձինս Սա սուն ցի Դավ թի և Փոքր 
Մհե րի, ան ցնում   է հե տաքր քիր զար գաց ման 
ու ղի ով՝ փորձ նա կա նից դե պի տե սա կան՝ 
ի նք նակր թու թյամբ, ի նք նա դաս տի ա րա կու
թյամբ: 

Ըստ   է ու թյան,   է պո սում առ կա   է ը նդ հան
րաց ված ման կա վար ժա կան փորձ՝ հիմն ված 
սե րունդ նե րի գի տե լիք նե րի վրա և ամ փոփ
ված հե րոս նե րի կեր պար նե րում: «Այն ոչ մի
այն մի գե ղեց կա գույն կո թող   է, դյու ցա զուն
նե րի մի չք նաղ վի պերգ, այլև սե րունդ նե րին 
հայ րե նա սի րու թյան և հու մա նիզ մի, աշ խա
տան քի ու աշ խա տա սի րու թյան ո գով դաս
տի ա րա կե լու հան րա գի տա րան» [3, 8]: 

Է պո սը՝ որ պես բա նա հյու սու թյան մեջ ժո
ղովր դա կան մտա ծո ղու թյունն ար տա ցո լող 
ձև, ու նի դաս տի ա րակ չա կան, ճա նա չո ղա
կան, ու սու ցո ղա կան, զար գաց նող և սո ցի
ա լա կա նաց նող նշա նա կու թյուն:   Է պո սում 
խտա ցած են ազ գային ման կա վար ժու թյան 
ա ռանց քը կազ մող ոչ մի այն ըն տա նե կան, 
աշ խա տան քային, ի րա վա կան, ազ գային–
կ րո նա կան հան դուր ժո ղա կա նու թյան, 
բնա պահ պա նա կան, բա րո յա կան դաս
տի ա րա կու թյան, այլև ու սու ցա բա նա կան 
սկզ բունք նե րը: Այն սո վո րեց րել և հի մա   էլ 
սո վո րեց նում   է մարդ կանց ապ րել հա սա րա
կայ նո րեն ա րժ ևոր ված ազ գային նպա տակ
նե րի հա մար և նպաս տում   է բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի ձևա վոր մա նը:
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ОТРАЖЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЭПОСЕ

А. МАНУКЯН 

В статье анализированы влияние эпических произведений на эмоциональный мир 
подрастающего поколения и их роль в процессе воспитания человека. Рассмотрены 
дидактические и образовательные идеи в эпосе «Давид Сасунский». Эпос характеризуется 
как система жизненных знаний, нравственных принципов и ценностей.

REFLECTION OF EDUCATIONAL AND DIDACTIC IDEAS IN THE NATIONAL EPIC
A. MANUKYAN 

This article analyses the effect of epic works on the emotional world of young people, and 
their role in the upbringing process. References are made to the didactic and educational ideas 
discussed in the epic ‘’David of Sassoun’’. The epic is characterised as a system of life knowledge, 
moral principles and values.
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 ՍԵ ՎԱԿ ՈՍ ԿԱՆՅԱՆ

19–ՐԴ ԴԱ ՐԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԿԵ ՍԻ 
ՀԱՅ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՄԻՏ ՔԸ

Ել նե լով 19–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ ռու սա կան 
հո վա նու տակ ան ցնե լը Ար ևե լյան Հա յաս
տա նի հա մար ու նե ցավ այն կար ևոր նշա նա
կու թյու նը, որ հաղ թա հար վեց նրա դա րա վոր 
հե տամ նա ցու թյու նը, եր կի րը կայս րու թյան 
օգ նու թյամբ ա վա տա տի րա կան հա րա բե րու
թյուն նե րից ո տք դրեց կա պի տա լիս տա կան 
զար գաց ման ու ղու վրա: Մաս նա վո րա պես 
հայ դպ րո ցը, որ պես զի կա տա րեր իր ա ռջև 
դր ված խն դիր նե րը, պետք   է մշա կեր ու րույն 
ազ գային ման կա վար ժա կան միտք, ո րը, 
հեն վե լով այդ դպ րո ցի ա ռա ջա վոր ա վանդ
նե րի վրա, ել նե լով դա րաշր ջա նի կոնկ րետ 
ի րա վի ճա կից, կկա րո ղա նար յու րաց նել 
և կի րա ռել նոր ման կա վար ժու թյան սկզ
բունք ներ: Նշենք, որ հայ կր թա կան գոր ծի 
նա խորդ տաս նա մյակ ներն ան պտուղ չէ ին 
ման կա վար ժու թյան աս պա րե զում: Հ. Ա լամ
դա րյա նի, Մ. Թա ղի ա դյա նի, Խ. Ա բո վյա նի, 
Ստ. Նա զա րյան ցի, Պ. Շան շյա նի, Ղ. Ա ղա
յա նի և շատ նշա նա վոր ման կա վարժ նե րի 
բեղմ նա վոր գոր ծու նե ու թյու նը, ազ գային լու
սա վո րու թյան խն դիր նե րին նվիր ված նրանց 
մե ծար ժեք ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ա մուր 
հիմք   է ին ստեղ ծել, ո րի վրա նոր պայ ման
նե րում պետք   է ծլար ձա կեր ազ գային ման
կա վար ժա կան միտ քը, ա վե լի մո տի կից 
կապ վեր դպ րո ցի ա ռօ րե ա կան խն դիր նե րի 
հետ: Այդ օ րե րին «Մ շա կը» գրում   էր. « Մենք 
հաս կա ցանք մեր դաս տի ա րա կու թյան թե
րու թյուն նե րը, և ա մենքս սկ սե ցինք (գո նե 
այդ պես ե նք կար ծում) ման կա վար ժու թյամբ 
պա րա պել»1:

19–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին տն տե սա
կան– քա ղա քա կան կյան քում կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րը պայ ման ներ են ստեղ
ծում Ար ևե լյան Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
մշա կույ թի տար բեր բնա գա վառ նե րի զար
գաց ման հա մար: Բուր ժո ւա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի զար գա ցու մը, հայ ժո ղովր դի ազ
գային ի նք նա գի տակ ցու թյան ա ճը, ազ գային 

1  «Մ շակ», 1872 թ., թիվ 1:

մշա կույ թի տար բեր ճյու ղե րի զար գա ցու մը, 
հայ դպ րո ցի վե րըն թա ցը, ման կա վար ժա
կան փոր ձի հարս տա ցու մը, հայ ե րի տա սար
դու թյան ու սում նա ռու թյու նը ռու սա կան և 
եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում պայ ման
ներ են ստեղ ծում ման կա վար ժա կան գի տու
թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում 
Ա նդր կով կա սի և Ար ևե լյան Հա յաս տա նի 
տն տե սու թյու նը վե րելք   էր ապ րում: Քն նարկ
վող ժա մա նա կաշր ջա նում Ար ևե լյան Հա յաս
տա նում զար գա ցում   էր ապ րում հայ կա կան 
մշա կույ թը: Ստեղծ ված   է ին տն տե սա կան 
և հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան այն պայ
ման նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն   է ին տա
լիս շա րու նա կե լու հայ մշա կու թային ա վան
դույթ նե րը:

 Հայ կա կան մշա կույ թի ա ռա ջըն թա ցին 
նպաս տեց նաև դա րի ե րկ րորդ կե սին ձևա
վոր ված հայ հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
հո սանք նե րի պայ քա րը. հո սանք ներ, ո րոն
ցից յու րա քան չյու րը մշա կույ թի զար գա ցու մը 
ձգտում   էր դնել իր հա մար ցան կա լի հու նի մեջ: 

Կ ղե րա– ֆե ո դա լա կան ո ւղ ղու թյու նը, ո րն 
ար տա հայ տում   էր հոգ ևոր և աշ խար հիկ 
ֆե ո դալ նե րի շա հե րը, ձգ տում   էր մշա կույ թը 
ծա ռայեց նել հա սա րա կու թյան ա ռա ջըն թա
ցը կա սեց նե լուն և հին հա րա բե րու թյուն նե րը 
պահ պա նե լուն:

 Բուր ժո ւա զի այի շա հերն ար տա հայ
տող լի բե րալ– բուր ժո ւա կան հո սան քը նպա
տակ   էր դրել նպաս տել ե րկ րում ա վա տա տի
րա կան կար գե րի վերջ նա կան տա պալ մա նը 
և բուր ժո ւա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար
գաց մա նը: 

Ա մե նա ռա ջա դի մա կան հո սան քը, որ ար
տա հայ տում   էր աշ խա տա վոր լայն զանգ
ված նե րի շա հե րը, որ և՛ իր ներ կայով, և՛ մի
տում նե րով մինչև վերջ ո ւղղ ված   էր ա մեն 
տե սակ շա հա գործ ման դեմ, հե ղա փո խա
կան– դե մոկ րա տա կան հո սանքն   էր: Քա ղա
քա կան վե րը նշ ված հո սանք նե րի պայ քա րի 
կար ևո րա գույն զեն քը մա մուլն   էր, ո րը հա



36

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

սա րա կա կան կյան քի վե րել քի հետ բուռն 
զար գա ցում   էր ապ րում:

 Հայ ա ռա ջա դի մա կան մա մու լի ստեղծ
ման գոր ծում ան գնա հա տե լի   է Ստ. Նա
զա րյան ցի դե րը, ո րի հիմ նադ րած և նրա 
ու Մ. Նալ բան դյա նի կող մից ղե կա վար վող 
« Հյու սի սա փայ լը» (1858–1864 թթ., Մոսկ վա) 
դար ձավ հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րի 
տա րա ծո ղը, խա վա րի ու հե տա դի մու թյան 
դեմ մարտն չող ա ռա ջա դեմ ու ժե րի պայ քա
րի դրոշն ու զեն քը: Ա ռա ջա դի մա կան գա
ղա փար նե րի տա րա ծող ներ   է ին նաև ա րևմ
տա հայ ի րա կա նու թյան մեջ Հ. Սր վա ճյա նի 
« Մե ղուն» (1856–1872 թթ., Կ. Պո լիս), Ստ. 
Ոս կա նի «Ար ևել քը» (1855–1856 թթ., Փա րիզ) 
և այլն: Այդ նույն ժա մա նա կաշր ջա նում կղե
րա– ֆե ո դա լա կան հո սանքն   էլ հրա տա րա
կում   էր իր թեր թե րը: Դրան ցից   է ին՝ Գ. Այ
վա զովս կու « Մա սյաց Ա ղավ նին» (1855–1865 
թթ.), 1858 թվա կա նից Թիֆ լի սում լույս   է 
տես նում Պ. Սի մո նյա նի « Մե ղու Հա յաս տա
նին» և ու րիշ ներ1: Նշենք, որ կղե րա– ֆե ո
դա լա կան գա ղա փար ներն ար տա հայ տող 
թեր թե րը պայ քա րում   է ին ա մեն մի նո րի, 
ա ռա ջա վո րի դեմ, և կողմ նա կից   է ին հնին 
կառ չած մնա լու գա ղա փար նե րին:

19–րդ դա րի 70 –ա կան թվա կան նե րին 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հրա տա
րակ վե ցին « Դաս տի ա րակ» (Թե ո դո սի ա, 
1873–1874 թթ.), «Դպ րոց» (Վա ղար շա պատ, 
1874–1877 թթ.), « Ման կա վար ժա կան թերթ» 
(Թիֆ լիս, 1878–1880 թթ.), « Վար ժա րան» 
(Թիֆ լիս, 1882–1884 թթ.) պար բե րա կան
նե րը: Ման կա վար ժա կան մա մու լի ստեղ ծու
մը ոչ մի այն ման կա վար ժա կան գի տու թյան 
զար գաց ման ար դյունք   էր, այլև հե տա գա 
ա ռա ջըն թա ցի կար ևո րա գույն պայ մա նը: 
Ռու սա կան և եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե
րում ու սում նա ռած հայ նշա նա վոր ման կա
վարժ նե րը, ա ռա ջա վոր մտա վո րա կան նե րը 
հան դես են գա լիս ման կա վար ժա կան հան
դես նե րում, թեր թե րում՝ ու սուց ման և դաս
տի ա րա կու թյան վե րա բե րյալ հե տաքրքրա
կան հոդ ված նե րով, հրա տա րա կում են 
աշ խա տու թյուն ներ, ո րով և նոր լիցք են տա
լիս ման կա վար ժա կան հա մա կար գի տար
բեր գի տու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Մշակ

1  Գ.  Հ.  Հա րու թյու նյան,  Ար ևե լա հայ  դպ րոցն  ու 
մանկավարժական  միտքը  19–րդ  դարի  50–60–ական 
թթ.,   էջ 8–9:

վում են դի դակ տի կայի, դաս տի ա րա կու թյան 
ժո ղովր դայ նու թյան և բազ մա թիվ այլ խն դիր
ներ, ի նչ պես նաև ա ռան ձին ա ռար կա նե րի, 
մաս նա վո րա պես մայ րե նի լեզ վի և թվա բա
նու թյան դա սա վանդ ման մե թո դի կա ներ:

19–րդ դա րի կե սե րին բուռն զար գա
ցում   էր ապ րում հայ գրա կա նու թյու նը: Խ. 
Ա բո վյանն ար դեն հար թել   էր այն ճա նա
պար հը, ո րով ըն թա նա լու   էր հայ նոր գրա
կա նու թյու նը: Ի սկ Ստ. Նա զա րյանցն ու Մ. 
Նալ բան դյանն ի րենց պատ մա– փի լի սո փա
յա կան, տն տե սա գի տա կան, գրա կա նա
գի տա կան, հա յա գի տա կան ու ար ևե լա գի
տա կան ար ժե քա վոր աշ խա տու թյուն նե րով 
դնում   է ին այն հաս տա տուն հիմ քե րը, ո րոնց 
վրա հե տա գա յում զար գա նա լու   էր հայ կա
կան գի տու թյու նը: 

Ն շենք, որ ռու սա կան հո վա նու տակ ան
ցնե լը բա րե րար նշա նա կու թյուն ու նե ցավ 
Ար ևե լյան Հա յաս տա նի և Ար ցա խի հա մար, 
ի սկ դրա նից ան մասն չէր կա րող մնալ դպ
րո ցա կան գոր ծը: 

Ավ գուստ ֆոն Հակստ հաու զե նը Ռու սաս
տա նի պատ մա կան մի սի ան հայե րի նկատ
մամբ տես նում   էր այն բա նում, որ նրանց 
հոգ ևոր զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն տա, 
մի բան, ո րին նրանք վա ղուց   է ին ձգ տում2:

 Ցա րիզ մը դպ րո ցը նախ և ա ռաջ դի
տում   էր որ պես հզո րա գույն լծակ տար բեր 
բնա վո րու թյուն նե րի տեր ժո ղո վուրդ նե րի 
մի ա վոր ման, ի նչ պես նաև տե ղա ցի նե րի 
բար քե րի մեղ մաց ման և իշ խող ազ գի հետ 
նրանց կա պե րի ամ րապնդ ման գոր ծում: 
Մյուս կող մից՝ ան հրա ժեշտ   էր զա նա զան 
տե սա կի մաս նա գետ ներ պատ րաս տել պե
տա կան, ռազ մա կան և դա տա կան ա պա
րա տի տե ղա կան օր գան նե րի հա մար: Այդ 
նպա տա կով կա ռա վա րու թյու նը ձգ տում   էր 
մի աս նա կա նու թյուն ստեղ ծել ու սում նա կան 
գոր ծում և Ա նդր կով կա սի կր թա կան հա մա
կար գը մո տեց նել, նմա նեց նել ռու սա կա նին:

 Ցա րիզմն աշ խա տում   էր ռու սա կան 
դպ րոց նե րի քա նակն ա վե լաց նել ոչ մի այն 
Ռու սաս տա նում, այլ նաև նրա ծայ րա մա
սե րում: Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նում 
ար քու նի դպ րոց ներ ծա վա լե լու և զար գաց
նե լու նպա տա կով ցա րիզմն ար գե լել   էր աշ
խար հիկ ե րե խա նե րի մուտ քը հայ ե կե ղե
2  А. Гакстгаузен, Закавказский край, часть II, стр. 36.
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ցա կան, հոգ ևոր ու սում նա րան ներ, սա կայն 
վեր ջի նիս այս պա հան ջը պար բե րա բար 
խախտ վում   էր, քա նի որ   էջ մի ած նի սի նո
դը ա նընդ հատ ո րո շում ներ   էր ըն դու նում 
հոգ ևոր դպ րոց ներ ըն դու նել նաև աշ խար
հիկ ե րե խա նե րին, բայց իշ խա նու թյուն նե րի 
պա հան ջով նո րից վե րաց նում   էր ո րո շու մը, 
կրկին   էր ո րո շում, դար ձյալ հրա ժար վում՝ 
մի կերպ պահ պա նե լով ազ գային դպ րոց նե
րը: Սա կայն գոր ծի դժ վա րու թյու նը բխում   էր 
նաև այն ի րո ղու թյու նից, որ դպ րո ցա կան 
ցան ցը հեղ հե ղուկ վի ճա կում   է ր՝ զուրկ հա
մա կար գի պար զու թյու նից ու ո րո շա կի ու
թյու նից: Նույ նիսկ 1836 թ. մար տի 11 –ի 
Պո լո ժե նի են այս հար ցում ո րո շա կի ու թյուն 
չմտց րեց: Նրա նում մի այն նշ վում   էր, որ   էջ
մի ած նի վան քին կից հիմն վում   է հոգ ևոր 
ճե մա րան, մի ա ժա մա նակ գո յու թյուն ու նե
ցող վեց թե մե րից (Վ րաս տա նի և Ի մե րե թի, 
Եր ևա նի, Ղա րա բա ղի, Շա մա խու, Ա ստ րա
խա նի, Նոր Նա խիջ ևա նի և Բե սա րա բի այի) 
յու րա քան չյու րում թույ լատր վում   է բա ցել մե
կա կան թե մա կան դպ րոց: Գո յու թյուն ու նե
ին նաև ե կե ղե ցա կան, ե կե ղե ցա կան–ծ խա
կան, ծխա կան ու սում նա րան ներ: Նշենք, որ 
այս ա մե նի կող քին շա րու նա կում   է ին նաև 
ի րենց գո յու թյու նը պահ պա նել հին խա լի
ֆա յա կան տի պի դպ րոց նե րը, ո րոնք սո վո
րեց նում   է ին գրել, կար դալ, գրա բար, քե րա
կա նու թյուն, ճար տա սա նու թյուն և այլն:

19–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին լու սա վոր
չա կան շար ժումն ար դյու նա վետ ե ղավ նաև 
կա նանց կր թու թյան գոր ծում: Ի գա կան սե
ռի կր թու թյան հար ցե րով մեր գոր ծիչ նե րը 
միշտ   էլ հե տաքրքր վել են վաղ ժա մա նակ
նե րից: Սկզբ նա կան շր ջա նում աղ ջիկ նե րի 
ներգ րա վու մը դժ վար   է ե ղել: Դեռևս 19–րդ 
դա րի 40 –ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե րին 
փո խար քա Մ. Ս. Վո րոն ցո վը Ա նդր կով կա
սում ստեղ ծել   էր Ս. Նի նայի բա րե գոր ծա
կան ըն կե րու թյու նը, ո րի կա նո նադ րու թյու
նը հաս տատ վել   էր 1846 թ. դեկ տեմ բե րին: 
Ըն կե րու թյան նպա տակն   էր Ա նդր կով կա սի 
ժո ղո վուրդ նե րի աղ քատ աղ ջիկ նե րի շր ջա
նում լու սա վո րու թյուն տա րա ծել: Այս ըն կե
րու թյու նը ի գա կան մի քա նի դպ րոց ներ   է 
հիմ նում Թիֆ լի սում, Քու թայի սում, Բաք
վում, Եր ևա նում:

1848 թ. բաց վում են Շա մա խու, ի սկ 1850 
թվա կա նին՝ Ս. Նի նայի կա նանց մի ու թյան 

Եր ևա նի Ս. Հռիփ սի մե ի ի գա կան դպ րոց
նե րը: Սա կայն, ի նչ պես ցույց   է տա լիս ռուս 
ու սում նա սի րող նե րից մե կը, նրան ցում սո
վո րում   է ին հա րուստ աղ ջիկ նե րը, ի սկ հա սա
րակ ժո ղովր դի հա մար ի գա կան ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն ներ գո յու թյուն չու նե ին1:

 Մինչ դեռ Ա նդր կով կա սի դպ րոց նե րի 
գլխա վոր տե սուչն իր 1867 թվա կա նի հաշ
վետ վու թյան մեջ գրում   է, որ հայե րի մոտ ու
ժե ղա ցել   է ոչ մի այն բարձր, այլև ցածր խա վե
րի կա նանց կր թու թյան պա հան ջը: Նույ նիսկ 
ո րոշ տե ղե րում բաց վում են ի գա կան մաս նա
վոր դպ րոց ներ, ո ւր ցածր խա վի աղ ջիկ նե րը 
սո վո րում են գրել, կար դալ, հաշ վել, ռու սաց 
լե զու և կրոն2: 

Է. Դյու լորյեն գրում   է, որ Հա յաս տա նում 
19–րդ դա րի 50 –ա կան թվա կան նե րին 

կային ի գա կան դպ րոց ներ, բայց սո վո
րող աղ ջիկ նե րի թի վը նախ քիչ   էր, ե րկ րորդ՝ 
նրանց ու սու մը սահ մա նա փակ վում   էր քե րա
կա նու թյամբ, թվա բա նու թյամբ ու ձեռ քի աշ
խա տան քով, ի սկ որ ա մե նա կար ևորն   է՝ աղ
ջիկ նե րի ու սու մը շատ կարճ   էր տևում, ո րը 
բա ցատր վում   էր աղ ջիկ նե րին տա նը պա հե
լու ար ևե լյան սո վո րու թյամբ3:

1861 թ. Պ. Պռո շյա նի ջան քե րով հիմն
վում   է Եր ևա նի Գա յա նյան ի գա կան դպ րո
ցը: Ա ռա ջին շա բա թում Պ. Պռո շյանն ու ներ 
ըն դա մե նը մեկ ա շա կեր տու հի, ե րկ րորդ շա
բա թում ա վե լա նում   է ևս մե կը, այ նու հետև 
կա մաց– կա մաց հա վաք վում են ե րե սուն ա շա
կեր տու հի, և դպ րո ցը կանգ նում   է հա մե մա
տա բար հաս տա տուն հիմ քե րի վրա:

«Այ նու հետև,– գրում   է Պ. Պռո շյա նը,– 
ձայն տվեց Թիֆ լի սի բո լոր կար գե րում մեր 
դպ րո ցը, սն կան նման սկ սե ցին բուս նել ու րիշ 
այդ պի սի դպ րոց ներ»4:

1866 թ. Եր ևա նում մի քա նի տի կին նե րի 
խնդ րան քով բաց վում   է օ րի որ դաց Գա յա
նյան դպ րո ցը, այ նու հետև Թիֆ լի սի Մա րի
ա մյան (1866 թ.) և Հով նա նյան (1867 թ.), 
Վե րին Ա գու լի սի Հայ կա նու շյան (1867 թ.), 
Կար սի Հռիփ սի մյան (1868 թ.), Բաք վի Հռիփ
սի մյան (1869 թ.) դպ րոց նե րը և այլն:

1 Ë. Ìîäçîëåâñêèé, Õîä ó÷åáíîãî äåëà íà Êàâêàçå ñ 1802 ïî 
1880 ã., ñòð. 38.
2 «Кавказ», 1867 г., N 74.
3  Ý. Äþëîðüå, Àðìÿíå â 1854 ãîäó, Òèôëèñ, 1854, ñòð. 58.
4  Պ.  Պռո շյան,  Եր կե րի  ժո ղո վա ծու,  հ.  7,  Եր.,  1964,   էջ 
243:
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1864 թ. Պ. Շան շյա նի, Պ. Պռո շյա նի և 
տի կին Մա րի ամ Հա խու մյա նի հա մա տեղ 
ջան քե րով Շու շի ում բաց վում   է ի գա կան դպ
րոց, ո րի հիմ նա կան կոն տի գեն տը Մ. Հա
խու մյա նի տա նը նա խօ րոք դաս տի ա րակ ված 
յոթ աղ քատ աղ ջիկ ներն   է ին: Նշենք, որ այս 
դպ րո ցի կա նո նադ րու թյու նը, որ կազ մել   էր 
Պ. Շան շյա նը, մի հի ա նա լի փաս տա թուղթ   էր 
ի նչ պես Ար ցա խի, այն պես   էլ առ հա սա րակ 
հայ ժո ղովր դի կր թա սի րա կան բնա վո րու թյու
նը ցույց տա լու հա մար: Կար ևորն այն   է, որ 
հի շյալ կա նո նադ րու թյու նը, կա նանց կր թու
թյա նը տա լով հա մազ գային նշա նա կու թյուն, 
վե րաց նում   է դա սային տար բե րու թյուն նե րը՝ 
դպ րո ցի դռ նե րը բա ցե լով նաև սո ցի ա լա պես 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի կա նանց ու աղ
ջիկ նե րի հա մար: Ցույց տա լու հա մար այդ 
կա նո նադ րու թյան դե մոկ րա տա կան բնույթն 
ու ազ գային նշա նա կու թյու նը, ստորև բե րում 
ե նք նրա բազ մա թիվ կե տե րից մի այն մե կը.

« Շուշ վա հայ տիկ նանց մի ա բա նու թյու նը 
շարժ ված լու սա վո րու թյան սի րո վը և ա ղջ

կանց կր թու թյան վսեմ նշա նա կու թյամ բը ըն
տա նե կան կե նաց հա մար, ո րից կա խյալ   է 
ի նչ պես յու րա քան չյուր մար դու եր ջան կու թյու
նը, այն պես   էլ ազ գի բա րօ րու թյու նը, հաս
տա տում   է Շու շի ում օ րի որ դաց ու սում նա րան 
ա մեն կար գի ա ղջ կանց հա մար»1: 

Սա կայն նյու թա կան ա նա պա հո վու թյան և 
ժո ղովր դի մեջ բուն դրած նա խա պա շար մուն
քի հետ ևան քով այս դպ րոց նե րը չէ ին կա րո
ղա նում մեծ կոն տի գենտ հա վա քել: Դրու թյու
նը ա վե լի ան մխի թար   էր գյու ղե րում, որ տեղ 
ոչ մի այն ի գա կան, այլև շատ դեպ քե րում նույ
նիսկ ա րա կան դպ րոց ներ չկային: 

Ընդ հան րաց նե լով կա րող ե նք նշել, որ 
չնա յած 19–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին ու սուց
ման բո վան դա կու թյու նը Ար ևե լյան Հա յաս
տա նում շատ հա րուստ չէր, քա նի որ չկային 
մի աս նա կան ու սում նա կան պլան ներ, այ նո
ւա մե նայ նիվ հա րուստ   էր հայ ման կա վար ժա
կան միտ քը: 
1  Լեո, Պատ մու թյուն Ղա րա բա ղի հայոց թե մա կան հոգ
ևոր դպ րո ցի, Թիֆ լիս, 1898,   էջ 293:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. «Մ շակ», 1872 թ.:
2. Գ. Հ. Հա րու թյու նյան, Ար ևե լա հայ դպ րոցն ու ման կա վար ժա կան միտ քը 19–րդ դա րի 50–60 –

ա կան թթ.:
3. Պ. Պռո շյան, եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 7, Եր ևան, 1964:
4. Լե ո, Պատ մու թյուն Ղա րա բա ղի հայոց թե մա կան հոգ ևոր դպ րո ցի, Թիֆ լիս, 1898:
5. А. Гакстгаузен, Закавказский край, часть II.
6. Л. Модзолевский, Ход учебмого дела на Кавказе с 1802 по 1880 г..
7. «Кавказ», 1867 г., N 74.
8. Э. Дюлорье, Армяне в 1854 году, Тифлис, 1854.

АРМЯНСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
С. ВОСКАНЯН

В статье представлены особенности второй половины XIX века для Восточной Армении, 
а также говорится о роли продуктивной деятельности и произведениях известных педагог, 
которые создали прочную основу для национального проосвещения.

THE ARMENIAN PEDAGOGICAL MIND OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
S. VOSKANYAN

The article presents the peculiarities of the second half of the 19th century for Eastern Arme
nia, as well as the role of the productive acivity and works of Armenian famous pedagogues which 
created a solid foundation for national enlightenment.
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ՍՈ ՖԻ ԹՈՐ ԳՈՄՅԱՆ 
ՌՈՒ ԲԻ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԱՐ ԺԵ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 

Չ կա ու սու ցում, որ չդաս տի ա րա կի,
և դաս տի ա րա կու թյուն, որ չու սու ցա նի:

Հ. Ֆ. Հեր բարդ

 Սո վո րո ղի հա մա կող մա նի զար գաց ման 
հիմ քը ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վո
րումն   է, ազ գային և հա մա մարդ կային ար
ժեք նե րի գի տակ ցու մը: Ման կա վար ժա կան 
ար ժե բա նու թյան կի րա ռա կան տե սան կյու նից 
այս դրույթն ար տա ցոլ վում   է հան րակր թու
թյան կր թա կան չա փո րո շիչ նե րում, ու սում նա
կան ծրագ րե րում, ու սում նա կան պլան նե րում, 
դա սագր քե րում, դի դակ տիկ և մե թո դա կան 
ու ղե ցույց նե րում: Դպ րո ցը ան ձի կր թու թյան և 
դաս տի ա րա կու թյան դարբ նոցն   է. այն սերն
դից սե րունդ փո խան ցում   է հա սա րա կու թյան 
մեջ կու տակ ված նյու թա կան, տն տե սա կան, 
սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա կան, բա րո յա կան, 
գե ղա գի տա կան, ճա նա չո ղա կան և այլ բնույ
թի ար ժեք ներ: Սո վո րո ղի հո գեմ տա վոր նե
րաշ խար հը ձևա վոր վում   է ազ գային և հա մա
մարդ կային ար ժեք նե րի գի տակ ցու թյամբ, ի սկ 

այդ ար ժեք ներն ըն կած են մար դա սի րա կան 
կր թու թյան հիմ քում: Սո վո րո ղի ճա նա չո ղա
կան ար ժեք նե րը ձևա վոր վում են գի տե լի քի 
մի ջո ցով. մտո րել – գնա հա տել – ի մաս տա վո
րել – յու րաց նել ճա նա չո ղա կան ա րժ ևոր ման 
տրա մա բա նա կան քայ լե րը սկս վում են գի տե
լի քի փո խանց մամբ: Հետ ևա բար, գի տե լի քը 
հա մար վում   է ա ռաջ նային ար ժեք կր թա կան 
ար ժե հա մա կար գում: Ան ձի կրթ վա ծու թյուն 
ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ոչ մի այն գի տե լիք
նե րի հա մա կար գի տի րա պե տում, այլև ստեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի դրս ևո րում, 
հա մա գոր ծակ ցային, ի նք նաար տա հայտ ման 
ո րակ նե րի առ կա յու թյուն, ար ժե քային գի տակ
ցու թյուն (1): 

Դի տար կենք ար ժե քային հա մա կար գի 
ձևա վոր ման կա ռուց ված քային սկզ բունք նե րը՝
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 Սո վո րո ղի ար ժե քային կողմ նո րոշ ման, 
ար ժե քային գի տակ ցու թյան, ար ժե քային 
վար քագ ծի ձևա վո րու մը սկս վում   է դեռևս 
տար րա կան դպ րո ցից և կրում շա րու նա կա
կան բնույթ: Ե րե խան դեռևս տար րա կան դպ
րո ցից բա ցա հայ տում   է գե ղե ցի կը, ար դա րը, 
սե րը և նման հա մա մարդ կային ար ժեք ներ, 
ո րոնք ար մա տա վոր վում են ան հա տի հոգ

ևոր աշ խար հում (2): Միջ նա կարգ կր թու թյան 
բո վան դա կային բա ղադ րիչ նե րը ո րո շա կի աց
վում ե ն՝ ը ստ ու սում նա կան բնա գա վառ նե րի 
ու հան րակր թա կան դպ րո ցի աս տի ճան նե րի՝ 
հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի զար գաց ման 
ֆի զի ո լո գի ա կան, հո գե բա նա կան և ազ գային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (3):

ԱՐ ԺԵ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Գոր ծո ղու թյուն վե րա բեր մունք
վարք

ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ
 

Ա ռար կա յա կան գի տե լիք ներ

 Ճա նա չո ղա կան մե թոդ ներ

 Վեր լու ծում, մաս նա վո րում, 
հա մադ րում, վե րա ցար կում, 
ան դրա դար ձում, մա կա ծում 
(ին դուկ ցի ա), ար տա ծում (դե
դուկ ցի ա), ը նդ հան րա ցում, կան
խա տե սում 

Ձ ևա վո րում են ան ձ և քա ղա քա
ցի հետ ևյալ ո րակ նե րով՝
ü  հայ րե նա սեր 
ü ազ գա սեր 
ü աշ խա տա սեր
ü  բա րո յա կան 
ü ազ նիվ 
ü ար դա րա միտ 
ü ըն կե րա սեր
ü ծ նո ղա սեր
ü  մար դա սեր
ü  հան դուր ժող
ü  քա ղա քա կիրթ
ü  բա րե կիրթ և այլն

Անձ – քա ղա քա ցու ձևա վոր ման հա մար 
վե րոն շյալ ո րակ նե րը հա մա մարդ կային են 
և տա րի քային սահ մա նա փա կում չեն ճա նա
չում: Ը ստ դի դակ տի կայի փոխ հա ջոր դե լի
ու թյան սկզ բուն քի՝ ու սուց ման ե ռաս տի ճան 
հա մա կար գում՝ տար րա կան, մի ջին և ա վագ 
դպ րոց նե րում, են թադր վում   է ա նընդ մի ջե լի 
կապ՝ գի տե լիք նե րի և դրանց մի ջո ցով ար ժե
հա մա կար գի ձևա վոր ման ա ռու մով: Մի ջին 
դպ րո ցում (5–րդ դա սա րան) մի ստ վար բա ժին 
հատ կաց ված   է ա ռակ նե րին. շուրջ 10 ա ռակ 
(4): Ա ռակ նե րը ծնունդ են ա ռել կեն դա նա կան 
հե քի աթ նե րից և այ լա բա նո րեն են ներ կա
յաց նում ի րա կան կյանքն ու մարդ կանց (5): 
Դրանք սո վո րո ղի ար ժե քային հա մա կար գի 
ձևա վոր ման հա մար ան փո խա րի նե լի մի ջոց 
են: Փոխ հա ջոր դե լի ու թյան սկզ բուն քի հա

մա ձայն՝ ա ռակ նե րի այ լա բա նա կան ի մաս տի 
բա ցա հայ տումն   է դառ նում այն սկզբ նա հիմ
քը, ո րի վրա   էլ կա ռուց վում   է ա վագ դպ րո ցի  
«Ո ճա բա նու թյուն» դա սըն թա ցում ը նդ գրկ ված 
պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րից այ լա բա նու
թյան (դար ձույթ) ու սում նա սի րու մը (6):

Ու սում նա գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ձևե րից մեկն   էլ կրկ նու թյան դասն   է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն   է տա լիս հա մա կող մա նի
ո րեն դի տար կե լու լայն թե ման, մեր ու սում
նա սի րու թյան դեպ քում՝ ար ժե հա մա կար գի 
տե սան կյու նից: Թե մայի ըն ձե ռած հնա րա վո
րու թյան սահ ման նե րում մտո րե լու, գնա հա
տե լու, ի մաս տա վո րե լու, յու րաց նե լու, ա րժ ևո
րե լու տրա մա բա նա կան քայ լե րը հան գեց նում 
են ար ժե քային գի տակ ցու թյան: Այ սօր դա
սագր քում ա ռա ջարկ վող տա րաբ նույթ ա ռակ
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նե րի մեջ կան ա ստ վա ծաշն չյան ա ռակ ներ, 
ո րոնց դաս տի ա րակ չա կան ար ժե քը դժ վար   է 
գե րագ նա հա տել: Այս գի տակ ցու թյամբ   էլ 
նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում ներ կա յաց
նե լու դաս – գի տա փորձ ա ռակ նե րի ու սուց
ման շր ջա նա կում՝ կար ևո րե լով ըն կե րա սի րու
թյու նը որ պես սո ցի ա լա կան ար ժե քի տարր: 
Կրկ նու թյան դա սը կա րե լի   է կազ մա կեր պել 
նաև բաց դա սի ձևով՝ տե սա սա հի կային ներ
կա յաց մամբ. այս դեպ քում կու նե նանք այլ 
քայ լա շա րային ե ղա նակ:

 Դաս – գի տա փոր ձի հա մար ը նտ րել ե նք 
5–րդ դա սա րա նը, հա մա կազ մը՝ 12 ա շա
կերտ, սե ռը՝ 6 տղա և 6 աղ ջիկ, մա կար դա
կը՝ գե րա զանց՝ 3 աշ., լավ՝ 6 աշ., մի ջին՝ 3 
ա շա կերտ:

ՔԱՅԼ 1
« Նախ նա կան կազ մա կեր պիչ» մե թո դի 

մի ջո ցով կազ մա կերպ վում   է ճե պա հար ցում 
ըն կե րա սի րու թյան վե րա բե րյալ. սահ ման
վում   է ո րո շա կի ժա մա նակ:

Բ լից– հար ցեր՝ 
Ø Ո՞վ   է քո ըն կե րը, ին չո՞ւ   է հենց նա քո 

ըն կե րը:
Ø  Քա նի՞ ըն կեր ու նես: 
Ø Ի՞նչ կա նես ըն կե րոջդ հա մար: 
Ø Ինչ պե՞ս ես ը նտ րում ըն կե րոջդ (ա. քո 

ցան կու թյամբ, բ. ծնող նե րի մի ջամ տու թյամբ, 
գ. ու սուց չի կողմ նո րո շու մով): 
Ø Ո՞ր հատ կա նիշն ես կար ևո րում ըն

կե րոջդ մեջ:
 Նախ նա կան ար դյունք նե րը՝
(Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք նմու շօ րի նակ՝ 

մեկ ա շա կեր տի կող մից ար ված. սե ռը՝ ա րա
կան, ո ւս ման մա կար դա կը՝ մի ջին):

Ո՞վ   է քո ըն կե րը, ին չո՞ւ   է 
հենց նա քո ըն կե րը:

Քա նի՞ ըն կեր 
ու նես:

Ի՞նչ կա նես ըն կե րոջդ 
հա մար:

Ինչ պե՞ս ես ը նտ
րում ըն կե րոջդ:

Ո՞ր հատ կա նիշն 
ես կար ևո րում 
ըն կե րոջդ մեջ:

Իմ ըն կեր նե րը Նա րեկն 
ու Ա րամն են: Նա րե կը 
լավ   է սո վո րում. Ա րա
մը սպոր տում հա ջո ղու
թյուն ներ ու նի:

Եր կու:
Եր բեք չեմ դա վա ճա
նի, ի նչ –որ խնդ րեն 
ին ձա նից, կտամ:

Սո վո րում   է մեր 
դ ա  ս ա  ր ա  ն ո ւ մ , 
ապ րում   է մեր բա
կում:

Ու ժեղ   է, լավ   է 
սո վո րում, ի նձ 
պաշտ պա նում   է, 
օգ նում   է դպ րո
ցում:

հաջողություններ ունի:

 Փոր ձը ցույց   է տա լիս, որ ա շա կերտ նե րը 
մեծ հե տաքրք րու թյամբ են կար դում ա ռակ ներ. 
ա ռակ նե րում հան դես ե կող կեն դա նի նե րի, բույ
սե րի, տար բեր ա ռար կա նե րի ու բնու թյան եր
ևույթ նե րի մի ջո ցով ակ նարկ վում են մար դիկ՝ 
ի րենց դրա կան ու բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե
րով: Ա ռակ նե րի մի ջո ցով սո վո րո ղը նոր ո րակ
ներ   է ձեռք բե րում. նա ար դա րա ցի ո րեն դի
տար կում և վեր լու ծում   է մարդ կային տար բեր 
բնա վո րու թյուն ներ, քն նա դա տում բա ցա սա
կա նը՝ չա րու թյու նը, ծու լու թյու նը, ա գա հու թյու
նը, ժլա տու թյու նը և այլն: Ե զո պո սի, Մխի թար 
Գո շի, Վար դան Այ գեկ ցու (ռուս ի րա կա նու թյան 
մեջ՝ Կռի լով և այլք) ա ռակ նե րը, ո րոնք նե րառ
ված են դա սագր քե րում, սո վո րո ղին դաս տի
ա րա կե լու, կր թե լու մեծ հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս: Ան ձի դրա կան հատ կա նիշ նե րի գնա
հա տու մը, ա րժ ևո րու մը բա ցա հայտ վում   է այն 
բա րո յա խո սու թյամբ, որ փո խանց վում   է ա ռա

կի մի ջո ցով: Ի լրումն այս ա մե նի՝ հոգ ևոր, բա
րո յա կան ո րակ նե րի ձեռք բեր ման ա ռու մով   էլ 
ա վե լի ո ւժ ու նեն Հի սու սի ա ռակ նե րը, ո րոնք 
ի րա կան կյան քից վերց րած պատ մու թյուն ներ 
են. դրանք Հի սու սի կող մից ա վանդ ված բա
րո յա կա նու թյան յու րա հա տուկ դա սեր են: Բա
րո յա կան, հոգ ևոր ար ժեք նե րի փո խանց ման 
յու րա հա տուկ աղ բյուր   է « Ման կա կան ա ստ վա
ծա շուն չը». Հի սու սը ա ռակ նե րով խո սում   է ե րե
խայի հո գու հետ՝ բա րե րա րու թյան, լույ սի, մար
դա սի րու թյան դա սեր տա լով: 

Կրկ նու թյան դա սը հնա րա վո րու թյուն   է 
տա լիս ու սուց չին՝ ան դրա դառ նա լու Հի սու սի 
ա ռակ նե րին և դրանց մի ջո ցով սո վո րող նե րի 
մոտ նոր ար ժեք ներ ձևա վո րե լու:

« Ման կա կան ա ստ վա ծաշն չից» ը նտր վում 
են հա մա պա տաս խան ա ռակ ներ և դի տարկ
վում: Սա, ը ստ   է ու թյան, դաս– գի տա փոր ձի 
հա ջորդ փուլն   է:
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 ՔԱՅԼ 2 
Ու սուց չի մի ջամ տու թյամբ ա շա կերտ նե րը 

բա ժան վում են 4– հո գա նոց խմ բե րի (3 խումբ): 
Խմ բե րին տր վում են մե կա կան ա ռակ ներ՝ ըն
կե րու թյա նը վե րա բե րող:

Խմ բե րը պետք   է սահ ման ված ժա մա
նա կա հատ վա ծում ու սում նա սի րեն նյու թը, 
նա խա պատ րաստ վեն զրույ ցի (դի տարկ վող 
հար ցե րը տր վում են նա խա պես) և ար դյուն
քում ստեղ ծեն ի րենց « Լո գոն»: Թե մայի շր
ջա նա կում ա շա կերտ ներն ար տա հայ տում են 
սե փա կան մտ քե րը:

Մեր կող մից ներ կա յաց ված նմու շօ րի
նա կը վե րա բե րում   է մեկ խմ բի կող մից կա
տար ված աշ խա տան քին: « Ման կա կան 
ա ստ վա ծաշն չից»՝ Ղու կա սի Ա վե տա րա նից 
հանձ նա րար վում   է « Բա րի սա մա րա ցի» 
ա ռա կը. այն Հի սու սի կող մից ա ստ վա ծա
սի րու թյան, ըն կե րա սի րու թյան պատ գամ   է. 
« Դու պետք   է սի րես ա ստ ծուն քո ո ղջ   է ու
թյամբ… և պետք   է սի րես ըն կե րոջդ, ի նչ
պես ի նքդ քեզ»: Ի սկ այն հար ցին, թե ով   է 
ճշ մա րիտ ըն կե րը, Հի սու սը պատ մում   է, թե 
ի նչ պես մի մարդ Ե րի քով իջ նե լիս ը նկ նում   է 
ա վա զակ նե րի ձեռ քը և ծեծ վե լով կի սա մեռ   է 
թողն վում: Եր կու ան ցորդ նե րից ո ՛չ քա հա նան, 
ո ՛չ ղև տա ցին նրան չեն օգ նում, այլ մի այն մի 
սա մա րա ցի   է մո տե նում և գթա լով կա պում   է 
վեր քե րը, ա պա տա նում   է իջ ևան, գու մար 
տա լիս և պատ վի րում խնա մել նրան: Հի սու
սը հու շում   է, որ իս կա կան ըն կե րը նույն ձևով 
կվար վեր: 

Սո վո րող նե րը ու շա դիր կար դում են ա ռա
կը, քն նար կում, վեր լու ծում և պա տաս խա նում 
են ու սուց չի հար ցե րին, կա տա րում ա ռա ջադ
րանք ներ:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ դի տարկ
ման հա մար.
Ø  Քո բա ռե րով վե րար տադ րի՛ր ա ռա կի 

բո վան դա կու թյու նը: 
Ø Ա ռա կը բա ժա նի՛ր մա սե րի և վեր

նագ րի՛ր: 
Ø Ա ռա կի մեջ կար մի րով ը նդ գծի՛ր բա

ռեր: Ին չո՞ւ ը նտ րե ցիր հենց այդ բա ռե րը: 
Ø Ա ռանձ նաց րո՛ւ քեզ հա մար կար ևոր 

տո ղե րը. ին չո՞ւ ը նդ գծե ցիր դրանք: 
Ø Ի՞նչ եք կար ծում՝ ին չո՞ւ օ տա րա կա նը 

կանգ նեց վի րա վոր մար դուն օգ նե լու:
Ø  Քո կյան քում հան դի պե՞լ   է նման ի րա

վի ճակ: Դո՞ւ ի նչ կա նե իր այդ ի րա վի ճա կում. 
իս կա պե՞ս կա նե իր: 
Ø Ո՞րն   է այս ա ռա կի հիմ նա կան գա

ղա փա րը: Ի նչ պե՞ս ես մեկ նա բա նում այս 
ա ռա կը:
Ø «Ըն կե րա սի րու թյուն» հաս կա ցու

թյան վե րա բե րյալ քո պատ կե րա ցում նե րը 
ներ կա յաց րո՛ւ նկա րի տես քով: 
Ø Ու սում նա սի րի՛ր ա ռա կի հե րոս նե

րի վար քա գի ծը և «–», «+» նշան նե րով գրի՛ր 
դրա կան և բա ցա սա կան հատ կա նիշ ներ ար
տա հայ տող բա ռեր՝ հա մա պա տաս խան հո
մա նիշ նե րով: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
օ գտ վի՛ր հո մա նիշ նե րի բա ռա րա նից: 

Ա շա կերտ նե րը T –աձև ա ղյու սա կում կա
տա րում են գրա ռում ներ: Հա կադ րու թյան մե
թո դա կան հնա րի կի րա ռու մով ներ կա յաց վող 
բա ռա շար քե րը նպաս տում են բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մա նը: 

Ն մու շօ րի նակ՝

– +

   սառ նա սիրտ…
վախ կոտ, վե հե րոտ… 
կեղծ բա րե պաշտ
ան տար բեր
ինք նա սեր
 մոր թա պաշտ   

կա րե կից, բա րե հո գի, գթա սիրտ, …
ա րի, քաջ, հա մար ձակ, …
բա րե պաշտ, ...
սր տա ցավ, …
մար դա սեր, …
այ լա սեր, ….

Ø	 Ընտ րի՛ր ա ռա կի ա մե նա կար ևոր 
տո ղը և ստեղ ծի՛ր քո խմ բի լո գոն:

 Կար դա ցա ծը պատ մե լու, քն նար կե լու, 
տար բեր թե մա նե րով զրույց ներ ան ցկաց նե
լու, ե րկ խո սու թյուն ներ կա ռու ցե լու մի ջո ցով 

ա շա կերտ նե րի բա նա վոր խոս քի զար գա
ցու մը հայոց լեզ վի դա սա վանդ ման ա ռանց
քային խն դիր նե րից   է և բխում   է հայոց լե
զու և հայ գրա կա նու թյուն ա ռար կա նե րի 
ու սում նա կան ը նդ հա նուր նպա տակ նե րից: 
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Ի րա կա նու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի 
ձևա վո րու մը սկս վում   է օբյեկ տիվ գնա հա
տա կան ներ տա լով, հետ ևա բար մայ րե նի ի 
ու սու ցու մը պետք   է ծա ռայեց նել նաև ան հա
տի ու քա ղա քա ցու բա րո յա կան կեր պա րի և 
ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վոր մա նը: 

ՔԱՅԼ 3
Ա ռա կի բո վան դա կու թյան շուրջ տվյալ խմ

բի կող մից լո գոյի ստեղ ծում՝ « Քա ռա բա ժան» 
մե թո դա կան հնա րի կի րառ մամբ:

ընկեր

նչ զգացիԻ՞տեսանչԻ՞

լսեցինչԻ՞
ընկերոջլավ

բնորոշումը

 Լո գոյի ո րոշ բա ժին նե րում առ կա հար ցե
րի պա տաս խան նե րը կա րող են տալ պատ
կե րային ձևով, օր.՝ ի ՞նչ տե սա. հնա րա վոր   է 
ա ռա կի բո վան դա կու թյան շուրջ նկա րի 
ստեղ ծում: 

Ե րեք խմ բե րը նույն սկզ բուն քով հա ջոր դա
բար ներ կա յաց նում են ի րենց աշ խա տանք
նե րը, կա տար վում են մեկ նա բա նու թյուն
ներ, վեր լու ծու թյուն ներ: Վերջ նար դյուն քում 
«Մ տագ րոհ» մե թո դով խմ բե րի կող մից 
ստեղծ վում   է « Լա վա գույն ըն կեր» հաս կա
ցու թյան մո դե լը, և հա մա կարգ վում են «ըն
կեր» հաս կա ցու թյան բնո րոշ հատ կա նիշ նե
րը, ո րոնք հա մալր վում են դրա կան ո րակ ներ 
ար տա հայ տող նոր բա ռե րով:

ուշադիր պարկեշտ ազնիվ

խելացի առատաձեռն

կարեկից հանդուրժող

համեստ
հյուրասեր

ճշմարտախոս                                                  ճշտապահ

գթասիրտ պատասխանատու

Այս պի սով՝ մեր կող մից ը նտր ված «ըն կե
րա սի րու թյուն» եզ րը՝ որ պես սո ցի ալ – հո
գե բա նա կան ար ժե քային գի տակ ցու թյան 
տարր, ձևա վոր վում   է ո ղջ աշ խա տան քային 
գոր ծըն թա ցում. այն դուրս   է գա լիս ըն դուն

ված կամ պար տադր ված մտա ծո ղու թյան 
սահ ման նե րից, դառ նում բազ մա շերտ՝ նե
րա ռե լով ան ձի բա րո յա կան, հոգ ևոր նո րա
նոր ո րակ ներ:

 ՔԱՅԼ 4
 Դաս– գի տա փոր ձի ամ փո փում ա շա

կերտ նե րի մի ջո ցով: Ա շա կերտ նե րը «ըն կե
րա սի րու թյուն» հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ 
հատ կան շային բա ռեր են հա վա քագ րում և 
կշեռ քի նժար նե րի վրա հա մա պա տաս խա
նա բար ա վե լաց նում են թե մա տիկ նյու թի 
ու սուց ման սկզ բում և թե մայի ա վար տին: 
Ա շա կերտ նե րի դի տար կում նե րի ար դյուն
քում նժա րի թևե րը կներ կա յաց նեն այս վի
ճա կագ րու թյու նը:

Ընկերոջը վերագրվող որակներ
 

Թեմայի ավարտին
    

թեմատիկ նյութի
ուսուցման սկզբում

60%

40%

 Կար ևոր   է նշել մի հան գա մանք. ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու հա մար պետք   է հաշ վի առ
նել սո վո րո ղի գոր ծուն մաս նակ ցու թյու նը: Ու
սուց ման ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա
մա պա տաս խան՝ սո վո րո ղը ցու ցա բե րում   է 
ի նք նու րույ նու թյուն, նա խա ձեռ նու թյուն, տե
սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի րա
ռե լու կա րո ղու թուն, ձևա վոր վում են սո վո րո
ղի հա ղոր դակ ցա կան, հա մա գոր ծակ ցային 
և հան դուր ժո ղա կա նու թյան ո րակ ներ: Այս 
ա ռու մով հատ կա պես կար ևոր վում են ու սուց
ման ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րը (խմ
բային գոր ծու նե ու թյուն, խա ղային գոր ծու նե
ու թյուն... (7): Ծրագ րային նյու թի շր ջա նա կում 
մեր ը նտ րած կրկ նու թյան դա սի կազ մա կեր
պումն ի րա կա նաց վել   է ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րով. այն հա մե մատ վել   է ա վան դա կան 
մե թոդ նե րով նա խա պես կազ մա կերպ ված 
(նույն՝ լայն թե մայի շր ջա նա կում) կրկ նու թյան 
դա սի հետ: Ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով 
կազ մա կերպ ված դաս– գի տա փորձն ա ռա վել 
նպաս տա վոր   է, ար դյու նա վետ, դի նա միկ, 
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հե տաքրք րա կան: Ա վան դա կան և ժա մա նա
կա կից ու սուց ման հա մադր մամբ կու նե նանք 
հետ ևյալ պատ կե րը՝

Այս պի սով՝ գրա կան տար բեր ժան րե
րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի (այս դեպ քում՝ 
ա ռա կի) ու սում նա սի րու թյու նը սո վո րո ղի բա
ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, խոս քի զար
գաց մա նը, եր ևա կա յու թյան ու ստեղ ծա գոր
ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը և 
գրա կան ճա շա կի ձևա վոր մա նը զու գըն թաց 
աշ խար հա ճա նա չո ղու թյան, ի նք նա ճա նաչ
ման, ի նք նագ նա հատ ման և ի նք նա կա տա րե
լա գործ ման ար դյու նա վետ մի ջոց   է և նպաս

տում   է բարձր բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րի՝ 
հայ րե նա սի րու թյան, քա ղա քա ցի ա կան պա
տաս խա նատ վու թյան, մար դա սի րու թյան, 
կա րեկ ցան քի, ըն կե րա սի րու թյան և սո ցի
ալ– հո գե բա նա կան այլ ար ժեք նե րի ար մա
տա վոր մա նը: Ար ժեք նե րը՝ որ պես մար դու 
գոր ծու նե ու թյան ու վար քի կողմ նո րո շիչ ներ, 
գո յու թյուն ու նեն ան կախ ան ձի գի տակ ցու
թյու նից. հետ ևա բար մայ րե նի ի ու սու ցումն 
իր կար ևոր դերն   է կա տա րում հա մա մարդ
կային, բա րո յա կան բարձր ար ժեք նե րով քա
ղա քա ցու ձևա վոր ման հար ցում: Ու սուց ման 
և ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը կազ մա
կեր պե լիս պետք   է ա ռաջ նորդ վել ո րո շա կի 
սկզ բունք նե րով ու նկա տա ռում նե րով. մի այն 
այդ դեպ քում   է հնա րա վոր ա պա հո վել սո
վո րո ղի ար ժե քային կողմ նո րո շում – ար ժե
քային դիր քո րո շում – ար ժե քային գի տակ
ցու թյուն կա պակց ված շղ թան, ի նչն   էլ իր 
գործ նա կան ար տա հայ տու թյունն   է գտ նում 
ար ժե քային հա րա բե րու թյուն նե րում:
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

С. ТОРГОМЯН, Р. АРУТЮНЯН 

Основой всестороннего развития учащихся является формирование системы 
ценностей,сознания национальных и общечеловеческих ценностей. Изучение литературных 
произведений разных жанров – это эффективный способ самопонимания, самооценки и 
самосовершенствования, а также развитие лексики, словарного запаса, воображения и 
творческих способностей учащихся и способствует внедрению высоких моральных качеств.

ESTABLISHMENT OF VALUE SYSTEM IN THE NATIVE LANGUAGE TEACHING PRO
CESS AT MIDDLE SCHOOL

S. TORGOMYAN, R. HARUTYUNYAN

The base of the comprehensive development for the learner is formation of value system and 
the understanding of universal values. The study of various kinds of literature works is an effec
tive way for the development of the learner’s lexicon, speech, fantasy and the ability to create, 
besides it is effective for self–awareness, self–assessment and self–improvement, and it promotes 
the rooting of moral qualities.
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RUZANNA ASATRYAN

TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS WITH VERBS 
OF MOVEMENT IN ENGLISH (ON THE MATERIAL 

OF DREISER’S “SISTER CARRIE” AND ITS 
ARMENIAN TRANSLATION) 

The present article is devoted to the study 
and teaching of phraseology, namely idioms. 
In English as well as in Armenian, phraseology 
is the study of set or fixed expressions, such 
as idioms, phrasal verbs, sayings and other 
multi–word lexical units. Phraseological units 
are stable word groups with partially or fully 
transferred/ hidden meaning.1 

The origin of phraseology is connected with 
the name of linguist Sharl Bally (1865–1947), 
but generally in this field a great respect is paid 
to Russian linguist V. V. Vinogradov. He pointed 
out 3 types of phraseological units:

1. phraseological combinations / colloca
tions: word–groups with partially changed 
meaning, i.e. the meaning can be understood 
(to be good at something, to have a bite)

2. phraseological unities – word–groups 
with a completely changed meaning (trans
ferred), but the meaning can be guessed (go 
under the knife – “to be operated”, old salt– 
“experienced”, a fish out of water– “in an un
usual situation”).

3. phraseological fusions – where the de
gree of motivation is very low, we cannot guess 
the meaning of the whole from the meaning of 
its components, they are highly idiomatic and 
cannot be transferred word for word into other 
languages ( at sixes and sevens– “a mess, con
fusion”, set a cap at somebody – “try to attract”, 
to show the colours– “to show the character”).2

In Armenian reality, in the field of the in
vestigation of phraseology, the names of the 
following linguists are worth mentioning: A. 
Sukiasyan, M. Asatryan, St. Malkhasyan, P. Be
diryan, S. Galstyan, E. Gevorgyan, M. Abekhyan, 
A. Qosyan, G. Gasparyan, A. Nazaryan, 

1 Antrushina G, English Lexicology, Moscow, 2006, p. 22.
2 Виноградов В., Лексикология и Лексикография, M., 
1977, 301c.

S. Seferian, M. Tenekejian, S. Margaryan, etc.
The aim of our article is to investigate phra

seological units and look into the ways move
ment is shown through them, as well as study 
the peculiarities of teaching/learning idiomatic 
expressions.

Motion is the act or way of moving some
thing from one place to another. In space mo
tion is always conditioned by aim, goal, pur
pose, idea and notion, otherwise no movement 
will happen (if not by force).3

Philosophically, aim, goal and purpose 
are not the only notions to cause movement. 
In some conditions man can have a great wish 
or aspiration to do something, but in virtue of 
mind, intelligence and senses can rule over 
himself or herself. 

In fact at least two capacities give birth to 
movement: aspiration (a strong desire to know 
or do something) and intellect (the ability to 
think in a logical way and understand things, 
especially at an advanced level). The latter is 
distinguished by its intention, i.e. motivation. 
And motivation is the start of action. 

Motion involves three phenomena: 1. the 
one or the thing that causes movement, 2. the 
thing by which the motion is caused, 3. the 
thing/ the one that moves: “mover”.

We have made an attempt to collect some 
of the English movement showing idioms from 
Theodore Dreiser’s novel “Sister Carrie” and 
identify their Armenian equivalents in D. Yesay
an’s translation. Both books possess a vast ma
jority of pure idioms, semi–idioms and phrasal 
verbs. The main examples related to the idioms 
with verbs of movement are as follows:

3  Миракян  А.,  Психология  пространственного  вос
приятия, Ереван, 1990, с. 3



47

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

* “You may pull his leg as you want, but I 
won’t dance to your tune”.1

– Որ քան ու զում ես, կա րող ես նրա գլ խին 
խաղ խա ղալ, սա կայն թույլ չեմ տա, որ ի նձ 
քթիցս բռ նած պա րաց նես:2 

To pull one’s leg – «գլ խին խաղ խա ղալ»
Dance to somebody’s tune – « մե կի դու դու կի 

տակ պա րել», « մե կի խել քին ը նկ նել»
“Pull someone’s leg” – to kid, fool, or trick 

someone, to tell someone something that is not 
true as a way of joking with them. The best theory 
of the origin of the phrase is that by tripping a 
person, pulling his leg, you can throw him into a 
state of confusion and make him look very foolish 
indeed.3 

There is a sense of good humor about the 
whole concept, but it has not always been so. 
Since the idiom dates from the late 1800’s, the 
most likely source is the practice of street thieves 
tripping their victims as a prelude to robbing 
them. “To pull someone’s leg” thus meant to 
trick, disorient and confuse a person. 

“Dance to somebody’s tune”, also “dance to 
the tune of somebody” means “always to obey 
someone who has power over you”, “always to do 
what someone tells you to do, whether you agree 
with it or not”. The exact century of the occur
rence of the idiom is not known, but according 
to some sources, it started its origin from pubs, 
inns where people were gathering and dancing. 
Over centuries the meaning has undergone some 
changes and transformations.

In Armenian the idiom has a long history. It’s 
used in colloquial speech meaning “always to do 
what someone tells you to do, whether you agree 
with it or not, always to obey someone who has 
power over you”.4

* It was very difficult to speak to Minnie about 
this, but one day she took a dare to say. (p. 41)

1 Dreiser Th., Sister Carrie, Moscow, 1960, p. 181 (all the 
examples are taken from this book)
2 Եսայան  Դ.,  Քույր  Քերրի,  Երևան,  1972,   էջ  193 
(բոլոր  հայերեն  օրինակները  դուրս  են  բերված  այս 
գրքից)
3  “Morris Dictionary  of Word  and  Phrase Origins”  by 
William  and Mary Morris,  Harper  and  Row  publishing 
house, 1976, (all the explanations of the idioms are taken 
from this dictionary)
4  Mesropyan  B.,  English–  Armenian  dictionary  of  Id
ioms and Phrasal verbs, Yerevan, 1986  (all  the explana
tions of Armenian idioms are taken from this source)

Նրա հա մար շատ դժ վար   էր այդ հար ցի 
շուրջ Մին նի ի հետ խո սե լը, սա կայն ի վեր ջո 
մի օր սիրտ ա րեց ա սել (p.46):

To take a dare/ to take heart/to pick up heart 
– « սիրտ ա նել», « քա ջու թյուն հա վա քել»

To take a dare – “become confident or cou
rageous during a difficult situation”. It is classi
fied under verbs of feeling, which means to gain 
courage. Generally, “take” itself shows motion, 
in Armenian «ա նել» also expresses action. The 
idiom has an old etymological history in both lan
guages. It is mainly connected with the knights 
and war. Later it referred to people who dared 
to do something without being afraid. In Arme
nian it mainly comes from colloquial speech and 
dialects. 

* “Of course he has noticed Carrie’s new 
inclinations and at every step hearing praise 
to Mrs. Vance’s address, he understood from 
where the wind blows” (p 248).

Ի հար կե նա նկա տել   էր, Քեր րի նոր հա
կում նե րը և ա մեն քայ լա փո խին տի կին Վեն
սի հաս ցե ին գո վա սանք լսե լով, հաս կա ցել   էր, 
թե քա մին որ կող մից   է փչում (   էջ 251):

From where the wind blows – « քա մին, որ 
կող մից   է փչում»

“Know where the wind blows” means “to un
derstand what is happening in changing circum
stances and to be able to anticipate the future”. 
The origin of the phrase is connected with sail
ors and farmers. 

For sailors and farmers knowing the direc
tion of the wind was obviously important, and it 
is not difficult to see why “knowing which way 
the wind blows” came to be synonymous with 
skill and understanding. The figurative sense of 
“the way the wind blows” is to guess someone’s 
opinion and what it stands for. The idiom was in 
use by the early 19th century. This is a good ex
ample of the so called transference of meaning.

* “Knowing that Carrie was alone Hurstwood 
decided to take the bull by the horns”.(p.80)

Ի մա նա լով, որ Քեր րին մե նակ   է, 
Հարսթ վու դը ո րո շեց եր կա թը տաք – տաք 
ծե ծել (էջ 84)

To take the bull by the horns – «եր կա թը 
տաք – տաք ծե ծել»

When we use the phrase in everyday talk, we 
mean that the person we are talking is about to 
solve problems directly and is not worried about 
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any risks involved. Etymology: based on the idea 
that holding a bull (male cow) by its horns is a 
brave and direct action. It is believed that the 
expression originated in Spain or America. 

This expression is first found in 1873. Early 
ranchers in the American Southwest also wres
tled bulls, like Spanish, popular sport called 
bulldogging that is still seen in rodeos. The ex
pression shows action in both Armenian and 
English. This idiom is also a good example of 
transference of meaning. Otherwise speaking, 
originally it did not have a hidden meaning. 

But in present–day English the idiom ex
presses metaphorical idea, meaning to face and 
solve the problem directly and without hesitat
ing. 

* Caroline looked at the piece of paper, 
where she found her sister’s address and me
chanically chewed the cud. (p.42)

 Քա րո լի նը նայեց թղ թի կտո րին, ո րի վրա 
գր ված   էր քրոջ հաս ցեն, և ա կա մա մտած
մունք նե րի մեջ ըն կավ: (   էջ 46):

chew the cud – «մ տած մունք նե րի մեջ ը նկ
նել»

“To chew the cud” is a very old and still use
ful expression in the English language. It has an 
animal – related meaning. Among animals (such 
as camels, cattle, deer, goats, and sheep), cud 
is the food brought up into the mouth from the 
first stomach, called the rumen, and chewed 
again. The figurative use of to chew the cud is 
just as common as its literal use. Among hu
mans, to recall and reflect on something done.

By the 19th century, the phrase had de
veloped a tendency to carry a sense of stress 
caused by the thoughts, as in “ chew the cud of 
bitter thoughts”, i.e. think of something over and 
over again.

* When he noticed that the woman tended 
to mince, he dared to set the ribbon right, and 
when he was sure that the latter has jumped at 
the bait, he immediately started to address her 
by name (p. 28):

Ե թե նա նկա տում   էր, որ կի նը սեթ ևե թե լու 
հա կում   է ցու ցա բե րում, հա մար ձակ վում   էր 
ո ւղ ղել կնոջ ժա պա վե նը, ի սկ ե րբ հա մոզ
վում   էր, որ վեր ջինս խայ ծը կտ ցել   է, ան մի ջա
պես սկ սում   էր նրան դի մել ա նու նով: (էջ34):

To jump at the bait – « խայ ծը կտ ցել»
The origin of the idiom is associated with 

fishing. The idiomatic meaning is that someone 
is already in your hands. Jump at the bait – “take 
advantage of, respond quickly to an opportuni
ty”. 

* “Even after all her depressing conclusions, 
she could sweep away all the thoughts, as the 
twenty dollars seemed a wonderful thing” (p. 
49).

Նույ նիսկ նրան ճն շող եզ րա կա ցու թյուն նե
րից հե տո Քեր րին կա րո ղա ցավ հե ռու վա նել 
բո լոր մտ քե րը, քան զի քսան դո լա րը այդ պա
հին հրաշք   էր թվում (էջ 52).

sweep away the thoughts – « հե ռու վա նել 
մտ քե րը»

Both in English and Armenian the idiom took 
its start from the phrase „to sweep the dust”. In 
its modern usage the idiom is assosiated with 
thoughts, like sweep the thoughts away,meaning 
„get rid of something”.

* “Come on”, said Drouet, “Brace up. What 
are you afraid of?” (p. 142)

– Դե լա˜վ, վեր ջաց րո՛ւ, – ա սաց Դրո ւեն,– 
խելքդ գլո՛ւխդ հա վա քիր: Ին չի՞ց ես վա խե նում 
(էջ 151):

Brace up – « խել քը գլու խը հա վա քել»
The etymological origin of the phrase is of 

colloquial speech. Separately the word “brace” 
means to take courage and the particle “up” it
self expresses movement. “Brace up” means to 
summon one’s strength or endurance.

“Brace yourself” can also be read as “steel 
yourself”. To brace means “make (a structure) 
stronger or firmer with wood, iron, or other 
forms of support”. 

Therefore, it means getting ready to with
stand some kind of extra stress. “Brace your
self” is a very common English expression.

* He wanted to plunge in and talk to her and 
yet found himself fishing for words (p. 161).

 Նա ցան կա ցավ ձեռ նա մուխ լի նել և շփ վել 
նրա հետ, բայց կար ծես բա ռե րը դժ վա րու
թյամբ   էր պո կում նրա բե րա նից (էջ 168):

Fish for words / draw words out – « բա ռե րը 
բե րա նից պո կել» 

Used to express that sometimes it is difficult 
to make people speak, even when they do not 
want. In Armenian we have also the literal vari
ant, like « Բա ռե րը աք ցա նով բե րա նից հա նել» 
կամ « բա ռե րը դժ վա ռու թյամբ բե րա նից հա
նել/ պո կել»:
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In English and Armenian the idiom is associ
ated with pincers, referring to something that is 
difficult to pull. Later the phrase was used in its 
figurative meaning.

* “It’s a lie”, he said, driven to corner know
ing no other excuse (p. 173).

– Սո՛ւտ   է ,– ա սաց նա նեղն ըն կած` չի մա
նա լով   էլ ի նչ պես ար դա րա նալ (էջ 178):

Drive somebody into (to) a corner – « մե կին 
պա տին դեմ տալ, նե ղը գցել»

Used to express that somebody is in an un
comfortable situation, in English there are also 
synonyms like “to be in a box”, “in a soup”, “in 
hot water”. The phrase has colloquial origin.

According to some sources, it is associated 
with cattle, especially sheep. They were driven to 
the corner by dogs or cow boys. Later the mean
ing was transferred meaning “to force someone 
into the place where two walls intersect”, “to 
force someone into a position or state where 
there are few choices and no escape”.

* She won’t remember me. Lots of water has 
flowed under the bridge since then (p.334)

Նա ի նձ չի հի շի: Այդ ժա մա նակ նե րից ի 
վեր շատ ջրեր են հո սել: (   էջ 337)

Lots of water has flowed under the bridge 
since – «այդ ժա մա նակ նե րից ի վեր շատ ջրեր 
են հո սել»

Both in English and Armenian the idiom is 
used to express the statement that times have 
changed, as well as people, circumstances, etc. 

The analogy is that water under the bridge is 
constantly moving toward the sea. “Water under 
the bridge” is an idiom cliche used to refer to 
something that is over and gone and so not wor
th thinking any more about. It dates from the 
twentieth century and is still widespread. 

* “The experience of life shows, that very 
often people do everything in order to bring a 
grief” (p.154).

« Կյան քի փոր ձը ցույց   է տա լիս, որ շատ 
հա ճախ մար դիկ ա մեն ի նչ ա նում են, որ պես
զի փոր ձանք բե րեն գլխ նե րին» (էջ 158):

bring a grief – «գլ խին փոր ձանք բե րել»
Bring a grief dates back to early 13th centu

ry, “hardship, suffering, pain, bodily affliction,” 
from Old French grief “wrong, grievance, in
justice, misfortune”, Middle English gref, from 
Anglo–French gref, grief. 

The idiom is also known as “come to 

grief”, meaning “to experience something 
unpleasant or damaging, also suddenly fail 
in what you are doing, often because you 
have an accident” or “to end badly”. In other 
words “to suffer disappointment, misfortune, 
or other trouble; fail”.

* “But I didn’t even recognize him and it’s 
pretty possible that he will just send me to the 
devil” (p. 188).

« Բայց ես նրան չեմ   էլ ճա նա չում և շատ 
հնա րա վոր   է, որ ի նձ պար զա պես գրո ղի ծոցն 
ու ղար կի» (   էջ 191): 

Go/ send to the devil–«գ րո ղի ծոցն ու ղար
կել»

“ Go/ Send to the devil” – It is believed that 
the idiom is originated in 1930’s, coming from 
superstitions. It’s also associated with folk wis
dom, called a “weak wisdom” It is a rude way of 
expressing something. Semantically this idiom 
is classified under the negative phraseological 
units. 

In both languages the idiom has a dialectal 
origin. It is connected with Satan from Old En
glish “deofol” “evil spirit”, often used to insult 
someone, referring to a harsh situation.

Idioms are a part of daily speech. Idiomatic 
expressions pervade English with a peculiar fla
vor and give it bright character and color. They 
help language learners understand English cul
ture, penetrate into customs and lifestyle of En
glish people, and make a deeper insight into En
glish history. So the existence of idioms makes 
this work more appealing.

As idioms are one of the core components 
of the learner’s communicative linguistic compe
tence, the teaching of it enables learners to be 
involved in communication. In fact we should not 
overestimate the importance of teaching/learn
ing vocabulary skills, as other components, like 
grammar, phonology are of equal importance. 
Having the ability to recognize correct transla
tions of English idioms will help Armenian stu
dents understand the meaning and style, which 
we think is very important in the case of national 
and appropriate usage. “We are aware that any 
idiom translated into another immediately loses 
the idiomatic force and very often presents an
other appearance”.1 

1  Swan M. Practical English usage. Moscow 1984. p. 63
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The sheer number of idioms and their high 
frequency in discourse make them an important 
aspect of vocabulary acquisition and language 
learning in general. 

Although it is uncommon for ESL students 
to use idioms comfortably and effectively, if 
we choose not to teach them idioms, they’ll be 
missing an important cultural element of the 
language they strive to speak fluently. 

However, it stands to reason that idioms 
should be taught from intermediate and/or up
per– intermediate levels, individuals who are 
ready to take their English fluency to the next 
level. The reason is that for lower level learning 
idioms will be too challenging. 

Native speakers of a language use idioms all 
the time. Idioms are the grease that make lan
guage flow. Students are often embarrassed and 
frustrated if they can’t understand the idioms a 
person is using. In some cases, misunderstand
ing can lead to disaster. 

A strong knowledge of idioms will help stu
dents to be better speakers and negotiators, and 
they will be in a much better position to take ad
vantage of the opportunities that come their way. 
Since idiomatic expressions are so frequently 
used in both spoken and written discourse, they 
require special attention in language progress 
and should not be relegated to a position of sec
ondary importance in the curriculum. 

The best way to teach idioms is to get the 
students to use them as soon as possible. One 
solution is dividing the material into short bits 
in order not to overwhelm the learners with too 
much information at one time. But it’s best to 
incorporate idioms into the lesson as soon as 
possible to help the students get quickly onto 
the path of practical fluency. 1

Teaching phraseological units covers the fol
lowing main problems:

• the selection of phraseological units; 
• strategies for teaching/ learning phraseo

logical units; 
• types of exercises used in the process of 

teaching.
The selection of the idioms is based on the 

following main principle: the principle of fre
quency. Others are: transparency, appropri

1  Stone L., Modern English Idioms, London ,1975, p.5.

ateness, etc. Frequently used idioms, which are 
more popular in speech should be selected for 
the education of different levels. Besides each 
grade, level has its limited vocabulary. Learning 
a language is complicated and idioms are one of 
the most interesting topics. Planning an idiom– 
filled lesson may not be the best approach to 
introducing this topic. 

Idioms are complex and difficult not only to 
understand but also to explain. A step–by–step 
guide to introducing idioms to ESL students is 
the best way. Otherwise, learning idioms can 
really leave students puzzled. But if we teach id
ioms effectively we will get good and productive 
results. Because idioms are so rich in imagery 
and often border on the ridiculous, they prove 
quite memorable for ESL students and can pro
vide hours of classroom fun.

There exist two ways of conveying the mean
ing of unfamiliar words: verbal and non– verbal. 
Non– verbal ways include pictures, objects, pho
tos, gestures, body language. Verbal ways are 
done through target language, i. e. translation, 
definition, guessing the meaning, using the id
iom in a clear context, representing synonyms 
and antonyms, etc.

Must–know tips on teaching idioms 
1. not too much at once – Select five to eight 

idioms per lesson. Any more will be confusing. 
If you choose more, you’ll only succeed in over
whelming your students and they won’t remem
ber anything. Idioms are complex and difficult 
not only to understand but also to explain.

2. introduce idioms in context, never in iso
lation – To ensure that students not only under
stand them, but also learn to use them, pres
ent idiom examples in context, for example, in 
simple conversations where the meaning of the 
idiom is clear.

3. Role play – The goal is to get students to 
understand idioms and learn how to use them 
effectively. Students should write conversations 
and use idioms in it. Later it would be better to 
act out their conversations, i.e. students make 
up conversations using idioms.

4. Use real life, authentic material – Show stu
dents how some of these idioms are used in the 
media, in newspaper and magazine articles, and 
in songs, cartoons, videos, advertisements, etc. 
5. Warm– up – Brainstorming idioms in stu
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dent’s home languages, or to find out what idi
oms they already know

6. Related to one topic (thematic) – You can 
include idioms in your normal lessons by intro
ducing them thematically. If they are related to 
the topic you are studying, students will have an 
easier time remembering them and will be fa
miliar with the vocabulary you are using.

For example we can choose only idioms with 
“parts of body”, like:

Take oneself in hand – խել քը գլու խը հա
վա քել

Wash one’s hands – ձեռ քե րը լվա նալ
An old hand – փորձ ված, « հին գայլ»
A green hand – սկս նակ
A heart of gold – ոս կե սիրտ
A heart of stone – քա րե սիրտ
Win one’s heart – սիր տը շա հել
7. make sure they understand the individual 

words first – Students have to know or under
stand the individual words of an idiom before 
understanding the idiom itself. Avoid introduc
ing idioms which use new vocabulary and be 
able to simplify the meaning of idioms. Even 
with advanced learners, simplifying idioms to 
their basic meanings makes them easier to un
derstand and learn

8. guessing – Have the students guess their 
meanings from context, that’s why giving au
thentic materials is so important within teaching 
learning process.

10. Testing and assessment – Test them on 
the meanings of the idioms. Don’t make it hard, 
just make it challenging to see if they under

stand the idiom. The “fill in the gaps” and role 
play will be effective for this.

Teachers may use different strategies, for 
instance in elementary level they may give the 
definition of the idiom, its translation, make 
sentences with the phraseological units, use pic
tures, photos. While in intermediate level teach
ers may give more difficult idioms, use them in 
contexts, provide their synonyms and antonyms, 
use them in paragraphs, dialogues, play a va
riety of roles in group discussions, make oral 
presentations to class, etc.

Since it is vital for EFL learners to learn 
English idioms in order to master English, it is 
important for EFL teachers to design various 
activities for students to use with English idi
oms and subsequently acquire them efficiently. 
Moreover, students learn better when they are 
provided with collaborative activities because 
they can interact with peers and share fun in 
learning. Finally, when teachers integrate lis
tening, speaking, reading and writing activities 
together with teaching English idioms, students 
can be involved in the application of English id
ioms in four skills. Thus, it is effective to teach 
EFL learners English idioms when they are pro
vided with various activities to practice and uti
lize English idioms in different contexts.

When it comes to learning and teaching En
glish, idioms are not a luxury – they are a ne
cessity. 

asatryanruzanna47@aspu.am 
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Armenian 
1.  Ե սա յան Դ., Քույր Քեր րի, Եր., « Հա յաս տան», 1972, 358   էջ:

ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՑՈՒՅՑ ՏՎՈՂ ԲԱՅԵ ՐՈՎ ԿԱԶՄ ՎԱԾ ԴԱՐՁ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄԻ Ա ՎՈՐ
ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆՈՒՄ Թ. ԴՐԱՅ ԶԵ ՐԻ « ՔՈՒՅՐ ՔԵՐ ՐԻ» ՎԵ ՊԻ 
ԵՎ ԴՐԱ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻ ՄԱՆ ՎՐԱ

Ռ. Ա ՍԱՏՐՅԱՆ 

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված   է շար ժում ցույց տվող բայե րով կազմ ված դարձ վա ծա բա նա
կան մի ա վոր նե րի դա սա վանդ մա նը ան գլե րե նում Թ. Դրայ զե րի « Քույր Քեր րի» վե պի և դրա 
թարգ մա նու թյան հի ման վրա։ Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ դարձ վածք նե րը խո րու թյամբ 
բա ցա հայ տում են տվյալ ազ գի հա րուստ ան ցյալն ու ա վան դույթ նե րը՝ հա մոզ ված ե նք, որ 
այս մի ա վոր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը չա փա զանց կար ևոր   է լեզ վի տի րա պետ ման հար
ցում։ Աշ խա տան քի ըն թաց քում փորձ ե նք կա տա րել հա մե մա տու թյան մի ջո ցով դուրս բե րել 
վե պում հան դի պող դարձ վածք նե րի թարգ մա նու թյան հա մար ժե քու թյու նը։ Հոդ վա ծում իր 
տեղն ու նի դարձ վածք նե րի դա սա վանդ ման ո րո շա կի մե թոդ նե րի լու սա բա նու մը։

ПРЕПОДАВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ 
ГЛАГОЛОВ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «СЕСТРА 

КЕРРИ» Т. ДРАЙЗЕРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Р. АСАТРЯН 

Дан ная статья пос вя ще на пре по да ва нию фра зе о ло ги чес ких обо ро тов, со став лен ных из 
гла го лов, по ка зы ва ю щих дви же ние на при ме ре по ве сти «Сест ра Кер ри» Т. Драй зе ра в анг
лийс ком язы ке. Учи ты вая тот факт, что фра зе о ло ги чес кие обо ро ты глу бо ко раск ры ва ют 
тра ди ции и бо га тую исто рию дан но го на ро да, мы уве ре ны, что изу че ние фра зе о ло ги чес ких 
еди ниц очень важ но в про цес се вла де ния язы ком. В хо де ра бо ты мы по пы та лись ме то дом 
срав не ния оп ре де лить иден тич ность фра зе о ло ги чес ких обо ро тов, встре ча ю щи е ся в по ве
сти. В статье при ве ден об зор не ко то рых ме то дов пре по да ва ния фра зе о ло ги чес ких обо ро тов.
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ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ

PDF ՖԱՅ ԼԵ ՐԻ ԽՄ ԲԱԳՐ ՄԱՆ 
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Աշ խա տան քում ներ կա յաց ված են PDF 
ֆայ լե րի խմ բագր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
մի քա նի տար բե րակ ներ, ո րոն ցում օգ տա
գործ վում են պարզ ծրագ րեր՝ ու նե նա լով գոր
ծո ղու թյուն կա տա րե լու բա վա կա նին պարզ 
մի ջե րես ներ (ին տեր ֆեյս ներ): 

Ներ կա յումս չնա յած գո յու թյուն ու նեն հա
տուկ ծրագ րեր, ո րոնք թույլ են տա լիս խմ բագ
րե լու PDF ֆայ լե րը, սա կայն հա մա կարգ չից 
օ գտ վող նե րը ստեղծ ված PDF ֆայ լե րը հե տա
գա յում եր բեմն փո փո խե լու կամ խմ բագ րե լու 
խն դիր ներ են ու նե նում:

PDF ֆայ լը (PDF –ը՝ ան գլ.` Portable Docu
ment Format – « Դյու րա կիր փաս տաթղ թի ֆոր
մատ»)   է լեկտ րո նային փաս տաթղ թե րի (ֆայ լե
րի) միջպ լատ ֆոր մային ձևա չափ (ֆոր մատ)   է, 
ո րը մշակ վել   է Adobe Systems ըն կե րու թյան 
կող մից) տեքս տե րի, պատ կե րա ցանց գրա ֆի
կայի և վեկ տո րային գրա ֆի կայի հա մադ րու
թյուն   է, ո րոշ դեպ քե րում   է լ՝ HTML լեզ վով ֆոր
մա նե րի, JavaScript լեզ վով պայ ման նե րի, 3D 
գրա ֆի կայի և այլ տար րե րի հա մադ րու թյուն [1]:

PDF ֆայ լե րը ցու ցադր վում են այն պես, 
ի նչ պես ստեղծ վում են: Այ սինքն՝ չեն խախտ
վում տեքս տե րի տա ռա տե սակ ներն ու ֆոր մա
տա վո րու մը, սա կայն եր բեմն ստեղծ ված PDF 
ֆայ լե րը հե տա գա յում հնա րա վոր չի լի նում 
փո փո խել կամ խմ բագ րել: Պետք   է նշել նաև, 
որ հնա րա վոր չէ PDF ֆայ լը խմ բագ րել նույն 
ծրագ րի մի ջո ցով: Ներ կա յումս գո յու թյուն ու
նեն հա տուկ ծրագ րեր, ո րոնք թույլ են տա լիս 
բա ցել և խմ բագ րել դրանք: Ա մե նա հայտ նին 
«Acrobat Reader»–ն   է, ո րը կա րե լի   է բա ցել և 
թո ղար կել ժա մա նա կա կից բրաու զեր նե րի մի
ջո ցով [2]: 

Հոդ վա ծում կներ կա յաց նենք PDF փաս
տաթղ թե րի խմ բագր ման հնա րա վո րու թյուն
նե րի մի քա նի տար բե րակ ներ, ո րոն ցում 
օգ տա գործ վում են պարզ ծրագ րեր՝ ու նե նա
լով գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու բա վա կա նին 
պարզ մի ջե րես ներ: Հոդ վա ծում չի խոս վում 

գաղտ նա բա ռի մի ջո ցով պաշտ պան ված ֆայ
լեր կոտ րե լու և (կամ) PDF փաս տաթղ թի կո
դա վոր ման մա սին, ո րում կան տե ղե կատ վու
թյան խմ բագր ման սահ մա նա փա կում ներ:

PDF փաս տաթղ թի խմ բագ րու մը՝ ան վճար 
LibreOffice փա թե թի օգ նու թյամբ:

LibreOffice –ը Microsoft Office –ի ան վճար 
ա նա լո գային ծրագ րային փա թեթ   է, ո րը 
ա ջակ ցում   է PDF ֆայ լի խմ բագր մա նը: Ե թե 
պետք   է փո փո խել ի նչ –որ տեքստ, ո րոշ   է լե
մենտ ներ տե ղա փո խել վերև– ներքև կամ ա վե
լաց նել ի նչ –որ բա ռեր, ա պա հար մար   է դրա 
հա մար տե ղադ րել LibreOffice –ը:

LibreOffice –ի ներ բեռ նու մը և տե ղադ րու մը.
Ծ րագ րի տե ղադ րու մը հեշտ   է, նրա նում 

ո չինչ պետք չէ կար գա վո րել: Գոր ծըն թա ցը 
կա րե լի   է ի րա կա նաց նել քայ լե րի հետ ևյալ բա
վա կա նին պարզ մի ջե րես նե րի մի ջո ցով:

–  սեղ մել «Далее» ա ռա ջին եր կու տե
ղադր ման պա տու հան նե րից.
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– ա մե նա վեր ջին պա տու հա նում սեղ մել 
«Установить» և «Готово»: 

– LibreOffice –ի տե ղադ րու մը ա վարտ ված   է:

Ա ռա ջին տար բե րակ: Ի նչ պես բա ցել PDF 
փաս տա թուղթ խմ բագր ման հա մար LibreOf
fice –ում և պահ պա նել կր կին նույն ձևա չա փով: 

Որ պես զի կա տա րենք PDF փաս տաթղ թի 
խմ բագ րում LibreOffice փա թե թի օգ նու թյամբ, 
գոր ծար կենք LibreOffice ծրա գի րը և սեղ մենք 
«Открыть файл»:

 Բաց ված պա տու հա նում գտ նենք այն PDF 
ֆայ լը, ո րը ցան կա նում ե նք խմ բագ րել, օ րի
նակ`

 

Ար դյուն քում մեր ը նտ րած PDF ֆայ լը բաց 
կլի նի խմ բագր ման հա մար: Ո րից հե տո կա
րող ե նք ֆայ լում կա տա րել ցան կա ցած փո
փո խու թյուն, այն պես, ի նչ պես կա նե ինք դա 
տեքս տային փաս տաթղ թում:

 Կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից հե
տո այն պետք   է կրկ նօ րի նա կենք և պա հենք 
նույն PDF ձևա չա փով՝ պար զա պես սեղ մե լով 
ծրագ րում «Сохранить» կո ճա կը: Պահ պա
նու մը LibreOffice ծրագ րում կի րա կա նաց վի 
ստան դարտ ձևա չա փե րով: Որ պես զի պահ
պա նենք PDF –ը, ը նտ րենք «Файл» (1), հե տո՝ 
«Экспорт в PDF» (2):

 Կար գա վո րում նե րի պա տու հա նում կա
րող ե նք թող նել բո լորն ը ստ նախ նա կա նի և 
սեղ մենք «Экспорт», դրա նից հե տո ը նտ րել 
հա մա կարգ չի թղ թա պա նա կը ֆայ լի պահ
պան ման հա մար:
 

Ե թե մեզ պետք   է պաշտ պա նել 
խմբագրված PDF փաս տա թուղ թը, օ րի նակ, 
ար գե լել տե ղե կատ վու թյան պատ ճե նու մը 
կամ տե ղադ րել գաղտ նա բառ փաս տա թուղ
թը բա ցե լու հա մար, ա պա կա րող ե նք կա
տա րել «Безопасность» (1)   է ջան շում և այ նու
հետև սեղ մենք «Установить пароли» (2):
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 Պա տու հա նում կա րող ե նք նշել 2 տար բեր 
գաղտ նա բա ռեր: Փաս տա թուղ թը բա ցե լու և 
ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու հա մար 
(օ րի նակ՝ խմ բագր ման ար գելք, տե ղե կատ
վու թյան պատ ճեն) կա րող ե նք նշել և՛ մե կը, և՛ 
մյու սը կամ պահ պա նել մեկ այլ ձևով: Մուտ
քագ րե լով գաղտ նա բա ռը ցան կա լի պաշտ
պա նու թյան հա մար (1)՝ սեղ մենք «OK» (2): 
 

Օ րի նա կում նշ ված գաղտ նա բա ռը մի այն 
փաս տաթղ թի մեջ ե ղա ծը պաշտ պա նե լու 
հա մար   է, ի սկ ֆայ լը բա ցե լիս գաղտ նա բառ 
չի հարց նի:

 Հի մա հա սա նե լի կլի նեն սահ մա նա փա
կում նե րը կար գա վո րե լու հա մար տար բե
րակ նե րը և կա րող ե նք փաս տաթղ թում 
սահ մա նել ցան կա լի ան վտան գու թյան կար
գա վո րում ներ:

«Экспорт» –ը սեղ մե լուց հե տո կտես նենք 
նոր PDF ֆայ լը այն թղ թա պա նա կում, որ տեղ 
այն պահ պա նել ե նք՝ կա տար ված բո լոր փո
փո խու թյուն նե րով: 

Երկ րորդ տար բե րակ: PDF ֆայ լի 
խմբագրում առ ցանց ծա ռա յու թյան օգ նու
թյամբ: 

Ե թե պետք   է կա տա րել PDF –ում 
խմբագրում՝ ա ռանց փո փո խե լու ի նչ –որ 
տեքստ, հղում կամ պատ կեր, ա պա կա րող 
ե նք օ գտ վել առ ցանց ծա ռա յու թյու նից:

 Կա տա րենք հետ ևյալ քայ լե րի հա ջոր դա
կա նու թյու նը:

–  բա ցենք pdfescape.com կայ քը, 
– սեղ մում ե նք «Free Online» առ ցանց 

խմ բագ րում ան ցնե լու հա մար,
–  սեղ մում ե նք «Upload PDF to PD Fes

cape» հրա հան գը,
–  սեղ մում ե նք «Выберите файл» և ը նտ

րում PDF ֆայ լը հա մա կարգ չից:
 

 Մի քա նի վայր կյան ան ց ֆայ լը կվեր
բեռն վի և ծա ռա յու թյան մի ջո ցով կա րող ե նք 
խմբագ րել այն:
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 Պա տու հա նի ձախ մա սում` վեր ևում (1), 
տե ղա կայ ված են գոր ծիք ներ PDF խմ բագ րե
լու հա մար:

 Ներք ևում (2) խմ բագր ման հա մար ամ
բողջ փաս տաթղ թից ը նտր ված   է   է ջը:   Է ջը 
բաց վում   է պա տու հա նի աջ հատ վա ծից (3): 

Խմ բագր ման հա մար կա րող ե նք փոր
ձար կել գոր ծիք նե րից յու րա քան չյու րը: 
Դրանք ու նեն գրա ֆի կա կան պատ կեր ներ, 
օ րի նակ՝ «Text» գոր ծի քը ծա ռա յում   է PDF 
փաս տաթղ թում նոր տեքստ գրե լու հա մար, 
ի սկ «Whiteout» գոր ծի քը ծա ռա յում   է փաս
տաթղ թի   է ջե րից ցան կա ցած տե ղե կու թյուն 
ջն ջե լու հա մար: Փո խել տեքս տը նո րի չի 
ի րա կա նաց վում. դրա հա մար պետք   է ջնջել 
հին տեքս տը «Whiteout» գոր ծի քի օգ նու
թյամբ և գրել վեր ևից նո րը «Text» –ի օգ նու
թյամբ՝ ը նտ րե լով հա մա պա տաս խան տա
ռա տե սա կը, ո րը ու նե ինք բնօ րի նա կում: 

Որ պես զի պահ պա նենք խմ բագր ված PDF 
ֆայ լը, սեղ մենք սլա քի տես քով կո ճա կը (Save 
& Download PDF) և ը նտ րենք այն թղթա պա
նա կը, որ տեղ պահ պա նե լու ե նք փո փոխ ված 
PDF ֆայ լը:

 
Եր րորդ տար բե րակ: PDF –ի խմ բագ րու մը 

Microsoft Office –ի մի ջո ցով: 
Այժմ ներ կա յաց նենք, թե ի նչ պես կա րե

լի   է խմ բագ րել PDF ֆայ լը՝ օ գտ վե լով Micro

soft Office Word 2016 –ից:
 Հա մա կարգ չից օ գտ վող նե րը հա ճախ օգ

տա գոր ծում են այս տար բե րա կը, քա նի որ 
այն ա մե նա հեշտ ճա նա պարհն   է խմ բագ րե
լու PDF ֆայ լը:

 Բա ցենք Word –ը և նրա մի ջո ցով բա ցենք 
PDF –ի ան հրա ժեշտ ֆայ լը: Ը նտ րա ցան կից 
ը նտ րենք «Файл», հե տո՝ «Открыть» (1) և 
«Обзор» (2):

 Ֆայ լը կբաց վի ի նչ պես Word –ի հա սա րակ 
փաս տա թուղթ, ո րը կա րող ե նք խմբագրել 
այն պես, ի նչ պես ան հրա ժեշտ   է: 
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Երբ ֆայ լը ար դեն խմ բագր ված լի նի, 
պետք   է պահ պա նել այն PDF –ում: Դրա հա
մար ը նտ րենք ը նտ րա ցան կից «Файл», հե
տո՝ «Экспорт»: 

Այ նու հետև սեղ մենք «Создать документ 
PDF/XPS» (1), հե տո սեղ մենք «Создать PDF/
XPS» (2): Գոր ծըն թա ցը ա վար տին հասց նե լու 
հա մար սեղ մենք «Опубликовать» կո ճա կը, 
որ պես զի պահ պա նենք ար դեն պատ րաստ 
PDF փաս տա թուղ թը հա մա կարգ չում:

Այս պի սով՝ հոդ վա ծում ներ կա յաց վե ցին 
PDF փաս տաթղ թե րի խմ բագր ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի մի քա նի տար բե րակ
ներ, ո րոն ցում օգ տա գործ վում են պարզ 
ծրագրեր՝ ու նե նա լով գոր ծո ղու թյուն կա տա
րե լու բա վա կա նին պարզ մի ջե րես ներ: 
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ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ԶԱ ՔԱՐՅԱՆ

ՈՒՂ ՂԱ ԿԻ ՄԵՋ ԲԵՐ ՎՈՂ ԽՈՍ ՔԻ 
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ՄԻ ՋԻՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

 Գաղտ նիք չէ, որ մենք` ու սու ցիչ ներս, թե
լադ րու թյան հա մար աշ խա տում ե նք այն պի
սի բնա գիր ը նտ րել, ո րի մեջ ո ւղ ղա կի մեջ բեր
ված խոս քով նա խա դա սու թյուն ներ չլի նեն:

 Ճիշտ   է, ա շա կերտ նե րը ո ւղ ղա կի մեջ
բեր ված խոս քի կի րա ռու թյան պարզ ձևե րին 
ծա նոթ են դեռևս տար րա կան դա սա րան նե
րից, այ նու հետև գրա կա նու թյան դա սե րին, 
գրա վոր աշ խա տանք նե րի ժա մե րին հա ճախ 
կրկ նում ե նք ո ւղ ղա կի խոս քի կե տադ րու թյան 
վե րա բե րյալ հար ցեր, բայց դրանք բա վա րար 
չեն ցան կա լի ար դյուն քի հաս նե լու հա մար:

 Հայոց լեզ վի դա սա ժա մե րը պետք   է նպա
տա կաուղղ ված լի նեն ճիշտ խոսք կա ռու ցե
լուն: Ո ւղ ղա կի մեջ բեր վող խոս քի ու սու ցու մը 
ևս պետք   է ծա ռայի այդ նպա տա կին: 

Ու սում նա կան նյու թե րը սո վո րո ղին հաս
կա նա լի և մատ չե լի ներ կա յաց նելն ար դի մե
թո դա կան պա հանջ նե րից   է: Այդ պա հան ջը 
հրա տապ   է մաս նա վո րա պես ո ւղ ղա կի մեջ
բեր վող խոս քի ու սուց ման ա ռու մով:

Ս տորև ներ կա յաց վում   է մեջ բեր վող ո ւղ
ղա կի խոս քի ու սուց մա նը նվիր ված և հի շյալ 
պա հանջ նե րը բա վա րա րող դա սի մի նմուշ:

 Դա սի նկա րա գի րը
 Դա սա րան` 9–րդ
 Դա սի նյու թը` Մեջ բեր վող ո ւղ ղա կի խոսք
 Թե ման ու սու ցա նե լիս կա րե լի   է կի րա ռել 

հետ ևյալ մե թոդ ներն ու հնար նե րը` մտագ
րոհ1, T –աձև ա ղյու սակ, բնագ րի ի նք նու րույն 
վեր լու ծա կան– հե տա զո տա կան աշ խա տանք, 
գծա պատ կեր ներ, խմ բային աշ խա տանք: 

Ու սու ցումն սկս վում   է ԽԻԿ հա մա կար
գով:

 Դա սի նպա տակ նե րը`
1.  ճա նա չել մեջ բեր վող ո ւղ ղա կի խոս քը և 

նրա բա ղադ րիչ նե րը, 
2. ինք նու րույն կազ մել ո ւղ ղա կի խոս քով 

նա խա դա սու թյուն ներ,
3. մ շա կել մեջ բեր վող ո ւղ ղա կի խոս քը 

ճիշտ կե տադ րե լու կա րո ղու թյուն ներ: 

1  Տե՛ս  նաև  Գ.  Հովհաննիսյան,  Ա.  Զոհրաբյան  և 
ուրիշներ,  Կառուցողական  կրթության  հիմունքները  և 
մեթոդները, Եր., 2004,   էջ 84:

Ու սում նա կան նյու թեր` դա սա գիրք, պաս
տառ ներ, գու նա վոր գրե նա կան պի տույք ներ, 
գե ղար վես տա կան գր քեր:

 Դա սի ըն թաց քը 
Ա. Խթան ման փուլ 
Ու սու ցան վող նյու թի նկատ մամբ ա շա

կերտ նե րի հե տաքրք րու թյու նը բարձ րաց նե
լու նպա տա կով կա տար վում են կրկ նո ղա կան 
վար ժու թյուն ներ, պարզ վում և ամ փոփ վում 
են նրանց ու նե ցած գի տե լիք նե րը: 

Այս աշ խա տան քը կա տար վում   է վեր լու
ծու թյուն նե րով, հար ցի ու պա տաս խա նի մե
թո դով, ցու ցադ րա կան պա րա գա նե րով, ին չը 
կար ևոր   է նյութն ա ռա վել տե սա նե լի, զն նա
կան դարձ նե լու, հի շե լու հա մար: 

Ա շա կերտ նե րին նա խա պես հանձ նա րար
վում   է դա սի ժա մա նակ ու նե նալ գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյու նից, ա սույթ նե րից, 
թևա վոր խոս քե րից ը նտր ված օ րի նակ ներ:

Բ. Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ
 Բա ցատր վում   է, որ բա նա վոր կամ գրա

վոր ար տա հայտ ված յու րա քան չյուր միտք 
կոչ վում   է խոսք: Ա մեն մի տվյալ խոս քի հե
ղի նակ կա րող   է ոչ մի այն ար տա հայ տել իր 
մտ քե րը, այլև մեջ բե րել ու րի շի (նաև իր նախ
կի նում աս ված) խոս քը2: Մեջ բեր ված խոս քը 
կա րող   է լի նել ցան կա ցած չա փի` սկ սած մեկ 
բա ռից: Օ րի նակ` 

ա) Ա րամն ա սաց` չեմ հի շում:
բ) «Չ կա ստույգ պատ մու թյուն ա ռանց ժա

մա նա կագ րու թյան»,— ա սել   է Խո րե նա ցին: 
 Հե ղի նակն այդ խոս քը կա րող   է վե րար
տադրել նույ նու թյամբ կամ պատ մո ղա բար: 
Ը ստ այդմ` մեջ բեր վող խոս քը լի նում   է ո ւղ ղա
կի կամ ա նուղ ղա կի3:

 Կի րառ վում   է «T –աձև ա ղյու սակ» մե թո
դա կան հնա րը4: Ա ղյու սա կի եր կու բա ժա նում
նե րից մե կում գր վում են մեջ բեր վող ո ւղ ղա
կի խոս քով նա խա դա սու թյուն ներ, մյու սում՝ 
ա նուղ ղա կի:
2  Տե՛ս նաև Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից 
հայոց լեզվի շարահյուսություն, Եր., 2003,   էջ 429:
3  Տե՛ս  նաև  Ս.  Աբրահամյան,  Հայոց  լեզու. 
շարահյուսություն, Եր., 2004,   էջ 204–206:
4  Տե՛ս նաև Գ. Հովհաննիսյան…., նշվ. աշխ.   էջ 264:
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Աս վում   է, որ ո ւղ ղա կի մեջ բեր վող խոս քի 
ա մե նա տա րած ված ձևը ե րկ խո սու թյունն   է, 
որ լայ նո րեն օգ տա գործ վում   է գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյան մեջ և մեծ չա փով 
բարձ րաց նում   է խոս քի ար տա հայտ չա կա
նու թյու նը: Օ րի նակ` 

— Ո ՞ւր ես շտա պում,— հարց րի ես:
— Թատ րոն:
— Է լի՞ թատ րոն:
— Այո՛, սինյո՛ր… այ սօր լավ դրա մա են 

ներ կա յաց նում: 
Այ նու հետև բա ցատր վում   է, որ ո ւղ ղա

կի մեջ բեր ված խոս քը գր վում   է ան ջատ ման 
գծով կամ չա կերտ նե րով, վեր ջա դաս ու հա
կիրճ լի նե լու դեպ քում՝ բու թով: Ան ջատ ման 
գծե րը սո վո րա բար օգ տա գործ վում են հնչած, 
ի սկ չա կերտ նե րը` գր ված կամ ներ քին (մտ
քում աս ված) խոս քը ներ կա յաց նե լու հա մար1: 

Ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վիր
վում   է ո ւղ ղա կի խոս քի շա րա դա սու թյան, 
հն չե րան գի և կե տադ րու թյան վրա: Աս
վում   է, որ հե ղի նա կի խոս քը հա տուկ հն չե
րանգ չու նի, ար տա բեր վում   է պատ մո ղա կան 
նա խա դա սու թյան պես, ի սկ ո ւղ ղա կի խոս
քը կա րող   է լի նել հն չե րան գային ցան կա
ցած բնույ թի (հար ցա կան, բա ցա կան չա կան, 
հրա մա յա կան, պատ մո ղա կան):

 Հե ղի նա կի խոս քը կա րող   է լի նել ո ւղ ղա կի 
մեջ բեր ված խոս քից ա ռաջ, հե տո կամ նրա 
մեջ տե ղում (ա ռա ջա դաս, վեր ջա դաս, մի ջա
դաս): 

Տե սա կան գի տե լիք նե րի գործ նա կան 
ո ւղղ վա ծու թյունն ա պա հո վե լու հա մար գրա
տախ տա կին գր վում   է մի նա խա դա սու թյուն, 
և ա ռա ջարկ վում, որ հե ղի նա կի խոս քը ա շա

1  Տե՛ս  նաև  Հ.  Զաքարյան,  Յու.  Ավետիսյան, 
Շարահյուսություն, Եր., 2015,   էջ 168–170:

կերտ նե րը են թար կեն դիր քային փո փո
խու թյուն նե րի: Այս փու լում ա շա կերտ նե րին 
տր վում   է նաև ը նտ րո վի թե լադ րու թյուն (10 
րո պե ի ըն թաց քում): Թե լադ րու թյան տեքս
տից ա շա կերտ նե րը կար դում են ո ւղ ղա կի 
խոս քով նա խա դա սու թյուն նե րը, բա ցատ րում 
կե տադ րու թյու նը: 

Այ նու հետև կա տար վում   է խմ բային աշ
խա տանք, քա նի որ դա զար գաց նում   է ա շա
կերտ նե րի թի մային աշ խա տան քի ու նա կու
թյուն նե րը և մե ծաց նում թե մայի յու րաց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

 Դա սա րա նը բա ժան վում   է 4–5 հո գուց 
բաղ կա ցած 5 խմ բի: Բո լոր խմ բե րին տր վում 
են պաս տառ ներ, գու նա վոր գրե նա կան պի
տույք ներ, թղ թեր: 

Ա ռա ջին խմ բին հանձ նա րար վում   է գե
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից 
ը նտ րել հե ղի նա կի ա ռա ջա դաս խոսք ու նե
ցող նա խա դա սու թյուն ներ, ե րկ րորդ խմ բին` 
հե ղի նա կի հե տա դաս խոսք ու նե ցող նա խա
դա սու թյուն ներ, եր րորդ խմ բին` հե ղի նա կի 
մի ջա դաս խոսք ու նե ցող նա խա դա սու թյուն
ներ, չոր րորդ խմ բին` բու թով տրոհ վող ո ւղ
ղա կի մեջ բեր ված խոս քի օ րի նակ ներ, ի սկ 
հին գե րորդ խմ բին հանձ նա րար վում   է կազ
մել ե րկ խո սա կան տեքստ:

Գ. Կշ ռա դատ ման փուլ 
Աշ խա տանքն ա վար տե լուց հե տո ու սուց չի 

ո ւղ ղորդ մամբ կազմ վում են ո ւղ ղա կի խոս քի 
գծա պատ կեր նե րը: Ա նդ րա դարձ   է կա տար
վում ամ բողջ նյու թին:

Ուղ ղա կի մեջ բեր ված խոսք Ա նուղ ղա կի մեջ բեր ված խոսք

1. Հուզ ված շա րու նա կեց.
«Այդ զար դե րով պետք   է զենք, վա ռոդ ու 
գն դակ գն վի»:

2. —  Ար տա քին կեղ ևը միշտ խա բու սիկ   է 
լի նում,— պա տաս խա նեց ծե րու նին:

3.   Ներ սես ար քե պիս կո պո սը դի մեց բազ մու
թյա նը. «Այս տա ճա րի մեջ մենք հա վաք վել 
ե նք՝ կա տա րե լու մի մեծ ո ւխտ»:

4.  «Ես ի նձ խա բում   է ի»,— մտա ծեց Ար մա նը:

1.  Հայ րը, կա րո տից հա ռա չե լով, ա սաց, որ 
ի րենց Սա սունն   է ու զում: 

2.  Ան ծա նո թը, տխուր ժպ տա լով, պա տաս
խա նեց, որ ին քը օ տա րա կան չէ:

3.   Հան կարծ ու զեց ի մա նալ, թե Տե րյա նին 
սի րո՞ւմ եմ: 

4.  Աշ խե նը գրեց եղ բո րը, որ ին քը գյուղ 
կգնա ե կող ա մս վա սկզ բին:
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Աշ խա տան քի ար դյունք նե րի գնա հատ ման հա մար նա խա պես մշակ վում   է չա փո րո շիչ նե
րի ա ղյու սակ: Ա շա կերտ նե րը գնա հատ վում են ը ստ այս չա փո րո շիչ նե րի:

Չա փո րո շիչ ներ Մի ա վոր

1. Ներ կա յաց ված աշ խա տան քի հա մա պա տաս խա նու թյուն ա ռա ջադ րան քին 4

2. Գ րա գետ խոսք 3

3. Խմ բային աշ խա տան քի հմ տու թյուն 3

Տ նային ա ռա ջադ րանք:
Տ նային հանձ նա րա րու թյուն ներ տա լիս 

ու սու ցի չը ցու ցա բե րում   է շեր տա վոր ված ան
հա տա կան մո տե ցում: Հանձ նա րար վում   է 
ը նդ գծել ո ւղ ղա կի մեջ բեր վող խոս քը, շա րու
նա կել հե ղի նա կի խոս քը` գրե լով մեջ բեր վող 
խոսք, կե տադ րել ո ւղ ղա կի մեջ բեր ված խոս
քով նա խա դա սու թյուն նե րը, տր ված տեքս տը 
դարձ նել ե րկ խո սու թյուն` լրաց նե լով զրու
ցակ ցի խոս քը: 

Երկ րորդ դա սա ժա մին բա ցատր վում   է, 
որ ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի մեջ բեր վող խոս
քե րը նույն միտքն են ար տա հայ տում, մի
մյանց հո մա նիշ շա րա հյու սա կան կա ռույց ներ 
են: Հետ ևա բար ո ւղ ղա կի մեջ բեր ված խոս
քով նա խա դա սու թյու նը կա րե լի   է վե րա ծել 
ա նուղ ղա կի մեջ բեր ված խոս քով նա խա դա
սու թյան, և հա կա ռա կը1: Օ րի նակ`

— Ա դա՛մ, Ա ստ ված քեզ վա ղո՞ւց   է ստեղ
ծել,— հարց րեց Լի լի թը:

 Լի լիթն Ա դա մին հարց րեց, թե Ա ստ ված 
նրան վա ղուց   է ա րդյոք ստեղ ծել: 

Աս վում   է նաև, որ ո ւղ ղա կի մեջ բեր ված 
խոս քով նա խա դա սու թյու նը ա նուղ ղա կի մեջ
բեր ված խոս քով նա խա դա սու թյան վե րա ծե
լիս կա տար վում են հետ ևյալ հիմ նա կան փո
փո խու թյուն նե րը.

1  Մանրամասն տե՛ս Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից 
հայոց  լեզու.  բարդ  նախադասություն,  Եր.,  1984,   էջ 
380–389;  Հ.  Զաքարյան,  Յու.  Ավետիսյան,  նշվ.  աշխ.,   էջ 
172–192:

1.  Մեջ բեր ված և հե ղի նա կի խոս քե րը 
կազ մում են սո վո րա կան բարդ ստո րա դա
սա կան նա խա դա սու թյուն, վե րա նում են 
չա կերտ նե րը կամ ան ջատ ման գծե րը, ստո
րա դաս նա խա դա սու թյու նը գե րա դա սի հետ 
կա պակց վում   է որ կամ թե շաղ կա պով: 
Հրա մա յա կան ե ղա նա կի սրո րո գյալն ար տա
հայտ վում   է ըղ ձա կան ե ղա նա կով: Օ րի նակ` 

— Թո՛ղ ի նձ մե նակ,— խնդ րեց Լի լիթն 
Ա դա մին:

 Լի լիթն Ա դա մին խնդ րեց, որ ի րեն մե նակ 
թող նի: 

2. Ա ռա ջին և ե րկ րորդ դեմ քե րի են թա
կա նե րը, ո րոնք ար տա հայտ ված են ան ձնա
կան դե րա նու նով, փոխ վում են եր րորդ դեմ
քի: Նմա նա պես փոխ վում   է նաև ստո րո գյա լի 
դեմ քը: Օ րի նակ`

— Ես հե ռա նում եմ մի այն այդ ա թո ռը 
պաշտ պա նե լու հա մար,— ա սաց կա թո ղի կո
սը:

 Կա թո ղի կոսն ա սաց, որ ին քը հե ռա նում   է 
մի այն այդ ա թո ռը պաշտ պա նե լու հա մար:

— Ի սկ դու ին չո՞ւ ես այս ձյուն–ձմ ռան մեջ 
հե ռա նում քո ե րկ րից,— հարց րեց իշ խա նը: 

Իշ խա նը հարց րեց, թե նա ին չու   է այս 
ձյուն–ձմ ռան մեջ հե ռա նում իր ե րկ րից:

3. Ո ւղ ղա կի խոս քի կո չա կա նը կա րող   է 
պահ պան վել ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու
թյան մեջ որ պես են թա կա կամ տե ղա փոխ վել 
գլ խա վոր նա խա դա սու թյան կազ մը որ պես 
ա նուղ ղա կի խն դիր: Օ րի նակ`



61

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

— Դու ի նձ մի այ նա՛կ թող, Մա նի՛,— ա սաց 
Մե րու ժա նը:

 Մե րու ժանն ա սաց, որ Մա նին ի րեն մի այ
նակ թող նի:

— Քո ծա ռա նե րի թի վը շատ փոքր   է, 
Սամ վե՛լ,— ա սաց հայ րը:

 Հայ րը Սամ վե լին ա սաց, որ նրա ծա ռա
նե րի թի վը շատ փոքր   է:

4.  Ո ւղ ղա կի խոս քում ե ղած ձայ նար կու
թյուն նե րը, մի ջան կյալ բա ռե րը վե րա նում են: 
Օ րի նակ` 

— Օ~, հա րա զատ նե՛րս, դուք չա րա չար 
սխալ վում եք, ե թե կար ծում եք, թե հի վանդ 
եմ,— դեմ քին հեգ նա կան ժպիտ խա ղաց նե
լով՝ ա սաց Ստե փա նը:

 Դեմ քին հեգ նա կան ժպիտ խա ղաց նե լով՝ 
Ստե փանն ա սաց, որ իր հա րա զատ նե րը չա
րա չար սխալ վում են, ե թե կար ծում են, թե ին
քը հի վանդ   է: 

Այ նու հետև կազ մա կերպ վում են գործ
նա կան այն պի սի աշ խա տանք ներ, ո րոնք 
կա տա րե լիս ա շա կերտ նե րի մեջ մշակ վեն 
ո ւղ ղա կի մեջ բեր ված խոս քով նա խա դա սու
թյուն ներն ա նուղ ղա կի խոս քի և ա նուղ ղա կին 
ո ւղ ղա կի խոս քի վե րա ծե լու հմ տու թյուն ներ:

 Ներ կա յաց վող դա սի ըն թաց քում կի րառ

վող մե թոդ ներն ու հնար ներն ու նեն հետ ևյալ 
ա ռա վե լու թյուն նե րը.

1. Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին ան սա հա
մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն   է ըն ձե ռում` 
ակ տի վո րեն ու սում նա սի րե լու տր ված նյու թը: 

2. Ա շա կերտ նե րի կող մից ա ռար կա յա
կան նյու թի յու րա ցու մը կա տար վում   է ըն թա
ցիկ ու սուց մա նը զու գըն թաց, հա ճախ ի նք նա
բե րա բար, ան նկատ կեր պով: 

3. Ու սու ցի չը հնա րա վո րու թյուն   է ու նե
նում խրա խու սե լու ա շա կերտ նե րին` ե րկ խո
սու թյան մեջ մտ նե լու թե՛ իր և թե՛ մի մյանց 
հետ: 

4. Ա շա կերտ նե րի հա մար ա վե լի դյու
րին   է լի նում դա սա րա նում սո վո րա ծը շաղ
կա պե լու նախ կի նում յու րաց ված գի տե լիք նե
րի հետ: 

5. Ա շա կերտ նե րին լայն հնա րա վո րու
թյուն   է տր վում գործ նա կա նում կի րա ռե լու 
տե սա կան գի տե լիք նե րը: 

6. Ա շա կերտ ներն օ գտ վում են բազ մաբ
նույթ աղ բյուր նե րից: 

7. Ա շա կերտ նե րի խոսքն ա վե լի մեծ ճկու
նու թյուն   է ձեռք բե րում, ո րը դրս ևոր վում   է 
մտ քի շա րադր ման սա հու նու թյամբ և նվա
զա գույն սխալ նե րով:

ОБУЧЕНИЕ ПРЯМОЙ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Р. ЗАКАРЯН 

Практическая направленность данной статьи обусловила её содержание, структуру в 
целом и построение. Основные задачи данной статьи:

1. закрепить пунктуационные навыки учащихся,
2. углубить представления учащихся о стилистике современного армянского языка.
Умозаключения, к которым приходит автор статьи, сделаны как на теоретическом, так и 

на практическом материале.

DIRECT SPEECH TEACHING IN MIDDLE SCHOOL
R. ZAQARYAN

The practical focus of this article determined its content, structure in general and its building. 
The main tasks of this article are:

1. to sfrengthen and fix punctuation skills of students,
2. to deepen students’ ideas about the stylistics of the modern Armenian language.
The conclusion to which the author of the article comes is made both on the theoretical ma

terial and on the practical one.
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ԱՐ ԳԱՄ ՊԱ ՊՈՅԱՆ 
ՆԱԻ ՐԱ ԻՍ ՊԻՐՅԱՆ 

ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ԿՐԿ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ ԲԱ ԼԻՍ ՏԻԿ ՃՈ ՃԱ ՆԱ ԿՈՎ 

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ ՓՈՐ ՁԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐՈՎ 

 Ցան կա ցած ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
հար ցում շատ կար ևոր   է կոնկ րետ և ը նդ
հան րաց նող բնույ թի գի տե լիք նե րի հա մա
մաս նա կան մա տու ցու մը: Կոնկ րետ գի տե
լիք նե րը ու սու ցա նում են և ա ռար կա յա կան 
հմ տու թյուն ներ զար գաց նում, ը նդ հան րաց
նող գի տե լիք նե րը՝ կր թում: Ա ռանց կոնկ րետ 
գի տե լիք նե րի պա շա րի առ կա յու թյան ա նի
մաստ   է ը նդ հան րաց նող բնույ թի գի տե լիք
նե րի մա տու ցու մը, ո րոնք, մի կող մից՝ նպաս
տում են կոնկ րետ գի տե լիք նե րի յու րաց մա նը, 
օգ նում են դրանց ա ռա վել ճկուն և նպա տա
կային օգ տա գործ վե լուն, մյուս կող մից՝ կր
թում են ան հա տին և աշ խար հըն կա լում ու 
աշ խար հա յացք են ձևա վո րում [1]: Ֆի զի կայի 
դա սա վանդ ման ժա մա նակ ը նդ հան րաց նող 
և կոնկ րետ գի տե լիք նե րի հա մա մաս նու թյան 
պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցե
րին ան դրա դարձ ե ղել   է նաև այլ աշ խա
տանք նե րում [2–4]: Ե թե ը նդ հա նա րաց նող 
գի տե լիք նե րի մա տուց ման հար ցում մե թո դա
կան ա ռու մով ա ռա վել կար ևոր   է ֆի զի կայի 
տե սա կան դա սըն թա ցը, ա պա կոնկ րետ գի
տե լիք նե րի մա տուց ման ժա մա նակ ա ռա ջին 
պլան են մղ վում գործ նա կան, և հատ կա պես՝ 
լա բո րա տոր պա րապ մունք նե րը [5]: 

Կր թա կան հա մա կար գում վեր ջին տա
րի նե րին ըն թա ցող բուռն փո փո խու թյուն
նե րը նոր հիմ նախն դիր ներ են ա ռա ջադ րել 
կոնկ րետ գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման և ու
սուց ման կա յա ցած հա մա կար գին հետ ևյալ 
հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով: Նախ՝ ա վագ 
դպ րո ցի ձևա վո րու մը և նրա նում բնա գի տա
մա թե մա տի կա կան հոս քե րի առ կա յու թյու նը 
հան րակր թա կան ու սում նա կան հա մա կար
գում մե ծաց նում են ու սում նա կան փոր ձե րի 
դե րը. նոր ու սում նա կան լա բո րա տո րի ա ներ 
են ձևա վոր վում, հնե րը՝ հա մալր վում– վե րա
կազ մա վոր վում են: Ու սում նա կան փոր ձե րի 
ար դի ա կա նաց ման այս գոր ծըն թա ցը հան

գեց րել   է ի րա կան փոր ձե րի հետ մի ա սին 
դպ րո ցա կան և բու հա կան լա բո րա տո րի ա
նե րի հա մալր մա նը նաև հա մա կարգ չային 
փոր ձե րով, որ տեղ ի րա կան եր ևույթ նե րը 
փո խա րին վում են վիր տո ւալ տա րա ծու թյան 
մեջ կա տար վող ա նի մա ցի ոն պրո ցես նե րով: 
Քա նի որ դրանք ա վե լի   է ժան, փոք րա ծա վալ, 
ա րա գա գործ են, այս բնույ թի լա բո րա տո րի
ա նե րում հնա րա վոր   է ա վե լի մեծ քա նա կով 
փոր ձեր դնել, դրանք հա ճա խա կի վա րի ա
ցի ա նե րի են թար կել, մե ծաց նել կա տար վող 
չա փում նե րի ճշ տու թյու նը: Լա բո րա տո րի ա
նե րի նման վե րա զի նու մը հան գեց րել   է լա
բո րա տոր աշ խա տանք նե րի՝ ան գամ բնույ թի 
փո փոխ մա նը. ե թե նախ կի նում լա բո րա տոր 
պա րապ մունք նե րը հիմ նա կա նում ծա ռա
յում   է ին կոնկ րետ գի տե լիք նե րի մա տուց ման՝ 
լի նե լով դրանց ստուգ ման և ցու ցադրման 
մի ջոց, ա պա նշ ված փո փո խու թյուն նե րի ար
դյուն քում դրանք հա ջո ղու թյամբ կա րող են 
ծա ռայել նաև այս կամ այն բաժ նի ը նդ հան
րաց ման, ան գամ միջ բաժ նային կա պե րի 
ցու ցադր ման հա մար: 

Քա նի որ հա մա կարգ չային « փոր ձե րում» 
ի րա կան եր ևույ թը փո խա րին վում   է իր մո
դե լով, կա ղա պար ված քով, ո ւս տի այդ պի սի 
փոր ձե րով ու սում նա սի րում ե նք ոչ թե եր ևույ
թը, այլ մեր կազ մած և վիր տո ւալ տա րա ծու
թյուն տե ղա փոխ ված նրա մո դե լը: Այս պի սի 
փոր ձե րով ո ւղ ղա կի ան հնար   է եր ևույ թի վե
րապր ման զգա ցո ղու թյու նը, ո րը, մեր կար
ծի քով, ա մեն մի ու սում նա կան փոր ձի հիմ
նա կան և ա մե նա կար ևոր բա ղադ րիչն   է: 
Ա մեն ևին   էլ չմեր ժե լով ա նի մա ցի ոն, վիր տո
ւալ փոր ձե րի վե րը նշ ված ու   է լի բազ մա թիվ 
այլ դրա կան կող մե րը, ո րոնց մա սին չնշ վեց, 
պետք   է կար ևո րել ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում հա մա կարգ չային փոր ձե րը հնա
րա վո րու թյան դեպ քում ի րա կան փոր ձե րի 
հետ հա մադ րե լու պրակ տի կան: Պետք   է 
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աշ խա տել, որ թե՛ դպ րո ցա կան և թե՛ բու հա
կան ֆի զի կայի լա բո րա տո րի ա նե րում առ կա 
լի նեն ի նչ պես հա մա կարգ չային փոր ձե րի 
ծրագ րային փա թեթ նե րը, այն պես   էլ դրանց 
ի րա կան, սար քե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող 
տար բե րակ նե րը:

 Այդ ի մաս տով կար ևոր   է դառ նում նշված 
լա բո րա տո րի ա նե րում ը նդ հան րաց նող բնույ
թի փոր ձե րը ի րա կան սար քա վո րում նե րի 
մի ջո ցով կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Ստորև ներ կա յաց նում ե նք, թե ի նչ պես մեկ 
փոր ձա րա րա կան սար քի մի ջո ցով կա րե լի   է 
ի րա կա նաց նել մե խա նի կայի ո ղջ դա սըն թա
ցի կրկ նու թյու նը, և ան գամ միջ բաժ նային 
ը նդ հան րա ցում ներ կա տա րել: Խոս քը բա
լիս տիկ ճո ճա նա կի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող 
փոր ձե րի մա սին   է (տե՛ս նկ. 1): 

Նկ.1
Մեր կող մից գտա գործ վել   է PHYWE ֆիր

մայի 11229.00 մո դե լի սար քը, որ լի նե լով 
փոք րա ծա վալ՝ ճշգ րիտ չա փում ներ   է ա պա
հո վում: Այն կազմ ված   է պատ վան դա նից (1), 
ան կյու նա չա փից (2), ե րեք տար բեր սեղ մում
նե րի հա մար նա խա տես ված զս պա նա կա վոր 
ա տր ճա նա կից (3),   է լեկտ րո նային վայր կյա
նա չա փից (4), նույն չա փի (մմ), բայց տար բեր 
զանգ ված նե րի գն դիկ նե րի հա վա քա ծո ւից 
(5), գն դիկ նե րի ըն դուն ման բնի կով ճո ճա նա
կից (6) և վեր ջի նիս շեղ ման ան կյու նը ֆիք սող 
պլաստ մա սե ամ րա կից (7): 

Նշ ված սար քի մի ջո ցով վերց նե լով տար
բեր ել քային տվյալ ներ՝ հնա րա վոր   է ի րա կա
նաց նել տար բեր փոր ձեր, ի նչ պես օ րի նակ` 

•  Ո րո շել ա րա գըն թաց մարմ նի ա րա
գու թյու նը, 

•  Ս տու գել մե խա նի կա կան   է ներ գի այի, 
իմ պուլ սի և իմ պուլ սի մո մեն տի պահ
պան ման օ րենք նե րը, 

•  Ո րո շել մա թե մա տի կա կան և ֆի զի
կա կան ճո ճա նակ նե րի տա տան ման 
պար բե րու թյուն նե րը, 

•  Ո րո շել մարմ նի ի ներ ցի այի մո մեն տը, 
•  Ո րո շել ան կյան տակ նետ ված մարմ

նի շարժ ման կի նե մա տի կա կան զա
նա զան պա րա մետ րեր և այլն: 

Ըն դու նե լով, որ բա խու մից հե տո գն դի կը 
և ճո ճա նա կը շարժ վում են որ պես ամ բող ջու
թյուն (բա ցար ձակ ոչ ա ռաձ գա կան բա խում), 
կա րող ե նք ո րո շել զանգ վա ծով գն դի կից և 
զանգ վա ծով ճո ճա նա կից կազմ ված հա մա
կար գի պո տեն ցի ալ   է ներ գի ան ա ռա վե լա
գույն շեղ ման վի ճա կում.

Այս տեղ –ը հա մա կար գի ծան րու թյան 
կենտ րո նի բարձ րա ցումն   է հաշ ված հա վա
սա րակշ ռու թյան վի ճա կից, ո րն ար տա հայտ
վել   է ճո ճա նա կի  եր կա րու թյան և ա ռա վե
լա գույն շեղ ման  ան կյան մի ջո ցով: Քա նի 
որ հա մա ձայն լրիվ մե խա նի կա կան   է ներ գի
այի պահ պան ման օ րեն քի՝ այս պո տեն ցի
ալ   է ներ գի ան հա վա սար   է բա խու մից ան մի
ջա պես հե տո գն դիկ– ճո ճա նակ հա մա կար գի 
կի նե տիկ   է ներ գի ային, ա պա 

որ տեղ –ն գն դիկ– ճո ճա նակ հա մա կար
գի ա րա գու թյունն   է բա խու մից ան մի ջա պես 
հե տո: Նշ ված պա հին հա մա կար գի իմ պուլ սի 
հա մար կու նե նանք. 

Բախ ման պա հին կի րա ռե լով շարժ ման 
քա նա կի պահ պան ման օ րեն քը՝ կա րող ե նք 
այդ պա հին ո րո շել գն դի կի գ ա րա գու թյու նը, 
ո րը մեծ ճշ տու թյամբ կա րող ե նք հա մա րել 
հա վա սար զս պա նա կա վոր ա տր ճա նա կից 
նրա ար ձակ ման ա րա գու թյա նը (ա տր ճա նա
կի ել քից մինչև ճո ճա նա կի հա վա սա րակշ ռու
թյան դիրք հե ռա վո րու թյու նը ըն դա մե նը մի 
քա նի սան տի մետր   է)` 

 
Այս պի սով, չա փե լով ճո ճա նա կի ա ռա

վե լա գույն շեղ ման  ան կյու նը, օ գտ վե լով 
սար քի գոր ծի քային հաս տա տուն նե րից և կի
րա ռե լով   է ներ գի այի և իմ պուլ սի պահ պան
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ման օ րեն քե րը, ո րոշ վում   է գն դի կի շարժ ման 
ա րա գու թյու նը: Ել նե լով (1) –ից՝ կա րե լի   է կա
ռու ցել  կախ ման գրա ֆի կը, ա պա փորձ
նա կա նո րեն ստու գել այն, քա նի որ սար քը 
թույլ   է տա լիս փո խել գն դա կի ա րա գու թյու նը: 

Ն կա տենք, որ բա լիս տի կա կան հե տա
զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ հրա զե նային 
գնդակ նե րի ա րա գու թյան ո րոշ ման լայ նո րեն 
կի րառ վող այս մե թո դը ֆի զի կայի դպ րո ցա
կան և բու հա կան լա բո րա տո րի ա նե րում բա
լիս տի կա կան ճո ճա նա կի մի ջո ցով ի րա կա
նաց վող հիմ նա կան փորձն   է: Մինչ դեռ, ե թե 
հայտ նի լի ներ գն դա կի ա րա գու թյու նը, ա պա 
հա մա պա տաս խան չա փում նե րի և հա կա
դարձ գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով կա րե լի 
կլի ներ հա մոզ վել իմ պուլ սի և լրիվ մե խա նի
կա կան   է ներ գի այի պահ պան ման օ րենք նե
րի ճշ մար տա ցի ու թյան մեջ: Կի րառ վող սար
քում   է լեկտ րո նային վայր կյա նա չա փի մի ջով 
ան ցնե լիս եր կու լու սային ազ դան շան նե րի 
միջև ըն կած ժա մա նա կի գրան ցու մով ո ւղ ղա
կի ո րեն և մեծ ճշ տու թյամբ ո րոշ վում   է գն դի կի 
թռիչ քի սկզբ նա կան ա րա գու թյու նը: Ու նե նա
լով այս տվյա լը և գն դա կի զանգ վա ծը` կա
րե լի   է ճո ճա նա կի շեղ ման ան կյան չափ ման 
մի ջո ցով հա մոզ վել, որ բախ ման ժա մա նակ 
գն դիկ– ճո ճա նակ հա մա կար գի իմ պուլ սը և 
բա խու մից հե տո այդ հա մա կար գի շեղ ման 
ըն թաց քում լրիվ մե խա նի կա կան   է ներ գի ան 
պահ պան վում են: Ա վե լին, քա նի որ գնդիկն 
իր ա րա գու թյու նը ստա նում   է սեղմ ված 
զսպա նա կի պո տեն ցի ալ   է ներ գի այի հաշ վին, 
կա րե լի   է, ի մա նա լով զս պա նա կի  կոշ տու
թյու նը և նրա սեղմ ման  չա փը, փոր ձով 
հա մոզ վել լրիվ մե խա նի կա կան   է ներ գի այի 
պահ պան ման օ րեն քից հետ ևող 

ա ռն չու թյան ի րա վա ցի ու թյան մեջ, գնա
հա տել հնա րա վոր սխալ նե րը –ի և –ի 
տար բեր ար ժեք նե րի դեպ քում: 

Բու հա կան դա սըն թա ցով նա խա տես
վող լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի դեպ քում 
կա րե լի   է ա ռա վել մեծ ճշ տու թյամբ լու ծել 
ա ռա ջադր ված խն դիր նե րը՝ հաշ վի առ նե լով 
պտ տա կան շարժ ման դի նա մի կայից հայտ
նի հա վա սա րում նե րը և օ րենք նե րը: Բանն 
այն   է, որ ա րա գու թյան ո րոշ ման (1) բա նաձ

ևը չնա յած բա վա կան լավ հա մա պա տաս խա
նում   է չա փում նե րի ար դյունք նե րին, սա կայն, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, մո տա վոր   է: Ա րա գու թյան 
ո րոշ ման ա վե լի ճշգ րիտ բա նաձև կա րե լի   է 
ստա նալ՝ հա մա կար գի կի նե տիկ   է ներ գի ան 
ներ կա յաց նե լով որ պես ֆի զի կա կան ճո ճա
նա կի կի նե տիկ   է ներ գի ա. 

Այս տեղ –ն ճո ճա նա կի և նրա մեջ խր
ված գն դի կի հա մա տեղ ի ներ ցի այի մո
մենտն   է պտտ ման հո րի զո նա կան ա ռանց
քի (կախ ման կե տի) շուր ջը, –ն նրանց 
հա մա տեղ շարժ ման ան կյու նային ա րա գու
թյունն   է: Այս տեղ նկա տի ե նք ու նե ցել նաև 
այն հան գա ման քը, որ իմ պուլ սի  մո մեն տը 
այդ մե ծու թյուն նե րի հետ կապ ված   է  
ա ռն չու թյամբ: Ե թե այս տե ղից ո րո շենք ճո
ճա նակ–գն դիկ հա մա կար գի իմ պուլ սի մո
մեն տը՝ , ա պա օ գտ վե լով իմ պուլ սի 
մո մեն տի պահ պան ման օ րեն քից՝ այն կա րող 
ե նք հա վա սա րեց նել հար վա ծի պա հին նույն 
պտտ ման ա ռանց քի նկատ մամբ գն դի կի ու
նե ցած իմ պուլ սի մո մեն տին. , 
որ տեղ –ն գն դի կի հե ռա վո րու թյունն   է 
կախ ման կե տից այն պա հին, ե րբ գն դի կը 
հաս նում   է ճո ճա նա կին, –ն այդ պա հին 
գնդի կի ա րա գու թյունն   է: Ար դյուն քում գնդի
կի ճշտ ված ա րա գու թյան հա մար կս տա
նանք.

 
Այս տեղ –ն կա րող   է վերց վել որ պես գոր

ծի քային հաս տա տուն [6], սա կայն կա րող   է 
նաև ո րոշ վել ֆի զի կա կան ճո ճա նա կի տա
տա նում նե րի պար բե րու թյան 

 բա նաձ ևից. 

Այս պի սով. 
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 Ներ մու ծենք գն դա կի ա րա գու թյան ո րոշ
ման մո տա վոր  և ճշգ րիտ  ա րա գու թյուն
նե րը կա պող ո ւղղ ման  գոր ծա կի ցը հետ ևյալ 
ա ռն չու թյամբ.  : Նկա տի ու նե նա լով 
վե րը բեր ված բա նաձ ևե րը՝ ո ւղղ ման  գոր
ծա կի ցը կա րող ե նք ներ կա յաց նել այս պես.

Նշա նա կենք –ով բեր ված մա թե մա տի
կա կան ճո ճա նա կի եր կա րու թյու նը (դա այն 
մա թե մա տի կա կան ճո ճա նակն   է, ո րի պար
բե րու թյու նը հա վա սար   է տր ված ֆի զի կա
կան ճո ճա նա կի պար բե րու թյա նը և հետ ևա
բար ո րոշ վում   է 

բա նաձ ևով): Այդ դեպ քում  գոր ծա կի ցը 
կա րող ե նք ներ կա յաց նել որ պես. 

ո րից հետ ևում   է, որ այն եր ևա կա յա կան 
փոր ձում, ե րբ օգ տա գործ վում   է կե տային 
գնդիկ, ի սկ ճո ճա նա կը մա թե մա տի կա կան   է, 
նշ ված ե րեք չա փե րը հա մընկ նում են, և 

: Գն դի կի վեր ջա վոր չա փե րով և ճո
ճա նա կի ոչ մա թե մա տի կա կան լի նե լու հան

գա ման քով պայ մա նա վոր ված ո ւղ ղում նե րը, 
այս պի սով, կա րող ե նք հեշ տու թյամբ հաշ վի 
առ նել՝ ի մա նա լով մեծ ճշ տու թյամբ ո րոշ վող 

 մե ծու թյուն նե րը: 
Ե թե փոր ձի հա մար ե լա կե տային տվյալ

նե րում վերց նենք գն դի կի սկզբ նա կան ա րա
գու թյու նը, ո րը, ի նչ պես նշ վեց, կի րառ վող 
սար քում   է լեկտ րո նային վայրկյե նա չա փի 
մի ջով ո ւղ ղա կի ո րեն և մեծ ճշ տու թյամբ ո րոշ
վում   է, ի նչ պես նաև գն դա կի զանգ վա ծը, 
ա պա կա րե լի   է ճո ճա նա կի շեղ ման ան կյան 
չափ ման մի ջո ցով հեշ տու թյամբ ստու գել 
նաև իմ պուլ սի մո մեն տի պահ պան ման օ րեն
քը, ո րո շել հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան 
ճո ճա նա կի տա տան ման պար բե րու թյու նը: 

Քա նի որ PHYWE ֆիր մայի 11229.00 մո
դե լի սար քը հնա րա վո րու թյուն   է ըն ձե ռում 
նաև գն դի կը կրա կող սար քը տար բեր ան
կյուն նե րի տակ ո ւղ ղոր դել, ա պա ոչ բարդ 
լրա ցու ցիչ հար մա րանք ներ կի րա ռե լով և 
օ գտ վե լով հո րի զո նի նկատ մամբ ան կյան 
տակ նետ ված մարմ նի շար ժու մը նկա
րագ րող բա նաձ ևե րից՝ կա րե լի   է ստու գել 
դրան ցից ցան կա ցա ծը: Մաս նա վո րա պես, 
գն դի կի տր ված ա րա գու թյան դեպ քում ֆիք
սե լով թռիչ քի հա սո ղու թյան և ա ռա վե լա գույն 
բարձ րու թյան ար ժեք նե րը՝ կա րե լի   է ստու գել 
այդ մե ծու թյուն նե րի ո րոշ ման բա նաձ ևե րի 
ճշ տու թյու նը: Փո փո խե լով գն դի կի զանգ վա
ծը՝ կա րե լի   է պար զել օ դի դի մադ րու թյան 
ազ դե ցու թյու նը գն դի կի շարժ ման վրա:
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ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ПОВ ТО РЕ НИЯ КУР СА МЕ ХА НИ КИ ПРИ ПО МО ЩИ КОМП ЛЕК СА 
ОПЫ ТОВ НА БАЛ ЛИ СТИЧС КОМ МА ЯТ НИ КЕ

А. ПА ПО ЯН, Н. ИС ПИ РЯН

В дан ной статье опи сы ва ют ся се рии опы тов на бал ли сти че ком ма ят ни ке, при по мо щи 
ко то рых мож но ор га ни зо вать пов то ре ние кур са ме ха ни ки. При ве ден ные опы ты и со от ветст
ву ю щие рас сче ты поз во ля ют оп ре де лить ско рость быст род ви жу ще го ся те ла, про ве рить за
ко ны сох ра не ния ме ха ни чес кой энер гии, им пуль са и мо мен та им пуль са, оп ре де лить пе ри
о ды ко ле ба ний фи зи чес ко го и ма те ма ти чес ко го ма ят ни ков, мо мент им пуль са те ла, а так же 
пос чи тать раз лич ные ки не ма ти чес кие па ра мет ры те ла, бро шен но го под уг лом к го ри зон ту. 

REVIEW OF THE MECHANICS MATERIALS VIA SERIES OF EXPERIMENTS WITH 
BALLISTIC PENDULUM 

A. PAPOYAN, N. ISPIRYAN 

The set of experimental works with ballistic pendulum is developed in the article which focus
es on the effective repeating of the various subjects of mechanics. Suggested laboratory works 
and calculations enable the students to determine the velocity of the rapidly moving body, the 
periods of oscillations of the physical and mathematical pendulums, the angular momentum of 
the body, various kinematics parameters for projectile. Shown that it is possible to investigate the 
mechanical energy conservation law, the linear momentum and the angular momentum conser
vation laws via experiments on ballistic pendulum.
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Ա ՆԻ ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ 

«ԻՄ ԴՊ ՐՈՑ» ԿԱՅ ՔԻ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ԿԻ ՐԱ ՌՈՒՄՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 

Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ 
(ՀՀ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐԻ ՅՈ ԹԵ ՐՈՐԴ 

ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ) 
Աշ խար հագ րու թյու նը հան րակր թա

կան մի ակ ա ռար կան   է, ո րն ան մի ջա կան 
պատ կե րա ցում   է տա լիս Ե րկ րի՝ որ պես 
մարդ կու թյան ը նդ հա նուր տան և նրա վրա 
մարդ կային հա սա րա կու թյան տա րած
քային կազ մա կերպ ման մա սին1: Չնա յած 
աշ խար հագ րու թյան վե րոն շյալ յու րա հատ
կու թյուն նե րին՝ ներ կա յումս նկատ վում   է աշ
խար հագ րու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման կա րիք՝ 
հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կա կից կր թու թյա
նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը2:

Սույն հոդ վա ծում ան դրա դարձ   է կա
տար վել 7–րդ դա սա րա նում ներ կա յաց ված 
« Հա սա րա կա կան աշ խար հագ րու թյուն. աշ
խարհ» դա սըն թա ցի ու սուց ման ար դյու նա
վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Նշ ված դա սըն
թա ցի ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված   է 
վեր ջի նիս բո վան դա կու թյամբ և դպրո
ցա կան աշ խար հագ րու թյան մեջ ու նե ցած 
ա ռանց քային տե ղով: Այս տեղ նե րառ ված 
են հա սա րա կա կան աշ խար հագ րու թյան 
հի մունք նե րը, և ու սում նա սիր վում են մար
դո լոր տի, մար դու տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան վե րա բե րյալ թե մա ներ, որ տեղ 
քն նարկ վում են դպ րո ցա կան նե րի հա մար 
ան ծա նոթ, վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյան 
տար րեր պա րու նա կող թե մա ներ)՝ հա ղոր
դա կից դարձ նե լով նրանց աշ խար հի քա ղա
քա կան բա ժան մա նը, աշ խար հի բնակ չու

1  Հան րակր թա կան հիմ նա կան դպ րո ցի «Աշ խա հագ րու
թյուն»  (6–8–րդ  դա սա րան ներ)  և  « Հա յաս տա նի  աշ խար
հագ րու թյուն»  (9–րդ դա սա րան) ա ռար կա նե րի  չա փո րո
շիչ ներ և ծրագ րեր, ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի հրա ման, N49 Ա/Ք, 
2012,էջ  2–3  http://curricula–depot.gei.de/bitstream/handle/1
1163/2180/791501744_2013_A.pdf?sequence=2
2 https://www.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo  21st 
Century Education 
https://en.unesco.org/node/265600  Sustainable  Development 
Goal 4 and its targets

թյան բազ մա զա նու թյա նը, հա մաշ խար հային 
տն տե սու թյան ձևա վոր մա նը, դրա կա ռուց
ված քին, զար գաց ման նա խադ րյալ նե րին և 
ար դի հիմ նախն դիր նե րին: Ի նչ պես նկա տե
լի   է, դա սըն թացն աչ քի   է ը նկ նում հա գե ցած 
բո վան դա կու թյամբ, ո րն ար դյու նա վետ մա
տուց ման մի ջոց նե րից մեկն   է տա րա տե սակ 
վար ժու թյուն նե րի ու ա ռա ջադ րանք նե րի ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում: Ու սում նա սի րե լով 
հրա պա րա կի վրա առ կա գրա կա նու թյու նը՝ 
նկա տե ցինք, որ սահ մա նա փակ են 7–րդ 
« Հա սա րա կա կան աշ խար հագ րու թյուն. Աշ
խարհ» դա սըն թա ցի յու րա քան չյուր թե մային 
հար մա րեց ված ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են կա՛մ աշ խա տան քային 
տետ րե րում, կա՛մ շտե մա րան նե րի և խնդ
րագր քե րի ա ռան ձին բա ժին նե րում: 

Ել նե լով վե րը շա րադր վա ծից՝ կար ծում 
ե նք, որ ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը նոր շունչ 
կա րող   է հա ղոր դել դպ րո ցա կան աշ խար
հագ րու թյա նը՝ հեն վե լով տե ղե կատ վա կան 
գրա գի տու թյան զար գաց ման և դպ րո ցա
կան նե րի՝ դե պի հա մա կարգ չային ծրագ րերն 
ու նե ցած հե տաքրք րու թյուն նե րի վրա: Այս 
պա րա գա յում կար ևո րում ե նք «Իմ դպ րոց» 
կայ քի (http://www.imdproc.am) հնա րա վո րու
թյուն նե րը, որ տեղ ներ կա յաց ված են մեր կող
մից հե ղի նա կած ա ռա ջադ րանք նե րը՝ նվիր
ված 7–րդ դա սա րա նի « Հա սա րա կա կան 
աշ խար հագ րու թյուն. աշ խարհ» դա սըն թա ցի 
յու րա քան չյուր թե մային: Ա ռա ջադ րանք նե րը 
մշակ վել ե ն՝ հաշ վի առ նե լով աշ խար հագ րու
թյան ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը, ներ
կա յումս կի րառ վող դա սագր քի ա ռանձ նա



68

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

հատ կու թյուն նե րը1, 7–րդ դա սա րան ցի նե րի 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
աշ խար հագ րու թյան դա սա վանդ ման մեր 
փոր ձը « Շի րա կա ցու  ճե մա րան» մի ջազ գային 
գի տակր թա կան հա մա լի րում, հա մա ցան ցի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ խթա նե լով 
դպ րո ցա կան նե րի հե տա զո տա կան, մտա
ծա կան՝ վեր լու ծա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

«Իմ դպ րոց» կայ քի կա ռուց ված քին հա
մա պա տաս խան՝ յու րա քան չյուր թե մայի 
շրջա նակ նե րում ներ կա յաց վել   է տե սա
կան դա սա նյութ (տեքստ՝ հա մալր ված 
նկար նե րով, քար տեզ նե րով, տե սա հո լո
վակ նե րով, գծա պատ կեր նե րով, ա ղյու
սակ նե րով, խնդիր նե րով), ի նչ պես նաև 
թե մա նե րին հա մա պա տաս խան հե տաքրք
րա շարժ տա րա տե սակ ա ռա ջադ րանք ներ 
և դրանց լու ծում ներ: Վեր ջին ներս նե րա
ռում են ի նչ պես փաս տա ցի գի տե լիք նե րի 
ստու գում, այն պես   էլ վե րոն շյալ կա րո
ղու թյուն նե րի կի րա ռում: Ա ռա ջադ րանք
նե րը ստեղծ վել են «GenExis» ծրագ րով, 
ո րը գե նե րաց նում   է բազ մա թիվ տար բե
րակ ներ՝ կան խե լով ար տագ րու թյուն նե րը2: 
Ա ղ յու սակ 1 –ում ներ կա յաց ված   է 7–րդ դա
սա րա նի աշ խար հագ րու թյան ա ռա ջադ
րանք նե րի կազ մը, ը ստ ո րի՝ դա սըն թա ցի 
բո վան դա կու թյու նը քն նարկ ված   է 8 թե
մայի (16 են թա թե մայի) շր ջա նակ նե րում, 
ո րոնց կազ մում տր ված են մոտ եր կու 
հա րյուր գործ նա կան ա ռա ջադ րանք ներ՝ 
բազ մա թիվ տար բե րակ նե րով՝ ը նդ գրկե լով 
7–րդ դա սա րա նի « Հա սա րա կա կան աշ
խար հագ րու թյուն (Հա վել ված, Ա ղյու սակ 
1): Աշ խարհ» դա սըն թա ցի բո վան դա կային 
մի ջու կը: Ա ռա ջադ րանք նե րի ստեղծ ման 
ըն թաց քում ա ռաջ նորդ վել ե նք դպ րո ցա
կան աշ խար հագ րու թյան մեջ ար դեն օգ
տա գործ վող վար ժու թյուն նե րի նմուշ նե
րով, ո րոնք ա վան դա բար կի րառ վում են 
և՛ ըն թա ցիկ, և՛ թե մա տիկ գնա հատ ման 
ըն թաց քում, ի նչ պես նաև ա վար տա կան 
քն նու թյուն նե րի ըն թաց քում՝ հան դի պե լով 
1  Ռ.  Մար գա րյան,  Մ.  Մա նա սյան,  Գ.  Հով հան նի սյան 
և  ու րիշ ներ,  Աշ խար հագ րու թյուն  7,  դա սա գիրք,  Եր., 
« Ման մար», 2013, 176   էջ:
2 http://www.imdproc.am/info/mermasin#f1
https://www.youtube.com/watch?v=5GTwaOaWqsQ&index
=8&list=PLC618222776A7A865 GenExis, Редактор – работа 
с текстом, генерация

ու սում նաօ ժան դակ գրա կա նու թյան մեջ3:
Ս տեղ ծել ե նք նաև նոր ա ռա ջադ րանք

ներ՝ հաշ վի առ նե լով աշ խար հագ րու թյան 
և կր թու թյան զար գաց ման ար դի մի տում
նե րը, հե ռա վար ու սուց ման սկզ բունք նե րը4: 
Օ րի նակ նե րը ներ կա յաց ված են տար բեր 
բար դու թյան ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով 
(Հա վել ված, Նկար 1): Հարկ   է նշել, որ վե րո
հի շյալ ա ռա ջադ րանք նե րը գործ նա կա նում 
կի րառ վում են նաև այժմ՝ հա սա նե լի լի նե լով 
«Իմ դպ րոց» կայ քի օգ տա տե րե րի հա մար: 
Ա ռա ջադ րանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ու սու ցիչ նե րին խնայե լու ժա մա նակ, 
օգ տա գոր ծե լու տա րաբ նույթ վար ժու թյուն
ներ, կա տա րե լու ըն թա ցիկ և թե մա տիկ ստու
գում ներ, բարձ րաց նե լու դպրո ցա կան նե րի 
ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կը, ան հա
տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու, բարձ րաց
նե լու ա ռար կայի նկատ մամբ հե տաքրքր
վա ծու թյու նը, խթա նե լու դպ րո ցա կան նե րի 
վեր լու ծա կան, մտա ծա կան, հե տա զո տա
կան, ստեղ ծա գոր ծա կան, հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը: Հա վե լենք, որ տր ված են 
նաև մե թո դա կան հանձ նա րա րա կան ներ, 
ա ռա ջադ րան քի ի րա կա նաց ման հրա հանգ
ներ դպ րո ցա կան նե րի հա մար, ո րոնք հս տա
կեց նում են և՛ ու սուց չի, և՛ դպ րո ցա կան նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րը: 

Այս պի սով՝ «Իմ դպ րոց» կայ քում տե ղա
կայ ված 7–րդ դա սա րա նի ա ռա ջադ րանք նե
րի կի րա ռու մը կա րող   է խթա նել դպ րո ցա
կան նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ 
ար դի ա կա նաց նե լով աշ խար հագ րու թյան 

3  Լ. Աս լա նյան, Ս. Սարգ սյան, Աշ խար հագ րու թյուն, 9–
րդ դա սա րա նի ա վար տա կան քն նա կան թես տե րի ժո ղո
վա ծու, Եր., « Զան գակ», 2012, 54   էջ: 
Ա.  Խա չատ րյան,  Աշ խար հագ րու թյան  խնդ րա գիրք.  ու
սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ, Եր., «Ար ևիկ», 2012, 96   էջ: 
Ա.  Խա չատ րյան,  Աշ խար հագ րու թյուն,  ու սում նաօ ժան
դակ ձեռ նարկ, Եր., «Է դիթ պրինտ», 2016, 367   էջ:
Մ. Մա նա սյան, Գ.  Հա րու թյու նյան, Աշ խար հագ րու թյուն, 
Հան րակր թա կան  դպ րո ցի  պե տա կան  ա վար տա կան  և 
մի աս նա կան քն նու թյուն նե րի թես տային ա ռա ջադ րանք
ներ, Եր., « Զան գակ 97», 2012, 160   էջ:
Տ. Սարգ սյան, Մ. Գաս պա րյան, Աշ խար հագ րու թյուն,  9–
րդ  դա սա րա նի  ա վար տա կան  քն նու թյուն նե րի  նա խա
պատ րաստ ման հա մար, Եր., « Զան գակ 97», 2010, 60   էջ:
4  https://www.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo  21st 
Century Education
https://www.youtube.com/watch?v=5GTwaOaWqsQ&index
=8&list=PLC618222776A7A865 GenExis, Редактор – работа 
с текстом, генерация
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ու սուց ման գոր ծըն թա ցը և կողմ նո րոշ վե լով ոչ մի այն գի տե լի քի ստու գու մը, այլև կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցու մը:

 Հա վել ված 1 
Ա ղյու սակ 1. «Իմ դպ րոց» կայ քում աշ խար հագ րու թյան ա ռա ջադ րանք նե րի թե մա տիկ 

բո վան դա կու թյու նը (7–րդ դա սա րան)

Թե մա Են թա թե մա

I. Աշ խար հի քա ղա քա կան բա ժա նու մը Աշ խար հի քա ղա քա կան բա ժա նու մը, Աշ խար
հի քա ղա քա կան քար տե զը
Աշ խար հի պե տու թյուն նե րի խմ բա վո րու մը

II. Աշ խար հի բնակ չու թյու նը Աշ խար հի բնակ չու թյան թի վը, շար ժը
Բ նակ չու թյան տե ղա բաշ խումը
Բ նակ չու թյան կազ մը
Տա րաբ նա  կե ցումը

III.  Աշ խար հի բնա կան ռե սուրս նե րը 
և բնա կան պայ ման նե րը

Աշ խար հի բնա կան ռե սուրս նե րը և բնա կան 
պայ ման նե րը
Աշ խար հի բնա կան ռե սուրս նե րի տե ղա բաշ
խու մը

IV. Հա մաշ խար հային տն տե սու թյուն Ազ գային տն տե սու թյուն: ԱԱԲ
Հա մաշ խար հային տն տե սու թյունը

V. Ար դյու նա բե րու թյուն Ար դյու նա բե րու թյուն. ը նդ հա նուր բնու թա գի րը
Մե տա ղա ձու լու թյուն, մե քե նա շի նու թյուն, քի մի
ա կան ար դյու նա բե րու թյուն և ա րդ. այլ ճյու ղեր

VI. Գյու ղատն տե սու թյուն Բու սա բու ծու թյուն և ա նաս նա պա հու թյուն

VII. Տ րանս պորտ Տ րանս պորտ և կապ
Տ րանս պոր տային մի ջազ գային գլ խա վոր ու ղի
նե րը

VIII. Ս պա սարկ ման ո լորտ Ս պա սարկ ման ո լորտ. ը նդ հա նուր բնու թա գի
րը և ճյու ղե րը

Աղ բյու րը 1 
Ն կար 1. «Իմ դպ րոց» կայ քում աշ խար հագ րու թյան ա ռա ջադ րանք նե րի նմուշ ներ

1 http://www.imdproc.am/p/ashkharhagrutyun/7–dasaran
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1. «Աշ խար հագ րա կան խճան կար» (հեշտ 
ա ռա ջադ րանք): 

2. Զբո սաշր ջու թյուն: Լրաց րո՛ւ, թե որ ե րկ
րում   է նկա րում պատ կեր ված տե սար ժան վայ
րը (մի ջին բար դու թյուն):

 Պա տաս խան՝–––––––––––––––––:

3. Նշի՛ր ո ւր վագ ծային քար տե զում 1 թվին 
հա մա պա տաս խան պե տու թյու նը և նրա մայ
րա քա ղա քը (բարդ ա ռա ջադ րանք):

4. Օ գտ վե լով տր ված քար տե զից՝ գրի՛ր 2 
թ վով նշ ված պե տու թյան ա նու նը և ն շի՛ր ն րան 
հա մա պա տաս խան ե րկ րի բնակ չու թյան վե
րար տադ րու թյան տի պը (բարդ ա ռա ջադ րանք):

5. Տր ված պատ կեր նե րից նշի՛ր այն նկա րը, ո րը վե րա բե րում   է ք րիս տո նե ու թյա նը (հեշտ 
ա ռա ջադ րանք):

6. Տեխ նի կա կան մշա կա բույ սեր: Գտի՛ր, թե ն կա րում պատ կեր ված բույ սը մշա կա բույ
սե րի ո ՞ր խմ բին   է պատ կա նում (թե լա տու, շա քա րա տու, կաու չու կա տու, ե թե րա յու ղա տու), 
և գրի՛ր բույ սի ա նու նը (բարդ ա ռա ջադ րանք):

Ա ռա ջադ րանք նե րը կազմ վել են մեր կող մից. http://www.imdproc.am/p/ashkharha
grutyun/7–dasaran/gyughatntesutyun–18710/busabutsutyun–anasnapahutyun–18711/re–
93502f37–cb93–4014–bc80–5556b8f7525a 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ ВЕБ–САЙТА «МОЯ ШКОЛА» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

(В СЕДЬМЫХ КЛАССАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РА)
А. МКРТУМЯН

Школьный предмет седьмого класса “Социальная география: Мир” является ключевым 
разделом школьной географии в РА. С целью модернизации и улучшения учебного процесса 
этого предмета мы разработали множество практических задач в соответствии со всеми 
темами курса. Задачи, доступные на веб–сайте «Моя школа» (http://www.imdproc.am), 
ориентированы не только на проверку знаний учащихся, но и на развитие их навыков 
мышления, коммуникационных, исследовательских и творческих умений.

THE IMPLEMENTATION OF TASKS OF THE WEBSITE “MY SCHOOL” TO EMPOWER 
EFFECTIVENESS OF GEOGRAPHY TEACHING PROCESS 

(7NT GRADE, SECONDARY SCHOOLS IN RA)
A. MKRTUMYAN 

In secondary education in Armenia, “Social Geography– the World”, plays a significant role 
in the process of studying Geography. Thus, to make its teaching process more effective and 
modern, we have developed a range of practical tasks based on the subject content, which are 
available on the website “My School” (http://www.imdproc.am). The tasks are aimed at not only 
checking students’ knowledge, but also developing their thinking, creative, communicative and 
research skills. 
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ԵՐ ՎԱՆԴ ՍԵ ՐՈԲՅԱՆ 
ՎԱՐ ԴԱՆ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ 
 ԽԱ ՉԱ ՏՈՒՐ ՍՈԻԼ ԹԱՆՅԱՆ

 ԴԻ ՆԱ ՄԻ ԿԱՅԻ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾ ՄԱՆ 
Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Ֆի զի կայի խն դիր նե րի հա մար չկա և 
չի   էլ կա րող լի նել լուծ ման հա մա պի տա
նի ե ղա նակ, սա կայն տար բեր բա ժին նե րի 
խնդիր նե րի ա ռան ձին խմ բե րի հա մար հնա
րա վոր   է կազ մել լու ծում նե րի ալ գո րիթմ ներ: 
Ո րոշ բա ժին նե րին հա մա պա տաս խա նող 
ալ գո րիթմ նե րը կա րող են լի նել այն քան ը նդ
հա նուր, որ դրանց շր ջա նա կում հնա րա վոր 
լի նի լու ծել բաժ նի խն դիր նե րի գե րակ շիռ 
մա սը: Բո լոր այն խն դիր նե րը, ո րոնք լուծ
վում են նշ ված ալ գո րիթմ–ս խե մա նե րի շր ջա
նա կում, ըն դուն ված   է ան վա նել ստան դարտ 
խն դիր ներ: Ոչ ստան դարտ կամ օ լիմ պի ա
կան են հա մար վում այն խն դիր նե րը, ո րոնք 
դժ վար և գրե թե ան հնար   է լու ծել ը նդ հա նուր 
մո տե ցում նե րի շր ջա նա կում: Ստան դարտ 
խն դիր նե րը և դրանց լուծ ման ալ գո րիթմ նե
րի մշա կու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն 
ֆի զի կայի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, քա նի 
որ նման խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում 
են ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վոր վում կա
յուն ա ռար կա յա կան գի տե լիք ներ և դրանք 
գործ նա կա նում կի րա ռե լու հմ տու թյուն
ներ: Վեր ջին նե րիս բա ցա կա յու թյան դեպ
քում ա նի մաստ   է ա կն կա լել, որ ա շա կեր տը 
կա րո ղա նա լու ծել ոչ ստան դարտ խն դիր
ներ, ո րոնց հա մար ար դեն ան հրա ժեշտ   է 
ստեղ ծա գոր ծա բար կի րա ռել ֆի զի կայի 
օ րենք ներն ու օ րի նա չա փու թյուն նե րը: Հե
տաքր քիր   է, որ տար բեր գի տա մե թո դա կան 
աշ խա տանք նե րում [1–3] փորձ   է ար վում խմ
բա վո րել ո րոշ ոչ ստան դարտ խն դիր նե րը, և 
դրանց լուծ ման հա մար մշակ ված են ը նդ հա
նուր մո տե ցում ներ: Ստորև կներ կա յաց նենք 
դպ րո ցա կան ֆի զի կայի խն դիր նե րի լուծ ման 
ա մե նաընդգր կուն, կար ևոր և ը նդ հա նուր 
մո տե ցում նե րից մե կը` « Դի նա մի կա» բաժ նի 
խն դիր նե րի լուծ ման ալ գո րիթ մը: Եվ այս
պես, դի նա մի կայի խնդ րի լուծ ման ըն թաց
քում.

1.  Պատ կե րում ե նք մար մի նը և նրա 
վրա ազ դող բո լոր ու ժե րը: Դրա հա մար ան
հրա ժեշտ   է գտ նել այն բո լոր մար մին նե րը, 
ո րոնց հետ փո խազ դում   է ու սում նա սիր վող 
մար մի նը: Օ րի նակ՝ Ե րկ րի կող մից մարմ նի 
վրա ազ դում   է ծան րու թյան ու ժը, թե լի կամ 
ձո ղի կող մից՝ լար վա ծու թյան ու ժե րը, հպ ման 
մա կեր ևույ թի կող մից` հա կազ դե ցու թյան և 
շփ ման ու ժե րը և այլն: Ա նհ րա ժեշտ   է սո վո
րող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն ի րո
ղու թյա նը, որ տվյալ մարմ նի վրա ազ դող ու
ժե րի քա նա կը պայ մա նա վոր ված   է նրա հետ 
փո խազ դող մար մին նե րի քա նա կով: 

Ե թե հայտ նի   է մարմ նի ա րա գաց ման 
ո ւղ ղու թյու ն ը, ա պա այն նույն պես պատ կե
րում ե նք:

2. Գ րում ե նք Նյու տո նի ե րկ րորդ օ րեն
քը: Մարմ նի վրա ազ դող բո լոր ու ժե րի ե րկ
րա չա փա կան (վեկ տո րա կան) գու մա րը հա
վա սա րեց նում ե նք մարմ նի զանգ վա ծի և 
ա րա գաց ման ար տադ րյա լին (ե թե մար մի նը 
դա դա րի կամ ո ւղ ղա գիծ հա վա սա րա չափ 
շարժ ման վի ճա կում   է, ա պա վե րը նշ ված 
գու մա րը հա վա սա րեց նում ե նք զրոյի): 

3. Ել նե լով մարմ նի վրա ազ դող ու ժե
րի և ա րա գաց ման ո ւղ ղու թյու նից՝ հար մար 
ձևով տա նում ե նք ը նտր ված ի ներ ցի ալ հաշ
վարկ ման հա մա կար գի դե կար դյան կոոր
դի նա տա կան  ա ռանցք նե րը (սո վո րա բար 
ա ռանցք նե րից մեկն ո ւղ ղում են ա րա գաց
ման վեկ տո րի ո ւղ ղու թյամբ):

4. Գր ված վեկ տո րա կան հա վա սա
րումն ան դամ առ ան դամ պրոյեկ տում ե նք 
ը նտր ված կոոր դի նա տա կան  ա ռանցք նե րից 
յու րա քան չյու րի վրա՝ ստա նա լով սկա լյար 
տես քով գր ված հա վա սա րում նե րի հա մա
կարգ: 

5. Ե թե ստաց ված սկա լյար հա վա սա
րում նե րի հա մա կար գը լու ծե լի   է, ա պա ո րո
շում ե նք պա հանջ վող ան հայ տը: Ե թե այդ 
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հա մա կար գում ան հայտ նե րի թի վը գե րա
զան ցում   է հա վա սա րում նե րի թի վը, ա պա 
ել նե լով խնդ րի ֆի զի կա կան օ րի նա չա փու
թյուն նե րից՝ գրում ե նք ան հայտ նե րը մի
մյանց կա պող նոր հա վա սա րում ներ, մինչև 
հա վա սա րում նե րի հա մա կար գը դառ նա լու
ծե լի: 

6. Ե թե խնդ րում գործ ու նենք մի մյանց 
հետ ո րո շա կի ու ժե րով կապ ված մար մին նե
րի հա մա կար գի հետ, ա պա վեր ևում նշ ված 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րում ե նք 
մար մին նե րից յու րա քան չյու րի հետ, ե րբ ան
հրա ժեշտ   է ո րո շել հա մա կար գում գոր ծող 
ներ քին ու ժը: Ե թե ան հրա ժեշտ   է ո րո շել հա
մա կար գի մար մին նե րի վրա ազ դող ար տա
քին ու ժը, ա պա Նյու տո նի II օ րեն քը գրե լիս 
հա մա կար գը դի տար կում ե նք որ պես մեկ 
ամ բող ջու թյուն՝ բաց թող նե լով ներ քին ու ժե
րը, քա նի որ նրանց վեկ տո րա կան գու մա րը 
հա վա սար   է զրոյի, և դար ձյալ կա տա րում 
վեր ևում նշ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Դա սա վանդ ման փոր ձը ցույց   է տա լիս, 
որ ա վագ դպ րո ցի ֆի զի կայի « Դի նա մի կա» 
բաժ նի «Բ նու թյան ու ժե րը» գլ խի ու սու ցու
մից հե տո սո վո րող նե րից շա տե րը ոչ մի այն 
դժվա րա նում են հա մա կարգ ված մո տե ցում
ներ ցու ցա բե րել խն դիր ներ լու ծե լիս, այլև չու
նեն լի ար ժեք պատ կե րա ցում գործ նա կա նում 
հա ճա խա կի հան դի պող ու ժե րի մա սին: Այդ 
պատ ճա ռով նշ ված գլ խի ա վար տից հե տո 
ցան կա լի   է հա մա կար գել սո վո րող նե րի գի
տե լիք նե րը՝ ըն թացս նրանց հա ղոր դե լով 
լրա ցա կան կար ևոր ին ֆոր մա ցի ա դի նա մի
կայի խն դիր նե րում հա ճա խա կի հան դի պող 
կար ևոր ու ժե րի մա սին: Ա վագ դպ րո ցի ֆի
զի կայի 10–րդ դա սա րա նի դա սագր քի [4] 
« Դի նա մի կա» բաժ նի տե սա կան մա սում և 
ա ռան ձին խն դիր նե րի քն նարկ ման ըն թաց
քում կա պի հա կազ դե ցու թյան ու ժե րը ներ կա
յաց ված են նվա զա գույն ան հրա ժեշ տու թյան 
չա փով: Այ նու հետև, նշ ված հար ցե րին ան
դրա դարձ   է կա տար վում ար դեն «Ս տա տի
կա» բաժ նի §42 –ում, որ տեղ հա մա ռոտ, բայց 
հա մա կարգ ված ներ կա յաց վում են ի նչ պես 
կա պի հա կազ դե ցու թյան ու ժե րը, այն պես   էլ 
ի դե ա լա կան կա պի ու ժե րի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Նման հա մա կարգ ված և մի 
փոքր   էլ ա վե լի ման րա մասն ներ կա յա ցու մը 
ան հրա ժեշտ   է նաև դի նա մի կայի խն դիր
նե րի հմուտ լուծ ման հա մար: Հատ կա պես 

կար ևոր   է ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց նել 
թե լի լար ման և հե նա րա նի հա կազ դե ցու
թյան ու ժե րի դրս ևո րում նե րը տար բեր ի րա
վի ճակ նե րում: Հա ճախ բարդ ի րա վի ճակ նե
րում ա շա կերտ նե րը դժ վա րա նում են ո րո շել 
դրանց ո ւղ ղու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ թե լե րով 

ամ րաց ված մար մին նե րի հա մա կար գի շար
ժում քն նար կե լիս նրանք հա ճախ չեն կողմ
նո րոշ վում կոնկ րետ մարմ նի վրա կոնկ րետ 
թե լի կող մից ազ դող ու ժի ո ւղ ղու թյան հար
ցում: Տար բեր կար գի ա ռա ջադ րանք նե րի 
ստու գում նե րի ժա մա նակ կա րե լի   է հան
դի պել դի նա մի կայի խն դիր նե րում ու ժե րը 
սխալ պատ կեր ված գծագ րե րի, ո րոն ցից 
ներ կա յաց նենք մի դր վագ (նկ. 1 ա): Ա նհրա
ժեշտ   է սո վո րո ղի ու շադ րու թյու նը սևե ռել 
այն հան գա ման քին, որ թե լի կող մից մարմ
նի վրա ազ դող լար վա ծու թյան ու ժը, ան կախ 
մարմ նի շարժ ման բնույ թից և ո ւղ ղու թյու նից, 
միշտ ո ւղղ ված   է թե լի եր կայն քով` մարմ նի 
հետ ամ րաց ման կե տից` դե պի թե լը (նկ. 1 
բ): Աս վա ծը պայ մա նա վոր ված   է այն պարզ 
ի րո ղու թյամբ, որ թե լը կա րող   է «աշ խա տել» 
մի այն ձգ ման վրա և ոչ սեղմ ման կամ ծռ ման 
վրա: Ի հար կե, պարզ   է, որ ձո ղի պա րա գա
յում լար վա ծու թյան ու ժը կա րող   է ու նե նալ 
ի նչ պես նկ. 1 ա –ում, այն պես   էլ նկ. 1 բ–ում 
պատ կեր ված ո ւղ ղու թյուն նե րը: Կախ ված 
պայ ման նե րից՝ միև նույն թե լում ա ռա ջա
ցած լար վա ծու թյան ու ժի մո դու լը կա րող   է 
ըն դու նել տար բեր ար ժեք ներ`  
որ տեղ –ն թե լի ամ րու թյան սահ մանն   է: 
Հա վե լենք, որ կար ևոր   է սո վո րող նե րի հետ 
քն նար կում նե րի ար դյուն քում ցույց տալ, որ 
ե րբ թելն ըն դու նում ե նք ան կշիռ, ա պա նրա 
բո լոր կե տե րում լար վա ծու թյան ու ժի մո դուլն 
ըն դու նում   է նույն ար ժե քը, ի սկ հա կա ռակ 
դեպ քում թե լի տար բեր կե տե րում այն լի
նում   է տար բեր [5, 6]:

Մյուս կար ևոր կա պի ու ժը հե նա րա նի հա
կազ դե ցու թյան ո ւժն   է: Այն ո ւղ ղորդ ված   է 
հե նա րա նին ո ւղ ղա հա յաց ո ւղ ղու թյամբ, քա

Նկ. 1
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նի որ այդ ո ւղ ղու թյամբ խո չըն դոտ ված   է 
մարմ նի հնա րա վոր շար ժու մը: Ե թե պինդ 
մար մին նե րից մե կը շարժ ման ըն թաց քում 
մի կե տով   է հպ ված մյու սի մա կեր ևույ թին, 
ա պա դրանց փո խազ դե ցու թյան ու ժե րը ո ւղ
ղորդ ված են այդ կե տում նշ ված մա կեր ևույ
թի նոր մա լով: Միշտ չէ, որ ա շա կերտ նե րը 
կողմ նո րոշ վում են հա կազ դե ցու թյան ու ժե րի 
ո ւղ ղու թյան ո րոշ ման հար ցում: Օ րի նակ՝ նկ. 
2 –ում պատ կեր ված   է ե ռան կյուն հա տույ թով 
սե պի և խո րա նար դի հա մա տեղ շար ժու մը: 
Այս և հա ման ման ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ 
եր կու կամ ա վե լի մար մին ներ կա տա րում 
են կա պակց ված շարժ վում, սո վո րող նե րը 
հա ճախ դժ վա րա նում են պատ կե րել դրանց 
փո խազ դե ցու թյան ու ժե րի ո ւղ ղու թյուն նե րը: 
Տա րած ված սխալ նե րից   է, օ րի նակ, այդ ու
ժե րը նկ. 2 –ում պատ կեր ված ան կյու նագ ծով 
ո ւղ ղոր դե լը: Ի րա կա նում դրանք ո ւղ ղա հա
յաց են սե պի մա կեր ևույ թին (նկ. 2) և մի
այն  ան կյան դեպ քում են հա մա գիծ 
նշված ան կյու նագ ծին: 

Ա վագ դպ րո ցի ֆի զի կայի 10–րդ դա սա
րա նի դա սագր քի [4] §38, 39 –ում ման րա
մաս նո րեն ներ կա յաց ված են դի նա մի կայի 
մի քա նի հիմ նա կան կար ևոր խն դիր ներ` 
ի րենց ման րակր կիտ լու ծում նե րով և կար
ևոր ֆի զի կա կան վեր լու ծու թյուն նե րով: Կար
ծում ե նք, որ օգ տա կար կլի նի նման խն դիր
նե րի քն նար կու մից ա ռաջ սո վո րող նե րին 
նաև ներ կա յաց նել դրանց լուծ ման հիմ նա
կան ը նդ հա նուր քայ լե րը, ու ժե րի հիմ նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և հե տո նոր 
ան ցնել օ րի նակ–խն դիր նե րի լուծ մա նը: Դա 
հնա րա վո րու թյուն կտա դի տարկ վող բաժ նի 
խն դիր նե րը լու ծե լու ա ռա վել հմ տո րեն և մի
աս նա կան մո տեց մամբ: 

Այժմ քն նար կենք դի նա մի կայի խնդ րի մի 
օ րի նակ, ո րի լուծ ման ըն թաց քում կօգտ վենք 

վե րը նկա րագր ված ալ գո րիթ մից և մե թո դա
կան ցու ցում նե րից:

Նկ. 3

Խն դիր: Ո րո շել նկա րում պատ կեր ված 
հա մա կար գի մար մին նե րի ա րա գա ցում ներն 
ու դրանք մի աց նող ան կշիռ չձգ վող թե լի լար
ման ու ժը: Թեք հար թու թյու նը հո րի զո նի հետ 
կազ մում   է  ան կյուն: Ճա խա րակ ներն 
ան կշիռ են: Շփ ման ու ժերն ան տե սել [7]:

 Լու ծում:
1. Ն կար 4 –ում պատ կե րել ե նք հա մա

կար գի բո լոր մար մին նե րի վրա ազ դող ու
ժե րը և այդ մար մին նե րի ա րա գաց ման վեկ
տոր նե րը:

2. Գ րենք Նյու տո նի 2–րդ օ րեն քը մար
մին նե րից յու րա քան չյու րի հա մար.

Ն շենք, որ վե րը գր ված հա վա սա րում նե
րից եր րոր դը, խիստ ա սած, վե րա բե րում   է 
մար մին– ճա խա րակ հա մա կար գին:

3. Խնդ րի դր ված քը հու շում   է կոոր դի
նա տային հա մա կար գի ը նտ րու թյու նը, ին չը 
պատ կեր ված   է գծագ րում: Նշենք, որ ել նե լով 
հար մա րու թյան նկա տա ռում նե րից, շատ ան
գամ տար բեր մար մին նե րի շարժ ման վեկ տո
րա կան հա վա սա րում նե րը պրոյեկ տում ե նք 
տար բեր ա ռանցք նե րի վրա, և բո լո րո վին   էլ 
պար տա դիր չէ խնդ րի լուծ ման ըն թաց քում 
օ գտ վել մի աս նա կան կոոր դի նա տա կան 
ա ռանցք նե րից: Մեր կող մից դի տարկ վող այս 
խնդ րում կոոր դի նա տա կան ա ռանցք նե րից 

Նկ. 2
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ե րեքն ո ւղ ղոր դել ե նք մար մին նե րի ա րա գա
ցում նե րի ո ւղ ղու թյամբ (նկ. 4): 

4. Այ նու հետ (1) վեկ տո րա կան հա
վա սա րում նե րը պրոյեկ տում ե նք նկ. 4 –ում 
պատ կեր ված կոոր դի նա տա կան ա ռանցք նե
րի վրա: Ար դյուն քում ստա նում ե նք հետ ևյալ 
սկա լյար հա վա սա րում նե րը.

(2) –ը գրե լիս հաշ վի ե նք ա ռել այն հան
գա ման քը, որ թելն ան կշիռ   է, ըն դու նե լով` 

: Վեր ջին եր կու հա վա
սա րում նե րով ո րոշ վում են հո րի զո նա կան 
և թեք հար թու թյուն նե րի կող մից հա մա պա
տաս խան մար մին նե րի վրա ազ դող հա կազ
դե ցու թյան ու ժե րը: Քա նի որ դի տարկ վող 
մար մին նե րի սահ քը ան շփում   է, (2) –ի մյուս 
հա վա սա րում նե րի մեջ չեն մտ նում սահ քի 
շփ ման ու ժեր, հետ ևա բար և հա կազ դե ցու
թյան ու ժեր պա րու նա կող ան դամ ներ: Այս
պի սով՝ (2) –ի ա ռա ջին ե րեք հա վա սա րում նե
րը «ան ջատ վում են» մյուս եր կու սից: Սա կայն 
հեշտ   է նկա տել, որ դրանք չեն կազ մում հա
վա սա րում նե րի փակ լու ծե լի հա մա կարգ: 
Ի րոք, ու նենք չորս ան հայտ ներ ( ) 
պա րու նա կող ե րեք գծային հա վա սա րում նե
րի հա մա կարգ:

5.  Պարզ   է, որ դի տարկ վող հա մա
կար գի մար մին նե րի շար ժում նե րը փոխ կա
պակց ված են, և դրանց ա րա գա ցում նե րի 
միջև պետք   է լի նի կի նե մա տի կա կան կապ: 
Նշ ված կա պի հա վա սա րու մը գտ նե լու հա

մար նկա տենք, որ կա մա յա կան ժա մա նա
կա մի ջո ցում ա ռա ջին մարմ նի կա տա րած 
տե ղա փո խու թյու նը հա վա սար   է ե րկ րոր դի 
և եր րոր դի տե ղա փո խու թյուն նե րի կի սա գու
մա րին: Աս վա ծից պարզ   է, որ նման կապ 
կու նե նանք նաև հա մա պա տաս խան ա րա
գա ցում նե րի հա մար.

Նկ. 4

(3) կա պի հա վա սա րու մը (2) հա վա սա
րում նե րի հետ մեկ տեղ ար դեն կազ մում են 
լրիվ հա մա կարգ, ո րի լուծ ման ար դյուն քում 
ստա նում ե նք.

Աշ խա տան քը կա տար վել   է ՇՊՀ –ի կող
մից տրա մադր վող ֆի նան սա կան ա ջակ ցու
թյան շնոր հիվ՝ № ShSU 03–SCI–2017 գի տա
կան թե մայի շր ջա նակ նե րում:
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ABOUT GENERAL APPROACHES FOR SOLUTIONS OF DINAMICS PROBLEMS
Y. SEROBYAN, V. MANUKYAN, KH. SULTANYAN

In this work is presented one of the general algorithms for solving problems of dynamics. 
There are discussed some problems of teaching methodology for features of important forces. By 
using listed methodological instructions and following presented algorithm, one of the dynamics 
problems is analyzed.

ОБ ОБЩИХ ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ
Е. СЕРОБЯН, В. МАНУКЯН, Х. СУЛТАНЯН

В работе представлен один из общих алгоритмов решения задач динамики. Обсуждаются 
некоторые вопросы методологии преподавания особенностей важных сил. Воспользовавшись 
этими методическими рекомендациями, и следуя представленного алгоритма анализируется 
одна из проблем динамики.
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ԳՈՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 ԹԱ ՏԵ ՐԱ ԿԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԻ 

ԱՆ ՁԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ

21–րդ դա րի ա ռա ջըն թա ցի շար ժիչ ու ժը 
ե ղել   է մար դու ան ձը, նրա ան հա տա կա նու
թյու նը: Ար դի աշ խար հի բազ մա զա նու թյու նը, 
սո ցի ա լա կան խմ բե րի, ազ գե րի, տն տե սա
կան զար գաց ման մո դել նե րի փոխ ներ գոր ծու
թյուն նե րը հետզ հե տե հե ռա նում են հա սա րա
կու թյան բա ժան ման հս տակ պատ կե րից, ո րը 
բնո րոշ   է 20–րդ դա րի մարդ կու թյա նը: Մարդ
կու թյան ո ղջ պատ մու թյան ըն թաց քում ան ձը 
հետզ հե տե գե րակշ ռող   է դառ նում ա մե նա
տա րած ված գոր ծըն թաց նե րի և շար ժում նե րի 
մեջ:

 Թա տե րա կան ման կա վար ժու թյան հիմ
նա կան սկզ բունք նե րը, ա ռա վել ստեղ ծա
գոր ծա կան բնույթ կրե լով, հա մընկ նում են 
մշա կու թային–ս տեղ ծա գոր ծա կան սկզ բունք
նե րին: Քա նի որ թա տե րա կան ման կա վար
ժու թյան դերն   է հայտ նա բե րել և ձևա վո րել 
ու սա նո ղի ներ դաշ նակ զար գաց ման ու նա կու
թյուն նե րը, թա տե րա կան ման կա վար ժը փոր
ձում   է հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը 
կա ռու ցել այն պես, որ պես զի հու զա կան ար
տա հայտ ման, հանգս տու թյան, փո խա դարձ 
վս տա հու թյան և ստեղ ծա գործ մթ նո լոր տի 
հա մար ա ռա վել մատ չե լի և բա րեն պաստ 
պայ ման ներ ստեղծ վեն:

 Ժա մա նա կա կից թատ րո նը կա րող   է բա
ցա հայ տել և ը նդ գծել մարդ կային ան հա տա
կա նու թյու նը, ան կրկ նե լի ու թյու նը և յու րա
հատ կու թյու նը ան կախ նրա նից, թե որ տեղ   է 
այդ մար դը՝ դահ լի ճում, թե բե մա կան հար
թա կում: Կա պե լով մարդ կային փոր ձի ան ցյա
լը, ներ կան և ա պա գան՝ թատ րո նը կա րող   է 
պա տաս խա նել այն ան փո փոխ և հա վեր ժա
կան հար ցե րին, ո րոն ցով հե տաքրքր ված   է 
մարդ կու թյու նը իր ո ղջ գո յու թյան ըն թաց քում: 
«Ո՞վ ե նք մենք», «Ին չո՞ւ և ին չի՞ հա մար ե նք 
ապ րում ե րկ րի վրա»: Թա տե րա գի րը, ռե ժի
սո րը, դե րա սա նը հան դի սա տե սին պատ մում 
են բե մից. « Մենք զգում ե նք այն պես, ի նչ պես 

մտա ծում ե նք: Մի ա ցի՛ր մեզ, ըն կա լի՛ր, մտա
ծի՛ր, հա մադ րի՛ր և կհաս կա նաս, թե ի րա կա
նում ի նչ   է շր ջա պա տում քեզ, ով ես դու ի րա
կա նում, և ի նչ պի սին դու կա րող ես և պետք   է 
դառ նաս» [4, 122]:

 Բա ցի դրա նից՝ թատ րո նը կա րող   է լի
նել դաս և հե տաքր քիր խաղ, այլ ժա մա նա
կաշր ջա նում հայտն վե լու և ժա մա նա կա կից 
աշ խար հի նոր ու ան հայտ եզ րե րը բա ցա
հայ տե լու հա մար: Թա տե րա կան ար վես տը 
հնա րա վո րու թյուն   է տա լիս բա րո յա կան և 
գի տա կան ճշ մար տու թյուն նե րը յու րաց նե ու 
ոչ մի այն տե սա կա նո րեն, այլ նաև գործ նա
կա նում, սո վո րեց նում   է պահ պա նել ի նք նու
թյունդ, հե րո սա նալ և ապ րել բազ մա զան 
կյան քեր, հո գե կան բա խում ներ, դրա մա տի
կա կան փոր ձու թյուն ներ: Այս կերպ թա տե
րա կան գոր ծու նե ու թյու նը ու սա նո ղի հա մար 
ճա նա պարհ   է դե պի հա մա մարդ կային մշա
կույթ, դե պի սե փա կան ժո ղովր դի բա րո յա
կան ար ժեք նե րը:

 Ներ կա յումս թա տե րա կան ար վես տի ու
սուց ման հիմ նա կան ձևե րից մե կը թա տե րա
կան խմ բակ ներն են, ո րոնք գոր ծում են ոչ թե 
ու սում նա կան չա փա նիշ նե րով, այլ հան դես են 
գա լիս որ պես գե ղար վես տի ի նք նու րույն օր
գան: Նրան ցում ներգ րավ ված են թատ րո նով 
հե տաքրքր ված տա ղան դա վոր և շնոր հա լի 
ու սա նող ներ: Թա տե րա կան ար վես տի պա
րապ մունք նե րի գե րիշ խող ար դյուն քը ի նք
նավս տա հու թյունն   է և ի նք նա հաս տա տու մը:

 Թա տե րա կան ար վես տը ու սա նող նե րին 
տա լիս   է այն պի սի ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ, 
ի նչ պի սիք են.

– ինք նավս տա հու թյու նը, դա տե լու ու
նա կու թյու նը, 

– խմ բային հա ղոր դակ ցու թյան հմ տու
թյուն նե րը, 

– պա տաս խա նատ վու թյան և ի նք նու
րույ նու թյան դաս տի ա րա կու մը,
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– ս տեղ ծա գոր ծա կան ի նք նար տա
հայտ ման ձեռք բե րու մը, յու րա քան չյու րի ան
հա տա կան ու նա կու թյուն նե րի ի րա ցու մը,

–  խա ղի մի ջո ցով հա ղոր դակ ցու մը 
ի րա կան կյան քի եր ևույթ նե րի, ապ րում նե րի 
հետ, ո րոնք հա րուստ բո վան դա կու թյուն են 
հա ղոր դում և եր կար ժա մա նակ մնում հի շո
ղու թյան մեջ, 

– ու սա նող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու
նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը, ու շադ րու թյու
նը, ար ձա գանք ման ա րա գու թյու նը, ճարպ
կու թյու նը, այ լընտ րան քային լու ծում նե րի 
հակ վա ծու թյու նը, եր ևա կա յու թյու նը, մարմ նի 
պլաս տի կու թյու նը,

–  կար գու կա նո նի և կար գա պա հու
թյան դաս տի ա րա կու մը, չա փի զգա ցո ղու
թյան դաս տի ա րա կու մը,

–  ճա շա կի ձևա վո րու մը, վեր լու ծե լու 
ու նա կու թյու նը, ճշ մա րի տը, վե հը, բարձ րը 
ան ցո ղիկ ու կեղծ ար ժեք նե րից գե րա դա սե
լը, ի նչ պես նաև սե փա կան ու նա կու թյուն նե
րի, հմ տու թյուն նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի 
և սե փա կան աշ խա տան քի օբյեկ տիվ գնա
հատ ման ու նա կու թյու նը,

– մ տա հո րի զո նի ը նդ լայ նու մը, ո րն 
ա պա հո վում   է կյան քի մա սին լրա ցու ցիչ գի
տե լիք ներ [3, 78–79]:

 Թա տե րա կան ման կա վար ժու թյու նը մի
ջա ռար կա յա կան ո ւղ ղու թյուն   է, ո րի ա ռա
ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված   է մի շարք սո ցի
ալ–մ շա կու թային և կր թա կան գոր ծոն նե րով: 
Մար դու ան ձի ու ան հա տա կան ու նա կու թյուն
նե րի զար գաց ման ա ռա վել հա մընդ հա նուր 
մի ջո ցը հենց թա տե րա կան և գե ղա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյունն   է, ո րն օր գա նա պես ը նդ
գրկ ված   է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում:

 Թա տե րա կան ման կա վար ժու թյան նպա
տակ նե րի և խն դիր նե րի մեջ ա ռա ջա տա րը 
դե րա սան նե րի և ռե ժի սոր նե րի մաս նա գի
տա կան պատ րաստ վա ծու թյունն   է: Ու սա նո
ղի ան ձի դաս տի ա րա կու թյունն ի րա կա նաց
վում   է թա տե րա կան ար վես տի մի ջո ցով: 
Թատ րո նը հան դես   է գա լիս որ պես գե ղա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն՝ ստեղ ծե լով կեն
դա նի աշ խարհ, ո րը ճա նա չե լի   է ձևա վոր ման 
ըն թաց քում ե ղող ան ձի կող մից:

 Թա տե րա կան բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րի թա տե րա կան 
ման կա վար ժու թյան մա սին խո սե լիս հարկ   է 
նշել, որ այս տեղ առ կա են թատ րո նի ու սում

նա սի րու թյան ա վե լի մեծ և ա վե լի խոր մի
տում ներ: Այս տեղ կան ո րո շա կի օ րենք ներ, 
կա նոն ներ, պա հանջ ներ, գնա հատ ման չա
փա նիշ ներ, ո րոնք բնո րոշ են թա տե րա կան 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րին: Ժա մա նա կա կից թա տե րա կան 
կր թու թյան մեջ հնա րա վոր   է տար բե րա կել 
եր կու հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն ներ, ո րոնք հա
մա գո յակ ցում են կր թա կան գոր ծըն թա ցում: 
Ա ռա ջի նը, որ կա րե լի   է ար ձա նագ րել, դե րա
սան նե րի և ռե ժի սոր նե րի տեխ նո լո գի ա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան խո րա ցումն ու բա րե
լա վումն   է, մյուս կող մից՝ հաշ վի են ա ռն վում 
ոչ թե քա նա կա կան, այլ ո րա կա կան ցու ցա
նիշ նե րը: Ե րաժշ տա կան   ար վես տը՝ որ պես 
թատ րո նի ար տա հայտ չա կան մի ջոց նե րից 
մե կը, այ սօր վա կա տար ման ան բա ժա նե
լի մասն   է: Նոր հա զա րա մյա կի դե րա սա նը 
պետք   է տի րա պե տի ար տա հայտ չա կան մի
ջոց նե րի ո ղջ զի նա նո ցին՝ մար մի նը, ձայ նը, 
վո կա լը, պա րը, ե րաժշ տա կան    գոր ծիք ներ 
նվա գե լու ու նա կու թյու նը: Ժա մա նա կա կից 
թատ րո նում հմ տու թյուն նե րի այս զի նա նո ցը 
պա հանջ ված   է ամ բող ջու թյամբ: Դե րա սա
նի ներ քին հո գե բա նա կան տեխ նի կայի պա
հանջ նե րը նույն պես մե ծա ցել են: Ժա մա նա
կա կից թա տե րա կան կր թու թյան պար տա դիր 
և ան բա ժա նե լի մասն են դար ձել տար բեր 
հո գե բա նա կան դա սըն թաց նե րը, ներ քին աշ
խար հին տի րա պե տե լու մե թո դի կա ներն ու 
ձևե րը [1, 24]: 

Ա պա գա ար վես տա գե տի նկատ մամբ 
դաս տի ա րակ չա կան ե րկ կող մա նի մո տե
ցու մը թատ րո նի կր թա կան ժա մա նա կա կից 
ռազ մա վա րու թյան հիմքն   է: Թա տե րա կան 
բու հը պետք   է նախ և ա ռաջ գնա հա տել ոչ 
այն չա փա նի շով, թե որ քան թա տե րա կան 
մաս նա գետ   է տվել աշ խար հին, այլ նրանց 
շր ջա նա վարտ նե րի մաս նա գի տա կան պատ
րաստ վա ծու թյամբ, նրանց ան հա տա կա նու
թյան ի նք նու րույ նու թյան աս տի ճա նով: 

Այս պի սով՝ նոր հա զա րա մյա կի դե րա սա
նը պետք   է լի նի ե զա կի, ան կրկ նե լի յու րա
հա տուկ ան ձ, ո րը կա տա րե լա պես տի րա
պե տում   է իր ար վես տի տեխ նո լո գի ա կան 
հմ տու թյուն նե րին:

 Հենց այդ պի սի ե րկ կող մա նի ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցը պետք   է դառ նա ար դի 
կր թա կան ծրագ րե րի, մե թո դա կան մշա կում
նե րի, ի նչ պես նաև կր թու թյան նկատ մամբ 
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մո տեց ման հիմ քը: Ման կա վար ժու թյան բո լոր 
ո լորտ նե րում այ սօր պետք   է գե րիշ խող լի նի 
ան ձի ան հա տա կա նու թյան դաս տի ա րակ ման 
շեշ տադ րու մը: Կր թու թյունն ա ռանց այդ պի սի 
մո տեց ման ան թույ լատ րե լի   է դառ նում, քա նի 
որ խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նի կո լեկ
տի վիս տա կան   ար ժեք ներն այլևս չկան, բայց 
դեռևս չկա նաև ան հա տա կան   կր թու թյուն: 
Թա տե րա կան կր թու թյան բնա գա վա ռում 
ժա մա նա կա կից ի րա կա նու թյու նը հա մա ռո
րեն ձգ տում   է քա նա կից ո րա կին ան ցման: 
Ան հա տա կա նու թյան պա հան ջը, ո րը հիմն
ված   է տեխ նո լո գի ա կան պատ րաստ վա ծու
թյամբ հա գե ցած ան ձի բարձ րա գույն մաս նա
գի տա կան տեխ նի կայով, դառ նում   է ոչ մի այն 
ցան կա լի, այլև մի ա կը, ո րը կա րող   է կյանք 
տալ ար վես տին [2,   էջ 98]: 

Ակն հայտ   է, որ թատ րո նի հետ հա ղոր
դակ ցու թյու նը, շփու մը ու սա նող նե րին հնա
րա վո րու թյուն   է տա լիս հաս կա նա լու և 
գի տակ ցե լու, որ թա տե րա կան դաս տի ա րա
կու թյու նը հոգ ևոր հա րուստ շերտ   է: 21–րդ 

դա րի սկզ բին թա տե րա կան պա րապ մունք
նե րը շա րու նա կում են մնալ ե րի տա սարդ 
սերն դի ա ռա վել նա խընտ րե լի զբաղ մունք նե
րից մե կը: Ի հար կե, այժմ ու սա նող ներն ու նեն 
ա վե լի գրա վիչ ժա ման ցի մի ջոց ներ, սա կայն 
մի մյանց հետ շփու մը բե մա կան խոս քի մի
ջո ցով մնում   է ան փո խա րի նե լի: Այն օգ նում   է 
ու սա նող նե րին ոչ մի այն վե րար տադ րե լու 
ստա ցած գի տե լիք նե րը, հմ տո րեն կի րա ռե լու 
դրանք գործ նա կա նում, փայ լե լու բա նի մա ցու
թյամբ ու լավ հի շո ղու թյամբ, ի նք նու րույն հա
մալ րե լու գի տե լիք նե րը, ի րա տե սա կան մո տե
ցում դրս ևո րե լու ճա նաչ ման գո րըն թա ցում:

 Թա տե րա կան ար վես տը նպաս տում   է 
նոր ժա մա նա կի բազ մա կող մա նի ո րեն զար
գա ցած ան ձի ձևա վոր մա նը: Թատ րո նը մար
դուն տա լիս   է ի նք նավս տա հու թյուն և հա վատ 
սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ, պա տաս խա
նատ վու թյուն սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար, սե փա կան տե սա կե տը պաշտ պա նե
լու կա րո ղու թյուն: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Г. САРГСЯН

В статье рассматриваются современные тенденции современного театрального 
образования, современные тенденции в театральной педагогике и их значимость в процессе 
всестороннего развития театрального человека.

THE MODERN MANIFESTATIONS OF THEATRICAL PEDAGOGY ON THE FORMA
TION AND DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF THE STUDENT

G. SARGSYAN

The Article considers the modern technology saturation in the theatrical pedagogy, the prob
lems concerning to the modern trends in theatrical pedagogy, their importance in the process of 
comprehensive development of the theatrical person.
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ԳԱՅԱ ՆԵ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ

 ՀԱՅԵ ՐԵ ՆԻ ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ ՓՈԽ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆՑ ՄԱՆ 
ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ ՀՆԱ ՐՔ ՆԵՐՆ ՈՒ 

ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ ԳԵՐ ՄԱ ՆԵ ՐԵ ՆԻ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

«Ա մեն ի նչ լավ մե թո դի մեջ   է: Լավ մե թո դի դեպ քում ան գամ 
 մեծ տա ղանդ չու նե ցող մար դը կա րող   է շատ 

բան ա նել: Ի սկ վատ մե թո դի դեպ քում նույ նիսկ 
հան ճա րեղ մար դը կա րող   է ա նօ գուտ աշ խա տել»: 

Ի վան Պավ լով [1]

 Քա ղա քակր թու թյան ա ռա ջըն թա ցի ու 
հա րա ճուն գլո բա լաց ման դա րաշր ջա նում 
օ տար լե զու նե րի ու սում նա սի րու թյու նը դառ
նում   է ան հա տի լի ար ժեք ի նք նա ճա նաչ ման 
ու հա մա կող մա նի զար գաց ման հիմ նա պայ
ման: Ցան կա ցած օ տար լեզ վի ու սում նա սի
րու թյունն այդ տե սա կե տից են թադ րում   է 
մայ րե նի լեզ վի հետ փոխ ներ գոր ծու թյան 
բարդ ու հա րա շարժ փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կար գի ձևա վո րում, այդ թվում՝ 
փոխ ներ թա փանց ման եր ևույ թի շնոր հիվ: 
Փոխ ներ թա փան ցու մը, ի նչ պես հայտ նի   է, 
օ տար լե զու սո վո րե լու ըն թաց քում սխալ նե րի 
ա ռա ջաց ման ա մե նաակ տիվ գոր ծոն նե րից 
մեկն   է: 

Երբ եր կու լե զու (օ տար և մայ րե նի) փոխ
ներ գոր ծում են, ան խու սա փե լի ո րեն ա ռա
ջա նում   է փոխ ներ թա փանց ման եր ևույ թը, 
այ սինքն՝ տի րա պետ վող լեզ վի լեզ վա կան 
հա մա կար գի ազ դե ցու թյան տակ տե ղի   է ու
նե նում մեկ այլ (նոր յու րաց վող) լեզ վի լեզ վա
կան կա ռուց ված քի նոր մե րի ձևա խախ տում: 
Փոխ ներ թա փանց ման պատ ճառն այն   է, որ 
մար դը օ տար լեզ վով իր խոս քը կա ռու ցում   է 
մայ րե նի լեզ վի նոր մե րի ազ դե ցու թյամբ և 
ստեղ ծում   է օ տար լեզ վի ա ռան ձին լեզ վա
կան կա ռույց նե րի միջև ոչ հատ կան շա կան 
կա պեր ու կա պակ ցու թյուն ներ, և դրա հետ
ևան քով ի հայտ են գա լիս կեղծ նույ նա կա
նա ցում ներ: 

Ո սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ե րկ լե զու կր թու թյան խն դիր նե րը բարդ 
են և ը նդ գր կում են լե զու նե րի բո լոր մա կար
դակ նե րը (հն չյու նա բա նա կան, բա ռա պա շա

րային (ի մաս տային), քե րա կա նա կան, ո ւղ
ղագ րա կան) և հետ ևա բար ազ դում են նոր 
ու սում նա սիր վող լեզ վի բա ռա պա շա րի ու
սում նա սի րու թյան վրա: Միջ լեզ վա կան փոխ
ներ թա փանց ման ազ դե ցու թյու նը ու սում նա
սի րե լու հա մար օգ տա գործ վում   է մայ րե նի ի 
և ու սում նա սիր վող լեզ վի վեր լու ծու թյու նը: 
Հատ կա պես հա մե մա տա կան– զու գադ րա
կան վեր լու ծու թյու նը օգ նում   է բա ցա հայ
տե լու լեզ վա կան այն եր ևույթ նե րը, ո րոնք 
ի րեն ցից ա մե նա մեծ դժ վա րու թյունն են ներ
կա յաց նում, ի սկ ար դեն տար բե րակ ված մո
տե ցում նե րը օգ նում են վե րաց նե լու ու սում
նա կան նյու թի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը:

 Տեքս տե րի և վար ժու թյուն նե րի ը նտ րու
թյու նը, ի նչ պես նաև թես տե րի կազ մու մը, 
հաշ վի առ նե լով միջ լեզ վա կան փոխ ներ թա
փան ցու մը, ար դյու նա վետ ու սուց ման կազ
մա կերպ ման կար ևո րա գույն տար րե րից 
են: Այս ա ռու մով, հաշ վի առ նե լով փոխ ներ
թա փանց ման հնա րա վոր դրս ևո րում նե րը, 
օ տար լե զուն ու սու ցա նե լիս կա րե լի   է կան
խել ո րոշ սխալ ներ, նվա զեց նել դրանց թի վը 
և դրա նով նպաս տել ու սուց ման գոր ծըն թա
ցի ար դյու նա վե տու թյա նը: Բարդ կա նոն նե րի 
և ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում հատ կա պես ար
դյու նա վետ են միջ լեզ վա կան զու գադ րա կան 
վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք հեն վում են միջ
լեզ վա կան հա մե մա տու թյան ու ի մաս տային 
մեկ նա բա նու թյան (Semantisation) վրա: 

Ի մաս տային մեկ նա բա նու թյու նը (Se
mantisation –ի մաս տա վո րում) բա ռի ի մաս տը 
բա ցա հայ տե լու գոր ծըն թաց   է: Ի մաս տա վո
րու մը պայ մա նա վոր ված   է բա ռի բնույ թով, 
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դա սա վանդ ման փու լով և մա կար դա կով: 
Մե թո դա բա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նի 
ի մաս տա վոր ման մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի 
ո րո շա կի զի նա նոց, ո րի մի ջո ցով ա պա հով
վում   է ու սում նա սիր վող լեզ վա կան կա ռույց
նե րի ի մա ցու թյու նը և դրանց ի մաս տային 
ըն կա լու մը, ի նչ պես նաև օգ նում   է շր ջան
ցե լու փոխ ներ թա փանց ման հնա րա վոր խո
չըն դոտ նե րը՝ ի րա կան և պայ մա նա կա նո րեն 
ի րա կան վի ճակ նե րի օգ տա գործ մամբ: 

Մի լեզ վա նի մի ջոց ներ. այս դեպ քում բա
ռի ի մաս տի բա ցա հայ տու մը կա տար վում   է 
ու սում նա սիր վող օ տար լեզ վով: Մի լեզ վա նի 
մի ջոց ներն են հա մա տեքս տը, մեկ նա բա
նու թյու նը, ի րազն նա կա նու թյու նը, հո մա
նիշ նե րը, հա կա նիշ նե րը, բա ռաս տեղծ ման 
տար րե րը, ո րոնք կա րող են լեզ վա կան են
թադ րու թյուն ա պա հո վել և նպաս տել հաս
կա նա լուն [7, 72]: Թեև այս ճա նա պար հը 
ա մե նա կար ճը չէ, այն հա մախմ բում   է ու սա
նող նե րի ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
և կապ ված   է ակ տիվ մտա ծո ղու թյան հետ: 

Երկ լեզ վա նի մի ջոց ներ. սրանք հիմ նա
կա նում թարգ մա նա կան մի ջոց ներն են: 
Սա են թադ րում   է թարգ մա նու թյուն մայ րե նի 
լեզ վով, հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյուն 
մայ րե նի ի մի ջո ցով: Մայ րե նի լեզ վի լավ տի
րա պե տու մը ա ռանձ նա կի կար ևոր   է նոր 
յու րաց վող լեզ վում բազ մի մաստ բա ռերն ու 
բա ռա կազ մա կան սկզ բունք նե րը յու րաց նե
լու հա մար: Այս մե թո դը ա ռա վել գոր ծա ծա
կան   է ա սույթ ներ ու ար տա հայ տու թյուն ներ 
սո վո րե լիս: 

Մի լեզ վա նի մի ջոց նե րից ա ռա վել գոր
ծա ծա կան   է հա մա տեքս տը: Հա մա տեքս
տի նպա տա կային– թե մա տիկ կա ռուց ված
քի պայ ման նե րում այս ե ղա նա կը ո րո շա կի 
ճշգր տու թյուն   է ա պա հո վում բա ռի ի մաս
տը հաս կա նա լու հա մար: Բա ռը ներ կա յա
նում   է ար տա հայ տու թյան մեջ, խոս քում ու 
այս պա րա գա յում զար գաց նում   է խոս քային 
են թադ րու թյու նը, ա ռա ջա նում   է հա մակ ցու
թյուն բա ռե րի միջև: Այս մե թո դի թե րու թյունն 
այն   է, որ դրա կի րառ ման հա մար ան հրա
ժեշտ   է ու սում նա սիր վող լեզ վի ի մա ցու թյան 
ո րո շա կի մա կար դակ:

 Նոր բա ռի մա տու ցու մը կա րող   է ի րա
կա նաց վել նաև ու սում նա սիր վող լեզ վով 
մեկ նա բա նու թյան մի ջո ցով, ո րը միև նույն 
ժա մա նակ օգ տա կար   է լսաըն կա լո ղա կան 

հմ տու թյան զար գաց ման տե սան կյու նից: Այս 
մե թո դը օգ նում   է հաս կա նա լու բա ռի ի մաս
տային ու բո վան դա կային բնույ թը: Մեկ նա
բա նու թյան մե թո դը, սա կայն, ա վե լի բարդ   է 
և պա հան ջում   է օ տար լեզ վի ի մա ցու թյան 
ա վե լի բարձր մա կար դակ, քան ան գամ հա
մա տեքս տայի նը:

Հա ջորդ ե ղա նա կը հո մա նիշ– հա կա
նի շայինն   է: Այս մե թո դի ա ռա վե լու թյունն 
այն   է, որ օգ նում   է սո վո րո ղի մոտ տվյալ բա
ռի բա ռա դաշ տի ստեղծ մա նը: 

Ի մաս տա վոր ման մյուս մե թո դը ու սուց
ման ի րազն նա կա նու թյունն   է, ո րը ը ստ   է ու
թյան միջ լեզ վա կան հա մադ րու թյան մե թոդ
նե րից մեկն   է: Զն նա կա նու թյու նը նոր բա ռի 
մա տուց ման ար տա լեզ վա կան մե թոդ նե րից 
մեկն   է, սա կայն միջ լեզ վա կան փոխ ներ թա
փանց ման հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցում 
այն գոր ծում   է որ պես լեզ վա կան մե թոդ, 
օ րի նակ՝ թարգ մա նու թյուն նե րի կամ բա ռի 
մեկ նա բա նու թյան ժա մա նակ: Այս ա ռու մով 
լե զուն ու սու ցա նե լիս ծա գում   է նկար նե րի ու 
պատ կեր նե րի գոր ծած ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը: Ու քա նի որ ու սա նո ղը սո վո րում   է 
տի րա պե տել նոր լեզ վա կան ար տա հայտ չա
մի ջոց նե րի, ո ւս տի ցու ցադ րումն   էլ պետք   է 
լի նի գլ խա վո րա պես լեզ վա կան:

Ու սուց ման ի րազն նա կա նու թյու նը կա
րող   է սահ ման վել որ պես լեզ վա կան նյու թի 
հա տուկ կազ մա կերպ ված զն նա կան ներ կա
յա ցում և դրա օգ տա գոր ծում խոս քի մեջ, որ
պես զի սո վո րո ղը հեշ տու թյամբ հաս կա նա ու 
յու րաց նի նոր լե զուն, քա նի որ դա սա վանդ
ման նյու թի տի րա պե տու մը սկս վում   է կա՛մ 
զգա յա կան ըն կալ մամբ, կա՛մ այն փոր ձով ու 
ի մա ցու թյամբ, ո րը նա ու նե ցել   է նախ կի նում: 
Ի րազն նո ղա կա նու թյան տար բեր մի ջոց նե րի 
օգ նու թյամբ ստեղծ վում են բնա կա նոն պայ
ման ներ լե զու նե րի հա ղոր դակ ցա կան գոր
ծա ռույթ նե րի դրս ևոր ման հա մար:

 Տար բե րում ե նք ի րազն նա կա նու թյան 
տար բեր տե սակ ներ: Այս պես, լեզ վի ու սուց
ման բարձր մա կար դա կում բա ռի մաս տի 
մեկ նա բա նու թյան հա մար ա ռա վե լա պես կի
րառ վում   է լեզ վա կան ու լսաըն կա լո ղա կան 
զն նա կա նու թյու նը: Լեզ վա կան զն նա կա նու
թյու նը ի րա կա նաց վում   է սո վո րո ղի կող մից 
օ տար լեզ վի կա նո նա վոր կի րառ մամբ, դա
սա վան դո ղի խոս քի և ձայ նագ րու թյուն նե
րի մի ջո ցով: Հաշ վի առ նե լով այս մե թո դի 
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կարևո րու թյու նը՝ օ տար լեզ վի ու սու ցու մը 
միշտ պետք   է ու ղեկց վի դի դակ տիկ նյու թե
րով ու ձայ նային սկա վա ռակ նե րով: Պետք   է 
նշել, որ լսաըն կա լո ղա կան ի րազն նո ղա կա
նու թյու նը պետք   է սկ սել դեռևս լեզ վի ու
սուց ման վաղ փու լում, քա նի որ ա ռանց դրա 
հնա րա վոր չէ զար գաց նել լսաըն կա լո ղա կան 
հմ տու թյուն նե րը նոր լե զուն յու րաց նե լու գոր
ծըն թա ցում, այ լա պես լեզ վի հե տա գա ու սու
ցու մը կդա տա պարտ վի ան հա ջո ղու թյան: 

Օ տար լեզ վի ու սուց ման գոր ծում նա
խա պատ վու թյու նը տր վում   է ի մաս տի մեկ
նա բա նու թյան մի լեզ վային մի ջոց նե րին, 
ի սկ թարգ մա նու թյու նը դի տարկ վում   է մի
այն այն դեպ քում, ե րբ մի ա լե զու մի ջոց նե րը 
ա նար դյու նա վետ են: Սա վե րա բե րում   է նաև 
միջ լեզ վային բա ռա պա շա րային փոխ ներ
թա փանց մա նը: Մայ րե նի լեզ վով թարգ մա
նու թյու նը ա մե նա հին և ա մե նա տա րած ված 
մե թոդն   է, ո րը բա ցատր վում   է իր պար զու
թյամբ և հար մա րա վե տու թյամբ: Այս մե թո դի 
հա ճա խա կի կի րա ռու մը բա ցատր վում   է այն 
փաս տով, որ, ի նչ պես ա սում   է Լ. Վ. Շչեր
բան, « կա րե լի   է մայ րե նի լե զուն դուրս վա նել 
լսա րա նից, բայց դուք չեք կա րող հե ռաց նել 
այն ու սա նող նե րի գլ խից» [6, 62]: Հետ ևա
բար օ տա րա լե զու լեզ վա կան եր ևույթ նե րի 
հետ կապ ված բո լոր գոր ծըն թաց նե րը ան
խու սա փե լի ո րեն հան գում են թարգ մա նու
թյան, ո րը պետք   է նպա տա կային և հմ տո
րեն օգ տա գործ վի: 

Օ տար լեզ վի ու սուց ման պայ ման նե րում 
ու սուց չի խն դիրն   է հաս նել սո վո րող նե րի 
կող մից ծրագ րով նա խա տես ված բա ռա պա
շա րի նվա զա գույն մա կար դա կի լի ար ժեք յու
րաց մա նը, ստեղ ծել ակ տիվ բա ռա պա շար, 
կան խել դրա մո ռա նա լը, ակ տի վաց նել լեզ վի 
յու րաց ման նախ նա կան փու լում ստեղծ ված 
բա ռա պա շա րը և դրան հա մա պա տաս խան 
օգ տա գոր ծու մը բա նա վոր խոս քով: Այս պայ
ման նե րում ու սու ցի չը ստիպ ված   է փնտ րել 
լրամ շակ ված նյու թի յու րաց ման նոր, ա վե լի 
ար դյու նա վետ ու ղի ներ և տեխ նի կա, ա ռանց 
ո րի ան հնար կլի նի շփու մը: 

Վար ժու թյուն ներ բա ռա պա շա րային 
մա կար դա կում փոխ ներ թա փան ցու մը 
հաղ թա հա րե լու հա մար.

1. Վար ժու թյուն ներ, ո րոնք կա ռուց ված 
են բա նա վոր խոս քում փոխ ներ թա փանց ման 
հաղ թա հար ման սկզ բուն քով: Այս վար ժու

թյան   է ու թյունն այն   է, որ բա ռի ճիշտ ար տա
սա նու թյու նից հե տո ցու ցադր վում   է բա ռի 
պատ կե րը, դրա նով սո վո րո ղի մեջ ա ռա
ջա նում   է զու գոր դում բա ռի հն չո ղու թյան 
ու պատ կե րի միջև: Օ րի նակ “Hort” (ման
կամ սուր, մսուր) բա ռը ճիշտ հն չյու նա կան 
պատ կե րի ներ կա յաց ման դեպ քում չի զու
գորդ վի հայե րե նի « հորթ» բա ռի հետ: Բա
նա վոր հաղ թա հար ման սկզ բուն քը ի րա կա
նաց վում   է մեկ դա սի ըն թաց քում: Բա ռե րի 
ի մաս տային մեկ նա բա նու թյու նը և նախ նա
կան յու րա ցու մը տե ղի են ու նե նում բա նա վոր 
ձևով, ա պա ներ կա յաց վում են տե սո ղա կան 
պատ կեր նե րը, բա ռե րը կար դաց վում են ու 
թարգ ման վում մայ րե նի լեզ վով: Այ նու հետև 
այդ բա ռա պա շա րային մի ա վոր նե րը կա րե
լի   է գրել բա ռա տետ րե րում: Փոխ ներ թա
փանց ման հաղ թա հար ման բա նա վոր սկզ
բուն քը ի րա կա նաց նե լիս ներգ րավ վում են 
չորս վեր լու ծիչ ներ` լսո ղա կան, խոս քային, 
տե սո ղա կան և շար ժա կան–գ րա ֆի կա կան: 
Այս դեպ քում բա ռե րը ա վե լի լավ են հիշ վում 
և ա վե լի հա ջո ղու թյամբ օգ տա գործ վում պայ
մա նա կան– խոս քային վար ժու թյուն նե րում: 

Այս սկզ բուն քը կա րե լի   է օգ տա գոր ծել 
տա նը գրա վոր վար ժու թյուն ներ կա տա րե լիս, 
ին չը կն պաս տի բա ռային ու քե րա կա նա կան 
նյու թի ա վե լի լավ ամ րապնդ մա նը: Քա նի որ 
փոխ ներ թա փան ցու մը հա ճախ տե ղի   է ու նե
նում օ տար լե զու սո վո րե լու հենց սկզ բում, ու 
ե րբ ու սա նող նե րը նա խա պես ծա նո թա նում 
են բա ռի հն չյու նային, ա պա՝ մի այն գրա վոր 
տես քին, ա պա վար ժու թյուն նե րի այս տար
բե րա կը հատ կա պես ար դյու նա վետ   է հն չյու
նա բա նա կան փոխ ներ թա փանց ման դեմ: 
Օ րի նակ՝ տր ված են պատ կեր ներ: Ու սու ցի
չը ար տա սա նում   է բա ռե րը (այն հեր թա կա
նու թյամբ, ի նչ ու նեն սո վո րող նե րը ի րենց ու
սում նա կան նյու թի մեջ, կա րող են լի նել նաև 
պարզ ու հաս կա նա լի շար ժում ներ, այս տեղ՝ 
Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm, nach 
vorne, nach hinten, nach rechts, nach links): 
Սո վո րող նե րը կրկ նում են բա ռե րը ու սուց
չից հե տո 2–3 ան գամ և հեն վե լով ու նե ցած 
նկար նե րի ու ու սուց չի շար ժում նե րի վրա՝ 
թարգ մա նում են դրանք [3, 12]:
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2. Վար ժու թյուն ներ, որ տեղ կի րառ վում   է 

հա մա տեքս տի սկզ բուն քը: Հա մա տեքս տը ոչ 
մի այն ամ րապն դում   է բա ռի գրա վոր տես
քը, այլ նաև բա ցա հայ տում   է բա ռի ի մաս տը 
և խո չըն դո տում   է կեղծ զու գորդ ման ստեղ
ծու մը ու սում նա սիր վող լեզ վում բա ռի հն չյու
նային ձևի ու մայ րե նի լեզ վում կամ ռու սե րե
նում (Լ2) հա մա նուն բա ռի ի մաս տի միջև: Այս 
տի պի վար ժու թյուն նե րը ա ռա վե լա պես գոր
ծա ծա կան են գրա վոր փոխ ներ թա փանց ման 
հաղ թա հար ման դեպ քում, քա նի որ բա ռի 
ի մաս տը կա րող   է հաս կաց վել հա մա տեքս
տից, և գեր մա նե րեն բա ռը այլևս չի զու գորդ
վի հայե րեն հա մա նու նի հետ, ո րի գրա վոր 
ձևը ըն դա մե նը մոտ   է ու սում նա սիր վող լեզ
վի բա ռին: Հա մա տեքս տային վար ժու թյուն
նե րը հատ կա պես ար դյու նա վետ են, ե րբ նոր 
բա ռը, ո րը նե րու նակ   է փոխ ներ թա փան ցում 
ա ռա ջաց նել, հան դի պում   է դա սի ժա մա նակ 
քն նարկ վող տեքս տում, ո ւր շատ բա ռեր ար
դեն ծա նոթ են սո վո րո ղին: Այս դեպ քում կա
րող   է գոր ծել ճիշտ գու շա կե լու սկզ բուն քը, ու 
բա ռը ճիշտ կհաս կաց վի: 

Օ րի նակ՝ Թարգ մա նել նա խա դա սու
թյուն նե րը՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ը նդ գծ
ված բա ռե րի ի մաս տին:

1. Diese Frau hat einen schönen Gang. 
(քայլ վածք)

2. Im Gang darf man nicht rauchen. (մի
ջանցք)

3. Ich habe den ersten Band seiner Ge
dichte gekauft. (հա տոր)

4. Er hatte nicht den Mut, ihr die Wahrheit 
zu sagen. (քա ջու թյուն)

6.Beim Skifahren hatte er einen warmen 
Anorak an. (ս պոր տային բաճ կոն կցա կար 
գլ խար կով)

3. Վար ժու թյուն ներ, ո րոն ցում կի րառ
վում   է զու գադր ման մե թո դը (գեր մա նե րե նի 
բա ռա պա շա րային մի ա վոր նե րը հայե րե նի 
հետ): 

Այս տե սա կի վար ժու թյուն նե րը միտ ված 
են ան գլե րե նի բա ռա պա շա րին կրկ նա կի 
դի մե լուն, ին չը նպաս տում   է օ տար բա ռի 

ա վե լի լավ մտա պահ մա նը: Կախ ված փոխ
ներ թա փանց ման տե սա կից՝ կի րառ վում են 
զու գադր ման հա մար բա ռա պա շա րային 
տար բեր մի ա վոր ներ, օ րի նակ՝ հն չյու նա կան 
փոխ ներ թա փանց ման հա մար տա ռա դար
ձու թյու նը կամ ար տա սա նու թյու նը և բա ռե րը 
(բա ռի գրա վոր պատ կե րը) կամ պատ կեր նե
րը: Գրա վոր փոխ ներ թա փանց ման հա մար՝ 
բա ռե րի զու գադ րու մը թարգ մա նու թյան 
հետ, քա նի որ հա մադ րե լով դրանք՝ ու սա
նո ղը տես նում   է եր կու լե զու նե րի ի մաս տով 
նման գրու թյամբ տար բեր բա ռե րի տար բե
րու թյու նը, և բազ մա կի ան դրա դառ նա լով 
օ տա րա լե զու բա ռին ու նրա թարգ մա նու թյա
նը՝ ա վե լի լավ   է մտա պա հում նոր բա ռա պա
շա րը [2, 137]: 

Օ րի նակ՝
1. Գտե՛ք տա ռա դար ձու թյուն նե րին հա

մա պա տաս խա նող բա ռերն ու գրե՛ք հայե րեն 
թարգ մա նու թյուն նե րը.

[tsaːn] Tuch
[tʊx] Zahn
[εŋk əl] Ring մա տա նի
[Riŋ] Engel
[εŋ əl] Enkel
[me:l ] Mehl

2. Գտե՛ք տր ված բա ռե րի հա մա պա տաս
խան թարգ մա նու թյուն նե րը աջ սյու նա կից:

der Baum   տետր
der Hund   ծառ
die Blume   շուն
das Heft   ծա ղիկ

4. Ի րազն նո ղա կա նու թյան մե թո դի հի
ման վրա կազմ ված վար ժու թյուն ներ: 

Այս տի պի վար ժու թյուն նե րը հիմն ված են 
լսաըն կա լո ղա կան, լեզ վա կան ու պատ կե
րային ա կն հայ տու թյան վրա: Սրանց ը նտ
րու թյու նը պայ մա նա վոր ված   է մա տուց վող 
նյու թի բնույ թով, աշ խա տան քի փու լով կամ 
սպառ նա ցող փոխ ներ թա փանց ման տե սա
կով: Այս վար ժու թյան բնույ թը բա ռի կամ 
բա ռախմ բի գրա վոր ձևի հա մա պա տաս խա
նե ցումն   է տր ված պատ կե րին: 

Օ րի նակ՝ տե ղադ րել տր ված բա ռե րը հա
մա պա տաս խան բա ռե րի տակ [8, 36]:
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• der Stuhl • der Bleistift  • die Lampe • der Terminkalender • das Telefon

Երկ րորդ օ տար լեզ վի ակ տիվ քե րա կա
նա կան եր ևույթ նե րը ու սու ցա նե լիս ան հրա
ժեշտ   է հաշ վի առ նել ա ռա ջին օ տար լեզ վի 
և մայ րե նի լեզ վի մի ջամ տու թյան դրա կան 
և բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը [4, 180]: 
Այս կամ այն քե րա կա նա կան եր ևույ թի ար
տա հայտ ման ե ղա նակ նե րը կա՛մ հա մընկ
նում են (և այս դեպ քում կա րող են օգ տա
գործ վել դրա կան փո խանց ման ա ռու մով), 
կա՛մ չեն հա մընկ նում՝ դրա նով ի սկ հան դես 
գա լով որ պես փոխ ներ թա փանց ման աղ
բյուր: Տար բեր լե զու նե րի հա մա պա տաս խան 
եր ևույթ նե րի հա մե մա տու թյու նը սո վո րա բար 
կա տար վում   է ե րեք մա կար դակ նե րով` ար

տա հայտ ման, բո վան դա կու թյան և գոր ծա
ռույ թի ա ռու մով [5, 58]:

 Բո վան դա կու թյան մա կար դա կում քե
րա կա նա կան եր ևույթ նե րը հա մե մատ վում 
են տար բեր լե զու նե րում նրանց ի մաստ նե
րի նմա նու թյուն նե րի ու տար բե րու թյուն նե րի 
տե սան կյու նից: Այն դեպ քում, ե րբ քե րա կա
նա կան եր ևույթ նե րի ո րոշ տար րեր հա մընկ
նում են, դրանք կա րող են օգ տա գործ վել 
որ պես դրա կան փո խանց ման հիմք: Չհա
մընկ նող տար րե րը կա րող են լի նել փոխ ներ
թա փանց ման աղ բյուր, ո րը ան հրա ժեշտ   է 
հաղ թա հա րել հա տուկ վար ժու թյուն նե րի մի
ջո ցով:
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
АРМЯНСКОГО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Г. ОГАННЕСЯН

В статье представлен определенный набор инструментов и методов обучения лексике при 
преподавании иностранного языка, посредством которого также обеспечивается понимание 
изученных языковых структур и их восприятие, а также помогает избежать потенциальных 
препятствий интерференции. Детально изучены одноязычные и двуязычные средста 
смысловых интерпретаций слов. 

THE TRICKS AND MEANS OF OVERCOMING THE LINGUISTIC INTERFERENCE OF 
ARMENIAN IN THE PROCESS OF TEACHING GERMAN 

G. HOVHANNISYAN

The article provides a specific toolkit for vocabulary teaching methods and techniques in the 
process of foreign language teaching, through which the knowledge of the investigated language 
structures and their perception are also provided; the article also helps to overcome the possible 
impediments of interference. The monolingual and biolingual means of the meaning interpreta
tion of words are studied in detail.
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 ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ՈՒ ԶՈՒՆՅԱՆ 

ԽԵ ՑԵ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՔԵ ՐԸ 
ՈՐ ՊԵՍ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՌԱՐ ԿԱ

Խե ցե գոր ծու թյու նը, բրու տա գոր ծու թյու
նը, կա վե գոր ծու թյու նը կա վի և նրա հան
քային հա վե լա նյու թե րի խառ նուրդ նե րի, 
ի նչ պես նաև օք սիդ նե րի և ա նօր գա նա կան 
մի ա ցու թյուն նե րի ե ռակ ցու մից և թր ծու մից 
ստաց վող ի րե րի և նյու թե րի պատ րաստ ման 
պրո ցես   է: Խե ցե գոր ծու թյան նախ նա կան 
ար տադ րու թյու նը մարդ կային հա սա րա կու
թյու նը յու րաց րել   է իր զար գաց ման ո րո շա կի 
փու լում:

Սկզբ նա կան շր ջա նում ա ռա վե լա պես 
ար տադր վել   է ա մա նե ղեն: Այ նու հետև խե ցե
գոր ծու թյու նը ծա ռայել   է նաև որ պես նշան
նե րի, զար դա նախ շե րի, դաջ վածք նե րի, հի ե
րոգ լիֆ նե րի, գե ղագ րե րի և սե պագ րի մի ջոց: 
Խե ցին՝ ի բրև հնա գույն շի նա նյութ, նպաս
տել   է նաև ճար տա րա պե տու թյան զար գաց
մա նը, ո րի օգ տա գործ ման ա ռա ջին օ րի նա
կը վե րագր վում   է տրի պո լի ի մշա կույ թին 
(մ.թ.ա I հա զա րա մյակ):

Հա յաս տա նի տա րած քում հայտ նա բեր
ված ա մե նա հին խե ցե գոր ծա կան ի րե րը վե
րագր վում են մ.թ.ա. VII հա զա րա մյա կին:

Մ.թ.ա. IV հա զա րա մյա կի սկիզ բը հատ
կանշ վում   է ի բրև « խե ցե գոր ծա կան նե ո լի թի» 
նոր դա րաշր ջան, ե րբ ար դեն հայտ նի   է ին 
թր ծու մը և ա ման նե րի կո պիտ զար դա նախ
շու մը: Մ.թ.ա. III հա զա րա մյա կում Հա յաս
տա նի (Մե ծա մո րի), մե տա ղամ շակ ման 
զար գաց մա նը զու գըն թաց, տեխ նի կա կան 
ան հրա ժեշ տու թյուն դար ձավ օ ջախ նե րի, 
հա լոց նե րի, ձու լա ծո կա ղա պար նե րի պատ
րաս տու մը: Վաղ բրոն զի դա րին ան ցու մը 
խե ցե գոր ծու թյան մեջ բնո րոշ վում   է տար բեր 
ձևե րի պատ րաստ ման հնար նե րի բազ մա
զա նու թյամբ, ո րոնց վկա յու թյունն են պե
ղում նե րից հայտ նա բեր ված նր բա պատ բե
կոր նե րը: Մ.թ.ա. III հա զա րա մյա կում խե ցե 
սա փոր նե րի հա մար սահ ման վում   է ը նդ գծ
ված ե ռա մաս ձև՝ ան նշան գո գա վոր վզիկ, 
ու ռու ցիկ ի րան, գո գա վոր հա տակ:

Ու րար տա կան բնա կա վայ րե րում հայտ
նա բեր ված խե ցե ղե նը աչ քի   է ը նկ նում ան

գոբ նե րի օգ տա գործ մամբ, զար դա նախ շի 
տե սակ նե րի (փո սի կա վոր, փայ լեց րած, ծե
փած, նկա րա զարդ) բազ մա զա նու թյամբ, 
ստա տիկ հան դի սա վոր հո րին վածք նե րով: 
Հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նի (մ.թ.ա. III–I դդ.) 
հին Հա յաս տա նի խե ցե գոր ծու թյու նը «ան
գու նա զարդ խե ցու» վե րա ծաղ կումն   է: Խե
ցե գոր ծու թյա նը բնո րոշ են մո նու մեն տալ 
ճար տա րա պե տա կան ձևե րը, ի նչ պես նաև 
հաս տո ցային բնույ թի աշ խա տանք ներ, 
ո րոնք ու նեն ա ռա վել դե կո րա տիվ, քան կի
րա ռա կան նշա նա կու թյուն:

Վաղ միջ նա դա րի (IV–IX դդ.) խե ցե
գոր ծու թյու նը ներ կա յա նում   է հազ վա գյուտ 
բարձ րար վեստ նմուշ նե րով՝ հայտ նա բեր ված 
Դվի նի պե ղում նե րից:

Դվի նի կե րա մի կա կան մնա ցորդ նե րը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, պե ղում նե րի այդ ար
դյունք նե րի մեջ գրա վում են ա մե նաէ ա կան 
տե ղը: Այս տեղ շատ են ոչ մի այն ա ռար կա
նե րի նմուշ նե րը լոկ քա նա կով, այլև ի րենց 
սպա ռիչ բազ մա զա նու թյամբ, ո րով հետև 
դվին ցիք ա մեն ի նչ աշ խա տել են պատ րաս
տել կա վից կամ հախ ճա պա կուց:

Ժա մա նա կի տե սա կով   էլ Դվի նի խե ցե ղեն 
ա նոթ նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա
յաց նում, ո րով հետև այն տեղ, սկ սած   է նե ո
լի թյան հնա գույն ժա մա նակ նե րից, ա նընդ
հատ բո լոր դա րաշր ջան նե րի ա ռար կա ներ 
գտն վում են մեծ ա ռա տու թյամբ՝ ի հար կե 
կենտ րո նա կան տե ղը միշտ վե րա պա հե լով 
միջ նա դա րյան նմուշ նե րին, ո րոնց մեջ կան 
հա սա րակ խե ցե ղե նի, ջնա րա կա ծի և հախ
ճա պա կու բազ մա թիվ տե ղա կան տե սակ ներ 
և ար տա սահ մա նյան թան կար ժեք հախ ճա
պա կու ո րոշ օ րի նակ ներ:

Նախ նա դա րյան խե ցին դուրս   է գա
լիս Դվի նի ա վե րակ նե րի ստո րին շեր տե
րից:   Է նո լի թյան տի պիկ կե րա մի կան՝ իր սև 
փայ լով և ճնշ մամբ ար ված զար դա նախ շե
րով, գրե թե ա մեն տա րի բաց վում   է միջ նա
բեր դի լան ջե րին՝ գլ խա վո րա պես փլ վածք նե
րի մեջ: Այդ նույն տե ղե րից եր բեմն ի հայտ 
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են գա լիս նաև գու նա զարդ խե ցե ղե նի մնա
ցորդ ներ, ո րոնք պատ կա նում են ար դեն 
պղն ձի դա րաշր ջա նին:

Միջ նա դա րյան փոքր բնա կա վայ րե րում 
պրո ֆե սի ո նալ բրու տի կող քին հան դես   է 
ե կել իր սե փա կան կա րիք նե րի հա մար եր
բեմն –եր բեմն բրու տու թյուն ա նող ան ձնա վո
րու թյուն՝ շի նե լով կա վե հա սա րակ ա ման ներ՝ 
փար չեր, կճուճ ներ, թո նիր ներ և այլ ա ռար
կա ներ, ո րոնք նա թր ծել   է թոն րի մեջ կամ 
խա րույ կի վրա: Դրան հա կա ռակ՝ մեծ քա
ղաք նե րում, ի նչ պի սիք   է ին՝ Դվինն ու Ա նին, 
տնա կան վար պե տի պատ րաս տած կե րա մի
կան քիչ տեղ   է գրա վել, այն   էլ մեծ մա սամբ 
քա ղա քի ար վար ձան նե րում և չքա վո րա կան 
թա ղե րում   է հան դի պում: Դվին ցի նե րը շատ 
են սի րել ի րենց կա վե հա սա րակ կա րաս նե րը 
զար դա րել զա նա զան ե ղա նակ նե րով, նույ նը 
կա րե լի   է ա սել ամ բողջ Հա յաս տա նի մա սին: 
Այս պես, օ րի նակ, կա վե հս կա յա կան կա րաս
նե րը գրե թե միշտ զար դար ված են, նրանք 
սո վո րա բար ու նե նում են ու ղիղ ձգ վող կամ 
ա լի քա վոր ու րույն զար դագ ծեր: Եր բեմն այդ 
զար դագ ծերն ու նե նում են օ ղակ ներ ու հան
գույց ներ կազ մող նախ շեր: Կա րաս նե րը հա
ճախ ու նե նում են ու ռու ցիկ և լայն գո տի ներ՝ 
պարզ կամ ո րոշ զար դա նախ շե րով: Այս տեղ 
հե տաքր քիրն այն   է, որ այդ գո տի ներն ու 
նրանց վրայի նախ շե րը թեև պահ պա նո ղա
կան են և տաս նյակ դա րե րի ըն թաց քում շատ 
քիչ են փո փո խու թյան են թարկ վում, այ նո ւա
մե նայ նիվ ո րոշ փո փո խու թյուն   է տե ղի ու նե
ցել հնա գույն նե րի և միջ նա դա րյան նե րի, ի նչ
պես նաև օր նա մեն տի և կա րա սի ձևի մեջ: 
Դվի նի միջ նա դա րյան հա սա րակ կե րա մի
կան ձևա վոր, մեծ մա սամբ կեն դա նա կերպ 
ա նոթ նե րի շատ օ րի նակ ներ ու նի: Հնում 
այդ եր ևույ թը գրե թե բո լո րո վին հան դես չի 
գա լիս, թև Կար միր վան քի գու նա զարդ խե
ցա նոթ նե րի մեջ կան թռչ նակ տուց ծո րա կով 
կճուճ ներ, բայց դրանք հազ վա գյուտ են և 
բո լո րո վին բնո րոշ չեն հին ժա մա նակ նե րի 
հա մար:   Է լա ռում գտն ված ջնա րա կած խե
ցա նոթ նե րի ո րոշ տե սակ ներ, մա նա վանդ 
կապ տա կա նա չա վուն ջնա րա կով պա տած 
մի ա գույն ա նոթ նե րը, պետք   է վե րագ րել նույն 
վաղ ժա մա նակ նե րին:   Է լա ռի դրոշ մա զարդ 
խե ցա նոթ նե րի մեջ մի ան գա մայն ու րույն տեղ 
են գրա վում կաթ սա նե րի և թո նիր նե րի խու
փե րը, ո րով հետև նրանց դրոշ մի օր նա մեն տը 

գրե թե ար մա տա պես տար բեր վում   է կաթ սա
նե րի օր նա մեն տից:

Խե ցե գոր ծա կան ի րե րը և նյու թե րը դա
սա կար գում են ը ստ նշա նա կու թյան և հատ
կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև օգ տա գործ վող 
հիմ նա կան հում քի կամ ե ռա կազմ ված խե
ցե ղե նի ֆա զային բա ղադ րու թյան: Ը ստ 
հում քի բա ղադ րու թյան և թրծ ման ջեր մաս
տի ճա նի՝ ի րե րը բա ժան վում են եր կու դա սի՝ 
լրիվ և մա սամբ ե ռա կա լած: Տար բեր վում են 
կո միտ (օ րի նակ՝ շի նա րա րա կան և շա մո
տային ա ղյուս) և նուրբ (օ րի նակ՝ ճե նա պա կի, 
հախ ճա պա կի) խե ցե ղեն: Խե ցե գոր ծու թյան 
հիմ նա կան հում քը կավն   է և կաո լի նը: Բայց 
քիչ գոր ծա ծու թյուն չու նի նաև շա մո տը: Այն 
խե ցե գոր ծա կան հում քե րից ա մե նավ տի տա
ցողն   է: Շա մո տը ա մե նահ րա կա յուն նյու թե
րից մեկն   է: Վտի տա ցող նյու թե րից դժ վար   է 
գե ղար վես տա կան աշ խա տանք կա տա րել: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով շա մո տի վրա ա վե լաց
նում են կաո լին, ո րի տո կո սը չպետք   է գե րա
զան ցի շա մո տի տո կո սը: Նրա թրծ ման աս
տի ճա նը 125° C   է:

Թր ծու մը կա տար վում   է թու նե լային վա
ռա րան նե րում: Նրանց վրա կա տար վում   է 
ջնա րա կով նկա րա զար դում, ո րը սի լի կա
տային ա պա կի   է: Նրանց թրծ ման աս տի
ճա նը պետք   է հա մա պա տաս խա նի հում քի 
թրծ ման ջեր մաս տի ճա նին, որ պես զի հա սու
նու թյուն ա ռա ջաց նի: Շա մոտն ու նի բարձր 
մե խա նի կա կան հատ կու թյուն՝ հա մե մա տած 
խե ցե գոր ծա կան մյուս նյու թե րի հետ: Նուրբ 
խե ցե ղե նի նախ նա կան զանգ վա ծի կար ևոր 
բա ղադ րիչ ներն են դաշ տային ա պար նե րը և 
քվար ցը: Ը ստ պատ րաստ ման ե ղա նա կի՝ խե
ցե զանգ ված նե րը լի նում են փո շեն ման՝ պլաս
տիկ ու հե ղուկ: Խե ցե ղե նի կա ղա պար ման 
ե ղա նա կը ը նտ րում ե ն՝ ել նե լով շին ված քի 
կամ ի րի ձևից: Պարզ ձև ու նե ցող շին վածք
նե րը (հ րա կա յուն ա ղյուս, ե րես պատ ման սա
լիկ ներ) պատ րաստ վում են փո շեն ման զանգ
վա ծից՝ պող պա տե մամ լիչ կա ղա պար նե րում:

Կա ղա պար ված ի րե րը այ նու հետև չո րաց
վում են չո րա նոց նե րում: Խե ցե գոր ծա կան 
ար տադ րու թյան ա մե նա կար ևոր տեխ նո լո
գի ա կան պրո ցե սը թր ծումն   է, ո րն ա պա հո
վում   է ե ռա կալ ման ան հրա ժեշտ աս տի ճա նը: 

Ե ռա կալ ման հետ ևան քով փոք րա նում են 
շին վածք նե րի և ի րե րի չա փե րը, մե ծա նում են 
դրանց մե խա նի կա կան ամ րու թյու նը և խտու
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թյու նը: Խե ցե գոր ծու թյան պատ մու թյան մեջ 
նշա նա կա լից են հին հայ կա կան սպասք ներն 
ու կարմ րա պատ կեր սկա հակ նե րը և թր ծա
կա վե ար ձա նիկ նե րը: Մե տա ղամ շակ ման 
զար գաց մա նը զու գըն թաց տեխ նի կա պես 
ան հրա ժեշ տու թյուն դար ձավ խե ցե օ ջախ
նե րի, հա լոց նե րի, ձու լա ծո կա ղա պար նե րի 
պատ րաս տու մը: Վաղ բրոն զի դա րի ան ցու մը 
խե ցե գոր ծու թյան մեջ բնո րոշ վում   է տար բեր 
ձևե րի պատ րաստ ման հնար նե րի բազ մա զա
նու թյամբ, գու նա վոր կա վի օգ տա գործ մամբ, 
զար դա նախ շի բար դաց մամբ, ո րոնց վկա
յու թյունն   է պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված 
նրբա պատ բե կոր նե րը: Խե ցե սա փոր նե րի 
հա մար սահ ման վում   է ը նդ գծ ված ե ռա մաս 
ձև՝ ան նշան գո գա վոր վզիկ, ու ռու ցիկ ի րան, 
գո գա վոր հա տակ: Խե ցե ղեն նյու թե րը բա
ժան վում են ե րեք խմ բի.

1. Շ րեշ բլ րի գու նա վոր ան գոբ ներ և 
ան փայլ խե ցի՝ ի րա նի կենտ րո նում ա կո սա
վոր նախ շե րով

2.  Կառ նուտ – Կի րո վա կա նի սևա փայլ 
խե ցի դեղ նա վուն ան գոբ ներ և նր բա գիծ 
նախ շե րով ի րեր

3.  Կա րազ – Ա րծ նի սևա փայլ չոր կա վի 
վրա քերծ ված գծան կա րով և ճշգ րիտ նախ շե
րով ի րեր, ո րոնք հա մա տե ղում են կեն դա նա
կեր պի ա մա նե ղե նի հետ:

Վե րը կա տար ված պատ մա ժա մա նա
կագրա կան, տե սա կան վեր լու ծու թյու նը փաս
տում   է, որ ժա մա նա կա կից խե ցե գոր ծու թյու
նը աշ խա տան քային և գե ղար վես տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ան փո խա րի նե լի մի ջոց   է 
և փաս տում   է նրա ար տաու սում նա կան պա
րապ մունք նե րի պար տա դիր լի նե լը: 

Դ րան գա լիս   է լրաց նե լու նաև այն, որ 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րի աշ խա տան քի 
ու սուց ման 4–8–րդ դա սա րան նե րի ու սում նա
կան ծրագ րե րով նա խա տես ված   է ան ցկաց
նել խե ցե գոր ծու թյան մաս նա կի ու սու ցում: 
Ծրա գի րը հիմ նա կա նում կազմ ված   է այդ 
դա սա րան նե րում սո վո րող ա շա կերտ նե րի 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, գի
տե լիք նե րի, կյան քի ճա նա չո ղու թյան և աշ խա
տան քային դաս տի ա րա կու թյան հի ման վրա:

Աշ խա տան քի ու սուց ման կար ևոր սկզ
բունքն   է ա շա կերտ նե րի գի տակ ցու թյու նը: 
Ա շա կերտ նե րի մոտ աշ խա տան քի նկատ
մամբ սեր ա ռա ջաց նե լու և զար գաց նե լու 
հա մար մեծ հնա րա վո րու թյուն   է իր մեջ պա

րու նա կում նրանց ի նք նու րույն ստեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քը:

4–8–րդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի 
հիմ նա կան տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու
թյունն   է հոգ ևոր հա րուստ   է մո ցի ո նալ աշ խա
տան քը և դրա ի նք նա տիպ ար տա հայ տու մը:

Ել նե լով այդ հան գա մանք նե րից՝ նպա տա
կա հար մար   է աշ խա տան քի ու սուց ման դա սե
րին ա շա կերտ նե րին ի նք նու րույն աշ խա տան
քը կազ մա կեր պել ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի: 
Նման աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց
քում ոչ մի այն ա շա կերտ նե րը ձեռք են բե րում 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, 
այլ նաև հնա րա վո րու թյուն   է ստեղ ծում ու սուց
չի օգ նու թյամբ սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտահ ղա ցու մը ի րա գոր ծել:

Ա ռա վել կար ևոր   է ու սուց չի կող մից օբյեկ
տիվ նա խընտ րու մը. այն իր բնույ թով պետք   է 
հա մա պա տաս խա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
բնու թագ րին և ա շա կերտ նե րի պատ րաստ
վա ծու թյա նը: Ա շա կերտ նե րին պետք   է տալ 
ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ կա վի տե սակ նե
րի մա սին՝ ցու ցադ րե լով կա վից պատ րաստ
ված նմուշ ներ, և սո վո րեց նել նրան ցից ա մեն 
մե կի նկատ մամբ ճիշտ աշ խա տան քային 
ե ղա նա կի կի րա ռում:

Հար կա վոր   է փորձ նա կան վար ժու թյուն
նե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րել 
գործ նա կան կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն
ներ:

Ա շա կերտ նե րին պետք   է ծա նո թաց նել 
կա վի փո րագ րու թյուն նե րի պարզ   է լե մենտ
նե րի հետ: Ա ռա ջին քայ լե րը փո րագ րու թյան 
աս պա րե զում կա րե լի   է սկ սել ու ղիղ գծե րից՝ 
ան ցնե լով կո րե րին, այ նու հետև տալ պարզ 
ե րկ րա չա փա կան զար դա քան դակ, ո րից հե
տո կա րե լի   է ան ցնել բու սա կան և կեն դա նա
կան   է լե մենտ ներ պա րու նա կող զար դա նախ
շե րի փո րագ րու թյա նը: 

Խե ցե գոր ծու թյան մեջ ա մե նա կար ևոր 
տեխ նո լո գի ա կան պրո ցե սը թր ծումն   է, ո րն 
ա պա հո վում   է ե ռա կալ ման ան հրա ժեշտ աս
տի ճա նը:

Խե ցե գոր ծու թյան հմ տու թյուն նե րը ձեռք 
բե րե լուց հե տո ա շա կերտ ներն ի րենց սե
փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան մտահ ղաց մամբ 
կա րող են ստեղ ծել գե ղար վես տա կան ձևեր 
ու նե ցող ի րեր՝ ա վե լի խո րաց նե լով խե ցե գոր
ծու թյան մա սին ու նե ցած գի տե լիք նե րը:
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Շատ կար ևոր   է դպ րոց նե րում կազ մա կեր
պել ցու ցա հան դես ներ, որ տեղ ա շա կերտ նե
րը ծա նո թա նում են ի րենց հա սա կա կից նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հետ:

Ու սու ցի չը պետք   է տե ղյակ լի նի, թե խե
ցե գոր ծու թյու նից ի նչ թե մա ներ են ան ցնում և 
ի նչ գի տե լիք ներ ստա նում:

Գե ղա գի տա կան ճա շա կի ձևա վոր ման 
հա մար ԴԿԱ մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն հար
թա քան դակ նե րը, դրանք հիմ նա կա նում կի
րառ վում են հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի 
ին տե րի ե րի և   է քս տե րի ե րի ձևա վոր ման հա
մար: Ո րո շա կի տեղ   է հատ կաց վել բազ մա
զան մո տիվ նե րի աս պա րե զում ե րաժշ տա կան 
թե մայով հար թա քան դակ նե րը: Ա ռա վե լա պես 
դրանք ար տա հայ տում են տվյալ մի ջա վայ
րի կամ կա ռույ ցի բնույ թը: Խե ցե գոր ծա կան 
հար թա քան դակ նե րը նպա տա կա հար մար   է 
պատ րաս տել շա մո տե կա վից, ո րը ու նի մե
խա նի կա կան ամ րու թյուն: Այն կա յուն   է ցան
կա ցած մի ջա վայ րի ջեր մու թյան փո փո խու

թյուն նե րին: Ներ կա յաց վող աշ խա տան քը, 
ո րը կոչ վում   է մե ղե դի, պատ րաստ ված   է 
շա մո տից: Ե րաժշ տա կան մո տիվ նե րով աշ
խա տան քը ծեփ ված   է հարթ մա կե րես ու նե
ցող փայ տա սա լի կի վրա, ո րից հե տո   էս քի զի 
հի ման վրա ծեփ ման ե ղա նա կով ստա ցել եմ 
հար թա քան դա կը: Կա նանց ֆի գու րա նե րը 
ու նեն խիստ ո ճա վոր ված լու ծում ներ: Պահ
պա նե լով նրանց կա ռուց ված քային հա մա չա
փու թյուն նե րը՝ փոր ձել եմ ստա նալ այն պի սի 
քան դա կային պատ կեր ներ, ո րոնք ի րենց 
պլաս տի կայով ներ դաշ նակ լու ծում ներ ունեն: 
Խե ցե գոր ծա կան այս հար թա քան դա կը պա
հան ջել   է կրկ նա կի թր ծում: Ա ռաջ նային թրծ
ման ժա մա նակ կարծ րա նում   է: Ա ռաջ նային 
թր ծու մը ի րա կա նաց վել   է +600 C –ում: Ջնա
րա կային թր ծու մը կա տա րել եմ +960 C –ում, 
օգ տա գոր ծել եմ գու նա վոր ան գոբ ներ և ջրա
ներ կեր: Նպա տա կա հար մար   է, որ սույն 
աշ խա տան քը գե ղեց կաց նի ե րաժշ տա կան 
կրթա հա մա լի րի ճե մաս րա հը:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЕРАМИКИ КАК ИЗУЧАЕМЫЙ ПРЕДМЕТ
В. УЗУНЯН

В статье дан анализ основ керамического мастерства как изучаемого предмета, а также с 
точки зрения научно–теоретичского и историко–культурного наследия, включая технологию 
производства.

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CERAMICS AS A SUBJECT OF STUDY
V. UZUNYAN

The article gives an analysis of fundamentals of Ceramics as a subject of study, and presents 
it from the point of view of scientific–theoretical and historical–cultural heritage, including pro
duction technology
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

ՆԱ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ

 ՏԵ ՍԱ ՁԱՅ ՆԱ ՇԱ ՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒ ԹԻՆ 
« ԾԱ ՆՈ ԹԱՑ ՆԵ ԼՈՒ»

 ՄԻ ՔԱ ՆԻ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ՄԱ ՍԻՆ

« Բա վա կան չէ իմա նալ, թե ինչ նո տա ներ պետք   է նվա գել. պետք   է հաս կա նալ նաև, 
թե ին չու եք հենց դրանք նվա գել»:

 Ջորջ Քար լին

 Դա սա խո սա կան պրակ տի կայի շուրջ 16 
տա րի նե րի ըն թաց քում պար բե րա բար առիթ 
ենք ու նե նում հա մոզ վե լու, որ տե սա ձայ նա
շա րային նյութ պատ րաս տե լու տեխ նի կային 
ծա նո թաց նելն ու հմ տու թյուն ներ փո խան ցե լը 
որ քան հե տաքր քիր ու տա րո ղու նակ, նույն
քան   էլ բարդ գոր ծըն թաց   է: Իսկ բարդն այս
տեղ հատ կա պես այն   է, որ պետք   է խիստ 
տպա վո րիչ ու առար կա յա կան կեր պով ցույց 
տալ ու սա նո ղին, թե, օրի նակ, տվյալ սյու
ժե ում ինչ հմ տու թյուն ներ   է կի րա ռել ստեղ
ծա գոր ծա կան խում բը, որ ար դյուն քը լավ   է 
ստաց վել, կամ ինչ չի արել, որ ան հա ջող   է: 
Այո՛, հարկ   է խիստ տպա վո րիչ օրի նակ նե րով 
ու հա մե մա տու թյուն նե րով և ոչ նկա րագրա
կան բա ռե րով հա մո զել, որ ձանձ րա լի   է 
կամ, հա կա ռա կը, ու շագ րավ: Ամե նասկզ
բում « լավն ու վա տը» նրանք զգում են ին
տո ւի տիվ, կա րող են ան գամ հե տաքր քիր 
նկա տա ռում ներ անել: Բայց… այս տեղ   է, որ 
հարկ   է կա մաց– կա մաց մո տեց նել ու սա նո
ղին հե ռուս տա նյութ կա ռու ցե լու այն հս տակ 
տեխ նո լո գի ա կան կա նոն նե րին, որոնք իս
կա կան պրո ֆե սի ո նա լին բարձ րաց նում են 
այդ նույն զգա յա կան մա կար դա կում ստեղ
ծա գոր ծե լու տա րած քից և օգ նում գրա գետ 
ու ինք նա տիպ աշ խա տել: Պետք   է տե սա
նե լի կեր պով ցույց տալ, որ գո յու թյուն ու
նեն զուտ « կեն սա բա նա կան» պա հանջ ներ, 
որոնց չի մա ցու թյու նը կտա նի հե ղի նա կին մի 
ճա նա պար հով, որն ան հայտ   է վեր ջի նիս, և 
կհասց նի մի վայր, որ տեղ նրան չէ ին սպա
սում: Գո յու թյուն ու նի աչ քի և ուն քի հա մար 
գրե լու կա նոն նե րի մի ամ բող ջու թյուն, որին 

պետք   է տի րա պե տել, տե սա ձայ նա շա րային 
նյու թի « ֆի զի ո լո գի ա», որը պի տի ճա նա չել, 
այ սինքն՝ նյութ պատ րաս տե լու տեխ նո լո
գի ա, որին պետք   է ուղ ղա կի տի րա պե տել: 

Մեր լսո ղու թյունն ու տե սո ղու թյու նը տե
ղե կատ վու թյու նը հար մա րա վետ ու տպա վո
րիչ կեր պով մար սե լու իրենց պա հանջ ներն 
են առա ջադ րում, որոնց հարկ   է « դեմ քով 
ճա նա չել»: Կա րո ղա նալ շո շա փե լի և տե սա
նե լի կեր պով ցույց տալ այդ պա հանջ– կա
նոն նե րը, որոնք, կրե լով չն չին փո փո խու
թյուն ներ, պահ պան վում են տեխ նի կա կան 
ամե նա տար բեր պայ ման նե րում ստեղծ վող 
ամե նա տար բեր ոճե րի ու ձևե րի հե ռուս տա
ռա դի ոար տադ րան քում. սա   է, որ մար տահ
րա վե րի պես մի բան   է դա սա խո սի հա մար: 

Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րան նե
րից մե կում սցե նա րա կան գործ դա սա վան
դող մաս նա գետ նե րից մեկն իր դա սա խո սու
թյան ժա մա նակ մո տա վո րա պես այս պես   էր 
պատ ճա ռա բա նում սցե նա րի գրե լաձ ևին ծա
նոթ լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: « Մարդն 
ու նի 206 ոս կոր. յու րա քան չյու րիս մոտ 
այդ պես   է, բայց… ամենքս տար բեր ենք»: 
Ի՞նչ նկա տի ու նի դա սա վան դո ղը. այն, որ 
պետք   է ճա նա չել այդ 206 ոս կո րը, այ սինքն՝ 
այն մե խա նիզ մը, որն ըն կած   է մաս նա գի
տա կան այս կամ այն իրո ղու թյան հիմ քում, 
իսկ հե տո ամեն ինչ կախ ված   է այն խնդ րից, 
որ դնում ենք մեր առջև, ու այն բա նից, թե 
ինչ պես ենք կռիվ տա լիս մեր եր ևա կա յու
թյան հետ: 

Ն ման խո սակ ցու թյուն ներն ու սա նող նե
րի հետ սկս վում են առա ջին իսկ դա սից, 
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երբ նրանք փոր ձում են սո վո րա կան կադ
րեր նկա րա հա նել և հա մոզ վել, որ, օրի նակ, 
իրա կան կյան քում ինչ –որ գոր ծո ղու թյան 
աչ քով հետ ևե լը մի բան   է, իսկ այն   էկ րա
նային դարձ նե լը, այ սինքն՝   էկ րա նից դի տե
լու հա մար նկա րա հա նե լը՝ մեկ այլ: Այս մեկ
նա կե տից կա մաց– կա մաց գնում ենք դե պի 
այն կա նոն նե րը, որոնք սկս նակ նե րը, որ պես 
կա նոն, քա րա ցած են որա կում: Դրանք ոչ 
թե ստեղծ վել են ինչ –որ մե կի քմա հա ճույ
քով, այլ մեր տե սո ղու թյան ու, ընդ հան րա
պես, գլ խու ղե ղի աշ խա տան քի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված. այս 
ճշ մար տու թյունն ապա ցու ցելն իս կա կան 
փոր ձու թյուն   է դա սա վան դո ղի հա մար: Եվ 
այս տեղ   է, որ օգ նու թյան   է գա լիս մի gif –
ա նի մա ցի ա, որը խիստ դի տար ժան կեր պով 
ներ կա յաց նում   է վե րո հի շյալ իրո ղու թյու նը: 
Այն վե րա բե րում   է հա վե լյալ գույ ներ օգ տա
գոր ծե լու պա հան ջին: Իսկ այդ պա հան ջը 
կոչ վում   է « մի ա ժա մա նա կյա կոնտ րաստ» 
(այն գու նային կոնտ րաստ ստեղ ծե լու՝ օբյեկ
տը մի ջա վայ րից ան ջա տե լու, հիմ նա կան 
ձևե րից մեկն   է): « Սա մի եր ևույթ   է, երբ աչ
քը, տես նե լով մի գույն, ձգ տում   է նաև դրա 
հա վե լյալ գույնն   էլ որ սալ, ու եթե չի գտ նում 
մո տա կայ քում, ապա ինքն   է այն ստեղ
ծում»1: Ահա այս կեն սա բա նա կան պա հանջն 
են հաշ վի առ նում, օրի նակ, կի նո գոր ծիչ նե
րը գու նային զու գոր դում ներ անե լու և, ըստ 
այդմ, ֆիլ մին իմաս տային լիցք հա ղոր դե լու 
հա մար: Եվ ու րեմն ու սա նող նե րը մի քա նի 
վայր կյան սևե ռում են իրենց հա յաց քը լու
սան կա րում պատ կեր ված հե րոս նե րից մե կի 
ճա կա տին ար ված սև կե տին: Երբ սահ ման
ված վայր կյան ներն ան ցնում են, լու սան կա րը 
սևուս պի տակ   է դառ նում, բայց այն ևս դի տո
ղը մի քա նի վայր կյան իբրև գու նա վոր պատ
կեր   է ըն կա լում՝ իր մեջ կրե լով այն հա վե լյալ 
գույ նե րը, որ աչքն ինքն   է ստեղ ծել: Այո՛, այս 
եր ևույ թը տե ղի   է ու նե նում այն պարզ պատ
ճա ռով, որ մեր գլ խու ղե ղը ստեղ ծում   է հա
վե լյալ գույն նկա րի ամեն մի գույ նի հա մար, 
և դրա նից հե տո այդ նոր ստեղծ ված գույ նե
րը ևս մի քա նի վայր կյան պահ պան վում են 
գլ խու ղե ղում և պրոյեկտ վում սևուս պի տակ 
լու սան կա րի վրա: Այս տե ղից   էլ պա հան ջը. 

1 http://school.deeside.ru/encyclopedia/post–production/
cvetokorrekciya–ehti–osnovy–dolzhen–znat–kazhdyj–kto–
hochet–delat–kino/

օբյեկ տը հե տին պլա նից կտ րե լու հա մար 
ստեղ ծել գու նային կոնտ րաստ, տվյալ դեպ
քում՝ հա մա ժա մա նա կյա կոնտ րաստ: Այ նու
հետև հի շում ենք «ոս կե հատ ման կա նո նը», 
որը գա լիս   է դեռևս Հին Եգիպ տո սից (ի սկ 
ան վա նու մը ստա ցել   է Լե ո նար դո դա Վին
չի ից), նույն՝ Ֆի բո նա չի ի թվե րը, ինչն ապա
ցու ցում   է, որ աշ խար հում գո յու թյուն ու նի 
ներ դաշ նա կու թյան մի բա նաձև՝ ասի մետ րիկ 
սի մետ րի կու թյուն, որն ան փո փոխ փո խանց
վել   է մինչև մեր օրե րը: «Չ կա ավե լի ներ
դաշ նակ բան, քան բնու թյունն   է: Հենց բնու
թյան մեջ առ կա հս կա յա կան քա նա կու թյամբ 
տե սո ղա կան պատ կեր ներ են թարկ վում են 
հետ ևյալ եր կու կա նո նին՝ սի մետ րի կու թյուն 
և ոս կե հատ ման կա նոն»2: 

Այ նու հետև ան դրա դառ նում ենք կադ րի՝ 
ֆո նը «լց նե լու» (օբյեկ տի հե տին պլա նին խո
րու թյուն տա լու) ան հրա ժեշ տու թյա նը և բա
ցատ րում այս պա հան ջը հետ ևյալ կերպ: Այս 
դեպ քում գործ ու նենք մար դու տե սո ղու թյան 
բնա կան պա հան ջի հետ. մենք տես նում ու 
ըն կա լում ենք աշ խար հը եռա չափ (3D) ֆոր
մա տով, այդ իսկ պատ ճա ռով կադ րի կամ 
լու սան կա րի հե տին պլա նը հա գեց նելն ան
հրա ժեշ տու թյուն   է՝ պատ կերն աչ քի հա մար 
հնա րա վո րինս հաս կա նա լի ու մատ չե լի 
դարձ նե լու նպա տա կով: 

Հե տաքր քիր դի տար կում նե րի առիթ   է 
տա լիս այն պա հան ջը, hա մա ձայն որի՝ օբյեկ
տը, որ պես կա նոն, չպի տի տե ղադր վի կադ
րի ու ղիղ մեջ տե ղում, քա նի որ այդ դեպ քում 
դի տե լի ու թյան ուժգ նու թյու նը թու լա նում   է: 
Կենտ րո նում տե ղադր ված օբյեկ տը բա ժա
նում   է կադ րը եր կու՝ իրա րից ան կախ մա սե
րի՝ խճ ճե լով դի տո ղին. նա այլևս չի կա րո ղա
նում կողմ նո րոշ վել՝ որ հատ վածն   է կար ևոր3: 
Նաև, այ սօ րի նակ կադ րե րը եր կա րաձ գում 
են պատ կե րին հետ ևե լու, այն ըն կա լե լու 
ըն թաց քը՝ հե ռաց նե լով բուն տե ղե կատ վու
թյու նից: Բայց ան պայ ման նաև հա վե լում 
ենք… սա նաև մի յու րօ րի նակ հնար   է, որը 
կա րող   է հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն ու նե
նալ ու խիստ տպա վո րիչ լի նել, եթե կադ րում 
մնա ցած բո լոր դե տալ նե րը որա կով ու գրա

2  http://www.yellow–elephant.ru/design/article/composi
tion/1/
3  http://lepser.ru/teoriya–fotografii/osnovyi–kompozit
sii–v–fotografii–21–sovet–kak–sdelat–kadr–neotrazimyim–
chast–1.html
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գետ են ար ված, տվյալ դեպ քում՝ ամեն բան 
շատ սի մետ րիկ   է տե ղադր ված: Այս տեղ   է, 
որ մենք ան պայ ման մեջ բե րում ենք հայտ նի 
«Եթե նպա տա կը դա չէ» ար տա հայ տու թյու
նը. երբ ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը խախ
տում   է տվյալ կա նո նը՝ ցան կա նա լով սրել, 
ընդ գծել ասե լի քը: Այ նու հետև շա րու նա կում 
ենք խո սել կադ րի կա ռուց ման հիմ նա քա
րային այլ պա հանջ նե րի մա սին ևս: 

Եվ այս պես, տե սա ձայ նա շա րային նյութ 
պատ րաս տե լու հմ տու թյուն ներ փո խան ցե լը 
սկ սում և ավար տում ենք նմա նա տիպ վառ 
ու տպա վո րիչ եղա նակ նե րով: Եղա նակ ներ, 
որոնց կի րա ռումն ապա ցու ցել   է. ու սա նո ղը 
դի տար ժան մե թոդ նե րով տես նում և ըն կա
լում   է, թե ինչն   է տար բե րում գրա գետ ու հե
տաքր քիր նյու թը թույլ և ոչ գու նեղ նյու թից: 
Մի ա ժա մա նակ նաև ընդ գծում ենք ու այդ
կերպ փոր ձում մեր կաշ վի վրա զգալ, որ եթե 
կա ղում   է ձևա չա փը, բո վան դա կու թյու նը 
տեղ չի հաս նի՝ զր կե լով աշ խա տան քը ստեղ
ծա գոր ծա կան ար դյու նա վե տու թյու նից: 

Ար դեն ու սա նող նե րի հե ղի նա կած աշ
խա տանք նե րը քն նար կե լիս առա ջին ան
գամ դի տում ենք դրանք… ձայնն ան ջա
տած: Հաս կա նա լի՞   է առա ջին հինգ– վեց 
կադ րից, թե ուր   է տա նե լու մեզ նյութն իր 
թե մա տի կայով, այ սինքն՝ որ քա նո՞վ   է նյու թը 
« հե ռուս տա տե սային», չու նի՞ այն արդյոք մի 
քա նի սկիզբ, առա ջին մի քա նի վայր կյան
նե րը ճիշտ ուղ ղու թյա՞մբ են տա նում լսա րա
նին, թե մի պահ մո լո րեց նում կամ այլ հար
ցադրում անում և այլն:

 Հա ջորդ մե թոդն օգ նում   է ձայ նային 
կտոր նե րը՝ սինք րոն նե րը, ճիշտ ներ մու ծե
լու տեքստ և ցույց տա լու, թե որ քան ան
հրա ժեշտ   է տեքս տը գրել դրանց շուր ջը և 
ոչ եր բեք խց կել դրանք ար դեն պատ րաս տի 
տեքս տի մեջ: Հա նում ենք սյու ժե ից բո լոր 
ձայ նային կտոր նե րը (սինք րոն նե րը) և դի
տում դրանք առա ձին –ա ռան ձին: Սինք րո նը 
շատ քմա հաճ բա ղադ րիչ   է և, որ պես կա նոն, 
ան կա րող   է մի այ նակ լի ար ժեք բո վան դա կու
թյուն կրել… Եթե այդ պես չէ, և դրանք բա
վա կան ամուր են ու տա րո ղու նակ, ու րեմն… 
մի կերպ տե ղա վոր վել են տեքս տի մեջ: 

Երբ ու սա նողն իր նյու թը սկ սում   է ու րի շի 
ուղ ղա կի խոս քով, հատ կա պես եթե այն կար
ծիք   է կամ վե րա բեր մունք՝ պատ ճա ռա բա նե
լով, թե այդ պես ավե լի հե տաքր քիր   է (ին չը, 

ցա վոք, նրանք առիթ են ու նե նում լսե լու նաև 
որոշ հե ռուս տա ռա դի ո ըն կե րու թյուն նե րում, 
հայտ նի լրագ րող նե րի շուր թե րից), դի մում 
ենք մեկ այլ եղա նա կի: Ան մի ջա պես հարց
նում ենք. « Քեզ երբ ևէ մո տե ցե՞լ ու ասել են. 
«Ա րի՛ գնանք մեր տուն»,– ասաց Արա մը: 
Կամ՝ « Գիր քը ե՞րբ կվե րա դարձ նես»,– հարց
նում   էր Պետ րո սը»: Մի ան գա մից ան սո վո
րու թյունն ականջ   է ծա կում, և բո լո րը ծի
ծա ղում են: Իրա կա նում մենք այդ պես չենք 
խո սում: Միշտ սկ սում ենք՝ խոս քի հե ղի նա
կին մատ նան շե լով և, որ պես կա նոն, անուղ
ղա կի դարձ նե լով նրա խոս քը: Իսկ եթե այն 
ու զում ենք փո խան ցել հենց այն պես, ինչ պես 
աս վել   է (բա վա կան թեժ իրա վի ճակ նե րում, 
օրի նակ), դար ձյալ հի շում ենք հե ղի նա կին, 
նոր ուղ ղա կի մեջ բե րում անում: Այս կերպ 
պետք   է խո սել նաև եթե րում: Ին չո՞ւ, որով
հետև եթե րում չա կերտ նե րը չեն եր ևում: 
Հատ կա պես ռա դի ոե թերն   է շատ պա հանջ
կոտ ու րի շի ուղ ղա կի խոս քի հան դեպ. մի այն 
ձայ նով տր վող տե ղե կատ վու թյու նը պա հան
ջում   է լսո ղու թյան հա մար կա տա րյալ ձևա
չափ, ըն կալ ման ըն թաց քում՝ ար գելք նե րի 
բա ցա ռում:

 Հա ջորդ փորձ ված հնա րը վե րա բե րում   է 
եթե րում հն չող նյու թի առա ջին նա խա դա
սու թյա նը: Ու սա նո ղին խնդ րում ենք մի պահ 
պատ կե րաց նել հետ ևյալ տե սա րա նը: Նա 
շտապ մտ նում   է լսա րան ու ըն կե րո ջը պատ
մում վթա րի մա սին, որի ակա նա տեսն   է 
դար ձել քիչ առաջ: «Ի՞նչ կա սես ամե նից 
առաջ ու ինչ պե՞ս»,– հարց նում ենք ու սա նո
ղին՝ հոր դո րե լով, որ նա հնա րա վո րինս ան
կեղծ ու ան զուսպ պա տաս խան տա: « Վա՜յ, 
լսի՛, իմա նաս՝ ի՜նչ   էր եղել,   էն պի սի վթար   էր 
ու ղիղ խաչ մե րու կի մեջ տե ղում». մո տա վո
րա պես այս պի սի պա տաս խան ենք լսում: 
Այ սինքն՝ մենք մի պահ ու շադ րու թյուն ենք 
փոր ձում գրա վել՝ բազ մա տարր տե ղե կատ
վու թյուն չտա լով: Ու շադ րու թյուն գրա վել և 
ընդ հա նուր ակ նարկ անել իրո ղու թյան կամ 
իրա դար ձու թյան ամե նա կար ևոր հատ կա
նի շի մա սին. սա   է հիմ նա կան պա հան ջը, 
որ ներ կա յաց վում   է հե ռուս տա ռա դի ո նյու թի 
առա ջա բա նում: Սա հենց այն ձևն   է, ին չին 
սո վոր   է մեր լսո ղու թյու նը: Այս տեղ   է, որ հի
շում ենք այն ճշ մար տու թյու նը, թե ռա դի ո հե
ռուս տա տե սային լե զուն պետք   է մոտ լի նի 
առօ րյա– խո սակ ցա կա նին: Երբ մենք մի ան
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գա մից հե ղե ղում ենք նա խա բա նը «երբ», 
«որ տեղ» ու նման այլ՝ «ան պետք» (նա խա
բա նում՝ ան պետք) տե ղե կատ վու թյամբ, թույլ 
չենք տա լիս, որ լսա րանն ըն կա լի դրանք, 
ավե լին՝ ահա բե կում ենք նրան՝ անո րո շու
թյան մեջ պա հե լով մինչև այն պա հը, երբ 
նա կո րո շի ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու նոր աղ բյուր ներ փնտ րել: 

Պետք   է ան պայ ման նկա տել, որ դա
սի մի մասն են կազ մում նաև տա րաբ նույթ 
մտա վար ժանք նե րը, խաղ–թ րեյ նինգ նե րը, 
որոնց ան հրա ժեշ տու թյու նը կա րե լի   է հիմ
նա վո րել հետ ևյալ կերպ: Մտա ծո ղու թյու նը 
«մ կան»   է, որը պետք   է զար գաց նել, կո փել, 
փոր ձու թյան են թար կել, ին չը, որ պես կա
նոն, իրա կա նաց վում   է՝ ու սա նող նե րի հար
ցե րին հար ցով պա տաս խա նե լով, պար բե
րա բար հար ցադ րում ներ անե լով և ակ տիվ 
լսե լով նրանց ու հի շե լով դա սի հետ կապ ված 
(նաև դա սի հետ ուղ ղա կի ո րեն չառնչ վող) 
ման րուք ներ: Տվյալ օր վա թե մայով ու հանձ
նա րա րու թյան բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ 
ան ց ենք կաց նում մտա ծո ղու թյու նը մար զող 
վար ժանք ներ, որոնք օգ նում են հաղ թա հա
րե լու ներ քին խոսքն ար տա քին դարձ նե
լու խո չըն դոտ նե րը, ամ րապն դե լու բա նա
վոր խո սե լու, միտ քը գրա գետ ու պար զո րոշ 
կեր պով տեղ հասց նե լու հմ տու թյուն նե րը: 
Դրանք մի ա ժա մա նակ ապա գա լրագ րո ղա
կան վար քագ ծին առա վել մեծ ճկու նու թյուն 
և ամ րու թյուն են հա ղոր դում: Ահա ամե նաու
շագ րավ վար ժանք նե րից մի քա նի օրի նակ: 
Ըն թերց վում   է որ ևէ աղ բյու րից վերց ված 
պատ մու թյան առա ջին եր կու նա խա դա սու
թյու նը. ու սա նող նե րը պետք   է շա րու նա կեն 
այն ու ավար տեն: Կամ ու սա նո ղը պատ
մում   է, թե ինչ պես   է այդ օրը հա սել հա մալ
սա րան (ն պա տա կը՝ զար գաց նել դե տա լային 
մտա ծո ղու թյու նը, պա տու մը հե տաքր քիր 
դրվագ նե րով հա մե մե լու, դրա նով իսկ ապ
րու մակ ցու թյուն առա ջաց նե լու ու նա կու թյու
նը): Կամ մեկ րո պե պատ րաստ վե լուց հե տո 
ու սա նող նե րից մի քա նի սը ներ կա յաց նում են 
հա կիրճ՝ մինչև 50 վայր կյան տևո ղու թյամբ, 
բա նա վոր պա տում հետ ևյալ իրա վի ճա
կի շուրջ. դուք գդալ եք, որը պա տա հա բար 
հայտն վել   է լվաց քի մե քե նայի մեջ: Կամ ու
սա նո ղը կանգ նում   է մյու սի դի մաց ու խո
սում նրա հետ. իբրև թե վեր ջի նիս հայե լին   է՝ 
փոր ձե լով հե տաքր քիր մե նա խո սու թյուն 

ծա վա լել՝ զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լով հե
րո սի ան ցյա լի, ներ կայի ու ապա գայի միջև, 
մի ա ժա մա նակ խոս քը հա մե մե լով դե տալ
նե րով, հնա րա վո րինս քիչ օգ տա գոր ծե լով 
նկա րագ րա կան բայեր և փոր ձե լով ու շագ
րավ ու սա հուն ան ցում ներ անել բո վան դա
կու թյան մի տա րած քից մյու սը: Դա սա խո սը 
կա րող   է ամեն պահ ընդ հա տել ու սա նո ղին 
ու ասել, որ ավար տի խոս քը 10 վայր կյա
նից կամ, հա կա ռա կը, եր կա րաձ գի այն ևս 
40 վայր կյա նով... Այս ամե նը մի կար ևո րա
գույն խն դիր   էլ   է լու ծում. ու սա նո ղը կա րո ղա
նում   է տես նել, թե որ քան «ան պաշտ պան»   է 
իր լրագ րո ղա կան կեր պարն ու վար քա գիծն 
առանց այս « մի ջամ տու թյուն նե րի»: Դա սի 
սկզ բին կամ ավար տին պար բե րա բար կազ
մա կերպ վում են «մ կա նը» մար զե լու վար
ժանք ներ՝ հե տապն դե լով ևս մեկ՝ ոչ պա կաս 
կար ևոր նպա տակ՝ արթ նաց նել ու սա նո ղին: 

Ամ փո փե լով նկա տենք, երբ ու սա նո ղը 
կա րո ղա նում   է « քան դել– հա վա քել» տե սա
նյու թը, ճա նա չել նրա կեն սա բա նու թյու նը, 
ապա ավե լի հեշտ   է գտ նում նոր գա ղա
փար ներ, ինչն   էլ իր հեր թին օգ նում   է նոր 
դի տան կյամբ նայե լու հին գա ղա փար նե րին, 
հետ ևա բար՝ ավե լի վառ ու հե տաքր քիր բո
վան դա կու թյուն մա տու ցե լու՝ չմո ռա նա լով 
նաև այն ձևի մա սին, որը պի տի լի նի գու
նեղ, ճշգ րիտ, պարզ, այ սինքն՝ հե ռուս տա
տե սային: 

Ու եթե մինչև այդ ու սա նող նե րը մտա
ծում   էին, թե ստեղ ծա գոր ծու թյու նը (գե
ղար վես տա կան թե վա վե րագ րա կան) մու
սայի, ոգեշնչ ման, մո տի վա ցի այի կա րիք 
ու նի, ապա այս տեխ նո լո գի ա կան պրո ցե սը 
նրանց բե րում   է այն հա մոզ ման (հա վա տում 
ենք, որ բե րում   է), որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
պրո ցե սը նախ ևա ռաջ կար գա պա հու թյուն   է, 
հս տա կո րեն մշակ ված ու կա նո նա կարգ ված 
կա ռույց և… աշ խա տանք: « Բայց կա նոն նե րը 
ստեղծ վում են, որ պես զի խախտ վեն». ար
տա հայ տու թյուն, որն ու ղեկ ցում   է մեր դա
սե րը հատ կա պես սկզբ նա կան շր ջա նում: Ի 
պա տաս խան այս կի սաճշ մար տու թյան՝ այ
նո ւա մե նայ նիվ փոր ձում ենք մի ա սին հաս
կա նալ, որ չի մա նա լով այդ կա նոն նե րը՝ մենք 
իրա կա նում ՉԵՆՔ ԻՄԱ ՆՈՒՄ, թե ինչ ենք 
խախ տում, չենք կա րո ղա նում խախ տել ու 
չենք հաս կա նում: ի վեր ջո, ուր կհաս նենք, 
ավե լին՝ հա ճախ կա րող ենք հայտն վել ծի
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ծա ղե լի վի ճա կում՝ ան ցնե լով եր կու ան գամ 
ավե լի եր կար ճա նա պարհ, քան նրանք, ով
քեր ավե լի հան դուր ժող են հիմ նա քա րայինն 
իմա նա լու հար ցում: Պետք   է ըն կե րա նալ 
այս կա նոն նե րի հետ, իմա նալ՝ ինչ ենք օգ
տա գոր ծե լու և ինչ պես, մի ա ժա մա նակ նաև՝ 
ին չու ենք հենց դրանք օգ տա գոր ծե լու: Մի 
առի թով ամե րի կա ցի կա տա կեր գու դե րա
սան և գրող, չորս «Գ րեմ մի ի» և Մարկ Տվե նի 
ան վան մր ցա նա կի ար ժա նա ցած Ջորջ Քար

լի նը նկա տել   է. « Բա վա կան չէ իմա նալ, թե 
ինչ նո տա ներ պետք   է նվա գել. պետք   է հաս
կա նալ նաև, թե ին չու եք հենց դրանք նվա
գե լու»: Սա բա նաձ ևի պես պտտ վում   է մեր 
դա սե րի ողջ ըն թաց քում՝ կի սա մյա կի սկզ բից 
մինչև վերջ՝ պատ րաս տե լով ու սա նո ղին նոր 
ու ան կրկ նե լի որո նում նե րի:

nane.vardanyan@ysu.am
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ALL THAT IS REQUIRED TO KNOW ABOUT THE EFFECTIVE METHODS OF “INTRO
DUCING” AN AUDIOVISUAL MATERIAL

N. VARDANYAN

The methodological paper presents the path that is cultivated by the lecturer and is being 
passed when conveying information regarding the technological process of creating an audio
visual material and specific skills to students. There is a set of rules for writing for the eye and 
the ear that must be mastered, there is a “physiology” of an audiovisual material that should be 
acknowledged: to demonstrate all of these in a more impressive way, the author of the article 
has developed certain regulations that help draw students towards those specific requirements 
of creating a television/radio material that are raising a specialist from the area of creating on a 
sensory level and are helping to work in a proper and unique way simultaneously preparing the 
specialist for new and remarkable adventures.

О НЕС КОЛЬ КИХ ЭФ ФЕК ТИВ НЫХ МЕ ТО ДАХ «ОЗ НА КОМ ЛЕ НИ Я» С АУ ДИ О ВИ ДЕ
О МА ТЕ РИ А ЛОМ

Н. ВАР ДА НЯН

 Ме то ди чес кая ра бо та предс тав лят со бой путь, ко то рый про хо дит лек тор при пе ре да че 
сту ден там конк рет ных на вы ков тех но ло ги чес ко го про цес са под го тов ки ма те ри а лов ау ди о
ви де о ря да. Су щест ву ет це лост ность пра вил для ау дио и ви део пись ма, ко то ры ми нуж но 
вла деть, « фи зи о ло ги я» ви де о ма те ри а ла, ко то рую не об хо ди мо знать. Для на и бо лее впе чат
ли тель но го предс тав ле ния все го это го, ав тор стат ьи раз ра бо тал оп ре де лен ный рег ла мент, 
ко то рый по мо га ет приб ли зить сту ден та к тем чет ким кри те ри ям под го тов ки те ле ра ди о ма
те ри а ла, ко то рые воз вы ша ют спе ци а лис та над эмо ци аль ным уров нем твор чест ва и по мо га
ют ра бо тать гра мот но и ори ги наль но, од нов ре мен но на во дя его на но вые и не пов то ри мые 
по ис ки.
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ԼԻ Ա ՆԱ ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ 

« ՊԱՐԶ ԿՏՐ ՎԱԾՔ ՆԵՐ» ԹԵ ՄԱՅԻ 
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Գ ծագ րու թյու նը՝ որ պես ու սում նա կան 
ա ռար կա, իր նպա տակ նե րով և խն դիր նե
րով   է ա պես տար բեր վում   է մյուս ու սում նա
կան ա ռար կա նե րից: Այն մի կա պող օ ղակ   է 
բնա գի տա մա թե մա տի կա կան, տեխ նի կա
կան և այլ ա ռար կա նե րի շղ թա յում:

Գ ծագ րու թյու նը սո վո րող նե րի գրա ֆի
կա կան գրա գի տու թյան հիմքն   է, ձևա վո
րում և զար գաց նում   է սո վո րո ղի տա րա ծա
կան պատ կե րա ցում նե րը, եր ևա կա յու թյու նը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը, դի տու նա կու
թյու նը: 

Ա ռանց գրա ֆի կա կան գի տե լիք նե րի, 
գծագ րեր կազ մե լու և ըն թերց ման ի մա ցու
թյան, ան հնար   է գի տու թյան և տեխ նի կայի 
ա ռա ջըն թա ցը: Ի զուր չէ, որ գծագ րու թյու նը 
ան վան վել   է « տեխ նի կայի լե զու»: Ել նե լով 
գծագ րա կան գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն
նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյու նից՝ ու շադ րու թյան կենտ րո
նում պետք   է պա հել այդ դա սըն թա ցի ու
սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման հար ցե րը:

« Պարզ կտր վածք ներ» թե մայի ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա
մար ան հրա ժեշտ   է ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում կի րա ռել ման կա վար ժա հո գե բա նա կան, 
դի դակ տի կա կան հիմ նադ րույթ նե րը:

 Դի դակ տի կայի սկզ բունք ներն ա պա հո վե
լու հա մար հաշ վի պետք   է առ նել սկզ բունք
նե րի փո խա դարձ կա պե րը: Գծագ րու թյան 
ու սուց ման գի տա կա նու թյան սկզ բունքն 
ա պա հով վում   է պրոյեկտ ման մե թոդ նե րի, 
ե րկ րա չա փու թյան թե ո րե մա նե րի կի րա ռու
թյամբ: Հատ կա պես կար ևոր   է զն նա կա նու
թյան և մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րի հիմ
նադ րույթ նե րի կի րա ռու թյու նը: 

Այս պես, պարզ կտր վածք նե րի ու սու ցու
մը զն նա կան և մատ չե լի դարձ նե լու հա մար 
մշա կել եմ ու սում նա կան սխե մա ներ (ս խե
մա 1÷6), զն նա կան պա րա գա (մո դել), ո րոնց 
վրա բա ցատր վում են տե սա կան նյու թե րը և 
դրանց գործ նա կան կի րա ռու թյուն նե րը: 

Ա ռար կա նե րի գծագ րե րը կա տար վում են 
ո ւղ ղան կյուն պրոյեկտ ման մե թո դով: Հիմ
նա կա նում օգ տա գործ վում են 3 պրոյեկ ցի
ա ներ: Պրոյեկ ցի ա յում հա մա պա տաս խան 
ո ւղ ղու թյամբ ա ռար կայի տե սա նե լի եզ րագ
ծե րը պատ կեր վում են հիմ նա կան հոծ գծե
րով, ան տե սա նե լի եզ րագ ծե րը` գծա շա րային 
գծե րով: Պրոյեկ ցի ա նե րով ա ռար կայի ներ
քին կա ռուց ված քը պատ կեր վում   է զգա լի 
դժ վա րութ յուն նե րով: 

Ա ռա ջին հա յաց քից դժ վար   է տար բե րել 
նրա լի քը և դա տարկ մա սե րը (պա տե րը և 
ան ցքե րը):

Ներ քին բարդ կա ռուց ված քով ա ռար կայի 
պրոյեկ ցի ան խճճ վում   է գծա շա րային գծե
րով և դժ վա րա նում   է գծագ րի ըն թեր ցու մը 
(ս խե մա 1): 

Սխեմա 1
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Գ րա ֆի կա կան պատ կեր նե րի այդ թե
րու թյու նը հաղ թա հար վում   է կտր վածք ներ 
կի րա ռե լու մի ջո ցով: Կտր վածք կոչ վում   է 
այն պի սի գրա ֆի կա կան պատ կե րը, ո րն 
ա ռա ջա նում   է ա ռար կան մեկ կամ մի քա
նի հա տող հար թու թյուն նե րով մտո վի հա
տե լու դեպ քում: Ա ռար կայի այն մա սը, ո րը 
գտն վում   է դի տո ղի և հա տող հար թու թյան 
միջև, մտո վի հե ռաց վում   է, ի սկ պրոյեկ ցի
այի հար թու թյան վրա պատ կեր վում   է այն, 
ի նչ ստաց վում   է հա տող հար թու թյան վրա, 
այ սինքն` ա ռար կայի հա տույ թը և այն, ի նչ 
գտն վում   է հա տող հար թու թյան ետ ևում: 

Ըստ հա տող հար թութ յուն նե րի քա նա
կի կտր վածք նե րը լի նում են պարզ և բարդ: 
Պարզ կոչ վում   է այն կտր ված քը, ո րն ա ռա
ջա նում   է ա ռար կան մեկ հար թութ յամբ հա
տե լիս:

 Պարզ կտր վածք նե րը լայ նո րեն կի րառ
վում են դե տալ նե րի գծագ րեր կազ մե լիս:

 Պարզ կտր վածք ներն, ը ստ հա տող հար
թու թյան դիր քի, լի նում են` հո րի զո նա կան 
(հա տող հար թու թյու նը զու գա հեռ   է H –ին), 
ֆրոն տա լային (հար թու թյու նը զու գա հեռ   է 

V –ին), պրո ֆի լային (հար թութ յու նը զու գա
հեռ   է W –ին) և թեք (հա տող հար թու թյու նը 
պրոյեկ տող   է):

Ս խե մա 2 –ում պատ կեր ված   է ֆրոն տա
լային կտր ված քի ա ռա ջա ցու մը և պատ կե
րու մը (P//V): Այն գծ վում   է ֆրոն տա լային 
պրոյեկ ցի այի տե ղում` նրա փո խա րեն:

 Ցու ցադր վում   է ա ռար կայի եր կու մա սից 
բաղ կա ցած մո դե լը հա տող հար թու թյան հետ 
մի ա սին, հե ռաց վում   է հա տող հար թու թյան 
և դի տո ղի միջև ե ղած մա սը, ցու ցադր վում   է 
հա տող հար թու թյան վրա ա ռա ջա ցած հա
տույ թը, հե ռաց վում   է հա տող հար թու թյու նը 
և ցու ցադր վում նրա ետ ևում գտն վող մա կեր
ևույթ նե րը:

Կտր ված քի մտա վոր գոր ծո ղութ յուն նե
րից հե տո ա ռար կայի ներ քին ան տե սա նե լի 
գծե րը, ի նչ պես նաև հար թու թյան ետ ևում 
գտնվող մա կեր ևույթ նե րը, դառ նում են տե
սա նե լի: Սխե մա 2 –ում ա ռա ջա ցած ֆրոն տա
լային կտր ված քը փո փո խու թյուն չի ա ռա
ջաց նում մյուս տես քե րի վրա:

Պ րո ֆի լային կտր ված քի դեպ քում մտո
վի հե ռաց վում   է ա ռար կայի այն մա սը, 
ո րը գտն վում   է հա տող հար թու թյան ձախ 

Սխեմա 2
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կող մում (դիտ ման ո ւղ ղու թյու նը ձա խից x 
ա ռանցքն   է): Սխե մա 3 –ում պարզ եր ևում   է 
կտր ված քի ա ռա ջա ցու մը, հա տող հար
թութ յան վրա ա ռա ջա ցած պատ կեր նե րը և 
հար թու թյան մյուս կող մում գտն վող մա կեր
ևույթ նե րը: Պրո ֆի լային կտր ված քը գծ վում   է 
ձա խից տես քի տե ղում` նրա փո խա րեն:

 Հո րի զո նա կան կտր վածքն ա ռա ջա նում   է 
ա ռար կան մտո վի հա տե լով H –ին զու գա հեռ 
հար թու թյամբ: Մտո վի հե ռաց վում   է ա ռար
կայի այն մա սը, ո րը գտն վում   է հա տող 
հար թութ յան վեր ևում (դիտ ման ո ւղ ղու թյու
նը վեր ևից z ա ռանցքն   է), կի րառ վում են 
վե րը նշ ված պայ մա նա կա նու թյուն նե րը, և 
ստաց ված կտր ված քը գծ վում   է հո րի զո նա
կան պրոյեկ ցի այի տե ղում նրա փո խա րեն 
(գ ծագրի մյուս պատ կեր նե րը մնում են ան
փո փոխ): Տվյալ դեպ քում հա տող հար թու
թյու նը չի հա մընկ նում դե տա լի հա մա չա փու
թյան հար թու թյան հետ, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ցույց   է տր վում հա տող հար թու թյան դիր քը` 
հա տույ թի բաց (հաս տաց ված) գծե րով:

 
Հատ ված քի գծիկ նե րը չպետք   է հա տեն 

դե տա լի գծագ րի եզ րա գի ծը: Հատ ված քագ ծի 
գծիկ նե րին ո ւղ ղա հա յաց, դր վում են հա յաց քի 

ո ւղ ղու թյու նը ցույց տվող սլաք ներ: Սլաք նե րը 
դր վում են հատ ված քագ ծի գծի կի ար տա քին 
ծայ րից 2–3 մմ հե ռա վո րու թյան վրա:

Յու րա քան չյուր սլա քի մոտ, հատ ված
քագ ծի գծի կի ար տա քին ծայ րից 2–3 մմ 
նրա նից դուրս ե կած մա սում, գր վում   է հայե
րեն այ բու բե նի նույն մե ծա տա ռը:

Կտր ված քի վեր ևում կա տար վում   է հա
տող հար թու թյա նը հա մա պա տաս խան ը նդ
գծու մով մա կագ րու թյուն (ս խե մա 4 Ա –Ա):

Կտր վածք նե րում ա ռար կան սահ մա նա
փա կող տե սա նե լի եզ րագ ծե րը պահ պան վում 
են, ի սկ մի ջան կյալ եզ րագ ծե րը մնում են դե
տա լի հե ռաց ված մա սի վրա և կտր վածք նե
րում չեն պատ կեր վում: Մի ջան կյալ տե սա նե լի 
եզ րագ ծե րի բա ցա կա յու թյու նը դժ վա րեց նում   է 
դե տա լի ար տա քին կա ռուց ված քի պատ կե րա
ցու մը: 

Այդ թե րու թյու նը վե րաց վում   է կտր ված քի 
և նրա հա մա պա տաս խան տես քի հա մա տեղ 
պատ կե րու մով: 

Ե թե տես քը և հա մա պա տաս խան կտր ված
քը հա մա չափ են նույն ա ռանց քի նկատ մամբ, 
ա պա նրանց 1/2 մա սե րը գծ վում են հա մա տեղ 
և մի մյան ցից բա ժան վում են հա մա չա փու թյան 

Սխեմա 4
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ա ռանց քով, այ սինքն` գծա կե տային գծով:
Ս խե մա 5. 1 –ում պատ կեր ված   է ա ռար

կայի ամ բող ջա կան տես քը, 2 –ում պատ կեր
ված   է նրա կե սը, 3 –ում` ֆրոն տա լային ամ
բող ջա կան կտր ված քը, 

4 –ում` կտր ված քի կե սը: Սխե մա 5. 5 –ում 
սլաք նե րի մի ջո ցով ցույց   է տր ված գլ խա վոր 
տես քի և ֆրոն տա լային կտր ված քի կե սի հա
մա տեղ պատ կե րու մը:

Կտր ված քի կե սը և տես քի կե սը պա րու
նա կող գծագ րերն ա ռա վել հա րուստ պատ
կե րա ցում են տա լիս ա ռար կայի ամ բող ջա
կան կա ռուց ված քի մա սին, քան նրան ցից 
յու րա քան չյուրն ա ռան ձին –ա ռան ձին: Տես քի 
կե սով պատ կե րաց վում   է ամ բողջ տես քը, 
կտր ված քի կե սով` ամ բողջ կտր ված քը:

 Հա մա չափ ա ռար կա նե րի գծագ րե րում 
հա ճախ պատ կեր վում են հիմ նա կան տես
քերն ի րենց հա մա պա տաս խան կտր ված քի 
հետ հա մակց ված: Սխե մա 6 –ում պատ կեր
ված   է դե տա լի աք սո նո մետ րիկ պրոյեկ ցի ան 
և կի րառ ված   է այն պի սի կտր վածք, որ տեղ 
եր ևում   է և′ ֆրոն տա լային, և′ պրո ֆի լային, և′ 
հո րի զո նա կան կտր վածք նե րի ո րոշ մա սե րը:

 Վե րը բեր ված տե սա կան հիմ նադ րույթ
նե րի ու սու ցու մից հե տո ան հրա ժեշտ   է կա
տա րել ֆրոն տա լային գործ նա կան աշ խա
տանք: Ու սու ցի չը բա ցատ րում   է ը նտր ված 
խնդ րի լու ծու մը, ա շա կերտ նե րը զու գա հե ռա
բար կա տա րում են դե տա լի գծա գիրն ան
հրա ժեշտ կտր ված քով: 

Որ պես ի նք նու րույն աշ խա տանք հանձ
նա րար վում   է խն դիր ներ կտր վածք նե րի վե
րա բե րյալ:
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ „ПРОСТЫЕ РАЗРЕЗЫ” В ШКОЛЕ 
Л. АЙВАЗЯН 

В статье преставлено методика обучения черчении по теме „простые разрезы” с 
применением современных педагогикапсехологических дидактических принципыв.

THE TEACHING METHOD OF „SIMPLE CUTS” AT SCHOOL
L. AYVAZYAN 

The drawing methods of teaching „Simple cuts” theme using the modern pedagogical–psycho
logical didactic principles is presented in the article.

Սխեմա 6
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ԳԱՅԱ ՆԵ ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

«Հ ՐՈ ՎԱՐ ՏԱԿ– ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ 
ՀԱՅ –Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

Ա ՂԲՅՈՒՐ» ԹԵ ՄԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ 
Սույն թե ման նե րա ռում   է մաս նա վո րա

պես 7–12–րդ դա րե րում Հա յաս տա նի բնակ
չու թյա նը ա րաբ նվա ճող նե րի կող մից տր
ված հրո վար տակ– պայ մա նագ րե րի, ի նչ պես 
նաև Եր ևա նի Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան 
մա տե նա դա րա նի ա րա բա տառ ձե ռագ րե
րի ֆոն դում պահ վող իս լա մի մար գա րե Մու
համ մա դի (610–632) և Ա լի ի բն Ա բու Տա լիբ 
խա լի ֆայի (656–661) ա նուն նե րով ձե ռագ րե
րի ու սում նա սի րու թյու նը։

 Թե մայի դա սա վանդ ման նպա տակն   է 
նախ և ա ռաջ հնա րա վո րու թյուն տալ ու
սա նող նե րին ծա նո թա նա լու պատ մա կան 
այն հա մա տեքս տին, ո րում ձևա վոր վել և 
զար գա ցել են հայ –ա րա բա կան հա րա բե
րու թյուն նե րը, հետ ևել դրանց պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քին ժա մա նա կի լայն 
կտր ված քով։ 

Վե րո հի շյալ հրո վար տակ պայ մա նագ րե
րով դա րեր շա րու նակ կար գա վոր վել են մու
սուլ ման նվա ճող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ այ լակ րոն բնակ չու թյան հետ, ո րոնց 
մա սին հի շա տա կում   է հայ կա կան և մու սուլ
մա նա կան պատ մագ րու թյու նը1։ Այս ա ռու մով 
վե րո հի շյալ հոդ վա ծի հիմ նա կան խն դիրն   է 
նաև մեր կող մից դի տարկ վող թե մայի դա սա
վանդ ման մե թոդ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, 
ո րի ա ռն չու թյամբ դր վել են մի շարք խն դիր
ներ. ա) ու սա նող նե րի մեջ ձևա վո րել մաս
նա գի տա կան հմ տու թյուն ներ` վեր լու ծե լու 
7–12–րդ դա րե րին վե րա բե րող փաս տա կան 
նյու թե րը, այդ շր ջա նում կազմ ված հրո վար
տակ– պայ մա նագ րե րի բո վան դա կու թյու նը՝ 
դի տար կե լով դրանք քա ղա քա կան տար
բեր հա մա տեքս տե րում, բ) սահ մա նել հրո
վար տակ պայ մա նա գիր հաս կա ցու թյու նը, 
գ) նո րո վի գնա հա տել և ա րժ ևո րել նրանց 

1 ä³ïÙáõÃÇõÝ ê»µ¿áëÇ, ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµª ¶. ì. 
²µ·³ñÛ³ÝÇ, ºñ., 1979, ¿ç 164, Al–Balazuri, Futuhal–
buldan, Bairut, 1983, p.132, 139:

դե րը միջ նա դա րում, դ) վեր հա նել հրո վար
տակ– պայ մա նագ րե րի ար դի ա կա նու թյու
նը մե րօ րյա կյան քում, ե րբ միջ պե տա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ են հաս տատ վել Հա
յաս տա նի և ա րա բա կան ե րկր նե րի միջև ու 
կեն սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն   է դար ձել 
հայ –ա րա բա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ
քում ըն կած հրո վար տակ– պայ մա նագ րե րի 
ար դի ա կա նու թյան վեր հա նու մը, ե) ան ցկաց
նել այս թե մայով քն նար կում ներ։ Թե մայի 
դա սա վանդ ման ըն թաց քում ու սա նո ղը 
կըմբռ նի հրո վար տակ– պայ մա նագ րե րի հա
մա տեքս տում մշա կու թային և պատ մա կան 
ե րկ խո սու թյան կար ևո րու թյու նը եր կու ե րկր
նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ։ Թե մայի 
յու րա հատ կու թյունն այն   է, որ հրո վար տակ– 
պայ մա նագ րե րի մի ջո ցով ցույց   է տր վում 
ա րա բա կան ա ռա ջին ար շա վանք նե րի ըն
թաց քում նվա ճող նե րի հան դուր ժո ղա կա նու
թյու նը այ լակ րոն բնակ չու թյան նկատ մամբ, 
ո րի ցայ տուն օ րի նակ ներն են Մա տե նա դա
րա նում պահ վող Մու համ մադ մար գա րե ի 
ա նու նով դաշ նագ րե րը։ 

Եվ այժմ, ե րբ իս լա միստ նե րը սպառ նում 
են հա մաշ խար հային հան րու թյա նը քա ղա
քակր թա կան մշա կույ թի հու շար ձան նե րի 
ա վեր մամբ և քրիս տո նյա բնակ չու թյան հան
դեպ ու նե ցած դա ժան գոր ծե լա կեր պով,   էլ 
ա վե լի   է կար ևոր վում վե րո հի շյալ հրո վար
տակ– պայ մա նագ րե րի դե րը։ Այն ցույց   է 
տա լիս, որ իս լա մի ջա տա գով նե րը ի նչ քան 
են հե ռա ցել իս լա մի կրո նա կան սկզ բունք նե
րից։

 Թե մայի դա սա վանդ ման մե թո դա բա նա
կան հիմ քե րը սեր տո րեն կապ ված են նյու
թի աղ բյու րա գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի 
և պատ մա հա մե մա տա կան մե թո դի կի րառ
ման հետ։ Հրո վար տակ– պայ մա նագ րե րի 
վեր լու ծու թյան ըն թաց քում մեծ տեղ   է հատ
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կաց վում մու սուլ մա նա կան միջ նա դա րյան 
աղ բյուր նե րի թարգ մա նու թյա նը՝ զու գակ
ցե լով այն հայ կա կան աղ բյուր նե րի, ի նչ պես 
նաև ա րա բե րեն բնագ րե րից կա տար ված 
հայե րեն թարգ մա նու թյուն նե րի հետ1։

 Թե մայի դա սա վանդ ման ու ու սում նա սի
րու թյան մե թոդ ներն են դա սա խո սու թյուն նե
րը, բա նա վեճ–քն նար կում նե րը, լսա րա նային 
քն նար կում– սե մի նար նե րը և հետքն նա կան 
վեր լու ծու թյու նը։

 Սույն թե մա յում կար ևոր վել են հետ ևյալ 
կե տե րը. Հա յաս տա նում տի րող քա ղա քա
կան կա ցու թյու նը 7–րդ դա րում, ե րբ 652 
թ. Հայոց իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու նին 
(639–654) պայ մա նա գիր կն քեց Ա սո րի քի 
կու սա կալ Մո ւա վի այի (639–661) հետ։ Այդ 
պայ մա նագ րով Հա յաս տա նը ե րեք տա րով 
ա զատ վում   էր Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյա
նը հար կեր վճա րե լուց, ո րոնց չա փերն   էլ հե
տա գա յում պետք   է ո րո շե ին հայե րը։ Հա յաս
տա նը կա րող   էր ու նե նալ 15– հա զա րա նոց 
հե ծե լա զոր, հայ նա խա րար նե րը թեև հա
մար վե լու   է ին Խա լի ֆա յու թյան հպա տակ
նե րը, սա կայն պահ պա նե լու   է ին ի րենց 
ի նք նու րույ նու թյու նը, հո ղա տի րա կան– ժա
ռան գա կան ի րա վունք նե րը, նրանց հետ մի
ա սին հոգ ևոր դասն   էլ ա զատ վում   էր հար
կեր վճա րե լուց2։ Դա սա վանդ ման ըն թաց քում 
շեշտ վում   է, որ այս պայ մա նագ րում ար տա
հայտ ված   էր նաև հայե րի նկատ մամբ Խա
լի ֆա յու թյան մեղմ և զի ջո ղա կան վե րա բեր
մուն քը, քա նի որ ա րա բա– բյու զան դա կան 
մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում Հա յաս տանն 
իր դիր քով եր կու կող մե րի հա մար ո րո շա
կի կար ևո րու թյուն ու ներ։ Այս պայ մա նա գի
րը մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ միջ նա դա
րյան հայ –ա րա բա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց ման և նրա ըն թաց քի վրա, քա նի 
որ հե տա գա յում՝ Օ մա յան խա լի ֆա յու թյան 
օ րոք, ը նդ հուպ մինչև Աբ բա սյան խա լի ֆա յու
թյան շր ջա նը (750–1258 թթ.), հիմ նա կա նում 
պահ պան վե ցին և ի րա գործ վե ցին այդ պայ
մա նագ րի պայ ման նե րը, ո րից հե տո Աբ բա

1 §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Ñ³Û»ñÇ 
Ù³ëÇÝ¦, 16, ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ, ¶. ²ñ³µ 
Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ, Â–Ä ¹³ñ»ñ, Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ 
µÝ³·ñ»ñÇó Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁª ². î»ñ–Ô¨áÝ¹Û³ÝÇ, ºñ., 
2005, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Ñ³ñ¨³Ý 
»ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ï³½Ù»ó Ð. Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ, ºñ., 1965, 
²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ, Ñ³í³ù»ó 
¨ Ã³ñ·Ù³Ý»ó ´. Ê³É³ÃÛ³Ýó, ìÇ»ÝÝ³, 1919:
2 ä³ïÙáõÃÇõÝ ê¿µ»áëÇ, ¿ç 164:

սյան խա լի ֆա նե րը ծան րաց րին հար կային 
լու ծը նվաճ ված ե րկր նե րում։

 Հայ –ա րա բա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա տեքս տում ան դրա դարձ   է կա տար
վում նաև Մու համ մադ մար գա րե ի կող մից 
«Գր քի ժո ղովր դի»3 նկատ մամբ ու նե ցած 
վե րա բեր մուն քին, ո րի լա վա գույն աղ բյու
րը Ղու րանն   է 4։ Շեշտ վում   է, որ Մու համ մադ 
մար գա րե ի՝ այ լակ րոն բնակ չու թյան նկատ
մամբ ու նե ցած հո վա նա վո րու թյան ու պաշտ
պա նու թյան մա սին դրույ թը գոր ծադրվել   է 
Ա րա բա կան թե րակղ զու հրե ա, Ե մե նի Նաջ
րան քա ղա քի քրիս տո նյա բնակ չու թյան 
նկատ մամբ, ո րով վեր ջին ներս պար տա վոր
վում   է ին վճա րել գլ խա հարկ մու սուլ մա նա
կան հա մայն քին՝ ի նշան հպա տա կու թյան5։ 

Այս ա ռու մով կար ևոր վում   է նաև 654 թ. 
Դվի նի (Դա բիլ) բնակ չու թյա նը Հա բիբ ի բն 
Մաս լա մա զո րա վա րի կող մից տր ված պայ
մա նա գի րը, ո րով ե րաշ խա վոր վում   է ին քա
ղա քի բնա կիչ նե րի ան վввввввտան գու թյու նը 
և նրանց գույ քի ա պա հո վու թյու նը6։

 Թե մայի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց վում 
են նաև ա րա բա կան ար շա վանք նե րը դե պի 
Հա յաս տա նի հա րա կից ե րկր ներ (Վիրք, Աղ
վանք), ո րոնց բնա կիչ նե րին ա րաբ զո րա
վար նե րի կող մից տր ված պայ մա նագ րե րը7 
մեծ կար ևո րու թյուն ու նեն վե րո հի շյալ հրո
վար տակ– պայ մա նագ րե րի ու սում նա սի րու
թյան հա մար։

 Թե մայի մեջ ա ռանց քային տեղ   է հատ
կաց վում Ե րու սա ղե մի հայ կա կան հա մայն քին 
Մու համ մադ մար գա րե ի շնոր հած պայ մա
նագ րին, ո րը հի շա տա կում են Ե րու սա ղե մի 
պատ մու թյան հայ գի տակ նե րը8։ Վեր ջին
ներս քա ղա քի հայ հա մայն քի պատ մու թյու
նը շա րադ րել ե ն՝ հեն վե լով տե ղի հայ կա կան 
վան քե րում պահ վող հնա գույն ձե ռագ րե րի, 
փաս տաթղ թե րի վրա։ Ը ստ այդ տե ղե կու
3  ¶ñùÇ ÅáÕáíáõñ¹ – Ù³ñ¹Ï³Ýó ËáõÙµ, áñÁ 
ÙÇç³ÝÏÛ³É ï»Õ ¿ñ ½µ³Õ»óÝáõÙ Áëï ÏñáÝÇ, ²ÉÉ³ÑÇÝ 
Ñ³í³ï³óáÕÝ»ñÇª ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÝÑ³í³ïÝ»ñÇ 
ÙÇç¨, Ислам. Энцикопедический словар, Москва, 1991, ст. 
28.
4  Коран. Переводи коментарии И. Ю. Крачковского, 
Москва, 1986: î»°ë Ý³¨ Îá½ÙáÛ³Ý ²., Ôáõñ³ÝÁ Ñ³Ûáó 
Ù»ç, ºñ., 2003.
5  Al–Balazuri, Kitab al–Futuh, p.71.
6 Chazaryan M., Armenien unter der arabishen Herr-
shaft, Marburg, 1905, s. 21.
7  ´»É³ÓáñÇ, ²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ù³ëÇÝ, ¿ç 45–46.
8  ê³õ³É³Ý»³Ýó î., ä³ïÙáõÃÇõÝ ºñáõë³Õ¿ÙÇ, Ñ³ïáñ 
1, ºñáõë³Õ¿Ù, 1931, ¿ç 261.
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թյուն նե րի՝ Ե րու սա ղե մի հայոց պատ րի արք 
Աբ րա հա մը, տես նե լով իս լա մա կան կրո նի 
հա ջո ղու թյուն նե րը, քրիս տո նյա նե րից կազմ
ված պատ վի րա կու թյան հետ ժա մա նում   է 
Մա դի նա՝ ցան կա նա լով Մու համ մա դից ստա
նալ հայ կա կան հա մայն քի ան վտան գու թյու
նը ա պա հո վող փաս տա թուղ թը1։ 

Այդ պայ մա նա գի րը հե տա գա յում հաս
տատ վեց Ա լի ի բն Ա բու Տա լիբ, Օ մար ի բն 
ա լ– Խատ տաբ (634–644) խա լի ֆա նե րի, 
Այյու բյան հարս տու թյան հիմ նա դիր Սա լահ 
ա լ– Դի նի (1171–1193) և Ե գիպ տո սի սուլ թան
նե րի կող մից։

 Պայ մա նագ րով հայե րին   է ին ան ցնում 
Ե րու սա ղե մի մի շարք վան քեր, հայ հա մայն
քը պար տա վոր վում   էր ա րաբ նվա ճող նե րին 
պաշտ պա նու թյան ու հո վա նա վո րու թյան 
դի մաց վճա րել գլ խա հարկ։ Նշ վում   է, որ 
Մու համ մադ մար գա րե ի՝ Ե րու սա ղե մի հայ
կա կան հա մայն քին տված պայ մա նա գի րը 
մու սուլ մա նա– հայ կա կան շփում նե րի ա մե նա
վաղ ա պա ցույցն   է և մատ նան շում   է հայե րի՝ 
մու սուլ ման նե րի հետ փոխ հա մա ձայ նու թյան 
գա լու ա ռա ջին փու լը2։ Այս ի մաս տով հե տա
գա յում՝ ա րա բա կան նվա ճում նե րի ըն թաց
քում, հայե րի տր ված բո լոր պայ մա նագ րե րը 
կա րե լի   է հա մա րել Մու համ մադ մար գա րե ի՝ 
Ե րու սա ղե մի հայե րին տված պայ մա նագ րի 
վե րա հաս տա տում ներ։

«Հ րո վար տակ– պայ մա նագ րե րը որ պես 
հայ –ա րա բա կան հա րա բե րու թյուն նե րի աղ
բյուր» թե մա յում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են 
գրա վում նաև միջ նա դա րյան հայ պատ
մագրու թյան վկա յու թյուն նե րը, որ Մու համ
մա դը (իս լա մի մար գա րեն) «…գ լուխ վա ճա
ռա կան ա ցն՝ ե գիպ տա ցի, հաս տա տե ալ   էր 
ա ղան դովն Ա րի ո սի ու Կե րի նո թո սի ար գել 
զսուրն եւ բա նիւ խրա տու նո րա հնա զան
դե ցու ցան զմեծ մասն տի ե զե րաց»3։ Նա 
մուր հակ   է տա լիս Հայոց աշ խար հին՝ հա
մար ձա կո րեն դա վա նե լու քրիս տո նե ու թյու
նը գլ խա հարկ վճա րե լու պայ մա նով։ Այս 
պայ մա նագ րի կե տե րը ման րա մասն հե տա
զո տու թյան են են թարկ վել հայ պատ մա
բան նե րի կող մից։ Ը ստ նրանց՝ վե րո հի շյալ 
պայ մա նա գի րը հայե րին   է տր վել Մու համ

1 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
2 Dadoyan S., The Armenians in the Medievalislamic 
world, vol 1, London, 2012, p. 52.
3  ê³Ùáõ¿É ²Ý»óÇ, Ð³õ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó, 
Û³Õ³·ë ·ÇõïÇ Å³Ù³Ý³Ï³ó ³Ýó»Éáó ÙÇÝã»õ Ý»ñÏ³Ûë, 
ì³Õ³ñß³å³ï, 1983, ¿ç 82:

մադ ի բն Մր վան (693–709) զո րա վա րի կող
մից4, ով 701 թ. ար շա վեց դե պի Հա յաս տան։ 
Այս պայ մա նա գի րը հայ պատ մա գիր նե րը 
ան վա նել են « Մեծ Ման շուր» (հ րո վար տակ)5՝ 
տար բե րե լու հա մար « Փոքր Ման շու րից», 
ո րը հայե րին   է տր վել դար ձյալ Մու համ մադ 
ի բն Մր վա նի կող մից։ Այս պայ մա նագ րի 
տես քը չի պահ պան վել, սա կայն ու նե ցել   է 
կրո նա կան բնույթ, ո րի մա սին հի շա տա կում 
են հայ պատ մա գիր նե րը6։ Թե մայի մեջ ան
դրա դարձ   է կա տար վում 8–րդ դա րի սկզ բի 
այն պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին, 
ո րոնց ար դյուն քում 703 թ.՝ Վար դա նա կեր
տի ճա կա տա մար տից հե տո, Սա հակ Ձո րա
փո րե ցի (677–703) կա թո ղի կո սի ջան քե րով 
հայե րին   է տր վել այդ պատ մա գի րը։ 

Հ րո վար տակ– պայ մա նագ րե րի բո վան
դա կու թյան կա ռույ ցի ու սում նա սի րու թյան 
հա մար կար ևոր վում են նաև ա րա բա կան 
նվա ճում նե րի ըն թաց քում ա րաբ զո րահ
րա մա նա տար նե րի կող մից Սի րի այի, Վե
րին Մի ջա գետ քի, Պա ղես տի նի, Սա սա նյան 
Պարս կաս տա նի բնակ չու թյա նը տր ված 
պայ մա նագ րե րի7 պայ ման նե րի դի տար կու
մը և հա մե մա տու թյու նը հայե րին տր ված 
դաշ նագ րե րի հետ, նրանց միջև ե ղած նմա
նու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն նե րի վեր հա
նու մը։ Այս ա ռու մով շո շափ վում են նաև այդ 
պայ մա նագ րե րում առ կա հար կե րի չա փե րի 
ման րա մաս նե րը, ո րոնք շատ կար ևոր են 
ա րա բա կան տի րա պե տու թյան վաղ շր ջա նի 
սո ցի ալ–տն տե սա կան հիմ նախն դիր նե րի հե
տա զո տու թյան հա մար։

 Վե րո հի շյալ թե մայի շր ջա նակ նե րում ու
սում նա սիր վել   է նաև Մ. Մաշ տո ցի ան վան 
Մա տե նա դա րա նի կա թո ղի կո սա կան դի վա
նում պահ վող միջ նա դա րյան ա րա բա տառ ձե
ռագ րա կան նյու թը, ա ռանձ նաց վել են հատ
կա պես № 272, 357, 358 ձե ռագ րե րը և թե մայի 
հետ կապ ված հայե րեն թարգ մա նու թյուն
նե րը, ո րոնք կրկ նօ րի նակ վել են 16–19–րդ 
դա րե րի մի ջա կայ քում և ու նեն միջ նա դա րին 
բնո րոշ բա ռա պա շար։ Այս դաշ նագ րե րը մեծ 
դեր են խա ղա ցել ո ւշ դա րե րում մու սուլ մա

4  Тер–Гевондян А., Армениаи Арабский халифат, Ереван, 
1977, ст. 186.
5  ¶ñÇ·áñ î³Ã»õ³óÇ, ÀÝ¹¹¿Ù ï³×Ï³ó, ºñ., 2009, ¿ç 
53:
6 ä³ïÙáõÃÇõÝ Ô»õáÝ¹»³Û Ù»ÍÇ ì³ñ¹³å»ïÇ Ñ³Ûáó, 
ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1887, ¿ç 3:
7  Al–Tabari, Tarikh al–rusulwa al–muluqIII, s. 2158/1, Ibn 
al–KufiFutuh al–buldanI, 1968, Huderabad, s. 109–110.
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նա կան տի րա պե տու թյան տակ հայտն ված 
հա յու թյան կյան քում՝ շատ դեպ քե րում դառ
նա լով նրա ան վտանգ կե ցու թյան գրա վա
կա նը այդ ե րկր նե րում։

 Մու համ մադ մար գա րե ի ա նու նով № 
358 ձե ռա գի րը ե րկ լե զու   է՝ ա րա բե րեն, տո
ղա տա կում՝ պարս կե րեն, և շատ հա ճախ 
մի շարք պատ մա կան տեր մին նե րի ա նըն
թեռ նե լի ու թյան պատ ճա ռով ան հրա ժեշ
տու թյուն   է ծա գում դի մել ձե ռա գիր՝ պարս
կե րեն, տար բե րա կին, ի սկ միջ նա դա րյան 
մի շարք պատ մա կան տեր մին նե րի լու սա
բան ման հա մար կար ևոր վում են 13–14–րդ 
դա րե րի ա րաբ քե րա կան ի բն Ման զու րի 
բա ռա րա նը1, իս լա մա գի տա կան այլ բա
ռա րան ներ2։ Այս ա ռու մով խն դիր   է դր վում 
ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին ա րա բա կան 
միջ նա դա րյան բա ռա պա շա րին։ Պատ մա
հա մե մա տա կան և աղ բյու րա գի տա կան վեր
լու ծա կան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ ցույց   է 
տր վում, որ վե րո հի շյալ ձե ռագ րե րի հիմ քում 
դր ված   է քրիս տո նե ա կան ժա մա նա կագ րու
թյան մեջ հի շա տակ ված Մու համ մադ մար
գա րե ի կող մից Նաջ րա նի քրիս տո նյա նե րին 
տր ված պայ մա նա գի րը3, ո րի կազմ ման ժա
մա նա կագ րա կան շր ջա նակ նե րը ձգ վում են 
7–րդ դա րի կե սից մինչև 9–րդ դա րի ա ռա
ջին կե սը։ Այն հա մընկ նում   է վե րո հի շյալ 
ձե ռագ րե րի հետ իր բա ռա պա շա րով, բա
ռային ձևա կեր պում նե րով, քրիս տո նե ա մետ 
ո ւղղվա ծու թյամբ և այլն։ 

Ա լի ի բն Ա բու Տա լիբ խա լի ֆայի ա նու նով 
№ 357 պարս կե րեն ձե ռագ րի թարգ մա նու
թյու նը, ո րը գր ված   է մանր տա ռե րով, կա
տար վել   է Լ. Մի նա սյա նի գր քում զե տեղ ված 
պարս կե րեն տար բե րա կի4 և նույն ձե ռագ րի 
հայե րեն թարգ ման ված այլ օ րի նակ նե րի հա
մադ րու թյամբ՝ քն նա դա տա կան մո տե ցում 
ցույց տա լով ո րոշ պատ մա կան տեր մին նե րի 
ճշգ րիտ հայե րեն թարգ մա նու թյա նը։ Ու սա
նող նե րի ա ռաջ խն դիր   է դր վում ծա նո թա
նալ ձե ռագ րե րի ո ւշ միջ նա դա րյան պատ մա
կան բա ռա պա շա րին, այն հա մե մա տու թյան 
մեջ դնել Նաջ րա նի պայ մա նագ րի և մու սուլ
1 Ibn Manzur, Lisan al–arab, 1–9, Bairut, biduni Tarikh.
2 The Enciclopedia of Islam, Leiden, London, vol 1–5, 
1960–1980.
3  Historie Nestorienne (Chonique de Seert) seconde 
partie puble et tradute par Addai Sher, Paris, 1918, p. 
601–617.
4  ØÇÝ³ëÛ³Ý È., ºñÏáõ Ññáí³ñï³Ï Ø³Ñ³ÙÙ³¹ 
Ù³ñ·³ñ»Çó ¨ ²ÉÇ ³ÙÇñ³å»ïÇó, êå³Ñ³Ý, 1985, ¿ç 
3–5:

ման պատ մա գիր նե րի կող մից հի շա տակ
ված հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րե րի 
հետ և կա տա րել վաղ ու ո ւշ շր ջա նի ա րա
բա կան պատ մա կան բա ռա պա շա րային 
շեր տե րի ու սում նա սի րու թյուն, որ շատ դեպ
քե րում կօգ նի ցույց տա լու, թե որ պատ մա
կան տեր մինն   է փո խա րին վել մյու սով կոնկ
րետ դա րե րում։ Ձե ռա գի րը ա րա բե րե նից 
կամ պարս կե րե նից հայե րեն թարգ մա նե լու 
գոր ծըն թա ցում կի րառ վում   է ա նըն թեռ նե
լի բա ռա պա շա րի կամ ա ռան ձին տեր մի նի 
վե րա կանգ նում, ե թե ա ռա ջին հեր թին ձե
ռագ րում առ կա   է նույն տեր մի նը՝ այլ լեզ վով 
(այս դեպ քում՝ պարս կե րեն), ծայ րա հեղ դեպ
քում կա տար վում   է տեր մի նի՝ բնագ րին մոտ 
թարգ մա նու թյուն։ 

Ու շադ րու թյան են ար ժա նի նաև մու սուլ
ման պատ մա բան նե րի կող մից վկա յա կոչ
ված Մու համ մադ մար գա րե ի ա նու նով պայ
մա նագ րե րը5, ո րոնց բո վան դա կու թյու նը ևս 
հա մընկ նում   է Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ
րե րի հետ, ո րը ցույց   է տր վում պատ մա հա
մե մա տա կան մե թո դի օգ նու թյամբ, այդ ձե
ռագրե րի հա մադ րու թյամբ։

 Վե րո հի շյալ ձե ռագ րե րը, կրկ նօ րի նակ վե
լով ո ւշ միջ նա դա րում, են թարկ վել են ո րո շա
կի հա վե լում նե րի, հա մա պա տաս խա նեց վել 
ժա մա նա կի պա հանջ նե րին, ո ւս տի լի ա կա
տար կեր պով ճշգ րիտ հա մար վել չեն կա րող 
պատ մա կան հա մա պա տաս խան բնագ րե րի 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, չնա յած այն 
հան գա ման քին, որ դրանք ու նե ցել են ի րենց 
բնա գի րը, ո րը, սա կայն, մեզ չի հա սել։ Սա
կայն այս հան գա ման քը չի ստ վե րում այն 
մեծ դե րը, որ խա ղա ցել են մու համ մա դյան 
դաշ նագ րե րը քրիս տո նյա և հայ հա մայնք նե
րի կյան քում։ Դրանք ի րենց ազ դե ցու թյունն 
են թո ղել միջ նա դա րի մու սուլ ման բարձ րաս
տի ճան հոգ ևո րա կան նե րի՝ հայ հա մայն քին 
վե րա բե րող մի շարք խն դիր նե րի վե րա բե
րյալ դրա կան ո րո շում նե րում6։

Այս պի սով՝ կար ծում ե նք, որ մեր կող
մից վե րո հի շյալ թե ման կա րե լի   է ը նդ գր կել 
միջ նա դա րյան պատ մագ րու թյա նը ա ռնչ վող 
ա ռար կա նե րում։

Gmkrtumyan@ysu.am

5  Î³Ùµ³Ý»³Ý ¶., ²ÉÇ ³ÙÇñ³å»ïÇÝ Ñ³Ûáó ïáõ³Í 
Ññáí³ñï³ÏÁ, §´³½Ù³í»å¦, Ñ³ïáñ 6–ñ¹, ì»Ý»ïÇÏ, 
1848, ¿ç 215:
6 ØÏñïáõÙÛ³Ý ¶., Ðñáí³ñï³Ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ 
áñå»ë Ñ³Û–³ñ³µ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ 
(VII–XII ¹¹.), ºñ., 2017, ¿ç 118:
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕМЫ “УКАЗЫ–ДОГОВОРЫ КАК ИСТОЧНИК АРМЯНО–
АРАБСКИХ ОТНОШЕНИЙ”

Г. МКРТУМЯН

В статье материалом исследования стали методы, связанные с обучением вышеуказанной 
темы, были установлены цель и проблемы темы. Было показано, что в основе преподавания 
тематики лежат историко–сравнительные и источниковеденческие методы, которые 
помогают формированию практических и теоретических навыков у студентов.
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THE THEMES OF THE METHODS OF TRAINING “DECREES–CONTRACTS AS A 
SOURCE OF ARMENIAN–ARABIC RELATIONS”

G. MKRTUMYAN

In the article the research material became methods related to the training of the above 
theme, the goal and problems of the theme were established. It was shown that the teaching of the 
subject is based on the historical–comparative and source–study methods that help the formation 
of practical and theoretical skills among the students.
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Օ ՖԵԼՅԱ ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑԱՅԻՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐՆ ՈՒ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ 

ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ
Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման ժա մա

նա կա կից մե թոդ նե րը հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս շր ջան ցե լու այն խո չըն դոտ նե րը, 
ո րոնց հան դի պում են ա շա կերտ ներն ու ու
սու ցիչ նե րը ա վան դա կան ու սուց ման շր ջա
նակ նե րում: Դա սա վանդ ման և ու սուց ման 
նոր ե ղա նակ նե րը օգ նում են ա շա կեր տին 
ստա նա լու հա մա գոր ծակ ցային հա ղոր դակց
ման և տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման կա
րո ղու թյուն ներ, ժա մա նա կին հա մա հունչ հմ
տու թյուն ներ, ո րոնք կօգ նեն ա շա կեր տին ոչ 
մի այն գի տե լիք ձեռք բե րե լու, այլև կողմ նո
րոշ վե լու տար բեր ի րա վի ճակ նե րում և գտ նե
լու ռա ցի ո նալ ու ղի ներ նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար:

Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման կի րա ռու
մը ֆի զի կայի դա սա վանդ ման ըն թաց քում 
բե րում   է մտ քի և տրա մա բա նու թյան պո տեն
ցի ալ սն ման, զգաց մունք նե րի զար գաց ման 
և ձեռ քի հմ տու թյան: Սո վո րել նշա նա կում   է 
ի նքդ քեզ սո վո րեց նել: Ոչ մի ու սու ցիչ չի կա
րող սո վո րեց նել, ե թե ա շա կեր տը չի աշ խա
տում ձեռ քով և գլ խով: Ու սու ցի չը կա րող   է 
մի այն օգ նել սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում՝ խոր
հուրդ տալ, ո ւղ ղոր դել հաղ թա հա րե լու մա թե
մա տի կա կան ար գել քը, « ճա նա պար հոր դել» 
ա շա կեր տի հետ, կենտ րո նաց նել ու շադ րու
թյու նը, բայց սո վո րե լը ա շա կեր տի մտ քի, 
զգաց մուն քի, ըն դու նա կու թյան և եր ևա կա յու
թյան փոխ կապ վա ծու թյունն   է:

Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման նպա
տա կը այն պի սի մե թոդ նե րի կի րա ռումն   է, 
ո րոնք ո ւս ման գոր ծըն թա ցը վե րա ծում են սո
ցի ա լա կան շփ ման: Այն ոչ թե մե թոդ   է, այլ 
ե ղա նակ, ո րը հիմն ված   է այն են թադ րու թյան 
վրա, որ ա շա կերտն իր գի տե լիք նե րը ձևա
վո րում   է՝ ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լով ճա նա
չո ղա կան գոր ծըն թա ցին1: Տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյու րը այլևս գր քերն ու ու սու ցիչ նե րը չեն, 

1  Դ.  Մալի,  Գաղափար  նորարարական  մեթոդներ 
կիրառող ուսուցիչների համար, 2010:

այլ ի րա կան կյան քը: Խմ բային աշ խա տան քի 
մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը հնա րա վո րու թյուն 
ու նեն ի րա կան կյան քին նմա նեց ված ի րա
վի ճակ նե րում ո րո նե լու ի րա կան խն դիր նե րի 
լու ծում ներ՝ օգ տա գոր ծե լով տար բեր ձևեր և 
տա րա տե սակ ե ղա նակ ներ2: Ա նհ րա ժեշտ են 
ո ւս ման հա տուկ պայ ման ներ, ո րոնք հնա րա
վո րու թյուն կտան ա շա կերտ նե րին հա մա
գոր ծակ ցե լու և օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու մի
մյանց: Նպա տա կին հաս նե լու հա մար նրանք 
կա րող են օ գտ վել մի շարք գոր ծիք նե րից և 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րից:

Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման ի մաս
տը ա շա կերտ նե րի՝ որ պես գոր ծըն կեր նե րի, 
խմ բի հա մա գոր ծակ ցու թյունն   է: Գո յու թյուն 
ու նեն հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման բազ
մա թիվ մե թոդ ներ, և այդ մե թոդ նե րից յու րա
քան չյու րի հա մար ան հրա ժեշտ են հա մա տեղ 
աշ խա տան քի տար բեր ե ղա նակ ներ, վար
ժու թյուն ներ և ա ռա ջադ րանք ներ: Հետ ևա
բար ու սու ցի չը կա րող   է, կախ ված ի րա վի ճա
կից, ը նտ րել հա մա պա տաս խան լու ծում, ի սկ 
այլ ի րա վի ճա կում կի րա ռել այլ լու ծում ներ: 
Ներ կա յաց նենք այդ մե թոդ նե րի կի րա ռու
մը ֆի զի կայի դա սա վանդ ման ըն թաց քում՝ 
կախ ված ի րա վի ճա կից:

1.  Փոխ ներ գոր ծուն խն դիր նե րի լուծ
ման վրա հիմն ված ու սու ցում

Բա ցի փո խան ցե լուց այս ե ղա նա կը նպա
տակ   է հե տապն դում զար գաց նել ա շա կեր
տի՝ խն դիր ներ լու ծե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը: Խն դիր նե րի լուծ ման վրա 
հիմն ված՝ ա շա կեր տը պետք   է կա րո ղա նա 
ի նք նու րույն հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց
նել, ը մբռ նել խնդ րի   է ու թյու նը: Այս դեպ քում 
ու սու ցի չը կա տա րում   է հա մա կար գո ղի կամ 
խորհր դա տո ւի դեր: Խն դիր նե րի լուծ ման 

2  Ս.  Սիմոնյան,  Ինտեգրված  դասերի  համակարգը 
որպես շրջապատող աշխարհի ամբողջական պատկերի 
ձևավորման  արդյունավետ  միջոց,  «Բնագետ»,  2010, 
1–2,   էջ 44:
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վրա հիմն ված ու սու ցու մը ա շա կերտ նե րին 
սո վո րեց նում   է, թե ի նչ պես   է պետք սո վո րել: 
Ա շա կերտ նե րը սո վո րում են խմ բի ան դամ նե
րի հետ հա ղոր դակց վե լով և հա մա գոր ծակ
ցե լով՝ լու ծում ներ գտ նե լով ի րա կան կյան քից 
վերց ված խն դիր նե րի հա մար: Ա շա կերտ նե
րի մեջ ձևա վոր վում   է քն նա դա տա կան մտա
ծե լա կերպ, ո րն ի րենց հնա րա վո րու թյուն   է 
տա լիս ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը փոխ կա
պակ ցել նպա տա կի հետ: Ա ռա ջադ րանք նե րի 
խմ բային կա տա րու մը խնա յում   է ժա մա նա կը 
և զար գաց նում   է խմ բի ան դամ նե րի շփ ման 
ու բա նա վոր խոս քի կա րո ղու թյուն նե րը: Օ րի
նակ՝ Հաս տա տուն ա րա գաց մամբ շարժ ման 
խն դիր նե րը հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն են 
ըն ձե ռում, թե տե սա կան գի տե լիք նե րը որ
քա նով կա րող են կի րա ռե լի լի նել ա ռօ րյա 
կյան քում: Ար գե լակ ման ժա մա նա կը և ճա
նա պար հը զգա լի դեր են խա ղում ճա նա
պար հա տրանս պոր տային վթար նե րի կանխ
ման գոր ծում: Ե թե վա րոր դը ժա մա նա կին 
կա րո ղա նա ար ձա գան քել ան սպա սե լի ի րա
վի ճա կին և ժա մա նա կին ար  գե լա կի, վթարն 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կկանխ վի: 
Ար գե լակ ման ժա մա նա կի և ար գե լակ ման 
ճա նա պար հի հաշ վար կը ա շա կեր տին հնա
րա վո րու թյուն կտա գնա հա տե լու վթա րային 
ի րա վի ճա կի հա վա նա կա նու թյու նը: Կա րե
լի   է ա ռաջ քա շել հար ցեր, ո րոնք մեծ հե
տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում.

●  ի նչ պես   է կախ ված ար գե լակ ման 
ճա նա պար հը մարմ նի զանգ վա ծից 
(կա ռու ցել գրա ֆի կը),

●  նշ ված հե ռա վո րու թյան դեպ քում 
նպա տա կա հար մար   է շրա ջան ցե՞լ, 
թե՞ ար գե լա կել,

●  ի նչ պես   է կախ ված ար գե լակ ման 
ճա նա պար հը շփ ման գոր ծակ ցից, 
սկզբ նա կան գոր ծակ ցից և սկզբ նա
կան ա րա գու թյու նից,

●  ի նչ պես խու սա փել վթա րից, ե թե 
մայ րու ղու վրա կա մի քա նի մե քե նա, 
և բախ վել   է ա ռա ջին մե քե նան:

2.  Հա մա գոր ծակ ցային քն նար կում
 Հա մա գոր ծակ ցային քն նար կու մը ա շա

կերտ նե րի հա ղոր դակց ման և ճար տա սա
նա կան կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու լավ 
ե ղա նակ   է: Քն նարկ ման ըն թաց քում բո լոր 
մաս նա կից նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն խո

սե լու: Այս ե ղա նակն օգ տա գոր ծե լով՝ ու սու ցի
չը ոչ մի այն կա րո ղա նում   է կա ռա վա րել քն
նարկ ման ժա մա նա կը, այլև ա շա կերտ նե րին 
սո վո րե ցում   է հս տակ և հա կիրճ ձևա կեր պել 
միտ քը:

Օ րի նակ. Լույ սը ա լի՞ք   է, թե՞ մաս նիկ: Ձևա
վոր վում   է ե րեք խումբ: Ա ռա ջին խում բը կար
ծում   է, որ լու յ սը մաս նիկ   է, ե րկ րորդ խում բը՝ 
լույ սը ա լիք   է, եր րորդ խում բը կար ծում   է՝ 
լույ սը և՛ ա լիք   է, և՛ մաս  նիկ: Յու րա քան չյուր 
խումբ բե րում   է ա պա ցու ցող փաս տարկ ներ.

Քն նարկ ման ըն թաց քում ան դրա դարձ   է 
կա տար վում հետ ևյալ հար ցե րին.

•  ի ՞նչ   է լույ սի դիս պեր սի ան և ի նչ
պե՞ս   է բա ցատր վում,

•  ի ՞նչ   է լույ սի ին տեր ֆե րեն ցը և ի նչ
պե՞ս   է բա ցատր վում,

•  ի ՞նչ   է լույ սի դիֆ րակ ցի ան և ի նչ
պե՞ս   է բա ցատր վում,

•  ի ՞նչ   է լույ սի բևե ռա ցու մը և ի ՞նչ   է 
ա պա ցու ցում,

•  ի ՞նչ   է ֆո տոէ ֆեկ տը և ի ՞նչ   է ա պա ցու
ցում,

•  ի նչ պե՞ս   է ի րեն պա հում լույ սը կլան
ման և ա ռաք ման ժա մա նակ,

•  ի նչ պե՞ս կա րե լի   է բա ցատ րել ե րկ
րա չա փա կան օպ տի կայի օ րենք նե
րը:

 Կա տար վում   է եզ րա կա ցու թյուն՝ հիմն վե
լով կողմ և դեմ փաս տարկ նե րի վրա: Ու սու
ցի չը ամ փո փում   է և գնա հա տում:

3.  Նա խագ ծե րի մե թոդ
 Սա ու սուց ման հա տուկ մե թոդ   է, ո րը 

կենտ րո նա նում   է որ ևէ խնդ րի շուրջ: Ա ռա
ջադ րան քը ոչ մի այն խն դի րը լու ծել կամ այն 
ը նտ րելն   է, այլև դրան ի րա կան կյան քում 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված հնա րա վո րինս 
շատ տե սա կետ ներ բա ցա հայ տելն   է: Յու րա
քան չյուր նա խա գիծ յու րօ րի նակ և ան վերջ   է, 
քա նի որ խն դիր նե րը վե րա ցա կան հաս կա
ցու թյուն ներ չեն, այլ վերց ված են ի րա կա նու
թյու նից:

Չկա եր կու նմա նա տիպ նա խա գիծ, քա նի 
որ մաս նա կից ա շա կերտ նե րը, ու սու ցիչ նե րը 
և հան գա մանք նե րը մշ տա պես տար բեր են: 
Նա խագ ծային մե թո դը պա հան ջում   է ա շա
կերտ նե րի աշ խա տան քի գի տակց ված ծրագ
րա վո րում: Ծրագ րա վո րու մը կա տար վում   է 
եր կու տար բեր մա կար դակ նե րով: Ա ռա ջին 
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մա կար դա կը վե րա բե րում   է ամ բողջ գոր ծըն
թա ցին, ո րի ըն թաց քում նա խա տե սում   է, որ 
ա շա կեր տին կներ կա յաց վեն ո րո շա կի գի
տե լիք ներ, և կզար գաց վեն ո րո շա կի կա րո
ղու թյուն ներ: Ե րկ րորդ մա կար դա կը են թադ
րում   է ան հա տա կան նա խագ ծե րի ծրագ րում, 
ո րի հա մար ան հրա ժեշտ   է ու սուց չի կող մից 
շա հագրգռ վա ծու թյան և օ ժան դա կու թյան 
ցու ցա բե րում: Ա նհ րա ժեշտ   է նշել, որ այս 
դեպ քում խոս քի հմ տու թյուն նե րը   է ա կան 
չեն, և տար բեր կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող 
ա շա կերտ ներ հա վա սա րա պես մաս նակ ցում 
են հա մա տեղ ը նտր ված խնդ րի լուծ մա նը: 
Ու սուց չի ղե կա վար ման դերն ան նշան   է: 
Նա գոր ծում   է գրե թե ան նկատ, ի սկ հա մա
գոր ծակ ցու թյունն ի րա  կա նաց վում   է մի այն 
հա մա տեղ պլա նա վոր ման և գնա հատ ման 
մի ջո ցով: Ա ռա ջադ րանք նե րի բազ  մա զա նու
թյու նը ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն   է 
տա լիս դրանց մաս նակ ցե լու տար բեր ձևե
րով: Ա շա կերտ նե րը կա րող են աշ խա տան քի 
ի րենց բա ժի նը ը նտ րել՝ ը ստ ի րենց ու նե ցած 
գի տե լի քի ու նա կու թյուն նե րի և կա րո ղու
թյուն նե րի: 

Օ րի նակ՝ բրոու նյան շարժ ման ու սում նա
սի րու մը: Դա սա րա նը բա ժան վում   է ե րեք 
խմ բի: Ա ռա ջին խում բը հա վա քագ րում   է տե
ղե կու թյուն ներ բու սա բան Ռո բերտ Բրոու
նի մա սին, վեր լու ծում բրոուն յան շար ժու
մը: Ե րկ րորդ խում բը կա տա րում   է հետ ևյալ 
փոր ձը. Փ1 ե ռաց րած թեյի մեջ լց նել շա քար 
ա ռանց այն խառ նե լու, հետ ևել, թե ի նչ   է տե
ղի ու նե նում: Փ2 դա տարկ ա նո թի հա տա կին 
լց նել մի փո քր կա լի ու մի պեր ման գա նատ և 
վրան մի քիչ ջուր ա վե լաց նել, հետ ևել թե 
ի նչ   է տե ղի ու նե նում: Եր րորդ խմ բի աշ խա
տան քը հետ ևյալն   է. Փ1 ման րա դի տա կի 
սլայ դի վրա կա թեց նում   է կաթ և դի տում 
դրա կա ռուց ված քը՝ օգ տա գոր ծե լով 1000 
ան գամ խո շո րա ցու մը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
վար սա հար դա րի չի մի ջո ցով սլայ դի ը նդ հա
նուր ո ւղ ղու թյամբ տաք օդ են փչում: Փ2 կոլ
բայի մեջ լց նում են յո դի բյու րեղ ներ և մեկ 
կա թիլ բրոմ: Փա կում այն և հետ ևում, թե ի նչ 
տե ղի կու նե նա: Ա ռա ջադ րանքն ա վար տե լուց 
հե տո ե րկ րորդ դա սի ըն թաց քում խմ բե րի ղե
կա վար նե րը ցու ցադ րում են. 

•	 	Ռո բերտ  Բրոու նի  մա սին  ներ կա յա
ցում (տե սա նյութ), 

•  ու սում նա վար ժան քի ցու ցադ րում,

•   փոր ձե րի ար դյունք նե րի բա ցատ
րում և եզ րա կա ցու թյուն նե րի ներ
կա յա ցում: 

Անդ րա դարձ   է կա տար վում հետ ևյալ 
հար ցե րին. 

1.  Մո լե կու լյար– կի նե տիկ տե սու թյան 
հիմ նադ րույթ նե րը,

2.  Ջեր մային շար ժում,
3. Բ րոու նյան մաս նիկ,
4.  Բ րոու նյան շարժ ման կա խու մը ջեր

մաս տի ճա նից,
5.  Բ րոու նյան մաս նի կի շարժ ման հե

տա գի ծը,
6.  Բ րոու նյան մաս նի կի կոոր դի նա տի 

կա խու մը ժա մա նա կից:
 Դա սի ա վար տին ու սու ցի չը ամ փո փում   է 

թե մայի կար ևո րա գույն մա սե րը: Ե թե ա շա
կերտ նե րը ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են ու
նե ցել ա ռար կայի բա ցա հայտ ման և այն յու
րաց նե լու գոր ծում, ու րեմն կա րե լի   է ա սել՝ 
մե թոդն ի րեն ար դա րաց րել   է: 

4. Զ բո սանք պատ կե րաս րա հում
 Դա սի թե ման՝ Պատ կե րի կա ռու ցու մը 

բա րակ ո սպ նյա կում
 Դա սա րա նը բա ժան վում   է 5 խմ բի, և յու

րա քան չյու րին տր վում   է ա ռա ջադ րանք՝ կա
ռու ցել ա ռար կայի պատ կե րը հա վա քող և 
ցրող ո սպ նյակ նե րում, ե րբ՝

1. խումբ – d<F
2. խումբ – d = F 
3. խումբ – F<d<2F
4. խումբ – d =2F
5. խումբ – d > 2F
 Պաս տառ նե րի վրա կա տար ված աշ խա

տան քը փակց վում   է դա սա րա նի պա տե րին, 
և սկս վում   է «զ բո սանք պատ կե րաս րա հում»: 
Յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց նում   է իր 
աշ խա տան քը: Ը նդ ո րում՝ ան դրա դարձ   է 
կա տար վում հետ ևյալ հար ցե րին՝ 

ա) Ի ՞նչ   է ո սպ նյա կը: 
բ) Ի ՞նչ   է բա րակ ո սպ նյա կը: 
գ) Ո ՞րն   է ո սպ նյա կի օպ տի կա կան կենտ

րո նը:
դ) Ո րո՞նք են գլ խա վոր և ե րկ րոր դա կան 

օպ տի կա կան ա ռանցք նե րը: 
ե) Ի ՞նչ   է կի զա կե տը:
զ) Ին չո՞ւ   է ցրող ո սպ նյա կի կի զա կե տը 

հա մար վում կեղծ: 
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է) Ո ՞րն   է կի զա կե տային հար թու թյու նը, 
ի ՞նչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ու նի: 

ը) Ո ՞ր պատ կերն   է կոչ վում ի րա կան, և ո՞
րը՝ կեղծ և այլն:

Քն նար կու մից հե տո կա տար վում   է եզ րա
կա ցու թյուն.

1. Ցրող ո սպ նյա կով ստաց վում   է ա ռար
կայի ու ղիղ, փոք րաց ված և կեղծ պատ կե րը:

2. Կեղծ պատ կեր կա րե լի   է ստա նալ և՛ 
հա վա քող, և՛ ցրող ո սպ նյա կի օգ նու թյամբ: 

3. Ե թե d = F, ա պա հա վա քող ո սպ նյա
կում պատ կե րը ստաց վում   է ան վեր ջու թյու
նում:

Գնա հատ վում   է ամ բողջ խում բը:

5. Դե րային փոխ կախ վա ծու թյու նը 
որ պես ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման մի ջոց

Ս տեղ ծա գոր ծա կան դե րա խա ղը գի տե
լիքն ան ձնա վո րե լու փորձ   է: Որ պես հիմ նա
կան հաս կա ցու թյուն ներ՝ հան դես են գա լիս 
դե րը և նույ նա ցու մը: Դա նշա նա կում   է, որ 
ա շա կերտ նե րը դեր են խա ղում՝ փոր ձե լով 
պատ կե րաց նել, թե ի նչ կա նե ին տվյալ դե
րում կամ ի րա վի ճա կում հայտն վե լու դեպ
քում: Կախ ված ա ռա ջադ րան քից՝ նրանք կա
րող են հենց ի րենց մարմ նա վո րել ո րո շա կի 
ի րա վի ճա կում: 

Ա շա կեր տի ան ձը փո խազ դե ցու թյան 
մեջ   է մտ նում իր կող մից մարմ նա վոր վող 
կեր պա րի հետ: Դե րա խա ղի, ի նչ պես նաև 
գործ նա կան աշ խա տան քի վրա հիմն ված 
մե թո դի դեպ քում հարց   է ծա գում՝ ա րդ յոք 
այն պետք   է նա խոր դի, թե հա ջոր դի նոր 
թե մայի ներ կա յաց մա նը: Հա մա ձայն ա վան
դա կան տե սա կե տի՝ դե րա խա ղը խաղ   է, 
ո րը պետք   է ան ցկաց նել լուրջ աշ խա տանքն 
ա վար տե լուց հե տո. ա վե լին՝ ան հնար   է որ
ևէ բան ներ կա յաց նել, ե թե ա շա կերտ նե րը 
դեռևս չեն յու րաց րել տվյալ նյու թի փաս տե
րը: Ե թե ա շա կերտ նե րը ո րո շա կի ի րա վի
ճակ ներ են ներ կա յաց նում, նրանք կա րող են 
ի րենց ան ձնա կան փոր ձը հա մադ րել ներ կա
յաց վող գի տե լի քին հա մա պա տաս խան: 

Օ րի նակ՝ Ջրի գո լոր շի աց ման ու սում նա
սի րու մը: 

Ոս տի կա նու թյու նը ա հա զանգ   է ստա
նում, որ ան հե տա ցել   է տան տե րը: Նա սո
վո րու թյուն ու ներ իր տան ծա ղիկ նե րը ջրե լու 
սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նի ջրով, ո րը լց
ված   է տար բեր ձևե րի և չա փե րի ա նոթ նե րի 
մեջ, և ո րոնք սե նյա կի ար ևոտ և ստ վե րոտ 
տե ղե րում են: Ոս տի կա նա կան հա տուկ խմ
բե րին խն դիր   է ա ռա ջարկ վում՝ ը ստ գո լոր
շի ա ցող ջրի քա նա կու թյան ո րո շել, թե ի նչ
քան ժա մա նակ   է բա ցա կա յում տան տե րը: 
Այս դեպ քում ա շա կերտ նե րը պետք   է կա րո
ղա նան հմ տո րեն կի րա ռել ի րենց ու նե ցած 
գի տե լիք նե րը՝ կախ ված պա րա մետ րե րից, 
ո րոնք օգ նում կամ խո չըն դո տում են ջրի գո
լոր շի աց ման ա րա գու թյու նը (մթ նո լոր տային 
ճն շում, քա մու առ կա յու թյուն, ա նո թի լայ նա
կան հա տույ թի մա կե րես, ջեր մաս տի ճան և 
այլն): Ա շա կերտ– խու զար կուն ներ կա յաց
նում, բա ցատ րում, պաշտ պա նում և ա ռա
ջար կում   է իր տե սա կե տը: Ամ փո փու մից 
հե տո պարզ   է դառ նում, թե ի նչ քան ժա մա
նա կով   է բա ցա կայել տան տե րը: Ե թե դե րա
խա ղը ու ղեկց վում   է նաև նկա րա հա նու մով, 
դա ա վե լի   է նպաս տում, որ յու րա քան չյուր 
ա շա կերտ պար տա վոր ված զգա, ու նե նա իր 
տե ղը և դե րը ը նդ հա նուր գոր ծում, ա վե լին՝ 
տի րա պե տի ժա մա նա կա կից ՏՏ –ին:

Եզ րա կա ցու թյուն: Այս պի սով՝ հա մա
գոր ծակ ցու թյան վրա հիմն ված ու սու ցու մը 
խմ բային ու սուց ման ա մե նա բարձր մա կար
դակն   է: Խմ բե րում յու րա քան չյուր ա շա կերտ 
նոր նյութ յու րաց նե լուց բա ցի ձեռք   է բե րում 
շփ ման հմ տու թյուն ներ: Ու սու ցի չը ա շա կեր
տից չի պա հան ջում նման հմ տու թյուն ներ ու
նե նալ, փո խա րե նը նա նպաս տում   է դրանց 
զար գաց մա նը՝ կի րա ռե լով հա մա գոր ծակ ցու
թյունն ա պա հո վող մե թոդ ներ:



109

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ա. Հով հան նի սյան, Կ. Հա րու թյու նյան, Ս. Խրի մյան, Ն. Բա յա թյան, Ս. Խա չատ րյան, Լ. Ա լեք սա

նյան, Վ. Պու րու կու րու, Հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցում, Ձեռ նարկ, Եր., «Ան տա րես», 2006:
2. Վ. Պու րու կու րու, Հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցում, Վե րա պատ րաս տո ղի ու ղե ցույց, Եր., «Ան տա

րես», 2006:
3. Ա. Պա պո յան, Ֆի զի կայի դա սա վանդ ման պրո ցե սում ը նդ հա նուր բնույ թի գի տե լիք նե րի դե րի և 

դրանց մա տուց ման մի քա նի հար ցե րի մա սին, «Բ նա գետ», 2012, 2,   էջ 16:
4. М. Энштейн, Метод проектов в школе двадцатого века. Педагогический альманах, 2002, N 11:
5. Ս. Սի մո նյան, Ին տեգր ված դա սե րի հա մա կար գը որ պես շր ջա պա տող աշ խար հի ամ բող ջա կան 

պատ կե րի ձևա վոր ման ար դյու նա վետ մի ջոց, «Բ նա գետ», 2010, 1–2, 44:
6. Ա. Օս տա պեն կո, Ին չո՞վ   է գի տե լիք նե րի յու րա ցու մը տար բեր վում կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բե րում

նե րից, « Ման կա վար ժու թյուն», 2014, 1:
7. Դա նի ել Մա լի, Գա ղա փար նո րա րա րա կան մե թոդ ներ կի րա ռող ու սու ցիչ նե րի հա մար, 2010:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНЫХ МЕТОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

О. ГАСПАРЯН

Предметное обучение в современной школе не должно основываться на подаче готового 
учебного материала. Ученик должен сам находить пути для получения знаний. Как говорят 
,,Дайте мне удочку’’. Такой подход дает возможность розвивать способности творить, 
логически анализировать, сравнивать, обсуждать и общаться. Эти качества пригодятся 
ему не только в настоящее время, но и в будущем помогут преодолевать все жизненные 
трудности.

METHODS OF PEDAGOGICAL INTERACTION AND THEIR USE DURING THE TEACH
ING OF PHYSICS

O. GASPARYAN

Teaching a class full of motivated students is enjoyable for a teacher and a student alike. Re
ally amaze them by telling them that they may use the subject in their career. Ability to do what 
needs to be done, without influence from other people or situations. Students with self motivation 
can find a reason and strength to complete a task, even when challenging, without giving up or 
needing another to encourage them.
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SOME ASPECTS OF TEACHING 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

Acquiring a second language is a complex 
and difficult process where lots of factors such 
as age, background, first language, motivation, 
methods are used by the instructor to teach 
second language and other languages are 
taken into account. The knowledge of second 
language acquisition helps to pay attention to 
some external and internal factors, explore 
new ones and understand in depth how the 
learning process happens and what mistakes 
can tell us about our students.

All people learn their first language by 
imitation and all kids pass through the same 
stages of learning. Some kids start to speak 
too early, for others it takes time, through that 
is normal. In the case of learning second lan
guage the process is a little different, however 
all people need some basis to learn new items. 
For adults learning through imitation is the 
same as learning through memorization: many 
people try to imitate native speakers, but they 
also need instructors. However, there are ex
ceptions, which we will discuss in the coming 
passages.

Age is an important factor in acquiring a 
second language. Children acquiring their first 
language complete the feat within a biological 
window of four to six years of age. By contrast, 
the ages at which different second language 
learners may begin learning the new language. 
Thus, age emerges as a remarkable site of dif
ferences between second language and first 
language acquisition. The ideas of critical and 
sensitive periods and the difference existing 
between these two terms is a very interest
ing theme for observation and the case stud
ies tell us a lot about human–mind, universal 
grammar, and language acquisition process in 
general. Researches differentiate between two 
crucial hypothesis relating to the language ac

quisition: critical and sensitive period hypothe
ses. According to Penfield and Roberts / !959/ 
and Lenneberg / 1967/ / the founders of these 
hypothesis/ there may be an optimal, maybe 
even critical, age period for the acquisition of 
language.

There is a sensitive period and when chil
dren learning second language possibly can 
reach the native like competence, unlike adults, 
though there are exceptions. It is known that if 
the adults and children start to learn a second 
language together, during the first months, 
adults will do better but later young learners 
will exceed. Thus, from above mentioned we 
concluded that it is better to introduce a sec
ond or a foreign language to learners as ear
ly as possible, but it may lead to bilingualism, 
which has both its positive and negative effects 
on child’s adaptation and behavior in general.

All languages have their similarities and dif
ferences, thus the first language of the learn
er’s highly affects his learning of the second 
language. This may have both its positive and 
negative results, for example, the letters in En
glish, German, Spanish and other languages 
are the same and it simplifies the first level of 
the learning process. The languages may share 
the same grammatical forms that also help the 
learner to understand the grammar term and 
easily to use it in the second language. We have 
to mention that not all aspects are similar, and 
these may cause some difficulties in learning 
second language. Sometimes the learners 
exploring a new language think that the sec
ond language must be difficult and differs a 
lot or have lots of similarities with their first 
language. This is how their native language or 
the language they know may effect on making 
mistakes. To illustrate this point, we would like 
to provide an example that has happened to 
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any language learner. While doing some exer
cises or in other cases when one should choose 
between two options in the new language field, 
they easy answer are often excluded as the 
learner considers them not appropriate. People 
mostly search for something complicated while 
doing some tasks. Furthermore, mistakes can 
tell as a lot about the learner, show on which 
stage of language acquisition our student is, 
and a lot more that can help us in our teaching. 
Second language mistakes are the evidence of 
the learners’ effort to discover the structure of 
the target language itself rather than attempts 
to transfer patterns from their first language.

Vocabulary is the main key that is used in 
four language skills: reading, listening, writ
ing and speaking. One of the ways of learning 
vocabulary is through reading. It goes without 
saying that in order to understanding the idea 
of the reading not all the words should be fa
miliar to the learners. Thus, guessing through 
context may help to learn the meaning of the 
word. Then, the right pronunciation of the 
word is another important topic for discussion. 
Languages are different but they have some 
similarities. Some words may seem similar 
in two languages and that is known as ‘’false 
friends’’ of the learners. For example, the word 
intelligent sounds similar in different languag
es, and it’s meaning is similar as well, but not 

the same. In English it can be defined as smart, 
in Russian it refers more to politeness. Thus, 
you can see that the same word may have dif
ferent meanings in different languages.

The teacher’s teaching methods and the un
derstanding of a second or a foreign language 
acquisition is an essential point in language 
teaching progress. The grammar rules should 
be presented one at a time and right amount 
of time should be given to learners for digest
ing the information. Making mistakes is normal 
and this may be the result of the acquisition of 
the target grammatical term. Translinguistics 
or crosslinguistic studies the influences that 
the first language or other languages that the 
learners is familiar with may affect the learn
ing of the target language. This influences may 
have both their positive / when the grammar 
item is marked both in first and second lan
guage, it makes the learning process easier 
and quicker: e.g. a book but an apple equal 
to գիր քը հե տաքր քիր   է but գիրքն ար ծա
թա գույն   է / and negative / when the gram
mar item is not marked: e.g. past simple is not 
marked in Armenian and students take time to 
learn it/ effects.

We want pay the special attention on read
ing and understanding the words and word 
combinations such as:

• Up in the air չլուծ ված, ա նո րոշ, գրգռ ված  не ре шен ный, не оп ре де лен
ный, разд ра жен ный

a/ Plans for the next meeting are still up in the air. 
а/ Пла ны нас чет сле дую ще го соб ра ния по ка еще ви сят в воз ду хе.
ա/ Հա ջորդ հա վա քի վե րա բե րյալ ծրագ րե րը դեռևս օդում են կախ ված:

b/ John was all up in the air because he had to wait for her about an hour.
բ/ Ջո նը իրե նից դուրս էր եկել, որով հետև ստ իպ ված էր նրան մոտ մոտ մեկ ժամ սպաս սել:
б/ Джон был вне се бя, по то му,ч то ему приш лось ждать ее око ло ча са.

• To clean up ա/ հա վա քել а/ уби рать

բ/ կար գի բե րել б/ при во дить се бя в по ря док

գ/ սկ սած գործն ավար տել в/ за кан чи вать на ча тую ра бо ту

a/ Mother cleaned up the 
table.

ա/ Մայ րը հա վա քում է սե ղա նը: а/ Мать уб ра ла со сто ла. 
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b/ In few minutes I’ll clean up and put on my new dress. 
բ/ Րո պե ներ ան ց ես ինձ կար գի կբե րեմ և կհագ նեմ նոր շոր: 
б/ Я при ве ду се бя в по ря док и на де ну но вое плат ье. 

c/ I have to clean up all this work before going on vacation. 
գ/ Մինչ ար ձա կուր դի սկ սե լը ինձ պետք ՝ ավար տել այս գոր ծը: 
в/ До на ча ла от пус ка мне на до за кон чить эту ра бо ту.

• To go in the air ելույթ ու նե նալ ռա դի ով
հե ռուս տա տե սու թյամբ

выс ту пать по ра ди о
/те ле ви де ни ю/

The President will go in the air at nine o’ clock. 
Նա խա գա հի ելույ թը կհա ղորդ վի ժա մը ին նին: 
Речь пре зи ден та бу дет транс лиро вать ся в де вять ча сов.

• A cup of tea ինչ–որ մե կի հա մար նա խա
տես ված

как раз для ка гото 

That’s just his cup of tea Դա հենց նրա հա մար է Это как раз для не го

Sure I’ll go with you to the mountains. That’s just my cup of tea. 
Ես ան կաս կած Ձեզ հետ սա րե րը կուղ ևոր վեմ: Դա հենց ինձ հա մար է: 
Я оп ре де лен но отп рав люсь с ва ми в го ры. Это как раз для ме ня.

• Hardboiled փորձ ված, թրծ ված, կոփ ված бы ва лый, ви дав ший ви ды

Tom is a hardboiled police
man. 

Թո մը փորձ ված ոս տի կան է: Томбы ва лый по ли цейс кий. 

• To lose one’s shirt ֆի նան սա կան կո րուստ կրել, 
մ նալ առանց գրո շի, ու նեց
ված քից զրկ վել

по тер петь пол ное фи нан
со вое фи ас ко, ос та вать ся 
без гро ша; ли шить ся сво е го 
иму щест ва.

 He lost his shirt in the last depression of the thirties. 
30–ական թվա կան նե րի ճն շում նե րի ժա մա նակ նա լի ո վին ֆի նան սա կան կո րուստ կրեց: 
Он по тер пел пол ное фи нан со вое фи ас ко во вре мя деп рес сии трид ца тых го дов.

• In the pink ու ժե րի ծաղկ ման մեջ, հո յա
կապ վի ճա կում

в расц ве те сил, в пре вос
ход ном сос то я ни и.

He seems to be in the pink of health. 
Ն րա առող զու թյու նը, հա վա նա բար, հո յա կապ է : 
Е го здо ров ье, пови ди мо му, пре вос ход но.

• To put in a word/for/ բա րե խո սել за мол вить сло веч ко

Could you put in a word for me Jack?
Ջե՛կ, Դուք կա րող եք ինձ հա մար բա րե խո սել: 
Не смог ли бы Вы за мол вить за ме ня сло веч ко, Джек?
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• Readymade պատ րաս տի /հա գուստ/ го то вый /об одеж де/

Most Americans buy only readymade clothes.
 Շատ ամե րի կա ցի ներ գնում են մի այն պատ րաս տի հա գուստ: 
Боль шинст во аме ри кан цев по ку па ет толь ко го то вую одеж ду. 

• To make ready պատ րաստ վել под го то вить/ ся/ 

Just I was making ready to go to the airport. I was told that the flight had been canceled.
Երբ ես պատ րաստ վում էի գնալ օդա նա վա կա յան, ինձ հայտ նե ցին, որ թռիչ քը հե տաձգ վում է: 
Ког да я уже со би рал ся по е хать в аэ ро порт, мне со об щи ли, что по лет от ме нен. 

Only after lots of practices and after mak
ing sure that the learners have the right un
derstanding of the given grammatical term, 
another grammatical rule should be presented. 
It is important to mention that the grammar 
rules should not be practiced separately, they 
should be used in the authentic context and 
this will provide learners with the opportunity 
to discover how different language features are 
used lead to some comparisons and contrasts 
between the languages, that is required to do 
in groups or have an open class discussions. 
Language learning is not about adding one rule 
to another; it is more about comparing, prac
ticing, making mistakes and learning on them, 
experimenting as long as the learner needs in 
order to get good language skills. Mistakes are 
necessary for language learners, they can be 
the result of first language overgeneralization, 
misunderstanding, etc. Mistakes should be cor
rected so they don’t become fostered, but the 
mistake correction should be done in the right 
way. This means that mistakes should be treat
ed as opportunities for revision and repetition 
of grammar, pronunciation or other language 
aspects. Sometimes, learners, especially at the 
beginning level of their learning, translate the 
sentences from their first language, which may 
lead to errors.

It was interesting to learn that students 
make less mistakes while working in groups, 
than while talking to their teachers. Stress and 
anxiety of the learners may cause to mistakes. 
In group or peer works learners are given the 
chance to explore new grammar terms unfamil
iar for them, practice language, give feedback 
to each other, and that is why the communica

tive language teaching methods and CBI cours
es are successful nowadays. They give learners 
the chance to practice the language not only 
based on the given tasks but also in real life sit
uations. Moreover, the combination of learning 
a language and the content at the same time 
is an interesting and effective method for all 
the age groups, where the learners’ needs and 
interests are of primary importance.

When a speaker does not master the lan
guage fully it leads to making mistakes at four 
language skills: Writing, Listening, Speaking 
and Reading. The mistakes may include gram
mar errors, which are widely examined spheres 
of mistakes and mostly the teachers are kin 
to use grammar–translation method in their 
teaching as a result of which we have a genera
tion of test writers, not children who are able to 
communicate, use the language in diverse real 
life, authentic situations. Now, les us mentioned 
the areas that are affected by different types of 
mistakes: comprehension, pronunciation, vo
cabulary or semantics, discourse organization, 
distribution, avoidance, fluency.

The mistakes can cause misunderstanding 
in speech and it is a crucial topic for all the 
teachers. As it was mentioned above, it is bene
ficial both for the teachers and for the learners 
to have a reflective teaching–learning process, 
thus try to understand what is hidden in the 
mistake.

Diverse researches have stated the idea 
that the students should have control over their 
learning leading to student centered classes, 
where the formula speaking– learning –speak
ing really works. The teacher should be just a 
facilitator and should put students on the cor
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rectly way, helping them to overcome the dif
ficulties, fears material /grammar, vocabulary, 
etc . / with the help of engaging fluency tasks.

To sum up this general overview on sec
ond language acquisition we don’t take the 
idea that each teacher should be familiar with 
human brains’ ‘’ working system’’, learn how 
the learning process happens, through what 
a learner goes, while learning a language and 
which is the teacher’s role in this difficult path. 
This knowledge will change the teaching style 
dramatically and the teaching–learning process 
will become more like a research, where the 

teacher has different samplings as definitely 
will find some exceptions, which can lead to an 
interesting case study.

Second language acquisition / SLA, for 
short/ is the scholarly field of inquiry that in
vestigates the human capacity to learn languag
es other than the first, during late childhood, 
adolescence or adulthood, and once the first 
language or languages have been acquired. It 
studies a wide variety of complex influences 
and phenomena that contributes to the puz
zling range of possible outcomes when learning 
an additional language in a variety of contexts. 
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Տ. ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ  

Լ. ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ  
Ա. ՆԵՐ ՍԵՍՅԱՆ 

 Սույն հոդ վա ծի նպա տակն   է վեր լու ծել 
ե րկ րորդ լեզ վի յու րա ցու մը, ո րի ըն թաց
քում շատ գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են տա րի
քը, ա ռա ջին լե զուն և մո տի վա ցի ան հաշ վի 
են ա ռն վում: Ա վե լին, մի առ ժա մա նակ լե
զու և նյութ սո վո րե լու հա մակ ցու թյու նը հե

տաքր քիր և ար դյու նա վետ մե թոդ   է բո լոր 
տա րի քային խմ բե րի հա մար, ո րի դեպ քում 
սո վո րող նե րի կա րիք ներն ու հե տաքրք րու
թյուն ներ նը հա մար վում են ա ռաջ նային կար
ևո րու թյուն:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ 
Т. СААКЯН  

Л. МУРАДЯН  
А. НЕРСЕСЯН 

Цель данной статьи– анализировать некоторые аспекты при изучении второго языка, 
учитывая возраст, родной язык и мотивацию. Кроме того, комбинированное изучение языка 
и содержания–интересный и более продуктивный метод для всех возрастных групп, при 
котором потребности и интересы учащихся, являются первостепенными.
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 ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Ա ՂԱ ՋԱՆՅԱՆ 

«Ջ ՐԻ ՄՈՒՌ ՆԵ ՐԻ ՔՐՈ ՄԱ ՏԻԿ 
ՀԱՐ ՄԱՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵ ՄԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ 
ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

«Ջ րի մուռ նե րի քրո մա տիկ հար մար վա
ծու թյուն» թե մա յում պար զա բան վում   է օր գա
նիզմ նե րի կեն սու նա կու թյան ա պա հով ման 
կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կի՝ հար
մար վա ծու թյան խն դի րը.

 Հար մար վա ծու թյուն   է հա մար վում 
ա ռանձ նյա կի, պո պուլ յա ցի ա յի, տե սա կի կամ 
օր գա նիզմ նե րի հա մա կե ցու թյու նը մր ցակ ցու
թյան մեջ հա ջո ղու թյա նը նպաս տող ցան կա
ցած ա ռանձ նա հատ կութ յուն, ո րն ա պա հո
վում   է կա յու նու թյուն նպաս տող ցան կա ցած, 
ո րն ա պա հո վում   է կա յու նու թյու նը ա բի ո տիկ 
գոր ծոն նե րի նկատ մամբ։ 

Է վո լյու ցի այի ըն թաց քում հա ջո ղու թյան են 
հաս նում այն օր գա նիզմ նե րը, ո րոնք ա ռա վել 
հար մար ված են շր ջա կա մի ջա վայ րին։   Է վո
լյու ցի այի մե խա նիզմ նե րը ա պա հո վում են 
զար գա ցող կեն դա նի հա մա կար գի հա մա
պա տաս խա նու թյու նը նրա գո յու թյան պայ
ման նե րին։

Ք րո մա տիկ հար մար վա ծու թյու նը լույ սի 
սպեկտ րալ կազ մի փո փո խու թյամբ պայ մա
նա վոր ված ջրի մուռ նե րի գույ նի հար մար վո
ղա կան փո փո խու թյունն   է՝ ի հա շիվ գու նա
վոր պիգ մենտ նե րի քա նա կի ա վե լաց ման:

 Թե մայի դա սա վանդ ման մատ չե լի ու թյունն 
ու հե տաքրք րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ներդր ման 
հա մա կար գով։ Այն նպաս տում   է ա ռան ձին 
ա ռար կա նե րի, հա մա կար գե րի ներ սում ո րո
շա կի հաս կա ցու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, 
ո րոնց մա սին պատ կե րա ցումն ան հնար   է 
տալ մեկ ա ռար կայի սահ ման նե րում։ Ար
դյուն քում ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վոր վում   է 
ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում ծո վե րում և 
օվ կի ա նոս նե րում բնակ վող ջրի մուռ նե րի գո
յու թյան պայ ման նե րի, հար մար վա ծու թյու նը 
պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի և հատ կա նիշ
նե րի վե րա բե րյալ։

 Թե ման դա սա վան դե լիս կա րե լի   է ա ռանձ

նաց նել հետ ևյալ ը նդ հա նուր ո ւղ ղու թյուն նե րը.
•  նույն օբյեկ տի, եր ևույ թի ու սում նա սի

րու թյուն տար բեր ու սում նա կան ա ռար կա նե
րից,

•  մեկ գի տու թյան հաս կա ցու թյուն նե րի 
կի րա ռում այլ գի տու թյան հաս կա ցութ յուն
ներն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով,

•  նույն տե սու թյուն նե րի և օ րենք նե րի 
ներգ րա վում տար բեր ու սում նա կան ա ռար
կա նե րի եր ևույթ նե րը, օ րենք նե րը, օ րի նա չա
փու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լիս։

 Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ներդր մամբ 
կոնկ րետ գի տե լիք նե րը մի ա վոր վում են հեն
քային գա ղա փար նե րի ա ռանձ նաց մամբ։ 
Այդ պի սի հա մա կար գա կազ միչ, ա ռանց քային 
գա ղա փար ներ և հաս կա ցու թյուն ներ ե ն՝ գո
յու թյան պայ քա րը, հար մար վո ղա կան ձևա
փո խու թյուն նե րը, հա րա բե րակ ցու թյուն նե րը։ 
Նման հիմ նա րար գա ղա փար նե րի ա ռանձ
նա ցու մը նպաս տում   է մտա ծո ղու թյան զար
գաց մա նը, սո վո րող նե րը բա ցա հայ տում են 
ջրո լոր տի ո րա կա կան և քա նա կա կան պատ
կե րը, հան գում «ջ րի մուռ նե րի քրո մա տիկ 
հար մար վա ծու թյուն» հաս կա ցու թյան բա ցա
հայտ մա նը։ 

1. Թե ման ու սում նա սի րե լիս նախ՝ 
կեն սա բա նու թյան կապն   է կո լո գի այի հետ՝ 
ջրո լոր տի   է կո լո գի ա կան վի ճա կը և ան տրո
պո գեն ճգ նա ժա մային և ա ղե տա լի գոր ծըն
թաց նե րի ազ դե ցու թյու նը կեն սո լոր տի վրա։

2.  Թե մայի մատ չե լի ըն կալ ման հա մար 
նպաս տա վոր կապ ստեղ ծել աշ խար հագ րու
թյան հետ։ 

3. Եր կու գի տու թյուն ներն   էլ ու սում նա
սի րում են բնու թյու նը. մե կը ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նում   է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 
վրա, մյու սը՝ ա բի ո տիկ գոր ծոն նե րի։ Ան կաս
կած, ե րե խա նե րին հե տաքրք րում և գրա վում 
են զար մա նահ րաշ և գաղտ նիք նե րով լի ծո
վերն ու օվ կի ա նոս նե րը։ 



116

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Ի մա ցա կան հե տաքրք րու թյու նը զար գաց
նե լու նպա տա կով կա րե լի   է ա շա կերտ նե րի 
ա ռան ձին խմ բե րին հանձ նա րա րել տար բեր 
թե մա նե րի շուրջ տնային աշ խա տանք ներ։ 
Օ րի նակ. I. Բնու թագ րե՛ք.

I Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սը,
II ջրո լոր տի վրա ազ դող գոր ծոն նե րը, 
III հիդ րո բի ոտ նե րի կազ մը։
Բ նու թյու նը ձևա վո րել   է ծո վի ջրի բնու

թագ րե րի հա րա բե րա կան կա յու նու թյու նը 
պահ պա նե լու մե խա նիզմ։ Դրանք են մի ջա
վայ րի ph, ա ղայ նու թյու նը, ջեր մաս տի ճա
նը, գոր ծոն ներ, ո րոնց վրա ներ գոր ծում են 
ա րե գա կի ջեր մու թյու նը, աշ խար հագ րա կան 
լայ նու թյու նը, ծո վե րով և օվ կի ա նոս նե րով 
ո ղող վող ցա մա քի կլի ման, հա սա րա կա ծից և 
բևե ռային շր ջան նե րից թա փան ցող հո սանք
նե րը։ 

Կեն սա բա նու թյան դա սըն թա ցից ա շա
կերտ նե րը գի տեն, որ ջրի մուռ նե րը ա նոթ նե
րից զուրկ, սպո րա տու բույ սեր են, բջիջ նե րում 
պա րու նա կում են քլո րո ֆիլ և ու րեմն ըն դու
նակ են կա տա րե լու ֆո տո սին թեզ։ Ջրի մուռ
նե րի ա ռա վել   է ա կան ձևա բա նա կան հատ
կա նիշ նե րից   է ոչ տար բե րակ ված մար մի նը, 
բազ մաբ ջիջ օր գան նե րի բա ցա կա յու թյու նը։ 
Ջրի մուռ նե րի նման մար մինն ան վա նում են 
թա լոմ։

« Կյան քի ծա գում» թե մայից հայտ նի   է, 
որ են թադ րա բար կյան քի ծա գու մը կա տար
վել   է ջրային մի ջա վայ րում՝ կապ տա կա նաչ 
ջրի մուռ նե րից։ Սկզ բից ա ռա ջա ցել են մի աբ
ջիջ, այ նու հետև գա ղու թային ձևե րը։ Կա նաչ 
և կար միր ջրի մուռ ներն ա ռա ջա ցել են մոտ 3 
մի լի արդ տա րի ա ռաջ, ի սկ բազ մաբ ջիջ ջրի
մուռ նե րը՝ մոտ մի լի արդ տա րի ա ռաջ։ 

Որ պես ցու ցադ րա կան նյութ՝ ներ կա
յաց վում են մի քա նի ջրի մուռ ներ: Ու սու ցի չը 
զրույ ցի մի ջո ցով բա ցատ րում   է ա շա կերտ
նե րին: Վեր ջին ներս   էլ ակ տիվ մաս նակ ցու
թյուն են ու նե նում: Ար դյուն քում սո վո րող ներն 
ի րենք են ձեռք բե րում գի տե լիք ներ, ստա նում 
պատ կե րա ցում հե տա զոտ ման մե թոդ նե րի 
մա սին։ Նույ նիսկ ա մե նա պարզ ցու ցադ րա
կան նյու թի քն նար կու մը բա ցա հայ տում և 
զար գաց նում   է ա շա կերտ նե րի մտա վոր և 
նե րու նակ ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու
թյուն նե րը։ Ե թե դպ րո ցում կա սպեկտ րոս
կոպ, ճիշտ կլի նի բա ցատ րել նրա ի մաս տը և 
նա խա պես պատ րաս տած քլո րո ֆի լի սպիր

տային մզ ված քի օգ նու թյամբ ու սում նա սի րել 
լույ սի սպեկտ րալ կազ մը, քլո րո ֆի լի մո լե կու լի 
ըն դու նա կու թյու նը, կլա նել լույ սի ճա ռա գայթ
նե րը։ Հե տաքրք րու թյան խթան ման լա վա
գույն մի ջոց   է ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել 
լա բո րա տոր սե նյա կի սար քե րից և սար քա
վո րում նե րից օ գտ վե լու կա նոն նե րին, նշա նա
կու թյա նը։ Ա ռա ջադր վում   է հարց՝ որ տե ղից 
են ակ վա րի ու մում հայտն վում գորշ, կար միր, 
կա նաչ ջրի մուռ նե րը։ Ջրի մուռ ներն ակ վա րի
ում են թա փան ցում ձկ նե րի կեն դա նի կե րի, 
փո շու հետ, ո րոնց վրա պահ պան վել են ջրի
մուռ նե րի սպոր նե րը: 

Վեր հի շում ե նք, թե ի նչ են սպոր նե րը ջրի
մուռ նե րի մոտ։

 Քի մի այի դա սըն թա ցից ա շա կերտ նե րը 
ծա նոթ են քլո րոպ լաստ նե րի կա ռուց ված քին։ 
Ի դեպ, մեկ քլո րոպ լաս տը պա րու նա կում   է 
շուրջ 1 մի լի արդ քլո րո ֆի լի մո լե կուլ։ Կեն
սա բա նու թյան դա սըն թա ցին սո վո րող ներն 
ու սում նա սի րել են քլո րո ֆի լի, կա րո տի նոիդ
նե րի և ֆի կո բի լին նե րի քի մի ա կան կազ մը, 
գու նա վո րու մը, նշա նա կու թյու նը։

 Ֆո տո սին թե զի կա րո տի նոիդ նե րը և ֆի
կո բի լին նե րը (ջ րի մուռ նե րի մոտ) լու սա հա
վաք դեր են խա ղում՝ քլո րո ֆի լին փո խան ցե
լով սպեկտ րի ոչ հա սա նե լի հատ վա ծի լույ սը։ 
Ֆի զի կայի դա սըն թա ցից հայտ նի   է, որ մի այն 
կլան ված ճա ռա գայթ ներն են օգ տա գործ վում 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րում, և լու սա քի մի
ա կան ռե ակ ցի ա ներն ըն թա նում են հա տուկ 
մի ա ցու թյուն նե րի՝ լու սա սեն սի բի լի զա տոր
նե րի օգ նու թյամբ։ Գու նակ նե րը լու սա սեն
սի բի լի զա տոր ներ ե ն։ Կա րե լի   է վեր հի շել, 
որ քլո րո ֆի լի բնու թագ րա կան կա նաչ գույ նը 
պայ մա նա վոր ված   է նրա մո լե կու լի քի մի ա
կան կա ռուց ված քով՝ կենտ րո նա կան տե ղում 
գտն վող եր կար ժեք մագ նե զի ու մի ա տո մով՝ 
շր ջա պատ ված չորս պի րո լային օ ղակ նե րով։

Ք լո րո ֆի լի մո լե կու լի կա ռուց ված քից գա
լիս ե նք կար ևոր օ րի նա չա փու թյան բա ցա
հայտ մա նը՝ քլո րո ֆի լի (բույ սե րի աշ խար հում) 
և հե մոգ լո բի նի (կեն դա նա կան աշ խար հում) 
մո լե կուլ նե րի կա ռուց ված քային նմա նու թյա
նը. եր կու սի մոտ   էլ կա ռուց ված քի հիմ քում 
չորս պի րո լային օ ղակ ներն ե ն՝ քլո րո ֆի լի մոտ 
մի ա ցած եր կար ժեք մագ նե զի ու մին, ի սկ հե
մոգ լո բի նի մո լե կու լում՝ եր կար ժեք եր կա թին։ 
Նմա նու թյու նը պա տա հա կան չէ, և հան գում 
ե նք հիմ նա րար օ րի նա չա փու թյան բա ցա
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հայտ մա նը՝ օր գա նա կան աշ խար հի մի աս նու
թյան գա ղա փա րին։

 Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ձևա վո րու
մը նպաս տեց ա ռար կա նե րի միջև ա ռան ձին 
հաս կա ցու թյուն նե րի ա վե լի լայն ի մաս տա
վոր մա նը։

Ջ րի մուռ նե րի գույ նի հար մար վո ղա կան 
փո փո խու թյու նը՝ ի բրև կոնկ րետ գի տե լիք 
հաս կա նա լու հա մար, կա րե լի   է ա ռանձ նաց
նել ի բրև հար մար վա ծու թան հեն քային գա
ղա փար։ Կեն սա բա նու թյան դա սըն թա ցից 
հայտ նի   է, որ մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ 
գոր ծոն նե րին օր գա նիզմ նե րի ռե ակ ցի ան 
ո րո շա կի դեպ քե րում   է կոր ծա նա րար, և մեծ 
մա սամբ այն հար մար վո ղա կան բնույ թի   է, 
այ սինքն՝ ի նչ քան բարձր   է հար մար վե լու 
ըն դու նա կու թյու նը։ Այս պես և ջրի մուռ նե րը 
տար բեր խո րու թյուն նե րի վրա տար բեր գոր
ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ (լույս, ջեր մու թյուն) 
գոր ծի են դնում ո րո շա կի հար մա րանք ներ՝ 
ո ւղ ղա հա յաց դիրք և գու նա վոր ման փո փո
խու թյուն։

«Ք րո մա տիկ հար մար վա ծու թյուն» 
հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը ձևա
վոր վում   է ֆի զի կայի (մա տե րի այի շարժ
ման   է լեկտ րա մագ նի սա կան ձևեր), քի մի այի 
(նյու թի կա ռուց վածք), կեն սա բա նու թյան 
(մի ջա վայր –օր գա նիզմ) հաս կա ցու թյուն նե րի 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րով։ Հաս կա նա
լի   է դառ նում, թե ին չու ջրի մուռ նե րը, լույ սի 
ո րա կով պայ մա նա վոր ված (օ ժտ ված ո րո
շա կի գու նակ նե րով), հար մար վել և գո յատ
ևում են ո րո շա կի խո րու թյուն նե րի վրա։ Ջրի 

օպ տի կա կան հատ կու թյամբ նախ և ա ռաջ 
կլան վում են եր կա րա լիք ճա ռա գայթ նե րը, 
այ սինքն՝ կար միր ճա ռա գայթ նե րը։ Ջրի վե
րին շեր տե րում (մինչև 30–35 մ խո րու թյուն) 
բնակ վում են կապ տա կա նաչ և կա նաչ ջրի
մուռ ներն ի րենց հատ կան շա կան ֆի կո ցի ան 
գու նա կով։ Մինչև 10 մ խո րու թյան հաս նում   է 
կար միր ճա ռա գայթ նե րի մի այն 1–2 % –ը։ 
Մինչև 100 մ խո րու թյուն նե րում են գորշ ջրի
մուռ նե րը՝ օ ժտ ված ֆի կոք սան տին գու նա կով 
և կլա նով ջրի այդ խոր քե րը հա սած կա պույտ 
և մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րով։ 100 մ–
ից և ա վել խոր քե րում կար միր ջրի մուռ ներն 
են, ո րոնք, շնոր հիվ առ կա ֆի կոէ րիտ րին 
գու նա կի, կլա նում են դե ղին և կա նաչ ճա ռա
գայթ նե րը։

Ջ րի մուռ նե րի նման հար մար վա ծու թյունն 
ան վա նում են կոմպ լե մեն տար՝ լրա ցու ցիչ։ 
Լույսն ար դյու նա վետ կլա նե լու հա մար գու
նա կը պետք   է ու նե նա շր ջա կա մի ջա վայ րի 
գույ նին լրա ցու ցիչ գույն։ Ջրի մուռ նե րի քրո
մա տիկ հար մար վա ծու թյու նը տար բեր վում   է 
գու նային հար մար վա ծու թյու նից, ե րբ օր գա
նիզմ ներն ըն դու նում են շր ջա կա մի ջա վայ րի 
հետ ձուլ վող գու նա վո րում։

 Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի մի ջո ցով 
ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վոր վում են ի մա ցա
կան հե տաքրք րու թյուն ներ, շր ջա կա աշ խար
հի մա սին մի աս նա կան պատ կե րա ցում ներ։ 
Հենց դրա նում   է մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
գլ խա վոր դե րը՝ հան դես գալ ի բրև ու սուց ման 
մատ չե լի ու թյու նը և գի տա կա նու թյու նը, գի
տե լիք նե րի ո րա կը բարձ րաց նող գոր ծոն։
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ОСО БЕН НО СТИ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ТЕ МЫ «ХРО МА ТИ ЧЕС КАЯ АДАП ТА ЦИЯ 
ВО ДО РОС ЛЕЙ» В ШКОЛЬ НОМ КУР СЕ БИ О ЛО ГИИ

Те ма «Хро ма ти чес кая адап та ция во до рос лей» рас смат ри ва ет один из важ ней ших приз на
ков жиз нес по соб но сти ор га низ мов–проб ле му адап та ции. Ме ха низ мы эво лю ции обес пе чи ва
ют со от ветст вие раз ви ва ю щей ся жи вой си сте мы к ус ло ви ям ее су щест во ва ния.

До ступ ность и ин те рес к те ме обус лов лен внед ре ни ем си сте мы межп ред мет ных свя зей.

PECULIARITIES OF TEACHING OF “CHROMATIC ADAPTATION OF AQUATIC 
PLANTS” TOPIC IN SCHOOL COURSE ON BIOLOGY

M. AGHAJANYAN

The “Chromatic Adaptation of Aquatic Plants” topic considers the problem of adaptation, i.e. 
one of the most important features of the vital capacity of organisms. The mechanisms of evo
lution provides correspondence of the developing vital system to the conditions of its existence. 

The accessibility and interest to the topic is considered by the introduction of the system of 
inter–subject relations.



119

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Ս ՊԱՐ ՏԱԿ ՓԱ ԼԻԿՅԱՆ

 ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ 
ԲՈՒ ՀՈՒՄ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ
Հոդ վա ծում քն նարկ վում են ու սում նա կան 

պա րապ մունք նե րի, մաս նա վո րա պես դա
սա խո սու թյան ան ցկաց ման ին տե րակ տիվ 
(հա մա գոր ծակ ցային) ձևերն ու մե թոդ նե րը, 
դրանց կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, ար դյու նա վե տու թյունն ու ը նդ հա նուր 
ար դյունք նե րը:

Կր թու թյան ո լոր տը հա տուկ կր թա կան 
ի րա կա նու թյուն   է, շատ բարդ սո ցի ալ–մ շա
կու թային ար տա սո վոր եր ևույթ (ֆե նո մեն) 
և նշա նա կա լից չա փով պայ մա նա վո րում   է 
կր թու թյան ի նք նա վա րու թյու նը և՛ որ պես սո
ցի ա լա կան ի նս տի տուտ, և՛ որ պես ժա մա
նա կա կից հա սա րա կու թյան հոգ ևոր կյան քի 
կար ևո րա գույն բնա գա վառ:

 Հա սա րա կա կան կյան քի շատ ո լորտ նե
րում հա րա ցու ցային (պա րա դիգ մալ) տե ղա
շար ժե րը հա մար վում են ար դի ժա մա նա
կաշր ջա նի բնու թագ րա կան հատ կա նի շը: 
Հա սա րա կու թյու նը ի նչ պես Հա յաս տա նում, 
այն պես   էլ ամ բողջ աշ խար հում կրում   է ան
ցման շր ջա նի հատ կա նիշ նե րը. փոխ վում   է 
հա սա րա կար գը, ձևա վոր վում   է նոր սո ցի
ա լա կան կա ռուց վածք, վե րաի մաս տա վոր
վում և ձևա փոխ վում են ա վան դա կան սո ցի
ա լա կան ի նս տի տուտ նե րը: Այն, ի նչ 20–րդ 
դա րի 60–80 թթ. ըն կալ վում   էր որ պես այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նի հա սա րա կար գի ճգ նա
ժամ, 21–րդ դա րում ըն դուն վում   է որ պես 
ար մա տա կան տրանս ֆոր մա ցի ա, ո րի հիմ
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը ա վան դա
կան և նոր ար ժեք նե րի, հայե ցա կար գե րի, 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ե ղա նակ նե րի հա մա
տեղ գո յու թյունն   է: Հա սա րա կա կան կյան քի 
բո լոր ո լորտ նե րում առ կա   է բա խում «հ նի» և 
« նո րի», ա վան դա կա նի և նո րա րա րու թյան, 
հե ռա ցո ղի և կր կին ձևա վոր վո ղի միջև [1]:

Կր թու թյան բա րե փո խում նե րի ժա մա
նա կաշր ջա նում հատ կա պես ար դի ա կան   է 
ու սու ցու մը կազ մա կեր պել այն պես, որ կր
թու թյան ար դյունք նե րը դրս ևոր վեն սո վո
րող նե րի մեջ ու սուց ման սե փա կան ներ քին 

դր դա պատ ճա ռի, մտա ծո ղու թյան, եր ևա կա
յու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն
նե րի, կա յուն ի մա ցա կան հե տաքրք րու թյուն
նե րի ձևա վոր մամբ։ Ա նհ րա ժեշտ   է ստեղ ծել 
կեն սա կան կար ևոր, գործ նա կա նում պա
հանջ վող գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և 
փոր ձի հա մա կարգ, ին չը թույլ կտա ա պա գա 
շր ջա նա վար տին հեշ տու թյամբ հար մար վել 
կյան քին և վե րա բեր վել նրան ակ տիվ, ստեղ
ծա գոր ծա բար։ 

Եվ րո պա կան կր թա կան տա րած քին ին
տեգր վե լու նպա տա կով Բո լո նյան հռ չա կագ
րին մի ա նա լը, կրե դի տային հա մա կար գով 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը 
և բու հա կան կր թու թյան եր կաս տի ճա նային 
հա մա կար գին ան ցնե լը բարձ րա գույն կր թու
թյան կազ մա կերպ ման նոր պա հանջ ներ   է 
թե լադ րում, փո խում   է կր թու թյան փի լի սո
փա յու թյունն ը նդ հան րա պես: Լավ   է, թե 
վատ նման փո փո խու թյուն նե րը, ո րի ա նու նը 
մենք բա րե փո խում ե նք դրել, ա պա գան ցույց 
կտա, քան զի հա սա րա կու թյա նը հայտ նի չէ, 
թե դե պի ո ւր   է ո ւղղ ված նման բա րե փո խում
նե րի վեկ տո րը: 

Ժա մա նա կա կից կր թու թյու նը պետք   է 
հիմն ված լի նի ու սա նո ղի ի նք նու րույն գոր
ծու նե ու թյան, ի նք նու սուց ման կազ մա կերպ
ման, ու սում նա կան հա մա պա տաս խան մի
ջա վայ րի առ կա յու թյան, փոր ձա րա րա կան 
ու գործ նա կան պատ րաստ վա ծու թյան վրա: 
Այս պա րա գա յում ու սա նո ղը կու նե նա գոր ծո
ղու թյուն նե րի ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն 
և կսո վո րի ու սում նա կան ճկուն ծրագ րե րով: 
Գոր ծու նե ու թյու նը նե րա ռում   է նպա տակ, 
մի ջոց, ար դյունք և ը նդ հան րա պես ակ տիվ 
գոր ծըն թաց։ Գոր ծու նե ու թյան մեջ բա ցա
հայտ վում   է մար դու կար ևոր հատ կու թյուն
նե րից մե կը՝ լի նել ակ տիվ [1]: 

Այս նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար
հին կար ևոր գոր ծոն   է հան դի սա նում ու սուց
ման ին տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) 
մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մը: Ու սուց ման ին
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տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) մե թոդ նե
րը հա մար վում են բարձ րա գույն կր թա կան 
հաս տա տու թյու նում ու սա նող նե րի մաս նա
գի տա կան պատ րաստ ման կա տա րե լա գործ
ման կար ևո րա գույն մի ջոց նե րից մե կը: 

Ին տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) մե
թոդ նե րը (ա նգլ.՝ Interaction – փո խազ դե ցու
թյուն, մե կը մյու սի վրա ազ դե ցու թյուն) հիմն
ված են ու սա նող նե րի՝ մի մյանց նկատ մամբ 
փոխ ներ գոր ծու թյան եր ևույ թի վրա: Ին տե
րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) ու սու ցու մը 
ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ
ման հա տուկ ձև   է, ո րն ի րա կա նաց վում   է 
ու սա նող նե րի հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան 
ճա նա պար հով: Բո լոր մաս նա կից նե րը մե կը 
մյու սի հետ փոխ ներ գոր ծու թյան մեջ են մտ
նում, փո խա նակ վում են տե ղե կու թյուն նե րով, 
հա մա տեղ լու ծում են հիմ նախն դիր ներ, մո
դե լա վո րում ի րա վի ճակ ներ, գնա հա տում են 
սե փա կան և ու րիշ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
խո րա նում են խնդ րի լուծ ման հա մար հա մա
գոր ծակ ցու թյան ի րա կան մթ նո լոր տի մեջ: 
Նպա տակ նե րից մեկն   էլ ու սուց ման այն պի սի 
հար մա րա վետ պայ ման նե րի ստեղ ծումն   է, 
որ տեղ ու սա նո ղը կզ գա իր հա ջո ղու թյու նը, 
իր ին տե լեկ տո ւալ կեն սու նա կու թյու նը, ին
չը բուն ու սուց ման գոր ծըն թա ցը կդարձ նի 
ար դյու նա վետ: Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կերպ վում   է այն պես, որ գործ նա
կա նում բո լոր սո վո րող նե րը ը նդ գրկ ված են 
ի մա ցա կան գոր ծըն թա ցում: 

Ին տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) 
մե թոդ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը մաս
նա կից նե րի փո խազ դե ցու թյան, զգաց մուն
քային, հոգ ևոր մի ա վոր ման և նրանց փոխ
գոր ծու նե ու թյան բարձր մա կար դակն   է: 
Լսա րա նում ին տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ
ցային) գոր ծու նե ու թյու նը կենտ րո նա նում   է 
հինգ հիմ նա կան տար րե րի վրա. 

• դ րա կան փոխ կախ վա ծու թյուն, 
• ան հա տա կան պա տաս խա նատ վու

թյուն, 
• փո խազ դե ցու թյուն, 
• խմ բային աշ խա տան քի հմ տու թյուն

ներ:
Ի տար բե րու թյուն պա րապ մունք նե րի 

ան ցկաց ման ա վան դա կան ձևե րի` ին տե
րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) դա սա վանդ
ման ըն թաց քում փոխ վում   է դա սա խոս նե րի 
փոխ գոր ծակ ցու թյու նը ու սա նող նե րի հետ` 

դա սա խո սի ակ տի վու թյու նը (դա սա խո սա
կենտ րոն ու սու ցում) իր տե ղը զի ջում   է ու սա
նող նե րի ակ տի վու թյա նը (ու սա նո ղա կենտ
րոն ու սու ցում), ի սկ դա սա խո սի խն դի րը 
դառ նում   է նրանց նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: Քա նի որ, 
ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, ին տե րակ տիվ (հա
մա գոր ծակ ցային) ու սու ցու մը են թադ րում   է 
ե րկ խո սու թյուն ի նչ –որ բա նի (օր.՝ հա մա
կար գի չի), կամ ի նչ –որ մե կի (մար դու) հետ, 
հետ ևա բար այս պի սի ու սուց ման ըն թաց քում 
ու սա նող նե րը սո վո րում են քն նա դա տա բար 
մտա ծել, հան գա մանք նե րի վեր լու ծու թյան և 
հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան հի
ման վրա լու ծել բարդ խն դիր ներ, քն նար կել 
այ լընտ րան քային տե սա կետ ներ, ըն դու նել 
մտած ված ո րո շում ներ, մաս նակ ցել քն նար
կում նե րին, շփ վել այլ մարդ կանց հետ: Այդ 
նպա տա կով պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ 
կազ մա կերպ վում են զույ գե րով կամ խմ բա
կային աշ խա տանք ներ, կի րառ վում են հե
տա զո տա կան ծրագ րեր, դե րային խա ղեր, 
աշ խա տանք ներ են ըն թա նում փաս տաթղ
թե րի և ին ֆոր մա ցի այի զա նա զան աղ
բյուր նե րի հետ, ի րա կա նաց վում են ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ: Ու սա նո ղը 
դառ նում   է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի լի ի
րավ ան դամ, նրա փոր ձը ծա ռա յում   է ա կա
դե մի ա կան գի տե լիք նե րի հա մար որ պես 
հիմ նա կան աղ բյուր: Դա սա խո սը չի տա լիս 
պատ րաս տի գի տե լիք ներ, սա կայն մաս նա
կից նե րին խրա խու սում   է կա տա րել ի նք նու
րույն աշ խա տանք, ի սկ ին քը ու նե նում   է լոկ 
ո ւղ ղոր դող դեր: Պա րապ մուն քի ին տե րակ
տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) ձևե րը ա ռա ջին 
հեր թին սո վո րող նե րի մոտ ա ռա ջաց նում 
են հե տաքրք րու թյուն, խրա խու սում են յու
րա քան չյու րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցին, նպաս տում են 
ու սում նա կան նյու թի ար դյու նա վետ յու րաց
մա նը, ի րա կա նաց նում են հե տա դարձ կապ 
(լ սա րա նի պա տաս խան ռե ակ ցի ան), ու սա
նող նե րի մոտ ձևա վո րում են կար ծիք, վե
րա բեր մունք, կյան քի հմ տու թյուն ներ, նպաս
տում վար քի փո փո խու թյա նը [2]: 

Ին տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) 
կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ 
ու սու ցու մը են թադ րում   է ա վան դա կան կր
թա կան գոր ծըն թա ցից տար բեր վող տրա
մա բա նու թյուն, ո րը ար տա հայտ վում   է ոչ թե 
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տե սա կա նից գործ նա կա նի ան ցմամբ, այլ 
նոր փորձ   է ձևա վոր վում, ո րի հիմ քում տե
սա կան գի տե լի քի ըն կա լումն   է գործ նա կան 
կի րառ ման մի ջո ցով: 

Լո ւիս Բաո ւե րը, խո սե լով դա սա խո սու
թյան մա սին, գրում   է. « Դա սա խո սու թյու նը 
ու սում նա կան տեխ նո լո գի ա   է, ո րի օգ նու
թյամբ դա սա խո սը, օգ տա գոր ծե լով ո րո շա
կի ժա մա նա կա հատ ված, կոնկ րետ թե մայով 
բա նա վոր տե ղե կատ վու թյուն և գա ղա փար
ներ   է տա լիս ո րո շա կի խումբ սո վո րող նե րին: 
Այս պայ ման նե րում ստեղծ վում   է ու սուց ման 
ի րա վի ճակ, որ տեղ յու րա քան չյուր սո վո րո
ղի հիմ նա կան խն դի րը տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նալն   է» [3]: 

Ա վան դա բար ին տե րակ տիվ դա սա խո
սու թյան ժա մա նակ կի րա ռում են ու սուց ման 
հետ ևյալ ակ տիվ ձևե րը.

•  ֆա սի լի տա ցի ա (ա նգլ.՝ facilitate – 
օգ նել, դյու րաց նել նպաս տել),

•  վե րահսկ վող քն նար կում կամ 
զրույց,

•  մո դե րա ցի ա (ու սուց ման մե թոդ   է, 
ո րը նպաս տում   է ու սա նող նե րի գա ղա փար
նե րի, տե սա կետ նե րի, հա յացք նե րի օպ տի
մա լաց մա նը),

• ս լայդ նե րի կամ ու սում նա կան ֆիլ մե
րի ցու ցադ րում և այլն: 

Ին տե րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) դա
սա խո սու թյու նը, ի տար բե րու թյուն ա վան
դա կան դա սա խո սու թյան, դա սա վանդ ման 
յու րա հա տուկ ձև   է, լսա րա նի հետ շփ ման 
լա վա գույն մի ջոց: Գո յու թյուն ու նեն ին տե
րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) դա սա խո սու
թյան բազ մա թիվ ձևեր, սա կայն դրանց բո լո
րին մի ա վո րում   է այն, որ.

• ակ տիվ գոր ծըն թաց   է և, ի տար
բե րու թյուն դա սա խո սու թյան ա վան դա կան 
ձևի, լսա րա նից պա հան ջում   է ակ տիվ մաս
նակ ցու թյուն` զրույց թե՛ մի մյանց, թե՛ դա սա
խո սի հետ, տե ղե կատ վու թյան մշա կում,

•  լի նե լով դա սա խո սու թյուն՝ են թադ
րում   է դա սա խո սի կող մից պրե զեն տա ցի ա 
(ներ կա յա ցում), 

•  կար գա վո րե լի   է. դա սա խո սը ամ
բող ջո վին վե րահս կում   է ու սա նող նե րի միջև 
փոխ գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կը, 

• ար դյու նա վետ   է: 
Պա սիվ՝ մի այն լսե լով՝ ստաց ված տե ղե

կատ վու թյունն ա րագ մո ռաց վում   է: Ին տե

րակ տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) դա սա խո սու
թյան մի ջո ցով ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը 
ակ տի վո րեն մշակ վում   է և եր կար ժա մա նակ 
հիշ վում:  Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց
ման ներդր ման դեպ քում կար ևոր վում են 
հետ ևյալ ը նդ հա նուր ար դյունք նե րը և հետ
ևանք նե րը.

•  Գործ նա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
ժա մա նակ ակ տի վա նում   է ըն կա լե լու, յու
րաց նե լու և գի տե լիք նե րը ստեղ ծա գոր ծա
բար կի րա ռե լու գոր ծըն թա ցը: Ար դյու նա
վե տու թյու նը ա պա հով վում   է ու սա նող նե րի` 
ա ռա վել ակ տիվ ներգ րա վու մը ոչ մի այն գի
տե լիք ներ ստա նա լու, այլև դրանց կի րառ
ման գոր ծըն թա ցին: Ե թե ին տե րակ տիվ 
(հա մա գոր ծակ ցային) ու սուց ման ձևերն ու 
մե թոդ նե րը պար բե րա բար են կի րառ վում, 
ա պա ու սա նող նե րի մոտ ձևա վոր վում են տե
ղե կատ վու թյան յու րաց ման ար դյու նա վետ 
մո տե ցում ներ, ան հե տա նում   է սխալ կան
խա տե սում ար տա հայ տե լու վա խը (քա նի որ 
սխա լին բա ցա սա կան գնա հա տում չի հետ
ևում), ի սկ ու սա նող– դա սա խոս փոխ հա րա
բե րու թյունն ա վե լի վս տա հե լի   է դառ նում (2):

•  Բարձ րա նում են մաս նա կից նե րի 
կենտ րո նաց վա ծու թյու նը (մո տի վա ցի ան) ու 
ներգ րավ վա ծու թյու նը քն նարկ վող խն դիր
նե րի լուծ ման գոր ծում, ին չը զգաց մուն քային 
ա ռու մով խթան   է մաս նա կից նե րի հե տա
գա ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի հա մար, 
խրա խու սում   է նրանց կոնկ րետ գոր ծո ղու
թյուն նե րը, ու սուց ման գոր ծըն թա ցը դառ
նում   է ա վե լի ի մաս տա լից:

• Ձ ևա վոր վում են ոչ ա վան դա կան 
մտա ծե լա կերպ, խնդ րա հա րույց ի րա վի ճա կի 
բնու թագր ման և դրա նից դուրս գա լու սե փա
կան տե սա կետ, սե փա կան դիր քո րո շում ներ, 
դրանք հիմ նա վո րե լու կա րո ղու թյուն, սե փա
կան կեն սա կան ար ժեք ներ, զար գաց նում   է 
այն պի սի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ի նչ
պի սիք են տար բեր կար ծիք ներ լսե լու և հա
մա գոր ծակ ցե լու ու նա կու թյու նը, գոր ծըն կե
րու թյան մեջ մտ նե լու և իր ը նդ դի մա խոս նե րի 
նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կան և բա րե սիրտ 
վե րա բեր մունք ցու ցադ րե լու կա րո ղու թյու նը, 
ի նչ պես նաև բարձ րաց նում   է պա տաս խա
նատ վու թյու նը խմ բային աշ խա տան քում:

•  Նույն դա սի շր ջա նակ նե րում ու
սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս ի րա կա նաց նե լու 
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գոր ծու նե ու թյան ձևե րի փո փո խու թյուն, պայ
ման ներ են ստեղծ վում նոր փոր ձի ձեռք բեր
ման, կազ մա կերպ չա կան, հա ղոր դակ ցա
կան կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար:

•  Վե րահս կե լի   է դառ նում գի տե լիք նե
րի յու րաց ման և ստաց ված հմ տու թյուն ներն 
ու կա րո ղու թյուն նե րը տար բեր ի րա վի ճակ նե
րում ա ռա վել ճկուն կի րա ռե լու գոր ծըն թա ցը: 

Այս պի սով՝ ու սուց ման նման տեխ նո լո
գի ա նե րի կի րառ ման ար դյուն քում ու սա նո
ղը, փոխ հա մա գոր ծակ ցե լով ու սա նող նե րի և 
դա սա խոս նե րի հետ, ձեռք   է բե րում ու սում
նա կան նյու թի ակ տիվ յու րաց ման ու նա կու
թյուն, ու սում նա կան փո խազ դե ցու թյան նոր 
ձևեր, նրա մոտ զար գա նում են ան ձնա կան 
ռեֆ լեք սի ան և հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ին տե րակ
տիվ (հա մա գոր ծակ ցային) դա սա խո սու
թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը վե րա փո խում   է 
դա սա խո սի դե րը: Նա դառ նում   է կր թա կան 

գոր ծըն թա ցի մե նե ջեր` ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում տրա մադ րե լով հաս ցե ագր ված 
օգ նու թյուն և ձևա վո րե լով յու րա քան չյուր 
ու սա նո ղի կա րո ղու թյուն նե րին հա մա պա
տաս խան ան հա տա կան ու սում նա կան ա ռա
ջադ րանք ներ [4]: 

Այս պի սով՝ դա սա խո սի և հա մա կարգ չի 
հա մա տեղ մաս նակ ցու թյու նը ին տե րակ տիվ 
(հա մա գոր ծակ ցային) դա սա խո սու թյա նը 
բա րե լա վում   է կր թու թյան ո րա կը, սա կայն 
դա սա խո սու թյան նման տի պի օգ տա գոր
ծու մը մեծ պա հանջ ներ   է ներ կա յաց նում 
դա սա խո սին` կապ ված նրա պատ րաստ վա
ծու թյան, ո րա կա վոր ման մա կար դա կի հետ, 
ին չը են թադ րում   է ոչ մի այն դա սա վանդ ման 
ա վան դա կան մե թոդ նե րի ի մա ցու թյուն, այլև 
դրանք ար դի ա կա նաց նե լու հմ տու թյուն` օգ
տա գոր ծե լով գի տու թյան և տեխ նի կայի ժա
մա նա կա կից նվա ճում նե րը, ել նե լով ու սա նո
ղի կր թա կան պա հանջ մունք նե րից: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Имакаев В. Р. Образовательная реальность: Хронотоп, знание, коммуникация.// Наука. Философиа. 

Общество. Материалы V Российского философского конгресса. Том III.–Новосибирск: Параллель, 
2009, С. 350–351.

2. Овакимян Ю. О. Моделирование структуры и содержания процесса обучения. М., 2009. 
3. Панина Т. С., Вавилова Л. Н., Современные способы активизации обучения. М.: Академия, 2008. 

176 с.
4. Гущин Ю. В., Интерактивные методы обучения в высшей школе//Психологический журнал №2, 

2012, с. 1–18.
5. Мухтарова К. С., Мылтыкбаева А. Т., Особенности проведения интерактивных лекций 

http://group–global.org/ru/publication/60083–osobennosti–provedeniya–interaktivnyh–lekciy

INTERACTIVE METHODS OF TRAINING IN THE HIGH SCHOOL AS MEANS OF IM
PROVING THE EDUCATIONAL PROCESS 

S. PALIKYAN

The interactive methods of teaching and educational technologies considered in this arti
cle are aimed primarily at improving the training of students in the university, increasing 
the students’ own activity and motivating them to the educational and professional activities. 
Interactive methods are built on the interaction schemes “teacher = student” and “student = 
student”. That is, not only the teacher attracts students to the learning process, but the students 
themselves, interacting with each other, influence the motivation of each student. The teacher 
only serves as an assistant. Its task is to create conditions for the initiative of children.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВА УЛУЧШЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С. ПАЛИКЯН

Рассмотренные в настоящей статье интерактивные методы обучения направлены, 
прежде всего, на совершенствования подготовки студентов в вузе , повышения собственной 
активности обучающихся и их мотивации к учебно–профессиональной деятельности. 

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «учитель = ученик» и «ученик 
= ученик». То есть не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами 
учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель 
лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы детей.
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ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա ՆԱ ՀԻՏ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ  
Ա ՆԱ ՀԻՏ ԴԱՇՅԱՆ 

Լ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ա ՎԱԳ 
ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՏԵՔՍ ՏԵ ՐԻ ԵՎ ԹԱՆ ԳԱ ՐԱ ՆԱՅԻՆ 

ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ  ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ 
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

 Հայտ նի   է, որ լսո ղու թյան խան գա րում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի գրա վոր խոս քի զար
գա ցու մը սուր դո ման կա վար ժու թյան կար
ևոր և բարդ խն դիր նե րից մեկն   է: Մի շարք 
ու սում նա սի րու թյուն ներ (1, 2) փաս տում են, 
որ լսո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե
խա նե րի գրա վոր խոս քի յու րա ցու մը, դրա 
գործ նա կան կի րա ռու թյու նը ա ռաջ են բե
րում մի շարք բար դու թյուն ներ: Բար դու
թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են ա ռա ջին 
հեր թին նրա նով, որ լսո ղու թյան խան գա
րում ու նե ցող ե րե խա նե րի՝ մաս նա վո րա պես 
չլ սող ե րե խա նե րի հա ղոր դակց ման, ի նչ
պես նաև մտա ծո ղու թյան հիմ նա կան մի ջո
ցը ժես տե րի լե զուն   է: Այն բնա կան լե զու   է, 
ո րն ու նի հա րուստ բա ռա պա շար և ի րեն 
բնո րոշ քե րա կա նա կան ի նք նա տիպ կա
ռուց վածք, և ա ռաջ նային լե զու   է այն ե րե
խա նե րի հա մար, ով քեր ու սու ցան վում են 
հա տուկ դպ րոց նե րում կամ դաս տի ա րակ
վում են չլ սող նե րի ըն տա նի քում: Ժես տե րի 
լեզ վի մի ջո ցով չլ սող ե րե խան ստա նում   է 
պատ կե րա ցում ներ և գի տե լիք ներ շր ջա կա 
աշ խար հի մա սին: Ժես տե րը նաև խթան են 
չլ սող ե րե խայի սո ցի ա լա կան և կոգ նի տիվ 
ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: 
Չլ սող մա նուկ նե րը ժես տե րի լե զուն յու րաց
նում են ճիշտ այն պես, ի նչ պես հն չյու նային 
լե զուն լսող մա նուկ նե րը՝ հա ղոր դակց ման 
ըն թաց քում: 

Հայտ նի   է, որ չլ սող նե րի՝ տե ղե կատ
վու թյան ըն կա լու մը և մտա պա հու մը կա
տար վում են պատ կեր նե րի մի ջո ցով, ի սկ 
վե րար տադ րու մը ի րա կա նաց վում   է ժես
տե րի մի ջո ցով: Չլ սող ե րե խա նե րի մտա

ծո ղու թյան պատ կե րային տե սա կը եր կար 
ժա մա նակ գե րա կա յում   է, և ան ցու մը դե պի 
խոս քատ րա մա բա նա կան ձևը կախ ված   է 
այդ ե րե խա նե րի բա ռային խոս քի յու րաց
ման հա ջո ղու թյու նից և մա կար դա կից: 

Հա տուկ ու սուց ման պայ ման նե րում չլ սող 
ե րե խա նե րը, սկ սած նա խա պատ րաս տա
կան դա սա րա նից, սկ սում են յու րաց նել եր
կու լե զու նե րը՝ բա ռային և ժես տային, ո րոնք 
մի մյանց հետ փոխ կա պակց վա ծու թյան և 
նե րազ դե ցու թյան մեջ են: Ժես տե րի լե զուն 
հիմք   է բա ռե րի ի մաստ նե րի, նա խա դա սու
թյուն նե րում բա ռե րի միջև կա պե րի ըն կալ
ման հա մար: Բա ռային խոսքն իր հեր թին 
հարս տաց նում   է ժես տե րի լե զուն՝ լրա ցե լով 
նոր հաս կա ցու թյուն նե րով (2, 4, 3): 

Ման կա վար ժա կան փոր ձի ու սում նա
սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ չլ սող նե րի՝ 
բա ռային նյու թի ըն կա լու մը, նրա վե րար
տադ րու մը կա տար վում   է դժ վա րու թյամբ, 
նույ նիսկ ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա կան 
մի ջոց նե րի և մե թո դի կա նե րի կի րա ռու թյան 
դեպ քում: Չլ սող ե րե խա ներն ա վե լի լավ են 
հի շում բա ռա յին նյու թը, լավ են կա տա րում 
ա ռա ջադ րանք նե րը, ե թե այն ամ րա կայ
վում   է ժես տե րի մի ջո ցով: Պետք   է նշել, որ 
ժեստ –ի մաստ– բառ սկզ բուն քի կի րա ռու մը 
բարձ րաց նում   է ե րե խա նե րի հե տաքրք րու
թյու նը ու սում նա կան ա ռար կայի և նյու թի 
նկատ մամբ, քա նի որ նրանք լավ են հաս
կա նում, թե ի նչ   է ի րեն ցից պա հանջ վում: 

Գրա վոր խոս քի, մաս նա վո րա պես ըն
թեր ցա նա կան նյու թի յու րա ցու մը հա տուկ 
դպ րո ցում ո ւղ ղորդ վում   է ժես տե րի թարգ
մա նու թյամբ (ա ռար կա յա կան դա սե րի ժա
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մա նակ՝ պատ մու թյան, աշ խար հագ րու թյան 
և այլն, քան զի բա ռային նյու թի ըն կա լու մը 
չլ սող նե րի հա մար բարդ   է): Ա ռանց ժես
տային թարգ մա նու թյան, ի նչ պես նշում են 
ման կա վարժ նե րը, չլ սող ե րե խա նե րը դժ վա
րա նում են ը մբռ նել շատ բա ռե րի ի մաստ
նե րը, մաս նա վո րա պես փո խա բե րա կան 
ի մաստ ար տա հայ տող բա ռե րը, դժ վա րա
նում են վե րար տադ րել ըն թեր ցած նյու թը: 
Բա ցի այդ, փաստ   է նաև այն, որ ժես տե
րի լե զուն մնում   է ա ռաջ նային որ պես ման
կա կան կո լեկ տի վի հա ղոր դակց ման մի ջոց 
նույ նիսկ բարձր դա սա րան նե րում: 

Մաս նա գետ նե րի ու սում նա սի րու թյուն
նե րը (1, 5, 4) վկա յում են, որ լսո ղու թյան 
խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի բարձր 
դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի մեծ մա սը ու նի 
գրա վոր խոս քի զար գաց ման ցածր մա կար
դակ: Այս ե րե խա նե րը դժ վար են յու րաց
նում՝ 

• բա ռա պա շա րը,
•  նա խա դա սու թյուն նե րի քե րա կա

նա կան կա ռուց ված քը,
•  բա ռե րի վեր ջա վո րու թյուն նե րը և 

հո լո վա կան ձևե րը:
Դժ վա րա նում ե ն՝ 
• յու րաց ված բա ռե րը կի րա ռել տար

բեր ի րա վի ճակ նե րում,
•  ճիշտ ըն կա լել և գոր ծա ծել փո խա

բե րա կան ի մաս տով բա ռե րը, 
• ա զատ հա ղոր դակց վել բա ռային 

խոս քով: 
Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ մեր կող մից 

ի րա կա նաց վել   էր հե տա զո տա կան աշ խա
տանք, ո րի նպա տակն   էր ու սում նա սի րել. 

• լ սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող 
բարձր դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի վե րա
բեր մուն քը ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ, 

• ըն թեր ցա նու թյան ըն թաց քում դժ
վա րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե
րը, 

• ո րո շել լսո ղու թյան խան գա րում ու
նե ցող ե րե խա նե րի՝ ՀՊՄՀ –ի թան գա րա
նային նյու թի ըն կալ ման մա կար դա կը,

•  բա ցա հայ տել թան գա րան նե րում, 
ցու ցա հան դես նե րում հա տուկ մի ջոց նե րի 
առ կա յու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Վե րը նշ ված հար ցե րը պար զա բա նե լու 
նպա տա կով մենք ան ցկաց րել ե նք ու սում
նա սի րու թյուն ներ լսո ղու թյան խան գա րում 

ու նե ցող ե րե խա նե րի հա տուկ կր թա հա մա
լի րի 37 ա շա կերտ նե րի հետ: Հե տա զոտ վող
նե րի 24 % –ը 8–րդ դա սա րա նի ա շա կերտ
ներ են, 22 % –ը՝ 9–րդ դա սա րա նի, 24 % –ը՝ 
10–րդ դա սա րա նի, 14 % –ը՝ 11–րդ դա սա րա
նի, ի սկ 16 % –ը 12–րդ դա սա րա նի: Նրան ցից 
25 –ը ու նե ին 4–րդ աս տի ճա նի ծան րալ սու
թյուն, 7 –ը` խլու թյուն, 5 –ը` 2–3 աս տի ճա նի 
ծան րալ սու թյուն:

Մենք ի րա կա նաց րինք եր կու հե տա զո
տա կան աշ խա տանք: Հե տա զո տու թյուն
նե րի ըն թաց քում մեր կող մից կի րառ վել են 
մատ չե լի ու թյան և տար բե րակ ված մո տեց
ման սկզ բունք նե րը: Կի րառ վել են նաև հետ
ևյալ ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը՝ հար ցում, 
դի տում, զն նա կան մե թոդ ներ (ն կա րա հա
նում տե սախ ցի կով), ի նչ պես նաև փոր ձա
րա րա կան և հա վաս տի աց նող հե տա զո տու
թյան մե թոդ նե րը: 

Ա ռա ջին հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
ան ցկաց րինք հար ցում, ո րի նպա տակն   էր 
պար զել ա շա կերտ նե րի բա ռային տեքս տե րի 
ըն կալ ման մա կար դա կը և նրանց վե րա բեր
մուն քը ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ: Հարց
վող նե րին ա ռա ջադր վե ցին հետ ևյալ հար ցե
րը.

1.  Դուք սի րո՞ւմ եք կար դալ: 
2. Ի՞նչ գր քեր եք կար դա ցել (հե քի աթ

ներ, դպ րո ցա կան ծրագ րային նյու թեր): 
3. Ինչ պե՞ս   է հեշտ ըն կա լել տեքս տե րի 

բո վան դա կու թյու նը՝ բա նա վոր, բա նա վոր– 
մատ նա խո սու թյամբ, բա նա վոր և ժես տային 
թարգ մա նու թյամբ:

4. Դժ վա րու թյան դեպ քում դի մո՞ւմ են 
ա րդյոք ու սուց չի օգ նու թյա նը (բա ռային բա
ցատ րու թյուն նե րի, ժես տային թարգ մա նու
թյան):

5.  Սի րո՞ւմ եք այ ցե լել թան գա րան ներ, 
ցու ցա հան դես ներ և հաս կա նո՞ւմ եք ա րդյոք 
տե ղե կա տու նյու թե րը: 

Հար ցին՝ « սի րում եք կար դալ», հարց վող
նե րի 59 % –ը տվեց դրա կան պա տաս խան, 
ի սկ 41 % –ը պա տաս խա նեց, որ չեն սի րում 
կար դալ:

Պա տաս խա նե լով այն հար ցին, թե «Ի՞նչ 
գր քեր եք կար դա ցել», հե տա զոտ վող նե րի 
19 % –ը նշել   է հե քի աթ ներ, 24 % –ը նշել   է մի
այն դպ րո ցա կան ծրագ րի գր քեր, ի սկ 57 % –ը 
նշել   է, որ ոչ մի գիրք չի կար դա ցել: 
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Հարց մա նը մաս նակ ցող նե րի 89 % –ը 
նշել   է, որ չհաս կա նա լու կամ դժ վա րու թյան 
դեպ քում դի մում   է ու սուց չի օգ նու թյա նը, ի սկ 
11 % –ը՝ ոչ: 

Հարց վող նե րի 97 % –ը նշել   է, որ սի րով 
այ ցե լում   է թան գա րան ներ, ցու ցա հան դես
ներ, ի սկ 3 % –ը նշում   է, որ չի այ ցե լում այդ
պի սի տե ղեր:

 Պա տաս խա նե լով այն հար ցին, թե նրանք 
կա րո ղա նում են կար դալ ցու ցա հան դես նե
րում և թան գա րան նե րում ներ կա յաց վող նյու
թե րը, հարց վող նե րի 40 % –ը նշեց, որ կա րո
ղա նում   է, 44 % –ը չի հաս կա նում տեքս տե րի 
բո վան դա կու թյու նը, ի սկ 16 % –ը պա տաս խա
նեց, որ դժ վա րա նում   է հաս կա նալ:

 Պա տաս խա նե լով թե ի նչ պես   է հեշտ 
հաս կա նալ տեքս տի բո վան դա կու թյու նը, 
հարց վող նե րի 8 % –ը նշեց, որ նրանց հա
մար հեշտ   է բա նա վոր– մատ նա խո սու թյամբ, 
92 % –ը՝ բա նա վոր– ժես տե րով, ի նչ պես նաև 
նշե ցին, որ տեքս տի բո վան դա կու թյու նը հաս
կա նա լը մի այն բա ռային ձևով բա վա կա նին 
դժ վար   է նրանց հա մար: Հե տա զոտ վող նե րի 
11 % –ը նշեց, որ 1–2 ան գամ ըն թեր ցե լուց հե
տո հաս կա նում   է տեքս տը, 20 % –ը նշեց, որ 
տեքս տը հաս կա նում   է 3 և ա վել ան գամ ըն
թեր ցե լուց և բա ռային բա ցատ րու թյուն նե րից 
հե տո, ի սկ 69 % –ը նշեց, որ չի հաս կա նում 
ը նդ հան րա պես: 

Հարց մա նը մաս նակ ցող նե րի 81 % –ը 
նշել   է, որ ու սուց չի ներ կա յաց վող բա ցատ
րու թյու նը օգ նում   է հաս կա նա լու տեքս տի բո
վան դա կու թյու նը, 19 % –ը նշել   է, որ հաս կա
նում   է մի այն ժես տե րի մի ջո ցով:

 Հարց վող նե րի 43 % –ը ան ծա նոթ բա ռե րի 
ի մաս տը հաս կա նում   է, ե րբ դրանք գր վում 
են գրա տախ տա կին և բա ցատր վում, ի սկ 
57 % –ը հաս կա նում   է մի այն ժես տե րի բա
ցատ րու թյամբ: 

Հարց վող նե րի 70 % –ը նշեց, որ ան ծա նոթ 
բա ռե րի ի մաս տային բա ցատ րու թյու նից հե
տո հաս կա նում   է տեքս տը ամ բող ջու թյամբ, 
30 % –ը՝ ո րոշ չա փով: Նրան ցից 64 % –ը կա
րո ղա նում   է տեքս տից դուրս բե րել ան ծա նոթ 
բա ռե րը, 36 % –ը դժ վա րա նում   է ի նք նու րույն 
այն ա նել:

 Հարց մա նը մաս նակ ցող ա շա կերտ նե
րի 96 % –ը ցան կու թյուն հայտ նեց, որ ու սու
ցիչ նե րը օգ տա գոր ծեն ժես տեր և բա նա վոր 

խոսք, ի սկ 4 % –ը նա խընտ րեց բա նա վոր 
խոս քով բա ցատ րու թյուն ներ: 

Այս պի սով՝ հարց ման ար դյուն քում բա
ցա հայտ վեց, որ լսո ղու թյան խան գա րում 
ու նե ցող բարձր դա սա րա նի ա շա կերտ ներն 
ու զում են կար դալ, սա կայն տեքս տե րում 
ան ծա նոթ բա ռե րի, բարդ նա խա դա սու
թյուն նե րի առ կա յու թյու նը խո չըն դո տում   է 
դրանց ի մաս տը լի ար ժեք հաս կա նա լը: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով հե տա զոտ վող նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը նա խընտ րում   է տեքս տե րը 
ըն կա լել հա տուկ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ՝ 
բա նա վոր– ժես տե րով մի ա ժա մա նակ, ի սկ 
ան ծա նոթ բա ռե րի ի մաս տը հաս կա նում են 
ժես տե րով ու սուց չի բա ցատ րու թյու նից հե
տո: 

Երկ րորդ հե տա զո տու թյան նպա
տակն   էր ո րո շել լսո ղու թյան խան գա րում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ՀՊՄՀ –ը թան գա րա
նային նյու թի ըն կալ ման մա կար դա կը:

Սյուն հե տա զո տու թյու նը մենք ի րա կա
նաց րինք 30 (9–12–րդ դա սա րան) ա վագ 
դպ րո ցա կան նե րի հետ, ո րոն ցից 20 –ը ու նե
ին 4–րդ աս տի ճա նի ծան րալ սու թյուն, 4 –ը` 
2–3 աս տի ճա նի ծան րալ սու թյուն, 6 –ը` խլու
թյուն:

 Հե տա զո տա կան աշ խա տան քը մեր կող
մից ի րա կա նաց վեց 3 փու լով:

1 –ին փուլն ը նդ գր կում   էր աշ խա տանք 
ոչ ա դապ տաց ված թան գա րա նային նյու թի 
հետ: Հե տա զոտ վող նե րին բա ժա նե ցին ոչ 
ա դապ տաց ված թան գա րա նային նյու թեր, 
ո րոնք ա շա կերտ նե րը ըն թեր ցե ցին, սա կայն 
նշե ցին, որ տեքս տե րը դժ վար են և ան հաս
կա նա լի: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված 
են նկար 1 –ում: 

Ն կար 1. Հե տա զոտ վող նե րի մոտ ՀՊՄՀ –ի 
ոչ ա դապ տաց ված թան գա րա նային նյու թի 
ըն կալ ման մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րը:



127

Շ Տ Կ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ն կար 1 –ից պարզ եր ևում   է, որ ա շա
կերտ նե րի 70 % –ը չհաս կա ցավ տեքս տե
րը, քան զի առ կա   է ին շատ ան ծա նոթ բա
ռեր, ի սկ 30 % –ը հաս կա ցավ և կա րո ղա ցավ 
պատ մել տեքս տի բո վան դա կու թյու նը: 
Հե տա զոտ վող նե րը մի ա ձայն նշե ցին, որ 
տեքս տե րը բարդ են:

Հե տա զո տա կան 2–րդ փու լը նե րա
ռում   էր ՀՊՄՀ –ի թան գա րա նային նյու թի 
ա դապ տաց ված տար բե րա կով աշ խա տանք, 
ո րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րին բա ժան վեց 
մեր կող մից պար զեց ված, ա դապ տաց ված 
տեքս տեր: 

Ըն թեր ցե լուց հե տո ա շա կերտ նե րի մեջ 
նույն պես ամ րագր վե ցին ան ծա նոթ բա ռեր, 
ո րոնք պա հան ջում   է ին բա ցատ րու թյուն: 
Սա կայն ա շա կերտ նե րը նշե ցին, որ այդ 
տեքս տե րի պար զեց ված հա մա ռոտ տար
բե րա կի բո վան դա կու թյու նը ա վե լի հեշտ   էր 
ըն կա լել: Ստաց ված ար դյունք նե րը ներ կա
յաց ված են նկար 2 –ում:

Ն կար 2. Հե տա զոտ վող նե րի՝ ՀՊՄՀ –ի 
ա դապ տաց ված թան գա րա նային նյու թի ըն
կալ ման մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րը:

 
Ինչ պես եր ևում   է նկար 2 –ից, հե տա զոտ

վող նե րի 56.6 % –ը լի ո վին հաս կա ցավ տեքս
տե րի բո վան դա կու թյու նը, 30 % –ը մա սամբ 
հաս կա ցավ, ի սկ 13.3 % –ը ը նդ հան րա պես 
չհաս կա ցավ:

Այ նու հետև կազ մա կերպ վեց հե տա զո
տա կան աշ խա տան քի 3–րդ փու լը, ո րն ը նդ
գր կեց ՀՊՄՀ –ի թան գա րա նային նյու թի 
ըն կա լու մը ժես տե րի մի ջո ցով: Տեքս տե րը 
ըն թեր ցե լուց հե տո ու սու ցի չը այն ներ կա յաց
րեց ժես տե րի լեզ վով: Ա շա կերտ նե րը լի ո վին 
հաս կա ցան և ըն կա լե ցին տեքս տե րի բո վան
դա կու թյու նը: Ստաց ված ար դյունք նե րը ներ
կա յաց ված են նկար 3 –ում:

Ն կար 3. Հե տա զոտ վող նե րի՝ ՀՊՄՀ –ի 
թան գա րա նային նյու թի ըն կա լու մը ժես տե րի 
օգ նու թյամբ:

Ն կար 3 –ից պարզ եր ևում   է, որ ա շա
կերտ նե րը (100 %) լի ո վին հաս կա ցան տեքս
տե րի բո վան դա կու թյու նը, քա նի որ ժես
տե րի լե զուն նրանց ա ռա ջին լե զուն   է, ի սկ 
բա ռային խոս քը դժ վար   է ըն կալ վում և պա
հան ջում   է լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րի կի րա ռում: 

Այս պի սով՝ մեր կող մից կազ մա կերպ
ված հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը բա
ցա հայ տե ցին, որ լսո ղու թյան խան գա րում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի բա ռային խոս քի մա
կար դա կը տար բեր   է: Լսո ղու թյան խան գա
րում ու նե ցող նե րի մեջ կան ան ձինք, ով քեր 
ա զատ կար դում և հաս կա նում են ըն թեր ցա
ծը, սա կայն կան ան ձինք, ով քեր դժ վա րա
նում են կամ չեն հաս կա նում կար դա ցա ծը: 
Այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ա կն հայ
տո րեն բա ցա հայտ վե ցին մեր կող մից ի րա
կա նաց ված հե տա զո տու թյու նում: Այս պես, 
հե տա զոտ վող նե րի 30 % –ի հա մար հաս կա
նա լի են ան գամ բարդ, ոչ ա դապ տաց ված 
տեքս տե րը, 56.6 % –ի հա մար` մի այն ա դապ
տաց ված տեքս տե րը, ի սկ 13.3 % –ի հա մար 
ան հրա ժեշտ   է սուր դո թարգ ման չի օգ նու
թյու նը: 

Այս պի սով՝ մենք պար զե ցինք. 
•  հե տա զոտ վող նե րի մե ծա մաս նու

թյու նը ու զում   է գր քեր կար դալ, 
սա կայն դժ վա րա նում են ըն կա լել 
տեքս տի բո վան դա կու թյու նը, 

•  տեքս տե րում առ կա ան ծա նոթ բա
ռե րը, բարդ նա խա դա սու թյուն նե րը 
խո չըն դո տում են հաս կա նալ տեքս
տե րի բո վան դա կու թյու նը, 

•  հե տա զոտ վող նե րի մե ծա մաս նու
թյան հա մար հեշտ   է հաս կա նալ 
տեքս տի բո վան դա կու թյու նը բա նա
վոր– ժես տե րով: 
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•   Ժես տե րի և բա ռային լե զու նե րի 
հա վա սա րա չափ կի րա ռու մը չլ սող 
ե րե խա նե րի ու սուց ման ըն թաց
քում նրանց հա ջո ղու թյան գրա վա
կանն   է: 

Այս պի սով՝ հաշ վի առ նե լով լսո ղու թյան 
խան գա րում նե րով ան ձանց լսո ղու թյան 
խան գար ման աս տի ճա նը և խոս քի զար

գաց ման տար բեր մա կար դա կը, հարկ ե նք 
հա մա րում նշե լու, որ նրանց հա մար թան գա
րան նե րում, ցու ցա հան դես նե րում ան հրա
ժեշտ   է տե ղադ րել ա դապ տաց ված թան գա
րա նային նյու թեր, սուր դո թարգ ման չու թյամբ 
տե սա նյու թեր, ո րոնք կօգ նեն նրանց լի ո վին 
օ գտ վե լու ա ռա ջարկ ված թան գա րա նային 
հա րուստ նյու թե րից:
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТОВ И МУЗЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

А. МАНУКЯН 
А. ДАШЬЯН

В данной статье представлен уровень восприятия текстов и музейных материалов 
учащимися старших классов с нарушениями слуха. Данные, полученные в результате 
исследования, свидетельствуют о необходимости применения адаптированных текстов 
и сопровождения жестового перевода во всех музеях Армении, что будет способствовать 
восприятию информации неслышащими. 

THE RESEARCHES ON THE PERCEPTION LEVEL OF MUSEUM MATERIAS AS WELL 
AS TEXTS DESIGNED FOR HEARING IMPAIRED HIGH SCHOOL STUDENTS

A. MANUKYAN 
A. DASHYAN 

The articles present the levels of perception and understanding of museum information mate
rials as well as perception levels of texts for hearing impaired high school students. In the course 
of the research, it became obvious from the collected data that adaptive textbooks with their ges
ture interpretation are needed to be applied at each of the museums in Armenia for those who 
have hearing impairment, which will be greatly conducive to the understanding and perception 
of the information.
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ՏԱ ԹԵՎ ԳՈՒԼ ՔԱՆՅԱՆ

ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ 
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ
Հայտ նի   է, որ տե սո ղու թյան խոր և մաս

նա կի խան գա րում նե րը բա ցա սա բար են 
ան դրա դառ նում թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող 
և չտես նող ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան զար
գաց ման, ճա նա չո ղա կան ո լոր տի գոր ծու
նե ու թյան, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ի րա
կա նաց ման և այլ նի վրա [3, 32]: Վեր ջինս 
խո չըն դո տում   է ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի
վու թյանն ու աշ խա տան քային գոր ծու նե ու
թյան զար գաց մա նը: 

Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ տիֆ լո ման կա
վար ժու թյու նը կար ևոր հիմ նախն դիր   է հա
մա րում թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող և չտես
նող ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան ու սուց ման 
նա խա պատ րաստ ման հիմ նա հար ցը: Այդ 
ե րե խա նե րի դպ րո ցի ու սուց ման նա խա
պատ րաստ ման հա մար ման կա վար ժա կան 
ճիշտ մո տե ցում նե րից, ըն տա նի քում և նա
խակր թա րան նե րում հա ջոր դա բար ան ցկաց
վող մի ջո ցա ռում նե րից   է կախ ված այս աշ
խա տանք նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը: 

Տե սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե
խա նե րի կող մից ար տա քին աշ խար հի ըն
կալ ման գոր ծըն թացն ու նի մի շարք ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ: Բա ցա հայտ ված   է, որ 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներն ա ռաջ են 
բե րում ֆի զի կա կան զար գաց ման մի շարք 
ե րկ րոր դային խան գա րում ներ, ա ռաջ են գա
լիս մի շարք դժ վա րու թյուն ներ ու սում նա կան 
ա ռար կա նե րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում [1, 
64]: Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա ներն ու նե նում են նաև դժ վա րու թյուն
ներ՝ կապ ված կր թա կան գոր ծու նե ու թյան 
տեմ պի և ո րա կի հետ: 

Այս տեղ ան գնա հա տե լի դեր   է կա տա րում 
հա տուկ կազ մա կերպ ված խա ղային գոր ծու
նե ու թյու նը, ո րի բազ մա զա նու թյունն ու բազ
մա ֆունկ ցի ո նա լու թյու նը զգա լի ո րեն հարս
տաց նում   է ու սուց ման, դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցը: Այս փու լը շատ կար ևոր   է այս 
ե րե խա նե րի հետ նպա տա կաուղղ ված զար
գաց նող աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լիս: 

Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա ներն ի րենց տե սո ղա կան խնդ րի 
պատ ճա ռով դժ վա րու թյամբ են ձեռք բե րում 
փոր ձա ռու թյուն, տե ղե կատ վու թյուն շր ջա
պա տող մի ջա վայ րի մա սին, ի նչն իր հեր թին 
ան դրա դառ նում   է շփ ման հմ տու թյուն նե րի 
վրա ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ, քա նի որ 
վեր ջին ներս ձևա վոր վում են հա մա տեղ գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Այդ պի սի հատ կա
նիշ նե րի ժա մա նա կին ճիշտ բա ցա հայ տու մը 
կա րող   է նպաս տել վա ղա ժամ կետ դժ վա րու
թյուն նե րի կան խա տես մա նը դպ րո ցի ու սուց
ման նա խա պատ րաստ ման ա ռա ջին փու լե
րում: 

Հա սա կա կից նե րի և մե ծա հա սակ նե րի 
հետ շփ ման կար ևո րու թյու նը ա կն հայտ   է 
դառ նում դպ րո ցա կան ու սուց ման նա խա
պատ րաստ ման փու լում: Ե րբ բա ցա կա յում 
են տար րա կան կո մու նի կա տիվ հմ տու թյուն
նե րը, դրանք նպաս տում են տա րի քային ճգ
նա ժա մի, խախ տում են շփ ման գոր ծըն թա ցի 
ամ բող ջու թյու նը: 

Մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րում նշ
վում   է, որ ձևա վոր ված հա ղոր դակց ման 
հմ տու թյուն նե րը նպաս տում են նա խադպ
րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի մտա վոր 
զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև ազ դում   է ը նդ
հա նուր գոր ծու նե ու թյան մա կար դա կի վրա: 

Մեր հա սա րա կու թյան մար դա սի րու թյու
նը և կր թու թյան հա մա կար գը փնտ րում են 
ար դյու նա վետ ու ղի ներ թույլ տես նող ե րե խա
նե րի ներ դաշ նակ զար գաց ման հա մար: Ժա
մա նա կա կից ման կա վար ժա կան տեխ նո լո
գի ա ներն ո ւղղ ված ե ն՝ նպաս տե լու ե րե խայի՝ 
սուբյեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան: 

Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան ու սում նա
սի րու թյուն ներն ա պա ցու ցում են, որ դա մե
ծա պես կախ ված   է ծնող նե րի հետ շփ ման 
բնույ թից և հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե
րու թյուն նե րից: 

Չնա յած նրան, որ մշակ վել են հա տուկ 
ծրագ րեր և մե թոդ ներ, հաշ վի են ա ռն վել 
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զար գաց ման և ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե
ու թյան կա տե գո րի ա նե րը և նրանց տա րի
քային հատ կա նիշ նե րը, ծա գում են մի շարք 
դժ վա րու թյուն ներ՝ այդ ե րե խա նե րի դպ րո ցի 
ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման գոր ծըն
թա ցի հետ կապ ված: 

Գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռք
բե րու մը շտ կո ղա ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցում նպաս տում են նրանց հա ղոր
դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը 
ու սուց ման պրո ցե սում, նպաս տում խա ղային 
և աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյա նը: 

Ա. Վ. Զա պո րո ժե ցը և այլ ա ռա ջա տար 
գիտ նա կան ներ կար ծում են, որ ճիշտ կազ
մա կերպ ված ման կա վար ժա կան գոր ծըն
թա ցը կն պաս տի ե րե խայի բազ մա կող մա նի 
զար գաց մա նը: 

Ման կա վարժ նե րը և հո գե բան նե րը բարձ
րաց նում են մի շարք հար ցեր՝ կապ ված ե րե
խայի դպ րո ցի նա խա պատ րաստ ման հետ: 
Այդ հար ցե րում կար ևոր վում   է ին ե րե խայի 
բազ մա կող մա նի զար գա ցու մը, շեշ տը դնում 
են կոնկ րետ բա ղադ րիչ նե րի պատ րաստ
վա ծու թյան վրա՝ ա ռանձ նաց նե լով և կար
ևո րե լով այս կամ այն բա ղադ րի չը՝ մտա վոր 
զար գաց վա ծու թյուն, ան ձնային պատ րաստ
վա ծու թյուն, ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու
թյուն (Լ. Ա. Վեն գեր): 

Դպ րո ցի նա խա պատ րաստ ման գոր ծըն
թա ցը կա րե լի   է պատ կե րաց նել մի մո դե լի 
տես քով, ո րը նե րա ռում   է հետ ևյալ ե րեք բա
ղադ րիչ նե րը՝ մտա վոր զար գաց վա ծու թյուն, 
ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյուն և ան
ձնային ո րակ ներ: 

Թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող նա խադպ
րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նը նպա տա կաուղղ ված 
գոր ծըն թաց   է, ո րի նպա տակն   է ֆի զի կա կան 
ո րակ նե րի զար գա ցու մը, ո րն ո ւղղ ված   է ե րե
խայի ա ռողջ և լի ար ժեք օր գա նիզ մի, նրա 
գոր ծա ռույթ նե րի ֆի զի կա կան ու ժի և ո րակ
նե րի ձևա վոր մա նը: 

Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ վկա յում 
ե ն՝ շար ժո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի ձևա վո
րու մը տե ղի   է ու նե նում դան դաղ, քան նոր
մա յում՝ հաշ վի առ նե լով թույլ տե սո ղու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը (Ռ. Ն. Ա զա րյան 2008): 

Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան կար
ևոր խն դիր ներն են` ե րե խա նե րի ա ռող

ջու թյան պահ պա նումն ու ամ րապն դու մը, 
օր գա նիզ մի կո փու մը, օր գա նիզ մի գոր ծա
ռույթ նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը, ամ բող ջա
կան ֆի զի կա կան զար գա ցու մը, բա րո յա կան 
և ան ձնային ո րակ նե րի ձևա վո րու մը, շար ժո
ղա կան և կուլ տուր– հի գի ե նիկ ու նա կու թյուն
նե րի զար գա ցում: 

Ա նհ րա ժեշտ   է կի րա ռել ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի ստույգ հա մա կարգ, ո րը 
բազ մա կող մա նի և ակ տիվ ներ գոր ծու թյուն 
կթող նի ե րե խայի օր գա նիզ մի ամ րապնդ ման 
և զար գաց ման վրա, ին չին նպաս տում են օր
վա ռե ժի մը, ռա ցի ո նալ սնուն դը, օր գա նիզ մի 
կո փու մը, կուլ տուր– հի գի ե նիկ ու նա կու թյուն
նե րի մշա կու մը: 

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը սեր տո րեն կապ
ված   է մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան հետ, 
քա նի որ ա ռողջ և ա մուր նյար դային հա մա
կարգ ու նե ցող ե րե խան շատ ա վե լի հեշ տու
թյամբ   է ըն կա լում հա ղորդ վող գի տե լիք նե րը, 
ա վե լի ա զատ   է կողմ նո րոշ վում տա րա ծու
թյան մեջ, ո ւս տի և ճա նա չում շր ջա պա տը: 

Մտա վոր պատ րաստ վա ծու թյու նը նե րա
ռում   է ը նդ հա նուր գի տե լիք ներ շր ջա պա տող 
աշ խար հի և նրա օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա
սին, ի նչ պես նաև հա տուկ գի տե լիք ներ լե զու
նե րից, մա թե մա տի կայից: 

Ը նդ հա նուր առ մամբ մտա վոր պատ
րաստ վա ծու թյա նը վե րա բե րում են այն գոր
ծո ղու թյուն նե րը, ա ռանց ո րի հնա րա վոր չէ 
ի րա կա նաց նել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը: 

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի թույլ տե
սո ղու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի մտա վոր 
դաս տի ա րա կու թյու նը ի րա կա նաց վում   է նրա 
ա մե նօ րյա կյան քում` շր ջա պա տի հետ ծա նո
թա նա լու, խոս քի զար գաց ման, մա թե մա տի
կայի մտա վոր զար գաց ման պա րապ մունք
նե րի մի ջո ցով: 

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի թույլ տես
նող ե րե խա նե րը պետք   է ծա նո թա նան ի րենց 
շր ջա պա տող ա ռար կա նե րի ու եր ևույթ նե րի 
հատ կա նիշ նե րի, հատ կու թյուն նե րի և ո րակ
նե րի բազ մա զա նու թյան հետ, ին չը ե րե
խայից պա հան ջում   է դի տար կե լու կա րո ղու
թյուն: Այդ պատ ճա ռով   էլ զգա յու նա կու թյան 
զար գա ցու մը, ե րե խայի կող մից զգա յա կան 
փոր ձի կու տա կու մը շատ կար ևոր են: 

Մտա վոր դաս տի ա րա կու թյու նը նպա տա
կաուղղ ված ման կա վար ժա կան նե րազ դե
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ցու թյուն   է, ո րն ա պա հո վում   է զգա յա կան 
ճա նա չո ղու թյան ձևա վո րու մը և հույ զե րի ու 
ըն կա լում նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը: 

Բա ցի ֆի զի կա կան և մտա վոր պատ
րաստ վա ծու թյու նից՝ կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի նաև ան ձնային պատ րաստ վա ծու թյու
նը, ո րը նե րա ռում   է ե րեք կողմ՝ զգաց մուն
քային, կա մային և մո տի վա ցի ոն: 

Զգաց մուն քային պատ րաստ վա ծու թյու նը 
նե րա ռում   է ան հրա ժեշտ ո րակ ներ՝ բա րու
թյուն, զի ջե լու ու նա կու թյուն, կա րո ղա նալ հա
մա գոր ծակ ցել և լի նել մի աս նա կան: 

Կա մային պատ րաստ վա ծու թյու նը ու
նա կու թյուն   է, ո րի շնոր հիվ կա րո ղա նում են 
հետ ևել կարգ ու կա նո նին՝ հաղ թա հա րե լով 
դժ վա րու թյուն նե րը։

 Մո տի վա ցի ոն պատ րաստ վա ծու թյունն 
ու նա կու թյուն   է, ո րի շնոր հիվ թույլ տես նող 
ե րե խան դպ րո ցին և ո ւս մա նը վե րա բեր վում   է 
պա տաս խա նատ վու թյամբ (Տ. Պ. Սվիր դյուկ): 

Մո տի վա ցի ոն պատ րաստ վա ծու թյան ան
բա ժա նե լի բա ղադ րիչն   է հո գե բա նա կան 
պատ րաստ վա ծու թյու նը, ո րը նե րա ռում   է 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան զար գա ցու
մը: Պետք   է ե րե խայի մեջ ձևա վո րել ձգ տում 
դե պի ու սու մը, և որ նա ո ւս մա նը վե րա բեր
վի, ի նչ պես կար ևոր գոր ծու նե ու թյան: Ա նձ
նա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը կապ ված   է 
նոր հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման հետ: 
Ե րե խան պետք   է ի րեն ըն կա լի որ պես ա շա
կերտ, ո րը կա տա րում   է կար ևոր, օգ տա կար 
գոր ծու նե ու թյուն: 

Սո ցի ա լա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը 
պա հան ջում   է հմ տու թյուն նե րի և գոր ծո ղու
թյուն նե րի մի ամ բող ջու թյուն, ո րը կա պա
հո վի դպ րո ցում նե րառ ման գոր ծըն թա ցում: 
Կա մային պատ րաս տա կա մու թյու նը կապ

ված   է վար քագ ծի ձևա վոր ման հետ: 
Այն կար ևոր ձեռք բե րում նե րից մեկն   է այս 

տա րի քում և ա ռա ջա տար նա խա պայ ման՝ 
խա ղից դե պի ան ցում ո ւս մա նը: 

Հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
բո լոր բա ղադ րիչ նե րի ձևա վո րու մը լուրջ խն
դիր   է թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե
րի հա մար, ով քեր պի տի նա խա պատ րաստ
վեն դպ րո ցի ու սուց մա նը: 

Տե սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե
խա ներն ու սում նա կան ա ռա ջին տա րում եր
բեմն եր կար չեն մաս նակ ցում կո լեկ տիվ աշ
խա տան քին, նրանք շատ հա ճախ կրկ նում 
են ի րենց ըն կեր նե րի սխալ նե րը, նույ նիսկ 
այն բա նից հե տո, ե րբ սխա լը մի քա նի ան
գամ շտկ վել   է: 

Ե րե խա նե րի ցածր կա մային պատ րաս
տա կա մու թյան պատ ճառ նե րը կա րե լի   է բա
ցատ րել հետ ևյալ գոր ծոն նե րով`

 –ե րե խայի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան բնու թա
գի րը՝ ա րագ վրա ե կող հոգ նա ծու թյուն, սո
մա տիկ թու լու թյուն ներ և այլն, 

– գերխ նամ քը այդ ե րե խա նե րի նկատ
մամբ տա նը և մա նա կա պար տե զում, 

– շտ կո ղա զար գաց նող աշ խա տանք նե րի 
ան բա վա րար քա նա կը: 

Ու սում նա սիր վող հար ցի լու սա բան վա
ծու թյան ար դյուն քում հա տուկ գի տա մե
թո դա կան գրա կա նու թյան ու սում նա սի
րու թյուն նե րը վկա յում են, որ դի տարկ վող 
հիմ նախն դի րը կար ևոր   է տիֆ լո ման կա վար
ժու թյան և տիֆ լո հո գե բա նու թյան բնա գա
վա ռում, քա նի որ թույլ տես նող ե րե խա նե րի 
դպ րո ցի ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման 
մա կար դա կով   է պայ մա նա վոր ված հե տա
գա յում ու սում նա կան, աշ խա տան քային և այլ 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Т. ГУЛКАНЯН

В последнее время вопрос подготовки дошкoльников к школьнoму обучению находится 
в центре внимания обшей и специальной педагогики.В статье представлена проблема 
подготовки к школьной учебе детей с нарушением зрения, расскрываются ее основные 
принцыпи элементы. 

THE COMPONENTS OF SCHOOL PREPARATION FOR CHILDREN WITH VISUAL  
IMPAIRMENTS

T. GULKANYAN

Recently the issue of school education is focused by special pedagogy and tiflopsychology. 
article represented preparation for school trainings for children with visual imparairments, this 
article represents the views of leading experts.
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ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ 
ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՍԻՍՅԱՆ

 ՇԵՂ ՎՈՂ ՎԱՐ ՔՈՎ ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 
ԻՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ ՍՈ ՑԻ ԱԼ– ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ 
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ 

Պ րակ տի կան ցույց   է տա լիս, որ ան բա
րեն պաստ ըն տա նե կան մթ նո լոր տը, կեն ցա
ղային, նյու թա կան ու մի ջանձ նային դժ վա
րին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ծնող նե րի 
չա փա զանց ծան րա բեռն ված աշ խա տան քը, 
ամուս նա լու ծու թյուն նե րը, ըն տա նի քի և դպ
րո ցի թույլ վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում 
ապ րող երե խա նե րի մեջ կա րող են առա ջաց
նել շեղ վող վարք: Շեղ վող վար քը կա րե լի   է 
սահ մա նել որ պես արարք նե րի հա մա կարգ, 
որը չի հա մա պա տաս խա նում հա սա րա կու
թյան զար գաց ման տվյալ փու լում ըն դուն
ված նոր մե րին և ար տա ցոլ վում   է հո գե կա նի 
ան ներ դաշ նա կու թյան և ներ քին ան հա մա
ձայ նեց վա ծու թյան, ինք նաի րաց ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի խո չըն դոտ ման, հո գե կա
նի ինք նա կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի 
խա թա րում նե րի կամ վար քի բա րո յա կան և 
գե ղա գի տա կան վե րահս կո ղու թյան շե ղում
նե րի մեջ (1, 13):

Շեղ վող վար քով դե ռա հաս նե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու և 
նրանց հետ տար վող սո ցի ալ− ման կա
վար ժա կան աշ խա տան քի ար դյու նա վետ 
ման կա վար ժա կան պայ ման ներ մշա կե լու 
նպա տա կով մենք Հան րա պե տա կան թիվ 
1 հա տուկ կր թա հա մա լի րում և Արա րա տի 
մար զի Նշա վան և Բյու րա վան գյու ղե րի միջ
նա կարգ դպ րոց նե րում իրա կա նաց րել ենք 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք, մաս նա վո
րա պես կա տա րել ենք դի տում ներ, զրույց
ներ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի հետ, 
ու սում նա սի րել ենք 15 դե ռա հաս նե րի ան
ձնա կան, ման կա վար ժա կան և բժշ կա կան 
փաս տաթղ թե րը, ապա 3 սո ցի ա լա կան ման
կա վարժ նե րի ու 3 հո գե բան նե րի առա ջադ
րել ենք 13 հար ցից բաղ կա ցած հար ցա թեր
թիկ, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տվել ավե լի 

հս տակ պատ կե րաց նե լու այն պայ ման ներն 
ու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, որ տի րում   էր 
նրանց ըն տա նիք նե րում, բա ցա հայ տել ենք 
դե ռա հաս նե րի շեղ վող վար քի առա ջաց ման 
պատ ճառ նե րը, ինչ պես նաև երե խա նե րի 
հետ իրա կա նաց վող սո ցի ալ− ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան   էու թյու նը: 

Ինչ պես գի տենք, շեղ վող վար քի ձևա
վոր ման պատ ճառ նե րը պայ մա նա վոր ված 
են տա րաբ նույթ գոր ծոն նե րի փոխ կա պակ
ցու թյամբ, որ տեղ կար ևո րա գույն գոր ծոն նե
րից   է հա մար վում ըն տա նի քը [2]: Դե ռա հաս
նե րի շեղ վող վար քի դրս ևոր ման հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րը, ըստ սո վո րող նե րի ման կա
վար ժա կան և բժշ կա կան փաս տաթղ թե րի 
ու սում նա սիր ման ար դյունք նե րի և հար ցա
թեր թի կի վեր լու ծու թյան, ցույց տվեց հետ
ևյալ պատ կե րը.

1. գե րա կա յում   էր ըն տա նի քի մո դե լի 
բա ցա կա յու թյու նը՝ 40 %, հատ կա պես ան
բա րեն պաստ ըն տա նի քի առ կա յու թյու նը, 
հա կա սո ցի ա լա կան վար քով ըն տա նիք նե
րում ալ կո հո լի, թմ րա դե ղե րի մշ տա կան օգ
տա գոր ծու մը, օրի նա զանց վար քը, ոչ լրիվ 
ըն տա նիք նե րի դաս տի ա րակ չա կան ազ դե
ցու թյուն նե րի կոնֆ լիկ տային ոճը, ամուս
նա լու ծու թյան իրա վի ճա կում երե խայի և 
ծնող նե րից մե կի եր կա րատև առան ձին ապ
րե լա կեր պը,

2. ծնո ղա կան հմ տու թյուն նե րի պա կա սը, 
դաս տի ա րակ չա կան և նե րըն տա նե կան հա
րա բե րու թյուն նե րի ան ներ դաշ նակ բնույ թը, 
որը նե րա ռում   է մի կող մից՝ երե խայի գերխ
նամ քը, մյուս կող մից՝ երե խային կոնֆ լիկ
տային իրա վի ճակ նե րում ներ քա շու մը կազ
մում   էր 25 %,

3. սո ցի ալ−տն տե սա կան վատ պայ ման
ներ՝ 15 %, 
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4. շր ջա պա տող մի ջա վայ րի վատ ազ դե
ցու թյու նը՝ 10 %,

5. ճգ նա ժա մի փու լի դժ վար հաղ թա հա
րու մը՝ 10 %: 

Ըն տա նիք նե րի 70 % −ը ոչ ամ բող ջա կան 
ըն տա նիք ներ   էին, 28 % −ը՝ ամ բող ջա կան, 
իսկ մնա ցած 2 % −ը` հո գա բար ձու ըն տա նիք
ներ: Իսկ ամ բող ջա կան ըն տա նիք նե րի մեծ 
մա սը, որը կազ մում   է մոտ 90 % −ը, ան բա
րեն պաստ ըն տա նիք ներն են, որոնք ու նեն 
ֆի նան սա կան լուրջ խն դիր ներ, չու նեն նույ
նիսկ բնա կու թյան վայր և ստա նա լով չն չին 
աշ խա տա վարձ կամ թո շակ՝ ապ րում են 
վար ձով (ան բա րեն պաստ ըն տա նիք նե րից 
դուրս եկած դե ռա հաս նե րի մոտ, որ պես կա
նոն, հա ղոր դակ ցա կան մշա կույ թը զար գա
ցած չէ): 

Զրույց նե րի և հարց ման մի ջո ցով պար
զա բա նել ենք նաև վե րոն շյալ երե խա նե րին 
բնո րոշ գծե րը, մշա կել ստաց ված տվյալ նե րը 
վի ճա կագ րա կան մե թո դով և ստա ցել հետ
ևյալ ար դյունք նե րը: Շեղ վող վար քով դե ռա
հաս նե րի 80 % –ի մեջ դրս ևոր վում   է բարձր 
ագ րե սի վու թյուն, կոնֆ լիկ տայ նու թյուն, 
տագ նա պայ նու թյուն, մեր ժո ղա կան վե րա
բեր մունք շր ջա պա տի նկատ մամբ: 60 % −ի 
մեջ բա ցա կա յում են ապա գայի և ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ հե տաքրք
րու թյուն նե րը, ու նեն թե րար ժե քու թյան բար
դույթ, մի այ նա կու թյան զգա ցում, վա խեր 
ապա գայի նկատ մամբ, ու սում նա կան բաց
թո ղում ներ, 50 % −ը չեն տի րա պե տում սո
ցի ա լա կան և կեն ցա ղային հմ տու թյուն նե րի, 
ու նեն ան հան դուր ժո ղա կան վարք, նրանք 
ըստ եր ևույ թին ագ րե սիվ և կոնֆ լիկ տային 
են նաև իրենց իսկ ան ձի նկատ մամբ, ժա
մա նակ առ ժա մա նակ են ու նե նում սո ւի ցիդ 
վար քի դրս ևո րում ներ, որով փոր ձում են 
պատ ժել իրենց ծնող նե րին ու մի ջա վայ րին 
և այլն: 

Հե տա զո տու թյան հա ջորդ խն դի րը լու ծե
լու նպա տա կով Արա րա տի մար զի Նշա վան 
և Բյու րա վան գյու ղե րի միջ նա կարգ դպ րոց
նե րում իրա կա նաց րել ենք դի ագ նոս տի կա 
աշա կերտ նե րի, ծնող նե րի և դպ րո ցի կո լեկ
տի վի շր ջա նում, որոնց մի ջո ցով հնա րա
վոր   է եղել բա ցա հայ տել 14 և 15 տա րե կան 
2 դե ռա հաս նե րի շեղ ված վար քի դրս ևոր
ման դր դա պատ ճառ նե րը, նրանց բնո րոշ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ապա մշա կել 

ենք որո շա կի ման կա վար ժա կան պայ ման
ներ և աշ խա տան քի ծրա գիր, որոնց մի ջո
ցով սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը կա րող   է 
իրա կա նաց նել սո ցի ալ− ման կա վար ժա կան 
ար դյու նա վետ աշ խա տանք շեղ ված վար
քով դե ռա հաս նե րի հետ: Դի ագ նոս տի կայի 
ճա նա պար հով պարզ վեց, որ 2 ան չա փա
հաս նե րի ըն տա նի քոմ   էլ խա թար ված են 
ըն տա նե կան նոր մալ պայ ման նե րը, և տի
րում   է անա ռողջ ըն տա նե կան մթ նո լորտ: 
Մի դեպ քում ամուս նա լուծ ված ըն տա նիք   է, 
մյու սում՝ ար տագ նա աշ խա տան քի պատ
ճա ռով հա ճա խա կի բա ցա կայող հայր: Եր
կու դեպ քում   էլ երե խա նե րի մեջ առ կա   է 
ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան և ծնո
ղա վար ման գի տե լիք նե րի պա կաս, ապա
գայի նկատ մամբ ան տար բեր իրա վի ճակ, 
ծնո ղա կան սի րո և ու շադ րու թյան բա ցա կա
յու թյուն, նրան ցից մեկն ու նի առող ջա կան 
(է պի լեպ սի ա) և հո գե բա նա կան խն դիր ներ, 
մաս նա վո րա պես ցածր ինք նագ նա հա տա
կան, մի այ նա կու թյան զգա ցում, չշփ վե լու, 
մե կու սա նա լու սո վո րու թյուն, մյու սի մեջ դրս
ևոր վում   է ընդ գծ ված բա ցա սա կան վար քա
գիծ, ծխե լու վատ սո վո րույթ և ին տե լեկ տո ւալ 
ցածր մա կար դակ:

Հիմն վե լով դպ րոց −ըն տա նիք −ե րե խա −
ու սու ցիչ հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա՝ մենք 
փորձ ենք արել մշա կել այն պի սի ման կա
վար ժա կան պայ ման ներ, որոնք կն պաս տեն 
ան չա փա հա սի դաս տի ա րա կու թյան մեջ 
որո շա կի դրա կան տե ղա շար ժե րին և նրանց 
վրա շր ջա պա տի բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյան վե րաց մա նը: 

Այդ ման կա վար ժա կան պայ ման ներն են.
•   Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի և ու

սուց չի կող մից շեղ վող վար քով 
դե ռա հաս նե րի հո գե բա նա կան 
ան վտան գու թյունն ապա հո վող 
ման կա վար ժա կան պայ ման նե րի 
ստեղ ծում և կի րա ռում՝ գի տակ ցե
լով, ըն դու նե լով և հաշ վի առ նե լով 
երե խայի բարձ րար ժե քու թյան գա
ղա փա րը, ան հա տա կա նու թյունն ու 
յու րօ րի նա կու թյու նը,

•   ման կա վար ժա կան պայ ման նե րի 
և ման կա վար ժա կան աջակց ման 
իրա գործ ման մի ջո ցով, ինչ պես նաև 
ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի շր ջա նում 
հար ցում նե րի և դրանք հա մե մա տե
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լու մի ջո ցով շեղ վող վար քով երե
խայի ան ձի ճա նա չու մը, վար քային 
շեղ ման աս տի ճա նի հաս կա ցու մը 
և ծնող նե րի ու ու սու ցիչ նե րի դե րի 
որո շու մը շեղ վող վար քով դե ռա հա
սի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում,

•   շեղ վող վար քով երե խայի ինք նա
ճա նաչ մա նը և ինք նադրս ևոր մա
նը նպաս տող առողջ մի ջա վայ րի 
ստեղ ծու մը, 

•  ե րե խայի մեջ բա րո յա կան ար ժեք
նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման 
նպա տա կով հա սա րա կա կան մի
ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը և 
երե խայի ընդ գրկ վա ծու թյու նը այդ 
մի ջո ցա ռում նե րին,

•   շեղ վող վար քով դե ռա հաս նե րին 
ման կա վար ժա կան բնույ թի ու սում
նա կան, ար տա դա սա րա նա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ին տեգ րում,

•  հ նա րա վո րու թյուն նե րի և պայ ման
նե րի ստեղ ծում երե խայի ակ տի վու
թյու նը շե ղե լու և դե պի դրա կան եր
ևույթ ներն ուղ ղոր դե լու հա մար, 

•  ե րե խայի մեջ վս տա հու թյան և հա
վա տի ձեռք բեր ման նպա տա կով ու
սուց չի կող մից խոս քի և գոր ծի մի
աս նա կան կի րա ռում:

 Մեր մշա կած ման կա վար ժա կան պայ
ման նե րի հի ման վրա կա տա րել ենք հետևյալ 
աշ խա տանք նե րը. հան դի պում ներ ենք ու
նե ցել նրանց ծնող նե րի հետ, ան ցկաց րել 
ան հա տա կան և խմ բային բնույ թի խորհր
դատ վա կան, բա ցատ րա կան, ու սու ցո ղա
կան աշ խա տանք ներ (ծա նո թաց րել ենք 
նրանց դաս տի ա րա կու թյան, ծնո ղա վա րու
թյան հմ տու թյուն նե րին, բա ցա հայ տել ըն
տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան սխալ նե րը 
և ձեռ նար կել կան խար գել ման հետ կապ ված 
խորհր դատ վա կան և բա ցատ րա կան աշ խա
տանք ներ), դե ռա հաս նե րի հետ ան ցկաց
րել ենք տե ղե կատ վա կան, բա ցատ րա կան 
աշ խա տանք ներ, զրույց ներ նվիր ված վատ 
սո վո րույթ նե րին՝ ծխե լուն, խմե լուն, թմ րա
նյու թեր օգ տա գոր ծե լուն, եր կու դե ռա հաս
նե րին ընդ գր կել ենք դպ րո ցում իրա գործ վող 
հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րին: Ն րանք 
մաս նակ ցել են դպ րո ցի բա կի բա րե կարգ
ման, կա նա չա պատ ման աշ խա տանք նե րին, 
մաս նակ ցել են ան ցկաց վող շա բա թօ րյակ նե

րին, ծա ռա տունկ են իրա կա նաց րել, իրենց 
իսկ կող մից ջար դած, փչաց րած գույ քի վե
րա կանգն ման աշ խա տանք ներ են կա տա
րել, նրանք մաս նակ ցել են առողջ ապ րե լա
կեր պի՝ ծխա խո տի դեմ պայ քա րին նվիր ված 
լու սա բա նող թեր թիկ նե րի ստեղծ ման աշ խա
տանք նե րին, կազ մա կերպ ված հան դի պում
նե րին ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի 
գոր ծե րով և ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի 
կան խար գել ման աշ խա տա կից նե րի հետ, 
ընդ գրկ վել են ար տադպ րո ցա կան մի ջա վայ
րում կազ մա կերպ ված հան դի պում նե րին, 
կր թամ շա կու թային ոլոր տում, բնու թյան գր
կում և այլն: 

Ա վե լաց նենք, որ նշ ված աշ խա տանք ներն 
իրա գոր ծել եմ դաս ղեկ նե րի, հո գե բան նե րի 
և նրանց ծնող նե րի հետ մեկ տեղ: Ու սում նա
սի րե լով, վեր լու ծե լով ու գնա հա տե լով ներ
կա յաց ված տե սա կան և փոր ձա րա րա կան 
տվյալ նե րը` հան գել ենք հետ ևյալ եզ րա կա
ցու թյուն նե րին.

1. Դե ռա հա սի շեղ վող վար քի պատ ճառ
նե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են 
ըն տա նի քում առ կա սո ցի ալ−տն տե սա կան 
վատ պայ ման նե րով, բա ցա սա կան մթ նո
լոր տով, ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան 
թե րու թյուն նե րով, ծնո ղա վա րու թյան հմ տու
թյուն նե րի պա կա սով, երե խայի ճգ նա ժա մի 
փու լի դժ վար հաղ թա հար մամբ, շր ջա պա
տող մի ջա վայ րի վատ ազ դե ցու թյամբ և դպ
րո ցի ման կա վար ժա կան բար ձի թո ղու թյամբ: 

2. Մշա կե լով հա մա պա տաս խան ման
կա վար ժա կան պայ ման ներ՝ հնա րա վոր   է 
դրանց հի ման վրա իրա կա նաց նել շեղ վող 
վար քի կան խար գել ման և վե րա կանգն ման 
ար դյու նա վետ դաս տի ա րակ չա կան աշ խա
տանք ներ: 

Մենք առա ջար կում ենք նաև մշա կել շեղ
վող վար քով դե ռա հաս նե րի հետ սո ցի ա լա
կան ման կա վար ժի աշ խա տան քի նոր ու
սում նա կան ծրագ րեր և դրանց հի ման վրա 
իրա կա նաց նել մաս նա գետ նե րի վե րա պատ
րաս տում և պար բե րա բար իրա կա նաց նել 
ան հա տա կան ու խմ բային խորհր դատվու
թյուն ներ ոչ մի այն երե խա նե րի և նրանց 
ծնող նե րի, այլև նրանց ու սու ցա նող ու սու
ցիչ նե րի հետ: Վս տահ ենք, որ սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյունն ավե լի մեծ կլի նի, եթե նա բնակ վի 
շեղ վող վար քով երե խայի հետ միև նույն հա
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մայն քում, որ պես զի ավե լի լա վա տե ղյակ լի
նի նրա ապ րե լա կեր պին, կեն սա կան դժ վա
րու թյուն նե րին, շր ջա պա տող մի ջա վայ րին և 
կա րո ղա նա առա վել տե ղին ու ժա մա նա կին 

ընտ րել հա մար ժեք ման կա վար ժա կան պայ
ման ներ, աջակ ցել նրան և իրա կա նաց նել 
սո ցի ալ− ման կա վար ժա կան ար դյու նա վետ 
գոր ծու նե ու թյուն:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Муд рик А. В., Со ци аль ная пе да го ги ка, М., 1999, 176 с.
2. http://festival.1september.ru/articles/524384/

РАЗ РА БОТ КА ЭФ ФЕК ТИВ НЫХ УС ЛО ВИЙ ДЛЯ СО ЦИ АЛЬ НО– ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЙ 
РА БО ТЫ С ПОД РОСТ КА МИ С ОТК ЛО НЕН НЫМ ПО ВЕ ДЕ НИ ЕМ

Р. МАР ТИ РО СЯН, С. СИ СЯН

П ри чи ны под рост ко во го по ве де ния в ос нов ном обус лов ле ны пло хи ми со ци аль но –э ко но
ми чес ки ми ус ло ви я ми в сем ье, от ри ца тель ны ми эмо ци я ми, не дос тат ка ми в се мей ном вос пи
та ни и, с от сутст ви ем на вы ков вос пи та ния де тей, слож ным пре о до ле ни ем кри зи са ре бен ка 
итд. Раз ра ба ты вая со от ветст ву ю щие пе да го ги чес кие ус ло ви я, мож но осу ществ лять эф фек
тив ные вос пи та тель ные ме роп ри я тия по про фи лак ти ке и ре а би ли та ции де ви ат но го по ве де
ни я.

DEVELOPING EFFECTIVE CONDITIONS FOR SOCIO–PEDAGOGICAL WORK WITH 
TEENAGERS WITH DEVIOUS BEHAVIOR

R. MARTIROSYAN, S. SISYAN

The causes of davious behavior are mostly caused by negative emotions, flaws in family educa
tion, with a lack of parenting skills, a difficult overcoming of the child’s crisis etc. By developing 
appropriate pedagogical conditions, it is possible to carry out effective educational measures for 
the prevention and rehabilitation of deviant behavior.
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ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 МАР ГА РИ ТА БАГ ДА СА РЯН 

ПО Э ЗИЯ А. ИСА А КЯ НА В ВО КАЛЬ НОМ 
ТВОР ЧЕСТ ВЕ Г. С ВИ РИ ДО ВА

Ге ор гий Ва сил ье вич Сви ри дов, ком по
зи тор, на род ный ар тист СССР, был од ним 
из са мо быт ных ху дож ни ков ХХ ве ка. Яр кое 
сво е об ра зи е, бо гатст во внут рен не го со дер
жа ния и прос то та фор мы, но виз на и жиз нен
ная си ла об ра зов, их глу бо кая на род ность, 
бо гатст во и све жесть при ме ня е мых средств, 
ес тест вен ность и ор га нич ность – вот чем 
прив ле ка ет вни ма ние му зы ка Сви ри до ва.

 До ми ни ру ю щее мес то в твор чес ком нас
ле дии ком по зи то ра за ни ма ет во каль ная му
зы ка. В ней он со всей пол но той смог вы
ра зить свои раз мыш ле ния о доб ре и зле, о 
жиз ни и смер ти…

С ви ри до ва по пра ву счи та ют ре фор ма
то ром во каль но го жан ра. Он соз дал но вые 
раз но вид нос ти кон цер та для хо ра, кан та ты и 
ора то ри и, во каль ные по э мы и цик лы. 

Он на шёл но вый, са мо быт ный во каль
ный стиль, внёс сво е об раз ную трак тов ку 
во каль ной му зы каль ной дра ма тур ги и. Сви
ри дов дос ти га ет но виз ны прос ты ми при ё
ма ми му зы каль но го из ло же ни я. ”Я хо чу, что
бы моя му зы ка бы ла прос та и дос туп на, но 
го во ри ла о ве щах слож ных и сер ьёз ных” [4, 
стр.537].

Ком по зи тор яв ля ет ся при вер жен цем 
клас си чес ких тра ди ций, на ос но ве ко то рых 
ему уда ёт ся глу бо ко про ник нуть в ар ха и чес
кие плас ты русс кой куль ту ры.

Од ним из важ ней ших воп ро сов для ха
рак те рис ти ки твор чес ко го сти ля ком по зи то
ра яв ля ет ся его от но ше ние к по э зии и сло ву. 
В свя зи с этим я оп ре де ли ла бы стиль Сви ри
до ва еди ным и мно го ли ким. Еди ным – по то
му, что ин ди ви ду аль ность по чер ка ком по зи
то ра мож но уло вить в лю бом про из ве де ни и. 
Мно го ли ким – по то му, что, по его по ня ти ям, 
стиль му зы ки в каж дом во каль ном со чи не
нии дол жен в чём– то со от ветст во вать на ци

о наль но му и ин ди ви ду аль но му сти лю по э та. 
По э то му во каль ный цикл на сти хи Берн са 
от ли ча ет ся от “и са а кя новс ко го”, а они – от 
“русс ких” и т.д. 

П роб ле му на ци о наль ной ха рак тер нос
ти Сви ри дов прет во ря ет не в фольк лор ном 
по ни ма ни и, а в уме нии под черк нуть конк
рет ную эмо ци о наль ную ат мос фе ру, ха рак
тер ную для дан но го по э ти чес ко го текс та, 
оп ре де лён ны ми шт ри ха ми, как нап ри мер, 
ла до вы ми, ин то на ци он ны ми, рит ми чес ки ми 
обо ро та ми, фак тур ны ми при ё ма ми. В этом 
нель зя не ус мот реть при мер сб ли же ния на
ци о наль ных куль тур в твор чест ве ком по зи
то ра.

“ Выс шее в ие рар хии ис кусств для Сви ри
до ва – ис кусст во сло ва”[3, стр284]. 

Он, дейст ви тель но, чрез вы чай но чу ток 
к сло ву. Ему уда ёт ся со че тать пе сен ную гиб
кость и ши ро ту с точ ност ью дек ла ма ци и. 
Сло во вхо дит в во каль ные и во каль но– сим
фо ни чес кие про из ве де ния как са мос то я
тель ный рав ноп рав ный участ ник соз да ния 
син те ти чес ко го об ра за, как не от ъем ле мая 
сто ро на об щей идеи про из ве де ни я, ко то рая 
яв ля ет ся иде ей му зы каль но– по э ти чес кой. 
« Му зы ка Сви ри до ва бу ду чи не от де ли ма от 
сти хов, яв ля ет со бой со вер шен ную фор му, 
ко то рая при ни мая в се бя по э ти чес кое сло во 
не сёт это сло во. С му зы кой Сви ри до ва сти хи 
ста но вят ся в чём– то ины ми. В них отк ры ва
ют ся но вые зву ча щие ка чест ва» [2, стр.112].

В про из ве де ни ях Сви ри до ва му зы ка нас
толь ко тес но сли ва ет ся со сти хом и при том 
нас толь ко пре об ра жа ет его, что воз ни ка ю
щий син тез предс тав ля ет со бой ка чест вен но 
но вое яв ле ни е. 

Ра бо тая над текс том, ком по зи тор, как бы 
«оз ву чи ва ет» его, ищет но вые ин то на ци и, 
ак цен ты, па у зы, ре гист ры и конт рас ты. А 
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най дя их, соз да ёт сис те му му зы каль ных об
ра зов, до пол ня ю щих по э ти чес кую сис те му.

В сво их во каль ных по э мах и цик лах он 
об ра ща ет ся к твор чест ву раз ных по э тов 
(Пуш кин, Лер мон тов, Есе нин, Пас тер нак, 
Ма я ковс кий, Хлеб ни ков, Иса а кян, Блок, 
Тют чев, Про коф ьев, Шекс пир, Сель винс кий 
и др). Каж дый из этих по э тов – ху дож ник 
иск лю чи тель но силь ной ин ди ви ду аль нос ти. 
Но ниг де ин ди ви ду аль ность ком по зи то ра не 
ока за лась по дав лен ной. Сви ри дов в каж дом 
слу чае от де лял в сти хах суб ъек тив но е, иду
щее от по э та со дер жа ние от об ъек тив но го, 
ко то рое в боль шей или мень шей сте пе ни 
предс тав ля ло ин те рес для ком по зи то ра. Это 
поз во ля ло ему пе ре воп ло щать ся не в са мо
го по э та, а в его ге ро ев. Ст рем ле ние внес ти 
в по э ти чес кий пер во ис точ ник что– то но во е, 
сво ё, про яв ля ет ся и в том, как Сви ри дов ст
ро ит во каль ные про из ве де ния из от дель ных 
сти хот во ре ний, сво е об раз ным мон та жом 
соз да вая круп ную фор му со сво ей внут рен
ней дра ма тур ги ей.

К каж до му из по э тов ком по зи тор на хо
дит ин ди ви ду аль ный под ход, на и бо лее пол
но вы яв ляя осо бен ные чер ты, свойст вен ные 
то му или ино му по э ту. Так, ве ли кий ар мянс
кий по эт ХХ ве ка, бо рец про тив жес то кос
ти и на род но го (на ци о наль но го) го ря Аве тик 
Иса а кян, выс ту па ет у Сви ри до ва как пат ри
о ти чес кий по эт.

К твор чест ву А.И са а кя на он об ра тил ся в 
кон це со ро ко вых – на ча ле пя ти де ся тых го
дов ХХ ве ка, соз дав « Пять пе сен из по э зии 
Иса а кя на» (« Ле ген да о че ло ве ке и зем ле», 
«Ст ра да ни я», « Чёр ный взор», « Ка мень», 
«Изг нан ник»), а так же ве ли ко леп ную во
каль ную по э му “Ст ра на от цов”, пос вя щён
ную Р.С.Бу ни ну. На ци о наль ную проб ле му 
ком по зи тор ре ша ет не в ду хе ори ен та лиз ма, 
как это при ня то для русс кой му зы ки, а имен
но иск лю че ни ем на ци о наль но го му зы каль
но го ко ло ри та. Ха рак тер ны ми средст ва ми 
му зы каль ной вы ра зи тель нос ти Сви ри до ву 
уда лось пе ре дать ар мянс кий ха рак тер в его 
ис кон ных на род ных чер тах. 

Наз вав этот цикл по э мой, ком по зи тор тем 
са мым под черк нул цель ность про из ве де ни я. 
Сти хот во ре ния по э та ор га нич но сли лись с 
му зы кой. ”С ви ри дов по– но во му про чёл текст 

ве ли ко го ар мянс ко го по э та. Он про ник в са
мую глубь его по э зии и очень точ но пе ре дал 
её смысл. В му зы ке цик ла нет ни че го внеш
не го, она пле ня ет сво е об ра зи ем, су ро вост ью 
и му жест вен ной кра со той” [2, стр.100]. Му
зы ка по э мы от ли ча ет ся ас ке ти чес кой су ро
вост ью и му жест вен ност ью. Средст ва му зы
каль ной вы ра зи тель нос ти пре дель но ску пы. 
Из ло же ние весь ма ла ко нич но. 

Вы со кую оцен ку это му со чи не нию дал 
ко ри фей со ветс кой му зы ки, пе да гог Г.С ви
ри до ва, Д.Шос та ко вич. 

«Ст ра на от цов» — ли ри ко –э пи чес кое 
про из ве де ни е, на пи сан ное для те но ра и ба са 
в соп ро вож де нии фор те пи а но. По э ма сос то
ит из один над ца ти но ме ров:

1.  П ро лог. Сла ва от цов (д ля ба са, пе
ре вод Б.Са довс ко го)

2.  В даль ний путь! (д ля те но ра, пе ре
вод В.Дер жа ви на)

3.  Пес ня о хле бе (д ля те но ра и ба са, 
пе ре вод К.Липс ке ро ва)

4.  Был у ме ня баш тан (д ля те но ра, пе
ре вод А.Б ло ка)

5.  До ли на Сал но (д ля ба са, пе ре вод 
А.Б ло ка)

6.  Чёр ный орёл (д ля те но ра, пе ре вод 
А.Б ло ка)

7.  Мо ей ма те ри (д ля ба са, пе ре вод 
А.Б ло ка)

8.  Дым оте чест ва (д ля те но ра, пе ре вод 
С.Ак сё но ва)

9.  Б ран ный клич (д ля те но ра и ба са, 
пе ре вод В.З вя гин це ва)

10.  Сест ре (д ля те но ра, пе ре вод А.Б ло
ка)

11.  Э пи лог. Моя Ро ди на (д ля те но ра и 
ба са, пе ре вод В.Дер жа ви на)

В раз ных час тях предс та ют об ра зы род
но го на ро да и су ро вой ар мянс кой при ро ды. 
Нап ри мер, об раз ст ран ни ка в род ных го рах 
(« Да лё кий путь»), па ха ря, ко то рый тя жё лым 
тру дом до бы ва ет на сущ ный хлеб (« Песнь 
о хле бе»), ски таль ца – изг нан ни ка, во лею 
судь бы раз лу чён но го с Ро ди ной (« До ли на 
Сал но», « Чер ный орел», « Мо ей ма те ри»), 
об раз лю би мой (« Был у ме ня баш тан»). Сле
ду ю щие но ме ра пос вя ще ны ра дост но му 
возв ра ще нию изг нан ни ка до мой, сви да нию 
с род ной зем лёй (« Дым оте чест ва»), а так же 
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ос во бо ди тель ной борь бе за сво бо ду(«Б ран
ный клич», « Сест ре»).

Т ри но ме ра по э мы (« Пес ня о хле бе», 
«Б ран ный клич», « Моя Ро ди на») предс тав
ля ют со бой ду э ты для те но ра и ба са. Про из
ве де ние на чи на ет ся тор жест вен ным про ло
гом «С ла ва от цов» и за кан чи ва ет ся эпи ло гом 
« Моя Ро ди на». Ос нов ное раз ви тие те мы 
раз ви ва ет ся в де вя ти но ме рах, зак лю чен ных 
меж ду край ни ми час тя ми: кар ти ны от чиз ны, 
род ной на род в раз лич ных ис то ри чес ких ас
пек тах. Фи ло софс кая мысль цик ла воз ни ка
ет из со пос тав ле ния его час тей, из оп ре де
лён ной их пос ле до ва тель нос ти.

Од на из ин те рес ных осо бен нос тей цик ла 
– ст рем ле ние ком по зи то ра од но и то же со бы
тие или яв ле ние расс мат ри вать с раз ных сто
рон, соз да вать внут ри цик ла « дуб ли ров ки», 
вза и мо до пол ня ю щие друг дру га, или, на о бо
рот, рез ко конт рас ти ру ю щие (« До ли на Сал
но» – « Сест ре»; «В даль ний путь!» – « Дым 
оте чест ва» – « Мо ей ма те ри»).

 Му зы каль ный язык « По э мы» лишь с ви
ду прост, он весь ма ла пи да рен и сло жен. 

Со от но ше ние сло ва и му зы ки в по э ме 
сил ла би чес ко е: на каж дый слог при хо дит ся 
один звук. Та кое со от но ше ние при да ёт ме
ло дии ре чи та тив но– дек ла ма ци он ный ха рак
тер. 

Фор те пи ан ное соп ро вож де ние в «Ст ра
не от цов» по мо га ет ком по зи то ру ввес ти слу
ша те ля в мир про из ве де ни я. Фор те пи ан ная 
пар тия не пос редст вен но соз да ёт осо бую ат
мос фе ру и вно сит ряд де та лей, шт ри хов и 
ню ан сов, до пол ня ю щих сло ва и ме ло ди ю. 
Де та ли вы те ка ют из иса а кя новс ко го текс та, 
ко то рый их и подс ка зы ва ет. Так, в мо ну мен
таль ной «С ла ве от цов», фор те пи а но зву чит 
как ор кестр. Мощ ные ок та вы и ак кор ды ри
су ют то су ро вый гор ный пей заж ар мянс кой 
при ро ды, то древ ние раз ва ли ны, не под да
ю щи е ся раз ру ши тель но му дейст вию вре ме
ни, то ге ро и чес кое прош лое ар мянс ко го на
ро да.

Во каль ный цикл «Ст ра на от цов» на сти хи 
А.И са а кя на – зна чи тель ная ве ха, отк рыв шая 
в ка мер ной во каль ной му зы ке но вые пу ти.
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Սույն հոդ վա ծում դի տարկ վում   է հայ մե ծա նուն պոետ Ա. Իսա հա կյա նի դե րը ХХ դա րի 
նշա նա կա լի ռուս կոմ պո զի տոր Գ. Սվի րի դո վի վո կալ ար վես տում՝ կանգ առ նե լով հայ բա
նաս տեղ ծի խոս քե րով գր ված « Հայ րե րի եր կիր» վո կալ պոե մի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վրա:

Այ սօր, երբ աշ խար հը լի   է մի ջազ գային կոնֆ լիկտ նե րով, շատ ակ տո ւալ   է հա մա պա տաս
խան բու հե րի ծրագ րե րում ներգ րա վել ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, որոնք ազ գային մշա կույ թի 
մեր ձեց ման օրի նակ են:

Այս հոդ վա ծի նպա տա կը հա մա պա տաս խան երաժշ տա կան ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող
նե րի և դա սա խոս նե րի ծա նո թա ցումն   է Ա. Իսա հա կյա նի խոս քե րով գր ված Գ. Սվի րի դո վի 
« Հայ րե րի եր կիր» վո կալ շար քին, որը կա րող   է կար ևոր դեր խա ղալ ու սա նող նե րի հայ րե նա
սի րա կան և ազ գային դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում:
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THE POETRY OF A. ISAHAKYAN IN VOCAL ART OF G.SVIRIDOV
M. BAGHDASARYAN

In his compositions G. Sviridov often applied to poets of different centuries and nationalities. 
We can turn to his vocal poem “Fathers’ land”, based on A. Isahakyan’s words.

Nowadays when the world is full of international conflicts, it’s very actual to include into Uni
versities’ programmes compositions which represent in conjuction with international cultures.

The purpose of this article is to acquaint students and lecturers of appropriate musical fac
ulties to G. Sviridov’s “Fathers’ land” vocal poem, which can play important role in patriotic and 
national education of students.
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 ՇԱ ՔԵ ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ 

ԼՅՈՒԴ ՎԻԴ ՎԱՆ ԲԵԹ ՀՈ ՎԵ ՆԻ ԴԱՇ ՆԱ ՄՈՒ ՐԱՅԻՆ 
ՍՈ ՆԱՏ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ

Յու րա քան չյուր կոմ պո զի տո րի ար վես
տում կա մի ժանր, որում առա վել ցայ տուն 
են դրս ևոր վել հե ղի նա կի ամե նա հա մար
ձակ մտահ ղա ցում նե րը, որո նում նե րը, ոճի, 
գե ղա գի տու թյան և երաժշ տա լեզ վա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այդ պի սին 
Լյուդ վիդ վան Բեթ հո վե նի հա մար դաշ նա
մու րային սո նատն   էր: Կոմ պո զի տո րի երե
սու ներ կու, ինչ պես նաև Բոն նի շր ջա նում 
գր ված վեց սո նատ նե րը նշա նա վո րում են 
հա մաշ խար հային դաշ նա մու րային երաժշ
տու թյան պատ մու թյան մի ամ բողջ դա րաշր
ջան: Հե ղի նա կը, սկ սե լով զուսպ կլա սի ցիզ
մի դաշ նա մու րային ոճից (դեռևս մե ծա պես 
կախ ված կլա վե սի նային նվա գի ար վես տի 
հետ), ավար տում   է հս կա յա կան հն չո ղա
կան դի ա պա զոն և բազ մա զան ար տա հայտ
չա կան հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող նոր 
նվա գա րա նի՝ դաշ նա մու րի հա մար գր ված 
երաժշ տու թյամբ: Մեր հե տաքրք րու թյան 
առանց քում նրա սո նատ նե րի տեխ նի կա կան 
կա տա րո ղա կան որոշ խն դիր նե րի լու սա բա
նումն   է և դրանց հաղ թա հար մանն ուղղ ված 
ճիշտ մե թո դա կան աշ խա տան քի շուրջ ու նե
ցած մեր դի տար կում նե րը: 

Ինք նա տիպ կեր պա րի որո նում նե րում 
Բեթ հո վե նը մշա կել   է իր յու րա տիպ դաշ նա
մու րային ոճը: Լայ նա շունչ օդային տա րած քի 
զգա ցո ղու թյու նը, որ ստաց վում   է հե ռա վոր 
ռե գիստր նե րի հա մադր մամբ, զանգ վա
ծային ակորդ նե րը, խտաց ված հա գե ցած, 
բազ մապ լան հյուս ված քը, տեմբ րային հնար
նե րը, պե դա լի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու
մը. ահա այս պի սին են բեթ հո վե նյան ոճի մի 
քա նի բնո րոշ գծե րը, որոնք պետք   է լի նեն 
դաշ նա կա հար– ման կա վար ժի ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում:

 Ա ռա ջին սո նա տից սկ սած՝ Բեթ հո վե նը 
18–րդ դա րի կլա վի րային երաժշ տու թյան 
կա մե րայ նու թյա նը հա կադ րում   է իր՝ հա
մար ձակ, խո շոր վրձ նա հար վա ծով գր ված 
հո յա կերտ հն չո ղա կան որմ նան կար նե րը: 

 Բեթ հո վե նի դաշ նա մու րային սո նա

տը նոր, հա մար ձակ խոսք   էր, որը առա
ջադրում   էր գե ղար վես տա կան կա տա րո ղա
կան, տեխ նի կա կան նոր խն դիր ներ, որոնք 
իր ժա մա նա կի նվա գա րա նի հա մար գրե թե 
ան ծա նոթ   էին: Բայց մյուս կող մից, դրանք 
իր ժա մա նա կի ար դյունքն   էին և միև նույն 
ժա մա նակ մար տահ րա վե րը: Դա այն հզոր 
աղ բյուրն   էր, այն գե ղար վես տա կան նշա ձո
ղը, որին պետք   է ձգ տե ին 19–րդ դա րի կոմ
պո զի տոր նե րը և որից գրե թե մեկ դար պի
տի սն վե ին հա ջոր դող սե րունդ նե րը: 

Սո նատ նե րից յու րա քան չյուրն աչ քի   է 
ընկ նում բարձր գե ղար վես տա կա նու թյամբ, 
ձևի ամ բող ջա կա նու թյամբ, ձևի և բո վան դա
կու թյան բա ցա ռիկ հա վա սա րակշ ռու թյամբ 
և կրում   է մարդ կու թյան պատ մու թյան այն 
բե կում նային ժա մա նա կաշր ջա նի ողջ հա
կա սու թյու նը, դառ նում կլա սի ցիս տա կան 
ակա դե մի ա կան ամուր ավան դույթ նե րի 
զար գաց ման բարձ րա կետն ու նոր ժա մա
նա կի, նոր գե ղար վես տա կան ուղ ղու թյան՝ 
ռո ման տիզ մի նա խա շե մը: 

Ուս տի ան հրա ժեշտ ենք հա մա րում դա
սա վանդ ման ըն թաց քում ու սա նող նե րին 
հնա րա վո րինս ծա նո թաց նել երաժշ տա կան 
մշա կույ թի այս կար ևո րա գույն շեր տին, որ
պես զի նրանք, հաս կա նա լով բեթ հո վե նյան 
սո նատ նե րի կա տա րո ղա կան, տեխ նի կա
կան, մեկ նա բան ման ոչ դյու րին խն դիր նե րը, 
կա րո ղա նան պատ կե րաց նել և հաս կա նալ 
հա ջոր դող ժա մա նակ նե րի դաշ նա մու րային 
երաժշ տու թյան հե տա գա ըն թաց քը, ինչ
պես նաև այդ գոր ծըն թա ցում ձեռք բե րած 
հմ տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը հնա
րա վո րինս ծա ռայեց նեն իրենց կա տա րո ղա
կա նու թյան կա տա րե լա գործ մա նը և ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի ճիշտ արժ ևոր մանն ու 
գրա գետ մեկ նա բան մա նը: 

Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում մենք 
գործ նա կա նում ու սա նո ղի ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նում ենք հատ կա պես op.2 №1 
(f–moll), op.10 №1(c–moll), op.10 №2(F–dur), 
op.14 №1(E–dur), op.49 №1(g–moll), op. 49 



142

Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

№2(G–dur), op.79(G–dur) սո նատ նե րի վրա, 
քա նի որ այն կար ևո րա գույն խն դիր նե րը, 
որոնք մենք դնում ենք ու սա նող նե րի առաջ, 
թույլ են տա լիս ձևա վո րել կա տա րո ղա կան 
որո շա կի հմ տու թյուն ներ, որոնք մեր երի տա
սարդ երա ժիշտ նե րին հնա րա վո րու թյուն են 
տա լու ան դրա դառ նալ ինչ պես Բեթ հո վե նի, 
այն պես   էլ ողջ 19–րդ դա րի դաշ նա մու րային 
գրա կա նու թյա նը: 

Եվ այս պես, ներ կա յաց նենք մի քա նի եր
ևույթ, որոնք կա րե լի   է տես նել վե րը նշված 
սո նատ նե րում: Նախ խո սենք դրանց դի
նա միկ որոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
մա սին, որը կոմ պո զի տորն ին քը կո չում   էր 
«dinamica subita»: Հա ճախ հան դի պող հնար
նե րից   է կոնտ րաս տային « դի նա միկ մա
կար դակ նե րի» հա մադ րու մը, շեշ տադ րու մը 
և crescendo–ն, որը բարձ րա կե տում հան
կարծ ընդ հատ վում   է piano –ով: « Դի նա միկ 
մա կար դակ նե րը» կոմ պո զի տո րը նշում   էր 
հետ ևյալ նշան նե րով՝ ppp, pp, piu p, p, mezza 
voce, sotto voce, mf, f, piu f, ff և այլն: Դի նա
միկ նշան նե րի այս պի սի բազ մա զա նու թյու նը 
պա տա հա կան չէ. դա վկա յում   է Բեթ հո վե
նի՝ դաշ նա մու րի հն չո ղու թյան ողջ հնա րա
վո րու թյու նը վեր հա նե լու և օգ տա գոր ծե լու, 
նվա գախմ բային հն չո ղու թյուն ստա նա լու 
ձգտ ման մա սին: Հա ճախ սո նատ նե րում կա
րե լի   է տես նել նույն հն չյու նի կամ ակոր դի 
աս տի ճա նա բար crescendo կամ rinforzando: 
Դա նվա գախմ բով հնա րա վոր   է իրա գոր
ծել, բայց դաշ նա մու րով գրե թե ան հնար   է: 
Հարց   է առա ջա նում. ի՞նչ անել: Սո նատ նե րի 
նմա նօ րի նակ կա տա րո ղա կան խն դիր նե րը 
հաղ թա հա րե լու հա մար մենք առա ջար կում 
ենք նախ ներ քին լսո ղու թյամբ լսել այդ ու ժե
ղա ցու մը: Դա ու սա նո ղին թույլ կտա հա ջորդ 
հն չյու նը կամ ակոր դը վերց նել ու ժի այն չա
փով, որը կըն կալ վի որ պես նա խոր դի cre
scendo:

 Շեշ տե րի բեթ հո վե նյան նշում նե րը նայե
լիս հան դի պում ենք օրի նակ՝ fp, ffp, sfp 
նշում նե րի: Այս շեշ տերն իրա կա նաց նե լու 
հա մար ու սա նող նե րի հետ աշ խա տում ենք 
նախ դան դաղ տեմ պե րում՝ փոքր կա ռուց
վածք նե րով, այ նու հետև կա ռուց վածք նե րի 
մո զայիկ մի ա ցում նե րով աս տի ճա նա բար 
հան գում ենք ընդ հա նուր պատ կե րին, այ
սինքն՝ դի նա միկ բազ մա զա նու թյուն ու նե
ցող մակ րո կա ռույ ցին: Հե ղի նա կի կող մից 

ար ված դի նա միկ բո լոր նշում նե րը հարկ   է 
ճշգր տո րեն պահ պա նել, և ինչ պես նշում   է 
Ս. Ռիխ տե րը. «Ինչ վե րա բե րում   է դի նա միկ 
երանգ նե րին, ապա եթե Շո պե նի կամ Ռախ
մա նի նո վի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի պա րա
գա յում կա րե լի   է ինչ –որ չա փով տա րա կեր
պել դրանք, ապա Բեթ հո վե նի դեպ քում ոչ 
հե ղի նա կային դի նա միկ նշում նե րը հա կա
ցուց ված են»1: 

Սո նատ նե րի կա տա րո ղա կան խն դի րը 
հաս կա նա լու հա մար նախ ան հրա ժեշտ   է 
հաս կա նալ դրանց կա ռուց ված քային առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, քա նի որ գե ղար
վես տա կան մտահ ղա ցում նե րի բազ մա զա
նու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն դրսևոր վում   է 
սո նա տային ձևի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րում: 

Սո նատ նե րը մի մյան ցից տար բեր վում են 
թե մա տիկ նյու թի խտու թյան տար բեր աս
տի ճան նե րով, նրա բազ մա զա նու թյամբ, 
ամ բող ջա կա նու թյամբ, թե մա նե րի հա կիր
ճու թյամբ կամ ծա վա լու նու թյամբ, հա վա
սա րակշ ռու թյամբ, դի նա միզ մով: Հե ղի նա կի 
տար բեր սո նատ նե րում շեշտ վում են ներ
քին տար բեր բա ժին ներ: Փո փոխ վում   է և 
ցիկ լի կա ռուց ված քը, դրա դրա մա տուր գի
ա կան տրա մա բա նու թյու նը: Բազ մա զան են 
նաև զար գաց ման հնար նե րը. և՛ փո փոխ ված 
կրկնու թյուն ներ, և՛ մո տի վային մշա կում, և՛ 
տո նայ նա կան զար գա ցում, և՛ օս տի նատ շար
ժում, և՛ պո լի ֆո նի զա ցի ա, և՛ ռոն դայ նու թյուն: 
Եր բեմն Բեթ հո վե նը շեղ վում   է ավան դա
կան տո նայ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րից: 
Եվ միշտ սո նա տային ցիկ լը (ին չը բնո րոշ   է 
Բեթ հո վե նին) հան դես   է գա լիս որ պես ամ
բող ջա կան օր գա նիզմ, որում բո լոր մա սերն 
ու թե մա նե րը շաղ կապ ված են մի մյանց հետ 
խոր, հա ճախ մա կե րե սային լսո ղու թյու նից 
թաքն ված ներ քին կա պե րով: Դաշ նա կա հա
րի կող մից նշյալ եր ևույթ նե րի ճիշտ ըն կալ
ման և մեկ նա բան ման հա մար ման կա վար ժը 
նախ ևա ռաջ պետք   է ուղ ղոր դի ու սա նո ղին 
կա տար վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դի տար
կե լուն և վեր լու ծե լուն, քա նի որ տեքս տի 
ու շա դիր ըն թեր ցու մը, ստեղ ծա գոր ծու թյան 
վեր լու ծու թյու նը նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տան քի կար ևոր մասն են և գրա գետ 

1  По  следам  бесед  со  Святославом  Рихтером. 
В.  кн.  Мильштейн  Я.  Вопросы  теории  и  истории 
исполнительства. М., 1983, с.181.
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մեկ նա բան ման առա ջին նա խա պայ մա նը: 
Այս մա սին   է վկա յում նաև Կ. Իգում նո վի 
հետ ևյալ միտ քը. « Հե ղի նա կային տեքս տը 
ճար տա րա պե տա կան գծա գիր   է: Դրա մեկ
նա բա նու մը և կա տա րու մը կա տա րո ղի խն
դիրն   է: Կա տա րո ղա կան ար վես տի հա մար 
հիմք են հե ղի նա կային բո լոր նշում նե րը…»1: 

 Բեթ հո վե նի սո նատ նե րի վրա աշ խա
տե լիս ու սա նող նե րի առաջ ծա ռա նում են, 
իհար կե, տեխ նի կա կան որոշ խն դիր ներ (ի 
մաս նա վո րի՝ հն չյու նար տա բեր ման և պե
դա լի զա ցի այի), որոնց լուծ ման հա մար ու
սում նա սի րե լով 20–րդ դա րի մե ծա գույն 
դաշ նա կա հար– ման կա վարժ նե րի մշա կած 
սկզ բունք նե րը, ինչ պես նաև հիմն վե լով մեր 
սե փա կան փոր ձի վրա՝ առա ջար կում ենք 
հետ ևյա լը. պա րա պե լիս նախ ևա ռաջ պահ
պա նել շար ժում նե րի բնա կա նու թյու նը և 
հաս նե լով հար վա ծի հս տա կու թյան՝ խու
սա փել լար վա ծու թյու նից: Մատ նե րի ազատ 
շար ժում նե րը ապա հո վե լու հա մար պետք   է 
ձեռ քը և ու սը ազատ լի նեն: Պետք   է հաշ
վի առ նել այն, որ հզոր հա մահն չյուն նե րը 
ստեղծ վում են ոչ թե ստեղ նա շա րին հար
վա ծե լով, այլ մատ նե րի ծայ րե րից հն չյուն
նե րը ստա նա լով, « հա նե լով», ինչ պես Ա. 
Շնա բելն   է նշում. « Պետք չէ մատ ներն օգ
տա գոր ծել որ պես մուր ճիկ: Շար ժում նե րի 
դի ֆե րեն ցա ցի ան դառ նում   է շատ դժ վար 
և ոչ վս տա հե լի: Կշ ռային նվա գը ան շարժ 
ձեռ քով ստեղ ծում   է հա կաե րաժշ տա կան 
պատ կեր: ... Ճկու նու թյու նը, ձեռ քի թու լա ցու
մը, բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի ար տա հայ տիչ 
երաժշ տա կան կա տա րո ղա կա նու թյան պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կոոր դի նա
ցի ան խոս տա նում   է լա վա գույն ար դյունք ներ 
(ու ժե րի առա վել պա կաս ծախ սու մով)»2: 

Անհ րա ժեշտ եմ հա մա րում ան դրա դառ
նալ ու սա նող նե րի, ինչ պես նաև շատ ման
կա վարժ նե րի շր ջա նում տա րա ծում ու նե ցող 
« կոտրտ ված» ռիթ մե րով աշ խա տե լու խնդ
րին: Կա տե սա կետ, որ այն կարճ ժա մա նա
կա մի ջո ցում ցան կա լի ար դյուն քի հաս նե լու 
հնա րա վո րու թյուն   է տա լիս: Սա կայն ու զում 
ենք հա կա դար ձել և մեջ բե րել Մ. Լոն գի 
հետ ևյալ միտ քը. « ... այդ թռիչ քաձև հար
ված նե րը ոչ մի այն երաժշ տա կան օգուտ 

1  Игумнов К., Мои исполнительские и педагогические 
принципы. // Советская музыка, 1948, № 4, с. 71. 
2  Schnabel A., My Life and Music. London, 1961, p. 94.

չեն տա լիս ձեռ քին, այլ նաև հրում նե րի մի
ջո ցով խա թա րում են ներ դաշ նակ հա վա սա
րակշռու թյու նը: Ավե լին, ռիթ մի կտրտ վա ծու
թյու նը քան դում են legatօ–ն, ծնում չոր նվագ 
և բթաց նում ական ջի զգա յու նու թյու նը: Որոշ 
պա սաժ նե րի հա մար աշ խա տան քի այս մե
թո դը կա րող   է օգ տա կար լի նել, բայց դրա 
մշ տա կան պրակ տի կան պետք   է բա ցա ռել»3: 

Ինչ վե րա բե րում   է պե դա լին, ապա 
նշենք, որ Բեթ հո վե նի սո նատ նե րի պա րա
գա յում վեր ջի նիս օգ տա գոր ծու մը չի կա րե լի 
չա րա շա հել: Շա րադ րան քում պե դա լի աշ
խա տան քը մի աց վում   է գրե թե ան պե դալ հն
չո ղու թյան հետ: Սա կայն պա տա հում   է, որ 
լայն դա սա վո րու թյան դեպ քում, եր բեմն ընդ
գրկ վում   է դաշ նա մու րի մի քա նի ռե գիստր, 
և այս պա րա գա յում առանց պե դա լի հնա
րա վոր չէ պա հել այս կամ այն հն չյու նը կամ 
ակոր դը, որը ձգ վում   է: 

Այս պի սով՝ տեխ նի կա կան և կա տա րո
ղա կան այս մի քա նի կար ևոր խն դիր նե
րի ար ծար ծու մը և դրանք հաղ թա հա րե լուն 
ուղղ ված լու ծում նե րի հա մար առա ջարկ վող 
մե թո դա կան աշ խա տան քի քն նար կու մը (այն 
չա փով, ինչ չա փով հնա րա վոր   է հոդ վա ծի 
շր ջա նակ նե րում) կար ծում ենք օգ տա կար և 
կի րա ռե լի կլի նի ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցում: 

3  Хентова  С.М.  Французская  школа  фортепиано  // 
Выдающиеся  пианисты–педагоги  о  фортепианном 
искусстве. М., Л., «Музыка», 1966. с. 213.
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 НЕ КО ТО РЫЕ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬС КИЕ ЗА ДА ЧИ СО НАТ ЛЮД ВИ ГА ВАН БЕТ ХО ВЕ НА
Ш. ТА ДЕ ВО СЯН

В стат ье ’’ Не ко то рые за да чи ис пол ни тельст ва со нат Люд ви га ван Бет хо ве на” предс тав ля
ет ся зна чи мость со нат ве ли ко го ком по зи то ра в ре пер ту а ре сту ден тов, об суж да ет ся ис пол ни
тельс ки е, тех ни чес кие за да чи, ко то рые про яв ля ют ся в про це се обу че ни я. Расс мат ри ва ют ся 
ре ше ния пред ло га е мые зна ме ни ты ми пи а нис та ми и пе да го га ми. Ав тор пред ло га ет ре ко мен
да ции на ос но ве собст вен но го пе да го ги чес ко го опы та. 

SOME PERFORMING SONATAS BY LUDWIG VAN BEETHOVEN
SH. TADEVOSYAN

The article «Some issues of performance of sonatas of Ludwig van Beethoven» presents the 
importance of sonatas of the great composer in the student’s repertoire. Important technical 
details in the teaching process of performing are shown. Experience of several famous pianists 
and teachers are reffered. The author suggests recommendations based on her own teaching 
experience. 
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Ա ՐԱՔՍ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ 

ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԵԽԱԿԻ ԷԼԲԱԿՅԱՆ 
ԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԳԵՏ– ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԻ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ

 Մենք ա մեն քըս հյուր ե նք կյան քում մեր ծնըն դյան փուչ օ րից,
 Հեր թով գա լիս, ան ց ե նք կե նում   էս ան ցա վոր աշ խար հից։ 
Անց են կե նում սեր ու խըն դում, գե ղեց կու թյուն, գանձ ու գահ,
 Մա հը մերն   է, մենք՝ մա հի նը, մար դու գործն   է միշտ ան մահ։
 Գոր ծըն   է ան մահ, լա՛վ ի մա ցեք, որ խոս վում   է դա րե դար, 
Եր նեկ նրան, որ իր գոր ծով կապ րի ան վերջ, ան դա դար։

 Հովհ. Թու մա նյան

 Թու մա նյա նա կան այս հրա շա գործ խոս
քե րը հի րա վի ա մե նաճշգ րիտ նկա րագ րու
թյունն են տա լիս մեծ մար դու, մեծ ման կա
վար ժի, մեծ խմ բա վա րի կյան քի, ան ցած 
ու ղու և աշ խա տան քային բեղմ նա վոր գոր
ծու նե ու թյա նը։ 

   է դո ւարդ Մե խա կի   էլ բա կյա նը ծն վել   է 
Լե նի նա կա նում (այժմ՝ Գյում րի)։ Ման կու
թյան և պա տա նե կու թյան տա րի ներն ան ցել 
են ա վան դույթ նե րով և կո լո րի տով հա րուստ 
մի քա ղա քում, ո րն իր ու րույն հետքն   է թո
ղել ե րի տա սարդ ար վես տա գե տի, ան հա
տի ձևա վոր ման և զար գաց ման գոր ծում։ 
Նախ նա կան ե րաժշ տա կան կր թու թյու նը 
ստա ցել   է Լե նի նա կա նի ե րաժշ տա կան դպ
րո ցում, այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կե լու 
նպա տա կով 1952 թ. տե ղա փոխ վել   է Մոսկ
վա, որ տեղ սո վո րել   է Պ. Ի. Չայ կովս կու ան
վ. կոն սեր վա տո րի ային կից ե րաժշ տա կան 
ու սում նա րա նի խմ բա վա րու թյան բաժ նում։ 
Ու սում նա րանն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն
վել   է Պ. Ի. Չայ կովս կու ան վ. կոն սեր վա
տո րի ան և ու սում նա ռու թյա նը զու գա հեռ 
աշ խա տել   է Մոսկ վայի մար զի Բա լա շի խա 
կենտ րո նի «Ս պուտ նիկ» ա կում բի մշա կույ թի 
տա նը, որ տեղ կազ մա կեր պել և ղե կա վա
րել   է մշա կույ թի տան ման կա պա տա նե կան 
ե րգ չա խում բը՝ ար ժա նա նա լով Բա լա շի խայի 
շր ջա նային ըն կե րու թյան վար չու թյան նա
խա գահ Վի դա նո վի և «Ս պուտ նիկ» ա կում
բի գե ղար վես տա կան ղե կա վար Ար տեմ ևայի 
տված բարձր գնա հա տա կա նին։

 Վե րա դառ նա լով հայ րե նիք՝ իր աշ խա
տան քային գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել   է Եր

ևա նի քա ղա քային ժողկրթ բաժ նում՝ որ պես 
ե րաժշ տու թյան ա ռար կայի մե թո դա բան, 
մի ա ժա մա նակ շա րու նա կել   է ու սու մը Եր ևա
նի Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րի այի 
խմ բա վա րու թյան բաժ նում, այ նու հետև ան
ցել   է նաև կա տա րո ղա կան գոր ծու նե ու թյա
նը։   Է . Մ.   էլ բա կյանն իր մեծ նվի րումն   է ցու
ցա բե րել մա տաղ սերն դի դաս տի ա րակ ման 
կար ևոր և պա տաս խա նա տու գոր ծում։ Ղե
կա վա րել   է Եր ևա նի ե րգ չախմ բային ըն կե
րու թյա նը կից ստու դի այի ման կա պա տա նե
կան ե րգ չա խում բը, ի սկ 1972թ –ից դար ձել   է 
ստու դի այի գե ղար վես տա կան ղե կա վա րը։ 
Իր տք նա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ ստու
դի այի ման կա պա տա նե կան ե րգ չա խում բը 
բարձ րա ցել   է ո րա կա պես նոր աս տի ճա նի՝ 
հաղ թե լով մի ու թե նա կան և հան րա պե տա
կան բազ մա թիվ մր ցույթ նե րում։   Է . Մ.   էլ բա
կյանն իր եր գա ցան կում մշ տա պես ը նդ գր
կել   է ժա մա նա կա կից հայ կոմ պո զի տոր նե րի 
խմ բեր գե րը, ե ղել   է նաև դրանց ա ռա ջին 
կա տա րողն ու մեկ նա բա նը՝ մի ա ժա մա նակ 
հան րա պե տա կան ռա դի ո յում ձայ նագ րե լով 
այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը հան րա պե
տու թյան բազ մա թիվ հա ղոր դում նե րի հա
մար, ո րոնք ռա դի ոե թե րի տար բեր հա ղոր
դում նե րի ժա մա նակ հն չում են մինչ օ րս։ 

Է. Մ.   էլ բա կյա նը հան դի սա տե սի դա
տին   է ներ կա յա ցել որ պես հմուտ ղե կա
վար, մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա կան 
կող մե րով, ե րգ չախմ բի կա տա րո ղա կան 
բարձ րա կարգ ար վես տով, ի նչ պես նաև ե րգ
չախմ բային կա տա րում նե րի յու րո վի և ի նք
նա տիպ մեկ նա բա նու թյուն նե րով։ Նա մշ
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տա պես մաս նակ ցել   է հա մա մի ու թե նա կան, 
հան րա պե տա կան քա ղա քային, շր ջա նային 
բազ մա թիվ օ լիմ պի ա դա նե րի, փա ռա տո նե
րի, մր ցույթ նե րի, պաշ տո նա կան հա մերգ նե
րի և հան րա պե տա կան այլ մի ջո ցա ռում նե
րի՝ բազ միցս ար ժա նա նա լով դիպ լոմ նե րի, 
պատ վոգ րե րի, գո վա սա նագ րե րի, մե դալ– 
շքան շան նե րի։ 

Է. Մ.   էլ բա կյա նի ղե կա վա րած ստու դի այի 
հա մեր գային մեծ ե րգ չա խում բը բազ միցս 
հրա վիր վել   է Մոսկ վա և հա մերգ նե րով մաս
նակ ցել   է « Կա մեր տոն» հա մա մի ու թե նա կան 
սե մի նա րին, ի նչ պես նաև իր մաս նակ ցու
թյունն   է ու նե ցել Մոսկ վայի Մեծ թատ րո նի 
եր ևա նյան հա մերգ– ներ կա յա ցում նե րին, 
ո րի հա մար ար ժա նա ցել   է Մեծ թատ րո նի 
և Կրեմ լի պա լա տի տնօ րե նու թյան բարձր 
գնա հա տա կա նին։ 

 Հա յաս տա նի ե րգ չախմ բային ըն կե րու
թյան ման կա պա տա նե կան ե րգ չա խում բը 
1985 թ. հրա վիր վել   է մաս նակ ցե լու Մոսկ
վայի ե րգ չախմ բային ստու դի ա նե րի հաշ
վե տու հա մերգ նե րին՝ Մի ու թյուն նե րի տան 
Սյու նա զարդ դահ լի ճում, ո րի ան նա խա դեպ 
հա ջո ղու թյուն նե րը մեծ պա տիվ և մեծ հպար
տու թյուն   է ին թե՛ ե րգ չախմ բի, թե՛ Հա յաս
տա նի ե րաժշ տա կան ըն կե րու թյան և նրա 
ման կա կան ստու դի այի և թե՛ առ հա սա րակ 
Հա յաս տա նի խմ բեր գային ար վես տի հա
մար։ Այս հա ջո ղու թյուն նե րով   էր պայ մա նա
վոր ված այն, որ խմ բեր գային ար վես տում 
մեծ ձեռք բե րում նե րի հա մար   Է. Մ.   Էլ բա կյա
նը 1985 թ. ար ժա նա ցավ ՀԽՍՀ վաս տա կա
վոր ար տիս տի պատ վա վոր կոչ մա նը։

 Սա կայն բուռն կա տա րո ղա կան գոր ծու
նե ու թյու նը թերևս բա վա րար չէր տա ղան դա
վոր խմ բա վա րի հա մար. նա իր խոսքն ու ներ 
ա սե լու ման կա վար ժու թյան բնա գա վա ռում, 
և ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը եր
կար սպա սել չտ վեց։ 

Է. Մ.   էլ բա կյանն իր մեծ ներդ րումն   է 
ու նե ցել Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վ. հայ
կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
ի նս տի տու տում (այժմ՝ հա մալ սա րան) 
ե րաժշ տա կան ֆա կուլ տե տի ստեղծ ման և 
կա յաց ման գոր ծում՝ դեռևս ֆա կուլ տե տի 
սկզբ նա վոր ման ա կունք նե րից (ֆա կուլ տե
տը սկզբ նա վոր վել   է 1966 թ.)։ 1967 թ–ից   Է. 
Մ.   Էլ բա կյանն աշ խա տել   է Խա չա տուր Ա բո
վյա նի ան վան գե ղար վես տա կան դաս տի ա
րա կու թյան ֆա կուլ տե տի խմ բա վա րու թյան 
ամ բի ո նում որ պես դա սա խոս, 1971 թ–ին՝ 
ա վագ դա սա խոս, 1972 թ–ին՝ խմ բա վա րու
թյան ամ բի ո նի վա րի չի տե ղա կալ։ Օ ժտ ված 
ղե կա վար լի նե լու հա տուկ ձիր քով՝   Է. Մ.   Էլ
բա կյա նը 1977 թ–ից եր կու շր ջան ը նտր վել 
և մե ծա գույն նվի րու մով և ջա նա սի րու թյամբ 
ղե կա վա րել   է խմ բա վա րու թյան ամ բի ո նը։ 
Ամ բի ո նում ե րգ չախմ բե րի կա տա րո ղա կան 
մա կար դա կը, դա սա վանդ ման և ղե կա վար
ման աշ խա տանք նե րը, պե տա կան ծրագ
րե րի պա հանջ նե րը, ի նչ պես նաև դրանց 
մշա կու մը և ի րա կա նա ցու մը այդ ժա մա նա
կա հատ վա ծում ձեռք են բե րել նոր ո րակ և 
հա սել են բարձր մա կար դա կի։ Ման կա վար
ժա կան ի նս տի տու տում աշ խա տե լու տա րի
նե րը շատ բե ղուն   է ին թե՛ դա սա խո սա կան, 
թե՛ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ 
Հմուտ խմ բա վար և ման կա վարժ   Է. Մ.   Էլ
բա կյա նը դաս տի ա րա կել   է ե րա ժիշտ –ու սու
ցիչ նե րի մի ո ղջ սե րունդ, ո րը մինչ օ րս   էլ 
մեծ պա տաս խա նատ վու թյամբ և ան սպառ 
ե ռան դով   է կա տա րում իր ա ռջև դր ված 
մաս նա գի տա կան և ման կա վար ժա կան խն
դիր նե րը։ Եվ պա տա հա կան չէր, որ տա րի
նե րի վաս տա կը տվեց իր ար դյուն քը։ Այդ աշ
խա տան քի ար գա սիքն   էր, որ Խ. Ա բո վյա նի 
ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար
ժա կան ի նս տի տու տի ա վագ դա սա խոս   Է. 
Մ.   Էլ բա կյա նին 1985 թ. շնորհ վեց դո ցեն տի, 
ի սկ ա վե լի ո ւշ՝ 1990 թ–ին, պրո ֆե սո րի գի
տա կան կո չում։

 Ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նում աշ
խա տե լու տա րի նե րը բե ղուն   է ին նաև բուռն 
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կա տա րո ղա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ Ի նս
տի տու տի տար բեր ֆա կուլ տետ նե րում նրա 
կազ մա կեր պած և ղե կա վա րած ե րգ չախմ բե
րը զա նա զան մր ցույթ նե րում բազ միցս ար
ժա նա ցել են ա ռա ջին մր ցա նա կի (1972 թ. 
ի նս տի տու տի ե րկ սեռ ե րգ չա խում բը՝ ղե կա
վա րու թյամբ   Է.   Էլ բա կյա նի, ար ժա նա ցել   է 
ՍՍՀՄ կազ մա վոր ման 50 –ա մյա կին նվիր
ված հան րա պե տա կան ե րգ չախմ բե րի մր
ցույ թի 1 –ին մր ցա նա կին և ոս կե մե դա լին, 
ի սկ կա նանց ե րգ չա խում բը՝ ղե կա վա րու
թյամբ   Է.   Էլ բա կյա նի, 1975 թ. ար ժա նա ցել   է 
Մեծ հաղ թա նա կի 30 –ա մյա կին նվիր ված 
հան րա պե տա կան մր ցա նա կա բաշ խու թյան 
1 –ին մր ցա նա կին)։   Է . Մ.   էլ բա կյանն իր ղե
կա վա րած ե րգ չախմ բե րով բազ միցս մաս
նակ ցել   է քա ղա քային և հան րա պե տա կան 
եր գի տո նե րին՝ «Ու սա նո ղա կան գա րուն» 
փա ռա տո նե րին, ի նս տի տու տի 50 –ա մյա
կին և ան վա նի գիտ նա կան նե րին նվիր
ված հո բե լյա նա կան հա մերգ նե րին և այլն։ 
Ման կա վար ժա կան և կա տա րո ղա կան գոր
ծու նե ու թյա նը զու գա հեռ   Է. Մ.   Էլ բա կյա նը 
զբաղ վել   է նաև ստեղ ծա գոր ծա կան և գի
տա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րով։ Գրել   է 
«Ե րեք խմ բերգ Ավ. Ի սա հա կյա նի խոս քե րով, 
«Խմ բեր գեր», այդ թվում՝ « Ման թա շին», « Ձոն 
Շու շի ին», « Նո րա կո չիկ նե րի քայ լեր գը» (վեր
ջին եր կու գոր ծե րը ստեղծ վե ցին Ղա րա բա
ղյան շարժ ման և Շու շի ի ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի հա ջո ղու թյուն նե րից ո գեշնչ ված, 
ո րոնք նաև յու րո վի կոչ   է ին դե պի նո րա նոր 
սխ րանք ներ), « Մե ներ գեր և Խմ բեր գեր», 
« Պո լի ֆո նիկ պի ես և ֆու գա», ի նչ պես նաև 
մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ՝ « Մե թո դա կան 
ա ռա ջարկ ներ ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ նե րին 
և ման կա կան ե րգ չախմ բե րի ղե կա վար նե
րին», «Ե րե խա նե րի վո կալ ըն դու նա կու թյուն
նե րի զար գա ցու մը ե րգ չախմ բում», հոդ
ված ներ թեր թե րում՝ « Պետք   է եր գեն բո լոր 
եր ևան ցի նե րը», «Եր գի ծի ա ծա նը» և այլն:

Հայ կա կան ՍՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ, 
Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի մի ու թյան 
նա խա գահ, պրո ֆե սոր՝   Է. Մ. Միր զո յա նը 
գրել   է. «Է. Մ.   էլ բա կյա նը հան րա պե տու թյան 
ա ռա ջա տար խմ բա վար նե րից   է, ո րի հա սա
րա կա կան, գի տա ման կա վար ժա կան և կա
տա րո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը սեր տո րեն 
կապ ված   է հայ կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի և ազ գային խմ բեր գային 

ար վես տի հետ։ Նուրբ և հմուտ ե րա ժիշ տը 
հան րա պե տու թյու նում հայտ նի   է որ պես 
ման կա կան ձայ նե րի խոր գի տակ– մաս նա
գետ, ո րի ար դյունքն   է ման կա կան ձայ նե րի 
պահ պա նումն ու ճիշտ դաս տի ա րա կու թյու
նը, ի նք նա տիպ հն չո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև 
ե րգ չախմ բի ա կա դե մի ա կան հն չո ղու թյու նը։ 
Նրա ղե կա վա րած ե րգ չա խում բը հայ կոմ
պո զի տոր նե րի խմ բեր գե րի ան խոնջ կա
տա րողն   է ե ղել մի ու թյան կազ մա կեր պած 
հա մա գու մար նե րի, պլե նում նե րի, ստու գա
տես նե րի, «Դպ րո ցա կան ֆիլ հար մո նի ա» –ի, 
« Մա նուկ նե րի և պա տա նի նե րի ե րաժշ տու
թյան շա բաթ ներ» –ի հա մերգ նե րի, ի նչ պես 
նաև փա ռա տո նե րի ու մր ցույթ նե րի։ Ե րի
տա սար դու թյան գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյան գործն ամ բող ջա պես կր թա հա
մա կար գի հիմ նա կան ո ւղղ վա ծու թյունն   է, և 
այս ա ռու մով   Է. Մ.   Էլ բա կյա նի աշ խա տանքն 
ու գոր ծու նե ու թյու նը նվի րյալ քա ղա քա ցու, 
մաս նա գե տի ան մնա ցորդ վե րա բեր մունքն   է 
իր գոր ծին։ Պետք   է նշել նաև հայ կոմ պո զի
տոր նե րի խմ բեր գային եր կե րի նե րա ռու մը 
իր կազ մած ժո ղո վա ծու նե րում»։ 

Է. Մ.   էլ բա կյանն իր բեղմ նա վոր և բո լո
րան վեր գոր ծու նե ու թյամբ մեծ ա վանդ ներ 
դրեց հայ ժո ղովր դի եր գար վես տի կուլ տու
րայի և զար գաց ման, ի նչ պես նաև ման կա
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում, ո րի 
հա մար ար ժա նա ցավ պատ վա վոր շնոր
հա կա լագ րե րի. ա ռա ջի նը՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից 
2003 թ. ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի  
80 –ա մյա կի ա ռի թով, կր թու թյան և գի տու
թյան բնա գա վա ռում ու նե ցած բազ մա մյա 
վաս տա կի հա մար, ի սկ ե րկ րոր դը՝ վար չա
պե տի կող մից 2012 թ. ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 90 –ա մյա կի 
առ թիվ և կր թու թյան, գի տու թյան ո լոր տում 
ներդ րած ա վան դի հա մար։ 

Իր գոր ծին նվիր ված ան խոնջ մշա կը 
մնաց ան դա վա ճան իր որ դեգ րած սկզ բունք
նե րին և իր հա վա տամ քին։
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ЭДУАРД МЕХАКОВИЧ ЭЛБАКЯН ПРТРЕТ ИСКУССТВОВЕДА–ПЕДАГОГА
А. ХАЧАТРЯН

Автор в статье выявляет музыкально–профессиональную и общественную деятельность 
замечательного дирижера, профессора Государственного педагогического университета 
им. Х. Абовяна Эдуарда Мехаковича Элбакяна. Также освещается деятельность Элбакяна–
хорммейстера вделе воспитания детей в созданном им в Хоровом обществе Армении детском 
хоровом коллективе, который долгие годы выступал не только на Родине, но и в Москве в 
Колонном залеи в других городах Советского союза.

EDUARD MEKHAK ELBAKYAN THE PORTRAIT OF ARTIST–PEDAGOGUE
A. KHACHATRYAN

The author in the article reveals musical social activity of the remarkable conductor, professor 
of the State pedagogical university after KH. Abovyan Edward MekhakElbakyan.Also highlights 
the activity of the chorus master in education of children’s choral singing in Choral association 
of Armenia which was created by him whereduring many years performed childish collective not 
only in the homeland,but also in Moscaw in the Columned halland another cities of Soviet Union.
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ՄԵ ՐԻ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ

Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ 
ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ 

ՄՏԱ ԾՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ 

 Մեր օրե րում կր թա կան ոլոր տը լուրջ 
փո փո խու թյուն նե րի   է են թարկ վում, քան զի 
21–րդ դա րը, նոր հա զա րա մյա կը մարդ կու
թյան առջև նոր խն դիր ներ   է դնում, որոնք 
հնա րա վոր կլի նի լու ծել աճող սերն դին որա
կա պես նոր կր թու թյուն տա լու դեպ քում: 
Սա կայն ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, սո վո
րող նե րին գի տե լիք ներ փո խան ցե լուց զատ, 
ան հրա ժեշտ   է նրանց տալ նաև այդ գի տե
լիք նե րը կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն ներ և հմ
տու թյուն ներ, ինչ պես նաև ընդ գր կե լով նրան 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ` ստեղ
ծա գոր ծա կան միտք ձևա վո րել: Հի մա ար դեն 
ան ցել են այն ժա մա նակ նե րը, երբ դպ րո ցը 
բա վա րար վում   էր՝ մի այն աշա կերտ նե րին 
փաս տա կան նյու թեր հա ղոր դե լով, այլ ընդ
հա կա ռա կը, այ սօր կար ծես թե կր թա կան 
ոլոր տում լուրջ տե ղա շար ժեր են տե ղի ու նե
նում՝ միտ ված լի նե լով նպաս տե լու սո վո րող
նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյա նը, 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի զար
գաց մա նը, իսկ այդ վաղ տա րի քից սկ սած 
ինք նու րույն և ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա
տանք նե րի կա տար մա նը: Այժմ յու րա քան
չյուր սո վո րո ղից պա հանջ վում   է ու նե նալ հա
մա կարգ ված տե սա կան բարձր գի տե լիք ներ, 
վառ եր ևա կա յու թյուն, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյուն, որ պես զի կա րո ղա նա կյան
քում և իր մաս նա գի տա կան ոլոր տում ինք
նու րույն խնդիր ներ առա ջադ րել և որո շում
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նալ: 

Իսկ ինչ   է ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյան զար գա ցու մը: Նախ սկ սենք նրա
նից, որ ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը 
հա մար վում   է մտա ծո ղու թյան բարձ րա գույն 
ձևե րից մե կը և պայ մա նա վոր ված   է մյուս 
նա խորդ երեք մտա ծո ղու թյան ձևե րի զար
գաց ման հետ: Եվ ինչ պես մեր առօ րյա 
դի տում նե րը, այն պես   էլ հո գե բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներն են փաս տում, որ 
տար բեր տա րի քային փու լի մար դիկ առա

վե լա պես օգտ վում են մտա ծո ղու թյան այս 
կամ այն տե սա կից, ընդ որում՝ դրանք գոր ծի 
են դր վում ինք նա բե րա բար՝ ել նե լով տվյալ 
իրա վի ճա կից և զար գաց ման տա րի քային 
յու րա հատ կու թյուն նե րից: Սո վո րա բար հո
գե բա նու թյան մեջ առանձ նաց նում են երեք 
կար գի մտա ծո ղու թյուն՝ ակ նա ռու – գործ նա
կան, ակ նա ռու – պատ կե րա վոր և խոս քային 
– տրա մա բա նա կան: Որոնք, չնա յած իրենց 
դրս ևոր ման տար բե րու թյա նը և առանձ
նա հատ կու թյուն նե րին, առան ձին կեր պով 
հան դես չեն գա լիս, այլ փո խա դար ձա բար 
պայ մա նա վոր ված են և այս կամ այն չա փով 
լրաց նում են մի մյանց: «Իսկ ստեղ ծա գոր
ծա կան   է հա մար վում այն մտա ծո ղու թյու նը, 
որը, ծնունդ առ նե լով նա խորդ երեք աս տի
ճան նե րի հիմ քի վար, մի ա ժա մա նակ հան
դես   է գա լիս որ պես ան ձի մտա վոր կա րո ղու
թյուն նե րի ամ բող ջա ցում և սե փա կան ու ժե րի 
բարձ րա կետ: Ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյան կար ևոր առանձ նա հատ կու թյուն նե
րից են նաև մտ քի ինք նու րույ նու թյու նը, ան
հա տա կա նու թյու նը, քն նարկ վող հար ցե րի 
նո րո վի մեկ նա բա նու թյու նը, հե տա զո տե լու 
և հայտ նա գոր ծե լու կա րո ղու թյու նը և այլն» 
(1, 200): Եվ այ սօր երե խա նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
մեր օրե րում դար ձել   է այն քան կար ևոր և 
ար դի ա կան թե մա, որ առա ջին հեր թին հա
մար վում   է որ պես դա րի խն դիր: Որ պես զի 
մար դը կա րո ղա նա դի մա կայել անընդ հատ 
կա տար վող փո փո խու թյուն նե րին, որ պես զի 
հա մար ժեք կեր պով հա կազ դի դրանց, նա 
պետք   է ակ տի վաց նի իր ստեղ ծա գոր ծա
կան կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը: 
Ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի երե խա նե րի դաս տի ա
րա կու թյան և ու սուց ման մեջ, քան զի ու սուց
ման կազ մա կերպ ման կար ևո րա գույն մե թո
դա կան սկզ բունք նե րից մեկն   է: Իսկ մար դու 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
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գաց ման հիմ քե րը դր վում են դպ րո ցում՝ կրտ
սեր դպ րո ցա կան տա րի քից սկ սած: Ին չու. 
քա նի որ ինչ պես հայտ նի   է, ստեղ ծա գոր
ծա կան մտա ծո ղու թյան հիմ քում ըն կած են 
եր ևա կա յու թյան և մտա ծո ղու թյան հիմ քե րը, 
որոնք սկ սում են հատ կա պես ակ տի վո րեն 
զար գա նալ հենց այդ տա րի քային փու լում: 
«Ս խալ   է այն կար ծի քը, թե այդ տա րի քում 
երե խա նե րի միտ քը լու սան կար չա կան   է, որ 
նրանք ըն դու նակ են մի այն ըն դօ րի նա կե լու 
մե ծե րին, զուրկ են ինք նու րույ նու թյու նից, չու
նեն իրենց սե փա կան կար ծի քը, հա կում ներն 
ու հե տաքրք րու թյուն նե րը: Ընդ հա կա ռա
կը, երե խա նե րի մեջ ան հա տա կա նու թյու նը, 
ինք նու րույ նու թյու նը և ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քի կա րո ղու թյուն նե րը հա մե մա
տա բար հեշտ են մշակ վում վաղ տա րի քում, 
ուս տի պետք   է սո վո րող նե րին վար ժեց նել 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի և այն կա
տա րե լու թյան հասց նել հա սուն տա րի քում» 
[1, 199]: 

Դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից սկ
սած՝ մինչև այ սօր   էլ դաս տի ա րա կու թյան 
նպա տա կի   էու թյունն   է մար դու հա մա կող
մա նի և ներ դաշ նակ զար գաց ման կար ևո
րու թյու նը: Իսկ հա մա կող մա նի զար գա ցած 
մարդ կա րող   է հա մար վել նա, ով ու նի նաև 
գե ղա գի տա կան դաս տի ա րակ վա ծու թյուն 
և կրթ վա ծու թյուն: Եվ այդ ամե նի կող քին, 
իհար կե, չէր կա րող ստ վե րում մնալ նաև 
դպ րո ցա կան նե րի երաժշ տա կան դաս տի րա
կու թյան հար ցը, քա նի որ բո լոր ժա մա նակ
նե րում երաժշ տու թյու նը դիտ վել   է որ պես 
մար դու դաս տի ա րա կու թյան ան փո խա րի
նե լի մի ջոց: Իրոք, մեծ   է երաժշ տու թյան դե
րը երե խա նե րի հույ զե րի, զգաց մունք նե րի, 
հոգ ևոր աշ խար հի ձևա վոր ման գոր ծում: Եվ 
այս իմաս տով երաժշ տու թյու նը՝ որ պես զգա
յա կան ար վեստ մեծ հնա րա վո րու թյուն ու
նի դաս տի ա րա կե լու երե խա նե րի հույ զե րը, 
զգաց մունք նե րը, բա վա րա րե լու նրանց գե
ղա գի տա կան պա հանջ մունք նե րը: Իսկ այդ 
գոր ծըն թա ցում առա վե լա պես կար ևոր վում   է 
հատ կա պես երաժշ տա կան մտա ծո ղու թյան 
դե րը, որը ձևա վոր վում   է երաժշ տա կան ակ
տիվ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: 

Այս պես, երաժշ տա կան գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ նե րը հինգն են (եր գե ցո ղու թյուն, 
ունկնդ րում, երաժշ տա ռիթ մա կան շար ժում, 
նվագ ման կա կան նվա գա րան նե րով և իմպ

րո վի զա ցի ա): Հան րակր թա կան դպ րո ցի 
երաժշ տու թյան դա սը կազ մա կեր պող հիմ
նա կան մի ջոց ներն են: Եվ պետք   է նշել, որ 
գոր ծու նե ու թյան այդ հինգ տե սակ նե րից յու
րա քան չյուրն ու նի իր զար գաց ման ներ քին 
տրա մա բա նու թյու նը: Դրանք կապ ված են 
մի մյանց հետ, հան դես են գա լիս մի ա սին՝ 
ստեղ ծե լով գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե
րի, ու նա կու թյուն նե րի, ի վեր ջո մտա ծո ղու
թյան, եր ևա կա յու թյան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մի կուռ հա
մա կարգ: Իսկ ինչ   է երաժշ տա կան մտա ծո
ղու թյու նը: «Ե րաժշ տա կան մտա ծո ղու թյու նը 
երաժշ տալ սո ղա կան պատ կե րա ցում նե րի, 
լա դային և ռիթ միկ զգա ցո ղու թյան, հույ զե
րի և եր ևա կա յու թյան հա մա լիր ար տա հայ
տումն   է, որն առա ջա նում   է երաժշ տու թյամբ 
զբաղ վե լու ըն թաց քում» (4, 4): 

Բո լորս   էլ գի տենք՝ այ սօր վա ման կա
վար ժու թյան խն դիր նե րից մեկն   է երե խա
նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը, քա նի որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քը յու րա քան չյուր երե խայի հնա
րա վո րու թյուն   է տա լիս ար տա հայ տե լու իր 
զգա ցո ղու թյուն նե րը և տպա վո րու թյուն նե րը: 
Իսկ երաժշ տու թյան դասն ու նի այդ հնա
րա վո րու թյուն նե րը, քա նի որ աշա կեր տը 
հան դես   է գա լիս թե՛ որ պես կա տա րող, թե՛ 
որ պես ունկն դիր: Ստեղ ծա գոր ծա կան մտ
քի զար գա ցու մը սկս վում   է այն պա հից, երբ 
աշա կեր տը իր սո վո րած եր գը կա տա րում   է 
իր մեկ նա բա նու թյամբ՝ ցու ցա բե րե լով կա
տա րո ղա կան ինք նու րույ նու թյուն, ինք նա
տի պու թյուն: Երբ ունկնդ րած երաժշ տու թյան 
մա սին հայտ նում   է իր կար ծի քը, ինչ պես 
նաև ար վեստ նե րից ստա ցած լսո ղա կան և 
տե սո ղա կան տպա վո րու թյուն նե րը, նա ներ
կա յաց նում   է խոս քի, եր գի, պլաս տիկ շար
ժում նե րի, գծա պատ կեր նե րի մի ջո ցով: 

Ինչ պես ար դեն իմա ցանք, երե խա նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան դրս ևոր
ման առա ջին սաղ մե րը սկ սում են ի հայտ 
գալ վաղ դպ րո ցա կան տա րի նե րից, այ
սինքն՝ կրտ սեր դպ րո ցում: Եվ քա նի որ այդ 
տա րի քում կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի գոր
ծու նե ու թյան տե սա կը նաև խաղն   է, ուս տի 
նպա տա կա հար մար   է ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը կա պել նաև 
որոշ խա ղե րի կի րառ ման հետ: Իսկ այժմ 
կներ կա յաց նենք երաժշ տա կան խա ղի մի 
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օրի նակ, որը կոչ վում   է «Ե րաժշ տա կան դա
դար» (ի դեպ, այս խա ղը կա րե լի   է օգ տա գոր
ծել 1 –ին և 2–րդ դա սա րան նե րում): Խա ղե րի 
ժա մա նակ շատ կար ևոր   է, որ պես զի ու սու
ցի չը նա խա պես երե խա նե րին ծա նո թաց
նի խա ղի կա նոն նե րին (խոս քային մե թոդ), 
հե տո մի այն ան ցնի խա ղի կա տար մա նը: 
Խա ղը սկս վում   է պա րային բնույ թի երաժշ
տու թյամբ (օ րի նակ՝ Կո մի տա սի « Շու շի կի 
պա րը», Ա. Խա չատ րյա նի «Ար ևե լյան պա րը» 
և այլն), իսկ երե խա նե րը պետք   է ակ տիվ և 
ան կաշ կանդ կեր պով փոր ձեն պա րային 
գե ղե ցիկ շար ժում ներ կա տա րել երաժշ տու
թյան ներ քո, իսկ դրա հետ մեկ տեղ ու շա դիր 
կեր պով լսեն երաժշ տու թյու նը, որ պես զի երբ 
երաժշ տու թյու նը ավարտ վի, նրանք տե ղում 
կանգ նեն ան շարժ դիր քով՝ ցան կա ցած պա
րային դիրք ըն դու նե լով: Ան շարժ դիր քից 
հե տո ու սու ցի չը ու շա դիր զն նում   է երե խա
նե րին և խրա խու սում նրանց (խա ղի ըն թաց
քում ու սու ցի չը կա րող   է նաև որոշ շար ժում
ներ ցույց տալ և ուղ ղոր դել աշա կերտ նե րին), 
որից հե տո հն չում   է երկ րորդ երաժշ տու թյու
նը, բայց այս ան գամ՝ քայ լեր գային բնույ
թի (Պ. Ի. Չայ կովս կի « Փայ տե զին վոր նե րի 
քայ լեր գը», Ա. Խա չատ րյան « Ձի ա խաղ», 
« Ցատ կա պա րան»): Երե խա նե րին նա խօ
րոք պետք   է ասել, որ երբ հն չի երկ րորդ 
երաժշ տու թյու նը, պետք   է սկ սել ազատ քայ
լել և թռչ կո տել, բայց երբ երաժշ տու թյու նը 
ավարտ վի, պետք   է բո լո րը հասց նեն նս տել 
իրենց տե ղե րում, իսկ ով քեր չհասց նեն նս
տել, կհա մար վեն պարտ ված ներ: Այս խա ղը 
մեծ ոգ ևոր վա ծու թյուն   է առա ջաց նում երե
խա նե րի մեջ: Միև նույն ժա մա նակ նրանք 
ոչ մի այն իմպ րո վի զա ցի ա են կա տա րում, 
այ սինքն` հան պատ րաս տից կա տա րում են 
երաժշ տու թյան բնույ թին հա մա պա տաս խան 
շար ժում ներ, իսկ երաժշ տու թյան բնույ թին 
հան պատ րաս տից հա մա պա տաս խան շար
ժում ներ կա տա րելն ար դեն իսկ ստեղ ծա
գոր ծա կան աշ խա տանք   է, այլև ձեռք են բե
րում երաժշ տու թյու նը լսե լու կա րո ղու թյուն: 
3–րդ և 4–րդ դա սա րան նե րում նմա նա տիպ 
խա ղեր ևս կա րե լի   է կազ մա կեր պել, սա կայն 
այս դեպ քում մի փոքր բար դաց նե լով խա ղե
րի կա տար ման բո վան դա կու թյու նը և որ պես 
օրի նակ՝ այս տեղ կի րա ռել « Հայե լի» կոչ վող 
խա ղը (տե՛ս Յու. Վ. Յուզ բա շյան, Երաժշ տու
թյու նը 1–4–րդ դա սա րան նե րում, մե թո դա

կան ձեռ նարկ,   էջ 62): Փոր ձը ցույց   է տվել, 
որ այս խա ղի կի րա ռու մը մեծ հե տաքրք րու
թյուն   է առա ջաց նում երե խա նե րի մեջ, քա նի 
որ այս տեղ ու սուց չի և աշա կերտ նե րի դե
րե րը փոխ վում են, և աշա կերտ նե րը իրենք 
են, տվյալ երաժշ տու թյան բնույ թից ել նե լով, 
մտա ծում և ցու ցադ րում պա րային գե ղե ցիկ 
շար ժում ներ և հնարք ներ, իսկ մյուս նե րը՝ 
կրկ նում նրա շար ժում նե րը: Եվ քա նի որ այդ 
դա սա րան նե րում մեծ մա սամբ երե խա նե րը 
հա ճա խում են մաս նա վոր պա րային խմ բակ
նե րի, ուս տի նրան ցից շա տե րը առանց որ ևէ 
դժ վա րու թյան և նույ նիսկ շատ վար պե տո րեն 
կա րո ղա նում են այն պի սի պար պա րել, որ 
կար ծես թե նրանք տա նը նա խօ րոք պատ
րաստ վել   էին խա ղին: Ընդ որում՝ խա ղի ժա
մա նակ յու րա քան չյուր երե խայի պա րի հետ 
մեկ տեղ կա րե լի   է հն չեց նել տար բեր երաժշ
տու թյուն: Օրի նակ՝ մե կի դեպ քում՝ Լ. Վ. Բեթ
հո վե նի «Է լի զե ին» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
մյու սի դեպ քում՝ Վ. Ա. Մո ցար տի 40–րդ սիմ
ֆո նի այից մի փոք րիկ հատ ված, և այդ պես 
մեկ դա սա ժա մում սահ մա նա փակ վել երեք 
կամ չորս երե խայի հարց մամբ, իսկ մյուս
նե րին նման հանձ նա րա րու թյուն ներ տալ 
կա տա րել հա ջորդ դա սե րի ըն թաց քում: Այս 
խա ղը զար գաց նում   է երե խա նե րի ու շադ
րու թյու նը, երաժշ տա կան լսո ղու թյու նը, սո
վո րեց նում ըն կա լել երաժշ տու թյան բնույ թը, 
զար կե րը, օգ նում ազա տո րեն և ան կաշ կանդ 
կեր պով ար տա հայ տել զգա ցո ղու թյուն նե րը, 
իսկ որ ամե նա կար ևորն   է այդ ամե նի հետ 
մեկ տեղ հա ղոր դա կից լի նել հա մաշ խար
հային դա սա կան նե րի երաժշ տու թյա նը: 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման մի ջոց կա րող   է հան դի սա նալ նաև 
«Մ տա վոր գրո հի» մե թո դը, որը հնա րա վո
րու թյուն   է տա լիս աշա կերտ նե րին ազա
տո րեն ար տա հայ տե լու իրենց մտ քե րը և 
ինք նու րույն եզ րա հան գում ներ կա տա րե լու: 
Ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ իրա
կա նաց նե լիս պետք   է հաշ վի առ նել նաև 
երե խա նե րի տա րի քային առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը, հմ տու
թյուն նե րը, ինչ պես նաև նրանց զար գաց վա
ծու թյան աս տի ճա նը: Ա՛յ, օրի նակ, առա ջին 
դա սա րան նե րում այս մե թո դը առա ջար կում 
ենք կա պել եր գե րի ու սուց ման հետ հետ
ևյալ սկզ բուն քով: Մինչև եր գի ու սուց մանն 
ան ցնե լը ան հրա ժեշտ   է երե խա նե րին հար
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ցեր տալ՝ կապ ված եր գի վեր նագ րի հետ, 
և փոր ձել, որ պես զի իրենք հաս նեն եր գի 
բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը, որից 
հե տո մի այն ան ցնել եր գի ու սուց մա նը: Եվ 
քա նի որ առա ջին դա սա րա նում ընդ գրկ
ված եր գե րը հիմ նա կա նում ու նե նում են խո
սուն վեր նագ րեր և կապ ված են երե խա նե րի 
առօ րյա կյան քի, բնու թյան եր ևույթ նե րի և 
մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հետ, 
հետ ևա բար նրանք ան կաշ կանդ և մեծ ոգ
ևոր վա ծու թյամբ են պա տաս խա նում ու սուց
չի հար ցե րին: Իսկ ու սու ցի չը, լսե լով երե
խա նե րի պա տաս խան նե րը, ամ փո փում   է 
նրանց մտ քե րը, խրա խու սում նրանց պա
տաս խան նե րը և ան ցնում եր գի ու սուց մա նը: 
«Ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյան զար գաց ման հա մար չա փա զանց 

մեծ   է նաև ու սուց չի դե րը: Վեր ջինս, եթե չու
նի ընդ հա նուր զար գա ցում, բազ մա կող մա
նի կր թու թյուն, լայն մտա հո րի զոն, զին ված 
չէ մե թո դա– ման կա վար ժա կան առա ջա վոր 
գի տու թյամբ, ու րեմն նա չի կա րող հաղ թա
հա րել դա սագր քե րի սահ մա նա փակ վա ծու
թյու նը և կզրկ վի դա սը ստեզ ծա գոր ծա բար 
վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից» [1, 212]: Ամ
փո փե լով վե րոն շյալ միտ քը՝ պետք   է նաև 
ավե լաց նենք, որ յու րա քան չյուր ու սու ցիչ 
պետք   է լի նի նաև նա խա ձեռ նող և ստեղ ծա
գոր ծող ան ձ, այ սինքն՝ ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում փնտ րի և գտ նի այն պի սի նո րա նոր 
մե թոդ ներ և հնար ներ, որոնք կն պաս տեն 
ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
մա նը և սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 
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 МУ ЗЫ КА КАК СРЕДСТ ВО РАЗ ВЫ ТИЯ ТВОР ЧЕС КО ГО МЫШ ЛЕ НИЯ ШКОЛЬ НИ
КОВ МЛАД ШИХ КЛАС СОВ

М. БАГ ДА СА РЯН

 Цель на шей ра бо ты расс мот реть воп ро сы фор ми ро ва ния тво чес ко го мыш ле ния у школь
ни ков млад ших клас сов че рез му зы каль ное вос пы та ни е, так, как в нас то я щее вре мя за да ча 
ста ла пер вос те пен на я.

В 21 – ом ве ке, ког да про ис хо дят пе ре ме ны в ми ро воз ре ни ях и пе ре о це ни ва ют ся цен нос
ти, осо бен но вож но еще с млад ших школь ных лет раз вы вать твор чес кое мыш ле ние и дать 
ху до жест вен ное вос пы та ни е. Здес, му зы ка как средст во всес то рон но го вос пи та ния школь
ни ков, име ет все воз мож нос ти, что и мы хо те лы по ка зать в на шей ра бо те.
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MUSIC AS A MEANS TO DEVELOP CREATIVE THOUGHTS OF THE PUPILS IN PRI
MARY SCHOOL

M. BAGHDASARYAN

The aim of this work is to answer the questions how to form creative thoughts of primary pu
pils with the help of music education. In fact, currently this problem is of paramount importance.

In the 21st century, there are a lot of changes in people’s viewpoints and in the process of the 
evaluation of religious values, hence it is very significant to improve children’s creative thoughts 
and ideas from their early ages and to define their aesthetic education. In this case, music, as a 
means to develop pupils’ comprehensive education, has all the chances, which we desire to per
form in our activities.
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

Ա ՆԱ ՀԻՏ ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ՄՈ ԴԵԼ ՆԵՐՆ Ի ՐԱ ՆԻ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 

Ի րա նի մե թո դա կան հան րու թյու նը մշտա
պես հետ ևում   է այն նո րա րա րա կան, ար
դյու նա վետ մո տե ցում նե րի, տե սու թյուն նե րի 
ներ մուծ ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցին, 
ո րը տե ղի   է ու նե նում աշ խար հում: Գա ղա
փա րա խո սա կան, հան րամ շա կու թային, կրո
նա կան և այլ բնույ թի տար բե րու թյուն նե րը 
չեն խան գա րում ի րան ցի գիտ նա կան նե րին 
բա ցա հայ տել զար գա ցած ե րկր նե րում ի րա
կա նաց վող կր թա կան բա րե փո խում նե րը, 
ման կա վար ժա կան, մե թո դա կան նո րա
րա րա կան մո տե ցում նե րը, օբյեկ տի վո րեն 
ներ կա յաց նել այլ կր թա կան տի րույթ նե րում 
կու տակ ված գիտ նա կան– ման կա վարժ նե րի, 
դա սա վան դող նե րի դրա կան փոր ձը: 

Աս վա ծը կա րե լի   է հաս տա տել վեր ջին 
տա րի նե րին ի րան ցի լեզ վա բան նե րի, մե թո
դա բան նե րի, մե թո դիստ նե րի հա մաու սուց
ման մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ լույս տե սած 
աշ խա տանք նե րի լու սա բան մամբ: Հատ կա
պես կար ևոր վում են այն աշ խա տանք նե
րը, ո րոնք վե րա բե րում են օ տար լե զու նե րի 
ու սուց ման բնա գա վա ռում նո րա րա րա կան, 
փոխ ներ գոր ծուն, հա մա գոր ծակ ցային ու
սուց ման մե թոդ նե րի, տեխ նո լո գի ա նե րի կի
րառ մա նը: Շատ դեպ քե րում կա րե լի   է ը նդ
հա նուր եզ րեր գտ նել Հա յաս տա նի և Ի րա նի 
մե թո դիստ նե րի աշ խա տանք նե րում: Կար ևոր 
ը նդ հան րու թյունն այն   է, որ նա խորդ դա րի 
վեր ջին քա ռոր դում և 21–րդ դա րի ա ռա ջին 
քա ռոր դում թե՛ հայ, թե՛ ի րան ցի մե թո դիստ
նե րը փոր ձում են քն նու թյան առ նել հա ղոր
դակ ցա կան– ճա նա չո ղա կան մո տեց ման սկզ
բունք ներն ու հիմ նադ րույթ նե րը: Ը նդ ո րում՝ 
կար ևոր մի տում   է այն, որ հե տին պլան   է 
մղ վում գա ղա փա րա խո սա կան սկզ բունք նե
րը. այն ա ռու մով, որ դրանք չեն դառ նում այս 
կամ այն տե սու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ: 

Փորձ   է ար վում ա վե լի ար դյու նա վետ դարձ
նե լու օ տար լե զու նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցը՝ շեշ տը դնե լով սո վո րող նե րի հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն ցի այի զար գաց ման վրա: 

Մյուս մի տումն այն   է, որ փորձ   է ար վում 
տար բեր՝ գա ղա փա րա խո սա կան, մեն թալ, 
հո գե բա նա կան, մշա կու թային տա րա ձայ նու
թյուն նե րը լու ծել ե րկ խո սու թյամբ: 

Ի րան ցի մե թո դիստ նե րի աշ խա տանք նե
րի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն   է, 
որ հիմ նա կա նում ու սում նա սի րում են ան գլա
լե զու մե թո դա կան գրա կա նու թյուն, ա ռանց 
միջ նորդ լե զու նե րի, ին չը բնո րոշ չէ հայ մե
թո դիստ նե րին: Նրանք ան գլա լե զու շատ 
գի տա կան աշ խա տանք ներ ու սում նա սի րում 
են ռու սա լե զու գրա կա նու թյան ու սում նա սի
րու թյան ըն թաց քում: Շատ դեպ քե րում ը նդ
հան րա պես չեն ըն թեր ցում բա ցի ռու սե րե նից 
մե թո դա կան գրա կա նու թյուն այլ լե զու նե
րով, այն տրա մա բա նու թյամբ, որ ռու սա լե զու 
գրա կա նու թյու նը չի շր ջան ցում ոչ մի նոր գի
տա կան տե սու թյուն կամ մո տե ցում: Սա կայն 
դա այդ պես չէ: Եր բեմն շատ հաս կա ցու թյուն
ներ, ի նչ պես ցույց   է տա լիս հա յա լե զու մե
թո դա կան գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը, 
այդ պես   էլ չեն մեկ նա բան վում ռու սա լե զու 
մե թո դա կան հան րու թյան կող մից: 

Անգ լե րեն քե րա կա նու թյան ու սուց ման 
փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի ու սում նա սի րու
թյու նը ցույց   է տա լիս, որ ա րևմ տյան մե թո
դա կան ա վան դույ թում վճ ռո րոշ նշա նա կու
թյուն ու նեն հա մաու սուց ման (co–teaching) 
մո դել նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում ներդր վել 
են նա խորդ դա րի 80–90 –ա կան թվա կան
նե րին հիմ նա կա նում ան գլա լե զու հե ղի նակ
նե րի կող մից (Angelides 2006, Cook & Friend 
1995, Dieker, Murawski 2003, Magiera, Zig
mond 2005, Murawski, Swanson, 2001, Mur
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և այլք): Նշ ված և այլ հե ղի նակ նե րի աշ խա
տանք նե րը վեր լու ծե լուց հե տո ի րան ցի մե
թո դիստ Մո հա մեդ Ա լի ակ բա րը գա լիս   է այն 
հետ ևու թյա նը, որ հա մաու սուց ման մո դել նե
րի կի րա ռու մը կա րող   է   է ա կա նո րեն փո խել 
քե րա կա նու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցը, 
դարձ նել այն ա վե լի ար դյու նա վետ (Aliakbari 
2010, 258–268): Ը նդ հա նուր առ մամբ, հա
մաու սու ցու մը նախ և ա ռաջ վե րա բե րում   է 
դա սա վան դող նե րին, նրանց հա մա գոր ծակ
ցու թյա նը, ո րը տե ղի   է ու նե նում նույն դա
սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում: Այն ոչ մի այն 
են թադ րում   է փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի 
կի րա ռում, այլև դրանց կի րառ ման ան հրա
ժեշտ նա խա պայ ման   է, քա նի որ սո վո րող
նե րի հա մա գոր ծակ ցային գոր ծու նե ու թյան 
հիմ քում ըն կած պետք   է լի նի դա սա վան դող
նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

Կար ևոր   է նշել, որ հա մաու սուց ման տե
սու թյան հիմ քում ըն կած   է դեռևս 70 –ա կան 
թվա կան նե րի ձևա վոր ված հա մա գոր ծակ
ցային կամ թի մային ու սուց ման մո տե ցում
նե րը: Դեռևս 1997 թ. Վոլ թեր– Թո մասն 
ա ռա ջին նե րից մեկն   է, որ ներ մու ծում   է այդ 
եզ րույ թը (Walther–Thomas 1997): Հե տա գա
յում այդ եզ րույ թը տար բեր մեկ նա բա նու
թյուն ներ   է ստա նում: Ա ռանձ նա նում   է հատ
կա պես Ան գե լի դե սի սահ մա նու մը, ը ստ ո րի՝ 
հա մաու սու ցումն այն   է, ե րբ «եր կու ու սու ցիչ 
մի ա սին դա սի պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վերց նում են ի րենց վրա, ի րար հետ պլա նա
վո րում են այն, կի սում են դա սա վանդ ման 
պար տա կա նու թյուն նե րը և հա մա տեղ նա
խա պատ րաս տում կամ նա խագ ծում են ու սու
ցո ղա կան մի ջոց նե րը» (Angelides 2006, p.1): 

Մո հա մեդ Ա լի ակ բա րը, հետ ևե լով Ֆրին
դին, Ռե սին գին և Քու կին, ներ կա յաց նում   է 
հա մաու սուց ման հինգ մո դել (Friend, Resing, 
Cook 1993): Ի րա կա նում այդ մո դել նե րը են
թա գի տակ ցո րեն, նե րա կա կի րառ վում են 
թե՛ հայ, թե՛ ի րան ցի ման կա վարժ նե րի կող
մից, հատ կա պես ե րբ խոս քը ա պա գա ու սու
ցիչ նե րի ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
կազ մա կերպ ման մա սին   է: Սա կայն դրանց 
վեր լու ծու թյու նը ցույց   է տա լիս, որ ան գլե րե
նի քե րա կա նու թյան ու սուց ման գոր ծըն թացն 
ա վե լի ար դյու նա վետ կդառ նա, ե թե ու սուց
ման տար բեր մա կար դակ նե րում և փու լե

րում դրանք կի րառ վեն հա մա պա տաս խան 
վեր ճա նա չո ղա կան ռազ մա վա րու թյուն ներ, 
այ սինքն՝ այդ մո դել նե րը կի րառ վեն ու սու
ցիչ նե րի կող մից նա խա պես պլա նա վոր ված: 

Ըստ ա ռա ջին մո դե լի՝ « մի ու սու ցիչն ու
սու ցա նում   է, մեկ այլ ու սու ցիչ դի տում   է»: 
Դի տե լու նպա տա կը գոր ծըն կե րոջն օգ նելն 
ու ա ջակ ցելն   է: Ե րկ րորդ մո դե լը հայտ նի   է 
որ պես « զու գա հեռ ու սուց ման» մո տե ցում, 
ո րի շնոր հիվ ու սա նող նե րին վե րահս կե լու 
հնա րա վո րու թյուն ներն ու սու ցիչ նե րի կող մից 
ա վե լա նում են: Ի րա կա նում ու սա նող նե րը 
բա ժան վում են եր կու խմ բի, և յու րա քան
չյուր խմ բի մի ու սու ցիչ   է դա սա վան դում: Այլ 
կերպ ա սած՝ հա մաու սու ցա նող ու սու ցիչ նե րը 
տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րում ի րենց 
ու սու ցո ղա կան խմ բե րին մի ա ժա մա նակ և 
ա ռան ձին: «Այ լընտ րան քային ու սու ցու մը» 
հա մաու սուց ման մի այլ տե սակ   է, ե րբ սո
վո րող նե րի մի փոքր խումբ ար ժա նա նում   է 
հա մաու սու ցա նող ու սու ցիչ նե րի հա տուկ ու
շադ րու թյա նը: Ը նդ ո րում՝ մի ու սու ցի չը աշ
խա տում   է մեծ, մյու սը՝ փոքր խմ բի հետ: Հա
մաու սուց ման ա ռա վել բարդ տար բե րակ   է 
« թի մային ու սու ցու մը», ո րը հայտ նի   է որ պես 
« մեկ ու ղեղ եր կու մար մին նե րում»: Ը ստ այս 
մո տեց ման՝ եր կու ու սու ցիչն   էլ սո վո րեց նում 
են մի ա սին և մի ա ժա մա նակ (Aliakbari, Nejad 
2013: 1–6): Հա մաու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր վում   է ու սու ցիչ նե րի հո գե բա նա կան, 
մաս նա գի տա կան և այլ բնույ թի տար բե րու
թյուն նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում   է ան գլե րե նի ու սուց ման 
կամ հա մաու սուց ման մո դե լի ներդր մա նը, 
ա պա ե րկ րորդ կամ եր րորդ լեզ վի քե րա
կա նու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ար
դյու նա վետ կա րող   է լի նել Ֆրին դի և Քու կի 
մո դե լը, ը ստ ո րի՝ ա ռանձ նա նում   է չորս են
թա մո դել « մեկն ու սու ցա նում   է, մյու սը՝ օ ժան
դա կում», «այ լընտ րան քային ու սու ցում», 
« դիր քային ու սու ցում» և « թի մային ու սու
ցում»: Ա կն հայտ   է, ո րը ա ռա ջին են թա մո դե լը 
նպա տա կա հար մար   է կի րա ռել հատ կա պես 
ա պա գա ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման գոր
ծըն թա ցում, ե րբ հա մալ սա րա նա կան մե թո
դիստ– դա սա խո սը հետ ևում   է, թե ի նչ պես   է 
դա սա վան դում ա պա գա ու սու ցի չը: Հա
մա պա տաս խան դի տար կում նե րը ցույց են 
տա լիս, որ թե՛ Ի րա նում, թե՛ Հա յաս տա նում 
ան գլե րե նի ա պա գա ու սու ցիչ նե րը դժ վա րու
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թյամբ են կի րա ռում քե րա կա նու թյուն ու սու
ցա նե լիս փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ ներ, նախ և 
ա ռաջ այն ու սու ցիչ նե րի պատ ճա ռով, ով քեր 
ի րենց սո վո րեց նում են ու սու ցա նել: Նրանք 
հիմ նա կա նում դա սա վան դում են ան գլե րե նի 
քե րա կա նու թյու նը թարգ մա նա կան– քե րա
կա նա կան մե թո դով, չնա յած թե՛ հայ կա կան, 
թե՛ վեր ջին շր ջա նի ի րա նա կան ան գլե րե նի 
դա սագր քե րում տեղ են գտել մեծ քա նա կու
թյամբ ա ռա ջադ րան քի վրա հիմն ված վար
ժու թյուն ներ, ե րբ սո վո րող նե րը յու րաց նում 
են հա մա պա տաս խան քե րա կա նա կան նյու
թը ին դուկ տիվ ե ղա նա կով: 

Ինչ վե րա բե րում   է այ լընտ րան քային հա
մաու սուց ման մո դե լի կի րառ մա նը, ա պա այն 
հնա րա վոր   է կի րա ռել նախ և ա ռաջ մաս նա
վոր դպ րոց նե րում, որ տեղ ան հա տա կան մո
տե ցու մը կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նի:

 Դիր քային հա մաու սուց ման են թա մո դելն 
ա վե լի հա ճա խա կի կի րա ռում են վե րա պատ
րաստ ման դա սըն թաց ան ցնող ան գլե րե նի 
ու սու ցիչ նե րը՝ հիմ նա կա նում ա վագ դպ րո
ցում: Թի մային ու սուց ման են թա մո դե լը գոր
ծուն   է ան գլա լե զու ե րկ նե րում լույս տե սած 
դա սագր քե րով աշ խա տող ան գլե րե նի ու սու
ցիչ նե րի մոտ1: Դրա հետ մեկ տեղ կա րե լի   է 
պն դել, որ թե՛ ին դուկ տիվ, թե՛ դե դուկ տիվ 
մե թոդ նե րով, թե՛ ի րա նա կան, թե՛ ար տերկ րի 
դա սագր քե րով աշ խա տող ու սու ցիչ նե րը կա
րող են կի րա ռել հա մաու սուց ման մո դել ներ, 
քա նի որ դրանք ար տա ցո լում են ու սուց ման 
փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի բո վան դա
կային և գոր ծա ռա կան բնու թագ րե րը: Ա վե
լին, ու սու ցիչ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան հա
մար ստեղծ ված մո դել նե րը գործ նա կա նում 
քե րա կա նա կան նյու թի յու րաց ման հա մար 
բա րեն պաստ հող են ստեղ ծում, հատ կա պես 
քե րա կա նա կան սխալ նե րի վեր լու ծու թյան, 
դրանց բա ցա հայտ ման, դրա կան հու զա
կան մթ նո լոր տում շտ կե լու տես նա կյու նից: 
Դա սա խոս– մե թո դիստ և ու սա նող հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ման կա վար ժա կան պրակ
տի կայի ըն թաց քում հնա րա վոր   է դառ նում 
հատ կա պես « մեկն ու սու ցա նում   է, մյու սը՝ 
օ ժան դա կում» են թա մո դե լի կի րառ ման դեպ

1  Bernard  Hartley  &  Peter  Viney  “  Stream  Line”  “  Bah
man”Tehran, 2000.
John Flower & Michael Berman “ Build your grammer” ‘ Jan
gal” TEhranp, 1999.

քում, քա նի որ դա սա խո սը– մե թո դիս տի հա
մար դժ վար   է ո ւղ ղել իր ու սա նո ղի սխալ նե րը 
դպ րո ցա կան նե րի ներ կա յու թյամբ: Քե րա
կա նու թյան ու սուց ման վեր լու ծա կան փու լը 
վե րած վում   է յու րա հա տուկ օգ նե լու, խորհր
դատ վու թյան գոր ծըն թա ցի, ո րը հնա րա
վոր   է ի րա կա նաց նել նաև դպ րո ցա կան նե րի 
ներ կա յու թյամբ, ե թե ու սա նո ղի սխալն ո ւղղ
վում   է լրա ցու ցիչ հար ցե րի, քն նարկ ման, 
ա նուղ ղա կի մեջ բե րում նե րի և այլ հնար նե
րի մի ջո ցով: Քե րա կա նա կան փոխ ներ թա
փանց ման հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցում 
նպա տա կա հար մար   է կի րա ռել այ լընտ րան
քային հա մաու սուց ման են թա մո դե լը, ե րբ մի 
ու սու ցի չը ներ կա յաց նում   է քե րա կա նա կան 
եր ևույ թը, մյու սը սո վո րող նե րի կոնկ րետ խմ
բի բա ցատ րում   է քե րա կա նա կան փոխ ներ
թա փանց ման հաղ թա հար ման ու ղի նե րը: 
Այդ պի սի աշ խա տան քը հնա րա վո րու թյուն   է 
տա լիս նույն քե րա կա նա կան եր ևույ թը դի
տար կե լու նրա յու րաց ման և ճիշտ և տե ղին 
կի րառ ման տե սան կյու նից (Abbasi, Karimnia: 
2011, 525–536): 

Այս պի սով՝ հա մաու սուց ման մո դել նե րի 
կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը և ան
հրա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վոր վում են դա սա
վան դող նե րի մաս նա գի տա կան, ռեֆ լեք սիվ 
և սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան և քե րա
կա նա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար գաց ման 
տե սան կյու նից: 

Եզ րա կա ցու թյուն.
 Հա մաու սուց ման գա ղա փա րը կա րող   է 

ձևա վոր վել մի այն ժո ղովր դա վա րա կան, 
հու մա նիս տա կան ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող 
կր թա կան հա մա կար գե րում, քա նի որ այն 
վե րա բե րում   է դա սա վան դող նե րի հա մա
գոր ծակ ցու թյա նը և են թադ րում   է փոխ ներ
գոր ծուն մե թոդ նե րի կի րա ռում: Կար ևոր 
հետ ևու թյուն   է այն, որ սո վո րող նե րի հա
մա գոր ծակ ցային գոր ծու նե ու թյան հիմ քում 
ըն կած պետք   է լի նի դա սա վան դող նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը:

 Հա մաու սուց ման մո դել նե րի կի րա ռու մը 
պա հան ջում   է ա պա հո վել հա մա գոր ծակ ցող 
ման կա վարժ նե րի թե՛ մաս նա գի տա կան, թե՛ 
մե թո դա կան բարձր մա կար դակ, հա մա պա
տաս խան պատ րաստ վա ծու թյուն:

« Մի ու սու ցիչն ու սու ցա նում   է, մեկ այլ 
ու սու ցիչ դի տում   է», « զու գա հեռ ու սուց
ման», «այ լընտ րան քային հա մաու սուց ման» 
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« թի մային ու սուց ման» են թա մո դել նե րի հիմ
քում ըն կած են հա մա գոր ծակ ցային, ան ձնա
կողմ նո րո շիչ, թի մային մե թոդ նե րը, ո րոնց 
կի րա ռու մը դնում   է քե րա կա նու թյան ու սու
ցու մը հա ղոր դակ ցա կան հիմ քե րի վրա: Մի 
կող մից՝ հա մաու սուց ման մո դել նե րի կի րա
ռու մը են թադ րում   է թե՛ դա սա վան դող նե րի, 
թե՛ սո վո րող նե րի վեր լու ծա կան, հա մե մա
տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց, մյուս կող մից՝ 
դրանք նպաս տում են քե րա կա նու թյան հա
ղոր դակ ցա կան սկզ բունք նե րով ու սուց մա նը: 
Կար ևոր   է նաև այն, որ դրանք հնա րա վո
րու թյուն են ըն ձե ռում ի րա կա նաց նե լու ան
հա տա կան, տար բե րակ ված մո տե ցում բուն 
դա սի ըն թաց քում: Հա մա պա տաս խան գրա

կա նու թյան, ի նչ պես նաև Ի րա նի ա վագ դպ
րո ցում ան գլե րե նի քե րա կա նու թյան ու սուց
ման փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց   է 
տա լիս, որ հա մաու սուց ման մո դել նե րի 
կի րա ռու մը կա րող   է բարձ րաց նել ան գլե
րե նի քե րա կա նու թյան ու սուց ման ո րա կը: 
Ար տա ցո լե լով ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րի բո վան դա կային և գոր ծա ռա կան 
բնու թագ րե րը՝ հա մաու սուց ման մո դել նե րը 
գործ նա կա նում քե րա կա նա կան նյու թի յու
րաց ման հա մար բա րեն պաստ հող են ստեղ
ծում, հատ կա պես քե րա կա նա կան սխալ նե
րի վեր լու ծու թյան, դրանց բա ցա հայտ ման, 
դրա կան հու զա կան մթ նո լոր տում շտ կե լու 
տե սան կյու նից:
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МОДЕЛИ СООБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ИРАНА
А. ЗАРГАРЯН 

Использование моделей сообучения подразумевает непрерывный процесс разработки 
аналитических, сравнительных способностей как преподавателей, так и учащихся. Они также 
способствуют обучению грамматике принципами коммуникативного подхода. Также важно 
то, что модели сообучения могут обеспечить условия использования индивидуального, 
дифференцированного подхода во время курса.

Отражая содержательные и функциональные характеристики интерактивных методов 
обучения, модели сообучения на практике создают благоприятную почву для усвоения 
грамматического материала, особенно при анализе и распознании грамматических ошибок, 
при их коррекции в положительной эмоциональной атмосфере.

MODELS OF CO–TEACHING ENGLISH GRAMMAR IN HIGH SCHOOL IN IRAN
A. ZARGARYAN

The use of co–teaching models implies a continuous process of developing analytical, compar
ative abilities of both teachers and students. They also contribute to the teaching of grammar prin
ciples of a communicative approach. It is also important that the models of co–teaching can pro
vide the conditions for using as individual, as well as differentiated approach during the course.

Reflecting the content and functional characteristics of interactive teaching methods, the co–
teaching models in practice create a fertile ground for learning grammatical material, especially 
when analyzing and recognizing grammatical errors when they are corrected in a positive emo
tional atmosphere.
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ԳՈ ՀԱՐ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ

ԳՐՈ ՂԻ ԿԵՆ ՍԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Հ. ԹՈՒ ՄԱՆՅԱ ՆԻ ՕՐԻ ՆԱ ԿՈՎ

 Հայ գրա կա նու թյան դա սա վանդ ման 
հայե ցա կե տային նպա տակ նե րից   է սո վո
րո ղի հոգ ևոր և մտա վոր զար գա ցու մը, նրա 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վո րու մը, որի իրա կա
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ   է նրան հա ղոր
դա կից դարձ նել հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր ժա
ռան գու թյա նը, ազ գային ու հա մա մարդ կային 
իդե ալ նե րի ձգ տում նե րին: Հայ գրա կա նու
թյան ու սու ցիչն իր առջև դր ված այս կար ևո
րա գույն և պա տաս խա նա տու գործն իրա
կա նաց նե լու հա մար պետք   է ու շադ րու թյուն 
դարձ նի ոչ մի այն գրա կան եր կին, նրա նում 
ար ծարծ ված գա ղա փար նե րին, այլև առա ջին 
հեր թին գրո ղի Մարդ կեր պա րին: Աշա կերտն 
իր առջև պի տի տես նի մար դա սի րու թյան, 
հայ րե նա սի րու թյան, պատ վախնդ րու թյան, 
բա րու թյան, բա րո յա կան բարձր հատ կա նիշ
նե րի կրո ղին, ոգ ևոր վի նրա կեր պա րով, դա
սեր քա ղի և փոր ձի ինքն   էլ իր մեջ կրել նրա 
վեհ հատ կա նիշ նե րը: Իսկ այդ ամե նի մեջ չա
փա զանց մեծ   է հայ գրա կա նու թյան ու սուց չի 
դե րը: Նա պետք   է նպաս տի սո վո րող նե րի 
հիմ նա վոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մանն ու 
նրանց հա մա կող մա նի դաս տի ա րակ մա նը:

Գ րա կան եր կե րի ու սում նա սիր ման և ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում կար ևո րա գույն 
տեղ   է զբա ղեց նում գրո ղի կեն սագ րու թյան 
ու սու ցու մը, քա նի որ դրա նից   է կախ ված 
աշա կեր տի հե տա գա մո տե ցու մը տվյալ գրո
ղին ու նրա ստեղ ծա գոր ծու թյա նը: Աշա կեր տը 
պի տի լի ո վին պատ կե րա ցում կազ մի գրո ղի 
ապ րած ժա մա նա կաշր ջա նի և նրա նում գրո
ղի ու նե ցած դե րի մա սին, հաս կա նա քա ղա
քա կան– հա սա րա կա կան այն խն դիր ներն ու 
իրա վի ճակ նե րը, որոնց բո վում ձևա վոր վել   է 
գրո ղի աշ խար հա յաց քը, և ծն վել են նրա եր
կե րը, արժ ևո րի և գնա հա տի հայ գրա կա նու
թյան պատ մու թյան մեջ գրո ղի թո ղած հե տա
գի ծը: Այ սինքն՝ սո վո րո ղը պի տի կա րո ղա նա 

տես նել ժա մա նակ– հա սա րա կա կան կյանք–
գ րո ղի կեն սագ րու թյուն–գ րա կան երկ տրա
մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյունն ու փոխ
կա պակց վա ծու թյու նը, որ պես զի լի ար ժեք 
կեր պով ըն կա լի, մեկ նա բա նի ու սու ցան վող 
նյու թե րը, դա սեր քա ղի դրան ցից, կա տա րի 
եզ րա հան գում ներ, ին չի ար դյուն քում   էլ կձ
ևա վոր վի նրա ար ժե հա մա կար գը: 

Ե թե ու սու ցի չը կա րո ղա նա աշա կեր տի մեջ 
հե տաքրք րու թյուն և սեր առա ջաց նել տվյալ 
գրո ղի հան դեպ, ապա աշա կեր տը նույն հե
տաքրք րու թյամբ կու սում նա սի րի նրա եր կե
րը: Այս ամե նին հաս նե լու հա մար ժա մա նա
կա կից մե թոդ ներն ու տեխ նո լո գի ա նե րը լայն 
հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում թե՛ ու սուց չի, 
թե՛ աշա կեր տի հա մար: Պար զա պես ու սու ցի
չը պի տի կա րո ղա նա ճիշտ և նպա տա կային 
պլա նա վո րել դա սը, հս տակ և ուղ ղորդ ված 
տալ հրա հանգ նե րը, սո վո րող նե րին մղել որո
նո ղա կան, հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լու, օգ նել նրանց՝ աղ բյուր ներ հայ
թայ թե լու:

Գ րո ղի կեն սագ րու թյան ու սուց մա նը մեծ 
ու շադ րու թյուն   է պետք դարձ նել հատ կա պես 
ավագ դպ րո ցում, քա նի որ այս տեղ սո վո րո
ղը հայ գրա կա նու թյունն ու սում նա սի րում   է 
պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քի մեջ, 
նրա նում տես նում, կար ևո րում և գնա հա տում 
գրո ղի և ժա մա նա կաշր ջա նի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը: Ուս տի ավագ դպ րո ցի ու սու
ցի չը իր բո լոր մե թո դա ման կա վար ժա կան 
հմ տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը առա
վե լա գույնս պի տի ներդ նի գրո ղի կեն սագ
րու թյան մա տուց ման, ապա՝ նաև հա ջորդ 
դա սե րին, քա նի որ գրո ղի կեն սագ րու թյունն 
ամ փոփ ված   է նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րում ևս:

 Կեն սագ րու թյան ու սու ցու մը չի սահ մա նա
փակ վում մի այն մեկ դա սա ժա մի ըն թաց քում 
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կեն սագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րի ներ կա
յաց մամբ. այն շա րու նակ վում   է ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի ու սում նա սիր մա նը զու գըն թաց, 
քա նի որ յու րա քան չյուր գրող կեր պա վոր
ված   է իր եր կե րում, դրանց են թա տեքս տում: 

Գ րո ղի կեն սագ րու թյունն ու սում նա սի
րե լիս միշտ պետք   է հի շել, որ նրա ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խար հը ներ թա փան ցե լու 
առաջ նային բա նա լին հենց նրա կեն սագ րու
թյունն   է: «Գ րա կան եր կը գրո ղի կեն սագ
րու թյան, նրա հոգ ևոր փոր ձի ար դյունքն   է: 
Առանց այս ման րա մաս նե րի ճշտ ման հնա
րա վոր չէ վերջ նա կան կար ծիք հայտ նել 
գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին, չա փել 
վեր ջի նիս բո վան դա կային տա րո ղու թյու
նը»11,—գ րում   է Զ. Ավե տի սյա նը իր «Գ րա կա
նու թյան տե սու թյուն» գր քում: 

Իս կա պես, ան կախ այն բա նից, թե որ քա
նով   է առ կա գրո ղի ան մի ջա կան ներ կա յու
թյունն իր այս կամ այն ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ, ինչ բարդ ու բազ մա շերտ փո խան ցում
նե րով   է այն ներ կա յա նում նրա եր կե րում, 
միև նույնն   է, նրա կեր պա վո րում նե րում, են
թա տեքս տում ին քը գրողն   է՝ իր մտ քե րով, 
խո հե րով, բնա վո րու թյամբ, դա սե րով ու 
պատ գամ նե րով: Ավե լին, գրո ղը ներ կա յա
նում   է ոչ իբրև ան հատ և ոչ մի այն իր անու
նից. նա իր մեջ կրում   է իր ժա մա նակն ու ժո
ղովր դին:

«Ա ռանց կեն սագ րա կան տար րի բա նաս
տեղ ծու թյուն և, առ հա սա րակ, 

գ րա կա նու թյուն չի եղել ու չի կա րող լի
նել: Բայց բա նաս տեղ ծը սո վո րա կան մարդ 
չէ, որ խո սի մի այն իր անու նից. այս պես 
կա րող են վար վել մի այն այն մի լի ո նա վոր 
հի վանդ նե րը, որ կոչ վում են գրա մոլ: Բա
նաս տեղ ծը ծն վում   է՝ խո սե լու Ի՛Ր ԲԵ ՐԱ
ՆՈՎ, բայց ԲՈ ԼՈ ՐԻ ԱՆՈՒ ՆԻՑ, ի՛ր կեն
սագ րու թյու նից, որ կեն սագ րու թյունն   է 
հա սա րա կու թյա՛ն ու դա րաշր ջա նի՛»22,— 
հա վաս տում   է Պ. Սևա կը: 

Ար դեն նշ վել   է, որ կեն սագ րու թյան ու սու
ցու մը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց   է. այն 
իրա կա նաց վում   է տվյալ գրո ղին հատ կաց
ված յու րա քան չյուր դա սին: Այս առու մով կար
ևոր վում   է մուտ քի դա սը, որն   էլ հենց կար ևո

1  Ա վե տի սյան  Զ.,  Գրա կա նու թյան  տե սու թյուն,  Եր., 
« Նաի րի» հրա տա րակ չու թյուն, 1998 թ.,   էջ 99:
2  Պ.  Սևակ,  Եր կեր  երեք  հա տո րով,  Հտ.  3,  Եր., 
« Սո վե տա կան գրող» հրա տա րակ չու թյուն, 1983 թ.,   էջ 253:

րա գույն խթանն   է գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հան դեպ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նե
լու հա մար: Մուտ քի դա սին աշա կերտ նե րը 
պետք   է ու սում նա սի րեն գրո ղի փաս տա ցի 
կեն սագ րու թյու նը, ապա՝ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու ղին՝ հա մադ րե լով դրանք կեն սագ րա կան 
փաս տե րին, իսկ վեր ջին՝ ամ փո փիչ դա սին 
ստեղ ծեն և ամ բող ջաց նեն գրո ղի դի ման
կա րը՝ ել նե լով նրա գե ղար վես տա կան կեն
սագրու թյու նից, ապ րած կյան քից:

 Մուտ քի դա սը պայ մա նա վո րում   է թե մայի 
մա տուց ման և աշա կերտ նե րի կող մից դրա 
յու րաց ման աս տի ճա նը, հե տա գա դա սե րի 
հա ջող վա ծու թյու նը: 

Ուս տի ան հրա ժեշտ   է նա խա պես հան
գա մա նո րեն և հա մա կարգ ված պլա նա վո րել 
այն, ձեռք բե րել և պատ րաս տել ան հրա ժեշտ 
ու սում նա կան նյու թեր (այդ աշ խա տան քում 
կա րե լի   է ընդ գր կել նաև աշա կերտ նե րին), 
դա սա սե նյա կը կա հա վո րել հա մա պա տաս
խան պա րա գա նե րով, ցու ցադ րել գրա կան 
նյու թեր, հա մա կարգ չային

ձ ևա վոր ված տե սա րան ներ, սա հի կա հան
դես ներ, կազ մա կեր պել գրո ղի ձայ նագրու
թյան ունկնդ րում, գրո ղի նա մա կա նուց, 
ժա մա նա կա կից նե րի և ար վես տի մե ծե րի 
հի շո ղու թյուն նե րից հատ ված նե րի ու գնա
հա տան քի խոս քե րի ըն թեր ցում և այլ աշ
խա տանք ներ: Լավ կլի նի հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում կազ մա կեր պել հան դի պում

գ րո ղի ժա ռանգ նե րի կամ շա ռա վի ղը հան
դի սա ցող ան ձանց հետ, այ ցե լել տուն– թան
գա րան, դի տել նրան նվիր ված բե մադ րու
թյուն, ֆիլմ և այլն: 

Գ րո ղի կեն սագ րու թյան ու սու ցու մը հնա
րա վո րու թյուն   է տա լիս կի րա ռե լու տա րաբ
նույթ մե թոդ ներ ու հնար ներ, ցու ցա բե րե լու 
տար բեր մո տե ցում ներ: Ար ձա կա գիր նե րի 
կեն սագ րու թյու նը կա րե լի   է ներ կա յաց նել ինք
նա կեն սագ րա կան հատ ված նե րի, նա մա կա
նի նե րի ըն թերց մամբ և մեկ նա բա նու թյամբ և 
այլն: 

Բա նաս տեղծ նե րի կեն սագ րու թյունն ու
սու ցա նե լիս լա վա գույն աղ բյու րը հենց նրանց 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են: Իբրև օրի նակ՝ 
ներ կա յաց նենք Հ. Սա հյա նի ինք նա կեն
սագրա կան բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ընտ
րա նին՝ թե մա տիկ բա ժա նու մով.

1.  բա նաս տեղ ծի ծնուն դը՝ – «Ու ես 
եկա» 
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2.  ման կու թյու նը – «Օգ նա կա նը ես եմ», 
«Ա մեն ինչ պարզ   էր»

3.   տոհ մը, գեր դաս տա նը – «Ի րիկ նա
հաց» («Օ րը մթ նեց») 

4.  ըն տա նի քը – «Իմ պա պը», «Ին չո՞ւ հի
շեց րի», «Ի՞նչ անեմ, մայ րի՛կ» 

5.   ան ցած ու ղին – « Լա ցիս վրա ծի ծա
ղե լով», «Շ նոր հա կալ եմ քեզ նից, ի՛մ 
սիրտ», «Ապ րեմ այս պես»

6.   ճա կա տա գի րը – «Ես մե ղա վո՞ր   էի» 
7.  ե րա զան քը – «Ինչ կու զե նայի»
8.  ձգ տու մը – «Ինձ բա ցա կա չդ նեք» 
9.  է ու թյու նը – «Ինձ հյո՛ւր եկեք, երբ կա

մե նաք»:
 Նույն կերպ կա րե լի   է ներ կա յաց նել Ե. Չա

րեն ցի, Պ. Սևա կի, Հ. Թու մա նյա նի և մյուս մե
ծե րի գե ղար վես տա կան կեն սագ րու թյու նը:

Գ րո ղի կեն սագ րու թյան ու սուց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն   էլ այն   է, 
որ ու սու ցի չը լայն հնա րա վո րու թյուն ու նի թե՛ 
լրա ցու ցիչ նյու թե րի (ժա մա նա կա կից տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով), թե՛ 
ու սուց ման մե թոդ նե րի ու հնար նե րի ընտ
րու թյան: Աշա կերտ նե րին հատ կա պես հե
տաքրք րող մե թոդ ներն են բազ մա նիս տը, 
կեն սագ րա կան թեր թիկն ու բա նաս տեղ ծու
թյու նը, փաս տե րի բուր գը, երկթև (T –աձև) 
կամ եռաթև (M –աձև) աղյու սակ նե րը և այլն: 
Իբրև ան ցկաց ման տեխ նո լո գի ա՝ հար մար   է 
հա մա գոր ծակ ցային խմ բե րով աշ խա տան քի 
կազ մա կեր պու մը, մի ջին դա սա րան նե րում՝ 
հե ղի նա կի աթո ռի կի րա ռու մը:

 Ներ կա յաց նենք Ամե նայն հայոց բա նաս
տեղ ծի՝ Հ. Թու մա նյա նի գե ղար վես տա կան 
կեն սագ րու թյան ու սուց ման դա սի նկա րա գիր:

Հ. Թու մա նյա նի կեն սագ րու թյան ու սուց
մա նը ավագ դպ րո ցում նպա տա կա հար մար   է 
հատ կաց նել եր կու դա սա ժամ, և եր կու դա սա
ժա մերն   էլ ան ցկաց նել խմ բային հա մա գոր
ծակ ցային տեխ նո լո գի այով՝ իբրև մե կը մյու սի 
շա րու նա կու թյուն, իսկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներն ու սում նա սի րե լուց հե տո ամ փոփ ման 
դա սը առա ջար կում ենք նվի րել նրա դի ման
կա րի ամ բող ջաց մա նը:

Յու րա քան չյուր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ու
սում նա սի րե լիս այն հա մադր վում   է գրո ղի 
կեն սագ րա կան տվյալ նե րին, փաս տե րին, և 
ար դեն թե մայի վեր ջում աշա կերտ նե րը, ամ
բա րած լի նե լով թե՛ կեն սագ րա կան, թե՛ ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի մա սին գի տե լիք ներ, 

պատ րաստ կլի նեն կեր տե լու և ամ բող ջաց նե
լու գրո ղի դի ման կա րը:

 Դա սի թե ման՝ Հ. Թու մա նյա նի դի ման կա
րը

 Դա սա րա նը՝ 11–րդ
 Դա սի տևո ղու թյու նը՝ 45 րո պե 
Դա սի տեխ նո լո գի ան՝ հա մա գոր ծակ

ցային
 Դա սի ան ցկաց ման հա մա կար գը՝ ԽԻԿ 
Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի եղա նա կը՝ 

դա սա րա նա կան աշ խա տանք
 Դա սի նպա տակ նե րը՝
1. Ակա դե մի ա կան – Աշա կերտ նե րը կի մա

նան՝ 
•  գ րո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 

դրանց բո վան դա կային և գա ղա փա
րա կան ուղղ վա ծու թյու նը, ժան րային 
պատ կա նե լու թյու նը,

•	  Թու մա նյա նի ապ րած ժա մա նա կաշր
ջա նը:

2. Սո ցի ա լա կան (կա րո ղու թյուն ներ, հմ
տու թյուն ներ) – Աշա կերտ նե րը կկա րո ղա նան՝ 

•	  բնու թագ րել մեծ բա նաս տեղ ծին սե
փա կան և մե ծե րի խոս քե րով,

•	 	բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րից ընտ րել հատ ված ներ և հա
մադ րել իրենց իսկ կող մից աս ված 
բնու թագ րիչ նե րին, մեկ նա բա նել և 
հիմ նա վո րել, 

•	 	կա տա րել եզ րա հան գում ներ և ընդ
հան րա ցում ներ՝ հան դես գա լով 
սե փա կան, ինք նու րույն խոս քով, 
արժ ևո րել գրո ղի դե րը իր ապ րած 
ժա մա նա կի մեջ,

•	 	հայտ նա բե րել գրո ղի մեջ առ կա բա
րո յա կան հատ կա նիշ նե րը,

•	 	դա սեր քա ղել գրո ղի կեր պա րից:
3. Ար ժե հա մա կարգ: Ու սու ցի չը աշա կերտ

նե րի մեջ կձ ևա վո րի՝
•	 	բա րո յա կան ար ժեք ներ, որոնց կրո ղը 

մեծ բա նաս տեղծն   է՝ մար դա սի րու
թյուն, լա վա տե սու թյուն, հայ րե նա սի
րու թյուն, ազ գա սի րու թյուն, նվի րում, 
ազն վու թյուն, բա րու թյուն,

•	  գնա հա տե լու և արժ ևո րե լու կա րո ղու
թյուն ներ: 

Դա սի ըն թաց քում կի րառ վող մե թոդ
ներ՝ մտագ րոհ, ուղ ղորդ ված բազ մա նիստ և 
Т– աձև աղյու սակ:

 Դա սի ըն թաց քը՝ 
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Խ թա նում – Մտագ րոհ (5 րո պե)
 Թու մա նյան – հայ րե նա սեր, լա վա տես, 

մար դա սեր, ազ գա սեր, բնա պաշտ, գոր ծիչ, 
լա վա տես, մտա ծող, փի լի սո փա, բա րի: 

Ի մաս տի ըն կա լում (20–22 րո պե) – Դա
սա րա նը բա ժան վում   է չորս խմ բի, յու րա քան
չյուր խմ բի հանձ նա րար վում   է ներ կա յաց ված 
բնու թագ րիչ նե րի հա մար ընտ րել Թու մա նյա
նի հա մա պա տաս խան ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ, մեկ նա բա նել՝ ըն թեր ցե լով կամ ան գիր 
հատ ված ներ մեջ բե րե լով: (7 րո պե)

1 –ին խումբ – լա վա տես, մար դա սեր
2–րդ խումբ – հայ րե նա սեր, ազ գա սեր
3–րդ խումբ – բնա պաշտ, մտա ծող (փի

լի սո փա)
4–րդ խումբ – բա րի, հա վեր ժի ճամ փորդ
Խմ բե րը ներ կա յաց նում են իրենց աշ խա

տանք նե րը (15 րո պե)
1 –ին խումբ – լա վա տես – « Հայոց լեռ

նե րում», « Հայ րե նի քիս հետ», քա ռյակ ներ՝ 
«Ինչ քա՜ն ցավ եմ տե սել ես», «Ա մեն մի սիրտ 
ցա վով լց վեց մեր դա րում»: Մար դա սեր – քա
ռյակ ներ՝ « Ծով   է իմ վիշտն անափ ու խոր», 
« Քա նի՜ ձեռ քից եմ վառ վել», « Զուր եմ փախ
չում, ինձ խա բում», «Ո՜նց   է ժպ տում իմ հո
գին», պատմ վածք ներ՝ « Գի քոր», «Իմ ըն կեր 
Նե սոն»:

2–րդ խումբ – հայ րե նա սեր – « Հայոց վիշ
տը», « Հայոց լեռ նե րում»,« Հայ րե նի քիս հետ», 
« Հո գե հան գիստ», «Իմ հայ րե նի քը տե սե՞լ ես, 
ասա՛»: 

Ազ գա սեր (ազ գագ րա գետ) – «Ա նուշ», 
«Թմ կա բեր դի առու մը», « Սա սուն ցի Դա վիթ», 
« Փար վա նա», հե քի աթ ներ: 

3–րդ խումբ – բնա պաշտ – «Ա նուշ», քա
ռյակ ներ՝ « Հի մի բա ցել են հան դես», «Ո՞վ   է 
ձեռ քով անում, ո՞վ», «Կլ թաց նում են, ար տո
րում»:

Մ տա ծող – « Հա ռա չանք», « Բարձ րից», 
« Վայ րէջք», քա ռյակ ներ՝ « Հին աշ խարհ
քը ամեն օր», « Լի նե՜ր հե ռու մի ան կյուն», 
« Բե րանն ար նոտ Մար դա կե րը   էն ան բան», 
« Հե՜յ, ագա՛հ մարդ», « Քուն թե ար թուն», 
« Խա յամն ասավ իր սի րու հուն», « Կյանքս արի 
հրա պա րակ», «Էս   է որ կա, ճիշտ ես ասում»:

4–րդ խումբ – հա վեր ժի ճամ փորդ – 
քա ռյակ ներ՝ « Տի ե զեր քում աստ վա ծային», 
« Հա զար տա րով, հա զար դա րով», «Ա մեն 
ան գամ քո տվա ծից», «Ա սի. «Էս հենց լոկ   էս 
աճյունն   է …», «Ես շն չում եմ միշտ կեն դա

նի…», «Եր նեկ   էս պես ան վերջ քեզ հետ», 
«Ի՜նչ իմա նաս ստեղ ծո ղի գաղտ նիք նե րը ան
մե կին», «Ո՞ր աշ խարհ քում ու նեմ շատ բան», 
« Դու մի ան հայտ Բա նաս տեղծ ես», ասույթ
ներ:

 Բա րի – քա ռյակ ներ՝ «Եր նեկ   էս պես, ան
վերջ քեզ հետ …», « Ծով   է իմ վիշտն անափ 
ու խոր», «Ո՜նց   է ժպ տում իմ հո գին», ասույթ
ներ:

Կշ ռա դա տում 1: Ան հա տա կան աշ խա
տանք (5 րո պե)

 Հանձ նա րար վում   է ընտ րել գրո ղի մտ քե
րից կամ տո ղեր նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րից, որ աշա կերտ նե րը կդարձ նեն իրենց 
հա մար կար գա խոս, կամ կըն կա լեն որ պես 
բա նաս տեղ ծի պատ գամ: 

Օ րի նակ ներ՝
•   Գործն   է ան մահ, լա՛վ իմա ցեք,

Որ խոս վում   է դա րե դար, 
Եր նեկ նրան, ով իր գոր ծով 
Կապ րի ան վերջ, ան դա դար:

•  … Խա ղա՛ղ ան ցիր, ու րա՛խ ան ցիր եր
կու օր վա   էս ճամ փեդ:

•   Հե՜յ ջան, մենք   էլ զգույշ ան ցնենք, ո՜վ 
իմա նա, թե հի մի 
Էն սի րու նի բի՞բն ենք կո խում, թե՞ 
հուր լե զուն Խա յա մի:

•  « Չա փը կյան քում և ամեն բա նում 
կար ևո րա գույնն   է: Չափն   է ոս կե 
սան ձը. մար դը եր բեք ձեռ քից բաց 
չպետք   է թող նի»:

•  «Աշ խար հում ամեն բան հեշտ   է. մի 
բան   է դժ վար՝ մարդ լի նե լը…»:

•  « Գե ղեց կու թյուն, բա րու թյուն, ճշ մար
տու թյուն. սրանք են կյան քում հիմ
նա կա նը»:

•  «Ոչ մի պաշ տոն կամ կո չում չկա, որ 
հա վա սար լի նի և կա րե լի լի նի հա մե
մա տել մարդ կո չու մի հետ»:

•  «Ի րեն ճա նա չե լը ամե նա մեծ հաղ թա
նակն   է»:

•  «Աշ խա տե՛ք ձեր սիր տը պա հել մա
քուր ու լի քը ամե նա լավ ու ամե նա բա
րի զգաց մունք նե րով և աշ խարհ քին 
ու մար դուն նայե ցե՛ք բա րի սր տով ու 
պայ ծառ հա յաց քով»:

•  «Ինք նու րույ նու թյու նը ամե նա թանկ 
բանն   է»:

Կշ ռա դա տում 2. Հա մընդ հա նուր աշ խա
տանք – Ուղ ղորդ ված բազ մա նիստ
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 ՄԱՐԴ հիմ նա բա ռով (5–8 րո պե).

Սկզբ նա բառն ու վերջ նա բա ռը կա պե լով՝ սահ մա նել ՄԱՐԴ հաս կա ցու թյու նը՝ օրի նակ ու
նե նա լով Թու մա նյա նի կեր պարն ու կեն սագ րու թյու նը: 

Ամ փո փե լուց հե տո տր վում   է տնային հանձ նա րա րու թյուն՝ լրաց նել T –աձև աղյու սա կը.

Ի՞նչ դա սեր քա ղե ցի Թու մա նյան մար դուց և 
բա նաս տեղ ծից

Շա րադ րու թյուն առա ջարկ վող թե մա նե րից 
որ ևէ մե կով (ա շա կեր տի ընտ րու թյամբ).
• «Ես քեզ ճա նա չե ցի, մե՛ծ բա նաս տեղծ»
• « Թու մա նյանն ամեն քիս մեջ   է»
• « Թու մա նյանն իմ կյան քում»

Անդ րա դարձ – 3 րո պե
Գ նա հա տում (5 րո պե)
1.  ներխմ բային (ի մաս տի ըն կալ ման 

փու լի)
2.  ան հա տա կան (կշ ռա դատ ման փու լի) 

– ու սուց չի կող մից

Այս պի սով՝ գրա կա նու թյու նը հաս կա
նա լու, գրա կան եր կը աշա կեր տին սի րե լի 
դարձ նե լու, նրան բնագ րին կա պե լու և այն 
լի ո վին ըն կա լե լու, մեկ նա բա նե լու հա մար 
առա ջին և թերևս ամե նա կար ևոր գոր ծո
նը գրո ղի կեն սագ րու թյան ու սուց ման ճիշտ 
կազ մա կեր պումն   է, մուտ քի դա սի ման րակր
կիտ, նպա տա կային, պա տաս խա նատ վո րեն 
պլա նա վո րու մը և ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան տե սա կի ճիշտ ընտ րու թյու նը: Դե իսկ 
այս ամե նին հաս նե լու մի ակ ու ղին ու սուց չի 

ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցումն   է յու րա քան
չյուր գրո ղին՝ ել նե լով նրա ան հա տա կա
նու թյու նից, հայ գրա կա նու թյան պատ մու
թյան մեջ ու նե ցած դե րից և տե ղից: Հի շենք  
Պ. Սևա կի խոս քե րը. «Ար վես տա գե տը, եթե 
մինչև իսկ փոքր   է, բայց այ սու հան դերձ 
ճշ մա րիտ, չի կա րող ապ րել օրա ցույ ցով: 
Նրա նը տա րին   է՝ զգա ցա կան, ամ բող ջա
կան, քա ռե ղա նա կյա: Իսկ եթե նա ոչ մի
այն ճշ մա րիտ, այլև մեծ ար վես տա գետ   է, 
ապա չի կա րող գո հա նալ տա րով. նրա նը 
ժա մա նակն   է, դա րաշր ջա նը»11:

1  Հայ  գրա կա նու թյուն  (10–12  դա սա րան ներ),  ընդ հա
նուր  և  բնա գի տա մա թե մա տի կա կան  հոս քեր,  Ու սուց չի 
ձեռ նարկ, Եր., 2009 թ.,   էջ 28:
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ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Հ. Թու մա նյան, Ըն տիր եր կեր, Հայ պետհ րատ, Եր ևան, 1953:
2. Պ. Սևակ, Եր կեր երեք հա տո րով, Հտ. 3, « Սո վե տա կան գրող» հրա տա րակ չու թյուն, Եր., 1983:
3. Դ. Գաս պա րյան, Մ. Գաս պա րյան, Գրա կա նու թյան տե սու թյուն, Մե թո դա կան ձեռ նարկ, Եր., 2012:
4. Զ. Ավե տի սյան, Գրա կա նու թյան տե սու թյուն, Մե թո դա կան ձեռ նարկ, Եր., 1998:
5. Ու սուց չի ձեռ նարկ, Հայ գրա կա նու թյուն (10–12 դա սա րան ներ), Եր ևան, 2009:
6. Հայոց լեզ վի և հայ գրա կա նու թյան առար կա յա կան չա փո րո շիչ ներ, 2009:
7. Թ. Թով մա սյան, Ն. Տո ղա նյան, Լ. Գրի գո րյան, Մե թո դա կան ձեռ նարկ ավագ դպ րո ցի ու սու ցիչ նե

րի հա մար, Եր., 2012:

О СО БЕН НОС ТИ ОБУ ЧЕ НИЯ БИ ОГ РА ФИИ ПИ СА ТЕ ЛЯ
Г. ХА ЧАТ РЯН

Ч то бы уче ник по нял, по лю бил ли те ра тур ное про из ве де ни е,об ра тил ся к под лин ни ку, пол
ност ью ос мыс лил и ис тол ко вал его, пер вым и са мым важ ным фак то ром яв ля ет ся пра виль ная 
ор га ни за ция изу че ния би ог ра фии пи са те ля,от ветс вен но е, це ле вое иск ру пу лез ное пла ни ро
ва ние вс ту пи тель но го сло ва учи те ля,а так же пра виль ный вы бор ви да учеб ной де я тель нос
ти.А для дос ти же ния все го это го единст вен ным пу тем яв ля ет ся твор чес кий под ход учи те ля 
к твор чест ву каж до го пи са те ля,в за ви си мос ти от его ро ли и мес та в ис то рии ар мянс кой 
ли те ра ту ры.

Вс пом ним сло ва Па руй ра Се ва ка,в ко то рых он го во рил,ч то ис кусст во вед, будь да же не
из вест ный, но тем не ме нее прав ди вый, не мо жет жить ка лен да рем, то есть днем.Д ля не го 
ме ри ло вре ме ни– год, чувст вен ный, це лост ный,ох ва ты ва ю щий все че ты ре се зо на.А ес ли это 
не толь ко прав ди дый, но и ве ли кий ис кусст во вед, то он не мо жет до вольст во вать ся го дом: 
его еди ни цей вре ме ни яв ля ет ся эпо ха.

FEATURES OF BIOGRAPHY OF THE WRITE
G. KHACHATRYAN

In order the pupil understands and loves the literature,the literary work,connects it with the 
original work,makes a review the first and farmost factor is to organize the study of the writer’s 
biography correctly,the plaming of the introduction of the lesson and the right choice of the ed
ucational activity must be thoroughly targeted and responsible.

To achieve all these the only way is the creative approach of the teacher to each writer taking 
into consideration the identify,their place and role in the history of Armenian literature.

Let’s remember the quotes of Paruyr Sevak.’The artist,even though unknown,but true,can’t 
live on schedule.Time is his.He lives in entire,emotional and seasonal world.And even he is not 
only a true,but a great artist,a year is not enough or appreciating for him,era is his.
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 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԱՎԱԳՅԱՆ

ՄԻ Ա ՎՈՐ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ

Բ նա գի տա կան առար կա նե րից մե կի՝ 
ֆի զի կայի ու սում նա սի րու մը դպ րո ցում սկս
վում   է 7–րդ դա սա րա նից։ Ու սուց չի նպա
տակն   է բա վա կա նին լավ հիմք դնել, հե
տաքր քիր լու ծում ներ տալ աշա կերտ նե րին 
հու զող հար ցե րին՝ օգտ վե լով տար բեր մե
թոդ նե րից։ Այս հոդ վա ծով ու զում եմ ներ
կա յաց նել տա րա ծու թյան և ժա մա նա կի 
մի ա վոր նե րի չափ ման ստեղծ ման նա խադ
րյալ ներն ու նրանց պատ մա կան զար գաց
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, մի աս նա կան 
հա մա կար գի ստեղծ ման պատ մու թյու նը, 
մետ րի և վայր կյա նի այն սահ մա նում նե րը, 
որոնք բա ցա կա յում են դա սա գր քե րում։

 Քա նի որ ցան կա ցած ֆի զի կա կան եր
ևույթ տե ղի   է ու նե նում տա րա ծու թյան մեջ 
որո շա կի ժա մա նա կի ըն թաց քում ան հրա
ժեշ տու թյուն   է առա ջա նում չա փե լու տա
րա ծու թյու նը և ժա մա նա կը, որ պես զի կա
րո ղա նանք լու ծել մե խա նի կայի հիմ նա կան 
խն դի րը։ 

Ա ռար կա ներ չա փե լու, նրանց միջև եղած 
հե ռա վո րու թյուն նե րը որո շե լու պա հան ջը 
առա ջա ցել   է շատ հին ժա մա նակ նե րում։ 
Տար բեր երկր նե րում առար կա նե րի չա փե րը 
ըն դուն ված   էր հա մե մա տել մա տի (դյույմ), 
ար մուն կի, ձեռ քի դաս տա կի (թիզ), ոտ քի 
ներ բա նի (ֆուտ) եր կա րու թյուն նե րի հետ [1, 
8–9]։ Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար ամե
նա ճիշտ չա փը հա մար վում   էր ուղ տի մա զի 
հաս տու թյու նը՝ 0,1 մմ [1, 18]։

 Հե ռա վո րու թյուն նե րի չափ ման հա մար 
օգտ վում   էին ար շին, վերստ, մղոն մե ծու
թյուն նե րից։ Թի զը ձեռ քի պար զած ցու
ցա մա տի և բութ մա տի միջև եղած հե ռա
վո րու թյունն   է: « Թիզ» բա ռը նշա նա կում   է 
ձեռ քի դաս տակ: « Ֆուտ» բա ռը ան գլե րեն   է 
և նշա նա կում   է ներ բան: Եր կա րու թյան այդ 
մի ա վո րը որո շե լու հա մար կազ մում   էին 16 
մար դուց բաղ կա ցած մի շղ թա, որոնք կանգ
նում   էին այն պես, որ նա խոր դի կրուն կը 
շո շա փում   էր հա ջոր դի մատ նե րի ծայ րե
րը: Այդ պի սի «շղ թայի» եր կա րու թյան մեկ 

տասն վե ցե րորդ մասն   էլ հենց կազ մում   էր 
մեկ ֆուտ: Դյույ մը բութ մա տի վեր ջին հո դի 
եր կա րու թյունն   է [2, 4]: 

Եր կա րու թյան տա րած ված մի ա վոր են 
եղել սա ժե նը, վերս տը: Մեծ հե ռա վո րու թյուն
ներ չա փե լու հա մար ծո վային նե րը օգտ վել 
են մղոն նե րից: Ստորև ներ կա յաց նենք որոշ 
եր կա րու թյան չա փե րի ու մետ րա կան չա փե
րի առն չու թյուն ներ. 

1 ծո վային մղոն = 7 վերստ = 1852 մ,
1 վերստ = 500 սա ժեն = 1066,8 մ,
1 կա բել տով = 0,1 ծո վային մղոն = 185 մ,
1 սա ժեն = 3 ար շին = 7 ֆուտ = 213,4 սմ,
1 ար շին =16 վեր շոկ= 28 դյույմ = 71,12 սմ,
1 յարդ = 3 ֆուտ= 36 դյույմ = 91.44 սմ,
1 ֆուտ = 12 դյույմ = 30,48 սմ,
1 վեր շոկ = 4,44 սմ,
1 դյույմ = 25,4 մմ     [2,   էջ 10], [1,   էջ 13]:
Սա կայն կար մեկ խն դիր, քա նի որ մար

դիկ տար բեր են՝ մի ա տե սակ չեն, բնա կա նա
բար չեն կա րող լի նել մի ա տե սակ կան գուն
ներ, թի զեր, ֆու տեր, դյույ մեր։ Այս փաս տը 
մեծ խառ նաշ փոթ   էր առա ջաց նում և՛ առևտ
րի, և՛ տեխ նի կայի, և՛ գի տու թյան զար գաց
ման աս պա րե զում։ Ինչ պես գրել   է Մեն դե լե
ևը. « Գի տու թյունն սկս վում   է այն ժա մա նակ, 
երբ սկ սում են չա փել» [2, 4]։

 Չափ ման մի ա վոր նե րի միջև քաո սը վե
րաց նե լու նպա տա կով առա ջին ան գամ XVII 
դա րի աստ ղա գետ Մու տո նը առա ջար կեց 
ընտ րել չափ ման մի ա վոր նե րի մի աս նա կան 
հա մա կարգ [1, 13]։ 

Որ պես եր կա րու թյան մի ա վոր՝ Քրիս
տի ան Հյու գեն սը առա ջար կել   էր ըն դու նել 
վայր կյա նում մեկ տա տա նում կա տա րող 
ճո ճա նա կի եր կա րու թյու նը։ Մեկ ու րիշ գիտ
նա կա նի՝ Լապ լա սի կող մից առա ջարկ վեց 
Երկ րի մի ջօ րե ա կա նի մեկ քա ռա սուն մի լի ո
նե րորդ մա սը ըն դու նել որ պես եր կա րու թյան 
մի ա վոր։ Ֆրան սի այի աստ ղա գետ ներ՝ Մե
լե նի և Դե լամ բե րի ղե կա վա րու թյամբ շուրջ 
վեց տա րի այդ ուղ ղու թյամբ կա տար վե ցին 
աշ խա տանք ներ։ Չա փում նե րը կա տար
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վում   էին մի ջօ րե ա կա նի՝ Հյու սի սային Ֆրան
սի այի Դյուն կերկ քա ղա քի և Մի ջերկ րա կան 
ծո վի ափի մոտ գտն վող իս պա նա կան Բար
սե լո նա քա ղա քի միջև ըն կած հատ վա ծի եր
կա րու թյու նը որո շե լու հա մար [2, 6]։

1799 թ. դեկ տեմ բե րի 10 –ը դար ձավ մետ
րի ծնն դյան օրը: « Մետր» բա ռը ծա գել   է հին 
հու նա կան « մետ րոն» բա ռից, որը նշա նա
կում   է « չափ» [2, 6]։ Այս պի սով՝ ար խի վային 
մետ րը՝ Փա րի զով ան ցնող մի ջօ րե ա կա նի 
մեկ քա ռա սուն մի լի ո նե րորդ մասն   է։ 1872 թ. 
Փա րի զի չա փե րի մի ջազ գային կոն ֆե րան սի 
նիս տում որոշ վեց պատ րաս տել մետ րի նոր 
չա փան մուշ՝ 90 % պլա տի նի և 10 % իրի դի
ու մի հա մա ձուլ ված քից։ Այն շատ ամուր   էր, 
ջեր մաս տի ճա նային փո փո խու թյուն նե րի 
քիչ   էր են թարկ վում, ընդ որում՝ նրան տր
վեց X տա ռի ձևը այն պես, որ ձո ղի մի ջին 
մա սում յու րա քան չյուր ծայ րին տար ված   է 
երեք լայ նա կան գծիկ այն պես, որ եր կու մի
ջին գծիկ նե րի հե ռա վո րու թյու նը հա վա սար   է 
մեկ մետ րի, քա նի որ հար թու թյան վրա դր
ված ու ղիղ ձո ղը հար թու թյա նը հպ վում   է ոչ 
բո լոր կե տե րով և ժա մա նա կի ըն թաց քում 
կորց նում   է իր ուղ ղա գիծ ձևը [2, 8]։ Մետ րի 
այդ չա փան մու շը պահ պան վում   է Ֆրան սի
այի Սևր քա ղա քի՝ « Չա փե րի մի ջազ գային 
բյու րոյի» հա տուկ շեն քում, որը պաշտ պան
ված   է ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից։ Բայց 
մի պահ պատ կե րաց նենք, որ նմու շը կո
րել   է… Նո րից կտի րի քաոս, քա նի որ Երկ րի 
չա փե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում են թարկ
վում են որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի։ 

Այս ան գամ գիտ նա կան նե րը որո շե ցին 
օգտ վել լույ սից։ Ըստ ֆրան սի ա ցի գիտ նա
կան Ֆի զոյի՝ « Լույ սի ճա ռա գայթն իր ան
սո վոր փոքր, բայց բա ցար ձա կա պես ճիշտ 
հա վա սա րա չափ բյու րա վոր ալիք նե րով կա
րող   է դիտ վել որ պես եր կա րու թյան չափ ման 
ամ բող ջա պես կի րա ռե լի մե ծա գույն կա տա
րե լու թյան բնա կան միկ րո մետր» [2, 9]։

Ս տաց վում   էր, որ ան հրա ժեշտ   էր ներ մու
ծել եր կա րու թյան նոր մի ա վոր, որը պետք   է 
հա վա սար լի ներ ինչ –որ նյու թի ճա ռա գայթ
ման ալի քի եր կա րու թյա նը, որից կհետ ևեր 
չա փե րի հա մա կար գի վե րա կա ռու ցում, որն 
այդ քան   էլ ցան կա լի չէր, քա նի որ ամ բողջ 
աշ խարհն ար դեն օգտ վում   էր մետ րա կան 
հա մա կար գից։ Հնա րա վոր խառ նաշ փո թից 
խու սա փե լու հա մար գիտ նա կան նե րը որո շե

ցին. որ պես չա փան մու շային ճա ռա գայ թում՝ 
ընտ րել կրիպ տոն գա զի դե ղին ճա ռա գայ
թու մը։ Այ նու հետև մեծ ճշ տու թյամբ որո շե
ցին, թե քա նի այդ պի սի ալիք եր կա րու թյուն   է 
տե ղա վո րում չա փան մու շային մետ րում։ Չա
փե րի գլ խա վոր XI կոն ֆե րան սը, այս պի սով, 
1960 թ. տվեց մետ րի նոր սահ մա նու մը «...
ու շադ րու թյան առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ մի ջազ գային նա խա տի պը՝ մետ րը, չի 
սահ ման վում ժա մա նա կա կից պա հանջ նե
րին բա վա րա րող ճշգր տու թյամբ, և այն, որ 
մյուս կող մից՝ ցան կա լի   է ըն դու նել բնա կան 
և չքայ քայ վող չա փան մուշ, որո շում   է. մետ րը 
կրիպ տո նի ատո մի վա կո ւու մում կա տա րած 
ճա ռա գայթ ման 1650763,73 ալի քի եր կա րու
թյա նը հա վա սար եր կա րու թյունն   է...» [2, 9]։ 

Եվ այս պես, ներ մու ծե լուց մոտ հա րյուր 
հի սուն տա րի հե տո մետ րը նո րից հաս տատ
վեց որ պես եր կա րու թյան չափ ման բնա կան 
մի ա վոր։

 Ժա մա նա կի չա փու մը: Ժա մա նա կը՝ որ
պես ֆի զի կա կան մե ծու թյուն, օժտ ված   է մի 
շարք առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, որոնց 
պատ ճա ռով նրա չափ ման մե թոդ նե րը տար
բեր վում են մյուս մե ծու թյուն նե րի չափ ման 
մե թոդ նե րից։ Ցան կա ցած ժա մա նա կա մի
ջոց կա րե լի   է չա փել մի այն մեկ ան գամ և 
մի այն այն ժա մա նակ, երբ այն ըն թա նում   է։ 
Կրկ նել չա փում նե րը՝ ան հնար   է, քա նի որ 
վե րա դառ նալ ան ցյալ ան հնար   է։ Իսկ ի՞նչ   է 
ժա մա նա կը։ Ըստ Նյու տո նի. « Բա ցար ձակ, 
իս կա կան մա թե մա տի կա կան ժա մա նակն 
ինք նին և ըստ   էու թյան՝ առանց որ ևէ առն
չու թյուն ու նե նա լու որ ևէ այլ ար տա քին գոր
ծո նի հետ, ըն թա նում   է հա վա սա րա չափ և 
այլ կերպ կոչ վում   է տևո ղու թյուն» [2, 21]։

1887 թ. Ա. Մայ քել սո նի և   Է. Մոռ լի ի լույ
սի արա գու թյան որոշ ման փոր ձե րից հե տո 
գիտ նա կան նե րը վե րա նայե ցին ժա մա նա կի 
դա սա կան պատ կե րա ցում նե րը։ Առա ջի նը 
Ալ բերտ Այնշ տայնն   էր, որ հրա ժար վեց դա
սա կան տե սու թյու նից և ստեղ ծեց ժա մա նա
կի, տա րա ծու թյան, շարժ ման վե րա բե րյալ 
հա րա բե րա կա նու թյան հա տուկ տե սու թյու
նը։

 Դեռևս խոր հնա դա րում տար բեր ազ գեր 
օրը բա ժա նել են տար բեր մա սե րի, որը ծա
ռայել   է որ պես ժա մա նա կի չափ ման չափ։ 
Պար սիկ նե րը ար ևա ծա գից մինչև մայ րա
մուտ բա ժա նել են՝ 5, եգիպ տա ցի նե րը՝ 12, 
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Բա բե լո նում 24 մա սի, մի մասն   էլ՝ 60 –ի, 
որից   էլ մինչև այժմ մենք օգտ վում ենք։ Մեր 
թվար կու թյու նից առաջ ասի ա կան ժո ղո
վուրդ նե րը օգտ վել են ավա զի ժա մա ցույց
նե րից։ Ավա զի ժա մա ցույ ցով ժա մա նա կը 
չա փում են վե րին ձա գա րան ման անո թից 
ստո րի նը լց վող ավա զի ծա վա լով: Շատ հա
ճախ օգ տա գոր ծել են անոթ նե րից բաղ կա
ցած հա մա կարգ, որոնք դա տարկ վում   էին 
հա մա պա տաս խա նա բար  ,  ,  և 1 ժա մում: 
Ժա մը լրա նա լուց հե տո խփում   էր ազ դան
շա նը [2, 23]: Հիմ նա կա նում այս ժա մա
ցույց նե րից օգտ վում   էին նա վար կու թյուն նե
րի ժա մա նակ՝ ճիշտ օրա կարգ սահ մա նե լու 
նպա տա կով:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նին բնո րոշ   էին 
նաև ջրի ժա մա ցույց նե րը՝ կլեպ սիդ նե րը, որ 
հու նա րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում   է 
ջրա գող։ Այն կազմ ված   էր ջրով լց ված անո
թից, որի հա տա կին կար փոքր ան ցք։ Ար
տա հո սած ջրի ծա վա լով որո շում   էին ժա
մա նա կը։ Կլեպ սիդ նե րից օգտ վել են շատ 
հայտ նի գիտ նա կան ներ: Գա լի լե ո Գա լի լեյը 
մե խա նի կայի վե րա բե րյալ փոր ձեր կա տա
րե լիս օգտ վում   էր կլեպ սիդ նե րից: Աստ ղա
գետ Տի խո Բրա հեն դրան ցից օգտ վել   է երկ
նային մար մին նե րը դի տե լիս:

Բ նա կա նա բար, այս ժա մա ցույց նե րը այդ
քան   էլ հար մար չէ ին, ընդ որում՝ սխա լան քը 
կա րող   էր կազ մել տաս նյակ րո պե ներ։ Շատ 
դեպ քե րում   էլ ժա մա նա կը որո շում   էին Արե
գա կի բարձ րու թյամբ կամ ստ վե րի եր կա
րու թյամբ՝ հա մա րե լով, որ րո պեն ան նշան 
մե ծու թյուն   է, և որ այն չար ժե չա փել: Մի այն 
XVIII դա րի սկզ բից սկ սեց ժա մա ցույ ցի թվա
տախ տա կի վրա եր ևան գալ րո պե ի սլա քը: 
Իսկ XIX դա րի սկզ բին եր ևան եկավ նաև 
վայր կյա նի սլա քը [3, 12]: Այժմ լա բո րա տո րի
ա յում ֆի զի կո սը ըն դու նակ   է չա փե լու վայր
կյա նի մեկ 100000000000–րդ մա սը: Այդ 
ժա մա նա կա մի ջո ցը մո տա վո րա պես այն քան 
ան գամ   է փոքր ամ բողջ վայր կյա նից, ինչ
քան ան գամ վայր կյա նը փոքր   է 3000 տա
րուց [3, 14]:

 Ժա մա նա կի չափ ման հա մար Գ. Գա լի
լեյը առա ջինն   էր, որ օգ տա գոր ծեց ճո ճա
նա կը։ Դի տե լով տա ճա րի գա հի ճո ճու մը՝ նա 
նկա տեց, որ մեկ տա տան ման տևո ղու թյու նը՝ 
պար բե րու թյու նը, չի փո փոխ վում՝ ճո ճում նե
րի թափ քը փոք րա նա լիս կամ մե ծա նա լիս։ 

Նա հայտ նա բե րեց նաև, որ բե ռը փո խե լիս 
պար բե րու թյու նը մնում   է նույ նը, իսկ թե լի 
եր կա րու թյու նը փո խե լիս այն փո փոխ վում   է։ 
Գա լի լեյից ան կախ՝ 1656 թ. Ք.Հյու գեն սը 
նույն պես ստեղ ծեց ճո ճա նա կա վոր ժա մա
ցույց։ Այս պի սի ժա մա ցույ ցով ժա մա նա կը 
չա փե լը ավե լի ճշգ րիտ   էր։ Սա կայն գործ նա
կան նպա տակ նե րի հա մար ան հրա ժեշ տու
թյուն առա ջա ցավ ընտ րել ավե լի փոքր մի ա
վոր՝ վայր կյա նը՝ օր վա  մա սը [2, 22]։ Որոշ 
ժա մա նակ ան ց պարզ վեց, որ սա   էլ այդ քան 
հաս տա տուն չէ, քա նի որ Լուս նի և Արե գա
կի ձգո ղու թյամբ պայ մա նա վոր ված մա կըն
թա ցու թյուն ներն «ար գե լա կում են» Երկ րի 
պտույ տը՝ օր վա տևո ղու թյու նը մե ծաց նե լով 
մո տա վո րա պես 0,001 վայր կյա նով հա րյուր 
տար վա ըն թաց քում։ Եր բեմն   էլ երկ րա շար
ժե րից հե տո օր վա տևո ղու թյու նը թռիչ քաձև 
փոխ վում   է 0,004 վայր կյա նով [2, 23]։ 

Ել նե լով վե րո հի շյալ փո փո խու թյուն նե րից՝ 
որոշ երկր ներ որո շե ցին ան ցնել ժա մա նա կի 
«ա տո մային» վայր կյան նե րով չա փե լու հա
մա կար գին։ Ժա մա նա կը չա փե լու հա մար որ
պես բնա կան չա փան մուշ օգ տա գոր ծում են 
ցե զի ու մի ատո մի ճա ռա գայթ ման պար բե րու
թյու նը։ Գիտ նա կան նե րը մեծ ճշգր տու թյամբ 
որո շե ցին, թե քա նի տա տա նում   է կա տար
վում ցե զի ու մի ատո մում՝ մեկ աստ ղա գի
տա կան վայր կյա նի ըն թաց քում։ Ըն դուն վեց 
վայր կյա նի նոր սահ մա նու մը. « Վայր կյանն 
այն ժա մա նակն   է, որը հա վա սար   է ցե զի
ու մի ատո մի ճա ռա գայթ ման 9192631770 
պար բե րու թյա նը» [2, 23]։ 

Այս պի սով՝ եթե չներ մուծ վեր մի աս նա
կան հա մա կարգ ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե
րի չափ ման հա մար, հա վա նա բար ամե նուր 
կտի րեր քաոս, և կար գե լակ վեր բնա կան գի
տու թյուն նե րի կա նո նա վոր զար գա ցու մը։ 

Հոդ վա ծիս նպա տակն   էր օգ նել և՛ աշա
կերտ նե րին, և՛ ու սու ցիչ նե րին, և՛, ին չո՞ւ չէ, 
նաև հե տաքրք րա սեր հա սա րա կու թյա նը՝ 
«Ի մա նա լու այն, ինչ գի տե ին», խո րաց նե լու 
և թար մաց նե լու հիմ նա կան տե ղե կու թյուն
նե րը մի աս նա կան հա մա կար գի ստեղծ ման 
վե րա բե րյալ, որոնք   էլ ավե լի կմե ծաց նեն 
հե տաքրք րու թյու նը « Ֆի զի կա» առար կայի 
նկատ մամբ։
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П РЕ ДЫС ТО РИЯ СОЗ ДА НИЯ МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ СИС ТЕ МЫ ЕДИ НИЦ
С. АВА ГЯН

В этой стат ье расс мат ри ва ет ся воп рос не об хо ди мос ти соз да ния еди ной сис те мы из ме ре
ний фи зи чес ких ве ли чин, пред по сыл ки их воз ник но ве ния и ис то ри чес ко го раз ви ти я. Ес ли 
бы каж дая ст ра на име ла свои еди ни цы из ме ре ний фи зи чес ких ве ли чин, всю ду был бы ха ос, 
не воз мо жен был бы на уч но– тех ни чес кий прог ресс.Э та стат ья по мо жет уг лу бить име ю щи е ся 
зна ния о пред по сыл ках соз да ния и раз ви тия еди ной сис те мы из ме ре ний.

THE PREHISTORY OF CREATING INTERNATIONAL NUMBER SYSTEM
S. AVAGYAN

In this article it is observed the necessity of the united system of measuring physical mag
nitude,the long lasting and hard work that was done on it. If each country had the system of 
measuring physical magnitude,there would be a mess everywhere, the development of trade,tech
nique and science would be banned. This article will help to deepen the existed knowledge about 
creating the united system.
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ՆԱԻ ՐԱ ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ 

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈ ԳԵ ՎՈՐ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 

Ա մեն մի ժո ղովր դի հա մար թանկ ու սր
բա զան են իր ան ցյա լի հի շա տակ նե րը‚ իր 
նախ նի նե րի ստեղ ծած պատ մամ շա կու թային 
գան ձե րը: Քչե րը կան‚ որոնց հա մար իրենց 
պատ մու թյու նը դա րե րի ճա նա պար հին դար
ձել   է դա սա գիրք և ու ղե ցույց‚ ինչ պես մեր 
պատ մու թյու նը: Մեր պատ մու թյու նը մեր 
հողն   է‚ որը մար դուն դարձ նում   է հայ րե նա
սեր‚ ազ գա սեր‚ հպարտ ու ան զի ջում: Ճա
կա տագ րի ինչ հար ված նե րի տակ ենք ան
խա թար պա հել մեր ազ գային կեր պարն ու 
դի մա գի ծը… 

Ո՞վ ենք մենք, որ տե ղի՞ց ենք սկիզբ առել, 
ինչ պե՞ս ենք ան ցել մեր ճա նա պար հը: Ի՞նչն   է 
մեզ պա հել, և ի՞նչն   է պա հե լու:

Յու րա քան չյուր ան հատ պետք   է քա ջա
ծա նոթ լի նի ազ գի պատ մու թյա նը ու ար
մատ նե րին, հպարտ լի նի ազ գային պատ կա
նե լու թյամբ, իմա նա և կրի քրիս տո նե ա կան 
և ազ գային բա րո յա կան ար ժեք նե րը:

«Ար ժեք» բառն առա ջա ցել   է ֆրան սե րեն 
«valoir» բա ռից, որը նշա նա կում   է ար ժա
նի լի նել: Այն ինչ –որ բա նի կար ևո րու թյու
նը, նշա նա կու թյու նը և օգ տա կա րու թյունն   է: 
Հայե րեն բա ռա րա նում «ար ժեք» բա ռը 
մեկ նա բան վում   է մի շարք հո մա նիշ նե րով, 
ինչ պի սիք են գին, գնա հա տանք (օգ տա
կար կամ ըն տիր հատ կու թյուն, ար ժա նիք)1: 
Ար ժե քը նոր մա տի վային հա մա կարգ   է, որը 
գոր ծու նե ու թյան ձևի ընտ րու թյան ու ղե
ցույց   է, այն սահ մա նում   է նպա տակ նե րը, 
ապա հո վում դրանց հաս նե լու մի ջոց նե րը: 
Գիտ նա կան նե րի կող մից ար ժեք նե րը դա սա
կարգ վել են՝

1.  Ճա նա չո ղա կան, 2. Սո ցի ա լա կան, 
3. Քա ղա քա կան, 4. Կրո նա կան, 5. Գե ղա
գի տա կան, 6. Տն տե սա կան խմ բե րի2:

 Մե զա նից յու րա քան չյուրն ու նի կար ևո
րու թյան տար բեր աս տի ճան նե րով բազ մա
թիվ ար ժեք ներ: Ար ժեք նե րը ձևա վո րում են 

1  «Անձի  հոգեբանության  տեսական  և  կիրառական 
հարցեր», ԵՊՀ, Եր., 2016 թ.,   էջ 228:
2  Լ.  Թորգոմյան,  Մանկավարժական  արժեբանության 
հիմունքներ, ուս. ձեռնարկ, Եր., 2011 թ.,   էջ 6: 

որո շա կի սահ ման ներ ու մարդ կային վար քի 
նոր մեր: Իրա կա նաց նում են նպա տակ նե րի 
ու դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր ման գոր ծա
ռույթ ներ, պայ մա նա վո րում վար քի նա խընտ
րե լի ու թյու նը՝ ապա հո վե լով իրա կա նու թյան 
նկատ մամբ ընտ րա կան վե րա բեր մունք3: Ար
ժեք նե րը հա սա րա կու թյան կող մից ըն դուն
ված ցան կա լի ի մա սին պատ կե րա ցում ներն 
են: Այն յու րա հա տուկ ըն կա լում   է, որը ձևա
վոր վում   է ոչ մի այն ձեռք բեր ված գի տե լի քի 
ու ին ֆոր մա ցի այի, այլ սե փա կան կեն սա
փոր ձի հի ման վրա: Ար ժե քը մար դու վե րա
բեր մունքն ար տա հայ տող ցու ցա նիշ   է, որի 
կար ևոր կա տե գո րի ա նե րը հա վատն ու սերն 
են: 

Ազ գային ար ժեք: Մարդ կային կյան քը 
ղե կա վար վում   է տար բեր չա փա նիշ նե րով՝ 
ար դա րի, բա րու, գե ղե ցի կի, գթասր տու թյան, 
գնա հա տան քի, նվիր վա ծու թյամբ և հայ րե
նի քի հան դեպ ու նե ցած սի րո: Այս հաս կա
ցու թյուն նե րը չեն ծն վել առանց պատ ճա ռի ու 
նշա նա կու թյան: Նրանք տր վել են մար դուն, 
որ պես զի վեր ջինս այդ հաս կա ցու թյուն նե րի 
շնոր հիվ կա րո ղա նա ճա նա չել ինքն իրեն: 
Ան հա տի դաս տի ա րա կու թյան կար ևոր 
հանգր վա նը դպ րոցն   է, որը մեր պատ մու
թյան բո լոր ժա մա նակ նե րում առանձ նա
ցել   է հո գե կերտ վածք ձևա վո րե լու և միտ քը 
կր թե լու ազ գային և հոգ ևոր մի ջոց նե րով: 
Քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րի սերմ նա ցան 
այս օջա խում   է երե խային քա րոզ վել, որ 
հայի հայ րե նի քը եր կու թև ու նի՝ նյու թա կան 
և հոգ ևոր՝ եր կիրն ու եկե ղե ցին: Եր կիր, 
որը նախ ևա ռաջ մեր նախ նի նե րի սր բա զան 
ավանդն   է, աստ վա ծա պարգև գանձ, հա
նուն որի մեր նախ նի նե րը չեն խնայել իրենց 
կյան քը: Այ սօր վա դպ րո ցա կա նը վաղ վա քա
ղա քա ցին   է, հետ ևա բար նրա բա րո յա կան 
գի տակ ցու թյան մա կար դա կը որո շում   է պե
տու թյան քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո

3  Լ.  Ա.  Հակոբյան,  Հայաստանը  արժեքների 
համաշխարհային  հետազոտության  արդյունքներում, 
2014 թ., թիվ 6:
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ցի ա լա կան և ռազ մա վա րա կան բնույ թը: 
Այն իրա կա նաց վում   է դաս տի ա րա կու թյան 
ըն թաց քում ար ժե հա մա կար գի մի ջո ցով: 

Այս պես. բա րո յա կան դաս տի ա րա կու
թյու նը ձևա վո րում   է մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մեր, 
հույ զեր ու հա մոզ մունք ներ, գե ղա գի տա կա
նը՝ աշ խար հի և գե ղե ցի կի ըն կալ ման, իսկ 
հոգ ևոր դաս տի ա րա կու թյու նը, ըստ Ի. Պ. 
Պոդ լա սի ի, « դաս տի ա րա կու թյան բա ղադ
րիչ   է, որն ուղղ ված   է մար դու մեջ անան ցա
նե լի ար ժեք նե րի ձևա վոր մա նը»1: Ազ գային 
և հոգ ևոր ար ժեք նե րը տվյալ ազ գի պատ
մու թյունն են՝ նրա ան ցած ճա նա պար հը: 
Առանց պատ մա կան հի շո ղու թյան ժո ղո
վուրդ չկա: 

Հով հան նես Թու մա նյա նը գրում   է. «Ան
ցյա լի պատ մու թյու նը մի լու սա վոր լապ
տեր   է, որ ամեն մի ժո ղո վուրդ ձեռ քին 
պետք   է ու նե նա իր ճամ փեն ան մո լոր գնա
լու հա մար»: 

Անդ րա դառ նա լով ազ գային և հոգ ևոր 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր մա նը դպ րո ցում՝ 
կար ևոր   է վեր հա նել ու սու ցան վող նյու թի 
հիմ քում դր ված նպա տակն ու խն դիր նե րը.

Ն ՊԱ ՏԱԿ ԵՎ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ
Ն ՊԱ ՏԱԿ: Սո վո րո ղը, իմա նա լով ազ

գային ար ժեք նե րի կար ևո րու թյու նը, կա
րո ղա նում   է ճիշտ գնա հա տել դրանք, 
հիմ նա վո րել սե փա կան տե սա կե տը և դրս
ևո րել սեր ու հար գանք ազ գային ար ժեք նե
րի հան դեպ: Սե փա կան ար ժեք նե րի շուրջ 
հա մախմբ վա ծու թյու նը տվյալ ազ գի հո գու 
զո րու թյան և ներ քին ամ րու թյան գրա վա
կանն   է:

ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ 
ա) Կր թա կան 
Ի մա նա 
•  Ազ գի բա րո յա կան, հոգ ևոր, մշա

կու թային, կրո նա կան ու ազ գային 
ար ժեք նե րը, որոնք ձևա վո րում են 
տվյալ հան րու թյան ազ գային դի
մա գի ծը:

 Կա րո ղա նա 
•  բա ցատ րել «ար ժեք» հաս կա ցու

թյունն ու նրա նշա նա կու թյու նը,
•  ն շել ազ գային և հոգ ևոր ար ժեք նե

րը՝ կա տա րե լով ընդ հան րա ցում,
1  Подласый  И.  П.,  Педагогика  начальной  школы, 
Владос, 2008,   էջ 107:

•  գ նա հա տել հա մա մարդ կային ար
ժեք նե րը՝ որ պես այ ցե քարտ ներ
կա յա նա լով հայ րե նի քի սահ ման նե
րից դուրս,

•   հիմ նա վո րել, որ ազ գային և հոգ ևոր 
ար ժեք ներն ու նեն դա րե րի պատ մու
թյուն՝ հաս նե լով մինչև մեր օրե րը,

•  ն պաս տել ճա նա չո ղա կան գի տե լիք
նե րի հարս տաց մա նը, ինք նու րույն 
աշ խա տե լու, հա մե մա տե լու և գնա
հա տե լու կա րո ղու թյանն ու հմ տու
թյա նը,

•   կի րա ռել նյու թի վե րա բե րյալ ստա
ցած գի տե լիք նե րը մեր օրե րում՝ 
մա քուր և անա ղարտ պահ պա նե լով 
ազ գայի նը:

 Հարց ու պա տաս խա նով ստու գել, թե սո
վո րողն ինչ գի տի ազ գային ար ժեք նե րի մա
սին:

բ) Դաս տի ա րակ չա կան 
•  գի տակ ցել իր ազ գային ար ժեք նե

րի նշա նա կու թյու նը, պահ պա նել և 
հպար տա նալ դրան ցով,

•  գ նա հա տել սե փա կա նը՝ զերծ մնա
լով օտա րա մո լու թյու նից,

•   դա սեր քա ղել պատ մու թյու նից, ամ
րապն դել սերն ու հար գան քը սե փա
կան ժո ղովր դի և հայոց եկե ղե ցու 
նկատ մամբ, 

•  արժ ևո րել 
Ø  սե փա կան լե զուն, որ պես ազ

գաս տեղծ ման և ազ գա պահ
պան ման առաջ նային հատ կա
նիշ,

Ø  հա վատ քը, որի մի ջո ցով եկե
ղե ցին մի ա վո րել   է աշ խար հաս
փյուռ հա յու թյա նը, պահ պա նել 
հայ մար դու ազ գային և հոգ ևոր 
նկա րա գի րը, 

Ø  մ շա կույ թը, որը ժո ղովր դի 
ստեղ ծած նյու թա կան և հոգ ևոր 
ար ժեք նե րի ամ բող ջու թյունն   է:

գ) Զար գաց ման. ան հրա ժեշտ   է խո
րաց նել սո վո րող նե րի ինք նու րույն մտա ծո
ղու թյու նը, նրանց մտա հո րի զո նը, հար ցե րի 
մի ջո ցով կենտ րո նաց նել նրանց ու շադ րու
թյու նը, նպաս տել նրանց մտ քի, կամ քի, հայ
րե նա սի րա կան և ազ գային զգաց մունք նե րի 
ամ րապնդ մա նը: 
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Ու շադ րու թյուն դարձ նել հիմ նա կան հաս
կա ցու թյուն նե րին՝ ար ժեք, ազ գային ար ժեք, 
հոգ ևոր ար ժեք, հա մա մարդ կային ար ժեք: 

Ու սուց ման մի ջոց ներ. օգ տա գոր ծել դա
սա գիրք, տետ րեր, նկար ներ, հա մա կար գիչ, 
պրոյեկ տոր, սա հի կա հան դես (slide show), 
ստեղ ծել նե րա ռար կա յա կան և մի ջա ռար կա
յա կան կա պեր՝ « Հայոց պատ մու թյուն», « Հայ 
գրա կա նու թյուն», « Հայոց եկե ղե ցու պատ
մու թյուն» առար կա նե րի հա մա պա տաս խան 
դա սա նյու թե րի հետ զու գա հեռ ներ ան ցկաց
նե լով: 

Ու սուց ման մե թոդ ներ, հնար ներ. զրույց, 
մտագ րոհ, հարց ու պա տաս խան, երկ խո սու
թյուն, ցու ցադ րա կան, գործ նա կան, ինք նու
րույն աշ խա տանք (m –աձև աղյու սակ), խմ
բային աշ խա տանք ու սում նա կան նոր նյու թի 
հետ, սա հի կա հան դես:

 Նյու թի հիմ քում հս տակ դր ված նպա տա
կի ու խն դիր նե րի, ինչ պես նաև կի րառ ված 
մե թո դա կան հնար նե րի ու մի ջոց նե րի շնոր
հիվ աշ խա տանքն ու նե նում   է դրա կան և հա
ջող ված ար դյունք: 

Որ քան   էլ հզոր լի նի թշ նա մին, չի կա րող 
կոր ծա նել այն ազ գը, որի արյան ու գի տակ
ցու թյան մեջ նախ նի նե րի հե ռա վոր կանչն   է, 
որի հան ճա րը աստ վա ծային ահեղ ներշն
չան քով դար ձել   է տա ճար, ջրանցք, ապա
րանք, գիր ու դպ րու թյուն, նկար ու քան դակ, 
մե ղե դի, բա նաս տեղ ծու թյուն և մեծ գի տու
թյուն1: Հայ ժո ղո վուր դը իր երկ րի պատ մու
թյու նը, բա ցի պատ միչ նե րի գր քե րից, բե րա
նա ցի փո խան ցել   է սե րունդ նե րին, ինչ պես, 
օրի նակ, պատ մա կան եր գերն ու ավան դույթ
նե րը, առաս պել ներն ու վի պեր գե րը (Սաս նա 
ծռեր, Սա նա սար և Բաղ դա սար, Մեծ Մհեր, 
Դա վիթ, Փոքր Մհեր և այլն): Մեր բո լոր հե
րոս նե րը՝ իրա կան և առաս պե լա կան, միշտ 
մեզ հետ են, մեր արյան և գի տակ ցու թյան 
մեջ, մեր պար տու թյուն նե րի ու հաղ թա նակ
նե րի, գա լի քի նկատ մամբ մեր սքան չե լի հա
վա տի խոր քե րում: 

Ազ գային ար ժեք նե րի հա մա կար գում 
իրենց ու րույն տեղն ու նեն մեր նախ նի նե
րի կեր տած և պաշ տա մուն քի ար ժա նա ցած 
խաչ քա րե րը: Դրանց հետ մի ա սին նաև հին 
ձե ռագ րե րը, մա գա ղաթ ներն ու գր քե րը, որ
պես ոգե ղեն հարս տու թյուն, որոնք պատ
1  Ա.  Պետրոսյան,  Զրույցներ  հայոց  բնավորության 
մասին, Եր., 2014 թ.,   էջ 218:

կա նում են յու րա քան չյուր հայի: Առանձ նա
հա տուկ խորհր դա նիշ նե րից   է ծի րա նը կամ 
« հայ կա կան միր գը», որը մեր երկ րի ինք նա
տիպ այ ցե քարտն   է: Հա յաս տա նը նաև ցո
րե նի հայ րե նիքն   է: Եվ այս ճշ մար տու թյունն 
ապա ցու ցել   է ռուս մեծ գիտ նա կան, գե նե
տիկ բու սա բան, աշ խար հագ րա գետ Նի կո
լայ Վա վի լո վը: Ակա դե մի կո սը, որը 65 երկր
ներ ընդ գր կող գի տար շավ ներ   է ղե կա վա րել, 
պար զել   է մշա կո վի բույ սե րի առա ջաց ման 
7 կենտ րոն ներ: Այդ 7 կենտ րոն նե րից մե կը 
Հա յաս տանն   է՝ որ պես ցո րե նի հայ րե նիք2: 
Հայ կա կան լեռ նաշ խարհն ան հի շե լի ժա
մա նակ նե րից հայտ նի   է որ պես գոր գա գոր
ծու թյան բնօր րան և կենտ րոն: Եվ ոչ մի այն 
գոր գա գոր ծու թյու նը, այլև կի րա ռա կան ար
վես տի բազ մա թիվ ճյու ղեր հա զա րա մյակ
ներ շա րու նակ ու ղեկ ցել են հայ ժո ղովր դին: 
Հայ կա կան մշա կույ թի ամե նա ճա նա չե լի 
խորհր դա նի շը երկ գա գաթ Արա րատ լե ռան 
պատ կերն   է, այն ամե նուր   է՝ ազ գային ու 
պե տա կան խոհր դա նիշ, նրա շուրջն   է մի ա
վոր ված ողջ հա յու թյու նը: 

Այլ ազ գե րի կող մից ըն դուն ված ար ժեք
նե րը կոչ վում են հա մա մարդ կային ար
ժեք ներ: Օրի նակ՝ Կո մի տա սի, Ա. Խա չատ
րյա նի երաժշ տու թյուն նե րը, Մ. Սա րյա նի, 
Հ. Այ վա զովս կու նկար նե րը, Շ. Ազ նա վու րի 
և այ լոց գոր ծեր, որոնք ոչ մի այն ազ գային, 
այլև հա մա մարդ կային ար ժեք ներ են: Յու
րա քան չյուր ազ գի ար ժեք ներ ամ բող ջաց նե
լով՝ ձևա վոր վում   է տվյալ ընդ հան րու թյան 
ազ գային դի մա գի ծը և դառ նում հիմ նա րար 
ար ժեք: Ազ գային հիմ նա րար ար ժեք ներն են՝ 
ազ գի ծա գում նա բա նու թյու նը, ազ գը՝ որ պես 
հա վա քա կան ամ բող ջու թյուն, հայ րե նի քը՝ 
որ պես ազ գի կեն սա տա րածք, հա վա տը՝ որ
պես ընդ հա նուր հոգ ևոր հայ րե նիք, մի աս նա
կան մշա կույ թը, պե տա կա նու թյու նը և հա սա
րա կա կան հա մե րաշ խու թյան սկզբունք նե րը՝ 
ազա տու թյան և ար դա րու թյան վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցում ներ: 

Ազ գային ար ժեք նե րից կա րե լի   է խո սել՝ 
ան թիվ ու ան հա մար օրի նակ ներ նշե լով, 
բայց առա վել կար ևո րը նոր սերն դի դաս
տի ա րա կու թյունն   է ազ գային ար ժե հա մա
կար գով: Այդ հա մա կար գի հիմ քը պետք   է 
ու նե նա ամեն հայ մա նուկ. իբրև իդե ալ ու
2  Ա.  Պետրոսյան,  Զրույցներ  հայոց  բնավորության 
մասին, Եր., 2014 թ.,   էջ 36:
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նե նա մեր պատ մու թյան մե ծե րին՝ սկ սած 
Հայկ Նա հա պե տից մինչև Ար ցա խյան ազա
տա մար տի հե րոս նե րը: Գերխն դի րը պետք   է 
լի նի աշ խար հով մեկ սփռ ված հա յու թյան 
ազ գա պահ պա նու մը: Ան ցյա լում և այ սօր ու
նե ցած ար ժեք նե րի ճա նա չո ղու թյու նը մեզ 
կա րող   է բե րել ազ գային ար ժե հա մա կար գի 
գի տակց մանն ու գնա հատ մա նը:

 Հոգ ևոր ար ժեք ներ: Հայ իրա կա նու թյան 
մեջ ազ գային և հոգ ևոր ար ժեք ներն ան բա
ժա նե լի են: Դա րե րի ըն թաց քում մեր ազ
գային և հոգ ևոր ար ժեք նե րը մի ա հյուս վել են՝ 
պա հե լով և՛ տար բե րու թյու նը, և՛ նմա նու թյու
նը: Մե կը հա վատն առ Աստ ծուց   է սկ սում, 
մյու սը՝ սե փա կան ժո ղովր դին նվիր վա ծու
թյու նից:

Յու րա քան չյուր հեր թա կան սե րունդ յու
րաց նում   է գա ղա փար նե րի այն հա մա կար
գը, որն ար դեն գո յու թյուն ու նի, և նրան 
տր վում   է դաս տի ա րա կու թյան, մշա կույ թի, 
ավան դույթ նե րի և կրո նա կան քա րոզ չու
թյան մի ջո ցով: Օրի նակ՝ քրիս տո նե ու թյունն 
իր կազ մա վոր ման ըն թաց քում կլա նել   է 
հնա գույն և ժա մա նա կա կից կրոն նե րի բազ
մա թիվ տար րեր, զար գաց ման ըն թաց քում 
ձուլ վել են շատ փի լի սո փա յա կան հայե ցա
կար գեր՝ փոր ձե լով հար մար վել հա սա րա կա
կան փո փո խու թյուն նե րին1: 

Անհ րա ժեշտ   է արժ ևո րել Հայ առա քե
լա կան եկե ղե ցու դե րը հոգ ևոր կյան քի և 
ազ գա պահ պա նու թյան գոր ծում: Ազ գային 
գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ քը Հայ առա քե
լա կան եկե ղե ցու դա վա նանքն   է: Կար ևոր   է 
Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու դա վա նան քի 
հի ման վրա հե ռու մնալ օտա րա մո լու թյու նից2: 
Քրիս տո նե ա կան քա ղա քակր թու թյունն իր 
պատ մու թյան ըն թաց քում ստեղ ծել   է բա ցա
ռիկ կար ևո րու թյուն ու նե ցող եկե ղե ցա կան–
կ րո նա կան խորհր դան շան ներ, նշա նային ու 
պատ կե րագ րա կան ան կրկ նե լի եզա կի նմուշ
ներ: Շատ հա ճախ եկե ղե ցին աշ խար հիկ իշ
խա նու թյանն   է փո խան ցել խորհր դան շան
ներ3: Խորհր դան շան–սր բու թյուն նե րի թվին 
են պատ կա նում Սուրբ Առա քյալ նե րի ու եկե
ղե ցու Սուրբ հայ րե րի մա սունք նե րը՝ ամ փոփ
ված գե ղա զարդ ու ոս կե կուռ մաս նա տու փե

1  http//velsat.net/religioznaya–psixologiya.html
2  www.artsakhert.com>society>item»6...
3  Հ. Դեմոյան, Հայկական ազգային խորհրդանշաններ, 
Եր., 2012 թ.,   էջ 14:

րի մեջ: Մաս նա վո րա պես, Սուրբ   էջ մի ած նի 
գլ խա վոր սր բու թյուն ներն են Լու սա վոր չի 
աջը, ս. Խա չա փայ տը, ս. Նշանն ու Աստ վա
ծա մուխ ս. Գե ղար դը, որոնք օգ տա գործ վում 
են ս. Մյու ռո նի օրհ նու թյան ժա մա նակ4:

 Վաղ հայ կա կան հոգ ևոր մշա կույ թի բնա
գա վառ նե րից   է հայոց լե զուն: Լե զուն տվյալ 
ժո ղովր դի ոչ մի այն ծագ ման կար ևո րա գույն 
ցու ցա նիշն   է, այլև տա լիս   է նրա հե տա գա 
պատ մու թյան ճշգ րիտ ար տա ցո լու մը: Թեև 
այս շր ջա նի մշա կույ թի հետ քե րը սա կա վա
թիվ են (ճար տա րա պե տու թյուն, խե ցե ղեն, 
քա րե և մե տա ղյա իրեր, զար դեր և այլն), 
որով հետև IV– դա րում Հա յաս տա նը հաղ թա
նա կած քրիս տո նե ու թյու նը ոչն չաց րեց շատ 
ար ժեք ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք ու նեն 
մեծ նշա նա կու թյուն5:

 Նա խաք րիս տո նե ա կան հոգ ևոր մշա կույ
թի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը ևս սա կավ 
են, սա կայն եղա ծի հի ման վրա ընդ հա նուր 
պատ կե րա ցում են կազ մում հին հայ կա կան 
կրո նի, ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան և 
հոգ ևոր մշա կույ թի մա սին:

 Հին Հա յաս տա նի մշա կույ թը մի շարք 
աս պա րեզ նե րում հա սել   է բարձր մա կար դա
կի՝ ստեղ ծե լով իր ու րույն, ինչ պես նաև հել
լե նիս տա կան տի պի բազ մա թիվ ար ժեք ներ: 
Նա եղել   է այն հիմ քը, որի վրա հա ջորդ դա
րաշր ջա նում պետք   է զար գա նար հայ կա կան 
միջ նա դա րյան հա րուստ մշա կույ թը6: Հայոց 
պե տա կա նու թյան ան կու մից հե տո հայ ինք
նու թյան, ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան, 
Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան ու պե տա
կա նու թյան վե րա կանգն ման գա ղա փա րի 
դրո շա կա կի րը հան դի սա ցավ Հայ առա քե
լա կան եկե ղե ցին: Դժն դակ պայ ման նե րում, 
լի նե լով օտար տի րա պե տու թյան ու դա վա
նա կան խտ րա կա նու թյան ճն շում նե րի տակ, 
հայ եկե ղե ցին նա խա ձեռ նեց ու հե տա մուտ 
եղավ ազա տագ րու թյան ու ազ գային վե
րածնն դի գոր ծին7:

Յու րա քան չյուր ժո ղովր դի կազ մա վոր
ման հիմ քում դր վում են հա վա տը, լե զուն, 

4  Հ. Դեմոյան, Հայկական ազգային խորհրդանշաններ, 
Եր., 2012 թ.,   էջ 88:
5  Մ. Գ. Ներսիսյան,  Հայ ժողովրդի պատմություն, Եր., 
1985 թ.,   էջ 88:
6  Մ. Գ. Ներսիսյան,  Հայ ժողովրդի պատմություն, Եր., 
1985 թ.,   էջ 99:
7  Հ. Դեմոյան, Հայկական ազգային խորհրդանշաններ, 
Եր., 2012 թ.,   էջ 192:
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ինք նու րույն մշա կույ թը և ան կախ պե տա
կա նու թյան գա ղա փար նե րը: Սրանք դր վել 
են նաև հայոց քրիս տո նե ա կան ազ գային 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման հիմ քում՝ որ

պես հա սա րա կու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
պայ մա նա վո րող նպա տակ ներ:

(Տե՛ս գծա պատ կեր)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԿԻՐ 

ԴՊՐՈՑ 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՔԱՂԱՔԱ-
ԿԱՆ 

ՏՆՏԵ-
ՍԱԿԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱ- 
ՐԱԿԱՆ 

ՍՈՑԻԱ-
ԼԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱԳԻԾ 

ԵԿԵՂԵՑԻ 

ԿՐՈՆ ՀԱՎԱՏ ԼԵԶՈՒ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

(ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ) 

ԱԶԳԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 Հայն ինչ պես միշտ կա ռու ցել   է եկե ղե ցի
ներ, որ պես իրենց լու սա վոր հա վա տի, իրենց 
սուրբ խաչ քա րե րի և իմաս տուն մա տյան նե
րի պա հոց, պա հել   է իր լե զուն, հայի ար ժա
նի սո վո րույթ ներն ու բնա վո րու թյու նը: Ամեն 
գնով փր կել   է որ պես ապ րե լու խորհր դան
շան ներ հան դի սա ցող Հայոց Ոգե ղեն գան
ձե րը: Յու րա քան չյուր հայ իր մեջ պետք   է 
կրի այն հա վա տը, որ ինքն իր նախ նի նե րից 
ստեղ ծա գործ ոգի   է ժա ռան գել, որ իր ժո
ղովր դի տերն   է այ սօր, վա ղը և ընդ միշտ, որ 
ինքն ար ժա նի ազ գի զա վակ   է: Եվ պետք   է 
ար ժա նի լի նի նրա ազ գային և հոգ ևոր գի

տակ ցու թյա նը, նրա վսեմ բնա վո րու թյա նը: 
Ազ գային հոգ ևոր ար ժեք նե րը մեր ժո

ղովր դին հնա րա վո րու թյուն են տվել պահ
պա նե լու իր հայ րե նի քը, հա վա տը, մշա
կույ թը, ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյու նը 
և պե տա կա նու թյու նը վե րա կանգ նե լու գա
ղա փա րը: Մեր ազ գայի նը մեր ժա ռան գու
թյունն   է, և մենք պար տա վոր ենք ճա նա չել և 
պահ պա նել այն անա ղարտ, նրա հիմ քի վրա 
կա ռու ցել նո րը՝ ժա մա նա կա կից աշ խար հում 
դի մագ րա վե լով փոր ձու թյուն նե րին, կրե լով 
նախ նի նե րի և Հայոց եկե ղե ցու օրհ նու թյու նը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ան ձի հո գե բա նու թյան տե սա կան և կի րա ռա կան հար ցեր, ԵՊՀ, Եր., 2016 թ., 280   էջ:
2. Լ. Թոր գո մյան, Ման կա վար ժա կան ար ժե բա նու թյան հի մունք ներ, ուս. ձեռ նարկ, Եր., 2011 թ., 

160   էջ:
3. Լ. Ա. Հա կո բյան, Հա յաս տա նը ար ժեք նե րի հա մաշ խար հային հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րում, 

2014 թ., թիվ 6:
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4.  Под ла сый И. П., Пе да го ги ка на чаль ной шко лы, Вла дос, 2008, ст. 464. 
5. Ա. Պետ րո սյան, Զրույց ներ հայոց բնա վո րու թյան մա սին, Եր., 2014 թ., 316   էջ:
6. Հ. Դե մո յան, Հայ կա կան ազ գային խորհր դան շան ներ, Եր., 2012 թ., 468   էջ:
7. Մ. Գ. Ներ սի սյան, Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն, Եր., 1985 թ., 528   էջ:
8. http//velsat.net/religioznaya–psixologiya.html
9. www.artsakhert.com>society>item»6...

 ФОР МИ РО ВА НИ Е  СИС ТЕ МЫ НА ЦИ О НАЛЬ НЫХ ДУ ХОВ НЫХ ЦЕН НОС ТЕЙ В 
ШКО ЛЕ

Н. ТА ДЕ ВО СЯН

 На ци о наль ные и ду хов ные цен нос ти счи та ют ся од ним из важ ней ших эле мен тов ар
мянс кой го су дарст вен нос ти, кор ни ко то рых ис хо дят из глу би ны ве ков. Каж дый граж да нин, 
предс тав ля ю щий ся внеш не му ми ру (с во ей) сис те мой цен нос тей, ода рен чувст вом на ци о
наль ной гор дос ти и дос то инст ва. На ци о наль ное вос пи та ние куль ти ви ру ет ся в сем ье, ук реп
ля ет ся в шко ле, уз на вая ис то рию на ци и, бла го да ря ко то рой че ло век сох ра ня ет свой на ци о
наль ный ха рак тер и лич ность.

THE FORMATION OF NATIONAL SPIRITUAL VALUES SYSTEM AT SCHOOL 
N. TADEVOSYAN

National and spiritual values are the most significant components of Armenian identity, the 
sources of which date back to the depth of the centuries. Being introduced to the world with its 
system of values, every citizen is given the sense of national pride and dignity. National upbringing 
is initiated in the family, reinforced at school, by getting acquainted with the history of the nation, 
due to which the individual preserves his/her national character and identity.
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ԱՆ ԺԵ ԼԱ ՄՈՎ ՍԻՍՅԱՆ

ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ « ԼԱՌ– ՄԱՐ ԳԱՐ» 
ՊԱՏՄ ՎԱԾ ՔԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 

 Նե րա ծու թյուն
Մեր ժո ղովր դի բազ մա դա րյան պատ մու

թյան ըն թաց քում ազ գի գո յու թյան ան հեր քե լի 
գրա վա կանն են եղել մեր լե զուն, մեր գրերն 
ու մա տյան նե րը, մես րո պա տառ հայե րե նով 
գր ված մեր ան զու գա կան եր գե րը: Հայ ժո
ղովր դի հա մար միշտ   էլ կար ևոր վել   է ազ գա
պահ պան ման գա ղա փա րը: Գաղթ և կո տո
րած, տե ղա փո խու թյուն ներ և եղեռն տե սած 
և դրա հետ ևան քով աշ խար հով մեկ սփռ ված 
հա յու թյան սր տում դեռ մոր մո քում   է ցա վը 
մի լի ո նա վոր ան մեղ զո հե րի: Յու րա քան չյուր 
հայ՝ լի նի թե՛ հայ րե նի քում, թե՛ սփյուռ քում, իր 
հո գում վառ   է պա հում մի լի ո նա վոր հայե րի 
հի շա տա կը և հա տուց ման ար դար պա հան ջի 
հետ պահ պա նում   է նաև վե րա դար ձի հույ սը 
դե պի կո րու սյալ հայ րե նիք: Այ սօր վա դպ րո
ցա կա նը վաղ վա քա ղա քա ցին   է, քա ղա քա
գե տը, ազ գի պաշտ պա նը, և աճող սերն դի 
հայ րե նա սի րա կան, հայե ցի դաս տի ա րա կու
թյու նը շատ կար ևոր   է հատ կա պես աշ խար
հաս փյուռ հա յու թյան հա մար: Այս տե սա կե
տի հա մար ան փո խա րի նե լի դեր ու նի Ակ սել 
Բա կուն ցի « Լառ–Մար գար» պատմ ված քի 
ու սու ցու մը: Ընդ հան րա պես պատ մա հայ րե
նա սի րա կան թե մա նե րով գր ված գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի և հատ կա պես 
կո րու սյալ հայ րե նի քի թե մայով գր ված այս 
բարձ րար ժեք գրա կան եր կի ճիշտ ու սու ցու
մը ան ջն ջե լի և ան փո խա րի նե լի դեր կա րող   է 
ու նե նալ դպ րո ցա կան նե րի աշ խար հա ճա նա
չո ղու թյան, ան հա տի հա մա կող մա նի զար
գաց ման ազ գային և պատ մամ շա կու թային 
ար ժեք նե րի գոր ծում, կն պաս տի սո վո րող նե
րի ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վոր մա նը: 

Դա սի պլան
 Դա սի թե ման՝ «Ակ սել Բա կուն ցի « Լառ– 

Մար գար» պատմ ված քի ու սու ցու մը
 Դա սի նպա տա կը՝ 
1. ԱԿԱ ԴԵ ՄԻ Ա ԿԱՆ
1. Պատմ ված քի դի պա շա րի մեկ նար կում: 
2. Գլ խա վոր հե րո սի կերտ ման առանձ նա

հատ կու թյան բա ցա հայ տում: 

3. Լառ– Մար գա րի կեր պա րի հո գե բա նա
կան վեր լու ծու թյուն: 

2. ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ
1. Ինք նու րույն, վեր լու ծա կան, տրա մա բա

նա կան և հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն
նե րի զար գա ցում: 

2. Որո նո ղա կան– հե տա զո տա կան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմտու թյուն նե րի զար գա ցում: 

3. Ազ գային ժո ղովր դա կան բնա վո րու թյան 
ազ գա պահ պան ման գա ղա փա րի արժ ևո րում: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ դա սա գիրք, 
բնագ րեր, գրա կա նու թյան տետ րեր, պաս
տառ ներ: 

Ցու ցադ րա կան նյու թեր՝ հա մա կարգ
չային խտաս կա վա ռակ 

Ին տեգր վող առար կա ներ՝ 
« Պատ մու թյուն», «Աշ խար հագ րու թյուն», 
« Հայոց լե զու», «Ե րաժշ տու թյուն» (մի ջա ռար
կա յա կան)

 Դա սի ըն թաց քը:
Խ թա նում: Քայլ 1: Բաց հար ցեր.
1. Ի՞նչ եք հաս կա նում՝ կո րու սյալ հայ րե նիք 

ասե լով: 
2. Ի՞նչ եք զգում Արևմ տյան Հա յաս տան 

ասե լիս: 
3. Ինչ պե՞ս կո րա կեք Եղեռ նի եր ևույ թը: 
4. Ի՞նչ ար տա հայ տու թյուն ներ գի տեք, 

որոնք խորհր դան շում են Հա յաս տա նը: 
5. Արդյո՞ք պետք   է մո ռա նալ կո տո րա ծի 

մա սին: 
6. Ի՞նչ կտան մեզ մո ռա ցու մը և հի շո ղու

թյու նը: 
7. Եթե գնայիք Արևմ տյան Հա յաս տան, 

ի՞նչ կա նե իք: 
Քայլ 2: Ունկնդ րել « Կի լի կի ա» եր գը Լու

սի նե Զա քա րյա նի կա տար մամբ և դի տել տե
սագ րու թյու նը: 

Հանձ նա րա րել ազատ շա րադ րանք. ին չի՞ 
մա սին   է եր գը, ի՞նչ տրա մադ րու թյուն   է արթ
նաց նում այն, ին չի՞ մա սին   էինք խոր հում եր գը 
ունկնդ րե լիս (պատ կեր, հի շո ղու թյուն, տե սա
րան): 
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Կար դում են շա րադ րան քը, ամ փո փում 
հիմ նա կան գա ղա փա րը: 

Իմաս տի ըն կա լում:
 Քայլ 3: Գրա կան խմ բակ– դա սա րա նը 

բա ժա նել 5– հո գա նոց չորս խմ բե րի, յու րա
քան չյուր խմ բի ան դամ նե րին բա ժա նում ենք 
թեր թիկ ներ, որ տեղ գր ված   է կա տար վող 
աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու նը: 

1. Վա րող: Մշա կում   է հար ցեր, որոնք 
պետք   է քն նարկ ման դնել խմ բում: 

2. Լու սա բա նող: Եր կու աշա կերտ ըն թեր
ցում են և լու սա բա նում խմ բի ան դամ նե րի 
հա մար պատմ ված քի տվյալ հատ վա ծը: 

3. Կա պակ ցող: Հանձ նա րար վում   է կա
պեր գտ նել այս պատմ ված քի և իրա կան 
աշ խար հի ու գրա կան այլ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի միջև, այ սինքն՝ ըն թեր ցած նյու թը 

շաղ կա պել ան ձնա կան և իրա կան կյան քի 
հետ: 

4. Նկա րող: Նկա րում   է որ ևէ   էս քիզ կամ 
խորհր դա նիշ՝ պատմ ված քի հետ կապ ված: 

5. Ամ փո փող: Գրան ցում և ներ կա յաց
նում   է ըն թեր ցած նյու թի հա մա ռո տագ րու
թյու նը, խմ բի քն նար կած հար ցե րը և կար
ծիք նե րը: 

Խմ բե րը ներ կա յաց նում են իրենց պաս
տառ նե րը, լսում են ամ փո փում նե րը՝ հար ցեր 
ուղ ղե լով մի մյանց: 

Քայլ 4: Կեր պա րի վեր լու ծու թյան գծա
գիր: (10 րո պե)

Կշ ռա դատ ման փու լի հա ջորդ քայ լը նպա
տա կա հար մար   է ամ փո փել կեր պա րի վեր
լու ծու թյան գծագ րով: 

Կեր պա րի վեր լու ծու թյուն

 Լառ– Մար գա րը ոչ մի այն հայ գյու ղա
ցու, այլև հայ մար դու կեր պա րի ընդ հան րա
ցումն   է, որին ան դրա դար ձել   է նաև Հա մաս
տե ղը: 

Ն րա հա մար ամե նից մեծ հա ճույ քը այ
գին ու ար տե րը ջրելն   էր։ Երբ բո բիկ, ար ևից 
խանձ ված ոտ քե րով քայ լում   էր առ վի եզեր
քով, բա հով ճյու ղե րը առ վից դեն գցում, որ 
ջրի հո սան քը սա հուն լի նի, Լառ– Մար գա րին 

այն պես   էր թվում, թե ջրի պա պակ ար տերն 
ու ծա րավ այ գի նե րը տապ արած իրեն են 
սպա սում1։ 

Ամ փո փե լով հա մա գոր ծակ ցային խմ բե րի 
աշ խա տան քը՝ ան ցնում ենք կշ ռա դատ ման 
փու լին: 

1  Ակսել Բակունց, Պատմվածքներ, Եր., 2013 թ.,   էջ 11–18:
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Կշ ռա դա տում: 
Քայլ 5: Եռաթև աղյու սակ

Ընդ հան րու թյուն ներ Տար բե րու թյուն ներ

Եր կուսն   էլ գաղ թա կան ներ   էին, 
կորց րել   էին զա վակ ներ, հայ րե
նի տուն: 
Եր կուսն   էլ ծի րան   էին բե րել որ
պես հայ րե նի քի խորհր դա նիշ։ 
Եր կուսն   էլ ապա գայի հույ սը կա
պում   էին իրենց տղա թոռ նի կի 
հետ։ 
Եր կուսն   էլ քչա խոս   էին, ազ նիվ, 
ար դար աշ խա տան քով ապ րող, 
հարգ ված։

Հազ րո Լառ–Մար գար

Բե րել   էր ծի րա նի փող
 Վե րա դար ձի հույ սը
 չէր կորց նում, երա զում   էր 
գնալ իր ծնն դա վայ րը.
« Հաղ մը եր թամ տե սու
թյուն մըր սա րե րում...»

Բե րել   էր ծի րա նի կուտ
 Հույս չու ներ
 վե րա դառ նա լու 
Ե րա զում   էր ոչ թե կորց
րած ծնն դա վայր վե րա
դառ նա լու այլ նոր բնա
կա վայ րե րում ար մատ ներ 
ձգե լու մա սին։

Քայլ 6: Կրկ նա կի գրա ռում նե րի օրա գիր
Դո՛ւրս գրեք ձեզ դուր եկած հատ վա ծը: Ի՞նչ եք հի շում այս նյու թի հետ կապ ված: 

Լառ–Մար գա րի փոք րիկ ջրա կա լած աչ քե
րում փայ լա տա կում   էր մի մեծ հրճ վանք, երբ 
գար նան ջր տու քին առ վի բան դը սար քե լու 
հա մար դպ րո ցի մո տով   էր ան ցնում և ցե խա
պա տի ճեղ քից նա յում, թե ինչ պես են դպ րո
ցի բա կով վազվ զում երե խա նե րը, և նրանց 
հետ խա ղում   էր Թո րո սի կը։ Իսկ դպրո ցից 
քիչ հե ռու իրենց տան առաջ ծի րա նու տուն
կերն   էին ձգ վում ար ևի տակ....

Ո՞րն   է գլ խա վոր ասե լի քը: 
Ի՞ն չը կփո խե իք: 
Ի՞նչ հար ցեր մնա ցին ան պա տաս խան:

 
Օ րի նակ` Ոչինչ չէ ի փո խի: 
Ան պա տաս խան մնաց, թե ին չու Լառ– Մար
գա րը շտա պեց բա նա լի նե րը ձգել ծո վը։

 Քայլ 7: Անդ րա դարձ –ինք նագ նա հա
տում, փո խա դարձ գնա հա տում:

 Քայլ 8: Տնային աշ խա տանք.
1. Դուրս գրել խոս քի պատ կե րա վոր ման 

մի ջոց նե րը (փո խա բե րու թյուն, հա մե մա տու
թյուն):

2. « Քա ռա բա ժան1» մե թո դով գրել. 

Ի՞նչ տե սա Ի՞նչ զգա ցի

Ի՞նչ լսե ցի Ի՞նչ պատ կե րաց րի

1  Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ,  հնարներ, 
Վանաձոր, 2008 թ.,   էջ 8, 74:

Այս պի սով՝ կա րող ենք ասել, որ Բա կուն
ցը « Լառ– Մար գար» պատմ ված քում առաջ   է 
քա շել կյան քի վե րած նու թյան գա ղա փա րը, 
որն ար տա հայտ վում   է ծի րա նի կո րիզ նե
րի մի ջո ցով, ինչն   էլ խորհր դան շում   է կորս
ված հայ րե նի քը՝ Արևմ տյան Հա յաս տա նը: 
Արևմ տյան Հա յաս տա նից իր հետ բե րած 
կո րիզ նե րը նոր հո ղի մեջ՝ Ար ևե լյան Հա յաս
տա նում, պի տի դառ նար հայ ժո ղովր դի հա
րատ ևու թյան առ հա վատ չյան: 
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, հնար ներ, ք. Վա նա ձոր, 2008 թ.,   էջ 8, 74:
2. Սու րեն Աղա բա բյան, Ակ սել Բա կունց, Եր., 1963 թ.,   էջ 159–169:
3. Ակ սել Բա կունց, Պատմ վածք ներ, Եր., 2013 թ.,   էջ 11–18:
4. Ազատ Եղի ա զա րյան, Հայոց նո րա գույն գրա կա նու թյուն, Եր., 2004 թ.,   էջ 228:

TEACHING THE NOVEL “LAR MARGAR” BY AKSEL BAKUNTS AT SCHOOL
A. MOVSISYAN 

During the centuries–old history of our nation our language, writings, manuscripts and in
comparable songs have always been the undeniable pledge of our nation’s existence. Armenians 
who have seen migration, slaughter, displacement and genocide still sorrow the pain of millions 
of innocent victims. Today’s student is our tomorrow’s citizen, politician, our nation’s defender, 
so their patriotic upbringing is very important, especially for diaspora. From this point of view 
the novel «Lar Margar» by Aksel Bakunts has an irreplaceable role. In fact, writings on patriotic 
theme, especially about the lost country as in this novel, can have a great role in students’ idealogy 
and all–round development. It will contribute to the formation of students’ value system. Modern 
ITs give us an opportunity to provide teaching visual methods and relations between different 
subjects, as well as to study the teaching material thoroughly. To realize teaching goals besides 
speech methods teacher should also use different methods and technologies. Among the teaching 
materials used in literature plan the novel «Lar Margar» by Aksel Bakunts plays a particular role.

И ЗУ ЧЕ НИЕ РАСС КА ЗА А. БА КУН ЦА « ЛАР– МАР ГАР» В ШКО ЛЕ 
А. МОВ СИ СЯН 

На про тя же нии мно го ве ко вой ис то рии на ше го на ро да не ос па ри мым за ло гом су щест во
ва ния на ции был наш язык, на ша пись мен ность, кни ги, на ши нес рав не ные пес ни, на пи
сан ные ме е ро повс ки ал фа ви том.И дея сох ра не ния на ции всег да име ло важ ное зна я е ние для 
ар мянс ко го на ро да.Серд ца ар мян, пе ре жив ших миг ра цию и рез ню, пе ре се ле ние и ге но цид, 
вс ледст вие че го разб ро сан ных по все му ми ру, ещё ис тер жа ны бол ью за мил ли о ны не вин ных 
жертв; каж дый ар мя нин будь на ро ди не или за ру бе жам , в ду ше свя то чтит па мять по гиб ших 
ар мян, тре бу ет сп ра вед ли во го воз мез ди я, про дол жа ет на де ять ся на воз мез ди я, про дол жаст 
на де ят ся на возв ра ще ние на по те рян ную ког да– то ро ди ну.Сов ре мен ный уче ник –е то граж
да нин бу ду ще го, ето дип ло мат, за щит ник на ро да, и пат ри о ти я е е кое вос пи та ние рас ту ще го 
по ко ле ния очень важ но осо бен но для ар мян , рас се ян ных по все му ми ру.С этой точ ки зре ния 
не за ме ни мую роль име ет изу че ние расс ка жа Ак се ля Ба кун ца «» Лар– Мар гар».П ра виль ное 
изу че ние ли те ра тур ных про из ве де ний на ис то ри ко– пат ри о ти че е кие те мы и, в осо бен нос
ти, на те мы по те рян ной ро ди ну , как дан ное вы со ко це ни мое про из ве де ни е, мо жет сыг рать 
роль в поз на ни се ок ру жа ю ще го ми ра уш коль ни ков, в де ле всес то рон не го раз ви тия на ци ол
наль ных и куль тур ных цен нос тей лич нос ти, бу дет спо собст во вать фор ми ро ва нию и сис те
ма ти за ции нра ви вен ных цен нос тей уча щих ся. Сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
да ют ши ро кую воз мож ность для обес пе че ни я ма те ри а ла .Д ля дос ти же ния це лей в обу че нии 
учи тель дол жен вмес те с ре че вы ми мет ро да ми ис поль зо вать так же дру ше раз но об раз ные 
ме то ды и тех но ло ги и.С ре ди и зу че ние по вес ти Ак се ля Ба кун ца « Лар– Мар гар».
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ԳՈ ՀԱՐ ԲԱ ՐԱԿՅԱՆ

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԸ ՈՐ ՊԵՍ ՀԱՅ ԿՈՄ ՊՈ ԶԻ ՏՈ ՐԱ ԿԱՆ 
ԴՊ ՐՈ ՑԻ ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ

«Ե րաժշ տու թյուն» առար կայի ծրագ րով 
Կո մի տա սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը աշա
կերտ նե րը ու սում նա սի րում են առա ջի նից 
յո թե րորդ դա սա րան նե րում: « Կո մի տա սը 
որ պես հայ կոմ պո զի տո րա կան դպ րո ցի 
հիմ նա դիր» աշ խա տան քում ներ կա յաց
ված   է Կո մի տա սի կյանքն ու գոր ծու նե ու
թյու նը: Պատմ վում   է, թե ինչ ճա նա պարհ   է 
ան ցել Կո մի տա սը՝ աշ խար հին ներ կա յաց
նե լու հայոց եկե ղե ցա կան և աշ խար հիկ 
երաժշ տու թյու նը, նրա ծա գու մը և կազ մու
թյու նը:

Կո մի տա սի առա քե լու թյունն   էր մո ռա
ցու մից փր կել, բյու րե ղաց նել հայ կա կան ժո
ղովր դա կան եր գը, միջ նա դա րյան հոգ ևոր 
եր գար վես տը և այս վե մե րի վրա   էլ հիմ նադ
րեց ազ գային կոմ պո զի տո րա կան դպ րո ցը:

Սո ղո մոն Գևոր գի Սո ղո մո նյա նը ծն վել   է 
1869 թ. սեպ տեմ բե րի 26 –ին Թուր քի այի 
Քյո թա հի ա (Կու տի նա) քա ղա քում: Սո ղո մո
նի հայ րը՝ կոշ կա կար Գևորգ Սո ղո մո նյա նը, 
իր ար հես տով հա զիվ կա րո ղա ցել   է ցա մաք 
հաց վաս տա կել: Թե՛ հայ րը, թե՛ հո րեղ բայ
րը եր գել են իրենց քա ղա քի Ս. Թե ո դո րոս 
եկե ղե ցում: Հայրն ու նե ցել   է նաև բա նաս
տեղ ծա կան շնորհք. հո րի նել   է թուր քա կան 
մի քա նի եղա նակ ներ: Մեկ տա րե կան հա
սա կում Սո ղո մո նը զրկ վում   է մո րից: Այդ 
ժա մա նակ մայ րը՝ Թա գու հի Հով հան նի
սյա նը, ըն դա մե նը 17 տա րե կան   էր: 1876 թ. 
յոթ տա րե կան Սո ղո մո նին հայ րը հանձ
նում   է տե ղա կան քա ռա մյա հայ կա կան 
վար ժա րան: 

11 տա րե կան հա սա կում Սո ղո մո նը որ
բա նում   է: Նրա ման կու թյունն ան ցնում   է 
զր կանք նե րով: Երե խայի ուս ման և դաս տի
ա րա կու թյան մա սին հոգ   է տա նում հո րա
կան տա տը՝ Մա րի ա մը:

1881 թ. Գևորգ վար դա պետ Դեր ձա կյա
նը   էջ մի ա ծին   էր գնում՝ եպիս կո պոս ձեռ
նադր վե լու: Գևորգ Դ կա թո ղի կո սը Դեր
ձա կյա նին հանձ նա րա րել   էր իր հետ բե րել 
լավ ձայն ու նե ցող մի տղա՝ ճե մա րա նում 

սո վո րե լու հա մար: Դեր ձա կյանն իր հետ 
տա նում   է Սո ղո մո նին: Տա կա վին մա նուկ, 
Սո ղո մոնն աչ քի   էր ըն կել գե ղե ցիկ ու դու րե
կան ձայ նով: Երբ Սո ղո մո նին բե րում են   էջ
մի ա ծին և ներ կա յաց նում կա թո ղի կո սին, 
Գևորգ Դեր ձա կյա նը տես նում   է, որ տղան 
իր հար ցե րին թուր քե րեն   է պա տաս խա նում: 
Կա թո ղի կո սի հար ցու մին, թե ին չու հայե րեն 
չգի տի, տղան վս տա հու թյամբ պա տաս խա
նում   է, թե հենց դրա հա մար   էլ իրեն բե րել 
են   էջ մի ա ծին, որ մայ րե նի լե զուն սո վո րի, 
բայց հայտ նում   է, որ հայե րեն եր գել գի տի 
ու կա թո ղի կո սի հրա մա նով սկ սում   է հայե
րե նով մի շա րա կան եր գել:

Այդ օր վա նից կա թո ղի կո սը հանձ նում   է 
Սո ղո մո նին բարձր դա սա րա նի մի քա նի 
աշա կերտ նե րի, որ նրան շու տա փույթ հայե
րեն սո վո րեց նեն: Մայր տա ճա րում փոք րի
կին միշտ կանգ նեց նում   էին կա թո ղի կո սի 
բազ կա թո ռի մոտ, որ շա րա կան ներ եր գեր: 
Գևոր գյան ճե մա րան ըն դուն վե լու առա ջին 
իսկ ամիս նե րին Սո ղո մոնն աչ քի   էր ընկ նում 
իր բա ցա ռիկ ըն դու նա կու թյուն նե րով: Ար
դեն 5–րդ դա սա րա նում առանց որ ևէ դժվա
րու թյան նա գրի   էր առ նում ամե նա բարդ 
եղա նակ ներ:

Սո ղո մո նը 2–րդ դա սա րա նի աշա կերտ   է 
լի նում, երբ նրա դա սըն կեր նե րից մե կը բա
րե կեն դա նին նրան հյուր   է տա նում իրենց 
գյուղ, որ տեղ նա առա ջին ան գամ լսում   է 
հայ ժո ղովր դա կան երգ: Մինչ այդ Սո ղո մո նը 
չգի տեր, թե ինչ   է ժո ղովր դա կան եր գը. այն, 
որն ապա գա յում նրա ար վես տի հիմ նա քա
րը պի տի լի ներ: Ան մի ջա պես ձայ նագրում   է 
լսած եր գը, խնդ րում   է ու րիշ եր գեր   էլ եր գեն 
ու դար ձյալ ձայ նագ րում   է: Հմայ ված հայ րե
նի ժո ղովր դա կան եր գով՝ շր ջում   է գյու ղից 
գյուղ, ձայ նագ րում ժո ղովր դա կան բազ մա
թիվ եր գեր՝ իրենց տար բե րակ նե րով: Փակ
վե լով իր ան շուք խցում՝ նա գի շեր ու ցե րեկ 
զբաղ վում   էր այդ եր գե րի ու սում նա սի րու
թյամբ, գրի   էր առ նում ամե նայն ման րա
մաս նու թյամբ:
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Տա րի նե րի ըն թաց քում Սո ղո մոնն ավե լի 
ու ավե լի   է հմ տա նում, սա կայն հայ կա կան 
նո տագ րու թյան նեղ սահ ման նե րը չէ ին կա
րող բա վա րա րել երաժշ տու թյան կրա կով 
լցված Սո ղո մո նին: Ճե մա րա նի ու սու ցիչ նե
րից բա նաս տեղծ Հով հան նես Հով հան նի
սյա նը, նկա տե լով նրա առանձ նա հա տուկ 
ըն դու նա կու թյուն նե րը և երաժշ տու թյան 
հան դեպ ու նե ցած բուռն փա փա գը, Ռու
սաս տա նից բե րել   է տա լիս մի քա նի երաժշ
տա կան դա սագր քեր: Առա ջին ան գամ Սո
ղո մո նը սկ սում   է ծա նո թա նալ եվ րո պա կան 
ար վես տի հետ, և այդ օր վա նից նրա մեջ 
առաջ   է գա լիս վառ ցան կու թյուն՝ տի րա պե
տե լու եվ րո պա կան երաժշ տու թյա նը:

1890 թ. հու նի սի 9 –ին Սո ղո մո նը ձեռ
նադր վում   է ավագ սար կա վագ:

1893 թ. ավար տե լով ճե մա րա նի լրիվ 
դա սըն թա ցը՝ ձեռ նադր վում   է աբե ղա՝ ստա
նա լով Կո մի տաս անու նը՝ 7–րդ դա րի եկե ղե
ցա կան գոր ծիչ, եր գաս տեղծ Կո մի տաս Աղ
ցե ցու պատ վին: Նշա նակ վում   է Գևոր գյան 
ճե մա րա նի երաժշ տու թյան ու սու ցիչ:

1895 թ. Կո մի տաս աբե ղան ստա նում   է 
վար դա պե տի կո չում: Նույն թվա կա նին կա
թո ղի կոս Խրի մյա նի կար գադ րու թյամբ Կո
մի տա սը մեկ նում   է Թիֆ լիս՝ Ներ սի սյան 
դպ րո ցում ու սու մը շա րու նա կե լու հա մար: 
Այս տեղ նա ու սա նում   է կոմ պո զի տոր և խմ
բա վար Մա կար Եկ մա լյա նի մոտ: Դեռևս 
մեկ տա րին չլ րա ցած ՝ վե րա դառ նում   է   էջ
մի ա ծին և շա րու նա կում   է ու սում նա սի րել 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան եկե ղե ցա կան 
եղա նակ նե րը: Նա մտա ծում   էր Գեր մա
նի ա գնա լու մա սին: Կո մի տա սը կա թո ղի կոս 
Խրի մյա նի հա մա ձայ նու թյամբ դի մում   է մե
ծա հա րուստ բա րե գործ Ալեք սանդր Ման թա
շյա նին: Վեր ջինս հա մա ձայ նում   է երեք տա
րով հո գալ նրա ուս ման ծախ սե րը:

1896 թ. Կո մի տա սը մեկ նում   է Բեռ լին, 
ըն դուն վում   է Ռի խարդ Շմիդ տի կոն սեր
վա տո րի ան: Շատ կարճ ժա մա նա կում սո
վո րում   է գեր մա նե րեն և կա տա րե լա պես 
ու սում նա սի րում   է հար մո նի այի դա սըն
թա ցը: Հմուտ ման կա վարժ Շմիդ տը ան մի
ջա պես նկա տեց երի տա սար դի նե րու ժը ոչ 
մի այն որ պես երաժշ տի, այլև մարդ կային 
առա քի նու թյուն նե րի առու մով: Նրանք բա
րե կա մա ցան: Մայր աթոռ ս.   էջ մի ած նի ճե
մա րա նի տե սուչ Կա րա պետ Կոս տա նյան

ցին հղած նա մա կում Կո մի տա սը գրել   է. 
« Շա բա թա կան եր կու ան գամ, փո խէ փոխ, 
իմ ու սուց չա պետ նե րիս մոտն եմ ճա շում . 
նո ցա ըն տա նի քի մեջ ազատ մուտք ու նիմ»1: 
Բա ցի այդ՝ Շմիդ տը Կո մի տա սին հա ճա խա
կի նվի րում   էր օպե րային ներ կա յա ցում նե
րի, սիմ ֆո նիկ հա մերգ նե րի տոմ սեր: Կա
րե լի   է պատ կե րաց նել, թե Կո մի տա սի պես 
զգա յուն սր տի տեր մար դու վրա ինչ պես   էր 
ազ դում օպե րա նե րի, սիմ ֆո նի ա նե րի հն
չյու նային հրա վա ռու թյու նը: Կոն սեր վա
տո րի ա յում Կո մի տասն աչ քի   է ընկ նում իր 
ար տա կարգ երաժշ տա կան ըն դու նա կու
թյուն նե րով՝ վայե լե լով բո լոր պրո ֆե սոր նե րի 
առան ձին սերն ու հար գան քը: Մեկ տար վա 
ըն թաց քում այն քան առաջ   է ընկ նում, որ 
ինքն   է դա սա վան դում որոշ առար կա ներ: 
Ահա թե ինչ   է գրել Ար շակ Չո պա նյա նը. 
« Հայ կա կան նվա գայ նու թյու նը եվ րո պա կան 
տա րա զի մեջ արևմ տյան աշ խար հին ծա նո
թաց նե լու հա մար պետք   է խո րա պես ճա նա
չել արևմ տյան գի տու թյու նը: Եվ այս բարդ, 
այս վիթ խա րի գոր ծի հա մար ան հրա ժեշտ   է 
ու նե նալ հմ տո րեն զար գա ցած բա նաս տեղ
ծի և ստեղ ծա գործ երաժշ տի տա ղանդ… Կո
մի տաս վար դա պետն ու նի այդ բո լո րը: Ահա 
թե ին չու Կո մի տա սի եր գե րի յու րա քան չյուր 
հն չյուն, պաու զա այդ քան հա գե ցած   է և 
իմաս տա վոր ված: Որ քա՜ն նր բա գեղ   է և ազ
դու վար դա պե տի գր չի յու րա քան չյուր հար
վա ծը, խա զը»2: Բեռ լի նում ու սա նե լու տա
րի նե րին Կո մի տա սը հո րի նել   է եր գեր նաև 
գեր մա նա ցի բա նաս տեղծ նե րի խոս քե րով: 
Հա մա ձայն իր կո չու մին՝ Կո մի տա սը չա րին 
պա տաս խա նում   էր բա րով: Կո մի տա սը, 
հայ ու ռուս ու սա նող նե րից կազ մած երգ
չախմ բով, Ժն ևում հա մերգ տվեց Վա նա սո
վյալ նե րի օգ տին: Եվ սա մի ակ դեպ քը չէր: 
Եթե քր դե րը ան խնա կո տո րում   էին ան զեն 
հայե րին, ապա Կո մի տա սը գրի   էր առ նում, 
ու սում նա սի րում, մի ջազ գային գի տա ժո ղով
նե րում ներ կա յաց նում քր դա կան ժո ղովր
դա կան սի րային եր գե րը, որոնք հե տա գա
յում դար ձան վար դա պե տի ավար տա կան 
թե զի առար կան: Հա յաս տա նը կա րո տած 
Կո մի տա սը Բեռ լի նում շա րու նա կում   էր մշա
կել, բազ մա ձայ նել հայ կա կան եր գե րը և ու
ղար կել հայ րե նիք՝ տպագ րե լու, կա տա րե լու: 
1  Դանիել Երաժիշտ, Կոմիտասը և այլ մեծեր,   էջ 5: 
2  Դանիել Երաժիշտ, Կոմիտասը և այլ մեծեր,   էջ 7:
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Նույ նիսկ նա մա կով կա տա րո ղա կան ցու
ցում ներ   էր տա լիս Ս.   էջ մի ած նի երգ չախմ
բին: Ուր   էլ լի ներ Կո մի տա սը, Հա յաս տանն 
իր սր տում   էր:

1899 թ. Կո մի տա սը ավար տում   է 
երաժշտա կան բարձ րա գույն կր թու թյան 
դա սըն թա ցը, հա րուստ երաժշ տա կան գի
տե լիք նե րով վե րա դառ նում   է   էջ մի ա ծին և 
նշա նակ վում   է ճե մա րա նի երաժշ տու թյան 
դա սա խոս: Հաս տատ վե լով   էջ մի ած նում՝ 
ոգ ևո րու թյամբ հա վա քում   է ժո ղովր դա կան 
եր գեր, որոնք դառ նում են նրա թե՛ ստեղ ծա
գոր ծու թյան, թե՛ գի տա կան հե տա գա ու սում
նա սի րու թյան նյու թը: Մի քա նի տա րի ան ց 
Կո մի տասն ար դեն երաժշ տա կան այն պի սի 
մե ծու թյուն   էր Անդր կով կա սում, որին բո լոր 
կող մե րից դի մում   էին, և որն իր հե ղի նա կա
վոր խոսքն   էր ասում երաժշ տա կան բազ մա
պի սի խն դիր նե րի մա սին: Շնոր հիվ Կո մի
տա սի՝ այդ շր ջա նում   էջ մի ա ծի նը դառ նում   է 
հայ կա կան երաժշ տու թյան ճա նաչ ված 
կենտ րոն: Մ. Աբե ղյա նի հետ նա սկ սում   է 
զբաղ վել հայ ժո ղովր դա կան խա ղիկ նե րի 
հա վաք մամբ: Կո մի տա սը հա վա քագ րում 
և մշա կում   է 3–4 հա զար ժո ղովր դա կան 
եր գի եղա նակ: Նա, մշա կե լով հան դերձ, 
ձգտում   էր ըստ ամե նայ նի չհե ռա նալ բնիկ 
ժո ղովր դա կա նից: Կո մի տա սի կազ մա կեր
պած հա մերգ նե րը   էջ մի ած նի մայր տա ճա
րում և Գևոր գյան ճե մա րա նում մեծ ու շադ
րու թյան են ար ժա նա նում, նրա համ բավն   է՛լ 
ավե լի   է տա րած վում: Չբա վա րար վե լով   էջ
մի ած նի իր հա մերգ նե րով՝ Կո մի տա սը ցան
կա նում   է հայ ժո ղովր դա կան և հոգ ևոր եր
գե րը հն չեց նել նաև ու րիշ բե մե րից: Նա իր 
հա մերգ նե րով, զե կույց նե րով և դա սա խո
սու թյուն նե րով հան դես   է գա լիս Թիֆ լի սում, 
Փա րի զում, Գեր մա նի ա յում, Շվեյ ցա րի ա յում, 
Վե նե տի կում: Ահա այդ հա մերգ նե րի ար ձա
գանք նե րը, որ տեղ են գտել շվեյ ցա րա կան 
մա մու լում: « Կո մի տա սը մի խո րա գի տակ 
երաժշ տա գետ   է, հե տաքրք րա կան մի ան
ձնա վո րու թյուն, որը հա վա քել   է բազ մա թիվ 
ժո ղովր դա կան եր գեր՝ դուրս ձգե լով այդ 
եր գե րից այն, ինչ օտար ծա գում ու նի: Այդ 
եր գե րը, որ Կո մի տա սը ներ դաշ նա կել   է մեծ 
ար վես տով, մեզ են հա սել հին դա րե րից»1: 
Տա րի ներ շա րու նակ Կո մի տա սը հա վա քում, 

1  Ռուբեն Թերլեմեզյան, «Կոմիտաս»,   էջ 43:

ներ դաշ նա կում և ու սում նա սի րում   էր հայ 
եր գե րը, շա րու նա կում   էր խա զե րի ու սում
նա սի րու թյու նը, զբաղ վում հայ երաժշ տա
կան կյան քի այլ ևայլ հար ցե րով:

Ար տա սահ մա նից վե րա դառ նա լուց հե տո 
Կո մի տասն իրեն վերջ նա կա նա պես նվի
րում   է ժո ղովր դա կան եր գի, շա րա կան նե րի 
և խա զե րի ու սում նա սի րու թյա նը:   Էջ մի ած
նում ապ րած ամ բողջ ժա մա նա կաշր ջա նում 
շր ջում   է գյու ղե րը և հա վա քում ժո ղովր
դա կան եր գեր: Կո մի տա սը գրի   է առ նում 
նաև թուր քա կան, իրա նա կան և քր դա կան 
եղա նակ ներ, որոնք շատ ան հրա ժեշտ   էին 
իր ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար: Կո մի
տա սը շուրջ 25 տա րի ապ րեց   էջ մի ած նում, 
իր երի տա սար դա կան կյան քի ոս կի օրերն 
ան ցկաց րեց վա նա կան մթ նո լոր տում, ապ
րեց հա մեստ, ան շուք ու սա կա վա պետ: Այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում նա գրի առավ 4000 
ժո ղովր դա կան եր գեր, մի ա ժա մա նակ մշա
կեց և դաշ նա կեց բազ մա թիվ ժո ղովր դա կան 
եր գեր, մե ներ գեր, խմ բեր գեր: Սա կայն   էջ
մի ա ծի նը և ոչ մի կո պեկ չտ րա մադ րեց 
համ բա վա վոր երաժշ տա գե տին՝ իր աշ
խա տու թյուն նե րը հրա պա րա կե լու հա մար: 
Եվ բնավ զար մա նա լի չէ, որ նրա եր գե րի 
առա ջին ժո ղո վա ծուն՝ « Հայ քնա րը», լույս 
ըն ծայեց Փա րի զի հայ կա կան մի ու թյու նը: 
Այս ժո ղո վա ծո ւի առա ջա բա նում Կո մի տա սը 
գրում   է. « Հայտ նում ենք սր տա գին շնոր հա
կա լու թյուն Փա րի զի հայ կա կան մի ու թյա նը, 
որ ինք նա հո ժար ձեռն տու եղավ մեզ « Հայ 
քնա րի» այս առա ջին պրա կը հրա տա րա
կե լուն»2: Այո՛, Կո մի տասն իր ժա մա նա կին 
ըստ ար ժան վույն չգ նա հատ վեց: Հով հան
նես Թու մա նյանն իր հոդ ված նե րից մե կում 
գրել   է. « Կո մի տաս վար դա պե տի պես մի 
ան ձնա վո րու թյուն, նույ նիսկ Եվ րո պա յում 
հի աց մունք առաջ բե րե լուց հե տո   էլ չի կա
րո ղա նում իր հայ րե նի քում մի դաշ նա մուր 
ձեռք բե րել կամ հնա րա վո րու թյուն՝ գա վառ
նե րը ճա նա պար հոր դե լու և կա տա րե լու մի 
գործ, որ մի այն ին քը կա րող   է կա տա րել, և 
որն   էն քան պա տիվ   է բե րում ազ գին»3:

1914 թ. հու նի սի 1–15 Փա րի զում կա
յա նում   է հա մաշ խար հային երաժշ տա
կան կոնգ րես, որին մաս նակ ցում   էին աշ
խար հի ան վա նի շատ կոմ պո զի տոր ներ և 
2  Ռուբեն Թերլեմեզյան, Կոմիտաս,   էջ 60:
3  Ռուբեն Թերլեմեզյան, Կոմիտաս,   էջ 61:
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երաժշտա գետ ներ: Հայ երաժշ տու թյան ներ
կա յա ցու ցիչ Կո մի տա սը այդ հա մա ժո ղո վին 
կար դում   է երեք զե կու ցում.

ա. « Հին և նոր նո տագ րու թյու նը հայ 
հոգևոր երաժշ տու թյան մեջ»

բ. « Հայ ժո ղովր դա կան երաժշ տու թյուն»
գ. « Հայ երաժշ տու թյան ամա նա կը, կշի

ռը, շեշ տադ րու թյու նը և տա ղա չա փու թյու նը» 
Կո մի տա սի այս երեք դա սա խո սու թյուն
նե րը թե՛ կոնգ րե սի նա խա գա հու թյան, թե՛ 
կոնգ րե սին մաս նակ ցող երաժշ տա գետ նե
րի գնա հա տու թյամբ լա վա գույն ներն   էին 
հա մար վել: Խո շո րա գույն երաժշ տա գետ 
Ֆրե դե րիկ Մակ լե րը վկա յում   է. «1914 թ. 
Փա րի զի երաժշ տա կան մի ջազ գային հա
մա գու մա րում, ուր հա վաք վել   էին աշ խար
հի հայտ նի երաժշ տա գետ նե րը, Կո մի
տա սը մի հա մերգ տվեց՝ ծրագ րում հայ 
ժո ղովր դա կան և հոգ ևոր եր գեր՝ հի աց մունք 
պատ ճա ռե լով ներ կա երաժշ տա կան հե
ղի նա կու թյուն նե րին: Այս զե կու ցում նե րից 
հե տո Եվ րո պայի երաժշ տա գետ նե րը, մո
տե նա լով Կո մի տա սին, ասում են. « Դուք 
ար ևե լյան երաժշ տու թյան ճա նաչ ման հա
մար մեզ նոր բա նա լի ներ շնոր հե ցիք»1: 
 Կո մի տա սը հաս տա տեց, որ հայն ու նի իր 
ինք նու րույն երաժշ տու թյու նը, այն   էլ այն
քան ճոխ ու բազ մաբ նույթ: Կո մի տա սը հա
ճախ մաս նակ ցում   էր ժո ղովր դա կան եր գի 
արար մա նը, հղ կում, զա տում   էր օտա րա
մուտ տար րե րից, հասց նում կա տա րե լու
թյան և վեր ջում հա մես տո րեն նշում. «Գ րի 
առավ և դաշ նա կեց Կո մի տաս վար դա պետ»:  
Ըստ Դոս տոևս կու՝ «Ար վես տա գե տը մի կա
մուրջ   է, աս տի ճան երկ նի և երկ րի միջև: 
Եթե երաժշ տու թյու նը խա վա րի մեջ լու
սին   էր, ապա Կո մի տա սը կա րո ղա ցավ 
տես նել ու վկայել մեզ այդ լուս նի ան տե
սա նե լի երե սը, և դրա նով հան դերձ ի զո
րու եղավ վեր հա նե լու հայ ոգե կա նու թյան 
խո րին խոր հուր դը: Կո մի տա սը կար ծես 
լսում   էր երաժշ տու թյան ծագ ման պատ
ճառ նե րը, ցե րե կը տես նում   էր աստ ղե
րը, գի շե րը՝ ար ևը, նրա ական ջին հաս
նում   էր հրեշ տակ նե րի եր գե ցո ղու թյու նը»2: 
 Ըստ   էյնշ տեյ նի՝ « Բա խի երաժշ տու թյու նը 
շատ բարդ   է, Բեթ հո վե նի նը՝ ձե ռա կերտ, 
իսկ Մո ցար տինն այն քան կա տա րյալ, որ 
1  Ռուբեն Թերլեմեզյան, Կոմիտաս,   էջ 73:
2  Դանիել Երաժիշտ, Կոմիտասը և այլ մեծեր,   էջ 33:

ասես այն միշտ գո յու թյուն   է ու նե ցել Տի ե
զեր քում՝ սպա սե լով այն վար պե տին, որը 
պի տի հայտ նա գոր ծեր այն»3: Հայոց երգն   էլ 
սպա սում   էր իր Վար պե տին, և Վար պե
տը ձայ նակ ցեց այդ երաժշ տու թյա նը՝ մի ա
ձայն երգն իր հո գու հայե լում «ար ձա գանք 
տվեց», բազ մա ձայն վեց, առ վա կը, վտակ
նե րով լց վե լով, հոր դա հոս գետ դար ձավ: 
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար տիստ, պե տա
կան մր ցա նակ նե րի դափ նե կիր, դի րի ժոր, 
խմ բա վար, կոմ պո զի տոր Հով հան նես Չե
քի ջյա նի հա մար Կո մի տա սը անանց ար
ժեք   է: Նրա   էու թյու նը լց վել   է Կո մի տա սով՝ 
շնոր հիվ իր հոր, որը եր գել   է « Գու սան» 
երգ չախմ բում: Այ սօր կո մի տա սյան ար վես
տի քա րոզ չու թյու նը չե քի ջյա նա կան երգ
չախմ բի գոր ծու նե ու թյան ան բա ժա նե լի 
մասն   է: « Մեր ունկն դիր նե րի մեջ են լի նում 
նաև օտա րերկ րա ցի ներ, և նրանց պետք   է 
ապա ցու ցել, որ Կո մի տա սը հա մաշ խար
հային եր ևույթ   է, որ եթե Կո մի տա սին դնում 
ենք հան րա հայտ կոմ պո զի տոր նե րի կող
քին, նա ո՛չ մի այն չի զի ջում, այլև փայ լում   է 
որ պես ադա մանդ4»,— ասել   է Չե քի ջյա նը:  
 Ալ. Սպեն դի ա րյա նը, զար մա ցած Կո մի տա
սի եր գե րով, գնա ցել   էր գյու ղե րը՝ ան ձամբ 
լսե լու ժո ղովր դին, սա կայն տա րա կու սել   էր, 
երբ ակն հայտ նմա նու թյուն չէր գտել: Ասում 
են՝ դա նրա նից   է, որ նա կառ քով   էր մեկ նել, 
իսկ Կո մի տա սը շր ջում   էր ոտ քով, ինչ պես 
ուխտ են գնում: Սպեն դի ա րյա նը լսել   էր եր
գե րը պատ րաստ վի ճա կում, իսկ Կո մի տասն 
ըն կա լում   էր եր գի ար մատ ներն ու ծնուն դը: 
 1914 թ. սկս վում   է Առա ջին հա մաշ խար
հային պա տե րազ մը: 1915 թ. ապ րի լին 
Թուր քի ան բա ցար ձակ ջար դա րար քա
ղա քա կա նու թյուն   է վա րում հայե րի դեմ, 
որը սկ սում   է առա ջին հեր թին հայ քա ղա
քա կան, գրա կան գոր ծիչ նե րի և ար վես
տա գետ նե րի աք սո րով: Կո մի տա սի բո լոր 
ծրագ րե րը խոր տակ վում են: Բազ մա թիվ 
մտա վո րա կան նե րի հետ նա աք սոր վում   է 
Չանկ րը: Յոթ շա բաթ աք սո րում մնա լուց 
հե տո Պոլ սում ամե րի կյան դես պան Մոր
գեն թաո ւի և թա գա ժա ռանգ Մե ջիդ   էֆեն
դի ի միջ նոր դու թյամբ Կո մի տա սը վե րա
դառ նում   է Կ. Պո լիս, սա կայն ար դեն իր 

3  Դանիել Երաժիշտ, Կոմիտասը և այլ մեծեր,   էջ 34:
4  Ս.  Ավագյան  «Եթեր»  շաբաթաթերթ,  2014  թ., 
սեպտեմբեր:
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հո գե կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը կորց րած: 
Եղեռ նի սար սափ նե րից ցնց ված՝ Կո մի տա սը 
մինչև իր վախ ճա նը՝ 1935 թ., կյանքն ան
ց   է կաց նում Պոլ սո և Փա րի զի հո գե բու ժա
րան նե րում: Պայ ծա ռաց ման պա հե րից մե կի 
ժա մա նակ նա հասց րեց նո տագ րել իր հո
գում հն չող աղեր սա կան եր գը: Վար դա պե
տի « կա րա պի» եր գը 1915 թ. հու լի սի 12 –ին 
գրած « Հայր մեր» ման կա կան աղոթքն   էր, 
որով մա նուկն իր և ծնող նե րի հա մար օգ
նու թյուն և օրհ նու թյուն   է խնդ րում Աստ ծուց: 
Մե ղե դին հի շեց նում   է Բա խի այն խո րալ նե
րը, որոնք սկս վում են թախ ծոտ մի նո րում 
և խա ղաղ վում՝ լու սա վոր մա ժո րի մեջ… 
«Ե թե քան դա կա գործ լի նե ի, ապա « Հայր 
մեր» եր գի ոգով մի օղա կաձև կո թող կկեր
տե ի՝ նման մեր երկ հար կա նի բերդ պա րին 
և տղա մարդ կանց ու սե րին կզե տե ղե ի ձեռ
քե րը կար կա ռած մա նուկ նե րի»1,— գրել   է 
երաժշ տա գետ Դա նի ել Երա ժիշ տը: Թե պետ 
Կո մի տա սը վիթ խա րի աշ խա տանք   է կա
տա րել իր ար հա վիրք նե րով լի կյան քում, սա
կայն Եղեռ նը տա պա լեց նրա մտահ ղա ցում
նե րը: «Ա նուշ», « Սաս նա ծռեր», « Վար դան» 
օպե րա նե րը, « Քա ղա քա վա րու թյան վնաս
նե րը» կո մե դի ա ստեղ ծե լու առա ջին քայ
լե րը ընդ հատ վե ցին, կորս տյան մատն վե
ցին բազ մա թիվ ձե ռագ րեր, միջ նա դա րյան 
խա զային նո տագ րու թյան վեր ծա նու թյան 
գյու տը …Այդ պես   էլ չհա ջող վեց Պոլ սում ազ
գային կոն սեր վա տո րի ա հիմ նադ րել, որը 
կլու սա վո րեր նաև թուր քե րի կյան քը: Այն 
իրա կա նու թյուն դար ձավ մի այն 1946 թ., 
երբ Եր ևա նի կոն սեր վա տո րի ային տր վեց 
Կո մի տա սի անու նը: Կոն սեր վա տո րի ան 
տար բեր ամ բի ոն նե րից բա ցի ու նի երգ չա
խումբ, նվա գախմ բեր, կա մե րային գոր ծիք
նե րի ան սամբլ ներ, ֆոլկ լո րի կա բի նետ, որը 
մինչ օրս զբաղ վում   է ազ գագ րա կան երաժշ
տու թյան վեր ծան մամբ և հրա տա րակ մամբ: 
Այս ամե նը հի շեց նում են Կո մի տա սի գոր
ծու նե ու թյան ուղ ղու թյուն նե րը: 1936 թ. մայի
սի 28 –ին Փա րի զից Եր ևան տե ղա փոխ ված 
Կո մի տա սի աճյունն իր վեր ջին հանգր վա նը 
գտավ մայ րա քա ղա քի Պան թե ո նում: Դե պի 
ան մա հու թյուն տա նող ճա նա պար հին հն
չում   էր Բեթ հո վե նի « Հե րո սա կան սիմ ֆո նի
այի» սգո քայ լեր գը: Իսկ հրա ժեշ տին նրա 

1  Դանիել Երաժիշտ, Կոմիտասը և այլ մեծեր,   էջ 32:

շի րի մի վրա թևա ծեց վե րածն ված « Չի նար 
ես» եր գը՝ Հայ կա նուշ Դա նի ե լ յա նի կա տար
մամբ՝ « Չի նար ես, կե ռա նալ մի, մեր դռ նեն 
հե ռա նալ մի»… Օրի նա չափ   է, որ Հա յաս
տա նում Կո մի տա սի անու նը պի տի կրե ին ո՛չ 
մի այն կր թա կան և մշա կու թային օջախ ներ, 
այլև զբո սայ գի, պան թե ոն, պո ղո տա և պու
րակ: Եր ևա նում Կո մի տա սի եր կու ար ձան 
կա, որոնց հե ղի նա կը քան դա կա գործ Արա 
Հա րու թյու նյանն   է: Պու րա կում Կո մի տա
սի ար ձա նը տե ղադր վել   է ՀԿԿ կենտ կո մի 
առա ջին քար տու ղար Կա րեն Դե միր ճյա նի 
առա ջար կով: Քան դա կա գոր ծը սկզբ նա կան 
տար բե րա կում պատ կե րել   էր խե լա գար
վող Կո մի տա սին, սա կայն Կ. Դե միր ճյա նը 
նա խընտ րե լի   է հա մա րել «ա մուր նս տած» 
Կո մի տա սին հա վեր ժաց նե լը: Այս տեղ ար
դեն ի հայտ   է գա լիս խն դի րը. ին չը ծա ռայի 
որ պես նս տա րան: Օգ նու թյան   է գա լիս կո
մի տա սյան երաժշտու թյու նը: «Երբ ռա դի ոն 
հա ղոր դեց Կո մի տա սի « Ծի րա նի ծառ» եր
գը, մեկ   էլ հայրս ասաց՝ գտա՜, գտա՜, Կո
մի տա սը ծի րա նի ծա ռի վրա կնս տի: Գնաց 
Հոկ տեմ բե րյա նի շր ջա նից մի տա պալ ված 
ծի րա նի ծառ գտավ, բե րեց ու ձու լեց բրոն
զից: Այն պես որ, Կո մի տա սը նս տած   է տա
պալ ված ծի րա նի ծա ռի վրա»2,– վեր հի շում   է 
Արամ Հա րու թյու նյա նը՝ քան դա կա գոր ծի 
որ դին: Իբրև ժո ղովր դի մի մաս նիկ՝ Կո մի
տասն իր կյան քը նվի րել   է աշ խար հով մեկ 
սփռ ված եր գե րը ժո ղո վե լու, բյու րե ղաց նե լու 
գոր ծին: Եվ եթե աշ խար հում մնար գեթ մեկ 
հայ, այդ եր գե րի մի ջո ցով   էլ կվերս տեղ ծեր 
իրեն, կվեր հառ ներ: Ահա թե ին չու թշ նա միք 
ոչն չաց նում   էին նույ նիսկ նո րա ծին նե րին: 
Կո մի տա սը իր « Վագ ներ» հոդ վա ծը ավար
տում   է հետ ևյալ խոս քե րով. « Վագ նե րը 
Գեր մա նի ային ազ գային երաժշ տու թյուն 
տվեց, իսկ օտար նե րին՝ դաս»: Իսկ Կո մի
տա սը հայե րիս տվեց և՛ ազ գային երաժշտու
թյուն, և՛ դաս: Այ սօր լսում ենք Կո մի տա սի 
« Պա տա րա գը», «Ան տու նին», և մեր փլած 
սր տե րը սկ սում են նո րոգ վել և նման վել երկ
րա շար ժից հե տո վեր խո յա ցող   էն ամուր 
տնե րին, իսկ « Չի նար ես, կե ռա նալ մի» եր
գը, Արա րա տից ար ձա գանք վե լով, ասես 
կոչ   է անում՝ « Հայ ես, կե ռա նա՛լ մի, Հա յաս
տա նից հե ռա նա՛լ մի….»: 
2  Ս.  Ավագյան,  «Եթեր»  շաբաթաթերթ,  2014  թ., 
սեպտեմբեր:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ռու բեն Թեր լե մե զյան, Կո մի տաս, 1992 թ., Եր.,   էջ 146:
2.  Դա նի ել Երա ժիշտ, Կո մի տա սը և այլ մե ծեր, 2013 թ., Եր.,   էջ 131:
3. Մար գա րիտ Բա բա յան, Տպա վո րու թյուն ներ Կո մի տաս վար դա պե տի ան ձին ու գոր ծին շուր ջը:
4. « Հայ երաժշ տու թյան հաղ թա նա կը», « Կո մի տաս, հոդ ված ներ և ու սում նա սի րու թյուն ներ», 1941 թ.:
5. Ս. Ավա գյան, «Ե թեր» շա բա թա թերթ, 2014 թ. սեպ տեմ բեր, Եր.:

« КО МИ ТАС – КАК ОС НО ВО ПО ЛОЖ НИК АР МЯНС КОЙ КОМ ПО ЗИ ТОРС КОЙ 
ШКО ЛЫ»

Г. БА РА КЯН 

Твор чес ка я, ис пол ни тель на я, учеб но– познa ва тель на я, пуб ли цис ти чес ка я, пе да го ги чес
ка я, блис та тель ная де я тель ность Ко ми та са обус лов ле на об ра зо ва ни ем на шей но вой клас си
чес кой му зы каль ной шко лы, ос но во по лож ни ком и соз да те лем ко то рой яв ля ет ся Ко ми тас. Он 
был убеж ден ным де мок ра том – ис кусст во ве дом, пе ре до вым мыс ли те лем, уче ным, мыс ля
щим эс те том и весь смысл сво ей пло дот вор ной де я тель нос ти ви дел в де ле чест но го слу же
ния сво е му род но му на ро ду. Ко ми тас – но ва тор на шей на ци о наль ной му зы ки. Его мис си ей 
бы ло спас ти ар мянс кие на род ные пес ни, сред не ве ко вое ду хов ное пе сен ное ис кусст во от 
заб ве ни я. Он под нял на род ную му зы ку на проф фе си о наль ный уро вень.

KOMITAS AS THE FOUNDER OF THE SCHOOL OF ARMENIAN COMPOSERS
G. BARAKYAN

Komiats’s creative, research, oration, performing and pedagogical great activities are related 
to the establishment of our new school of classical music, the inventor and founder of which was 
Komitas. He was a brilliant democratic artist, advanced scholar and sensible esthete who found 
the major sense of his activity to be humbly serving his nation and contributing to its develop
ment. Komitas was the innovator of our folk music. His mission was to save the Armenian folk 
songs and the spiritual medieval music from being forgotten. He put the national music on a 
professional basis. 
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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԵՂԻ Ա ԶԱՐՅԱՆ 

ԳՆ ԴՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ (Ս ՖԵ ՐԻԿ) ԵՐԿ ՐԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ 
Նե րա ծու թյուն
Գն դո լոր տային (ս ֆե րիկ) երկ րա չա փու

թյու նը գն դային մա կեր ևույ թի վրա երկ րա
չա փա կան մար մին նե րի ու սում նա սիր մամբ 
զբաղ վող երկ րա չա փու թյունն   է: 

Դեռ հին հույ նե րը շր ջա նա գիծն ու գուն
դը հա մա րում   էին իդե ա լա կան մար մին ներ: 
Դրա հաս տա տու մը վառ ար տա հայտ ված   է 
բնու թյան մեջ. շատ պտուղ ներ ու նեն գն դի 
կամ նմա նա տիպ տեսք, օրի նակ՝ ձմե րու կը, 
նա րին ջը, հա ղար ջը: Տեխ նի կա կան և բա
զում այլ ոլորտ նե րում օգ տա գոր ծում են գն
դաձև մար մին ներ, նույ նիսկ սպոր տում խա
ղա լու ամե նա հայտ նի պա րա գա նե րից մե կը 
գն դաձև   է՝ վո լեյ բո լի, ֆուտ բո լի, թե նի սի, գոլ
ֆի գն դակ նե րը և այլն: 

Եվ ի վեր ջո մեր Եր կիր մո լո րա կը նույն պես 
կա րե լի   է հա մա րել գն դաձև: Շատ մո լո րակ
ներ, ար ևը, լու սի նը և աստ ղե րը շարժ վում 
են եր ևա կա յա կան երկ նային մա կեր ևույ թով, 
հետ ևա բար նրանց շար ժու մը բա ցա հայ տե
լու հա մար հար կա վոր   էր երկ րա չա փա կան 
գն դին վե րա բե րող գի տե լիք ներ:

 Հենց երկ նային մար մին ներն ու սում
նա սի րե լու հա մար   էլ ստեղծ վեց սֆե րիկ 
երկ րա չա փու թյու նը: Այդ պի սի գի տե լիք ներ 
հար կա վոր   էին ճա նա պար հորդ նե րին և ծո
վագ նաց նե րին, որոնք կողմ նո րոշ վում   էին 
աստ ղե րով:

 Մեր օրե րում գո յու թյուն ու նեն տար բեր 
գի տու թյուն ներ, որոնց հիմ քում ըն կած   է 
սֆե րիկ երկ րա չա փու թյու նը, օրի նակ՝ մա թե
մա տի կա կան քար տե զագ րու թյու նը, որն ու
սում նա սի րում   է հար թու թյան մեջ երկ րային 
մա կեր ևույթ նե րի պատ կեր ման մե թոդ նե րը:

Գն դո լոր տային երկ րա չա փու թյան հիմ
նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը 

Գն դո լորտ, մեծ և փոքր շր ջա նագ ծեր
Գն դո լորտ (գն դային մա կեր ևույթ, սֆե րա) 

կոչ վում   է տա րա ծու թյան մեջ գտն վող այն 
բո լոր կե տե րի բազ մու թյու նը, որոնք տր ված 
կե տից ու նեն տր ված հե ռա վո րու թյուն, այդ 
կե տը հա մար վում   է գն դո լոր տի կենտ րոն:

Գն դո լոր տի կենտ րո նը նրա որ ևէ կե տին 
մի աց նող հատ վա ծը կոչ վում   է գն դո լոր տի 
շա ռա վիղ: Այն հատ վա ծը, որը մի աց նում   է 
գն դո լոր տի ցան կա ցած եր կու կե տեր և ան
ցնում   է գն դո լոր տի կենտ րո նով, կոչ վում   է 
տրա մա գիծ: Այս ամե նից հետ ևում   է, որ գն
դո լոր տի շա ռա վիղ նե րը իրար հա վա սար 
են և հա վա սար են տրա մագ ծի կե սին: Այն 
հար թու թյու նը, որն ան ցնում   է գն դո լոր տի 
կենտ րո նով, կոչ վում   է տրա մագ ծային հար
թու թյուն: 

Ու նենք կա մա յա կան S գն դո լորտ` O 
կենտ րո նով և R շա ռավ ղով: Վերց նենք a 
հար թու թյուն, որի հե ռա վո րու թյու նը գն դո
լոր տի կենտ րո նից փոքր   է R –ից: Ու րեմն a 
հար թու թյան և S գն դո լոր տի հա տու մը ինչ –
որ շր ջա նա գիծ   է, որի շա ռա վի ղը հան դի սա
նում   է ուղ ղան կյուն եռան կյան   էջ, հետ ևա
բար` R –ը տվյալ եռան կյան ներք նա ձիգն   է, 
իսկ մյուս   էջը նշա նա կենք հ տա ռով: Օգտ վե
լով Պյու թա գո րա սի թե ո րե մից` r = 22 hR − :
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Նկար 1

 Բա նաձ ևից հետ ևում   է, որ r մե ծու թյու նը 
ըն դու նում   է մաք սի մալ ար ժեք՝ r=R, երբ h=0, 
այ սինքն՝ հան դի սա նում   է տրա մագծային 
հար թու թյուն: Այս դեպ քում շր ջա նա գի ծը գն
դո լոր տում կոչ վում   է մեծ շր ջա նա գիծ: Սֆե
րիկ երկ րա չա փու թյան մեջ մեծ շր ջա նագ ծե
րը հա մար վում են հար թու թյան ու ղիղ ներ: 
h>0, այ սինքն՝ r<R դեպ քում, շր ջա նա գի ծը 
գն դո լոր տում կոչ վում   է փոքր:

 Քա նի որ մի ուղ ղի վրա չըն կած ցան
կա ցած երեք կե տե րով ան ցնում   է մի ակ 
հար թու թյուն, ապա գն դո լոր տի ցան կա ցած 
եր կու կե տե րով, որոնք չեն հան դի սա նում 
տրա մագ ծո րեն հան դի պա կաց, ան ցնում   է 
տրա մագ ծային հար թու թյուն, այն   էլ մի այն 
մե կը: Հետ ևա բար, գն դո լոր տի ցան կա ցած 
եր կու կե տե րով, որոնք չեն հան դի սա նում 
տրա մագ ծո րեն հան դի պա կաց, ան ցնում   է 
մեծ շր ջա նա գիծ, ընդ որում՝ մի այն մեկ (նկ. 
2): Գն դո լոր տի տրա մագ ծո րեն հան դի պա
կաց եր կու կե տե րով հնա րա վոր   է տա նել 
ան թիվ բազ մու թյամբ մեծ շր ջա նագ ծեր (նկ. 
3): Քան զի գն դո լոր տի ցան կա ցած եր կու շր
ջա նագ ծային հար թու թյուն ներ հատ վում են 
նրա տրա մագ ծով, ապա ցան կա ցած եր կու 
մեծ շր ջա նագ ծեր հատ վում են գն դո լոր տի 
տրա մագ ծո րեն հան դի պա կաց եր կու կե
տե րում (նկ. 4): Այս տեղ մենք կա րող ենք 
նկա տել սֆե րիկ երկ րա չա փու թյան և   էվկ լի
դե սյան երկ րա չա փու թյան տար բե րու թյուն
նե րը, քան զի ըստ   էվկ լի դե սի՝ ու ղիղ նե րը կա
րող են հատ վել մի այն մեկ կե տում:

Նկար 2

 
Նկար 3

 Քա նի որ հար թու թյու նը տա րա ծու թյու
նը բա ժա նում   է եր կու մա սի, ապա մեծ շր
ջա նա գի ծը գն դո լոր տը բա ժա նում   է եր կու 
մա սի, որոնք կոչ վում են կի սագն դեր, իսկ 
շր ջա նա գի ծը հան դի սա նում   է այդ կի սագն
դե րի եզ րե րը: Քա նի որ եր կու հատ վող հար
թու թյուն նե րը տա րա ծու թյու նը բա ժա նում են 
չորս մա սի, ապա եր կու մեծ շր ջա նագ ծե րը 
գն դո լոր տը բա ժա նում են չորս մա սի, իսկ 
երեք մեծ շր ջա նագ ծե րը, որոնք չեն հատ
վում մի կե տում, բա ժա նում են գն դո լոր տը 
ութ մա սի: Նկար 5 –ում պատ կեր ված են AB, 
AC և BC մեծ շր ջա նագ ծե րը, որոնք բա ժա
նում են գնդո լոր տը ութ մա սե րի ABC, ABC՛, 
AB՛C, A՛BC, AB՛C՛, A՛BC՛, A՛B՛C, A՛B՛C՛:
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Նկար 4

Նկար 5 

Ինչ պես նկա տե ցինք, առա ջին եր կու 
հատ կու թյուն նե րը հա ման ման են հար թու
թյան մեջ գտն վող ու ղիղ նե րի հատ կու թյուն
նե րին, ու ղի ղը հար թու թյու նը բա ժա նում   է 
եր կու մա սի, իսկ եր կու հատ վող ու ղիղ նե րը՝ 
չորս մա սի: Սա կայն եր րորդ հատ կու թյու նը 
չի գոր ծում հար թու թյան մեջ, քան զի երեք 
հատ վող ու ղիղ ներ, որոնք չեն հատ վում նույն 
կե տում, հար թու թյու նը բա ժա նում են ոչ թե 
ութ, այլ յոթ մա սի (նկ. 6): 

Նկար 6

Գն դի եր կու կե տե րը մի աց նող հատ ված 
Ե թե գն դո լոր տի A և B կե տե րը չեն հան

դի սա նում տրա մագ ծո րեն հան դի պա կաց, 
ապա գո յու թյուն ու նի մի ակ հար թու թյուն 
ան ցնող գն դո լոր տի կենտ րո նով և A, B կե
տե րով: Գն դո լոր տի և այդ հար թու թյան 
հատ ման գի ծը մեծ շր ջա նա գիծն   է, իսկ այդ 
շր ջա նագ ծի A և B կե տե րով ան ցնող աղեղ
նե րից ամե նա փոք րը մի ակ սֆե րիկ հատ
վածն   է, որը մի աց նում   է A և B կե տե րը: 

Ե թե A և B կե տե րը գն դո լոր տում տրա
մագ ծո րեն հան դի պա կաց են, գո յու թյուն ու
նեն ան թիվ բազ մու թյան մեծ շր ջա նագ ծեր 
ան ցնող այդ եր կու կե տե րով, ի դեպ՝ A և B 
կե տե րը յու րա քան չյուր մեծ շր ջա նա գիծ բա
ժա նում են եր կու կի սաշր ջա նագ ծե րի, որոնք 
հան դի սա նում են A և B կե տե րը մի աց նող 
գն դո լոր տային հատ ված ներ: 

Նկար 7 

Նկար 8
Ս ֆե րիկ հատ վա ծը ու նի մի զար մա

նահրաշ հատ կու թյուն:
 Թե ո րեմ: Գն դո լոր տի ցան կա ցած եր կու 

կե տեր մի աց նող սֆե րիկ հատ վա ծը կարճ   է 
այդ կե տե րը մի աց նող որ ևէ մեկ այլ գծից 
(նկ. 8): 

Բ ևեռ և բևե ռա գիծ
 Ցան կա ցած մեծ շր ջա նագ ծին հա մա պա

տաս խա նում են գն դո լոր տի տրա մագ ծո րեն 
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հան դի պա կաց կե տեր, որոն ցով կազմ ված 
տրա մա գի ծը ուղ ղա հա յաց   է մեծ շր ջա նագծի 
հար թու թյա նը: Այդ եր կու կե տե րը կոչ վում 
են մեծ շր ջա նագ ծի բևեռ ներ, օրի նակ՝ Երկ
րի հա սա րա կա ծի երկ րա չա փա կան բևեռ ներ 
հա մա րում ենք Հյու սի սային և Հա րա վային 
բևեռ նե րը: Հաս կա նա լի   է, որ յու րա քան չյուր 
եր կու տրա մագ ծո րեն հան դի պա կաց A և 
B կե տե րին հա մա պա տաս խա նում   է մի ակ 
մեծ շր ջա նա գիծ, որի հա մար A և B կե տե րը 
բևեռ ներ են: Այդ մեծ շր ջա նա գի ծը կոչ վում   է 
A և B տրա մագ ծո րեն հան դի պա կաց կե տե
րի բե ռա գիծ (նկ. 9):

Նկար 9 

Ան կյու նը գն դո լոր տում
Ս ֆե րիկ բազ ման կյան AB և BC աղեղ նե

րով կազմ ված B գա գա թի ներ քին ան կյան 
մե ծու թյու նը որոշ վում   է ինչ պես եր կու ճա ռա
գայթ նե րով կազ մած ան կյուն, որոնք դուրս 
են գա լիս B կե տից և շո շա փում են AB և BC 
աղեղ նե րը B կե տում: Քա նի որ այդ ճա ռա
գայթ նե րը ող ղա հա յաց են OB շա ռավ ղին, 
ապա B գա գա թի ան կյու նը հա վա սար   է OAB 
և OBC հար թու թյուն նե րի միջև եղած երկ
նիստ ան կյա նը (նկ. 10): 

Նկար 10

Բազ ման կյուն նե րը գն դո լոր տում
Ս ֆե րիկ բազ ման կյուն կոչ վում   է գն դո լոր

տի այն մա սը, որը սահ մա նա փակ ված   է մեծ 
շր ջա նագ ծե րի աղեղ նե րով, փոքր կի սաշր
ջա նագ ծե րով, որոնց ծայ րա կե տերն են այդ 
մեծ շր ջա նագ ծե րի հատ ման կե տե րը՝ վերց
րած հա ջոր դա կան հեր թա կա նու թյամբ:

Ս ֆե րիկ բազ ման կյու նը կոչ վում   է ու ռու
ցիկ, եթե այն ըն կած   է յու րա քան չյուր մեծ 
շր ջա նի մի կող մում, որոնց մաս են կազ մում 
նրա կող մե րը: 

Ե թե բազ ման կյու նը ու ռու ցիկ   է, յու րա
քան չյուր մեծ շր ջան, որի մաս   է կազ մում 
բազ ման կյան կող մը, բա ժա նում   է գն դո
լոր տը եր կու կի սագն դե րի, որոն ցից մե կը 
ընդ գր կում   է ողջ բազ ման կյու նը: Այդ բազ
ման կյու նը ընդ գր կող բո լոր այդ պի սի կի
սագն դե րում ընդ հա նուր մա սը կլի նի հենց 
բազ ման կյան ներ քին տի րույ թը (նկ. 11):

 

Նկար 11 
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Գն դո լոր տային եր կան կյուն
Գն դո լոր տային եր կան կյու նը մար

մին   է՝ կազմ ված գն դո լոր տի մեծ շր ջան նե
րի եր կու կի սաշր ջա նագ ծե րով դուրս եկած 
տրա մագծո րեն հան դի պա կաց կե տե րից: 
Եր կան կյու նը գն դո լոր տի մաս   է՝ սահ մա նա
փակ ված նույն ծայ րա կե տերն ու նե ցող մեծ 
շր ջա նագծե րի եր կու կե սե րով, այդ ծայ րա կե
տե րը եր կան կյան մոտ կոչ վում են գա գաթ
ներ, և հան դի սա նում են գն դո լոր տի տրա
մագ ծո րեն հան դի պա կաց կե տեր (նկ. 12): 

Նկար 12

Գն դո լոր տային եռան կյուն
Ե թե երեք մեծ շր ջա նագ ծե րը չեն հատ

վում մեկ կե տում, ապա գն դո լոր տի վրա 
առա ջա նում   է 3 ան կյուն նե րով մի երկ րա չա
փա կան մար մին՝ գն դո լոր տային եռան կյուն: 
Երեք մեծ շր ջա նա գիծ զույգ առ զույգ հատ
վում են եր կու կե տում` գն դո լոր տում առա
ջաց նե լով ութ գն դո լոր տային եռան կյուն: 
Իմա նա լով դրան ցից մե կի կող մերն ու ան
կյուն նե րը՝ հնա րա վոր   է գտ նել մյուս բո լո րի 
կող մերն ու ան կյուն նե րը (նկ. 13):

Ն կար 13

Գն դո լոր տային եռան կյան հատ կու
թյուն նե րը

 Կան բա զում հատ կու թյուն ներ, որոնք 
ճիշտ են թե՛ սո վո րա կան և թե՛ գն դո լոր տային 
եռան կյուն նե րի հա մար: Օրի նակ՝ հա վա սա
րաս րուն եռան կյան հիմ քին առըն թեր ան
կյուն նե րը հա վա սար են, տվյալ հատ կու թյու
նը գոր ծում   է նաև գն դո լոր տային եռան կյան 
դեպ քում: Բայց կան նաև հա կա սող հատ
կու թյուն ներ. գն դո լոր տային եռան կյան ան
կյուն նե րի գու մա րը միշտ մեծ   է 180°: Տար
բե րու թյու նը А+В +С –  = d ռա դի ա նով 
ար տա հայտ ված դրա կան մե ծու թյուն   է և 
կոչ վում   է տր ված գն դո լոր տային եռան կյան 
գն դո լոր տային ավել ցուկ:

Գն դո լոր տային եռան կյան մա կե րե սը 
հա վա սար   է գն դո լոր տի շա ռավ ղի և գն դո
լոր տային ավել ցու կի կրկ նա պա տի կի ար
տադ րյա լին` S = 2Rd, որ տեղ R –ը գն դո լոր տի 
շա ռա վիղն   է, d–ն` գն դո լոր տային ավել ցու կը: 

Այս բա նաձ ևը առա ջին ան գամ օգ տա
գոր ծել   է հո լան դա ցի Ա. Ժի ռա ռը 1629 թ., և 
բա նաձ ևը կոչ վել   է նրա անու նով:

А+В+С=180°

 

А+В+С>180° 
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Սի նուս նե րի թե ո րե մը գն դո լոր տային 
եռան կյան հա մար

C
R
c

B
R
b

A
R
a

sin

sin

sin

sin

sin

sin
==

Գն դո լոր տային եռան կյան կող մե րը` a, b, c, 
R –ը` գն դո լոր տի շա ռա վիղ:

 Կո սի նուս նե րի թե ո րե մը գն դո լոր տային 
եռան կյան հա մար
Cos(c/R)=cos(a/R)*Cos(b/R)+sin(a/R)*sin(b/
R)*cosθ

R –ը գն դո լոր տի շա ռա վիղն   է, գն դո լոր
տային եռան կյան կող մե րը` a, b, c:

Կոոր դի նատ նե րը գն դո լոր տում և աշ
խար հագ րու թյան մեջ

Գն դո լոր տում յու րա քան չյուր կետ կա րե
լի   է որո շել՝ իմա նա լով տվյալ կե տի եր կու 
կոոր դի նատ նե րը:

 Ֆիքս վում   է որո շա կի QQ` մեծ շր ջան, 
որը կոչ վում   է հա սա րա կած: Հա սա րա կա ծի 
հար թու թյան հետ ուղ ղա հա յաց հատ վող PP` 
տրա մագ ծի ծայ րա կե տե րով ձևա վոր վում են 
Р և P` բևեռ նե րը: Р բևե ռից դուրս եկող մեծ 
կի սաշր ջան նե րը կոչ վում են մի ջօ րե ա կան
ներ, իսկ PAP –ը կոչ վում   է զրո յա կան մի ջօ
րե ա կան: Հա սա րա կա ծին զու գա հեռ փոքր 
շր ջան նե րը կոչ վում են զու գա հե ռա կան ներ, 
օրի նակ՝ LL` –ը: M կե տի կոոր դի նատ նե րից 
մե կը ըն դու նում ենք ան կյուն q = POM (կե տի 

բարձ րու թյուն), իսկ մյու սը՝ ան կյուն j= AON 
(կե տի եր կայ նու թյուն), որն ըն կած   է զրո յա
կան և M կե տով ան ցնող մի ջօ րե ա կան նե
րի միջև (ժամս լա քի ուղ ղու թյա նը հա կա ռակ 
շարժ վե լու դեպ քում): 

Աշ խար հագ րու թյու նում (գ լո բու սի վրա) 
որ պես զրո յա կան ըն դուն ված   է այն մի ջօ րե
ա կա նը, որն ան ցնում   է Լոն դո նի Գրին վի չի 
աստ ղա դի տա րա նի վրայով: Այն երկ րա
գուն դը բա ժա նում   է արևմ տյան և ար ևե լյան 
կի սագն դե րի, հա մա պա տաս խա նա բար եր
կայ նու թյունն   էլ   է լի նում արևմ տյան կամ 
ար ևե լյան և չափ վում   է 00 մինչև 1800 (Գ րին
վի չից աջ կամ ձախ): Իսկ կե տի բարձ րու
թյան փո խա րեն աշ խար հագ րու թյու նում ըն
դուն ված   է լայ նու թյուն տեր մի նը, այ սինքն՝ 
ան կյուն NOM = 90°–q	(հաշ ված հա սա րա կա
ծից, քա նի որ այն երկ րա գուն դը բա ժա նում   է 
հյու սի սային և հա րա վային կի սագն դե րի, 
այ սինքն՝ լայ նու թյու նը լի նում   է հյու սի սային 
կամ հա րա վային և փոխ վում   է 00 –ից 90°):
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С ФЕ РИ ЧЕС КАЯ ГЕ О МЕТ РИЯ 
С. ЕГИ А ЗА РЯН

Д ля то го что бы уча щий ся восп ри нял сфе ру как пол ное по ня ти е, сна ча ла он дол жен в 
расс мат ри ва е мых фак тах ре шить труд нос ти и вы яс нить не ко то рые свойст ва, а так же при
нять её как воз мож ный путь к раз ъяс не нию этих яв ле ний.

С фе ри чес кая ге о мет рия нуж на не толь ко аст ро но мам, мо реп ла ва те лям, кос мо нав там, ко
то рые с по мощ ью звёзд оп ре де ля ют ко ор ди на ты сво е го мес то по ло же ни я, а еще и ст ро и
те лям шахт, мет ро и тун не лей, а так же для ге о де зи чес кой съем ки боль ших пло ща дей на 
по верх нос ти зем ли, ког да не об хо ди мо учи ты вать ее сфе ри чес кую фор му.

С фе ра ста но вит ся дейст вен ной иде ей, ког да уча щий ся име ет пол ное предс тав ле ние о 
ней.

THE SPHERICAL GEOMETRY 
S. EGHIAZARYAN

In order for a learner to perceive the hollow sphere as a complete concept, it must first find 
some difficulties and traits in the considered facts, and accept the hollow sphere as a possible way 
of explaining these phenomena. 

The spherical geometry should not only be for astronomers, seafarers, astronauts, which 
determine the coordinates of their location by means of stars, but also for miners, subway and 
tunnel builders, as well as for geodesic shooting of large areas on the earth surface when it is 
necessary to take into account its spherical shape.

The concentration is only an effective idea when a student has a complete picture of it.
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Ա ՆՈՒՇ ՖԻ ԴՈՅԱՆ

 ՄԱԿ ԴԻՐ –Ո ՐՈՇ ՉԻ ՆՊԱ ՏԱ ԿԱՅԻՆ 
ԿԻ ՐԱ ՌՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՄԻ ՍԱՔ ՄԵ ԾԱ ՐԵՆ ՑԻ 

ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
Ք սան մեկ տա րե կա նում՝ 1907 –ին, եր կու 

գիրք հրա տա րա կած Մի սաք Մե ծա րեն ցը, 
չնա յած պա տա նի հա սա կին, հա սուն գրա
կան մտա ծող   էր՝ ար վես տի դե րի ու նշա
նա կու թյան մա սին հա յացք նե րի ու րույն 
հա մա կար գով. «….մեկ դի թո ղունք քիչ մը 
ան մարդ կային ան ձնա բա նու թյուն նե րը, բա
բա խե լու հա մար բնու թյան սի րով: Բա նաս
տեղ ծը բնու թյան ցո լա ցու մը պետք   է ըլ լա, թե 
ոչ՝ բա նաս տեղծ չէ իրա պես. քերթ ված նե րը 
իբրև բառ պետք   է ու նե նան տեր ևի թրթ ռու
մը, թռ չու նին դայ լայ լը, մար դե րուն գո րո վը, 
դաշ տին ու լե ռան մշ տա նույն զո րու թյու նը: 
Բա նաս տեղ ծին ձայ նը տի ե զե րա կան հա
րա բե րա կա նու թյան մի լա րը պետք   է ըլ լա, 
բո լոր գո յու թյուն նե րուն հա մադ րա կան թրթ
ռու մո վը տրո փուն» (Մի սաք Մե ծա րենց,   էջ 
245): Սա Մե ծա րեն ցի՝ բա նաս տեղ ծին ու 
բա նաս տեղ ծու թյա նը տված բնու թա գիրն   է 
(«Ինք նա դա տու թյան փորձ մը « Ծի ա ծան» –
ին առի թով»,   էջ 234–246): Իսկ ին չո՞ւ այս
քան կենտ րո նա կան տեղ   է զբա ղեց նում 
բնու թյու նը հե ղի նա կի գե ղա գի տա կան սկզ
բունք նե րում: «Բ նու թյու նը, ինչ պես ցույց   է 
տա լիս գրա կան օրի նա չա փու թյու նը, ստեղ
ծա գոր ծա կան որակ   է դառ նում մի այն հոգ
ևոր դրա մայի և մա քառ ման ըն թաց քում»,— 
Հրանտ Թամ րա զյա նի այս կար ծի քը (էջ 244) 
առա վել քան բնո րոշ   է Մե ծա րեն ցի ստեղ ծա
գոր ծու թյա նը: 

Մի կող մից՝ ապ րե լու ան զուսպ տենչ, մյուս 
կող մից՝ կորս տյան տագ նապ, մի կող մից՝ 
ար ևի բո ցա վառ ճա ռա գայթ նե րին փար վե լու 
ան վերջ ձգ տում, մյուս կող մից՝ լույ սի կա րոտ 
հո գու թռչ նային թպր տոց. ահա հի վանդ   էու
թյան ներ քին շար ժու մը, որից ծն վում   է Մե
ծա րեն ցի բա նաս տեղ ծու թյու նը: Այն մեղ միկ 
այր վում   է ար ևի, լույ սի, սի րո, բնու թյան և 
կյան քի կա րո տից, սպա սու մից: Սպա սու մը 
դառ նում   է կենտ րո նա կան, տի րա պե տող 
զգա ցում հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ (Հ րանտ Թամ րա զյան,   էջ 253, 254): 

«Ինք նա դա տու թյան փորձ մը» հոդ վա ծում՝ 
« Ծի ա ծան» գր քի վեր լու ծու թյան մեջ, բա նաս
տեղ ծը գրում   է. « Ամ բողջ հա տո րը գրե թե 
սպաս ման եր կա րա ձիգ գի շեր մըն   է, աղեր
սանք նե րով, հոգ սե րով, ցա վե րով ու եր բեմն 
ալ կայծկլ տուն հույ սե րով լե ցուն (Մի սաք Մե
ծա րենց,   էջ 243): Գի շե րին մեջ չէ՞ ապա քեն, 
որ երազ նե րը ավե լի վառ ու որոշ վերթ ևում
ներ կու նե նան. գի շե րին մեջ, ուր շր ջան կա րը 
այն քա՜ն հմայիչ կըլ լա, և սպա սու մը՝ այն քա՜ն 
քաղց րո րեն տա ժա նա գին» (էջ 242): 

Սա նրա իրիկ նային և գի շե րային եր գե րի 
բա նա լին   է (Հ րանտ Թամ րա զյան,   էջ 249): 
Հի շենք « Սի րեր գը» (Մի սաք Մե ծա րենց,   էջ 
31).

 Գի շերն անույշ   է, գի շերն հեշ տա գի՜ն,
 Հա շի շով օծուն ու բա լա սա նով.
 Լու սե ղեն ճամ բեն ես կ՚ ան ցնիմ գի նով՝
 Գի շերն անույշ   է, գի շերն հեշ տա գի՜ն...
....Շր թունքս են ծա րավ մի ակ համ բույ

րին....
 Տեն դա գին սպաս ման դրա մա   է 

« Նա վակ նե րը» բա նաս տեղ ծու թյու նը (Մի
սաք Մե ծա րենց,   էջ 62).

 Նա վակ ներ մեկ նե ցան ամենն ալ, բաղ
ձան քով ակաղ ձուն.

 Հե ռա ցան ամենն ալ՝ ծը փա նուտ Երա զիս 
ափուն քեն.

Ան ձու կին բո ցը զիս պա շա րե՜ց. 
Ըս պաս ման հի վա՜նդ եմ… 
Այս սպա սու մը, ամ բող ջա նա լով բա զում 

ապ րում նե րից, ել ևէջ նե րից, բա ղադ րիչ նե
րից, դառ նում   է և՛ ան հա տա կան հա րուստ 
նե րաշ խարհ, և՛ բա նաս տեղ ծա կան աշ խարհ: 

Ի րար հետ ևող բա նաս տեղ ծու թյուն նե
րում՝ «Այ գերգ» (Մի սաք Մե ծա րենց,   էջ 60), 
«Մթն շաղ ներ» (էջ 61), « Մե ղու նե րը» (էջ 63), 
«Ար ևին» (էջ 70), Մե ծա րեն ցը ներ կա յաց
րել   է հո գու և բնու թյան մի ա հյու սու մը, որ
տեղ բնու թյու նը մեկ աստ վա ծաց ման առար
կա   է, մեկ սփոփ ման ու հույ սի աղ բյուր, մեկ 
հե ղի նա կի   էու թյան խորհր դա նիշ: 
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Ա հա թե ին չու թե ման ներ կա յաց նե լու հա
մար ընտր վել   է «Այ գերգ» («Այգն   է ծա ղիկ 
երա զով լի ու բա լա ձիգ՝ թեթ ևո րեն…»,   էջ 60) 
բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ որ պես Մե ծա րեն ցի 
քնա րեր գու թյան ոգին և ար վես տը հաս կա նա
լու առու մով նշա նա կա լից դեր ու նե ցող գոր ծե
րի օրի նակ (Ժե նյա Քա լան թա րյան,   էջ 125): 

Եվ ինչ պե՞ս սկ սել բա նաս տեղ ծու թյան ու
սու ցա նու մը, ինչ պե՞ս աշա կերտ նե րին հա
սու դարձ նել Մի սաք Մե ծա րենց ան հա տի 
և գրա կան եր ևույ թի հիմ նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րին, ինչ պե՞ս օգ նել, ուղ ղոր
դել սո վո րո ղին՝ հաս կա նա լու հե ղի նա կի հո
գու ալե վե տում ներն ու փո թո րիկ նե րը: 

Իբրև ինք նու րույն վեր լու ծու թյան և հե
տա զո տու թյուն նե րի սկիզբ՝ կա րե լի   է աշա
կերտ նե րին ներ կա յաց նել Հա կոբ Օշա կա նի 
կար ծի քը Մե ծա րեն ցի մա սին. «Ա նի կա նկա
րիչ ծնած   է: Ու անի կա զգա ցում նե րը իբրև 
գույն տես նե լե ետք, փա փաք նե րը, ներ քին 
եր ևույթ ներն ալ իբր գույն դուրս պի տի տա»: 
Շա րու նա կե լով միտ քը՝ ավե լաց նում   է, որ 
բա նաս տեղ ծը զգա ցում ներն ըն կա լում   է նաև 
ձայ նային և այլ հատ կա նի շե րով (Ալ բերտ 
Շա րու րյան,   էջ 159): 

Եվ իս կա պես, Մե ծա րեն ցի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում բա ռի գոր ծա ծու թյու նը չի 
սահ մա նա փակ վում բա ռա րա նային իմաստ
նե րով: Բա նաս տեղ ծը « նա խընտ րեց բա
ռի ու պատ կե րի այ լա բա նա կա նու թյու նը, 
բազ ման շա նա կու թյու նը, իմաստ նե րի տրա
մա խա չու մը: Դրանք նրա պատ կեր նե րին 
հա ճախ են հա ղոր դում ան սո վոր ու ինք նօ րի
նակ բնույթ»,— սա գրա կա նա գետ Ալ բերտ 
Շա րու րյա նի բնո րո շումն   է (էջ 159): Իս կա
պես որ Մի սաք Մե ծա րեն ցի բա ռե րը, հատ
կա պես մակ դիր –ո րո շիչ նե րը, ու նեն ձայն, 
շար ժում, գույն, բույր և տրա մադ րու թյուն, 
օրի նակ՝ բու րում նե րով օծուն հո վիկ, բու րյան 
երազ, սա տա փե մթն շաղ, լու սե ար ցունք 
(«Ա քա սի ա նե րու շու քին տակ», Մի սաք Մե
ծա րենց,   էջ 42), բաղ ձան քով ակաղ ձուն նա
վակ ներ, ծը փա նուտ Երազ, հո գե սարս դո
ղեր, ծի րա նի դարձ, սր տա թափ ու խան դոտ 
երազ, հող մա վար, դյու թա վար նա վակ ներ 
(« Նա վակ նե րը»), տա րագ նա ցիկ մե ղու ներ, 
ոս կե ծա ղիկ մա ռա խուղ, փաղ փուն երանգ, 
մե լա մաղ ձիկ երազ, հև քոտ ու մեղ րա զօծ վե
րա դարձ, խա վա րա ծոր գի նի, թու նեղ խայթ, 
ու ղե մո լար մե ղու ներ (« Մե ղու նե րը»), լի ա շունչ 

հով, սի րա կա րոտ հո գի, ոս կե ծայր շա ռափ
ներ, մա ռախ լա պատ Եր կունք, բա րի արև, 
մշ տա դա լար ու բո ցա կապ երազ, բո ցե ղեն 
ցան ցեր, կի զա նուտ համ բույր («Ար ևին»): 

Պա կաս հե տաքր քիր չէ նաև հո գե բան 
Հ. Թու թուն ջյա նի կար ծի քը, որը, հո գե բա
նա կան առու մով քն նար կե լով բա նաս տեղ ծի 
«ինք նա տիպ զգա ցո ղու թյան ձևերն ու մի ջոց
նե րը», «Մ. Մե ծա րեն ցի բա նաս տեղ ծա կան 
ըմբռն ման մի առանձ նա հատ կու թյան մա
սին» հոդ վա ծում նույն պես տար բե րում   է տե
սո ղա կան, լսո ղա կան և հո տա ռա կան բնույ թի 
պատ կեր ներ (Ալ բերտ Շա րու րյան,   էջ 216): 

Ա ռի թից օգտ վե լով՝ նշենք, որ Մե ծա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծու թյա նը Հ. Օշա կա նի և հո գե
բան Թու թուն ջյա նի վեր լու ծա կան մո տե ցում
նե րը լա վա գույնս ցույց են տա լիս, որ այ սօր 
ու սուց ման նո րա գույն մե թոդ ներ հա մար վող 
շատ տեխ նո լո գի ա ներ խարսխ ված են գի
տա կան ամուր հիմ քի վրա: Հի շենք գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը վեր լու ծե լու հա մար 
հանձ նա րար վող « Քա ռա բա ժան» –ը՝ իր հար
ցե րով՝ 1. ի՞նչ եմ լսում, 2. ի՞նչ եմ տես նում, 3. 
ի՞նչ եմ զգում, 4. ի՞նչ եմ հի շում ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը կար դա լիս, կամ «Կ մախք» –ը, որի 
առա ջադ րանք նե րում կան այս պի սիք՝ որո շի՛ր 
բա նաս տեղ ծու թյան գույ նը, նկա րի՛ր ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը խորհր դան շող պատ կեր:

Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ու սու ցա նու մը 
ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա
կով հա ճախ կա րե լի   է դի մել խմ բա վոր ման 
մե թո դին: Ան հա տա կան կամ խմ բային աշ
խա տան քի սկզ բուն քով խմ բա վո րում կա
տա րե լիս աշա կերտն ինք նու րույ նա բար 
առանձ նաց նում   է ստեղ ծա գոր ծու թյան դար
ձույթ նե րը և բա նա դար ձում նե րը: Մի սաք 
Մե ծա րեն ցի «Այ գերգ» բա նաս տեղ ծու թյան 
հա մար նույն պես ար դյու նա վետ կլի նի կի րա
ռել խմ բա վո րու մը: 

Վե րը նշ ված հե ղի նա կա վոր կար ծիք նե րը 
ներ կա յաց նե լուց և բա նաս տեղ ծու թյան ըն
թեր ցու մից հե տո աշա կերտ նե րին հանձ նա
րա րում ենք խմ բա վո րել մակ դիր նե րը՝ իրենց 
լրա ցյալ նե րի հետ մի ա սին: Իհար կե, աշ խա
տան քը լի ար ժեք կլի նի, եթե հանձ նա րա րենք 
խմ բա վո րել ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ առա
վել շատ գոր ծած ված բո լոր ար տա հայտ չա
մի ջոց նե րը: 

Այս ան գամ մեր ու սում նա սի րու թյան 
նպա տա կը մակ դիրն   է: 
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Ա հա խմ բա վոր ման մեկ օրի նակ. 

Անց նում ենք խմ բա վոր ման հա ջորդ փու
լին հետ ևյալ հար ցադ րու մով՝ քա նի՞ մա սի 
կբա ժա նեք բա նաս տեղ ծու թյու նը և դուրս 
գր ված մակ դիր նե րը: Եթե ան հրա ժեշտ լի նի, 
թե կուզ նաև ու սուց չի ուղ ղոր դու մով, աշա
կերտ նե րը բա նաս տեղ ծու թյու նը կբա ժա նեն 
եր կու մա սի՝ բնու թյու նը նկա րագրող հատ
վա ծը և քնա րա կան հե րո սի նե րաշ խար հը 
բնու թագ րող մա սը: Դրա նից հե տո աշա
կերտ նե րին կհանձ նա րար վի գծա պատ կե
րի վրա կո րագ ծե րով մի աց նել մակդ րա վոր 
կա պակ ցու թյուն նե րը՝ ըստ բա նաս տեղ ծու
թյան բո վան դա կային բա ժան ման: Սրան 
հա ջոր դում   է երկ րորդ հար ցը՝ տրա մադ
րու թյան ի՞նչ ընդ հան րու թյուն և տար բե րու
թյուն եք տես նում բնան կա րը ներ կա յաց նող 
և հե րո սին բնու թագ րող մա սե րում և մակ
դի րա վոր կա պակ ցու թյուն նե րում: Հար ցի 
նպա տա կը աշա կերտ նե րի մտ քի կենտ րո
նա ցումն   է բա նաս տեղ ծու թյան բո վան դա
կու թյան և ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի ընտ
րու թյան վրա: 

Ա շա կերտ նե րը նշում են, որ այ գա բա ցի 
բնան կա րը ներ կա յաց նող հատ վա ծը սքան
չաց ման, հի ա ցա կան տրա մադ րու թյամբ   է 
ողող ված: 

Սա այն պահն   է, երբ ու սու ցի չը կա րող   է 
ներ կա յաց նել Մե ծա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու
թյան առն չու թյու նը պան թե իզ մի՝ բնու թյան 
աստ վա ծաց ման հետ: 

Ա պա ան ցնում ենք այս մա սի մակ դիր նե
րի իմաս տային առանձ նա հատ կու թյուն նե
րին և հու զա կան դե րին ու նշա նա կու թյա նը: 
Օրի նակ՝ ծա ղիկ երազ բա ռա կա պակ ցու
թյու նը առա ջին տո ղից իսկ այգ բա ռի հետ 
մի ա սին բա նաս տեղ ծու թյա նը հա ղոր դում   է 
եր ջա նիկ երա զանք նե րով լե ցուն սկզ բի 
տրա մադ րու թյուն: Բո ցե թևեր, ոս կեդր վագ 
շր ջա գիծ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը բո
ցե, ոս կեդր վագ մակ դիր նե րով բնան կա րը 
դարձ նում են շքեղ, լույ սով և ոս կով օծ ված 
կտավ: Ար շա լույ սի ոս կի աղ ջիկ բա ռա կա
պակ ցու թյու նը բնան կա րին հա ղոր դում   է 
քնք շանք և նր բու թյուն: Պատ կե րը դառ
նում   է բա նաս տեղ ծա կան կեր պար.
Իր չը փույ թին մեջ կշիկ նի ոս կի աղ ջիկն ար

շա լույ սի: 
Ե րա զանք նե րով, հի աց մուն քով և սքան

չա ցու մով նկա րագր վող սկիզ բը, օր վա 
սկիզ բը ամ բող ջա նում   է շիկ նող ոս կե աղջ
կա բա նաս տեղ ծա կան կեր պա րով, որը ար
ևի ան ձնա վոր ված պատ կերն   է: Բնու թյու նը 
վայե լում   է իր շքեղ այ գա բա ցը, և բա նաս
տեղ ծը պաշ տա մուն քով   է նկա րագ րում այն: 

Ք նա րա կան հե րո սի ան ձնա կան ապ րում
նե րը ներ կա յաց նող երկ րորդ մա սը նույն պես 
առա վոտ   է պատ կե րում, կյան քի առա վոտ 
(պա տա նի հո գի, սի րո գա րուն): Այս հատ
վա ծը նույն պես բո վան դա կային ընդ գր կու
մով ան պար փակ   է: 
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Ինչ պես ամ բողջ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ, 
այն պես   էլ այս տեղ պատ կե րա վոր ման մի
ջոց նե րը բազ մա զան են՝ սկ սած դար ձույթ նե
րից մինչև քե րա կա նա կան–ձ ևա բա նա կան: 
Եվ հատ վա ծի բո վան դա կու թյունն ու ար վես
տը բա ցա հայ տե լու հա մար հնա րա վոր չէ 
սահ մա նա փակ վել մի այն մակ դիր նե րի կի
րա ռու մը ներ կա յաց նե լով: Մակդ րա վոր կա
պակ ցու թյուն նե րը դառ նում են փո խա բե րու
թյան, ան ձնա վոր ման բաղ կա ցու ցիչ, ինչ պես 
գգ վոտ ու մեղմ շունչ դար ձույ թը « Հոգ վույս 
հա մար, որ կ՚ե րա զեր գգ վոտ ու մեղմ շունչն 
հա րա վի» ան ձնա վոր ման մեջ: 

Այս նկա տա ռու մով առան ձին ու շադ րու
թյուն   է ան հրա ժեշտ հրա վի րել նաև գոր
ծած ված բայե րի ժա մա նա կային ձևե րի 
ընտ րու թյա նը: Դրա կար ևո րու թյու նը կմեկ
նա բան վի: 

Ինչ պես ար դեն աս վեց, բա նաս տեղ ծու
թյան երկ րորդ մա սը նկա րագ րում   է քնա
րա կան հե րո սի ապ րում նե րը: Այն շա րու նա
կում   է բնու թյան աստ վա ծաց ման ոգին, բայց 
այ գա բա ցի շքե ղա շուք կտա վին ավե լա նում   է 
հի վանդ հո գու եր գը: Այն սկզ բում վճ ռա
կան   է, աներկ բա հաս տա տա կա մու թյամբ 
լց ված. 
Պի տի ըմ պե՜մ բոցն ար ևին, ճա ռա գայ թի՜ եմ 

ծա րա վի:
 Մի կող մից՝ հի վանդ հո գի, որ ճա ռա գայ

թի   է ծա րա վի, որի հա ղոր դած տրա մադ րու
թյունն ըն թեր ցո ղին տա նում   է դե պի հե ղի
նա կի կեն սագ րու թյուն, դե պի իր ան բու ժե լի 
հի վան դու թյան գի տակ ցու մով, միև նույն ժա
մա նակ իր՝ Մե ծա րեն ցի խոս քով՝ այն քա՜ն 
քաղց րո րեն տա ժա նա գին սպա սու մով ապ
րող ան հա տը, մյուս կող մից՝ ապ րե լու վճռա
կա նու թյունն ու իղ ձը, որ ար տա հայտ վում 
են հար կադ րա կան ապառ նի ով ձևա վոր ված 
բայի կրկ նու թյամբ. պի տի ըմ պե՜մ բոցն ար
ևին: Ար ևի ճա ռա գայ թը վայե լե լը հե ղի նա կի 
հա մար իղձ   է, երա զանք, բայց ան սա սան 
երա զանք: 

Սա կայն նույն տան մեջ բաց վում   է հե
րո սի հո գու ևս մի գաղտ նա րան՝ հա րա վի 
գգ վոտ ու մեղմ շն չի երա զան քը: Գգվոտ 
ու մեղմ մակ դիր նե րը շունչ գո յա կա նի 
հետ բա նաս տեղծ պա տա նու հո գե պա րար 
քնքշանքն են ներ կա յաց նում, բայց այս տեղ 
նույն պես մի նոր   է եր գը. պա տա նու հա մար 
բնա կան երա զան քը նկա րագր վում   է ան ցյալ 

ժա մա նա կով, ան կա տար ան ցյալ՝ կ՚ երա զեր 
(հո գիս): Հու զիչ կեր պով, բայց նր բո րեն ընդ
գծ վում   է երա զան քի և իրա կա նու թյան հա
կադ րու թյու նը:

 Բա նաս տեղ ծու թյան առա ջին մա սի ցն
ծեր գը փո խում   է իր տո նայ նու թյու նը: Հի
վանդ հո գու եր գը հու սա հա տու թյան նո տա
նե րով   է հն չում ար դեն. հո գու բաղ ձան քը 
ար տա հայտ վում   է ըղ ձա կան ան ցյա լով, որի 
հա ղոր դած գաղտ նի խոր հուր դը կար ծես 
ընդ գծում   է ա՜հ ձայ նար կու թյամբ. 
Քիչ մըն ալ դուն ժպ տե իր, ա՜հ, հոգ վույս հա

մար, որ հի վանդ   է... 
Ս տեղ ծա գոր ծու թյան առա ջին մա սում 

բնան կա րի ներ կա ժա մա նա կով ձևա վոր
ված սքան չա ցու մը երկ րորդ մա սում այլևս 
չկա, չկա նաև հո գե կան ապ րում նե րի նկա
րագ րու թյան սկզ բի վճ ռա կան երա զան քը: 
Երա զան քի, իղ ձե րի նկա րագ րու թյան մեջ 
ապառ նի ժա մա նա կը փոխ վում   է ան ցյա լի, 
որը և դառ նում   է իշ խող.
 Տա րի նե րով իմ երազս   էր սի րո գա րուն մը 

խա ղա ղիկ: 
Այս տո ղում մի կող մից՝ սի րո և խա ղա

ղիկ մակ դիր նե րը գա րուն գո յա կա նի հետ 
ստեղ ծում են նո րափ թիթ կյան քին հա տուկ 
եր ջա նիկ սպաս ման զգա ցո ղու թյու նը, մյուս 
կող մից՝ ան ցյալ ժա մա նակ, որը մատ նում   է 
պա տա նու նե րաշ խար հում ծա վալ վող փո թո
րի կը: Սի րո գար նան երա զան քը ան ցյա լում 
թող նե լու տրա մադ րու թյու նը վեր ջին տան 
մեջ փոխ վում   է սր տա հույզ պա հան ջի՝ հրա
մա յա կան եղա նա կով ար տա հայտ ված. 
Սեր –Ար ևիդ բոցն եր կա րե խո րերն հոգ վույս 

իմ պա տա նի... 
Հո գին վեր ջին տան մեջ պա տա նի մակ

դի րով   է բնու թագր վում: Պա տա նի մակ դի րը, 
հո գի գո յա կա նի հետ գոր ծած վե լով, բա նաս
տեղ ծու թյան ավար տին հա ղոր դում   է հույս: 
Եվ պա տա նու թյան իրա վուն քով Սեր –Արև   է 
պա հան ջում քնա րա կան հե րո սը ու այդ պա
հանջն ուղ ղում նրան, ու մից նա խորդ տան 
մեջ ժպիտ   էր սպա սում և նայ ված քի խաղ: 
Այս պա հան ջը նաև ընդ վզում ու նի իր մեջ, 
որ ար տա հայտ վում   է ճար տա սա նա կան 
հար ցով.
Ո՞ւր   է ճա ճանչն հուր քը ջեր մին՝ որ մա ռա

խուղն առ նե տա նի... 
Այս տան մեջ կենտ րո նա կան տեղ   է զբա

ղեց նում Սեր –Արև բա ռը: Սեր –Արև –ը հե ղի
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նա կը գոր ծա ծում   է որ պես հա րադ րա կան 
բար դու թյուն: Եթե գծի կով չլի ներ, այս տեղ 
Սե րը կըն կալ վեր որ պես Արև –ի մակ դիր, 
այ սինքն՝ լրա ցում: Բայց որ քա՜ն նուրբ   է Մե
ծա րենց բա նաս տեղ ծի բա ռազ գա ցո ղու թյու
նը: Նա Սեր բա ռը Արև –ի հա մար լրա ցում չի 
դարձ նում. նրա ըն կալ մամբ ու մա տուց մամբ 
Սերն ու Ար ևը հա մար ժեք են, նույ նը, և ու
նենք Սեր –Արև՝ մեկ բառ: Սեր –Արևն   է, որ 
կա րող   է պա տա նի հե րո սի հի վանդ հո գու 
բա լա սանն ու սպե ղա նին լի նել, ինչ պես այ գը 
մշու շից ազա տող ար ևի ոս կի լեզ վա կը. 

Զերթ ար ևին լեզ վակն ոս կի՝ որ կը ծը ծե 
մըշուշն այ գուն…

 Հի շեց նում ենք, որ ոս կի մակ դի րին հան
դի պել   էինք նաև բա նաս տեղ ծու թյան սկզ
բում՝ բնան կա րը պատ կե րող հատ վա ծում՝ 
ոս կի աղ ջիկն ար շա լույ սի: 

Սի րե լու և ապ րե լու տենչն ընդ գծ վում   է 
այս տան առա ջին և վեր ջին տո ղե րի նույ
նու թյամբ (սա կա ռուց ված քային սկզ բունք   է 
«Այ գերգ» բա նաս տեղ ծու թյան հա մար. բո լոր 
տնե րի առա ջին տո ղե րը կրկն վում են իբրև 
չոր րորդ տող): Բա նաս տեղ ծու թյան վեր ջում 
հն չեց րած պա հան ջով հե ղի նա կը իր հե
րո սի հո գու տրո փուն աշ խար հը կա պում   է 
բնու թյան չք նաղ լու սա բա ցին: Ըն թեր ցո ղին 
վե րա դարձ նում   է դե պի աստ վա ծային այ
գա բաց, դե պի «իր չը փույ թին մեջ» շիկ նող 
ար շա լույ սի ոս կի աղ ջի կը՝ հի շեց նե լով, որ 
ինչ պես բնու թյունն   է կեն դա նա նում ու փա
ռա վոր շո ղար ձա կում ար ևի ջերմ ճա ճանչ նե
րից, այն պես   էլ մարդ կային հո գին կա րող   է 
ջեր մա նալ ու կյան քով լց վել մի այն Սեր –Ար ևի 
բո ցից: 

Այս պի սին են «Այ գերգ» բա նաս տեղ ծու
թյան ավար տը և եզ րա հան գու մը: Ստեղ ծա
գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան, լեզ վամ տա

ծո ղու թյան բա ցա ռիկ պատ կե րա վո րու թյան 
ու սուց ման ավար տին ավե լորդ չէ կր կին ան
դրա դառ նալ Հ. Օշա կա նի` Մե ծա րեն ցին տր
ված բնու թագ րին. «Ա նի կա նկա րիչ ծնած   է»: 
Իս կա պես, Մե ծա րեն ցը քնա րա կան կտավ
ներ ստեղ ծե լու հան ճա րեղ վար պետ   է, և 
նրա գոր ծա ծած ար տա հայտ չա մի ջոց նե
րի առա տու թյու նը մեկ նպա տա կի   է ուղղ
ված՝ ար տա հայ տե լու բա նաս տեղ ծի ներ սում 
եղած տի ե զե րա կան օվ կի ա նո սը, որ մերթ 
ան դորր –ե րազ կոտ   է, մերթ՝ խռո վա հույզ և 
փո թոր կուն, մերթ՝ լց ված մար դա սի րու թյան 
աղոթ քով, մերթ՝ կորս տյան ցա վով:

 Մեկ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ՝ «Այ գերգ» –
ում գոր ծած ված մակ դիր նե րի օրի նա կով 
փոր ձե ցինք ցույց տալ, թե որ քա՜ն նր բո րեն   է 
մո տե ցել Մե ծա րեն ցը բա ռա գոր ծա ծու թյա նը, 
որ քա՜ն վար պե տո րեն   է ընտ րել դրանք, իսկ 
շատ հա ճախ նաև ստեղ ծել (չը փույթ, հեշ
տերգ, խա ղա ղիկ)՝ հա ղոր դե լու հա մար իր 
հույ զե րի ան չա փե լի մե ծու թյու նը՝ միև նույն 
ժա մա նակ մնա լով բարձր ար վես տի բյու րե
ղյա չա փի մեջ: 

Ա շա կերտ նե րին, իբրև կշ ռա դատ ման 
փու լի առա ջադ րանք, կա րե լի   է հանձ նա
րա րել գրել ստեղ ծա գոր ծա կան փո խադ րու
թյուն՝ ըստ «Այ գերգ» բա նաս տեղ ծու թյան: 
Հա վա տաց նում եմ, որ հա ջո ղու թյամբ կգ րեն, 
որով հետև «Այ գեր գը», ի թիվս Մե ծա րեն ցի՝ 
հո գե կան դրա մա պա րու նա կող այլ բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րի, նպաս տում   է սո վո րո ղի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց մա նը: Աշա կերտ ներն այս պի սի բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րը սի րով ու ոգ ևո րու թյամբ են 
հարս տաց նում կեր պար նե րով և իրա դար
ձու թյուն նե րով՝ յու րո վի մաս նակ ցու թյուն և 
ապ րու մակ ցում ցու ցա բե րե լով ու սու ցան վող 
եր կին: 
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մի սաք Մե ծա րենց, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, Եր., Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու

թյուն, 1981:
2. Հ րանտ Թամ րա զյան, Բա նաս տեղ ծու թյան հա զա րա մյա խոր հուր դը, Եր., « Սո վե տա կան գրող», 

1986: 
3. Ալ բերտ Շա րու րյան, Մի սաք Մե ծա րենց, Եր., « Սո վե տա կան գրող» 1983:
4.  Դա վիթ Գաս պա րյան, Ժե նյա Քա լան թա րյան, Հայ գրա կա նու թյուն 11 (հու մա նի տար հոսք) (հան

րակր թա կան դպ րոt ցի 11–րդ դա սա րա նի դա սա գիրք), Եր.: 

THE TARGET USAGE OF EPITHET–ATTRIBUTE OF MISAK METSARENTS’S LITER
ARY WORK

A. FIDOYAN

The principal pecularities of Misak Metsarents՚s works, perfection of his art and the use of 
epithet–attribute as a component of means of expression are represented in this work.

The theme is illustrated by an example of the poem ‘’Aigerg’’ as the presentation of the theme 
is especially important and a methodical experience is suggested as a teaching version.

 ЦЕ ЛЕ ВОЕ ПРИ МЕ НЕ НИЕ ЭПИ ТЕТ –ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ В ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИИ МИ СА КА 
МЕ ЦА РЕН ЦА 

А. ФИ ДО ЯН

В ра бо те предс тав ле ны ос нов ные осо бен нос ти про из ве де ния Ми са ка Ме ца рен ца, за тем– 
роль при ме не ния эпи тет –оп ре де ле ни я, яв ля ю ше го ся част ью со вер шенст ва его ис кусст ва и 
спо со бов вы ра же ни я. Те ма про яс ня ет ся при ме ром од но го сти хот во ре ния “Ай герг”. 

Пос коль ку пре по да ва ние те мы счи та ет ся осо бо важ ным, так же пред ла га ет ся ме то ди чес
кий опыт, как вид обу че ни я. 
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 ՍԻԼ ՎԱ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ

Օ ԺԱՆ ԴԱԿ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ՀԱՐ ԹԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ
Գաղտ նիք չէ, որ մա թե մա տի կա կան կր

թու թյան գե րա կա նպա տա կը աշա կերտ նե
րի ին տե լեկ տո ւալ զար գա ցումն   է, մտա ծո
ղու թյան այն պի սի որակ նե րի ձևա վո րու մը, 
որոնք հա տուկ են մա թե մա տի կա կան գոր
ծու նե ու թյա նը և ան հրա ժեշտ են մարդ կանց 
հա սա րա կու թյան մեջ լի ար ժեք ան դամ լի նե
լու հա մար։ Այդ գոր ծում շատ կար ևոր դեր ու
նի երկ րա չա փու թյան ու սու ցու մը դպ րո ցում։ 
Երկ րա չա փու թյու նը` որ պես երկ րա չա փա
կան պատ կեր ներ ու սում նա սի րող գի տու
թյուն, հա րուստ   է պատ կեր նե րի գե ղե ցիկ 
և   էֆեկ տիվ հա մադ րում նե րով ու հատ կու
թյուն նե րով։ Երկ րա չա փու թյան դպրո ցա կան 
դա սըն թա ցը ընդ գր կում   է մեծ քա նա կու
թյամբ խն դիր ներ, որոնք լուծ վում են որո շա
կի ալ գո րիթմ նե րով։ Օրի նակ՝ այն խն դիր
նե րը, որոնք ամ րապն դում են բա նաձ ևե րի 
իմա ցու թյու նը և զուտ հաշ վո ղա կան բնույ
թի են, չեն կա րող ապա հո վել սո վո րող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գա
ցու մը։ Իսկ ոչ ստան դարտ խն դի րը չի կա
րող լուծ վել նա խա պես հայտ նի ալ գո րիթ մով, 
ան հրա ժեշ տու թուն   է առա ջա նում սկ սել լուծ
ման որո նու մը, որը և են թադ րում   է մտա
ծո ղու թյան զար գա ցում։ Խնդ րի լուծ մամբ 
պայ մա նա վոր ված՝ մտա ծո ղու թյան լար վա
ծու թյու նը և հայտ նա գոր ծու թյան բերկ րան քը 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու սուց ման զգա յա կան 
գոր ծոն ներ են։ Աշա կեր տի մեջ հե տաքրքրու
թյուն   է առա ջա նում ինք նու րույն փնտ րե
լու և գտ նե լու խնդ րի լու ծու մը։ Դրա հա մար 
աշա կեր տը պետք   է ու նե նա տե սա կան գի
տե լիք նե րի հա րուստ պա շար և կա րո ղա նա 
ար դեն լուծ ված խն դիր նե րում հայտ նա բե րել 
կար ևոր փաս տեր և դրանք ընդ հան րաց նել։ 
Երկ րա չա փա կան փաս տե րը, որոնք կա րե
լի   է ձևա կեր պել որ պես թե ո րեմ ներ, ան վերջ 
են: Դրան ցից շա տե րը հան դես են գա լիս 
երկ րա չա փու թյան դա սագր քե րում որ պես 
ապա ցույ ցի խն դիր ներ: Վեր ջին նե րիս իմա
ցու թյու նը և կի րա ռու մը մի շարք խն դիր նե րի 
լու ծու մը դարձ նում   է ավե լի ար դյու նա վետ և 
արագ: Դի տար կենք մի քա նի այդ պի սի օրի
նակ ներ:

Խն դիր 1. Ապա ցու ցել, որ ար տա քին շո շա
փում ու նե ցող R1,R2,R3 շա ռա վիղ նե րով երեք 
շր ջա նագ ծե րի շո շափ ման կե տե րով ան ցնող 
շր ջա նագ ծի շա ռա վի ղը՝  [1; 70]:

Ա պա ցույց: Դի ցուք A, B, C կե տե րը շո
շափ ման կե տեր են: Հետ ևա բար O1 O2 O3 
եռան կյան հա մար A, B, C կե տե րով անցնող 
շր ջա նա գի ծը հա մար վում   է ներգծ ված: Որ
պես մի կե տից տար ված շո շա փող նե րի 
հատ ված ներ` OA=OB=OC, իսկ OA–ն, OB–ն 
և OC–ն ուղ ղա հա յաց են հա մա պա տաս խա
նա բար O1 O2, O2 O3, O3 O1 կող մե րին (ըստ 
շր ջա նագ ծի շո շա փո ղի հատ կու թյան), հետ
ևա բար O կե տը հա վա սա րա հեռ   է O1 O2 
O3 եռան կյան կող մե րից և հան դի սա նում   է 
նրան ներգ ծած շր ջա նագ ծի կենտ րոն:

 Գու մա րե լով (1), (2), (3) հա վա սա րու թյուն
նե րը՝ կս տա նանք = 2R1+2R2+2R3: 
Նկա տենք, որ P=R1+R2+R3 (կի սա պա
րա գիծ): Օգտ վե լով եռան կյան մա կե
րե սի Հե րո նի բա նաձ ևից՝ կս տա նանք` 

: 

Ըստ եռան կյան մա կե րե սի S=Pr բա
նաձ ևի`

Այս պի սով` 

Խն դիր 2. Ապա ցու ցել, որ ուղ ղան կյուն 
եռան կյան ու ղիղ ան կյան գա գա թից ներք
նա ձի գին տար ված բարձ րու թյու նը եռան
կյու նը տրո հում   է եր կու ուղ ղան կյուն եռան
կյուն նե րի, որոնց հա մար տե ղի ու նեն.
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1. P2=P1 2 +P2 
2

2. r2= r12 + r2
2

3. R2 = R2
1 + R2

2

4. O1O2=r  (որ տեղ Օ1–ը ABH, իսկ Օ2–ը 
BCH եռան կյուն նե րին ներգ ծած շր ջա նագ ծե
րի կենտ րոն ներ են)

5. O3O4= R (որ տեղ Օ3–ը՝ ABH, իսկ Օ4–ը 
BCH եռան կյուն նե րին ար տագ ծած շր ջա
նագ ծե րի կենտ րոն ներն են) [2; 30]:

Ա պա ցույց:

 (1) հա վա սա րու թյան եր

կու կող մը բա ժա նենք r–ի, կս տա նանք՝ 

  Ըստ եռան կյուն նե րի նմա

նու թյան՝    

ապա  Հա վա սար ման եր կու 

կող մը բազ մա պատ կենք P–ով: Կս տա նանք 

հետ ևյալ հա վա սա րու թյու նը՝ 

Այժմ (1) հա վա սա րու թյան եր կու կող մը բա

ժա նենք p–ի, կս տա նանք  

Ըստ (2) և (3) հա վա սա րու թյուն նե րի՝ 

Այս հա վա սա րու թյան եր կու կող մը բազ
մա պատ կենք r–ով, կս տա նանք՝ 
Իսկ այժմ գտ նենք O1O2 հե ռա վո րու թյու նը:

Ուղղ. եռան կյուն –ից՝

Այս պի սով՝ 

AC=2R1, BC=2R2, AB=2R: Ըստ Պյու
թա գո րա սի թե ո րե մի` AB2=AC2+BC2, ու
րեմն`4R2=4R2+4R2: Եր կու կող մը բա ժանե
լով 4–ի՝ կս տա նանք` R2=R2

1+R2
2: Քա նի որ 

AB = 2R, իսկ որ պես եռան կյան մի ջին գիծ՝ 
 ապա 

Խն դիր 3. Ապա ցու ցել, որ ուղ ղան կյուն 
եռան կյա նը ար տագ ծած շր ջա նա գի ծը 
եռան կյան գա գաթ նե րով տրոհ վում   է երեք 
աղեղ նե րի, որոնց միջ նա կե տե րով ան ցնող 
եռան կյան մա կե րե սը հա վա սար   է տր ված 
ուղ ղան կյուն եռան կյան կի սա պա րագ ծի և 
շր ջա նագ ծի շա ռավ ղի ար տադ րյա լի կե սին 
[3;197]։

Ա պա ցույց:

Ն շա նա կենք AC = b, AB = c, BC =a, իսկ 
ար տագ ծած շր ջա նագ ծի շա ռա վի ղը նշա նա
կենք R–ո վ։ Օգտ վե լով եռան կյան մա կե րե սի 
բա նաձ ևից՝ ստա նանք MKP եռան կյան մա
կե րե սը:
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Այս պի սով՝  որ տեղ 
P–ն ABC եռան կյան կի սա պա րա գիծն   է:

Խն դիր 4: Ուղ ղան կյուն եռան կյա նը 
ներգծ ված   է շր ջա նա գիծ, և մի աց ված են 
շո շափ ման կե տե րը։ Ապա ցու ցել, որ առա
ջա ցած եռան կյան մա կե րե սը հա վա սար   է 
տր ված ուղ ղան կյուն եռան կյան կի սա պա
րագ ծի և շր ջա նագ ծի շա ռավ ղի քա ռա կու սու 
ար տադ րյա լը հա րա բե րած ներք նա ձի գին [4; 
199]։

Ա պա ցույց։ Նշա նա կենք AB=c, AC=b, BC=a,

 : Նկա տենք, որ

 Հետ ևաբար կու նե նանք՝ 

 Քա նի որ , 
ապա ըստ եռան կյան մա կե րե սի բա նաձ ևի՝

 

Այս պի սով՝ , որ տեղ P–ն ABC 
եռան կյան կի սա պա րա գիծն   է:

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել՝ երկ
րա չա փու թյան դպ րո ցա կան դա սըն թա ցը 
ընդ գր կում   է մեծ քա նա կու թյամբ խն դիր ներ, 
որոնք լուծ վում են որո շա կի ալ գո րիթմ նե
րով։ Օրի նակ՝ այն խն դիր նե րը, որոնք ամ
րապն դում են բա նաձ ևե րի իմա ցու թյու նը և 
զուտ հաշ վո ղա կան բնույ թի են, չեն կա րող 
ապա հո վել սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը։ Իսկ ոչ 
ստան դարտ խն դի րը չի կա րող լուծ վել նա
խա պես հայտ նի ալ գո րիթ մով, ան հրա ժեշ
տու թուն   է առա ջա նում սկ սել լուծ ման որո
նու մը, որը և են թադ րում   է մտա ծո ղու թյան 
զար գա ցում։ Աշա կեր տի մեջ հե տաքրք րու
թյուն   է առա ջա նում ինք նու րույն փնտ րե
լու և գտ նե լու խնդ րի լու ծու մը։ Դրա հա մար 
աշա կեր տը պետք   է ու նե նա տե սա կան գի
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տե լիք նե րի հա րուստ պա շար և կա րո ղա նա 
ար դեն լուծ ված խնդիր նե րում հայտ նա բե րել 
կար ևոր փաս տեր և դրանք ընդ հան րաց նել։ 
Երկ րա չա փա կան փաս տե րը, որոնք կա րե
լի   է ձևա կեր պել որ պես թե ո րեմ ներ, ան վերջ 
են: Դրան ցից շա տե րը հան դես են գա լիս 

երկ րա չա փու թյան դա սագր քե րում որ պես 
ապա ցույ ցի խն դիր ներ: Վեր ջին նե րիս իմա
ցու թյու նը և կի րա ռու մը մի շարք խն դիր նե րի 
լու ծու մը դարձ նում են ավե լի ար դյու նա վետ 
և արագ:
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ВС ПО МО ГА ТЕЛЬ НЫЕ ЗА ДА ЧИ ПО ПЛА НИ МЕТ РИ И
С. КА ЗА РЯН

В с тат ье расс мат ри ва ют ся при ме ры п рак ти чес ко го при ме не ния до пол ни тель ных за
дач на уро ках ма те ма ти ки, где ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся уме нию ре шать за да чи. Боль
шинст во из них ре ша ет ся по стан дарт ным схе мам, но есть и та кие к ко то рым уни вер саль ные 
под хо ды неп ри ме ни мы, по э то му до пол ни тель ные за да чи мо гут быть ис поль зо ва ны при ре
ше нии не ко то рых ге о мет ри чес ких за дач. 

SUPPLEMENTARY PROBLEMS IN PLANIMETRY
S. GHAZARYAN

This article discusses cases/examples of additional problems used during Math classes where 
the main focus is put on the problem–solving ability of students. Majority of the problems are 
solved through standard algorithms, however, there areproblems that cannot be solved by a 
standard approach. Hence, additional problems can allow solving certain geometrical problems 
requiring nontraditional approach.
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ԱՐ ՄԵ ՆՈՒ ՀԻ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ

« ՏՈ ԿՈՍ» ԹԵ ՄԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐ ՁԻՑ 
Նե րա ծու թյուն: Գո յու թյուն ու նեն բազ

մա թիվ թե մա ներ, որ տեղ աշա կեր տը ան մի
ջա կա նո րեն առնչ վում   է իրեն շր ջա պա տող 
իրա կա նու թյան հետ: Այդ պի սի թե մա նե րից 
ամե նա կա րևորն ու ամե նաար դի ա կա նը, իմ 
կար ծի քով, « Տո կոս» թե ման   է: Նրա գո յու
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը ծն վել   է դեռ վաղ 
ան ցյա լում, իսկ կի րա ռու թյան ոլորտ ներն 
այ սօր բազ մա թիվ են: Ցան կա ցած աշա
կերտ ամեն օր իր ըն տա նի քում, փո ղո ցում, 
խա նու թի ցու ցա նակ նե րում, հե ռուս տա տե
սու թյամբ, դպ րո ցում տես նում, լսում   է, իսկ 
եր բեմն նաև մաս նա կից լի նում տո կոս գա
ղա փա րի քն նարկ մա նը, կի րառ ման սխալ 
կամ ճիշտ ար դյունք նե րին, մարդ կանց իմա
ցու թյան կի սատ կամ լրիվ լի նե լուն և դրա 
հետ ևանք նե րին, խա նու թում դի տում   է ցու
ցա նակ նե րը, եր բեմն նաև զգում, թե որ ցու
ցա նակն   է ավե լի հար մար գնում ներ կա տա
րե լու հա մար, սա կայն հա մոզ ված չի լի նում 
որո շում ներ ըն դու նե լիս և ստիպ ված   է լի նում 
լսել ու րիշ նե րի խոր հուրդ նե րը:

 Թե մայի վեր լու ծու թյու նը նպա տակ ու նի 
աշա կերտ նե րին տր ված թե մայի ու սուց ման 
հենց առա ջին ժա մից (ի սկ նա խա տես ված   է 
6 ժամ) մաս նա կից դարձ նել իր շր ջա պա
տում հան դի պող, տո կո սի հետ առն չու թյուն 
ու նե ցող ցան կա ցած եր ևույ թի քն նարկ մա նը, 
դրանց իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին: Կա
րո ղա նա իր ստա ցած գի տե լիք նե րը օգ տա
գոր ծել իր ըն տա նի քի առօ րյա խն դիր նե րի 
լուծ ման և իր հայ րե նի քի ապա գան կա ռու ցե
լու գոր ծըն թա ցին:

Ն պա տակ ու նե նա լով թե մայի ձևա կան 
յու րա ցու մը դարձ նել գի տակ ցա կան [7, 25]՝ 
աշ խա տան քում ներ կա յաց վում   է « Տո կոս» 
թե մա յում ավե լի հա ճախ հան դի պող խն
դիր ներ, վեր լուծ վում   է ըն տա նի քի բյու ջե ի 
ձևա վոր ման և նպա տա կային օգ տա գործ
ման ինչ –որ տար բե րակ, քն նարկ վում   է 
« Հի պո թե քային վարկ» հաս կա ցու թյու նը, 
ակ ցի ա նե րից և հա մա ցան ցից ճիշտ օգտ
վելն ու շա հա վետ գնում նե րը, նաև « Տո կոս» 
գա ղա փա րի ծնունդն ու նրա պատ մա կան 
ան ցյա լը: 

Տո կո սի ծագ ման պատ մու թյու նից
 Տո կոս բա ռը ծա գել   է լա տի նե րեն «pro 

centum» բա ռից, որը բա ռա ցի թարգ ման
վում   է « հա րյու րի հա մար» կամ « հա րյու րից»: 
Տո կո սի նշա նը՝ %, առա ջին ան գամ հան դի
պում   է XV դա րի իտա լա կան ձե ռագ րե րում: 
Ասում են, որ այն ծն վել   է պա տա հա կան 
սխա լի հետ ևան քով, երբ «pro centum» բա
ռի փո խա րեն ձե ռագ րե րում հա ճա խա կի օգ
տա գոր ծել են «per cento» բա ռը, այ նու հետև՝ 
p.c. կամ «cto»: Այս պես շա րու նակ վել   է մինչ 
1685 թվա կա նը, երբ Փա րի զում տպագր
վեց «Առևտ րա կան գոր ծարք նե րի ու ղե ցույց» 
գիր քը, որում «cto» բա ռի փո խա րեն տպ վեց 
% նշա նը: Այ նու հետև շատ մա թե մա տի կոս
ներ սկ սե ցին օգ տա գոր ծել այդ նշա նը, և այն 
հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտավ [8, 25]: 

Ամ բող ջի մա սե րը հա րյու րե րոր դա կան
նե րով ար տա հայ տե լու միտ քը ծն վել   է դեռևս 
Հին Բա բե լո նում, որ տեղ մա գա ղաթ նե րի 
վրա պահ պան վել են նաև տո կոս նե րի հաշվ
ման բազ մա թիվ խն դիր ներ: Տո կոս նե րը 
հայտ նի   էին նաև Հին Հնդ կաս տա նում, իսկ 
հռո մե ա ցի նե րը տո կոս   էին ան վա նում այն 
գու մա րը, որ ստա նում   էին պարտ քա տե րե րը 
յու րա քան չյուր հա րյու րյա կի հա մար: Եվ որ
պես զի պարտ քա տե րե րը մեծ շա հույթ ստա
նա լու նպա տա կով ան թույ լատ րե լի չա փա
բա ժին ներ չպա հան ջե ին, Հռո մի Սե նա տը 
նույ նիսկ ստիպ ված   է եղել որո շում ըն դու նել 
տո կո սի թույ լատ րե լի մե ծա գույն ար ժե քի հա
մար: 

Ա ռա ջին ան գամ՝ 1584 թվա կա նին, Սի մոն 
Ստե վի նը Նի դեռ լանդ նե րից աղյու սակ հրա
տա րա կեց տո կոս հաշ վե լու հա մար: Եր կար 
ժա մա նակ, տո կոս ասե լով, հաս կա նում   էին 
յու րա քան չյուր հա րյուր դրա մին հա սա նե լիք 
շա հույ թը կամ կո րուս տը և այն օգ տա գոր
ծում   էին մի այն առևտ րա կան գոր ծարք նե
րի ժա մա նակ: Այժմ տո կոս ներ հան դի պում 
են ամե նուր՝ տն տե սու թյան մեջ, գի տու թյան 
և տեխ նի կայի բնա գա վառ նե րում, ընտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան ըն
թաց քում, առևտ րում, վի ճա կագ րու թյան 
ոլոր տում, ֆի նան սա կան հաշ վարկ նե րում և 
այ լուր:
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 Տո կո սը, ի տար բե րու թյուն մնա ցած չափ
ման մի ա վոր նե րի, հա րա բե րա կան չափ ման 
մի ա վոր   է, որը մա սե րի   է բա ժա նում թի վը՝ 
առանց հաշ վի առ նե լու ոչ նրա մե ծու թյու նը 
և ոչ   էլ՝ ինչ   է ար տա հայ տում տվյալ մե ծու
թյամբ թի վը:

 Սահ մա նում. Տո կո սը տր ված մե ծու թյան 
մեկ հա րյու րե րոր դա կան մասն   է.

Խն դիր ներ տո կոս նե րի կի րառ մամբ
 Ցան կա ցած A թվի P տո կո սը գտ նե

լու հա մար ան հրա ժեշտ   է A թի վը բազ մա
պատ կել տո կոսն ար տա հայ տող կո տո րա
կով` –ով կամ 0,01∙P –ով, և ստա նալ B–ն: 
Ան հայտ ներն այս տեղ երեքն են՝ A, P և B: 
Նշա նա կում   է՝ տո կոս նե րի վե րա բե րյալ խն
դիր ներն ըստ փնտր վող ան հայտ մե ծու թյան 
կա րե լի   է բա ժա նել երեք խմ բի.

1. Թ վի տո կո սի գտ նե լը: Տր ված թվի 
որ ևէ տո կոս գտ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ   է 
տր ված թի վը բազ մա պատ կել տո կոսն ար
տա հայ տող կո տո րա կով [8, 28]: 

2. Թ վի գտ նե լը տո կո սի օգ նու թյամբ: 
Թի վը իր տո կո սի մի ջո ցով գտ նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ   է թի վը բա ժա նել տո կոսն ար
տա հայ տող կո տո րա կի վրա [8, 29]:

3. Գտ նել եր կու թվե րի տո կո սային 
հա րա բե րու թյու նը, կամ պար զել, թե տր
ված թվե րից առա ջի նը երկ րոր դի որ տո
կոսն   է կազ մում: Նշ ված հա րա բե րու թյու նը 
գտ նե լու հա մար պետք   է այն բազ մա պատ
կել 100 –ով [8, 29]: 

Խն դիր 1. Ապ րան քի գի նը փետր վա րին 
աճեց 20 % –ով, իսկ մայի սին՝   էլի 15 % –ով: 
Ըն դա մե նը քա նի՞ տո կո սով աճեց ապ րան քի 
գի նը նշ ված եր կու ամիս նե րի վեր ջում:

 Լու ծում. Իհար կե գի նը չի աճում 
20 %+15 % =35 % –ով, քա նի որ երկ րորդ ան
գամ երբ բարձ րաց նում   էին ապ րան քի գի նը, 
այն ար դեն նախ նա կան գնին հա վա սար չէր, 
հետ ևա բար երկ րորդ տո կո սը կախ ված   է նոր 
մե ծու թյան հետ, որն ավե լի մեծ թիվ   է: 
Մնում   է հա ջոր դա բար հաշ վենք աճը, գու մա
րենք նախ նա կա նին և ստա նանք նոր և հին 
գնե րի հա րա բե րու թյան տո կո սը: Այս պի սով՝ 

Այ սինքն՝ առա ջին բարձ րա ցու մից հե
տո գի նը կկազ մի հին գնի 120 % –ը, իսկ ևս 
15 % –ով բարձ րաց նե լուց հե տո կս տաց վի 
վերջ նա կան գի նը՝ 

Ս տաց ված գնե րի տո կո սային հա րա բե
րու թյու նը կկազ մի՝ 100 = 138 %:

 Նոր գի նը դար ձել   է նախ կին գնի 138 % –ը, 
ասել   է թե՝ աճել   է 38 % –ով:

Խն դիր 2. Հա մա ցան ցում ին ֆոր մա ցի ան 
հո սում   է կա պու ղու մի ջո ցով, որը վի րու սի 
պատ ճա ռով խցան վել   է (հա մա կարգ չային 
ծրա գիր, որն առանց քո թույլտ վու թյան 
անընդ հատ ին ֆոր մա ցի ա   է ու ղար կում քո 
հա մա կարգ չից): Ին ֆոր մա  ցի այի հոս քը դրա 
հետ ևան քով 40 % –ով դան դա ղել   է: Քա նի՞ 
տո կո սով կեր կա րի ժա մա նա կը:

 Լու ծում. Ին ֆոր մա ցի այի քա նա կու
թյու նը, որը T ժա մա նա կում Y հոս քով տե
ղա փոխ վում   է կա պու ղու մի ջո ցով, Y∙T   է: 
Քա նի որ հոս քը 60 % –ով դան դա ղել   է, մնա
ցել   է 0,4 Y, իսկ ժա մա նա կը՝ T∙A: Ստաց վեց 
Y∙T=0,4Y∙T∙A: Հետ ևա բար A= 1:0,4=2,5: 

Այս պի սով՝ այն կազ մում   է սկզբ նա կան 
ժա մա նա կի 250 % –ը: Ավե լա ցել   է 150 % –ով:

 Բարդ տո կո սի բա նաձ ևը: Հա ճախ լսում 
ենք տո կոս և բարդ տո կոս գա ղա փար նե
րը: «Ին չո՞վ են տար բեր վում դրանք» հար ցին 
կա րող ենք պա տաս խա նել, որ բարդ տո կո
սը եկամ տի այն քա նա կու թյունն   է, որ առա
ջա նում   է, երբ ներդր ված գու մա րի նախ նա
կան քա նա կու թյու նը ինչ –որ ժա մա նակ ան ց 
պարզ տո կո սի ար դյուն քում առա ջաց նում   է 
նոր գու մար, որն ին քը ևս բե րում   է շա հույթ: 
Այս պի սով՝ մեկ տա րի հե տո ներդր ված գու
մա րը բե րում   է որոշ քա նա կու թյամբ շա հույթ, 
որն ավե լաց վում   է « մայր» (նախ նա կան) գու
մա րին և նո րից պահ տր վում բան կին որ պես 
հիմ նա կան ներդ րում: Այդ դեպ քում նախ նա
կան գու մա րի աճը հա ջորդ տա րի ինքն   է 
դառ նում նախ նա կան գու մար, ավե լաց վում 
սկզբ նա կան գու մա րին և հա ջորդ տա րին 
բե րում նոր աճ: Փաս տո րեն բարդ տո կո սը 
հաշ վարկ ված տո կո սի նոր տո կոսն   է, որով 
հաշ վում են ընդ հա նուր գու մա րը՝ հաշ վի առ
նե լով ստաց ված տո կոս նե րը: Այն հաշ վում են 
բարդ տո կո սի բա նաձ ևով՝ B= a(1+0,01p)n, 
որ տեղ a–ն ներդր ված գու մարն   է, B–ն՝ n 
տա րի հե տո աճի p տո կո սով ստաց ված գու
մա րը [9, 19]: 
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Իսկ երբ մեր ներդ րած գու մա րը նվա
զում   է p տո կո սով, բա նաձ ևում փոխ վում   է 
գոր ծո ղու թյան նշա նը, և այն ըն դու նում   է 
հետ ևյալ տես քը՝ B= a(1–0,01p)n   [9, 19]:

Խն դիր 3. Են թադ րենք՝ ծնն դյան օրը հա
րա զատ նե րից ստա ցել ենք նվեր գու մա րի 
տես քով՝ 200 000 դրամ: Ի՞նչ անել, ինչ պե՞ս 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել: Եթե ինչ –որ 
կար ևոր բա նի կա րիք ու նե նայինք, ապա 
ծնող ներն իրենք կգ նե ին այն մեզ հա մար: 
Բա րե կամ նե րից մե կը խոր հուրդ տվեց այն 
պահ տալ բան կին: Սկ սե ցինք հա մա ցան
ցի օգ նու թյամբ ու սում նա սի րել Հա յաս տա նի 
բան կե րը և նրանց առա ջադ րած տո կո սա
դրույթ նե րը: Պարզ վեց, որ բո լոր բան կե րը 
հիմ նա կա նում ու նեն հետ ևյալ ներդ րում նե
րի տե սակ նե րը՝ ա. Պարզ տո կոս, բ. Բարդ 
տո կոս, գ. Կու տա կային տո կոս:

 Պարզ տո կո սի դեպ քում մենք կս տա
նանք մի այն նախ նա կան գու մա րի 12 % յու
րա քան չյուր տար վա ավար տին, չնա յած 
մենք հնա րա վո րու թյուն ու նենք հետ ստա նալ 
մեր գու մա րը ցան կա ցած ամս վա վեր ջին: 
Պարզ տո կոս նե րը հաշ վում են հետ ևյալ բա
նաձ ևով՝ B= a∙(1+0,01p ∙n)   [9, 24]:

 Սա օգ տա գոր ծում են, երբ ավան դի վրա 
ավե լաց ված տո կոս ներն ավե լաց վում են 
ավան դին մի այն ժամ կե տի ավար տին, կամ 
չի ավե լաց վում ավան դին, այլ տե ղա փոխ
վում   է առան ձին հա շիվ: Այն չի նա խա տե
սում տո կոս նե րի կու տա կում:

 Բարդ տո կո սը հրա շա լի   է, մի այն թե եթե 
մենք պա հան ջենք մեր գու մա րը տար վա կե
սին, ապա կկորց նենք ան ցած ամիս նե րի 
տո կոս նե րը:

 Կու տա կայի նի ժա մա նակ միշտ կա րող 
ենք ավե լաց նել մայր գու մա րը, և կհաշ վարկ
վի տո կոս նե րը ցան կա ցած հա ջորդ ամ սին 
ևս, մի այն թե տո կո սա չափն   է քիչ: 

Ո րո շե ցինք օգ տա գոր ծել բարդ տո կոս
նե րը, հատ կա պես հա մոզ ված   էինք, որ 
նոր ներդ րում կա րող ենք կա տա րել մի այն 
հա ջորդ տա րի՝ ծնն դյան օրը: Եվ եթե նույ
նիսկ նոր ներդ րում չկա տա րենք, ապա 18 
տա րե կա նում՝ 6 տա րի հե տո, մենք ար դեն 
կու նե նանք հետ ևյալ գու մա րը՝ B=200 000 
(1 + 0,01∙12)6=394 764,54 դրամ (a=200 000 
դ րամ, p=12 %, n=6): Ըն դա մե նը 12 տո կոս 
աճի դեպ քում 6 տա րում հա մա րյա կրկ նա
պատկ վեց մայր գու մա րը: Քիչ չէ: 

Տո կոս նե րի գործ նա կան կի րա ռու
թյուն ներ

 Տո կոս նե րը տն տե սու թյան աճ չեն ստեղ
ծում: Սա կայն նրանց մտած ված վեր լու ծու
թյու նը թույ լատ րում   է ապ րել ավե լի խնայո
ղա բար՝ տն տե սե լով ան ձնա կան մի ջոց նե րը, 
հատ կա պես քա նի որ նրանք մեզ հան դի
պում են ամե նուր: Փոր ձում ենք գնել թթ վա
սեր, և ահա՝ 3,2 %, 3 %,.. քա ցախ՝ 5 %, 22 %, 
96 %...: Գնում ենք 100 գրամ զանգ վա ծով 
սուրճ, և նո րից՝ ±3 %, ±2,5 %,..: Եվ եթե մեզ 
հա մար պարզ   է այս պի սի ցան կա ցած գրա
ռում, ապա հեշտ   է լի նում նաև ճիշտ որո
շում ներ ըն դու նել և ապ րել խնայո ղա բար: 
Հա ճախ խա նութ նե րի ցու ցա նակ նե րին կա
րե լի   է հան դի պել նույ նիսկ այս պի սի գրառ
ման՝ ԱԿ ՑԻ Ա…. 70 % + 30 %: Խն դիր: Իսկ 
ի՞նչ   է դա նշա նա կում: 

Լու ծում: Եթե գու մա րենք, ապա կս տա
նանք 100 %, որը նշա նա կում   է, որ ապ րան
քը պետք   է գին չու նե նա, այ սինքն՝ ար ժե
նա 0 դրամ: Սա կայն մեր գի տակ ցու թյունն 
ասում   է, որ այդ դեպ քում գո վազ դը չէր լի նի 
70 % + 30 %: Փոր ձենք հաս կա նալ.

Են թադ րենք ապ րանքն ար ժե a դրամ, 
իջեց րին 70 % –ով, մնաց նրա 30 % –ը: Նոր 
գի նը, որը հա վա սար   է 0,3 a, պետք   է նո րից 
իջեց նել 30 % –ով: Այդ դեպ քում կս տա նանք. 

 , որ տեղ –ն նշա
նա կում   է, որ նոր գի նը նախ նա կան գնի 
21 %–ն   է: 

Իսկ հի մա մտա ծենք: Չէ՞ որ վա ճա ռո ղը 
պար տա դիր պետք   է շա հույթ ու նե նա, որը 
կփա կի գո նե նրա ծախ սե րը, իսկ նա վա ճա
ռում   է ըն դա մե նը 21 % –ով: Դա նշա նա կում   է, 
որ մինչ իջե ցու մը նրա շա հույ թը մեծ   էր կամ 
հա վա սար 100 % –21 % = 79 %:

Խն դիր 4. Վա րուն գի մա րի նադ պատ
րաս տե լու հա մար ան հրա ժեշտ   էր գինու 
քա ցա խի 14 % –ա նոց լու ծույթ, սա կայն 
խա նու թից կա րո ղա ցանք գնել մի այն  
0,5լ 76 %–ա նոց լու ծույթ: Հարց. քա նի՞ լիտր 
թո րած ջուր պետք   է ավե լաց նել լու ծույ թին, 
որ նրա մեջ տո կո սային պա րու նա կու թյու նը 
դառ նա 14, և մենք կա րո ղա նանք այն օգ տա
գոր ծել մա րի նադ պատ րաս տե լու հա մար: 
Խնդ րի լուծ ման հա մար կազ մենք աղյու սակ.
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Լու ծույթ (լ) Տո կոս (%) Քա ցախ (լ) Ջուր (լ)

0,5 լ 76 % 0,5∙0,76=0,38 լ 0,5∙0,24=0,12 լ

+x լ 0 % 0 լ +x լ

(0,5+x) լ 14 % 0,38 լ (0,12+x) լ

 Փաս տո րեն (0,5+x) լ լու ծույ թի մեջ 14 % –ը 
պետք   է հա վա սար լի նի 0,38 լիտ րի: 

 

 

       
լ:

Խն դիր 5. Տա տի կը տա ռա պում   է շա քա
րային դի ա բե տով, և նրա սնն դա կար գում 
պետք   է շա քա րի քա նա կու թյու նը լի նի հնա
րա վո րինս քիչ: Անհ րա ժեշտ   է նա խա պես 
պար զել, թե որ մր գից կա րող   է օգտ վել տա
տի կը, և նոր կա տա րել գնում ներ:

 Լու ծում. Այս խնդ րի լուծ ման հա մար մեզ 
օգ նում   է հա մա ցան ցը: Փնտ րում ենք խա
նու թում եղած մր գե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ա: 
Օրի նակ՝ բա ղադ րու թյու նը. Խն ձոր՝ ջուր` 
82–88 %, շա քար ներ` 7.4–14 %, խն ձո րաթթու` 
0.2–0.8 %, դա բա ղող նյու թեր` 0.07–0.2 %, 
մոխ րա ցող մնա ցորդ` 0.6–0.6 %:

 Սա լոր՝ ջուր` 81–83 %, շա քար ներ` 3.4–3.6 %, 
ած խաջ րեր` 4.4 %, թթու ներ` 1 5 %, ազո
տային նյու թեր` 0.5 %, բջ ջա թա ղանթ` 5 %, 
մոխ րա ցող մնա ցորդ՝ 0.2 %:

 Կե ռաս՝ ջուր` 80 %, շա քար ներ՝  
10–11 %, .. և այլն: Մնում   է կա տա րել ճիշտ 
ընտ րու թյուն:

 Դեռևս Հին Հռո մում ըն դուն ված   էր փո ղը 
վե րա դարձ նել ավել ցու կով: Օրի նակ՝ Բա բե
լո նում այն կազ մում   էր 20 % և ավե լի: Հայտ
նի   է, որ XIV–XV դա րե րում Արևմ տյան Եվ րո
պա յում մեծ տա րա ծում   էին գտել, այս պես 
կոչ ված, բան կե րը, որոնք այ սօր վա բան կե
րի նա խա պա պերն են: Նրան ցում պահ   էին 
տա լիս իրենց ավել գու մար նե րը վաշ խա
ռու նե րը, իսկ բան կերն իրենց հեր թին այն 
պարտք   էին տա լիս վս տա հե լի հա ճա խորդ
նե րին և գու մա րի օգ տա գործ ման հա մար 
նրան ցից վերց նում որոշ վարձ՝ ար տա հայտ
ված տո կո սով: Շա հույ թի մի մա սը բան կը 
վե րա դարձ նում   էր ավան դա տո ւին՝ որ պես 
իր գու մա րի օգ տա գործ ման վարձ (այն ևս 

ար տա հայտ վում   էր տո կոս նե րով), իսկ մնա
ցած մա սը մնում   էր իրեն որ պես շա հույթ: 
Այս պի սով՝ բան կը շր ջա նա ռում   էր դրա մա
կան մի ջոց նե րը՝ հան դես գա լով որ պես միջ
նորդ ավան դա տո ւի և փո խա ռո ւի միջև:

Խն դիր 6. Դի ցուք փորձ նա կան ըն տա
նի քը ցան կու թյուն ու նի նախ գնել 250 000 
դրամ ար ժո ղու թյամբ հե ռա խոս փոք րիկ 
աղջ կա հա մար, իսկ այ նու հետև ավ տո մե քե
նա, որի հա մար պետք   է որ ևէ բան կից վարկ 
վերց նի:

Շատ կար ևոր   է նաև սո վո րել մտած ված 
օգտ վել « Վարկ» ծա ռա յու թյու նից, կա րո
ղա նալ հա մե մա տել վար կի տար բեր տար
բե րակ ներ, ընտ րել լա վա գույն (օպ տի մալ) 
տար բե րա կը: Քա նի որ գի տենք, որ ոչ մի 
բանկ մեզ առանց սե փա կան շա հույ թի վարկ 
չի տրա մադ րի, պետք   է նա խա պես ու սում
նա սի րենք ՀՀ բո լոր բան կե րի տված վար կե
րը՝ օգ տա գոր ծե լով հա մա ցան ցը, ընտ րենք 
ամե նա քիչ տո կո սով տր վող (մեզ հա մար 
ամե նա լավ պայ ման նե րով) վար կը, կա րո ղա
նանք այն պես հաշ վել մեր փորձ նա կան ըն
տա նի քի բյու ջեն, որ ոչ մի դեպ քում մեր տան 
դի մաց ևս չկանգ նեց վի « Հի պո թե քի սյու
նը». (Դեռևս Սո ղո մոն թա գա վո րը օրենք   էր 
հրա պա րա կել, ըստ որի՝ պար տա պա նը իր 
պարտ քը պետք   է վճա րեր ոչ թե իր ազա
տու թյամբ, այլ իր ու նեց ված քով: Պարտք 
ու նե ցո ղի հո ղում կանգ նեց նում   էին մի քա
րա սյուն, որի վրա գր ված   էր լի նում, որ իր 
ու նեց ված քը պատ կա նում   է պար տա տի րո
ջը որոշ գու մա րի դի մաց: Դրա նով տե ղե
կաց նում   էին, որ տվյալ սե փա կա նու թյու նը 
գրավ   է դր ված: Այս պի սի սյու նե րին ան վա
նում   էին « Հի պո թեք»): 
Փորձ նա կան ըն տա նիքն ու նի 6 ան ձ՝ հայր, 
մայր, տա տիկ, պա պիկ, ու սա նող տղա և 
աշա կեր տու հի աղ ջիկ: Սկզ բում դի ագ րա մի 
օգ նու թյամբ ներ կա յաց նենք նրանց ամ սա
կան ներդ րու մը ըն տա նե կան բյու ջե ում, որից 
հե տո նաև մո տա վոր ծախ սե րը՝ 



206

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Փ Ո Ր Ձ Ի  Փ Ո Խ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ

հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր պա տա հա կան 
ծախ սեր: Ըստ ընտր ված տվյալ նե րի՝ ըն տա
նի քի մի ջին ներդ րու մը կազ մում   է 458 000 
դրամ, և են թադ րենք, որ մի ջի նում նրանք 
ծախ սում են 270 000 դրամ (ջուր, գազ, հո
սանք, հե ռա խոս, հա մա ցանց, սնունդ, հա
գուստ և այլն), ստա նում ենք մո տա վո րա պես 
180 000 դրա մի կու տա կում և կա րող ենք 
վարկ վերց նել այդ գու մա րին հա մա պա տաս
խան: 

Ներ կա յաց նենք 250 000 դրամ ար ժո ղու
թյամբ հե ռա խո սի հա մար վերց ված վար կը և 
մուծ ված տո կոս նե րը: Այն 24 % –ով   է, և ձևա
կեր պել ենք 12 ամ սով:

 Մայր գու մա րը բա ժա նենք 12 –ի, որ պես զի 
պար զենք ամ սա կան վճա րու մը մայր գու մա
րից, որից հե տո հաշ վենք նաև մա րող տո
կոս նե րը:

250 000 : 12=20833,33 դրամ, որը առա
ջին ամս վա մու ծումն   է մայր գու մա րից:

250 000 ∙0,24 : 12=5000 դրամ (ա ռա ջին 
ամս վա վար կի տո կո սը): 

Ա ռա ջին ամս վա մու ծու մը կլի նի. 20 
833,33+5 000=25 833,33 դրամ:

 Պարտ քի մնա ցոր դը I ամս վա վեր ջին՝ 
250 000–20833,33=229 166,67 դրամ:

II ամիս. մայր գու մա րից՝ 20833,33 
դրամ, 24 %՝ (250 000–20833,33) ∙0,24: 
12=4583,33 դրամ:

 Մու ծու մը. 20833,33+4583,33=25 416,66 
դրամ, մնա ցոր դը՝ 229 166,67–20833,33=208 
333,34 դրամ և այլն: Ար դյուն քում կս տաց վի, 
որ հե ռա խո սի հա մար լրա ցու ցիչ մուծ վել   է 
32499,93 դրամ: 

Խն դիր 7. Մե քե նան ար ժե 12000 $, որն 
ըստ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի փո խա

նակ ման այ սօր վա կուր սի՝ հա վա սար   է 12 
000∙490=5 880 000 դրա մի: Գու մա րենք 
նաև վար կի տո կո սը՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
ամե նա ցածր տո կո սը տա լիս   է VTB–ն` 18 %. 

 

Որ պես զի մի ա ժա մա նակ կա րո ղա նանք 
գնել հե ռա խոս, գու մա րը բա ժա նենք 

150 000 –ի (ամ սա կան ավել ցուկ) և պար
զենք մե քե նայի վար կի ձևա կերպ ման ժամ
կե տը: 

Կս տա նաք. 7 000 000:150 000=46,7≈47 
ամիս: Իսկ դա նշա նա կում   է, որ վար կը կա
րող ենք մա րել 4 տա րում: Ինչ պես տես նում 
եք, ամեն մի հաշ վարկ կա տա րե ցինք ի վնաս 
մեզ, քա նի որ մի այն այդ դեպ քում մենք կա
րող ենք վս տահ լի նել, որ կկա րո ղա նանք 
վճա րել մե քե նայի և հե ռա խո սի հա մար մի
ա ժա մա նակ: Վար կը մե քե նայի հա մար 
ձևա կեր պենք 4 տա րով, մա րող տո կո սով: 
Նախ նա կան գու մա րին 18 % –ի ավե լա ցու մը 
մեր հաշ վարկ նե րում մեզ կօգ նի այն մա րե լու 
ավե լի շուտ, քան 4 տա րին, և մենք լրա ցու
ցիչ կմու ծենք ավե լի քիչ գու մար: Վերց նում 
ենք VTB բան կից 5 880 000 դրամ: Կա տա
րե լով նմա նա տիպ հաշ վարկ ներ՝ կա րող ենք 
հա մոզ ված լի նել, որ այս դեպ քում ևս ավե լի 
արագ և ավե լի քիչ կո րուստ նե րով (լ րա ցու
ցիչ վճար ներ) կմար վի վար կը: Որ պես ինք
նու րույն գործ նա կան առա ջադ րանք՝ թե մայի 
ավար տին կա րե լի   է քն նար կել և տո կոս նե
րի մի ջո ցով ներ կա յաց նել Ազ գային ժո ղո վի 
վեր ջին ընտ րու թյուն նե րի լու սա բա նումն ու 
տվյալ նե րի ներ կա յա ցու մը: 

Այս պի սով՝ հաշ վի առ նե լով թե մայի ար դի
ա կա նու թյու նը և նրա կի րա ռա կան նշա նա
կու թյու նը՝ աշ խա տան քում ներ կա յաց ված   է 
« Տո կոս» գա ղա փա րի սահ մա նու մը, ընդ գրկ
ված են պատ մա կան տե ղե կու թյուն ներ, առօ
րյա կյան քում հա ճախ հան դի պող խն դիր ներ 
և նրանց լուծ ման որոշ մե թոդ ներ: Նպա տակ 
ու նե նա լով հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նել 
աշա կերտ նե րի մեջ և հիմ նա վո րել նշ ված կի
րա ռա կան խն դիր նե րի լուծ ման ամե նօ րյա 
ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ աշ խա տան քում բա
ցա հայտ ված են տո կոս նե րի կի րառ ման հիմ
նա կան ուղ ղու թյուն նե րը: 
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FROM MY EXPERIENCE IN THE FIELD OF TEACHING THE TOPIC “PERCENTAGE”
A. VARDANYAN

Taking into consideration the actual essence of the topic and its applied significance the 
following points were put forward in this work: definition of the concept of “Percentage”, histor
ical information, tasks that occur in our everyday life every single hour, some methods of their 
solutions are presented as well. With a view to raise interest among pupils and to substantiate 
everyday necessity of solution of the stated tasks main directions of application of percentage are 
revealed in this work. 

The stated work makes it more interesting and effective to teach the topic of “Percentage”.

И ЗУ ЧЕ НИЕ ТЕ МЫ “П РО ЦЕНТ” ИЗ МО ЕЙ ПРАК ТИ КИ 
А. ВАР ДА НЯН

П ри ни мая во вни ма ние ак ту аль ность те мы и ее прак ти чес кое зна че ни е, в ра бо те предс
тав ле но оп ре де ле ние по ня тия “П ро цент”, ис то ри чес кие дан ные о про цен тах, за да чи, ко то
рые каж дый день и каж дый час воз ни ка ют в на шей жиз ни, а так же да ны не ко то рые ме то ды 
ре ше ни я этих за дач. Ст ре мясь за ин те ре со вать уче ни ков и обос но вать каж дод нев ную не об
хо ди мость ре ше ния дан ных за дач, в ра бо те вы яв ле ны ос нов ные нап рав ле ния при ме не ния 
про цен тов. Дан ная ра бо та де ла ет обу че ние по те ме «П ро цент» бо лее ин те рес ным и эф фек
тив ным.
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ՄԱ ՐԻ ՑԱ ԱԲԱՋՅԱՆ

ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ԵՎ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա

տանք նե րը միտ ված են զար գաց նե լու մար
դուն և ձևա վո րե լու նրա մեջ հա մա պա տաս
խան կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ: 
Յու րա քան չյու րին ճա նա չե լու և օգ նե լու հա
մար ան հրա ժեշտ   է հա ղոր դակց վել, որը կա
րե լի   է հա մա րել կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի հիմքն ու գլ խա վոր մի ջո ցը: Հա
ղոր դակց ման շնոր հիվ ու սու ցի չը ճա նա չում   է 
իր աշա կերտ նե րին, պատ կե րա ցում կազ մում 
նրանց մտա հո րի զո նի մա սին, տե ղե կու թյուն
ներ ստա նում նրանց մտա հո գու թյուն նե րի, 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի և այլ նի 
մա սին: Ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցում նշա
նա կում   է կի րա ռել հա ղոր դակց ման բազ մաբ
նույթ մե թոդ ներ: 

Ու սու ցիչ –ա շա կերտ հա ղոր դակ ցու մը 
սկս վում   է դպ րոց հա ճա խե լու առա ջին իսկ 
օր վա նից և ու ղեկց վում   է ողջ ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ: 
Բա նա վոր խոս քի մշակ ման աշ խա տանք նե րը 
սկս վում են դպ րոց մտ նե լու առա ջին օր վա նից 
և տար րա կան դա սա րան նե րում ու սու ցան վող 
բո լոր առար կա նե րի դա սա վանդ ման գոր ծըն
թա ցում:

 Հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցին նպաս տում են 
տար րա կան դա սա րան նե րի ինչ պես մայ րե
նի ի մե թո դա կան կա ռուց ված քում տր ված 
հար ցե րի և առա ջադ րանք նե րի ամ բող ջու
թյու նը, այն պես   էլ հա տուկ նպա տա կով նա
խա տես ված իրա վի ճա կային մե նա խո սու
թյուն ներն ու երկ խո սու թյուն նե րը: 

Հա ղոր դակ ցու մը կար գա վո րում   է ու սուց
չի և աշա կեր տի հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու նը: 
Ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցում իրա կա նաց
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ   է կի րա ռել հա ղոր
դակց ման բազ մա թիվ մե թոդ ներ՝ նե րա ռե լով 
ստեղ ծա գոր ծա կան և եր ևա կա յա կան ձևեր:

 Բա նա վոր խոս քի ձևա վոր մա նը նպաս
տում   է նա խաայբ բե նա կան շր ջա նում բազ

մաբ նույթ և բազ մա բո վան դակ աշ խա տան
քի կազ մա կեր պու մը: Այս գոր ծըն թա ցի 
ժա մա նակ ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
աշ խա տանք ներն ան հրա ժեշտ   է կազ մա
կեր պել աշա կեր տա կենտ րոն ու սուց ման 
մե թո դով: Դի տել նկա րը, բնու թագ րել և 
պատ մել` հարս տաց նե լով բա ռա պա շա րը: 
Յու րա քան չյուր նկա րի հետ աշ խա տան քը 
սկս վում   է նկա րագ րու թյամբ: Աշա կերտ
նե րը նախ դի տում են նկա րը, հե տո նկա
րագ րում են, ապա՝ պա տաս խա նում մի 
շարք հար ցե րի. «Ինչ պի սի՞ նկար   է» (ու րախ, 
տխուր), «Օր վա ո՞ր պահն   է», « Տար վա 
ո՞ր եղա նակն   է», «Ի՞նչ են պատ րաստ վում 
անել հե րոս նե րը»: Որից հե տո մի այն մի
ա սին վեր նագ րում են նկա րը և կազ մում 
նա խա դա սու թյուն ներ՝ ստեղ ծե լով մի գե ղե
ցիկ պատ մու թյուն: Աշա կերտ նե րի հա մար 
շատ ավե լի հե տաքր քիր   է դառ նում աշ
խա տան քը, երբ իրենք են հետ ևում մտ քի 
հա ջոր դա կան զար գաց մա նը և կա տա րում 
են լրա ցում ներ: Իհար կե, այս ամե նը զու
գակց վում   է քե րա կա նա կան նյու թի ու սու
ցան մամբ (հա տուկ անուն նե րի գրու թյու նը, 
բառ– վանկ– նա խա դա սու թյուն, պատ մու
թյուն, հն չյուն– տառ և այլն): Այս ըն թաց քում 
աշա կերտ նե րի հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րի ձևա վոր մա նը նպաս տում են ու
սում նա կան բո լոր առար կա նե րը: 

Օ րի նակ՝ դա սագր քի նկար նե րը պատ
մե լու մի ջո ցով ծա նո թա նում են « մեծ   է –
փոքր   է», «եր կար   է – կարճ   է», « շատ   է 
– քիչ   է», « հե ռու   է – մոտ   է», « վերև   է – 
ներքև   է» և շատ այլ հաս կա ցու թյուն նե րի, 
որոնք իրենց հեր թին նպաս տում են բա
ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, հա ղոր դակ
ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու 
զար գաց մա նը: 

Շատ կար ևոր են գրա կան ունկնդր ման 
ժա մե րի ճիշտ և ար դյու նա վետ պլա նա վո
րումն ու կազ մա կեր պու մը, դե րային խա
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ղե րի կազ մա կեր պու մը: Այս դա սա ժա մե րին 
աշա կերտ ներն ունկնդ րում են` ձևա վո րե
լով լսե լու, մտա ծե լու ամ փո փե լու, գրա գետ 
ար տա հայտ վե լու կա րո ղու թյուն ներ: Փոր ձը 
ցույց   է տա լիս, որ աշա կերտ նե րը մեծ ու շադ
րու թյամբ լսում են դա սըն կեր նե րի պատ մա
ծը և իրենց խոս քը կա ռու ցե լիս փոր ձում են 
օգ տա գոր ծել իրենց դուր եկած հատ ված նե
րը և ար տա հայ տու թյուն նե րը: Մեծ սի րով և 
ոգ ևո րու թյամբ փոր ձում են բե մադ րել ըն
թերց ված նյու թը: Խոս քի մշակ ման և զար
գաց ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ
ման գոր ծըն թա ցին նպաս տում   է նաև ճիշտ 
կազ մա կերպ ված դե րային խա ղը, որը շատ 
հո գե հա րա զատ և հե տաքր քիր   է երե խա նե
րի հա մար, հե տա գա յում նաև նյու թի ստեղ
ծա գոր ծա կան վե րա պատ մու մը տար բեր 
դե րա կա տար նե րի անուն նե րից` հա րա զատ 
մնա լով բնագ րին: Աշա կերտ նե րին մեծ բա
վա կա նու թյուն   է պատ ճա ռում դե րային 
խա ղը, երբ իրենց ու ժե րը կա րո ղա նում են 
փոր ձել տար բեր դե րե րում: Այս պի սի գոր
ծըն թա ցը սա նե րի հա մար ու նի նաև ճա նա
չո ղա կան մեծ նշա նա կու թյուն: 

Օ րի նակ` «Այբ բե նա րան» –ի 14–րդ   էջում 
տր ված Աթ. Խն կո յա նի «Աղ վեսն ու կռուն
կը» առա կի նկա րը վեր լու ծե լուց հե տո ու
սու ցիչն ըն թեր ցում   է հա վել վա ծում զե տեղ
ված հա մա պա տաս խան նյու թը, սա նե րը 
քն նար կում են, ներ կա յաց նում են դե րային 
խա ղեր, կա տա րում՝ եզ րա հան գում ներ1: 
Նմա նա տիպ աշ խա տանք կա րե լի   է կազ
մա կեր պել այդ շար քի «Ագ ռավն ու աղ վե
սը», « Ճամ փորդ նե րը», « Պույ պույ մկ նի կը», 
« Չա րի վեր ջը» նյու թե րի շուրջ:

Գ րու սուց ման շր ջա նում գոր ծըն թացն 
ու ղեկց վում   է դե րե րով ըն թեր ցա նու թյամբ, 
որն ավե լի   է հեշ տաց նում դե րային խա ղի 
կազ մա կեր պու մը տեքս տի վե րար տադ րու
թյան ժա մա նակ: Այս ամե նը հիմք են դառ
նում ստեղ ծա գոր ծա կան բա նա վոր և գրա
վոր խոս քի զար գաց ման հա մար:

Մ տա հա ղոր դակ ցու թյան որակն ու ար
դյու նա վե տու թյու նը խիստ պայ մա նա վոր
ված են մաս նա կից նե րի հա ղոր դակ ցա կան 
վար պե տու թյամբ ու կա րո ղու թյուն նե րով, 
որոնք ոչ մի այն կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի մի ջոց են, այլ նաև նպա տակ:
1  Անժելա  Քյուրքչյան,  Լիլիթ  Տեր–Գրիրորյան, 
«Այբբենարան», 2016 թ.,   էջ 106:

Քն նար կենք մտա հա ղոր դակ ցա կան 
իրադ րու թյուն նե րում կողմ նո րոշ վե լու և գոր
ծե լու որոշ բա նաձ ևեր, որոնք շո շա փում են 
ներ քո հի շյալ հար ցե րը.

•   Հաս կա նա լու (ը մբռ նե լու) առար կան 
մտա հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում

•   տեքս տի բո վան դա կու թյու նը հաս
կա նա լու խն դի րը, փո խըմբռն ման 
ապա հով ման տեխ նի կան,

•   փոխ հա մա ձայ նու թյու նը (հա մա
միտ լի նե լը) և փո խըմբռ նու մը (ի րար 
հաս կա նա լը),

•   տեքս տը որ պես գոր ծո ղու թյուն 
ըմբռ նե լու խն դի րը,

•  մ տա հա ղոր դակ ցա կան իրադ րու
թյան որո շիչ նե րը,

•  մ տա հա ղոր դակ ցու թյու նը որ պես 
մտա ծո ղու թյան, մտ քի քն նարկ ման 
ու հա մա տեղ մշակ ման տե սակ ներ,

•  մ տա ծո ղու թյու նը որ պես հաս կա նա
լու առար կա,

•   բա նա վի ճային իրադ րու թյուն ներ,
•  ս խե մա ներ, սխե մա վո րում, սխե մա

տի կա:
 Ցան կա ցած մտա հա ղոր դակ ցա կան գոր

ծըն թա ցի առանց քը տեքս տե րի փո խան
ցումն   է: Ընդ որում՝ տեքս տի բո վան դա կու
թյամբ ներ կա յաց վում են գի տակ ցա կան 
պատ կե րա ցում նե րը, իսկ տեքս տի ար տա
հայտ մամբ` կա տար վող գոր ծո ղու թյու նը 
(ար տա բե րե լով տեքս տը` հա ղոր դակց վո ղը 
փաս տո րեն կա տա րում   է նաև գոր ծո ղու
թյուն. հարց նում   է, առար կում   է, հաս տա
տոմ   է, հեգ նում   է, ժխ տում   է, կաս կա ծում   է, 
խան գա րում   է, օգ նում   է, շեշ տում   է, քո ղար
կում   է, շփո թեց նում   է, շե ղում   է և այլն):

Մ տա հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում յու
րա քան չյուր մաս նակ ցի հա մար հաս կա նա լու 
(ը մբռ նե լու) առար կա կա րող   է լի նել ինչ պես 
մաս նա կից նե րի գոր ծու նե ա կան ակ տերն 
ամ բող ջու թյամբ, այն պես   էլ հա ղոր դակցման 
ամ բողջ իրադ րու թյու նը:
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 Հա ղոր դակց ման ամ բողջ իրադ րու թյան 
ըմբռ նու մը են թադ րում   է (ռեֆ լեք սիվ) ըն
կա լում: Ինք նանդ րա դար ձային ըն կա լու մը 
փաս տո րեն են թադ րում   է դիր քի փո փո
խու թյուն` իրադ րու թյան ըն կա լում տվյալ 
իրադրու թյու նից դուրս դիր քից: 

Մ տա հա ղոր դակց վող սուբյեկ տի գոր ծու
նե ա կան ակ տի ամ բող ջա կան ըմբռ նու մը 
են թադ րում   է ըն կա լել նրա տեքս տը հա ղոր
դե լը՝ որ պես նրա կա տա րած գոր ծո ղու թյուն, 
և որո շել այդ գոր ծո ղու թյան իմաս տը: Հա
ղոր դակց ման ըն թաց քում հա ղոր դակց վո ղը, 
հեր թա կան տեքս տը հա ղոր դե լով, փաս տո
րեն կա տա րում   է գոր ծո ղու թյուն, որն ու նի 
որո շա կի դր դա պատ ճառ ներ և նպա տա
կաուղղ վա ծու թյուն: Հենց սրանց պար զա բա
նումն   էլ ըմբռն ման (հաս կա նա լու) գլ խա վոր 
խն դիրն   է: 

Մ տա հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում ան
ժխ տե լի ո րեն տե ղի   է ու նե նում ին ֆոր մա
ցի այի փո խա նա կում: Սա կայն սա չէ մտա
հա ղոր դակ ցու թյան   էու թյունն ու իմաս տը: 
Որա կյալ, այն   է` փո խըմբռ նու մով ըն թա ցող 
հա ղոր դակ ցու թյունն ար դեն հան դես   է գա
լիս որ պես կո լեկ տիվ մտա ծո ղու թյուն: Նման 
հա ղոր դակց ման պրո ցե սի գլ խա վոր իմաս տը 
մտ քի քն նար կումն   է, մտ քի հա մա տեղ մշա
կումն ու զար գա ցու մը:

Մ տա հա ղոր դակ ցային իրադ րու թյունն այն 
կար ևո րա գույն սո ցի ա լա կան իրադ րու թյուն
նե րից   է, որում հիմ նա կա նում գո յատ ևում   է 
յու րա քան չյուր ան հատ և ան խու սա փե լի ո
րեն հայտն վում   է անընդ հատ ինք նա կողմ նո
րոշ ման ան հրա ժեշ տու թյան իրա վի ճա կում: 
Մտա հա ղոր դակ ցա կան իրա վի ճակ նե րում 
կողմ նո րոշ վե լու և գոր ծե լու մե թոդ նե րը, 
ձևերն ու մի ջոց նե րը պետք   է լի նեն հան րակր
թու թյան բո վան դա կու թյան կար ևոր մա սը1: 

Գ րա գետ խոսք կա ռու ցե լու ուղ ղու թյամբ 
տար վող բո լոր աշ խա տանք նե րը պետք   է 
իրա կա նաց վեն նպա տա կաս լաց, պար բե
րա բար և հա մա գոր ծակց ված` պահ պա նե լով 
հա ղոր դակց ման կա նոն նե րը, որին նպաս
տում են տար րա կան դա սա րան նե րի գոր ծըն
թա ցում նե րառ ված բո լոր նյու թե րը, հար ցե րը 
և առա ջադ րանք նե րը:

1  Մ.  Մկրտչյան,  «Քաղաքացիական  հայեցակարգի 
շուրջ:  Մտահաղորդակցական  իրադրություններում 
կողմնորոշվելու  որոշ  բանաձևեր:  Քաղաքացիական 
կրթությունը դպրոցում», N 3, 2002 թ.:

Ն պա տա կաս լաց և ճիշտ կազ մա կերպ
ված աշ խա տան քի ար դյուն քում հա ղոր դակ
ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը 
զու գա հեռ սա նե րի մեջ ձևա վոր վում են ճա
նա չո ղա կան ու նա կու թյուն ներ, տե ղե կու
թյուն նե րի փո խըն կալ ման կա րո ղու թյու նը, 
վար քի և կուլ տու րայի ձևա վոր ման ու բա րե
կիրթ հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյու նը:

 Հա ղոր դակց ման ճա նա չո ղա կան կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը մե ծա պես 
նպաս տում   է նաև «Ես և շր ջա կա աշ խար հը» 
առար կայի դա սըն թա ցը: Ար դյու նա վետ և 
ճիշտ աշ խա տան քի ար դյուն քում առար կան 
նպաս տում   է նաև աշա կերտ նե րի աշ խար
հա ճա նա չո ղա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր
մա նը, բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը: 

Օ րի նակ` «Ո՞վ եմ ես» թե մայի վեր ջում աս
վում   է. « Մար դիկ տար բեր են լի նում, նրանք 
ոչ մի այն իրենց ար տա քի նով են տար բեր
վում, այլև կա տա րած գոր ծե րով, ցան կու
թյուն նե րով, զբաղ մուն քով: Քո կար ծի քով,   էլ 
ին չո՞վ են մար դիկ տար բեր վում իրա րից»2: 
Նմա նա տիպ հար ցադ րում նե րը աշա կեր տին 
մտա ծե լու, հար ցե րին ան կաշ կանդ պա տաս
խա նե լու հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում:

 Թե մայի ավար տին աշա կեր տը կա րո
ղա նում   է ներ կա յաց նել մարդ կանց, նրանց 
տար բե րու թյուն նե րը, նկա րագ րել ինքն իրեն 
և ու րիշ նե րին, հս տակ և հա մա կարգ ված տե
ղե կու թյուն ներ տալ իր մա սին:

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» առար կայի 
երկ րորդ դա սա րա նի դա սըն թա ցի ավար
տին ի մի   է բեր վում աշա կերտ նե րի գի
տե լիք նե րը. «Ո՞վ եմ ես», «Ես և իմ դա սըն
կեր նե րը», « Վար քա գի ծը դպ րո ցում», «Իմ 
գյու ղը/ քա ղա քը», «Ի՞նչ   է մեզ շր ջա պա տում», 
«Ան տե սա նե լի կա պե րը բնու թյան մեջ», 
« Վայ րի և ըն տա նի բույ սեր և կեն դա նի ներ» 
և այլ թե մա նե րից: 

Ար դյուն քում յու րա քան չյուր երե խա ճա
նա չում   է ինքն իրեն, իրեն շր ջա պա տող բույ
սերն ու կեն դա նի նե րը` ըն տա նի և վայ րի, 
բնու թյան եր ևույթ նե րը (ի նչ պես են փո փոխ
վում բնու թյունն ու եղա նա կը գար նա նը և աշ
նա նը, ին չո՞ւ   է ան ձրև կամ ձյուն տե ղում, ե՞րբ 
և ին չո՞ւ են թռ չուն նե րը չվում տաք երկր ներ և 
այլն): Սո վո րում են վար քի կա նոն նե րը դպ
րո ցում, երթ ևե կու թյան կա նոն նե րը, առողջ 
2  Ես  և  շրջակա  աշխարհը,  Հանրակրթական  2–րդ 
դասարանի դասագիրք, Եր., 2014:
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լի նե լու հա մար ճիշտ սն վե լու կա նոն նե րը և 
ի վեր ջո կազ մում են « Կար միր գիրք», որ
տեղ նշում են ան հե տաց ման եզ րին գտն վող 
բույ սերն ու կեն դա նի նե րը: Ամե նա կար ևորն 
այն   է, որ գա լիս են այն կար ևոր եզ րա հանգ
մա նը, որ շր ջա կա մի ջա վայրն ու նի մար դու 
հո գա ծու թյան և պահ պա նու թյան կա րի քը: 

Էքս կուր սի ա նե րը (բ նու թյան գիրկ) աշա
կերտ նե րի գի տե լիք նե րը դարձ նում են ավե լի 
խոր ու հիմ նա վոր, վե րը նշ ված թե մա նե րի 
շուրջ: Յու րա քան չյուր աշա կեր տի ձեռք բե
րած գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն ներն   էլ 
ավե լի հիմ նա վոր են դառ նում, երբ նրանք 
վե րար տադ րում են և գոր ծի դնում հմ տու
թյուն նե րը գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ: 

Ա շա կերտ նե րի հա ղոր դակ ցա կան կա
րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի զար
գաց մա նը նպաս տում են բա նա վե ճե րը, 
երկ խո սու թյուն նե րը, որոնց ժա մա նակ մաս

նա կից նե րը բա նա վի ճում են, ար տա հայ տում 
իրենց կար ծի քը, քն նար կում առաջ քաշ ված 
գա ղա փար նե րը, կա տա րում եզ րա հան գում
ներ: Ավե լի ար դյու նա վետ   է, երբ նրանք 
նա խա պես թե մայի շուրջ հա վա քում են տե
ղե կու թյուն ներ տար բեր աղ բյուր նե րից` հա
մա ցանց, գր քեր, ավագ նե րի օգ նու թյուն: 

Ար տա դա սա րա նա կան ըն թեր ցա նու թյան 
և խոս քի զար գաց ման ժա մե րը նա խա տես
ված են զար գաց նե լու աշա կերտ նե րի հա
ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Հատ
կա պես ար դյու նա վետ   է, երբ ծա վալ վում են 
ակ տիվ քն նար կում ներ, երբ յու րա քան չյուր 
խումբ փոր ձում   է պաշտ պա նել իր կար ծիքն 
ու տե սա կե տը: Աշա կերտ նե րը աշ խա տում 
են խմ բում, որի ժա մա նակ ձևա վոր վում են 
լսե լու, վեր լու ծե լու, եզ րա հան գում ներ կա
տա րե լու, ար տա հայտ վե լու հմ տու թյուն ներ և 
կա րո ղու թյուն ներ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ան ժե լա Քյուրք չյան, Լի լիթ Տեր–Գ րի գո րյան, Այբ բե նա րան, Եր., 2016:
2. Մ. Մկրտ չյան, Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան հայե ցա կար գի շուրջ: Մտա հա ղոր դակ ցա կան իրադ

րու թյուն նե րում կողմ նո րոշ վե լու որոշ բա նաձ ևեր: Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյու նը դպ րո ցում, Եր., 
2014 թ.: 

3. Ես և շր ջա կա աշ խար հը, հան րակր թա կան 2–րդ դա սա րա նի դա սա գիրք, Եր., 2014 թ.:

FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN 
ELEMENTARY GRADES

M. ABAJYAN

Every individual eventually finds himself in a constantly self–oriented situation, and due to 
communication, he is oriented and ready to act.

Methods of forming skills and abilities as well as their types are realized in the educational pro
gram. As a result, pupils have the skills and abilities to express themselves freely, forms a versatile 
developed, literate person, an individual who can correctly analyze any situation, make the right 
decision, express his own opinion, master literary written and oral speech.

 ФОР МИ РО ВА НИЕ И РАЗ ВИ ТИЕ НА ВЫ КОВ ОБ ЩЕ НИЯ В ЭЛЕ МЕН ТАР НЫХ КЛАС САХ
М. АБАД ЖЯН

 Каж дый че ло век в ко неч ном ито ге ока зы ва ет ся в пос то ян но са мос то я тель ном ори ен та
ции си ту а ци и, а бла го да ря ком му ни ка ци и, он ори ен ти ро ван и го тов дейст во вать. 

Ме то ды фор ми ро ва ние на вы ков и воз мож нос тей, а так же иx ви ды, ре а ли зу ют ся в учеб
но –об ра зо ва тель ной прог рам ме. В ре зуль та те уче ни ки об ла да ют на вы ка ми и спо соб нос тя ми 
сво бод но го са мо вы ра же ни я, фор ми ру ет ся раз нос то рон ний, раз ви тый, гра мот ный че ло век, 
ко то рый мо жет пра виль но ана ли зи ро вать лю бую си ту а ци ю, при ни мать пра виль ное ре ше
ни е, вы ра жать свое мне ни е, раз вить уст ную и пись мен ную речь.
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ԱՇ ԽԵՆ ԱԲ ԳԱՐՅԱՆ 

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐՈՎ 
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐ ՁԻՑ 

« Մա թե մա տի կա» ա ռար կայի ու սուց ման 
նպա տակն   է սո վո րո ղի մեջ ձևա վո րել և 
զար գաց նել լեզ վատ րա մա բա նա կան և ալ
գո րիթ մա կան մտա ծո ղու թյուն, թվա բա նա
կան գի տե լիք ներ և մե թոդ ներ, դրանք գործ
նա կան ի րադ րու թյուն նե րում կի րա ռե լու, 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու, սե փա կան և ու րիշ
նե րի դա տո ղու թյուն նե րին քն նա դա տա բար 
վե րա բեր վե լու, խմ բում աշ խա տե լու կա
րո ղու թյուն ներ, դաս տի ա րա կել հար գանք 
մշա կու թային ար ժեք նե րի, դրանք ստեղ
ծող նե րի նկատ մամբ, զար գաց նել սո վո րո
ղի ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, աշ խա
տա սի րու թյու նը, նպա տա կաս լա ցու թյու նը, 
համ բե րու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու
նը, սեր մա նել վս տա հու թյուն սե փա կան ու
ժե րի նկատ մամբ, ձևա վո րել ի նք նու րույն 
աշ խա տե լու, այ լոց հետ հա մա գոր ծակ ցե
լու, հա մա ձայ նու թյան գա լու կուլ տու րա։ 
Մի խոս քով, ա շա կեր տի մեջ ձևա վո րել և 
ամ րապն դել կր թու թյան բո վան դա կու թյան 
ե րեք բա ղադ րիչ նե րը՝ ա) գի տե լիք, բ) կա րո
ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, գ) ար ժե քա
յին հա մա կարգ։

Ու սուց ման ա վան դա կան մե թոդ նե րը լի
ո վին չէ ին կա րող լու ծել այս խն դի րը: Այդ 
պատ ճա ռով 21–րդ դա րի գլ խա վոր հրա
մա յա կա նը, այն   է ՝ « սո վո րել գի տե նա լու 
հա մար, սո վո րել ի րա կա նաց նե լու հա մար, 
սո վո րել՝ ապ րե լու հա մար, սո վո րել մի ա սին 
լի նե լու հա մար» ի րա կա նաց նե լու նպա տա
կով պետք   էր նո րու թյուն մտց նել ու սուց ման 
մե թոդ նե րի մեջ։ Եվ, հա վա տա ցե՛ք, գի տե
լիք նե րով զին ված փոր ձա ռու և հմուտ ու սու
ցի չը այդ մե թոդ նե րը ճիշտ և տե ղին կի րա
ռե լու դեպ քում կա րող   է մեծ հա ջո ղու թյան 
հաս նել։

Ս տորև ներ կա յաց նում եմ նոր մե թոդ նե
րով ան ցկաց ված եր կու դա սապ րո ցես՝ 5–րդ 
և 7–րդ դա սա րան նե րում։

« Սո վո րա կան կո տո րակ նե րի հիմ նա
կան հատ կու թյու նը» 

թե մայի ու սու ցու մը 5–րդ դա սա րա նում

 Դա սի ա կա դե մի ա կան նպա տակն   է ու
սու ցա նել « Սո վո րա կան կո տո րակ նե րի հիմ
նա կան հատ կու թյու նը» թե ման և հաս նել 
այն բա նին, որ սո վո րող նե րը՝

ա)  ի մա նան սո վո րա կան կո տո րակ նե րի 
հիմ նա կան հատ կու թյու նը,

բ)  կա րո ղա նան գտ նել տր ված կո տո
րա կին հա վա սար կո տո րակ ներ, կր
ճա տել կո տո րակ նե րը և հա մե մա տել 
դրանք: 

Եվ այս բո լորն ը ստ ա ռար կա յա կան չա
փո րոշ չի Ա մա կար դա կի:

 Սո ցի ա լա կան նպա տակն   է՝ ա շա կերտ
նե րի մեջ ամ րապն դել մի մյանց օգ նե լու, 
հա մա գոր ծակ ցե լու, ի նք նու րույն եզ րա հան
գում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը։ 

Մե թոդ նե րը՝ մտագ րոհ, հարց ու պա
տաս խան,   էվ րիս տիկ զրույց, խմ բային հե
տա զո տու թյուն, ԳՈՒՍ։ 

Դի դակ տիկ նյու թեր՝ գրա ֆի կա կան կազ
մա կեր պիչ, շր ջա նի մա սեր, թվե րի պատ
կեր նե րով շր ջան ներ, գու նա վոր և կպ չուն 
թղ թեր: 

Ըն թաց քը՝ նա խա պատ րաս տա կան աշ
խա տանք (5ր) – դա սապ րո ցե սի սկզ բում 
ա շա կերտ նե րը նս տած ե ն՝ ու սուց չի կող մից 
նա խօ րոք պատ րաստ ված 0, 1/8, 1/2, 2/4, 
4/8, 1,4/4, 7/5, 2,9/4, 1/8,3,5 թվե րով շր ջա
նակ նե րը կրծ քե րին ամ րաց ված։ 

Ու սու ցի չը հրա հան գում   է վե րանս
տել հետ ևյալ կերպ. «բ նա կան թվե րը» –ը՝ 
ա ռա ջին շար քում, « կա նո նա վոր կո տո
րակ ներ»–ը՝ ե րկ րորդ շար քում, «ան կա նոն 
կո տո րակ ներ» –ը՝ եր րորդ շար քում։ (Յու րա
քան չյուր շար քի ա ռա ջին նս տա րա նի վրա 
դր ված   է թուղթ շար քի ա նու նով՝ բնա կան 
թվեր, կա նո նա վոր կո տո րակ ներ, ան կա նոն 
կո տո րակ ներ)։ Այ նու հետև ու սու ցի չը պա
տին   է ամ րաց նում գրա ֆի կա կան կազ մա
կեր պի չը՝ 
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Սո վո րա կան կո տո րա կա նե րի հիմ նա կան հատ կու թյու նը

Գի տեմ Ու զում եմ ի մա նալ Սո վո րել եմ 

Խ թան ման փուլ (10 ր): Ա շա կերտ նե
րի նս տե լուց հե տո հարց ու պա տաս խա
նի մի ջո ցով վեր հի շում են բնա կան թվե րի, 
կա նո նա վոր և ան կա նոն կո տո րակ նե րի 
սահ մա նում նե րը, բեր վում են օ րի նակ ներ։ 
Այ նու հետև ու սու ցի չը հարց նում   է, թե այդ 
թվե րի մեջ ո րոնք են ա մե նա կար ևոր թվե
րը։ Յու րա քան չյուր շարք, բնա կա նա բար, 
իր թվի կար ևո րու թյունն   է նշում։ Պա տաս
խան նե րը լսե լուց հե տո ու սու ցի չը ա ռա
ջադ րում   է « շար քեր» –ին բե րել ա ռօ րյա յում 
հան դի պող այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի օ րի
նակ ներ, ե րբ կի րառ վում են բնա կան թվեր, 
կա նո նա վոր և ան կա նոն կո տո րակ ներ: 

Ար դյուն քում ա շա կերտ նե րը հան գում են 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ բո լոր թվերն   էլ 
կար ևոր են և կի րառ վում են տար բեր դեպ
քե րում։ Ու սու ցան ված նյութն ամ րապն դե
լուց հե տո ա շա կերտ նե րը ի րենց ի մա ցա ծը 
գրի են առ նում ա ղյու սա կի ա ռա ջին՝ «Գ –ինչ 
գի տենք» սյու նա կի մեջ.

1. Բնա կան թվեր
2. Կա նո նա վոր կո տո րակ ներ
3. Ան կա նոն կո տո րակ ներ
4. Կոոր դի նա տային ճա ռա գայթ 
Ու սու ցի չը հրա հան գում   է ա շա կերտ նե

րին կանգ նել մի շար քով՝ կազ մե լով կոոր
դի նա տային ճա ռա գայթ: (Չ մո ռա նանք, որ 
նրան ցից յու րա քան չյու րը մի թիվ   է ներ կա
յաց նում)։ Նրանք կանգ նում ե ն։ Բնա կա նա
բար կլի նեն սխալ ներ, հատ կա պես 1/2, 2/4, 
4/8 կո տո րակ նե րի տե ղե րը ո րո շե լու ժա մա
նակ։ Ու սու ցի չը ա սում   է, որ այս նույն հար
ցը կտա մի փոքր ա վե լի ո ւշ՝ նոր նյու թը սո
վո րե լուց հե տո։ 

Ի մաս տա վոր ման փուլ (15 ր): Ու սու ցի չը 
հարց նում   է ա շա կերտ նե րին, թե այս ա ռա

ջադ րան քի հետ կապ ված ի նչ հար ցեր ու նեն 
և գրան ցում են դրանք ա ղյու սա կի ե րկ րորդ՝ 
«Ու –ինչ ե նք ու զում ի մա նալ» սյու նա կի մեջ.

1. Ի նչ պես տր ված կո տո րակ նե րից ստա
նալ հա վա սար կո տո րակ ներ։

2. Ի նչ պես ա րագ հա մե մա տել կո տո րակ
նե րը։ 

Ան ցում   է կա տար վում   էվ րիս տիկ զրույ ցի 
մե թո դին։ Նախ պա հանջ վում   է ա սել հա վա
սար կո տո րակ ներ։ Չի բա ցառ վում, որ լի նեն 
ա շա կերտ ներ, ո րոնք կա սեն, օ րի նակ 1/2 և 
2/4 տի պի կո տո րակ ներ (ա ռանց գի տակ ցե
լու սո վո րա կան կո տո րակ նե րի հիմ նա կան 
հատ կու թյու նը)։ Ու սու ցի չը դա սա րա նը բա
ժա նում   է խմ բե րի՝ 2, 4, 8 հո գա նոց (կամ 3, 
6, 12 հո գա նոց՝ նա յած ա շա կերտ նե րի թվի: 
Չպետք   է ստեղծ վի այն կար ծի քը, որ ու սու
ցի չը մտա դիր   է ամ բողջ դա սապ րո ցեսն 
ան ցկաց նել նշ ված մե ծա թիվ խմ բե րով: Այդ
չափ ան դամ նե րով խմ բեր պետք են մի այն 
նրա հա մար, որ ա շա կերտ նե րը միև նույն 
շր ջա նի մա սե րը մի աց նե լու մի ջո ցով ստա
նան հա վա սար կո տո րակ ներ և վերջ):

Խմ բե րին բա ժա նում   է նա խա պես 
կտրտ ված նույն չա փի շր ջա նի մա սե րը՝ 
2–հո գա նոց խմ բին 1/2, 1/2 մա սեր, 4–հո գա
նոց խմ բին՝ նույն շր ջա նի 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 
մա սե րը և այլն։ 

Ա ռա ջադր վում   է խն դիր: Հա մե մա տել 
մա սե րը և ա սել՝ ի նչ ա նենք, որ մա սե րը հա
վա սար վեն։ 4–հո գա նոց խում բը եր կու 1/4 
մա սե րը կմի աց նի և կս տա նա 2/4 կո տո րա
կը, ո րը հա վա սար   է 1/2 –ին։ Մյուս խում բը 
կս տա նա՝ 4/8=1/2։ 

Կշ ռա դատ ման փուլ (5 ր): Այս պի սով՝ 
ա շա կերտ ներն ի րենք կհա մոզ վեն, որ 
1/2=2/4=4/8:
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Ս տաց վում   է սո վո րա կան կո տո րա կի 
հիմ նա կան հատ կու թյու նը. 

Այն, որ կո տո րա կի հա մա րիչն ու հայ տա
րա րը 0 –ից տար բեր միև նույն թվով բազ մա
պատ կե լու կամ բա ժա նե լու դեպ քում ստաց
վում   է նրան հա վա սար կո տո րակ: 

Ա շա կերտ նե րը թող սկզ բից փոր ձեն 
ի րենք ձևա կեր պել այն։ Չկա րո ղա նա լու 
դեպ քում ու սու ցի չը կօգ նի։ Այս ա մե նից հե
տո նո րից   է ա ռա ջադր վում ե րե խա նե րին 
կազ մել կոոր դի նա տային ճա ռա գայթ։ Բնա
կա նա բար, սխալ նե րը ան հա մե մատ ա վե լի 
քիչ կլի նեն։ 

Ամ րապնդ ման փուլ (10 ր): Նոր նյութն 
ամ րապն դե լու նպա տա կով ան ցկաց վում   է 
փոք րիկ խաղ–մր ցույթ.

Որ խում բը ա րագ, ճիշտ և գե ղե ցիկ 
կպատ րաս տի ե րի ցուկ՝ հինգ թեր թիկ նե րով։ 

Ու սու ցի չը խմ բե րին բա ժա նում   է ստորև 
ներ կա յաց ված տաս նինգ թվե րով ե րի ցու
կի տասն հինգ թեր թիկ ներ, ո րոն ցից մի այն 
հինգ թեր թիկ նե րի վրա են գր ված ճիշտ 
թվե րը՝

0, 1/4, 2/4, 6/8, 1, 5/8, 7/8, 5/4, 6/5, 4/3, 
4/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24։

Յու րա քան չյուր խումբ պետք   է ը նտ րի և 
գտ նի ճիշտ թվե րով թեր թիկ նե րը և կպ չուն 
ժա պա վե նի մի ջո ցով ամ րաց նի գրա տախ
տա կին՝ 

Ա ռա ջին խումբ ե րկ րորդ խումբ եր րորդ 
խումբ

Աշ խա տանքն ա վար տե լուց հե տո ու սու
ցի չը պո կում   է սխալ թվե րով թեր թիկ նե րը, 
և հաղ թում   է այն խում բը, ո րի ե րի ցու կի 
վրա շատ թեր թիկ ներ են մնում։ Հաղ թող 
խումբն ար ժա նա նում   է գո վես տի և խրա
խու սան քի (2, 15):

 Դա սապ րո ցե սի վեր ջում ու սու ցիչն ա ռա
ջար կում   է  ա շա կերտ նե րին  թվար կել  թե
մային  վե րա բե րող  նոր  տե ղե կու թյուն ներ  և 
լրաց նել ա ղյու սա կի  եր րորդ  սյու նա կը՝  «Ս –
ինչ ե նք սո վո րել».

1. Սո վո րա կան կո տո րակ նե րի հիմ նա
կան հատ կու թյու նը,

2. Կո տո րակ նե րի կր ճա տու մը և ա րագ 
հա մե մա տու մը։ 

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տար
վում   է մի ա վո րային գնա հա տում, և հանձ
նա րար վում   է տնային աշ խա տանք։

2) « Կոոր դի նա տային հար թու թյուն» 
թե մայի ու սու ցու մը 7–րդ դա սա րա նում 
(ամ րապնդ ման դաս)

 Դա սի ա կա դե մի ա կան նպա տակն   է ու
սու ցա նել « Կոոր դի նա տային հար թու թյուն» 
թե ման և հաս նել այն բա նին, որ ա շա կերտ
նե րը.

ա)՝  ի նչ   է կոոր դի նա տային ա ռանց քը, կե
տի կոոր դի նատն ա ռանց քի վրա,

բ)   ի մա նան՝ ի նչ   է կոոր դի նա տային հար
թու թյու նը, կոոր դի նա տային ա ռանցք
նե րը, քա ռորդ նե րը և հար թու թյան 
կա մա յա կան կե տի կոոր դի նատ նե րը,

գ)  հաս կա նան հար թու թյան կե տե րի և 
կար գա վոր ված թվա զույ գե րի միջև 
ստեղծ ված փոխ մի ար ժեք հա մա պա
տաս խա նու թյու նը,

դ)  կա րո ղա նան ո րո շել կոոր դի նա տային 
հար թու թյան վրա տր ված կե տի կոոր
դի նատ նե րը և հա կա ռա կը, 

ե)  ա վե լի լավ հաս կա նան «0» թվի յու րա
հատ կու թյու նը: 

Եվ այս բո լորն ը ստ ա ռար կա յա կան չա
փո րոոշ չի Ա մա կար դա կի:

 Սո ցի ա լա կան նպա տակն   է՝ հնա րա վո
րու թյուն ստեղ ծել ա շա կերտ նե րի կող մից 
գի տե լիք նե րը հայտ նա գոր ծե լու, մշա կե լու, 
զար գաց նել հե տա զո տե լու և ը նդ հան րա
ցում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն ներ, ի նչ
պես նաև ամ րապն դել խմ բում աշ խա տե լու, 
հա մա գոր ծակ ցե լու հմ տու թյուն ներ։

 Մե թոդ նե րը՝ հարց ու պա տաս խան, խմ
բային աշ խա տանք, մա թե մա տի կա կան թե
լադ րու թյուն, դե րային խաղ, հա մա ռոտ դա
սա խո սու թյուն։

 Դի դակ տիկ նյու թեր՝ կոոր դի նա տային 
հար թու թյու նը պատ կե րող պաս տառ, «0» 
թի վը պատ կե րող հու շար ձա նի նկար [3], 
կար գա խոս։
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 Ըն թաց քը: Հա մա ռոտ դա սա խո սու թյան 
մի ջո ցով ու սու ցի չը ներ կա յաց նում   է կոոր դի
նա տային հար թու թյան կի րառ ման կար ևո
րու թյու նը՝ նշե լով, որ նրա ներ մու ծու մը հզոր 
ազ դակ հան դի սա ցավ բազ մա թիվ մա թե
մա տի կա կան գի տա ճյու ղե րի զար գաց ման 
հա մար, մաս նա վո րա պես կա պեց մա թե մա
տի կայի եր կու ճյու ղե րը՝ հան րա հա շի վը և 
ե րկ րա չա փու թյու նը։ Կոոր դի նատ նե րի մե
թո դի մի ջո ցով կա րե լի   է ե րկ րա չա փա կան 
խն դի րը թարգ մա նել հան րա հաշ վի լեզ վով և 
հա կա ռա կը։ (5 ր)

Խ թան ման փուլ (10 ր): Պար զել ու սու
ցան ված նյու թի յու րա ցու մը հետ ևյալ հար
ցադ րում նե րի մի ջո ցով՝ 

1. Ի նչ պես են ո րո շում, թե դահ լի ճում 
ո րն   է մեր նս տա տե ղերն ը ստ տոմ սի։

2. Ի նչ պես ե նք ո րո շում ցան կա ցած շախ
մա տային ֆի գու րի դիր քը շախ մա տի տախ
տա կի վրա։

3. Ով քեր են խա ղա ցել « Ծո վա մարտ»։ 
Ի նչ պես ե նք գտ նում և կա րո ղա նում ռմ բա
կո ծել հա կա ռա կոր դի նա վա կը։

4. Ով   է գոր ծա ծու թյան մեջ դրել կոոր դի
նա տային հա մա կար գը, ո րոնք են կոոր դի
նա տային ա ռանցք նե րը, քա ռորդ նե րը։

5. Ի նչ պես ո րո շել կոոր դի նա տային հար
թու թյան վրա տր ված կե տի կոոր դի նատ նե
րը, և ի նչ պես ո րո շել տր ված կոոր դի նատ
նե րով կե տը կոոր դի նա տային հար թու թյան 
վրա։

6. Որ տեղ են այն կե տե րը, ո րոնց ա բս ցի
սը 0   է, և այն կե տե րը, ո րոնց օր դի նատն   է 0։ 

Կշ ռա դատ ման փուլ (15 ր): Ամ փո փե լուց 
հե տո ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րել ին
տե րակ տիվ ա ռա ջադ րանք՝ դա սա րա նը բա
ժա նել ե րեք խմ բի, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը 
պետք   է ճիշտ ստա նա նշ ված կոոր դի նատ
ներն ու նե ցող կե տե րով « ծած կագր ված» 
զար դա նախ շը։ Ու սու ցի չը մա թե մա տի կա
կան թե լադ րու թյան մի ջո ցով ա սում   է կե տե
րի կոոր դի նատ նե րը՝ 0(0;0), A(1;2), B(0;4), 
C(–1;2), D(2;1), E(4;0), F(2;–1), K(1;–2), L(0;–
4), H(–1;–2), M(–2;1), N(–4;0),P(–2;–1): 

Ա ռա ջադ րանքն ա շա կերտ նե րը կա
տա րում են հետ ևյալ կերպ. յու րա քան չյուր 
շար քի ա ռա ջին նս տա րա նին նս տած ա շա
կերտ նե րից մե կը սկ սում   է նշել թե լադր ված 
կոոր դի նատ նե րով կե տե րից ե րե քը և թուղ թը 
փո խան ցում կող քի ըն կե րո ջը, ո րն իր կե տե
րը նշե լուց հե տո գլ խա վեր ևով փո խան ցում   է 
հետ ևի նս տա րա նին նս տած ա շա կեր տին, 
և այս պես մինչև վեր ջին ա շա կեր տը, ո րի 
գործն   է մի աց նել հատ ված նե րով բո լոր կե
տե րը և ստա նալ զար դա նախ շը։ 

Այս ա ռա ջադ րան քի կա տար ման ժա մա
նակ յու րա քան չյուր ա շա կերտ մեծ պա տաս
խա նատ վու թյուն   է զգում, քա նի որ գի տակ
ցում   է, որ իր պա տաս խա նից   է կախ ված 
խմ բի հա ջո ղու թյու նը։ 

Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լուց հե տո ու սու
ցի չը ցու ցադ րում   է բո լոր ե րեք խմ բե րի ստա
ցած զար դա նախ շե րը և հա մե մա տում ճիշտ 
պա տաս խա նի հետ։ 

Այս ա մե նից հե տո ու սու ցի չը դի մում   է 
ա շա կերտ նե րին այս պի սի հար ցադ րու մով՝ 

Ի՞նչ եք կար ծում, ե րե խա նե՛ր, մենք ծա նո
թա ցանք բազ մա թիվ թվե րի հետ՝ բնա կան, 
ամ բողջ, կո տո րա կային, ձեր կար ծի քով 
ո ՞րն   է ա մե նա կար ևոր թի վը։ Ա շա կերտ նե րը 
ա սում են ի րենց կար ծիք նե րը, նշում 0 –ի և 
1 –ի յու րա հատ կու թյուն նե րը, ո րից հե տո ու
սու ցի չը ա ռա ջադ րում   է ա շա կերտ նե րին 
թվար կել 0 –ի « լավ» և « վատ» հատ կու թյուն
նե րը և նշում, որ 0–ն այն քան կար ևոր թիվ   է, 
որ Բու դա պեշ տի կենտ րո նում կանգ նեց
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ված   է նրա քա րե հու շար ձա նը։ Բա ցի դրա
նից մեծ մտա ծող Էն գել սը 0 –ի մա սին ա սել   է 
հետ ևյա լը. «Զ րոն հա րուստ   է պա րու նա կու
թյամբ, քան ցան կա ցած թիվ։ Նրա կի րա
ռա կան օգ տա գոր ծու մը ա պա ցու ցում   է, որ 
նա ա ռա վել կար ևոր   է, քան բո լոր ի րա կան 
թվե րը»։ 

Էն գել սի այս խոսքն   էլ մեր դա սի կար գա
խոսն   է։ 

Ամ րապնդ ման փուլ (15 ր): Դա սապ րո

ցե սի վեր ջում ա շա կերտ նե րը 15–րո պե ա
նոց դե րային խա ղի մի ջո ցով ներ կա յաց նում 
են ի րենց կող մից նա խօ րոք պատ րաստ
ված «0 –ի դա տը» փոք րիկ բե մա կա նա ցու մը 
(1, 58–64): 

Դա սապ րո ցե սի վեր ջում ա շա կերտ ներն 
այն քան տպա վոր ված   է ին, որ եր բեք չեն մո
ռա նա 0 թվի յու րա հատ կու թյու նը։

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գի տա մե թո դա կան ամ սա գիր, « Մա թե մա տի կան դպ րո ցում» թիվ 2 (89), 2013, Եր., « Տիգ րան Մե ծի 67»:
2. Ն. Բա յա թյան, Ի. Վար դա նյան, Վ. Վար դա նյան, Մե թոդ ներ և խա ղեր մա թե մա տի կայի դա սա

վանդ ման հա մար, 5–րդ դա սա րան, ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար, Եր., « Զան գակ –97», 2008:
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/камень–нулевого–километра–(Будапешт):

ИЗ ОПЫТА МОЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ С ПОМОЩЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
А. АБГАРЯН

Математика имеет большое общеобразовательное значение. Она крепко связана как с 
наукой и техникой, так с другими образовательными предметами, научными отраслями, будь 
то литература, общественные науки или искусство.

Но преподавание такого важного и сложного предмета для учителя представляет большую 
трудность, так как надо в первую черед ,,сломать тот барьер” который мешает ученику 
изучать этот предмет. 

Это чувство страха и неуверенности, которые мешают ученику двигаться вперёд.
Традиционные методы образования не позволяют полностью решить проблемы этого 

вопроса. Новые методы образования ввелись в приказном порядке, и с их помощью 
опытный и умелый учитель может вызвать интерес и любовь к предмету.

FROM MY EXPERIENCE OF TEACHING WITH NEW METHODS
A. ABGARYAN

Mathematics has great importance of general education, it is closely connected with science 
and technology, as well as other fields of education, and it can be literature, social sciences and 
art. But for teachers, teaching so much important subject has great difficulties, since for the first 
they must “break” the barrier, which disturbs pupils to learn it. They are the senses of fear and 
distrust, which don’t let go ahead. 

Traditional methods of teaching didn’t help teachers to solve these problems. The use of new 
methods for teaching becomes imperative, and through them a skilled and expert teacher can 
create interest in pupils and love for the subject. 
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 ՏԻԳ ՐԱ ՆՈՒ ՀԻ ԿԻ ՐԱ ԿՈՍՅԱՆ

« ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐԱ ԿԱՆ 
ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ» 

ԹԵ ՄԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐ ՁԻՑ
Նե րա ծու թյուն
Կր թա կան բա րե փո խում նե րը ա ռաջ են 

բե րում ու սուց չի ստանձ նած դե րի փո փո
խու թյուն: Հա սա րա կա կան ար մա տա կան 
վե րա փո խում նե րի հետ ևան քով ո րա կա
պես փոխ վել   է սե րուն դը՝ նրա մտա ծո ղու
թյու նը, ձգ տում ներն ու սպա սում նե րը, և ու
րեմն փոխ վել   է նաև կր թա կան խն դիր նե րը, 
դրանց ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը: Ներ
կա սերն դի հա մար մեր ժե լի   է հրա մա յա
կան, հե ղի նա կա պաշ տա կան մո տե ցում նե
րը, այդ պատ ճա ռով ան ցում   է կա տար վում 
ու սուց չա կենտ րոն ու սու ցու մից դե պի ա շա
կեր տա կենտ րոն ու սուց ման: Հա ճախ ա շա
կեր տի հա մար ա վե լի մեծ կար ևո րու թյուն 
ու նի ու սուց չի կող մից գի տե լիք մա տու ցե լու 
ձևը, ու սուց ման գոր ծըն թա ցում իր ը նդ գրկ
վա ծու թյան ե ղա նա կը, քան բուն գի տե լի քը: 
Հար կա վոր   է թույլ տալ ա շա կեր տին ան կաշ
կանդ մաս նակ ցել քն նար կում նե րին, ա զատ 
ար տա հայ տել իր մտա ծա ծը, բա նա վի ճել, 
վար կած ներ ա ռա ջար կել: Ու սու ցի չը այդ 
պա րա գա յում պետք   է կա տա րի ա շա կեր տի 
գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պո ղի և ղե կա
վա րո ղի դե րը: Ե րե խա նե րը գոր ծու նե ու թյան 
նոր տե սակ սո վո րե լուն կձգ տեն հատ կա պես 
այն դեպ քում, ե րբ բա վա կա նու թյուն զգան 
դրա նից, ե րբ զգան, որ դա ան հրա ժեշտ   է, 
որ պես զի հաս նեն ի րենց կող մից կար ևոր 
հա մար վող նպա տակ նե րի: Ար դյու նա վետ ու
սուց ման մյուս կար ևոր պայ մանն այն   է, որ 
ա շա կեր տը վս տահ   է լի նե լու, որ կա րող   է յու
րաց նել այն, ին չը սո վո րեց նում են ի րեն: Ու
սու ցի չը հմ տո րեն պետք   է օգ նի ա շա կեր տին 
վս տա հու թյուն ձեռք բե րե լու այն հար ցում, որ 
ին քը ի վի ճա կի   է հան րակր թա կան մա կար
դա կով ցան կա ցած ու սում նա կան ա ռար կա 
սո վո րել: 

Վի ճա կագ րու թյու նը գի տու թյան բնա
գա վառ   է, ո րը զբաղ վում   է որ ևէ ա ռար կայի 
եր ևույ թի կամ գոր ծըն թա ցի հետ ա ռնչ վող 

տվյալ նե րի հա վա քու մով, մշա կու մով և վեր
լու ծու թյամբ: Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
հա վա քե լու և մշա կե լու բազ մա պի սի ձևեր 
կան, ո րոնց ը նտ րու թյու նը կախ ված   է տվյա
լի տե սա կից և ա ռա ջադր վող խնդ րի պա
հան ջից:

 Հոդ վա ծի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը
Ս տորև ներ կա յաց նենք ին տե րակ տիվ 

դա սի օ րի նակ ու սուց ման իմ փոր ձից՝ ա պա
հո վե լով « Հան րա հա շիվ» ա ռար կայի կար ևո
րու թյու նը ժա մա նա կա կից աշ խար հում: 

Ա ռար կա՝ Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի
կա կան ա նա լի զի տար րեր

 Թե ման` Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
թվային բնու թագ րիչ նե րը

 Թե մայի ու սուց ման նպա տա կը` հաս նել 
այն բա նին, որ սո վո րող նե րը.

ա) ի մա նան տե ղե կու թյուն ներ տվյալ նե րի 
հա վաք ման և մշակ ման մա սին, գի տե նան 
ի նչ պես հաշ վել թվային բնու թագ րիչ նե րը,

բ) կա րո ղա նան մեկ նա բա նել տվյալ նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյունն ը ստ թվային բնու
թագ րիչ նե րի

 Մե թոդ նե րը` կարճ դա սա խո սու թյուն, 
խմ բային հե տա զո տու թյուն, մտագ րոհ

 Դա սի տի պը՝ Նոր նյու թի հա ղոր դում
 Դա սի ըն թաց քը.
1. Խթա նում՝ տր վում են հար ցեր, ո րոնց 

պա տաս խան նե րը կօգ նեն սո վո րող նե րին 
նա խա պատ րաստ վել նոր նյու թի ըն կալ մա նը:

2. Նոր նյու թի հա ղոր դում՝ կարճ դա սա
խո սու թյան մի ջո ցով:

 Սահ մա նում 1. թ վային 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի մի ջին կոչ
վում   է այդ տվյալ նե րի գու մա րի և դրանց 
քա նա կի հա րա բե րու թյու նը՝ 

Ի հար կե վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
մի ջի նը մեզ քաջ ծա նոթ մի ջին թվա բա նա
կանն   է: Օ րի նակ, տվյալ նե րի 3, 4, 10, 12, 4, 
4, 7, 16, 12(1) հա մախմ բի մի ջի նը կլի նի՝
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 Սահ մա նում 2. Վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րի մեջ ա ռա վել հա ճախ կրկն վող տվյալ
նե րը կոչ վում են մոդ:

Տ վյալ նե րի հա մա խում բը կա րող   է ու նե
նալ եր կու և ա վե լի մո դեր, կա րող   է նաև մոդ 
չու նե նալ: Օ րի նակ՝ (1) հա մախմ բի մո դը 4   է, 
1, 2, 4, 2, 8, 2 տվյալ նե րի մո դը 2–ն   է, ի սկ 0, 
1, 2, 5 տվյալ նե րի հա մա խում բը մոդ չու նի: 2, 
–5, 0, –5, 2 տվյալ նե րով հա մա խումբն ու նի 
2 մոդ՝ –5 և 2:

 Սահ մա նում 3. Չն վա զող կար գով գրված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի կի սորդ (մե դի
ան) կոչ վում   է հա մախմ բի կենտ րո նի ան
դա մը, ե թե տվյալ նե րի քա նա կը կենտ   է, 
և կենտ րո նի 2 ան դամ նե րի մի ջի նը, ե թե 
տվյալ նե րի քա նա կը զույգ   է: 

Օ րի նակ (1) հա մախմ բի մե դի ա նը 4   է, 0, 
1, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 10 այս հա մախմ բի նը՝

5–ն   է, ի սկ 12, 14, 15, 16, 19, 20 հա
մախմբի մե դի ա նը կլի նի (15+16): 2 = 15,5:

 Սահ մա նում 4. Վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րի լայն քը կոչ վում   է մե ծա գույ նի և փոք րա
գույ նի տվյալ նե րի տար բե րու թյու նը: 

Օ րի նակ (1) հա մախմ բի լայնքն   է՝ 
16–3=13:

 Սահ մա նում 5. Վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րի մի ջին քա ռա կու սային շե ղում կոչ
վում    է  , մե ծու թյու նը, 

որ տեղ a–ն տվյալ նե րի մի ջինն   է: 
Այս մե ծու թյու նը ցույց   է տա լիս տվյալ նե

րի շեղ վա ծու թյու նը մի ջի նից: Այն կըն դու նի 
իր փոք րա գույն՝ 0 ար ժե քը, ե րբ բո լոր տվյալ
նե րը լի նեն ի րար հա վա սար: Ի սկ, օ րի նակ՝ 
(1) հա մախմ բի մի ջին քա ռա կու սային շե ղու
մը, ո րի մի ջի նը 8   է, կլի նի՝

3. Նոր նյու թի ամ րապն դում խն դիր նե
րի լուծ ման մի ջո ցով

 Դա սա րա նը նա խօ րոք բա ժան վում   է չորս 
խմ բի: Ձևա վոր ված խմ բե րից յու րա քան չյու րը 
ստա նում   է իր ա ռա ջադ րան քը, ո րոնք ի րա
րից տար բեր վում են մի այն թվային տվյալ
նե րով. [խմ բե րին հանձ նա րար վում   է խն դիր 
ձեռ նար կու թյան աշ խա տա կազ մի աշ խա տա
վար ձի տվյալ նե րի քն նարկ ման վե րա բեր
յալ, և մտագ րոհ մե թո դով ա ռա ջարկ վում   է 
գտնել այդ ձեռ նար կու թյան աշ խա տա կից
նե րի աշ խա տա վար ձե րի հա մախմ բի մո դը, 
մե դի ա նը, լայն քը, մի ջի նը, մի ջին քա ռա կու
սային շե ղու մը, դա սա կար գել դրանք փոք
րից մե ծը և պար զել ար ժի՞ ա րդյոք աշ խա տել 
այդ ձեռ նար կու թյու նում:

Խն դիր 252 (121). Տր ված   է մի ձեռ նար կու
թյան աշ խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձե րի 
(դ րամ նե րով) հա ճա խու թյուն նե րի ա ղյու սա կը:

Աշ խա տա վարձ 40000 55000 65000 70000 75000 90000 100000

Հա ճա խու թյուն 3 6 4 3 2 1 1

ա) Գտ նել աշ խա տա կից նե րի մի ջին աշ
խա տա վար ձը,

բ) Գտ նել տվյալ նե րի մո դը և կի սոր դը,
գ) Գտ նել տվյալ նե րի լայն քը և մի ջին քա

ռա կու սային շե ղու մը:
Ս տորև ներ կա յաց նենք ա ռա ջին խմ բի 

ան դամ նե րի ներ կա յաց րած լու ծու մը: 
ա) Քա նի որ ձեռ նար կու թյու նում աշ խա

տում են ըն դա մե նը 20 աշ խա տա կից: Ո ւս տի 
մի ջին աշ խա տա վար ձը կլի նի

բ) Քա նի որ 55 000 դրամ աշ խա տա վարձ 
ստա նում են ա մե նա շա տը՝ 6 աշ խա տա կից, 
ո ւս տի տվյալ նե րի մո դը 55000 դրամ   է: Այժմ 

հա զա րա կան դրամ նե րով կազ մենք 20 աշ
խա տա կից նե րի չն վա զող հա ջոր դա կա նու
թյուն: 

40, 40, 40, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 65, 65, 
65, 65, 70, 70, 70, 75, 75, 90, 100: Դժ վար չէ 
նկա տել, որ տվյալ նե րի մե դի ա նը 65000   է: 

գ) Քա նի որ 100000–40000 = 60000 
դրամ   է: 

Իսկ մի ջին քա ռա կու սային շե ղու մը կլի նի՝

 Պատ.՝ ա) 63000  բ) 55000; 65000   
գ) 6000; 
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II խումբ
Խն դիր № 253 (122)
Տր ված   է տաս նե րորդ դա սա րա նի 20 

ա շա կերտ նե րի ստու գո ղա կան աշ խա տանք
նե րի գնա հա տա կան նե րի հա րա բե րա կան 
հա ճա խու թյուն նե րի ա ղյու սա կը։

Գ նա հա տա կա նը 3 4 5 6 7 8 9 10

Հա րա բե րա կան 
հա ճա խու թյու նը 
(տո կոս նե րով)

5 10 15 30 20 10 5 5

ա) Գտ նել ա շա կերտ նե րի մի ջին գնա հա
տա կա նը։

բ) Գտ նել տվյալ նե րի մո դը և կի սոր դը։
գ) Գտ նել տվյալ նե րի լայն քը և մի ջին քա

ռա կու սային շե ղու մը։

III խումբ
Խն դիր։ Տր ված   է մի ձեռ նար կու թյան աշ

խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձե րի (դ րամ
նե րով) հա ճա խու թյուն նե րի ա ղյու սա կը։

Աշ խա տա վարձ 40000 60000 65000 75000 80000 90000 100000 120000

Հա ճա խու թյու նը 2 3 4 6 5 2 2 1

ա) Գտ նել աշ խա տա կից նե րի մի ջին աշ
խա տա վար ձը։

բ) Գտ նել տվյալ նե րի մո դը և կի սոր դը։
գ) Գտ նել տվյալ նե րի լայն քը և մի ջին քա

ռա կու սային շե ղու մը։

IV խումբ
Խն դիր։ Տր ված   է մի ձեռ նար կու թյան աշ

խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձե րի (դ րամ
նե րով) հա ճա խու թյուն նե րի ա ղյու սա կը։

Աշ խա տա վարձ 50000 60000 75000 80000 85000 90000 100000 120000

Հա ճա խու թյու նը 5 3 4 5 4 4 2 3

ա) Գտ նել աշ խա տա կից նե րի մի ջին աշ
խա տա վար ձը։

բ) Գտ նել տվյալ նե րի մո դը և կի սոր դը։
գ) Գտ նել տվյալ նե րի լայն քը և մի ջին քա

ռա կու սային շե ղու մը։
դ) Ստաց ված տվյալ նե րը դա սա կար գել 

ը ստ մե ծու թյան: 
Ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րե լուց հե տո 

բո լոր խմ բե րը ե կանք այս պի սի եզ րա հանգ
ման, որ ե թե , ա պա

1. Ի՞նչ եք կար ծի քում, այս ձեռ նար կու
թյու նում հար մար   է Ձեզ հա մար այն տեղ աշ
խա տել: 

2. Ին չո՞ւ: 
Այս խնդ րի քն նարկ մամբ խմ բե րը ե կան 

այն եզ րա հանգ ման, որ ձեռն տու   է աշ խա տել 
այն հիմ նար կու թյու նում, ո րի վի ճա կագրա
կան տվյալ նե րի լայնքն ա վե լի փոքր   է: Մի
ա ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը հաս կա ցան 

մա թե մա տի կայի կար ևո րու թյու նը, դերն ու 
նշա նա կու թյու նը ա ռօ րյա կյան քում: Ա մե նուր 
այն օգ նում   է ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու կյան քի 
ցան կա ցած ի րադ րու թյու նում: 

Խն դիր N 254 (123). Գտ նել x –ը, ե թե 
հայտ նի   է, որ.

ա) {2x+1, x–2, 5–x, x+4, 3–2x } հա մախմ բի 
մի ջի նը 3   է:

բ) {12, 27, 2x +3, 19, 6} հա մախմ բի մո դը 
12   է:

գ) {5, 15, 14, 3x –2, 7} հա մախմ բի կի սոր
դը 10   է:

 Լու ծում 
ա) Հայտ նի   է, որ {2x+1, x–2, 5–x, x+4, 

3–2x } հա մախմ բի մի ջի նը 3   է: Ո ւս տի՝

<=>x+11=15 <=>x=4:    Պատ.՝ 4:
բ)  Հայտ նի   է, որ {12, 27, 2x +3, 19, 6} 

հա մախմ բի մո դը 12   է: Ո ւս տի 2x+3=12, որ
տե ղից   էլ ՝ x=4.5: Պատ.՝ 4.5:

գ) Հայտ նի   է, որ {5, 15, 14, 3x –2, 7} հա
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մախմ բի կի սոր դը 10   է: Ո ւս տի հա մախմ բի 
չն վա զող դա սա վո րու թյու նը 5,7,3x–2,14,15   է: 
Հետ ևա բար՝ 3x–2=10<=>x=4:      Պատ.՝ 4:

IV փուլ
 Հանձ նա րար վում   է տնային աշ խա տանք. 

248 բ) գ), 252 (121), 254 (123), 255 ա) բ): 
Այ նու հետև ու սու ցի չը բա ցատ րում   է, թե 

ի նչ պես պետք   է կա տա րել տնային աշ խա
տան քը:

V փուլ 
Ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րի հետ մի ա սին 

հաշ վում   է կու տա կային մի ա վոր նե րը և ը ստ 
այդ մի ա վոր նե րի կա տա րում   է գնա հա տում: 

Եզ րա կա ցու թյուն: Գի տու թյան, տեխ նի
կայի և ե րկ րի տն տե սու թյան զար գա ցու մը 
մշ տա պես ա ռա ջադ րում են նոր խն դիր ներ, 
ո րոնց լու ծու մը հան գեց նում մա թե մա տի կա
կան վի ճա կագ րու թյան մե թոդ նե րի կի րա ռու
թյան հե տա գա կա տա րե լա գործ մա նը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գ. Գ. Գևոր գյան, Ա. Ա. Սա հա կյան, Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րեր–12, 

Եր., « Տիգ րան Մեծ», 2011:
2. Ս. Մ.  Նի կոլս կի, Մ. Կ. Պո տա պով, Ն. Ն. Ռե շետ նի կով, Հան րա հա շիվ–9, Եր., «Ան տա րես», 2012: 
3. Է. Ի. Այ վա զյան, Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րեր, Լու ծում նե րի ու ղե ցույց, 

Եր., 2011:

ЦИФРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Т. КИРАКОСЯН

Статья посвещенаобучениюстатистике, цифровых характеристик. Она поможет 
увеличить интерес учащихся к данной теме, раскроет широкие возможности и прикладные 
преимущества темы. Сегодня весь мир основан на статистике. Всюду цифры и цифры. С их 
помощью специалисты могут дать представление о статистике, социальном и финансовом 
состоянии страны, могут доказать или опровергнуть то или иное явление.

Статья укажет путь к познанию статистческих данных, поможет точному вычислению 
выбора обьектов и их правильиому расположению.

Решение прикладных задач способствует активизации процесса обучения и его 
целенаправленности.

DIGITAL CHARACTERISTICS OF STATISTICAL DATA
T. KIRAKOSYAN 

This article is devoted to statistics, digital characteristics of statistical data. It will help increase 
the learners’ interest with the description of the subject, will explore the applied broad and 
multifunctional capabilities of the subject. Today the whole world is based on statistics. Numbers 
are everywhere. By means of them, the professionals can give an idea about the country’s social, 
financial status, they can prove or disprove some phenomena and so on. With the help of knowl
edge of digital characteristics of statistical data, the article will lead to make the right calculation 
of the selection of objects and distribute with this or that order.

The solution of applied problems promotes the activity of educational process and helps to 
provide motivation.
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Ա ՆԻԿ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ

ՀԵ ՔԻ Ա ԹԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻՐ ՄԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 
Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ան ձի զար գաց

ման գոր ծըն թա ցում բա նա հյու սա կան եր
կե րի ու սում նա սի րու թյան հիմ նախնդ րին 
ան դրա դար ձել են բազ մա թիվ գիտ նա կան
ներ՝ կար ևո րելով հե քի ա թի դերն ու նշա նա
կու թյու նը կրտ սեր դպ րո ցա կա նի կյան քում։ 
Պա տա հա կան չէ, որ այ սօր հե քի ա թի շուրջ 
ար տադր վում են այն պի սի ման կա կան կի
նոն կար ներ և մուլտ ֆիլ մեր, ո րոնք ե րե խա
նե րի մեջ ա վե լի շատ հե տաքրք րու թյուն են 
ա ռա ջաց նում հե րոս նե րի ա րարք նե րի, բա
րի գոր ծե րի, ու րիշ նե րին օգ տա կար լի նե լու 
պատ րաս տա կա մու թյան, դժ վա րու թյուն նե րը 
հաղ թա հա րե լու մի ջո ցով նպա տա կին հաս
նե լու վե րա բե րյալ: 

Այ սինքն՝ սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր զար
գա ցումն ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար 
չեն լավ կար դա լու, գրե լու և խո սե լու կա րո
ղու թյուն նե րը, կար ևոր են նաև բազ մա պի սի 
այն պի սի տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք նպաս
տում են շր ջա պա տում գե ղե ցի կը տես նե լուն 
և գնա հա տե լուն, լավն ու բա րին կար ևո րե
լուն, աշ խար հի ու մեր կյան քի գե ղեց կաց
մա նը նվի րե լուն: Այս խնդ րի լուծ ման հա մար 
պետք   է մայ րե նի ի դա սը դարձ նել խո րա պես 
ճա նա չո ղա կան, որ պես զի աշ խար հի մա սին 
սո վո րող նե րի ստա ցած ա ռան ձին գի տե լիք
նե րը կապ վեն մի մյանց, դառ նան մի ամ
բող ջու թյուն: Այս ի մաս տով, հե քի աթ նե րը, 
դրանց դի դակ տի կա կան և դաս տի ա րակ չա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րը ազ դում են ե րե
խա նե րի հո գե կա նի զար գաց ման վրա։ 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ան ձնային 
ո րակ նե րի վրա հե քի ա թի ազ դե ցու թյան 
շրջա նակ նե րը ո րո շե լու հա մար մենք ու սում
նա սի րել ե նք հե քի ա թի ժան րային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը և ը նտ րել ու կի րա ռել 
դրանց հաշ վա ռու մը ա պա հո վող մե թո դա
կան հա մա կարգ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ 
հե քի ա թի ու սում նա սիր ման գոր ծըն թա ցում 

կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նող մե թոդ նե րը 
նպաս տում են ա շա կերտ նե րի ազ գային և 
հա մա մարդ կային դրա կան ո րակ նե րի դաս
տի ա րա կու թյա նը։  

Այս հիմ նախն դիր նե րի   է ու թյու նը բա ցա
հայ տե լու նպա տա կով մենք խմ բա վո րել ե նք 
տար րա կան դա սա րան նե րի մայ րե նի ի դա
սագր քե րում զե տեղ ված հե քի աթ ներն ը ստ 
նրանց թե մա տի կայի: Բա ցա հայ տել ե նք 
հե քի ա թի դե րը տար րա կան դպ րո ցում ի րա
կա նաց վող ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցում և մշա կել ու փոր ձար կել հե
քի ա թի ու սում նա սիր ման մե թո դա կան այն 
հա մա կարգ, ո րը կն պաս տի կրտ սեր դպ րո
ցա կան նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյան զար գաց մա նը:

Քա նի որ աշ խա տան քը վե րա բե րում   է 
տար րա կան դպ րո ցում ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ
մա նը, կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ան ձի 
ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը, ստեղ ծա
գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա
նը, ա պա մեր կար ծի քով կար դաց ված հե քի
աթ ներն ի րենց ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն 
են ու նե նում կրտ սեր դպ րո ցա կա նի խոս քի և 
եր ևա կա յու թյան, ի նչ պես նաև նրանց ան ձի 
բազ մա զան կող մե րի զար գաց ման, ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վե տու թյան վրա։ 

Մենք մեր ման կա վար ժա կան տա րի նե
րի փոր ձով հա մոզ վել ե նք, որ հե քի աթ նե րը 
ոչ մի այն նպաս տում են կրտ սեր դպ րո ցա
կա նի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե
րի զար գաց մա նը, այլև հե քի ա թի մի ջո ցով 
ե րե խա նե րի բա ռա պա շար են թա փան ցում 
բա ռեր (վե րա բե րում են տվյալ թե մային և 
հե րոս նե րին), ո րոնք ե րե խա նե րը դարձ նում 
են ի րենց սե փա կա նու թյու նը: Այժմ մենք 
աշ խա տում ե նք Գ. Ստե փա նյա նի ան վան 
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N 135 դպ րո ցում, որ տեղ   էլ ի րա կա նաց րել 
ե նք մեր հիմ նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե
րը: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ տար րա կան դա սա րան նե րի ա շա կերտ
նե րը հա ճախ դժ վա րա նում են ըն կա լել թե
ման՝ սահ մա նա փակ վե լով մի այն մայ րե նի ի 
դա սագր քե րի նյու թե րի շր ջա նակ նե րով: 
Սո վո րող նե րը վե րար տադ րում են սոսկ կա
տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ան տե սե լով 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի և են թա
տեքս տի բա ցա հայ տու մը: 

Մենք ու սում նա սի րել ե նք մեր հիմ
նախնդ րի վե րա բե րյալ գրա կա նու թյուն, 
ի րա կա նաց րել դա սալ սում ներ, կա տա րել 
բազ մա թիվ հայ տո րո շիչ աշ խա տանք ներ՝ 
ծա նո թա նա լով ա շա կերտ նե րի՝ հե քի ա թի 
մա սին ու նե ցած գի տե լիք նե րին, տպա վո րու
թյուն նե րին և կար ծիք նե րին։ 

Այս գոր ծըն թա ցում մենք հա մոզ վել ե նք, 
որ տար րա կան դպ րո ցի մայ րե նի ի դա սե
րին հե քի ա թի մի ջո ցով հնա րա վոր   է զար
գաց նել կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ստեղ
ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ե թե 
ու սուց ման գոր ծըն թացն ու ղեկց վի վեր լու
ծա կան– հա մադրա կան, քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ 
աշ խա տան քով, հա մե մա տու թյուն նե րի, հա
կադ րու թյուն նե րի և ը նդ հան րա ցում նե րի 
մի ջո ցով: Դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
ու սում նա սիր վող ա ռան ձին նյու թե րի միջև 
ի րա կա նաց վի փո խա դարձ կա պե րի ա պա
հո վում, հս տա կեց վի, թե ի նչ պես, ի նչ ձևե
րով ու հնար նե րով պետք   է ի րա կա նաց նել 
հե քի ա թի ու սում նա սի րու մը, ին չով այն կն
պաս տի նոր նյու թի խոր ու կա յուն յու րաց
մա նը, գի տե լիք նե րի կուռ ու ամ բող ջա կան 
հա մա կարգ ստեղ ծե լուն կամ ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րի հի ման վրա ա շա կերտ նե րի 
մեջ դրանց գոր ծադր ման կա րո ղու թյուն ներ 
ու հմ տու թյուն ներ մշա կե լուն, նոր հե քի աթ
ներ հո րի նե լուն և այլն։

« Ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան հաս կա
ցո ղու թյու նը հե քի աթ նե րում փո փոխ ված   է: 
Ժա մա նա կը հե քի ա թում կա րող   է կանգ նել 
կամ թռ չել տի ե զե րա կան ա րա գու թյամբ. հե
քի ա թի ո րոշ հե րոս ներ ապ րում են շատ եր
կար, չեն մեռ նում, նրանք կա րող են մնալ 
միշտ ե րի տա սարդ, կա րող են նույն վայր
կյա նում տե ղա փոխ վել հա զա րա վոր մղոն
ներ հե ռու, մեռ նել և վե րա կեն դա նա նալ, 

ծե րա նալ ու ե րի տա սար դա նալ, տգե ղա նալ 
ու գե ղեց կա նալ» [2, 92]: Ի նք նին հաս կա
նա լի   է, որ հե քի ա թում իր եր ևա կա յու թյամբ 
մարդ հաղ թում   է ժա մա նա կին ու տա րա
ծու թյա նը: Բա ցի կա յուն սկզ բից՝ հե քի աթն 
ու նե նում   է կա յուն ա վարտ. վեր ջում բա րին 
միշտ հաղ թում   է, ի սկ չա րը՝ պարտ վում: Հե
քի աթ նե րի մեծ մա սում ե րկն քից ը նկ նում   է 3 
խնձոր՝ մե կը պատ մո ղին, մե կը՝ լսո ղին, մյու
սը՝ բա րին ցան կա ցող նե րին:

 Մենք ու սում նա սի րել ե նք տար րա կան 
դա սա րան նե րի մայ րե նի ի դա սագր քե րը և 
պար զել, թե ը ստ տե սակ նե րի՝ ի նչ պի սի հե
քի աթ ներ են նե րառ ված դա սագր քե րում։

 Կա տա րել ե նք ու սում նա սի րու թյուն, և 
պարզ   է դար ձել, որ ը նդ գր կու մը մայ րե նի ի 
ե րկ րորդ դա սագր քում հե քի ա թի տե սակ նե
րի հետ ևյալ չա փով   է. 

 Դա սագր քում 10 տո կո սը կազ մում են 
հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը, 40 տո կո սը՝ 
կեն դա նա կան հե քի աթ նե րը, 50 տո կո սը 
ի րա պա տում հե քի աթ նե րը: Հրա շա պա տում 
հե քի աթ նե րը դա սագր քում ա վե լի քիչ են, 
ի սկ ի րա պա տում հե քի աթ նե րի քա նա կը՝ 
ա վե լի շատ:

 Մայ րե նի ի դա սագր քե րում զե տեղ ված 
հե քի աթ նե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը սո վո
րում են կար դալ, հաս կա նալ կար դա ցա ծը, 
պատ մել, տե ղե կու թյուն ներ են ձեռք բե րում 
Հա յաս տա նի, նրա քա ղաք նե րի, բնու թյան, 
հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան, ազ գային սո
վո րու թյուն նե րի, մշա կույ թի մա սին: Մենք 
ձգ տում ե նք՝ ե րե խա նե րը ոչ մի այն հե քի աթ
ներ կար դալ և պատ մել սո վո րեն, այլև ձեռք 
բե րեն ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
են թա շեր տե րի մեջ թա փան ցե լու, հե րոս նե
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը (լա վը վա տից, չա րը 



223

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Փ Ո Ր Ձ Ի  Փ Ո Խ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ

բա րուց տար բե րե լու, դրանց մա սին դա տո
ղու թյուն ա նե լու) պարզ վեր լու ծե լու կա րո ղու
թյուն ներ: 

Մեր ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
ցան կա լի ար դյուն քի ե նք հաս նում մի այն 
ան հա տա կան կամ խմ բային աշ խա տան քի 
շնոր հիվ: «Ե րե խա նե րին ո չինչ այն պես չի 
հա մախմ բում, որ քան մեկ նպա տա կի շուրջ 
զգաց մուն քային ապ րում նե րով մի ա վո րե լը: 
Այս նպա տա կով դա սա րա նում ստեղ ծել այն
պի սի հո գե բա նա կան մթ նո լորտ, զգաց մուն
քային տրա մադր վա ծու թյուն, որ ե րե խա ներն 
ան համ բեր սպա սեն նյու թի ըն թերց մա նը և 
ա զատ ու ան կաշ կանդ մաս նակ ցեն ըն թեր
ցած նյու թի շուրջ ի րա կա նաց վող քն նարկ
մա նը: Այս պի սի մթ նո լոր տը ա պա հով վում   է 
նյու թի ըն թեր ցու մից ա ռաջ ու սուց չի վա րած 
նա խա պատ րաս տա կան զրույ ցի մի ջո ցով: 
Պետք   է բա ցա հայ տել ու սու ցան վող ստեղ
ծա գոր ծու թյան գոր ծող ան ձանց   է ու թյու նը՝ 
ա շա կերտ նե րի վրա նյու թի ու նե ցած ներ գոր
ծու թյունն ու ժե ղաց նե լու նպա տա կադ րու մով: 
Այս ա մե նի հա մար նախ ան հրա ժեշտ   է ար
տա հայ տիչ, հաս կա նա լով ըն թեր ցել նյութն 
ամ բող ջու թյամբ. այն կա րե լի   է ներ կա յաց
նել հե քի ա թի սե նյա կում՝ բար ձե րին հեն ված 
կամ դա սա րա նի հա մա պա տաս խան ձևա
վոր մամբ՝ հե քի աթ նե րի հե րոս նե րի նկար նե
րով պաս տառ նե րի ցու ցադ րու մով: Ի նչ պես 
նշում   է պրոֆ. Ջ. Գյու լա մի րյա նը [1, 168]։

Մենք ու սում նա սի րել ե նք, որ ա շա կերտ
ներն ու շադ րու թյուն դարձ նեն հե ղի նա կի 
բա ռե րի, ար տա հայ տու թյուն նե րի, նկա րագ
րու թյուն նե րի, լեզ վի ու ո ճի վրա, ո րոնք   է ա
կան են հե քի աթ նե րի ճա նա չո ղա կան դե րը 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի աշ խար հա յաց քի 
ձևա վոր ման գոր ծում: 

Հե քի ա թի հե րոս նե րի ա րարք նե րի, դա
տո ղու թյուն նե րի ճիշտ վեր լու ծու թյու նը 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ո րո շա կի ար
ժեք նե րի ձևա վոր ման տրա մա բա նա կան 
հետ ևու թյուն նե րի հան գեց նե լու ան փո խա րի
նե լի մի ջոց են: 

Ե րե խա ներն ան չափ շատ են սի րում հե
քի աթ ներ, սի րով լսում են դրանք, հա ճույ քով 
կար դում են ու պատ մում: Նրանց այս հե
տաքրք րու թյունն   էլ պետք   է օգ տա գոր ծել և 
ար դյու նա վետ աշ խա տանք կազ մա կեր պել 
հե քի աթ նե րի ու սուց ման ո ւղ ղու թյամբ:

4–րդ դա սա րա նում մենք ու սում նա սի րել 
ե նք Լե ո նար դո դա Վին չի ի « Դեղ ձե նին» հե
քի ա թը: Այն ե րե խա նե րի սի րե լի հե քի աթ նե
րից   է և դաս տի ա րակ չա կան տե սա կե տից 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նի։ Այն տեղ խս տո
րեն քն նա դատ վում են մարդ կային բնա վո
րու թյան այն պի սի վատ գծեր, ի նչ պի սիք են 
ա գա հու թյու նը, նա խան ձը, ո րոնք հա ճախ 
կոր ծա նա րար նշա նա կու թյուն են ու նե նում 
մար դու հա մար։

Հե քի ա թի բո վան դա կու թյու նը հաս կա նա
լու և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
զար գաց նե լու նպա տա կով ա շա կերտ նե րին 
տա լիս ե նք բազ մա թիվ ա ռա ջադ րանք ներ: 
Օ րի նակ՝

 Դեմ դի մաց գրի՛ր դարձ վածք նե րը և 
նրանց ի մաստ նե րը: 

Աչք դնել կռա հել, հաս կա նալ 

Ա կանջ դնել հա վա նել, ձեռք բե րե լու 
մտադ րու թյուն ու նե նալ 

Աչ քի ը նկ նել լսել

Գ լուխ պա հել ու շադ րու թյուն գրա վել, 
նկատ վել, եր ևալ

Գլ խի ը նկ նել աշ խա տան քի մեջ ե ռանդ 
չցու ցա բե րել

 Ըստ հե քի ա թի շա րու նա կի՛ր դեպ քե րի 
նկա րագ րու թյու նը: 

•  Այ գում՝ ըն կու զե նու կող քին, դեղ ձե
նի   էր ա ճել:

•   Դեղ ձե նին նա խան ձով   էր լց ված ըն
կու զե նու նկատ մամբ, ո րի ճյու ղե րին 
ան թիվ ըն կույզ ներ կային:

•  ………………….
• ……………………………………
• 

………………………………………………….
Ա շա կերտ նե րի խոս քը զար գաց նե լու 

նպա տա կով « Քա ռա բա ժան» մե թո դի կի
րառ մամբ նպաս տում ե նք, որ ա շա կերտ նե
րը դա տո ղու թյուն ներ կա ռու ցեն՝ հիմք ըն դու
նե լով ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րը: 



224

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Փ Ո Ր Ձ Ի  Փ Ո Խ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ

Ի ՞նչ տե սաք:
•   Տե սանք, թե ի նչ պես   է դեղ ձե նին իր վախ

ճա նը կրում:
•   Տե սանք, թե որ քան պտուղ ներ   է իր վրա 

կրում ըն կու զե նին:

Ի ՞նչ զգա ցիք կամ ի ՞նչ հաս կա ցաք:
 •  այն, ի նչ ու նես: 
•  Ես հաս կա ցա, որ պետք   է ու րի շի ու նեց

ված քին ա չք չդ նել, չնա խան ձել:

Նոր վեր նա գիր: 
•  « Նա խան ձի ճա կա տա գի րը»
«Հ պարտ դեղ ձե նին»

Եզ րա կա ցու թյուն։
Ու րի շին վատ բան չպետք   է կա մե նալ։
 Վար վել այն պես, ի նչ պես ու զում ես, որ քեզ 
հետ վար վեն։

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

Նախ ե րե խա նե րին ա ռա ջար կե ցինք հո
րի նել պատ մու թյուն որ ևէ կեն դա նու մա սին՝ 
մարդ, կեն դա նի կամ ի նչ –որ բա նի մա սին, 
որ ե րե խան կցան կա նա: Ի սկ ե րկ րորդ փու
լում ե րե խային ա ռա ջարկ վում   է մտա ծել և 
նկա րել որ ևէ պատ մու թյուն, հե քի աթ՝ դրա 
հա մար նրանց տա լով 5 րո պե: Եր կու մե
թո դի դեպ քում   էլ աշ խա տան քը գնա հատ
վեց 10– բա լա նոց հա մա կար գով. 10–9 բա
լը՝ գե րա զանց, 8–7 բա լը՝ մի ջին, 6–4 բա լը 
՝բա վա րար, 0–3 բա լը՝ ցածր: Լի նում   է, չի լի
նում մի կա քա վիկ: Նա սպա սում   է գար նան 
գա լուն: Նա թռ չում   է դե պի կա նաչ մար գա
գե տի նը, ո ւր բաց վել   է ին գե ղե ցիկ մա նու շա
կը, նար գի զը, շու շա նը: Այն քա՜ն սի րուն   է ին 
ծա ղիկ նե րը, որ կա քա վի կը ափ սո սում   է 
նրանց պո կել և մնում   է ա ռանց բույն: Մեկ 
այլ ա շա կերտ հյու սել   էր հետ ևյալ հե քի ա թը. 
Լի նում   է, չի լի նում մի փոք րիկ ու գե ղե ցիկ 
շնիկ: Նա շատ   է սի րում ե րաժշ տու թյուն լսել: 
Նա ա մեն ան գամ գնում   էր, նս տում Ար մե նի 
պա տու հա նի տակ և լսում   էր, թե ի նչ պես   է 
նա նվա գում դաշ նա մուր: Ու մի օր շնի կը 
ե րաժշ տու թյան հն չյուն նե րի տակ սկ սեց եր
գել ու զար մաց նել մարդ կանց: 

ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
Ել նե լով թե մայի վե րա բե րյալ ու սում նա

սի րած մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան, 
դպ րո ցում ան ցկաց րած ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի և դպ րո ցում աշ խա տե լու ար
դյունք նե րից՝ հան գել ե նք հետ ևյալ եզ րա կա
ցու թյուն նե րի. 

• Հե քի ա թի ու սում նա սի րու մը նպաս
տում   է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի եր ևա կա յու
թյան խթան մա նը, հե տաքրք րա սի րու թյան 
ձևա վոր մա նը, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց մա նը և ըն թեր ցա սի րու
թյան մշակ մա նը, ե թե գոր ծըն թացն ի րա կա
նաց վում   է նպա տա կադր ված մե թո դա կան 
շղ թայով։ 

• Հե քի ա թի ու սում նա սիր ման մի ջո
ցով ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րը, կա
պակց ված խոս քը և եր ևա կա յու թյու նը կզար
գա նան, ե թե ու սում նա սիր ման գոր ծըն թացն 
ի րա կա նաց վի հա մա գոր ծակ ցային ճա նա
պար հով՝ կի րա ռե լով փոխ գոր ծուն մե թոդ
ներ. « Քա ռա բա ժան», «Մ տագ րոհ», «Ու սուց
չի խոսք», « Վեն նի դի ագ րամ» և այլն: 

•  Ա շա կերտ նե րի եր ևա կա յու թյան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց մա նը նպաս տում են նաև հե քի աթ նե րի 
հե րոս նե րին նկա րե լը, նրանց գոր ծու նե ու
թյու նը այդ կերպ ներ կա յաց նե լը և ի րենց 
նկա րա ծը վեր լու ծե լը ու դա տո ղա կան խոսք 
կա ռու ցե լը։ 

•  Մեր կա տա րած հե տա զո տա կան 
աշ խա տան քը ևս հաս տա տեց հե քի ա թի ու
սուց ման կար ևո րու թյու նը կրտ սեր դպ րո ցա
կա նի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման գոր ծում, նրա ան ձի տար բեր 
կող մե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման հա
մար: 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СКАЗКИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
А. 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 
организовать некоторую методическую систему, то есть, шаг за шагом, обработать работу 
над чтением и содержанием, при этом осуществляя работу ученического центра.

THE MAIN FEATURES OF STUDINY FADES IN JUNIOR SCHOOL
A. 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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 ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ ՇԻՐ ՎԱՆՅԱՆ

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ:

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ
 Մար դու հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 

կարևո րա գույն յու րա հատ կու թյուն նե րից 
մեկն ը նտ րա կա նու թյունն   է: Նա չի կա րող 
մի ան գա մից գի տակ ցո րեն վեր հի շել իր բո
լոր գի տե լիք նե րը: Հի շում   է մի այն սահ
մա նա փակ քա նա կու թյամբ գի տե լիք ներ և 
օգ տա գոր ծում դրանք իր ըն թա ցիկ գոր ծու
նե ու թյան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու նպա
տա կով, ո րից հե տո նոր պա հանջ նե րի ազ
դե ցու թյան տակ մար դը կա րող   է ան ցնել այլ 
գի տե լիք նե րի վե րար տադ րու թյա նը: Մար դու 
վրա ներ գոր ծում են բազ մա թիվ ար տա քին 
գրգ ռիչ ներ, և նա ու նի մի շարք տար բեր 
պա հանջ մունք ներ: Այդ պա հանջ մունք նե րին 
հա մա պա տաս խա նող ար տա քին գրգ ռիչ նե
րը ան ձի հա մար տար բեր նշա նա կու թյուն 
են ձեռք բե րում: Ներ քին մղում նե րի և այն 
ար տա քին գրգ ռիչ նե րի փո խազ դե ցու թյու նը, 
ո րոնք տվյալ պա հին ա մե նից ա վե լի նշա
նա կա լից են դառ նում, ի րենց ար տա հայ տու
թյունն են գտ նում հո գե կան գոր ծու նե ու թյան 
ը նտ րա կան բնույ թի մեջ: Բայց քա նի որ 
հո գե կան ակ տի վու թյու նը ա նընդ հատ գոր
ծըն թաց   է, ա պա բա վա կա նա չափ եր կար 
ժա մա նա կի ըն թաց քում մենք ու նակ ե նք 
վեր հի շել ծա վա լուն գի տե լիք ներ, ըն կա լել 
հս կա յա կան քա նա կու թյամբ տե ղե կու թյուն, 
մտա ծել մե ծա թիվ եր ևույթ նե րի մա սին և 
այլն: Ու շադ րու թյունն   էլ ան ձի ակ տի վու թյան 
դրս ևո րում նե րից մեկն   է: 

Այս պի սով՝ մար դու հո գե կան ակ տի վու
թյունն ու նի մի ներ քին հատ կու թյուն, ո րն 
ան վա նում են ու շադ րու թյուն: Ու շադ րու թյուն 
դարձ նել ի նչ –որ ա ռար կայի վրա նշա նա
կում   է հո գե կան գոր ծու նե ու թյունն ո ւղ ղել 
դե պի այդ ա ռար կան՝ վեր ջինս դարձ նե լով 
մեր ի մա ցա կան և հու զա կան գոր ծըն թաց
նե րի բո վան դա կու թյու նը: Ե թե մարդն ու նի 
որ ևէ պա հանջ մունք, ա պա նա կա րող   է գի
տակ ցո րեն ո րո նել ու գտ նել, ու շադ րու թյան 
ա ռար կա դարձ նել այն ա մե նը, ին չը կա
րող   է բա վա րա րել այդ պա հանջ մուն քը: Ը ստ  
Ա. Վ. Պետ րովս կու՝ «Ու շադ րու թյու նը հո

գե կան գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու թյունն 
ու կենտ րո նաց վա ծու թյունն   է այն օբյեկ տի 
վրա, ո րը ան ձի հա մար ո րո շա կի նշա նա կու
թյուն ու նի» (1, 215): Ո ւղղ վա ծու թյուն ա սե լով՝ 
պետք   է հաս կա նալ հո գե կան գոր ծու նե ու
թյան ը նտ րա կան բնույ թը, նրա օբյեկ տի կա
մային կամ ոչ կա մային ը նտ րու թյու նը: 

Երբ դպ րո ցա կա նը լսում   է այն, ի նչ նրան 
պատ մում   է ու սու ցի չը, ա պա նա գի տակ ցո
րեն ը նտ րում   է լսե լու այդ գոր ծու նե ու թյու նը, 
նրա ու շադ րու թյու նը են թարկ ված   է այդ գի
տակ ցո րեն դր ված նպա տա կին: Այն, որ նա 
տար ված   է ու սում նա կան նյու թի բո վան դա
կու թյամբ, և կողմ նա կի ո չինչ նրան չի շե
ղում, հենց իր ար տա հայ տու թյունն   է գտ նում 
նրա հո գե կան գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու
թյու նը:

Հո գե կան գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու
թյուն ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ոչ մի այն այդ 
գոր ծու նե ու թյան ը նտ րու թյու նը, այլև այդ 
ը նտ րու թյան պահ պա նու մը: 

Դ րա հա մար պետք   է հա տուկ ման կա
վար ժա կան հնարք ներ կի րա ռել:

Հո գե կան գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու
թյան հետ մեկ տեղ ու շադ րու թյու նը են
թադրում   է նաև նրա կենտ րո նա ցու մը: 
Կենտ րո նա ցու մը տվյալ գոր ծու նե ու թյամբ 
տար ված, նրա նում այս կամ այն չա փով 
խո րաց ված լի նելն   է: Ե րբ մարդն իր ու
շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում   է ո րո շա կի 
ա ռար կա նե րի վրա, ա պա դրանց ըն կա լու մը 
դառ նում   է ա վե լի հս տակ: Այ սինքն՝ կենտ րո
նաց ված ու շադրու թյամբ կա տար ված ըն կա
լու մը մար դուն ա վե լի շատ ին ֆոր մա ցի ա   է 
տա լիս, քան ա նու շա դիր, մա կե րե սային ըն
կա լու մը:

Ու շադ րու թյու նը բազ մա կող մա նի գոր
ծըն թաց   է: Այն բնու թագ րե լիս պետք   է ան
պայ ման բնու թագ րել նրա մի շարք հիմ նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝

*  կենտ րո նա ցու մը,
*  բաշ խու մը,
*  ծա վա լը,
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*  լար վա ծու թյու նը,
*  կա յու նու թյու նը,
* շե ղու մը,
*  տե ղա փո խե լի ու թյու նը:
 Հո գե կան գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու

թյու նը և կենտ րո նաց վա ծու թյու նը կա րող են 
ու նե նալ ոչ կա մա ծին բնույթ և կա րող են ու
նե նալ նաև կա մա ծին բնույթ: 

Ոչ կա մա ծին են ան վա նում ու շադ րու թյան 
այն տե սա կը, ո րն ա ռաջ   է գա լիս մար դու 
կամ քից ան կախ, ի նք նա բե րա բար, ա ռանց 
գի տակ ցե լու:

 Կյան քի ա մե նա տար բեր հան գա մանք նե
րում մենք ստիպ ված ե նք լի նում կա տա րել 
գոր ծու նե ու թյան այն պի սի տե սակ ներ, ո րոնք 
մեզ հա մար ան մի ջա կան հե տաքրք րու թյուն 
չեն ներ կա յաց նում և կա մա ծին ու շադ րու
թյուն չեն ա ռա ջաց նում: Նման դեպ քե րում 
մենք պետք   է վճիռ կա յաց նենք այդ գոր ծու
նե ու թյու նը կա տա րե լու մա սին, պետք   է գի
տակ ցո րեն ո րո շենք նրա նպա տակ ներն ու 
ան ցնենք նրա կա տար մա նը:

Ֆ րան սի ա ցի հո գե բան Թ. Ռի բոն 
ա սում   է, որ ոչ կա մա ծին ու շադ րու թյան 
բնույ թը ար մա տա վոր ված, բա ժան ված   է 
մեր   է ու թյան խոր թաքս տոց նե րում, և ու
շադրու թյան ո ւղղ վա ծու թյու նը բա ցա հայ
տում   է մար դու բնա վո րու թյու նը կամ ա ռն
վազն նրա ձգ տում նե րը: 

Ու շադ րու թյան այն տե սա կը, ո րը ստեղծ
վում   է գի տակ ցո րեն ու կա մային ջան քե րի 
օգ նու թյամբ և ո ւղղ ված   է դե պի գի տակ ցո
րեն ը նտր ված ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյան, 
կոչ վում   է կա մա ծին կամ կան խամ տած ված 
ու շադ րու թյուն (1, 219):

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը ան ցման 
շր ջան   է: Այս տա րի քում նա խադպ րո ցա
կա նը դառ նում   է դպ րո ցա կան: Այս շր ջա
նում ե րե խան մի ա ժա մա նակ կրում   է նա
խադպրո ցա կա նի և դպ րո ցա կա նի գծեր: 
Ան ձի հո գե կան շատ ո րակ նե րի հիմ քը դր
վում և զար գաց վում   է կրտ սեր դպ րո ցա կան 
տա րի քում: Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի 
ա ռա ջա տար գոր ծու նե ու թյուն   է դիտ վում ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ո րը   է ա կան 
փո փո խու թյուն ներ   է մտց նում նրա վար քի 
մո տի վա ցի ա յում: Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
հո գե կան նոր ո րակ նե րը ծա գում ու զար գա
նում են ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ձևա
վոր մա նը զու գըն թաց:

«Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը ա ռա վե
լա պես գի տե լիք նե րի ըն կալ ման, կու տակ
ման, 

յու րաց ման շր ջան   է: Այդ կար ևոր ֆունկ
ցի այի հա ջող ի րա կա նաց մա նը նպաս
տում են այդ տա րի քի ե րե խա նե րին բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ՝ են թարկ վա ծու
թյուն, հե ղի նա կու թյուն, բարձր աս տի ճա նի 
ըն կա լու նա կու թյուն, մի ա միտ խա ղային վե
րա բեր մուն քը այն ա մե նի նկատ մամբ, ին չին 
նրանք հան դի պում են»,— այս պես   է բնո րո
շել կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը Ն. Ս. Լեյ
տե սը (1, 222):

Որ պես կա նոն՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րը կա տա րում են ու սուց չի պա հանջ նե րը 
ա ռանց հա կա ճա ռե լու, նրա հետ վե ճի չեն 
բռն վում: Նրանք վս տա հե լի ո րեն ըն դու նում 
են ու սուց չի գնա հա տա կան ներն ու խրատ
նե րը, ըն դօ րի նա կում են նրա մտա ծո ղու
թյան ձևե րը, ին տո նա ցի ան: Ե թե ա ռա
ջադ րան քը տր ված   է դա սի ժա մա նակ, դա 
նշա նա կում   է, որ այդ պես պետք   է լի նի, և 
ե րե խա նե րը հան գա մա նո րեն կա տա րում են 
այն: Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հնա զան
դու թյու նը ար տա հայտ վում   է ի նչ պես վար քի 
մեջ, այն պես   էլ ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 
Նրանք որ պես պար տա կա նու թյուն ըն դու
նում են այն, ի նչ ի րենց սո վո րեց նում են. ան
կա խու թյուն, ի նք նու րույ նու թյուն չեն ցու ցա
բե րում:

Նշ ված հատ կու թյուն նե րը, ար տա հայտ
վե լով ե րե խայի տա րի քային զար գաց ման 
ո րո շա կի փու լում, ու նեն ի րենց ու ժեղ և թույլ 
կող մե րը:

Այն պի սի հո գե կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ, ի նչ պի սին են դյու րա հա վա տու
թյու նը, կա տա րո ղա կա նու թյու նը, հա ջող 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան հա մար 
նա խադ րյալ են: Բայց ու սուց չին ան մնա ցորդ 
են թարկ վա ծու թյու նը, ան խոհ ձևով նրա ցու
ցում նե րի կա տա րու մը կա րող են հե տա գա
յում բա ցա սա կան ձևով ան դրա դառ նալ ու
սուց ման գոր ծըն թա ցի վրա:

Այս տա րի քում ե րե խա նե րը պատ րաս
տա կա մու թյամբ նոր գի տե լիք ներ, կա րո ղու
թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ են յու րաց նում: 
Նրանք ու զում են սո վո րել ճիշտ և գե ղե ցիկ 
գրել, կար դալ, հաշ վել: Նրանք գի տե լիք ներ 
են կու տա կում և դրան շատ   է նպաս տում 
բարձր աս տի ճա նի ըն կա լու նա կու թյունը: 
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Ա մեն նո րը նրանց մոտ ան մի ջա կան ռե
ակ ցի ա   է ա ռա ջաց նում: Բարձր պատ րաս
տա կա մու թյու նը դե պի գոր ծե լը ար տա
հայտ վում   է դա սի ըն թաց քում նրա նով, որ 
ե րե խա նե րը ա րագ ձեռք են բարձ րաց նում, 
ան համ բեր լսում են ըն կե րոջ պա տաս խա նը, 
ձգ տում են ի րենք պա տաս խա նել:

Շատ ու ժեղ   է կրտ սեր դպ րո ցա կան նե
րի ո ւղղ վա ծու թյու նը ար տա քին աշ խար հի 
նկատ մամբ: Ի րա դար ձու թյուն նե րը, փաս
տե րը, դե տալ նե րը նրանց մոտ թող նում են 
ու ժեղ տպա վո րու թյուն: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը դժ վա րա նում   է 
գլ խա վո րը   է ա կա նը ա ռանձ նաց նե լուց: Օ րի
նակ՝ տեքս տը պատ մե լու ժա մա նակ նրանք 
ան գիր կրկ նում են այն տե ղի ար տա հայ տու
թյուն նե րը, հատ ված նե րը: Դա տե ղի   է ու նե
նում նաև այն ժա մա նակ, ե րբ նրան ցից պա
հանջ վում   է ի րենց բա ռե րով ներ կա յաց նել 
կար դա ցա ծի   է ու թյու նը: Ու սուց ման մեջ հա
ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված   է կրտսեր 
դպ րո ցա կա նի ըն դօ րի նակ ման հատ կու թյան 
հետ: Նրանք կրկ նում են ու սուց չի դա տո ղու
թյուն նե րը, բե րում են օ րի նակ ներ և այլն: 
Այս դեպ քում ըն դօ րի նա կու մը օգ նում   է ե րե
խային նյու թի յու րաց ման մեջ, բայց դրա 
հետ մեկ տեղ կա րող   է բե րել ո րո շա կի եր
ևույթ նե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի մա կե րե
սային ը մբռն մա նը: Սո վո րա բար այս տա րի
քի ե րե խային հա տուկ չէ դժ վա րու թյուն նե րի 
մա սին մտա հոգ վե լը: Այս տա րի քում ա նա
տո մի ա ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն ներ 
են կա տար վում կրտ սեր դպ րո ցա կա նի օր
գա նիզ մում: Ի. Պ. Պավ լո վը գրում   է, որ ե թե 
հնա րա վոր լի ներ նայել գան գա տու փի ներ
սը, և ե թե լու սա վոր վեր օպ տի մալ գրգռվա
ծու թյան օ ջա խի տե ղը ու ղե ղի մեծ կի սագն
դում, ա պա մենք բա նա կան, մտա ծող 
մար դու վրա կտես նե ինք, թե ի նչ պես նրա 
մեծ կի սագն դե րի վրայով շարժ վում, տե ղա
փոխ վում   է ձևով և մե ծու թյամբ մշ տա պես 
փո փոխ վող, ան կա նոն ո ւր վա գիծ ու նե ցող մի 
բաց գույ նի բիծ, ո րն ու ղե ղի մյուս տա րածք
նե րում շր ջա պատ ված   է ստ վե րով: Ու ղե ղի 
մեծ կի սագնդում այդ լամ պի կի տե ղա շարժ
վե լը ցույց   է տա լիս, որ մեր ու շադ րու թյու նը 
մի օբյեկ տից փոխ վում   է մյու սի վրա և այդ
պես շա րու նակ (3, 76): 

Ո րա կա կան և կա ռուց ված քային փո փո
խու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում գլ խու ղե ղում: 
Փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում նաև 
կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գում:

 Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում ամ
րապնդ վում և զար գա նում են ի մա ցա կան 
գոր ծըն թաց նե րի այն հիմ նա կան մարդ
կային բնո րոշ գոր ծըն թաց նե րը՝ ը մբռ նում, 
ու շադ րու թյուն, հի շո ղու թյուն, եր ևա կա յու
թյուն, մտա ծո ղու թյուն և խոսք, ո րոնց ան
հրա ժեշ տու թյու նը կապ ված   է դպ րոց հա
ճա խե լու հետ: Ը ստ Լ. Ս. Վի գոտս կու՝ այդ 
պրո ցես նե րը «բ նա կան» վի ճա կից կրտ սեր 
դպ րո ցա կան տա րի քի վեր ջում պետք   է դառ
նան « քա ղա քակրթ ված», այ սինքն՝ վե րած
վեն բարձ րա գույն հո գե կան ֆունկ ցի ա նե րի: 
Դրան նպաս տում են գոր ծու նե ու թյան հիմ
նա կան տե սակ նե րը, ո րոն ցով մեծ մա սամբ 
այս տա րի քում ե րե խա նե րը զբաղ ված են 
տա նը և դպ րո ցում, դրանք ե ն՝ ու սու ցու մը, 
շփու մը, խա ղը և աշ խա տան քը:

Ու շադ րու թյու նը բնու թագր վում   է ո ւղղ
վա ծու թյամբ և կենտ րո նաց վա ծու թյամբ այս 
կամ այն ա ռար կայի, եր ևույ թի, այս կամ այն 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Այն հնա րա վո
րու թյուն   է տա լիս հս տակ և պարզ ըն կա լե լու 
և ի մաս տա վո րե լու ա ռար կա նե րը, եր ևույթ
նե րը, վե րահս կե լու սե փա կան, նաև ու րիշ
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Ի շնոր հիվ հո գե կան 
գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու թյան և կենտ րո
նաց վա ծու թյան՝ ա շա կեր տը գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի ձեռք
բեր ման ժա մա նակ հաս նում   է դրա կան ար
դյուն քի:

Ու շա դիր լի նե լու ու նա կու թյու նը նշա նա
կու թյուն ու նի ոչ մի այն գի տե լիք ներ, կա րո
ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու 
հա մար, այլև ա շա կերտ նե րի՝ որ պես ան ձ 
զար գաց ման հա մար: Այս պես, ե թե ա շա կեր
տը ու շա դիր կա տա րում   է իր հա մար ի նչ պես 
հե տաքր քիր, այն պես   էլ ան հե տաքր քիր ա ռա
ջադ րանք ներ՝ դրա հետ մի ա սին հաղ թա հա
րե լով ոչ հա ճե լի հույ զեր, ա պա մարզ վում   է 
կա մային ո լոր տը, և ձևա վոր վում   է հաս տա
տա կա մու թյու նը, նպա տա կաուղղ վա ծու թյու
նը: Ե թե ա շա կեր տը միշտ կենտ րո նաց նում   է 
իր գի տակ ցու թյու նը դե պի իր ըն կեր նե րը, 
նրանց հոգ սե րը, ա պա նրա մեջ զար գա
նում   է ըն կե րա սի րու թյան զգաց մուն քը: 
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Ու շադ րու թյան ոչ կա մա ծին և կա մա ծին 
տե սակ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի մոտ:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի մոտ սկզբ նա
կան շր ջա նում դրս ևոր վում   է ոչ կա մա ծին 
ու շադ րու թյու նը, ո րի ֆի զի ո լո գի ա կան հիմ
քը ծա ռա յում   է կողմ նո րոշ ման ռեֆ լեք սը: 
Այս տա րի քում ե րե խա նե րը ու շադ րու թյուն 
են դարձ նում այն եր ևույթ նե րի վրա, ո րոնք 
ան մի ջա կա նո րեն հե տաքրք րու թյուն են 
ա ռա ջաց նում և աչ քի են ը նկ նում ի րենց ան
սո վո րու թյամբ և պայ ծա ռու թյամբ: Ե րե խան 
դեռևս չի կա րո ղա նում իր ու շադ րու թյու նը ղե
կա վա րել և հա ճախ հայտն վում   է ար տա քին 
տպա վո րու թյուն նե րի տնօ րի նու թյան տակ:
Նույ նիսկ ու շադ րու թյան կենտ րո նաց ման 
դեպ քում սո վո րող նե րը չեն նկա տում կար
ևո րը,   է ա կա նը: Դա բա ցատր վում   է նրանց 
մտա ծո ղու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու շադ րու թյու նը 
սեր տո րեն կապ ված   է մտա ծա կան գոր ծու նե
ու թյան հետ: Սո վո րող նե րը չեն կա րո ղա նում 
ի րենց ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել ան
հաս կա նա լի, ոչ պարզ օբյեկտ նե րի վրա: Այս 
փու լում ու շադ րու թյու նը ա ռանձ նա նում   է նե
ղաց վա ծու թյամբ, ան հաս տա տու նու թյամբ: 
Ե թե ե րե խան գրավ ված   է այն բա նով, ին չը 
կա տա րում   է ու սու ցի չը, նա չի նկա տում այն, 
ին չը կա տար վում   է նրա շուր ջը: 

Մի ա ժա մա նակ ներգ րավ ված լի նե լով 
ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու մեջ՝ նա կա րող   է 
եր բեմն շեղ վել իր ա ռջև դր ված նպա տա լից և 
կա տա րել այն, ի նչ իր դու րը գա լիս   է: Ցան
կա ցած պա տա հա կան ծա գած ցան կու թյուն 
կամ կողմ նա կի գր գիռ ա րագ նրան շե ղում 
են: Օ րի նակ, հի շե լով, որ նստա րա նի դա
րա կում ու տե լու որ ևէ բան կա, ա շա կեր տը 
այն հա նում   է և սկ սում ու տել: Կամ հար ևան 
նս տա րա նին գե ղե ցիկ մա տիտ տես նե լով՝ 
վեր   է կե նում իր տե ղից, գնում և վերց նում   է 
այն: Ա նհ րա ժեշտ   է դժ վա րը, ան հաս կա նա
լին սո վո րող նե րի հա մար դարձ նել հս տակ և 
հա սա նե լի, զար գաց նել կա մային ջան քե րը և 
կա մա ծին ու շադ րու թյու նը:

Դպ րո ցա կան ու սուց ման պայ ման նե րը, 
սկ սած ա ռա ջին ի սկ օր վա նից, ե րե խայից 
պա հան ջում են ու շադ րու թյուն դարձ նել 
այն պի սի ա ռար կա նե րի վրա և յու րաց նել 
այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք տվյալ 
պա հին նրան բա ցար ձա կա պես չեն հե

տաքրք րում: Աս տի ճա նա բար ե րե խան սո
վո րում   է ու շադրու թյու նը ո ւղ ղել և կա յուն 
կեր պով կենտ րո նաց նել ան հրա ժեշտ ա ռար
կա նե րի վրա, ո րոնք ար տաք նա պես գրա վիչ 
չեն իր հա մար: II և III դա սա րան նե րում ե րե
խա նե րից շա տերն ար դեն ու նեն կա մա ծին 
ու շադ րու թյուն, ո րը նրանք կենտ րո նաց նում 
են գր քում տր ված կամ ու սուց չի կող մից մա
տուց վող ցան կա ցած նյու թի վրա: Ու շադ րու
թյունն այս կամ այն խնդ րի վրա ո ւղ ղե լու կա
րո ղու թյու նը կրտ սեր դպ րո ցա կան հա սա կի 
կար ևոր ձեռք բե րումն   է: 

Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյուն
նե րը, կա մա ծին ու շադ րու թյան զար գա ցու մը 
ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին տե
ղի   է ու նե նում բա վա կա նին ին տեն սիվ կեր
պով, ե թե այդ գոր ծըն թա ցը վե րահսկ վում   է: 
Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ա շա կերտ նե րի՝ 
նպա տա կաուղղ ված աշ խա տե լու ու նա կու
թյան զար գա ցու մը: Սկզ բում ա շա կերտ նե րի 
ա ռջև նպա տա կը դր վում   է մե ծա հա սակ նե րի 
կող մից և, ե թե ան հրա ժեշտ   է, մե ծե րը օգ
նում են ե րե խա նե րին նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար:

Ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի կա մա ծին ու
շադ րու թյունն ան կա յուն   է, քա նի որ նրանք 
դեռ չու նեն ի նք նա կար գա վոր ման ներ քին 
մի ջոց ներ: Այդ պատ ճա ռով փորձ ված ու
սու ցի չը դա սի ըն թաց քում հեր թա փո խում   է 
ու սում նա կան աշ խա տան քի տար բեր տե
սակ նե րը և կան խում   է ե րե խա նե րի հոգ նա
ծու թյան ա ռա ջա ցու մը:

 Կա մա ծին ու շադ րու թյան զար գա ցու մը 
սերտ կապ ված   է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի՝ 
ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի հան դեպ պա տաս
խա նատ վու թյան զգա ցու մի զար գաց ման 
հետ: Ու սուց ման նկատ մամբ պա տաս խա
նատ վու թյան զգա ցում ու նե ցող սո վո րող նե
րը կա րո ղա նում են ի րենց ստի պել ու շա դիր 
կա տա րե լու ցան կա ցած ա ռա ջադրանք՝ և՛ 
հե տաքր քիր, և՛ ան հե տաքր քիր:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու շադ րու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բնու թա գի րը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու շադ րու թյան 
ծա վա լը ա վե լի քիչ   է, քան մե ծա հա սակ նե
րի նը, ի սկ ու շադ րու թյան բաշ խու մը՝ ա վե
լի թույլ: Օ րի նակ՝ վան կային ըն թեր ցա նու
թյան ժա մա նակ ու շադ րու թյան բաշխ ման 
թու լու թյու նը բե րում   է նրան, որ ե րե խան, 
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իր ամ բողջ ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե
լով ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն թա ցի վրա, չի 
հաս կա նում կար դա ցա ծի   է ու թյու նը, միտ քը: 
Կամ, ե րբ ա շա կեր տը մի ա ժա մա նակ լսում   է 
և՛ իր ըն կե րոջ կար դա լը, և՛ ի նքն   է տեքս տը 
կար դում, դա բե րում   է նրան, որ խախտ
վում   է ա շա կեր տի ըն թեր ցա նու թյան տեմ պը՝ 
կա՛մ հետ   է մնում, կա՛մ   էլ ա րագ կեր պով ան
ցնում   է ա ռաջ:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու շադ րու թյու
նը տար բեր վում   է նաև հեշ տու թյամբ շեղ
վե լու հատ կու թյամբ: Ու շադ րու թյու նը կա
րող   է շեղ վել տար բեր պատ ճառ նե րով՝ նոր 
ի րադրու թյուն, զն նա կան պա րա գա նե րի ոչ 
ճիշտ օգ տա գոր ծում և այլն: Միև նույն գոր
ծու նե ու թյամբ կրտ սեր դպ րո ցա կա նը կա
րող   է զբաղ վել ոչ շա րու նա կա բար՝ կապ ված 
հոգ նա ծու թյան ա րագ վրա հաս նե լու հետ: 
Այս տա րի քի ե րե խա նե րը շատ շար ժուն են և 
խա ղում են մի այն հե տաքր քիր խա ղեր: Որ
պես զի զար գա նա այս կամ այն ո րա կը, ան
հրա ժեշտ   է հա մա պա տաս խան պայ ման ներ 
ստեղ ծել: Ի սկ սո վո րող նե րի ու շադ րու թյան 
զար գաց ման հա մար այդ պի սի պայ ման
ներ կա րող են լի նել աշ խա տան քը դպ րո
ցում, տա նը, հա սա րա կա կան աշ խա տան քը, 
խմբակ նե րին մաս նակ ցե լը և այլն: Ու սու ցի չը 
սո վո րեց նում   է ե րե խա նե րին ի րենք ի րենց 
ղե կա վա րել, զս պել սե փա կան զգաց մունք
նե րը, ե րե խային սո վո րեց նում   է պահ պա նել 
աշ խա տան քային դիր քը: Այս պի սով՝ աս տի
ճա նա բար զար գաց նում   է ու շադ րու թյան 
կա յու նու թյու նը:

Ու շադ րու թյան մյուս ա ռանձ նա հատ կու
թյու նը, ո րը ևս կար ևոր   է հաշ վի առ նել ու
սուց չի կող մից, այն   է, որ կրտ սեր դպրո
ցա կան նե րը սկզբ նա կան շր ջա նում չեն 
կա րո ղա նում ա րագ տե ղա փո խել ի րենց ու
շադ րու թյու նը մի օբյեկ տից մյու սը: Ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կերպ ման 
դեպ քում աս տի ճա նա բար կա տա րե լա գործ
վում   է նաև ու շադ րու թյան այս ո րա կը, և ան
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ա շա կեր տը հեշ
տու թյամբ ան ցնում   է մի գոր ծո ղու թյու նից 
մյու սը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու շադ րու թյան 
պահ պա նու մը դա սի ըն թաց քում:

Դա սի ժա մա նակ ու սու ցի չը պետք   է կա
րո ղա նա պահ պա նել և զար գաց նել ե րե խա

նե րի ու շադ րու թյու նը: Ն. Ֆ. Դոբ րի նի նը իր 
աշ խա տանք նե րում ցույց   է տա լիս, որ ե րե
խայի ու շադ րու թյու նը մե ծա պես կապ ված   է 
ու սում նա սիր վող նյու թի նշա նա կա լի ու թյան 
հետ: Ե թե ա շա կերտ նե րը հաս կա նում են ու
սում նա սիր վող նյու թի ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
կար ևո րու թյու նը,ա պա նրանք մեծ ակ տի վու
թյուն են ցու ցա բե րում և շատ ու շա դիր են լի
նում դա սապ րո ցե սում: Դոբ րի նի նի կող մից 
հաս տատ ված   է, որ դպ րո ցա կան նե րի ու
շադ րու թյու նը բա վա կա նին կենտ րո նաց ված 
և կա յուն   է լի նում այն ժա մա նակ, ե րբ սո վո
րող ներն ամ բող ջու թյամբ տար ված են աշ
խա տան քով, ե րբ այդ աշ խա տան քը նրան
ցից պա հան ջում   է մտա վոր և շար ժո ղա կան 
ա ռա վե լա գույն ակ տի վու թյուն: 

Ու սու ցիչ նե րի փոր ձը ը նդ հան րաց նե լով՝ 
Դոբ րի նի նը գա լիս   է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը հիմ նա կա
նում կախ ված   է ու սում նա կան նյու թի հա սա
նե լի ու թյու նից:

 Սո վո րող նե րը ոգ ևոր ված աշ խա տում են 
այն պի սի նյու թի հետ, ո րը կա րող   է դժ վար 
լի նել, բայց կա տա րե լի: 

Ու շադ րու թյան պահ պան մա նը մե ծա պես 
նպաս տում են նաև խա ղե րը, ո րոնք ի րա կա
նաց վում են դա սապ րո ցե սում ֆիզ դա դար նե
րի ժա մա նակ: Օ րի նակ՝ 

Ա ՐԵՎ – ԱՐ ՁԱՆ
 Խա ղի նպա տակ նե րը: Զար գաց նել ու

շադ րու թյու նը, կա մային ո րակ նե րը, կենտ
րո նա նա լու կա րո ղու թյու նը:

 Խա ղի ըն թաց քը: Ը նտր վում   է խա ղա
վար: Ե րբ նա ա սում   է (ա րև), խա ղի մաս
նա կից նե րը ա զատ շար ժում ներ են կա տա
րում, թռչ կո տում են և ու րա խա նում: Սա կայն 
հենց հն չում   է (ար ձան) հրա հան գը, բո լո րը 
նույն դիր քով քա րա նում են: Խա ղա վա րը 
ան ցնում   է (ար ձան նե րի) մի ջով և փոր ձում 
խո սեց նել կամ ծի ծա ղեց նել նրանց: Ե թե 
դա նրան հա ջող վում   է. շարժ վող (ար ձա նը) 
դառ նում   է նոր խա ղա վա րը:

Ու շա րու թյու նը սեր տո րեն կապ ված   է 
ե րե խա նե րի հույ զե րի և զգաց մունք նե րի 
հետ: Այն ա մե նը, ին չը նրանց մեջ ու ժեղ ապ
րում ներ   է ա ռա ջաց նում, գրա վում   է նրանց 
ու շադ րու թյու նը: Նա խադպ րո ցա կան տա րի
քից սկ սած՝ նրանք կա րող են հե տաքրք րու
թյամբ լսել հե տաքր քիր հե քի աթ ներ, պատմ
վածք ներ, դի տել մուլտ ֆիլ մեր:
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Ու շադ րու թյան վրա մեծ ազ դե ցու թյուն են 
թող նում ա շա կերտ նե րի հե տաքրք րու թյուն
նե րը և պա հանջ մունք նե րը: Այն, ին չը նրանց 
գրա վում   է՝ կապ ված նրանց հե տաքրք րու
թյուն նե րի և պա հանջ մունք նե րի հետ, կար
ծես ի նք նա բե րա բար գրա վում   է նրանց ու
շադ րու թյու նը: Հատ կա պես սո վո րող նե րը 
ու շա դիր են լի նում ստեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծու նե ու թյան պրո ցե սում, քա նի որ այս տեղ 
մի աս նա բար են հան դես գա լիս մտա ծո ղու
թյու նը, զգաց մունք նե րը և կամ քը: Մենք կա
րող ե նք ա կա նա տես լի նել, թե ի նչ պես I – III 
դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը, մո ռա նա լով 
ա մեն ի նչ, ոգ ևոր վա ծու թյամբ շա րադ րու
թյուն են գրում, նկար նե րի շուրջ պատ մու
թյուն ներ են հո րի նում, ա ռա ջադ րանք նե րի 
լուծ ման նոր ու ղի ներ են ո րո նում, նկար ներ 
են նկա րում և այլն:

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը դա սի ժա
մա նակ 

կախ ված   է ու սուց չի կող մից նրանց գոր
ծու նե ու թյան կազ մա կեր պե լու ու նա կու թյու
նից: Նաև պետք   է ի նկա տի ու նե նալ, որ 
ու շա դիր լի նե լու ու ղիղ պա հանջ նե րը ի րենց 
նպա տա կին հազ վա դեպ են հաս նում, ի սկ 
ե թե հաս նում են, ա պա շատ կարճ ժա մա նա
կի ըն թաց քում են գոր ծում:

Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի դա սի սկզ բում 
դպ րո ցա կան նե րի կազ մա կերպ ված նե րա
ռու մը աշ խա տան քի մեջ: Պետք   է հաս նել 
լի ա կա տար լռու թյան: Ա նհ րա ժեշտ   է հենց 
ա ռա ջին պա հից աշ խա տան քային տրա
մադրու թյուն ստեղ ծել: Հենց սկզ բից ե րե
խայի ու շադ րու թյան գրա վու մը մեծ ազ դե
ցու թյուն   է թող նում դա սի ամ բողջ ըն թաց քի 
վրա: Դա սի ժա մա նակ ու սու ցի չը սո վո րող
նե րին հս տակ ներ կա յաց նում   է, թե ին չով 
պետք   է նրանք զբաղ վեն դա սի ըն թաց քում: 
Նաև նա տե ղա փո խում   է ե րե խա նե րի ու շադ
րու թյու նը աշ խա տան քի մի տե սա կից մյու սը: 
Աշ խա տան քի մի տե սա կից մյու սի ան ցնե լը 
ան հրա ժեշտ   է մի այն նա խորդ աշ խա տան քը 
ա վար տե լուց հե տո: 

Ու շադ րու թյան կա յու նու թյան պահ պան
ման հա մար դա սի ժա մա նակ մեծ նշա նա կու
թյուն ու նի աշ խա տան քի օպ տի մալ տեմ պը: 
Ե թե աշ խա տան քի տեմ պը դան դաղ   է, ա պա 
ա շա կերտ նե րը ձանձ րա նում են, և նրանք 
սկ սում են կողմ նա կի գոր ծե րով զբաղ վել, 

այ սինքն՝ ու շադ րու թյու նը դա դա րում   է կա
յուն մնա լուց: 

Ու շադ րու թյան կա յու նու թյան վրա ազ
դում   է նաև չա փա զանց բարձր տեմ պը: 

Ու սուց չի խոս քի տեմ պը պետք   է մի ջին 
լի նի, յու րա քան չյուր բառ պետք   է հս տակ և 
ճիշտ ար տա հայտ վի: Հա կա ռակ դեպ քում 
ա շա կերտ նե րը չեն կա րո ղա նում ը մբռ նել 
և հաս կա նալ ու սուց չի խոս քը, և ու սուց ման 
նկատ մամբ նրանց ու շադ րու թյու նը թու լա
նում   է: Ե րե խա նե րի ու շադ րու թյան պահ
պան ման հա մար մեծ դեր   է խա ղում նաև 
ու սուց չի խոս քի հն չե րան գը: Որ քան ու
ժեղ   է հե տաքրք րու թյու նը տվյալ ա ռար կայի 
նկատ մամբ, այն քան խորն   է ա շա կերտ նե րի 
ու շադ րու թյու նը, այ սինքն՝ այն կենտ րո նաց
ված և հաս տա տուն   է:

Դպ րո ցա կան նե րի ու շադ րու թյան կա
յու նու թյու նը կախ ված   է նաև տր ված ա ռա
ջադ րան քի ծա վա լից: Չա փա զանց ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը հոգ նեց նում   է, և նրանք 
ա կա մայից շեղ վում են: Քիչ ծան րա բեռն վա
ծու թյու նը նույն պես ազ դում   է ու շադ րու թյան 
շեղ ման վրա, քա նի որ այս դեպ քում ե րե խան 
ա րագ ա վար տում   է աշ խա տան քը և սկ սում 
զբաղ վել այլ բա նե րով:

Ու սու ցի չը պետք   է հի շի նաև ման կա
կան տա րի քի այն պի սի յու րա հատ կու թյան 
մա սին, ի նչ պի սին   է նրանց ան սպառ   է ներ
գի ան: Ա շա կեր տը ամ բողջ ժա մա նակ ի նչ –
որ բա նով զբաղ ված պետք   է լի նի: Ա ռա վել 
դժ վար   է ա շա կերտ նե րի աշ խա տան քային 
հա գեց վա ծու թյու նը պահ պա նել ան հա տա
կան հարց ման պա հին: Ե թե ու սու ցի չը իր 
ամ բողջ ու շադ րու թյու նը սևե ռում   է գրա
տախ տա կի մոտ դա սը պա տաս խա նո ղի 
վրա, ա պա ստաց վում   է, որ աշ խա տում   է 
մի այն մի ա շա կերտ, ի սկ դա սա րա նի մեծ 
մա սը ան գործ   է մնում, և նրանց ու շադրու
թյու նը զբաղ վում   է կողմ նա կի ա ռար կա
նե րով: Որ պես զի ամ բողջ դա սա րա նը աշ
խա տի, ա ռա ջին հեր թին ու սու ցի չը մինչ 
ա շա կեր տին հարց ման կան չե լը պետք   է 
հարց ա ռա ջադրի ամ բողջ դա սա րա նին, 
ի սկ հե տո նրանց ա ռջև խն դիր պետք   է 
դր վի՝ հետ ևե լու դաս պա տաս խա նող ա շա
կեր տի պատաս խա նին՝ սխալ ներն ո ւղ ղե լու 
հա մար: Սա ստի պում   է ա շա կերտ նե րին 
կա յուն պա հել ու շադ րու թյու նը և մտա ծել:
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Այս տեղ   է ու թյունն այն   է, որ ու սու ցի չը 
պետք   է կա րո ղա նա աշ խա տել ամ բողջ դա
սա րա նի հետ: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու շադ րու թյան 
կա պը նրա ան ձի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի հետ: 

Ու շադ րու թյու նը կապ ված   է ան ձի բո լոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Նույ նիսկ 
ոչ կա մա ծին ու շադ րու թյան ժա մա նակ այն, 
ին չով մար դը ան մի ջա կա նո րեն հե տաքրքր
վում   է, ին չը նրան գրա վում   է, ան մի ջա կա նո
րեն զբա ղեց նում   է, այս կամ այն ձևով կապ
ված   է մար դու հե տաքրք րու թյուն նե րի, նրա 
ան ձի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: 

Ու շադ րու թյու նը զար գաց նե լու հա մար 
պետք   է ի մա նալ բո լո րը, ին չը բնո րոշ   է 
ա շա կեր տին, այ սինքն՝ նրա վե րա բեր մուն
քը ո ւս ման նկատ մամբ, նրա հե տաքրք րու
թյուն նե րը, ի դե ալ նե րը, հա յացք նե րը և հա
մոզ մունք նե րը, զգաց մունք ներն ու կամ քը և 
այլն:

Ա շա կերտ նե րից մի մա սի ու շադ րու թյու
նը կա րող   է կա յուն չլի նել, տար բեր վել ման
կա կան ան մի ջա կա նու թյամբ, հու զա կա
նու թյամբ, ի սկ մյուս նե րի նը կա րող   է լի նել 
կա մային, կա յուն, գի տակ ցա բար կենտ րո
նաց ված, ո րը օգ նում   է ա շա կերտ նե րին զերծ 
մնա լու շե ղող գր գիռ նե րի ազ դե ցու թյու նից: 
Մյուս նե րի ու շադ րու թյու նը կա րող   է ար տա
հայտ վել մտա վոր աշ խա տան քի ա վել կամ 
պա կաս ձևա վոր ված հատ կու թյուն նե րով:

 Կար ևոր   է պար զել, թե ի նչ հա րա բե րակ
ցու թյան մեջ են կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
ու շադ րու թյու նը և նրա ար տա քին դրս ևո րում
նե րը: Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
հաս տատ ված են ու շադ րու թյան հետ ևյալ վի
ճակ նե րը.

* ի րա կան ու շադ րու թյուն
* թ վա ցյալ ա նու շադ րու թյուն
* թ վա ցյալ ու շադ րու թյուն
* ի րա կան ա նու շադ րու թյուն 
Ի րա կան ու շադ րու թյու նը ար տա հայտ

վում   է հենց դա սի սկզ բում դրս ևոր վող 
պատ րաս տա կա մու թյամբ ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ, նրա մտա
վոր ակ տի վու թյամբ ամ բողջ դա սի ըն թաց
քում, շե ղող գրգ ռիչ նե րի հաղ թա հար մամբ, 
ու րիշ նե րի պա տաս խան ներն ո ւղ ղե լով, հե
տաքրքրա սի րու թյամբ, ո րն ար տա հայտ
վում   է՝ ու սուց չին ո ւղղ ված հար ցե րով: 

Ի րա կան ու շադ րու թյան կող քին դա սի 
ժա մա նակ կա րե լի   է նկա տել նաև թվա ցյալ 

ա նու շադ րու թյուն: Դա վե րա բե րում   է այն 
ա շա կերտ նե րին, ո րոնց ու շադ րու թյան ար
տա քին դրս ևո րում նե րը թույլ են ար տա հայտ
ված: Եր բեմն դա սի ժա մա նակ ա շա կեր տի 
ներ քին ակ տի վու թյու նը ար գե լակ վում   է նրա 
բնա վո րու թյան այն պի սի գծե րով, ի նչ պի սիք 
են ան հա մար ձա կու թյու նը, ա մոթ խա ծու թյու
նը: Այս պի սի ե րե խա նե րը պա սիվ են, ի րենց 
նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռք չեն բարձ րաց նում, 
բայց թվա ցյալ ա նու շադ րու թյան դեպ քում 
նրանք գործ նա կա նո րեն կենտ րո նա ցած են 
ու սում նա կան պա րապ մուն քի վրա: Ե թե ու
սու ցի չը նրանց հարց   է տա լիս, նրանք պատ
րաստ վա ծու թյամբ պա տաս խա նում են ա ռա
ջադր ված հար ցե րին:

Ո րոշ ա շա կերտ նե րի մեջ նկատ վում   է 
թվա ցյալ ու շադ րու թյուն, ո րն ար տա հայտ
վում   է ա շա կեր տի ու շադ րու թյան ներ քին ձևի 
և աշ խա տան քային վի ճա կի միջև ան հա մա
պա տաս խա նու թյամբ: Այս դեպ քում ա շա կեր
տը ար տաք նա պես ու շա դիր   է թվում, բայց 
ու սուց չի հար ցե րին չի կա րո ղա նում պա տաս
խա նել, և դա տե ղի   է ու նե նում ոչ այն պատ
ճա ռով, որ նա չգի տի, այլ այն պատ ճա ռով, 
որ դա սին չի մաս նակ ցել: 

Ա նու շադ րու թյան պատ ճառ նե րը կա րող 
են տար բեր լի նել, օ րի նակ՝ ո րոշ ա շա կերտ
ներ կա րող   է չու նե նան լուրջ վե րա բեր մունք 
դա սի նկատ մամբ, մյուս նե րի միտ քը ծույլ   է 
և այլն: Եվ վեր ջա պես պետք   է նշել, որ կան 
սո վո րող ներ ի րա կան ա նու շադ րու թյամբ: 
Այս պի սի ա շա կերտ նե րը դա սի ժա մա նակ 
ակ տիվ աշ խա տան քի նկատ մամբ չեն ցու
ցա բե րում պատ րաս տա կա մու թյուն, նրանք 
միշտ շեղ վում են հիմ նա կան աշ խա տան քից: 
Նրանց դի մա խա ղը և դիր քը միշտ վկա յում 
են նրանց ա նու շադ րու թյան մա սին: Ար դյուն
քում մեծ քա նա կու թյամբ սխալ ներ են լի նում 
նրանց կող մից կա տար ված աշ խա տանք նե
րում:

Այս պի սով՝ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ու
շադրու թյու նը կախ ված   է ի նչ պես ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մից, 
այն պես   էլ ա շա կեր տի ան ձի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից: Ա շա կեր տի ու շադ րու թյու նը 
ղե կա վա րել նշա նա կում   է կար գա վո րել, ո րո
շա կի ո ւղ ղու թյուն հա ղոր դել նրա ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյա նը և նրա ան ձի զար գաց
մա նը: 

Իսկ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը ճիշտ 
և հս տակ ո ւղ ղու թյուն կա րող   է հա ղոր դել բա
նի մաց ու սու ցի չը:
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3. Ս. Ար զու մա նյան, Հո գե բա նու թյուն, « Զան գակ–97», Եր., 2003:

РАЗВИТИЕ ВИДОВ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СРЕДНИХ КЛАССАХ. ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ

Ш. ШИРВАНЯН 

У человека один из важнейших факторов является выборочность. Так одним из важней
ших психологических качеств является внимания.

Психологическая активность человека имеет одно очень важное внутреннее качество, 
которое называется вниманием.

Сосредоточенность внимания на каком–либо предмете – означает направить 
психологическое действие на этот предмет сделав последний узнаваемый и волнующий 
содержания нашего действия.

Внимание – разносторонний процесс. Основные качества внимания, как психологического 
предмета являются

1. Сосредоточенность
2. Разделение
3. Объем
4. Напряжение
5. Стабильность
6. Отклонение
7. Переход
Внимание может иметь произвольный и непроизвольный характер. Во время учебного 

процесса учитель должен уметь сосредоточивать и развивать вниманиедетей.

THE DEVELOPMENT OF ATTENTION’S TYPES AT JUNIOR AGE.  
THE GENERAL CHARACTERISTICS OF JUNIOR SCHOOLCHILD 

SH. SHIRVANYAN 

One of the most important peculiarities of a person’s psycis processes is the selectivity. 
A person’s psycis activity has an inner feature, which is called attention. To pay attention on some 
object means to straighten psycis activity to that object and to turn in into the content of our cog
nitive and emotional activities. Attention is an universal process. The main features of attention 
are concentration, distribution, volume, stress, stability, deviation and moving. Attention can be 
voluntary and involuntary. During a lesson a teacher must keep and develope children’s attention.
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ԱՍՅԱ Ե ՐԻՑՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի 

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 
Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ար ժե հա մա կար

գի ձևա վո րու մը ման կա վար ժու թյան մեջ 
ո րո շա կի նպա տակ   է, հա մա ձայն ո րի՝ ա շա
կերտ նե րին պետք   է ա ջակ ցել ի մաս տա վո րե
լու այն ար ժեք նե րը, ո րոնք ձգ տում են ի րենք. 
նրանց պետք   է խրա խու սել՝ սե փա կան կեն
սա փոր ձի և զա նա զան հար ցադ րում նե րի 
մի ջո ցով ո րո շե լու, թե ի րենք ի նչ պի սի մարդ 
են ու զում դառ նալ, ի նչ պի սի ա վան դույթ նե րի 
կրողն են դառ նա լու: Ան շուշտ, այս եր կու մո
տե ցում ներն   էլ հեշտ չէ ի րա կա նաց նել: Ա ռա
ջի նը եր բեմն զուտ քա րոզ չա կան և ձևա պաշ
տա կան բնույթ   է ձեռք բե րում. ե րե խա նե րը 
լսում են, թե որ քան լավ բան են ա զն վու թյու
նը, ար դա րու թյու նը, տա րեց նե րի նկատ մամբ 
հո գա տա րու թյու նը և այլն, սա կայն կյան քում 
տես նում են ար ժեք նե րի խախ տումն ի րենց 
ի սկ ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի կամ շր ջա պա
տող նե րի կող մից: Բնա կան   է, որ այդ դեպ
քում դրանք վե րա ցա կան ար ժեք ներ են մնում 
և նրանց կեր պա րի մաս չեն դառ նում: Մյուս 
կող մից   է լ՝ նոր մո տե ցու մը շատ ա զա տա
կան   է, և վտանգ կա, որ ան ձնա կան ա զատ 
ը նտ րու թյան և բա րո յա կան ըն դուն ված ար
ժեք նե րի ու պար տա վո րու թյուն նե րի միջև 
նա խա պատ վու թյու նը կտր վի ա ռա ջի նին:

1. Ա նա ռար կե լի   է, որ ե րե խայի ար ժե հա
մա կարգն ա ռա ջին հեր թին ձևա վոր վում   է 
և ամ բող ջա նում ըն տա նի քում ըն տա նե կան 
դաս տի ա րա կու թյան շնոր հիվ, ա ռա ջին հեր
թին՝ ծնող նե րի օ րի նա կի ազ դե ցու թյամբ: 
Սա կայն մաս նա վո րա պես կրտ սեր դպ րո
ցա կա նի դեպ քում գրե թե հա վա սա րա զոր 
ազ դե ցու թյուն ու նի դպ րո ցը, այ սինքն՝ այն 
կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը, ո րն 
ի րա կա նաց վում   է դպ րո ցում:

2. Հա սա րա կու թյան մեջ ըն դու նե լի և 
գնա հա տե լի ար ժեք նե րը կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի մեջ ձևա վոր վում են զե տեղ ված 
բազ մա ժանր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ը նտ
րու թյան սկզ բունք նե րին:

3. Այս նպա տա կով ստեղ ծա գոր ծու թյան 

ի մաս տա վոր ման փու լում չա փա զանց կար
ևոր   է բնագ րի բո վան դա կու թյան, մա նա
վանդ՝ գա ղա փա րի շուրջ հար ցազ րույ ցը:

 Հար ցազ րույ ցի մո տա վոր բո վան դա կու
թյու նը.

1. Ի ՞ն չը հատ կա պես դուք կար ևո րե ցիք 
գյու ղա ցի նե րի վար քագ ծում: Հիմ նա վո րե՛ք 
ձեր կար ծի քը: (Ըն թա նում   է ա զատ քն նար
կում):

2. Նկա րագ րե՛ք լրագ րո ղի և հե ղի նա
կի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Ե կեք գնա հա տենք 
նրանց զրույ ցը:

3. Դուք ի ՞ն չը այլ կերպ կի րա կա նաց նե իք: 
Ուս տի ե րե խա նե րի հա մա պա տաս խան 

ար ժեք նե րի ձևա վոր ման հա մար շատ կար
ևոր   է այս մո տե ցում նե րի խե լա միտ հա
մադ րու մը: Ար ժեք նե րը ե րե խա նե րին ներ
կա յաց վում են ա ռա ջին հեր թին գրա կան, 
պատ մա կան հե րոս նե րի օ րի նա կով, նաև ու
սուց չի ար ժեք նե րով: Ո ւս տի շատ կար ևոր   է 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել ոչ 
մի այն մայ րե նի ի դա սագր քե րում ներ կա յաց
ված հե րոս նե րի նկա րագ րի և գոր ծո ղու թյուն
նե րի վեր լու ծու թյա նը, այլև ո րո շա կի ար ժեք
նե րի բա ցա հայտ մանն ու սեր ման մա նը: Այս 
վեր լու ծու թյունն ա ռա ջին հեր թին են թադ
րում   է ե րե խա նե րի գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցին. ա շա կերտ նե րը 
պետք   է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ա զա
տո րեն ար տա հայ տե լու ի րենց կար ծի քը, 
վե րա բեր մուն քը, զգաց մունք նե րը, ո րո շա կի 
հար ցադ րում ներ ա նե լու, ըն կեր նե րի հետ քն
նար կե լու, դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու հե րոս
նե րի մա սին, գնա հա տե լու և ի րենց հա մար 
բա ցա հայ տե լու ստեղ ծա գոր ծու թյան այս կամ 
այն գա ղա փա րը: Օ րի նակ՝ «Օ շա կա նյան 
հյու րըն կա լու թյուն» տեքստն ըն թեր ցե լուց 
հե տո ա շա կերտ նե րը պետք   է բնու թագ րեն 
հե ղի նա կին, լեհ լրագ րո ղին, նրանց հյու րըն
կա լող հայ գյու ղա ցի նե րին: Ա շա կերտ նե րին 
հարց   է ո ւղղ վում՝ ի ՞ն չը դուր ե կավ, ի ՞ն չը դուր 
չե կավ: Եվ նա ա զատ   է իր կար ծի քը հայտ նե
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լու. չի բա ցառ վում, որ ո մանք բա ցա սա կան 
գծեր տես նեն լրագ րո ղի, նրա հայ ու ղեկ ցի, 
նույ նիսկ հայ գեղջ կու հու նկա րագ րի մեջ: 
Հար ցազ րույ ցի կար ևոր սկզ բունք նե րից   է, որ 
ե րե խա նե րը ար ժե քը պետք   է ըն դու նեն ոչ թե 
լսե լով, այլ կի րա ռե լով: Ո ւս տի պետք   է նրանց 
հնա րա վո րու թյուն տալ կի րա ռե լու ի րենց սո
վո րա ծը, այն ձեռք բե րե լու ի րենց ի սկ փոր ձա
ռու թյան հի ման վրա: Դրա հա մար, ան շուշտ, 
պետք   է ը նտ րել գոր ծու նե ու թյան այն պի սի 
ձևեր, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են ե րե
խա նե րի տա րի քին: 

Շատ կար ևոր   է նաև խրա խու սան քը: 
Խրա խու սե լով ե րե խային՝ կա րե լի   է ո գեշն
չել, մղել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի, ազ դել 
նրա զգաց մունք նե րի վրա և այդ պես նպաս
տել նրա մեջ ո րո շա կի ար ժե քի ամ րապնդ
մա նը:

 Մայ րե նի լեզ վի ու սուց ման ըն թաց քում 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային կողմ
նո րո շում նե րի ձևա վոր ման բո վան դա կային 
բա ղադ րա տար րը բնու թագր վում   է մայ րե նի 
լեզ վի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Մեզ հե տաքրք րող հիմ նախնդ րի տե սան
կյու նից մենք դի տար կում ե նք այն ար ժեք նե րը, 
ո րոնք դրս ևոր վում ե ն՝

•  լեզ վի գոր ծա ռույթ նե րում,
•  տար րա կան դպ րո ցում լեզ վի ու սուց

ման նպա տակ նե րում:
 Լեզ վի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ներն ե ն՝ 

հա ղոր դակ ցա կան, տե ղե կատ վա կան, շփ
ման, ազ գային–մ շա կու թային ա վան դույթ նե
րի պահ պան ման ու փո խանց ման, մտ քե րի 
ձևա կերպ ման ու ար տա հայտ ման, հու զա
կան, խոս քային ներ գոր ծու թյան: 

Հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույ թը են
թադ րում   է խոս քային հա ղոր դակ ցում: Տար
րա կան ու սուց ման հա մա կար գում այս գոր
ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը նշա նա կում   է մեր 
կող մից ու սում նա սիր վող գոր ծըն թա ցի բո
վան դա կու թյան մեջ այն պի սի ար ժեք նե րի 
դի տար կում, ո րոնք ար տա հայտ վում են փո
խա դարձ շփ ման, բա րե կիրթ հա ղոր դակց
ման ըն թաց քում: 

Շփ ման ու հա ղոր դակց ման ար ժե քային 
կող մը բնու թագ րում   է մար դու՝ այ լոց հետ 
հա մա կե ցու թյան, սո ցի ու մում դրս ևոր վե լու, 
մարդ կանց հետ շփ վե լու պա հանջ մուն քը: 
Այս պա րա գա յում հա տուկ նշա նա կու թյուն 
են ձեռք բե րում խոս քային հա ղոր դակց ման 

մշա կույ թը, լեզ վա կան մի ջոց նե րով զրու ցակ
ցի վրա ներ գոր ծե լու ու նա կու թյու նը: Հա ղոր
դակ ցա կան կա րո ղու թյան դրս ևո րումն այն   է, 
որ կրտ սեր դպ րո ցա կա նը կա րո ղա նում   է 
լսել, ըն կա լել, բա նա վի ճել, հա մար ժեք վե րա
բեր մունք ար տա հայ տել և տրա մա բան ված 
խոսք կա ռու ցել: 

Տե ղե կատ վա կան գոր ծա ռույ թի տե
սան կյու նից լե զուն դի տարկ վում   է որ պես 
հա ղորդ ման, մարդ կու թյան փոր ձի ու ի մա
ցու թյան, գի տակց ված գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում կու տակ ված գի տե լիք նե րի հա մա
կարգ ման ու լեզ վա կան ձևա կերպ ման մի ջոց: 
Այդ գոր ծա ռույ թը մեր կող մից ու սում նա սիր
վող գոր ծըն թա ցի բո վան դա կու թյան մեջ բա
ցա հայ տում   է ի մա ցա կան ար ժեք նե րը: 

Ազ գային–մ շա կու թային ա վան դույթ
նե րի պահ պան ման ու փո խանց ման գոր
ծա ռույթն ի րա կա նաց նում   է ժա մա նակ նե րի 
միջև կա պը, ո րը հնա րա վո րու թյուն   է ըն ձե
ռում լեզ վի մեջ պահ պա նե լու ազ գային մշա
կույ թը և փո խան ցե լու սերն դե սե րունդ: Այն 
դրս ևոր վում   է սո ցի ա լա կան, ի մա ցա կան, 
գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի ձևով: «Ազգ» 
և « ժո ղո վուրդ» հաս կա ցու թյուն նե րը դի
տարկ վում են որ պես մի աս նա կան, ամ բող
ջա կան, պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված   էթ
նիկ հան րու թյուն: Ազ գային ար ժեք նե րին 
հա ղոր դակց վե լը նախ նի նե րի ա վան դույթ
նե րը պահ պա նե լու, շա րու նա կե լու, դրանց 
հա վա տա րիմ մնա լու հա մոզ մունք   է, ի նչ պես 
նաև սեր հայ րե նի բնօր րա նի հան դեպ: Ան ձի 
հա մա կող մա նի ու ներ դաշ նակ ձևա վո րու մը 
սկս վում   է այն ը մբռ նու մից, որ ազ գային մշա
կույ թը ժո ղովր դի պատ մա կան հի շո ղու թյան 
մեջ հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում խտա ցած 
ար ժեք նե րի շտե մա րան   է: Որ պես կրտ սեր 
դպ րո ցի մաս նախմ բի ղե կա վար՝ այս խոր
հուրդն   էլ ա վե լի նշա նա կա լից դարձ նե լու և 
մեր ա շա կերտ նե րի հայ րե նա սի րա կան ո գին 
բարձ րաց նե լու հա մար 2017 թ. մայի սի18 –
ին կազ մա կեր պե ցինք « ՄԱՅԻՍ» խո րագ րի 
ներ քո ֆլեշ մոբ՝ մայի սյան հաղ թա նակ ներ և 
մայի սյան հե րո սա մար տեր շար քից: Կար գա
խո սը հետ ևյալն   էր. « Կա՛նգ առ նենք և հի շե՛նք 
նրանց, ով քեր ի րենց խի զախ կյան քով դա
ժան մա հը հեգ նե ցին և հպարտ մա հով մեր 
սև կյան քին փայլ տվին»1: 

1 http://armedu.am/index.php/am/news/stream/0/290
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Մայ րե նի ի ու սում նա սիր ման գոր ծըն թա
ցում բա րո յա կան ար ժեք նե րի սեր մա նումն ու 
յու րա ցու մը ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման 
ա մե նա կար ևոր աշ խա տանք նե րից մեկն   է: 
Դրանք այն ար ժեք ներն են, ո րոնք վե րա բե
րում են մարդ կանց հա րա բե րու թյուն նե րին, 
բա րե կիրթ հա ղոր դակց մա նը, հա սա րա կու
թյան մեջ վար վե լաձ ևին, խոս քի մշա կույ թին, 
խոս քի նկատ մամբ պա տաս խա նա տու վե րա
բեր մուն քին: Ազ գային և հա մա մարդ կային 
ար ժեք ներն ա շա կերտ նե րի մեջ ար մա տա
վո րե լու նպա տա կով ե րկ րորդ դա սա րան ցի
նե րի հետ կազ մա կեր պե ցինք դաս–մի ջո ցա
ռում « Ժո ղո վուրդն ի մաս տուն   է» խո րագ րով: 
Հիմ նա կան նպա տակն այն   էր, որ ե րե խա
նե րը ա ռած նե րի, ա սաց վածք նե րի, ա ռակ
նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի, ե րգ 
ու պա րի, փոք րիկ բե մա կա նա ցում նե րի մի
ջո ցով կա տա րեն բա րո յախ րա տա կան մեկ
նա բա նու թյուն ներ՝ գո վա բա նե լով ա զն վու
թյու նը, բա րու թյու նը, աշ խա տա սի րու թյու նը, 
կա րեկ ցան քը, զար գաց նել ա շա կերտ նե րի 
ի մա ցա կան մտա ծո ղու թյու նը, օգ նել ևս մեկ 
ա շա կեր տի: Ը ստ բո վան դա կու թյան՝ Ար թու
րը մի ջո ցառ ման գլ խա վոր հե րոսն   է, ո րն 
ան դա դար խան գա րում   է դա սը և շա րու նակ 
ան պատ րաստ ներ կա յա նում դա սի: Մայ րե
նի ի դա սի ա վար տին ու սու ցի չը հանձ նա րա
րու թյուն ներ   է տա լիս հա ջորդ դա սին ներ
կա յաց նե լու հա մար: Ա շա կերտ նե րը պետք   է 
գրեն տե ղե կու թյուն պատմ ված քի,    է պո սի, 
բա նաս տեղ ծու թյան, հե քի ա թի մա սին, ի սկ 
ա ռա կի մա սին տե ղե կու թյու նը բա ժին   է ը նկ
նում Ար թու րին: Եվ քա նի որ Ար թու րը ծու լու
թյան պատ ճա ռով պատժ ված   էր ծնող նե րի 
կող մից և չէր կա րող օ գտ վել հա մա կարգ չից, 
լա ցա կու մած և մտա մո լոր գնում   է տուն: Ճա
նա պար հին հան դի պում   է ե րկ րորդ դա սա
րա նի իր ըն կե րո ջը, ո րը շտա պում   է դպ րոց՝ 
մաս նակ ցե լու « Ժո ղո վուրդն ի մաս տուն   է» 
խո րագ րով դաս– մի ջո ցառ մա նը: Ար թուրն ըն

կե րո ջը հու սա հատ ված պատ մում   է տնային 
ա ռա ջադ րան քի մա սին և սկ սում լաց լի նել: 
Ի սկ ըն կերն ա ռա ջար կում   է դի տել ի րենց 
մի ջո ցա ռու մը և ըն թաց քում գրի առ նել ա ռա
կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ: Ար թու րը հետ
ևում   է ըն կե րոջ խորհր դին և դի տում ե րկ
րորդ դա սա րան ցի նե րի դաս– մի ջո ցա ռու մը:

 Նախ ներ կա յաց վում   է, թե ի նչ   է ա ռա կը, 
ա ռա կի կա ռուց ված քը, բո վան դա կու թյու նը, 
թե հե ղի նակ ներն ի րենց մեծ ու փոքր ըն
թեր ցող նե րին ի ՞նչ են մատ նա ցույց ա նում, 
ի ՞նչ են գո վա բա նում: Ա պա նշում են ա ռա
կա գիր նե րի ա նուն ներն ու բե մա կա նաց նում 
ա ռակ ներ՝ Ե զո պոս՝ « Ծեր կինն ու բժիշ կը», 
« Գյու ղա ցին», Մկր տիչ Կո րյուն՝ « Մարդն ու 
ա ռյու ծը», 

Խն կո Ա պեր «Աղ վե սը, ար ջը և գայ լը», 
« Կա չա ղակն ու ա ռյու ծը», « Գյու ղա ցին ու ծա
ռը», « Գայլն ու կա տուն», Վար դան Այ գեկ ցի՝ 
«Ա ռյու ծը, աղ վե սը, ար ջը»: Ա նդ րա դառ նում 
են խրատ նե րին՝ վեր հի շե լով հա մա պա տաս
խան ա սույթ ներ: Ի սկ գե ղե ցիկ պա րերն   էլ 
ա վե լի են հա մե մում մի ջո ցա ռու մը: 

Այդ ըն թաց քում Ար թու րը գրի   է առ նում 
ա ռա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներն ու խրատ
նե րը, ի սկ վեր ջում շնոր հա կա լու թյուն հայտ
նում ըն կե րոջն ու խոս տա նում այ սու հետ լավ 
սո վո րել և միշտ պատ րաստ ներ կա յա նալ բո
լոր դա սե րին՝ դրս ևո րե լով բա րե կիրթ վար
քա գիծ: 

Այս պի սով՝  բա րո յախ րա տա կան ար ժեք
ներ սեր մա նե լով, խրա տե լով ա ռակ նե րի լեզ
վով ՝ օգ նե ցինք ևս մեկ ա շա կեր տի1:

1 https://www.youtube.com/watch?v=uxn5ZtHbkOg, 
http://armedu.am/index.php/am/news/view/815[1]
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Այս պի սով ՝ մայ րե նի ի ու սում նա սիր ման 
գոր ծըն թա ցում յու րաց վում են հետ ևյալ 
ար ժեք նե րը՝

•  Գե ղա գի տա կան՝ խոս քի գե ղեց կու
թյան և ներ դաշ նա կու թյան ըն կա լում, գե ղա
գի տա կան հույ զե րի և ապ րում նե րի դրս ևո
րում, գե ղա գի տա կան ճա շա կի ձևա վո րում,

•  Բա րո յա կան՝ մարդ կանց և շր ջա
պա տող աշ խար հի փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի, եր ևույթ նե րի ու ի րա դար ձու թյուն նե րի 
հա մար ժեք ըն կա լում և գնա հա տում:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի զար գաց
ման ի մա ցա կան– ճա նա չո ղա կան և հա ղոր
դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը նպաս տում   է 
նրանց ի մա ցա կան ու սո ցի ա լա կան ար ժեք
նե րի ձևա վոր մա նը, ի սկ բա րո յա կան և գե
ղա գի տա կան ար ժեք նե րը հիմ նա կա նում 
ձևա վոր վում են ըն թեր ցա նու թյան հա մար 
նա խա տես ված գե ղար վես տա կան նյու թե րի 
ու սուց ման ըն թաց քում: Ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 
ե րե խա նե րի ար ժե հա մա կար գի ձևա վո րու մը 
նպաս տում   է ան ձի և քա ղա քա ցու ձևա վոր
մա նը, ո րը պետք   է.

1.  Գի տակ ցի սե փա կան մշա կույ թի՝ 
լեզ վի, պատ մու թյան, ար վես տի, ա վան
դույթ նե րի, ազ գային այլ ար ժեք նե րի կար ևո
րու թյունն ու նշա նա կու թյու նը և լի նի դրանց 
կրո ղը:

2.  Հար գի Հա յաս տա նի պե տա կան 
խորհր դա նիշ նե րը, լի նի հայ րե նա սեր, կար
ևո րի ազ գային հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծում իր մաս նակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու
թյու նը:

3.  Գի տակ ցի, որ գի տու թյու նը, ար դի
ա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, կր թու թյու նը մե
ծա գույն ար ժեք ներ են ժա մա նա կա կից աշ
խար հում:

4.  Գի տակ ցի, որ իր հա մար կար ևո րա
գույն ար ժեք ներ են գի տե լիք նե րը, աշ խա
տան քային հմ տու թյուն նե րը, մաս նա գի տա

կան վար պե տու թյու նը:
5.  Կար ևո րի բա րո յա կան չա փա նիշ նե

րը և քրիս տո նե ա կան ու հա մա մարդ կային 
ար ժեք նե րը, լի նի ազ նիվ, գթա սիրտ, ար դա
րա միտ, օ րի նա պահ, բա րե կիրթ:

6.  Կար ևո րի գե ղա գի տա կան ար ժեք
նե րը, գնա հա տի գե ղե ցի կը, բա րին և ճշ մա
րի տը:

7.  Գի տակ ցի իր տեղն ու դե րը ըն տա
նի քում և հա սա րա կու թյան մեջ, լի նի նա խա
ձեռ նող, դրս ևո րի ար ժա նա վայել պահ վածք:

8.  Գի տակ ցի ծնող նե րի, տա րի քով մե
ծե րի և փոք րե րի, ըն կեր նե րի և հա մայն քի 
նկատ մամբ հար գան քի դրս ևոր ման կար ևո
րու թյու նը:

9.  Հար գի մար դու ի րա վունք ներն ու 
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րը, լի նի մար
դա սեր, հան դուր ժող, քա ղա քա կիրթ վե րա
բեր մունք դրս ևո րի ու րիշ ժո ղո վուրդ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և նրանց մշա կույթ նե րի 
հան դեպ: 

10. Ա նա չա ռո րեն գնա հա տի իր ու ժերն 
ու կա րո ղու թյուն նե րը՝ բա ցա ռե լով սե փա կան 
ան ձի թե րագ նա հա տու մը կամ գե րագ նա հա
տու մը:

11. Դրս ևո րի աշ խա տա սի րու թյուն, 
հնա րամ տու թյուն, նպա տա կադր վա ծու թյուն, 
ա րժ ևո րի ու գնա հա տի սե փա կան և այ լոց 
աշ խա տան քը:
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թեթ, Եր., 2006 թ., 147   էջ:
2. Տո նո յան Ա., Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի 

բա ղադ րա տար րե րը, « Նա խա շա վիղ», 2010 թ., N 8,   էջ 47–54:
3. Դ. Գյուր ջի նյան և Ն. Հե քե քյան, Մայ րե նի 4, Եր., 2012, 192   էջ:

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

А. ЕРИЦЯН

Важнейшим требованием современной педагогики является формирование ценностной 
системы детей. Целью обучения является не только вооружение личности знаниями, но и 
формирование в ней определенных нравственных качеств. Ценностное обучение с самого 
начала было неразрывной составляющей образования. Как и во всем мире, в Армении 
сегодня ценностное обучение – одна из задач, волнующих общество. Традиционно у нас 
принят следующий подход к ценностному обучению: школа и родители пытаются передать 
нравственное наследие новому поколению, сея в нем положительные качества и утверждая 
истинность различных нравственных качеств.

THE FORMATION OF THE VALUE SYSTEM OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE 
PROCESS OF STUDING THE ARMENIAN LANGUAGE

A.YERITSYAN

One of the most important requirements of contemporary pedagogy is the formation of chil
dren’s value system. The purpose of education is not only to arrange a person with knowledge, 
but also to form certain moral qualities in him or her. Value education was originally an insepara
ble part of education. As in the whole world, today value education is one of the issues of public 
concern in Armenia. The following approach is traditionally accepted in our value education: 
school and parents are trying to convey the moral inheritance to the new generation by instilling 
good values in them and establishing the truthfulness of other moral qualities.
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ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԻՆ ՏԵՐ ՆԵ ՏԱՅԻՆ ԿԱՅ ՔԻ 
(WEB PAGE) ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ:

HTML ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ
Ին տեր նե տային   է ջն այ սօր ան հրա ժեշ

տու թյուն   է դար ձել ու սում նա կան հաս տա
տու թյան հա մար, ո րի ստեղ ծու մը թույլ   է տա
լիս հա մա ցան ցի օգ նու թյամբ ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան և նրա գոր ծու նե ու թյան մա
սին հե տաքրքր վող ան ձանց տե ղե կու թյուն 
հասց նե լու: 

Ին տեր նե տային   է ջի կա ռուց ված քը տա
լու հա մար ան հրա ժեշտ   է HTML (անգլ.՝ Hy
perText Markup Language) նշագր ման լե զու, 
ո րն օգ տա գործ վում   է ին տեր նե տային   է ջե րի 
մե ծա մաս նու թյան նշագր ման հա մար։ HTML 
նշագր ման լե զուն ստեղծ վել   է բրի տա նա ցի 
գիտ նա կան Թիմ Բեր ներս– Լի ի  կող մից 1991–
1992 թթ.։ Այն ծա գել   է SGML նշ ման լեզ վից։

HTML լե զուն վե րամ շակ վում   է դի տարկ
չի  կող մից և ցու ցադր վում   է մար դու կող մից 
հեշտ ըն թեռ նե լի փաս տաթղ թի տես քով։ 
HTML –ի օգ նու թյամբ հեշ տու թյամբ կա րե
լի   է ստեղ ծել հա մե մա տա բար պարզ, սա
կայն գե ղե ցիկ ձևա վոր ված փաս տա թուղթ։ 
Ի հա վե լումն փաս տաթղ թի կա ռուց ված քի 
պար զեց մա նը՝ HTML –ում ա ջակց վում   էր հի
պեր տեքս տը։ Մուլ տի մե դի այի հնա րա վո րու
թյուն նե րը հա մալր վե ցին քիչ ա վե լի ո ւշ։

 Տեքս տային փաս տաթղ թե րը, ո րոնք պա
րու նա կում են HTML կոդ (այդ փաս տաթղ
թե րը հիմ նա կա նում ու նեն .html կամ .htm 
ը նդ լայ նում), մշակ վում են հա տուկ ծրագ
րե րի մի ջո ցով, ո րոնք ցու ցադ րում են փաս
տա թուղ թը իր ձևա վոր ման հա մա ձայն։ Այդ 
ծրագ րե րը, ո րոնք ան վա նում են դի տար կիչ
ներ (անգլ.՝ browser), սո վո րա բար հար մար 
մի ջա վայր են ին տեր նե տային   է ջե րի հայց
ման, դրանց դիտ ման և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում նաև դե պի սեր վեր տվյալ նե րի փո
խանց ման հա մար։ Այժմ աշ խար հում ա ռա
վել գոր ծած վող դի տար կիչ ներն ե ն՝ Մո զի լա 
Ֆայր ֆոքս (Mozilla Firefox), Գուգլ Քրոմ (Goo
gle Chrome), Օ պե րա (Opera), Ա մի գո (Ami
go) և Սա ֆա րի (Safari)։

HTML փաս տաթղ թի կա ռուց ված քը

HTML լեզ վով գր ված ցան կա ցած փաս
տա թուղթ ի րար մեջ ներդր ված տար րե րի 
հա վա քա ծու   է (անգլ.՝ HTML element), ը նդ 
ո րում՝ բո լոր տար րե րի սկիզ բը և վեր ջը 
նշվում են հա տուկ նշիչ նե րով՝ պի տակ նե րով 
(անգլ.՝ tag)։ HTML փաս տա թուղ թը սկս վում   է 
<html> թե գով և ա վարտ վում   է </html> թե
գով: Փաս տա թուղ թը բաղ կա ցած   է եր կու 
հիմ նա կան մա սե րից՝ ծա նուց ման բա ժին և 
փաս տաթղ թի մար մին: Ծա նուց ման բա ժի
նը նե րառ վում   է <head></head> թե գե րի մեջ: 
Այս բաժ նում նե րառ վում են նաև տեխ նի կա
կան այլ բնու թագ րեր: Է ջի վեր նա գի րը տր
վում   է <title>...</title> մեկ նար կի և ա վար տի 
թէ գե րի միջև: Html– փաս տաթղ թի մար մի նը 
նե րառ վում   է<body> և </body> զույգ թէ գե րի 
մեջ (2, 74):

 Մեկ նա բա նու թյուն
 Մեկ նա բա նու թյուն նե րում նե րառ ված ին

ֆոր մա ցի ան բրաու զեր նե րը չեն ար տա ծում: 
Մեկ նա բա նու թյուն կա րե լի   է կի րա ռել HTML– 
փաս տաթղ թի ցան կա ցած մա սում հետ ևյալ՝ 
<!–– և ––> նշան նե րի միջև: 

Օ րի նակ. <!–– Սա HTML –ի մեկ նա բա
նու թյուն   է ––>

 Բա ցի այդ, տար րե րը կա րող են պա րու
նա կել հատ կա նիշ ներ (անգլ.՝ HTML ատ րի
բուտ ներ), ո րոնք ո րո շում են նրանց ո րո շա կի 
հատ կա նիշ ներ։ Ատ րի բուտ նե րը նշ վում են 
բա ցող պի տա կի մեջ (2, 75):
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FONT թե գի ատ րի բուտ ներ

 Ֆոր մա տա վոր ման թե գեր

<B> </B> bold թավ տա ռա տե սակ

<I> </I> italic շեղ տա ռա տե սակ

<U> </U> Underline ընդգծ ված տա ռա տե սակ

<SUP> </SUP> Superscript տա ռա տե սա կի դիր քա վո րում կես տող բարձր

<SUB> </SUB> Subscript տա ռա տե սա կի դիր քա վո րում կես տող ցածր

Օրինակ
 A<SUB>2</SUB> ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïëï³Ý³Ýù A2
 A<SUP>3</SUP> ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïëï³Ý³Ýù A3
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Օ րի նակ. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> 
<meta http–equiv=”Content–Type” content=”text/html; charset=utf–8” /> 
    <title>HTML Document</title> 
</head> 
<body> 
<p> <b> Այս տեքս տը թավ   է, <i> Ի սկ սա` նաև շեղ</i> </b> </p> 
</body> 
</html> 

Ար դյուն քը` Այս տեքս տը թավ   է, Ի սկ սա՝ նաև շեղ:

 ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵՐ (LIST) 
HTML փաստաթղթում կիրառվում են համարակալված և նշագրված ցուցակների 

ստեղծման թեգեր: Դասակարգված պետք   է տեղադրել <ul>...</ul> թեգերի կամ <ol>...</
ol>–ի թեգերի միջև:

Համարակալված ցուցակը պետք   է սկսվի <ol> և ավարտվի </ol> թեգերով, իսկ 
յուրաքանչյուր տարր պետք   է գտնվի <li>...</li> թեգերի միջև:

Օրինակ՝
   
1. Արամ
2. Գայանե

<ol start = 5> – այս դեպքում համարակալումը սկսվում   է նշված թվից, օրինակ՝ 5–ից.
5.
6.
7.

Նշագրված  ցուցակը պետք   է սկսվի  <ul>  և ավարտվի  </ul>  թեգերով,  իսկ յուրաքանչյուր 
տարր պետք   է գտնվի <li>...</li> թեգերի միջև:

Օրինակ՝
   
•   Մինասյան
•   Դանիելյան
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 Մեր ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ հե ռա հա
ղոր դակ ցու թյու նը և տե ղե կատ վա կան տեխ
նո լո գի ա նե րը ան նա խա դեպ զար գա ցում են 
ու նե նում, կար ևոր վում   է մա տաղ սերն դի կր
թու թյան խն դի րը այդ ո ւղ ղու թյուն նե րով:

 Սա նշա նա կում   է, որ ա ռանձ նա հա տուկ 
խն դիր ներ և պա հանջ ներ են դր վում հատ կա
պես դպ րոց նե րի «Ին ֆոր մա տի կա» ա ռար
կայի ու սուց ման ա ռջև: Ժա մա նա կա կից գի
տու թյան և տեխ նի կայի ցան կա ցած ո լոր տում 
մար դը գրե թե ա մեն օր շփ վում   է տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման հետ: 
Ո ւս տի նա պետք   է ին տեր նե տային կայք 
ստեղ ծե լու հա մար զին ված լի նի ո րո շա կի գի
տե լի քով և կա րո ղա նա ներ կա յաց նել ու սում

նա կան հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյու նը 
(ո ւում նա կան պլան ներ, լրա ցու ցիչ ու սու ցում, 
կա տար ված աշ խա տանք ներ, մաս նակ ցու
թյուն տար բեր մի ջո ցա ռում նե րին և այլն), 
նրա պատ մու թյու նը, ձեռք բե րած հա ջո ղու
թյուն նե րը, աշ խա տա կազ մը, հաս տա տու թյու
նը ա վար տած հայտ նի ան ձանց մա սին տե ղե
կու թյուն ներ և այլն:

 Կայ քի՝ WEB   է ջի ստեղծ ման հա մար 
ա ռա ջին հեր թին պետք   է սո վո րել HTML 
(անգլ.՝ HyperText Markup Language) նշագր
ման լե զուն, այ նու հետև պատ րաս տել .HTML 
ը նդ լայ նու մով փաս տաթղ թեր և ցու ցադ րել 
դի տար կիչ նե րի օգ նու թյամբ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Լ. Պա տեր սոն, Ին ֆոր մա տի կա 12, 2012, Եր.,   էջ 73–82:
2. http://www.w3schools.com, http://htmlbook.ru/

ДИЗАЙН WEB–СТРАНИЦЫ (WEB–PAGE). 
СТРУКТУРА HTML–ДОКУМЕНТА

Н. САРГСЯН

В наше время, когда развиваются телекоммуникации и информационные технологии, 
важно воспитывать молодое поколение в этих областях.

Создание сайта необходимо для информирования заинтересованных лиц об учебном 
заведении и его деятельности через Интернет.

Чтобы создать WEB–страницу, сначала вам нужно изучить HTML (язык разметки 
гипертекста), язык разметки. Язык HTML обрабатывается браузером и отображается в 
удобном для чтения документе.

WEB PAGE DESIGN 
HTML DOCUMENT STRUCTURE

N. SARGSYAN

Nowadays when telecommunication and information tecnologies develop at a great speed, the 
problem of education of the younger generation in that sphere is becoming of great importance.

This means that informatics should set particular problems and demands. Today in their daily 
life people have to do with information technologies. Therefore they should be armed with proper 
knowledge.

The creation of the site is necessary to inform the interested persons about the educational 
institution and its activities through the Internet.

First of all, present the activities of the educational institution / educational boards, additional 
training, done work, participation in various events, etc./, its history, achievements, staff, infor
mation about famous people who have completed the institution, etc.

In order to create a WEB page, first you need to learn HTML (HyperText Markup Language), 
the markup language. HTML is the standard markup language for creating web pages and web 
applications. The HTML language is being processed by the browser and displayed in a human–
readable document. HTML describes the structure of a web page. 
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Ի ՐԻ ՆԱ ՆԱ ԶԱ ՐԵԹՅԱՆ

 ՓՈ ԽԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Մ. ՄԵ ԾԱ ՐԵՆ ՑԻ ԲԱ ՆԱՐ ՎԵՍ ՏՈՒՄ

 Ե կար գու նատ ու տր տում, ա ղո թե ցիր ու ան ցար...
....Եվ բու րում ներ մնա ցին ե րի ցու կի և ո ւր ցի, 
Ու ա սես ցավն աշ խար հում դար ձավ ա ղոթք մի պայ ծառ, 
Ու ա սես մահն աշ խար հում փոխ վեց ան մահ զրույ ցի...

Վ. Դավ թյան

 Բա նաս տեղ ծու թյուն, ա սել   է թե բան, 
խոսք ստեղ ծել: Բայց ա մեն ստեղ ծած խոսք 
չէ, որ դառ նում   է բա նաս տեղ ծու թյուն: 
Հետևա բար և ճշ մա րիտ   է աս ված` գ րա
կա նու թյու նը խոս քի ար վեստ   է, ի սկ խոս քը 
ե րգ   է, պատ կեր, նկար, տե սա րան, եր ևա
կա յու թյուն, հույզ, խռովք, թռիչք և այլն, և 
այլն...

 Մե ծա րեն ցի բա նաս տեղ ծու թյու նը զգաց
մունք   է` բուռն ու բնա կան, զգաց մունք`  լույ սի 
ու ա ներ ևույ թի շա ղա խով:

«Ա նի կա նկա րիչ ծնած Է։ Ու ա նի կա 
զգա ցում նե րը ի բրև գույն տես նելն ե տի, 
փա փաք նե րը, ներ քին եր ևույթ ներն ալ ի բր 
գույն դուրս պի տի տա»։ (Հա կոբ Օ շա կան)

 Հենց այս բազ մա գու նու թյունն   էլ դառ
նում   է այն կա խար դա կա նը, մո գա կա նը, 
ո րն ան վա նում ե նք բա նաս տեղ ծի լե զու: Մե
ծա րեն ցի բա նաս տեղ ծա կան լե զուն հենց ին
քը` բ նու թյունն   է` իր բո լոր նր բե րանգ նե րով 
ու դրս ևո րում նե րով, մարդն   է` իր զգա ցա
կան քն քուշ ձևե րով, լույսն   է` իր լու սե խայ
տան քով, եր կինքն   է, եր կի րը`  սի րով, սի րուց 
ծնված...

Բ նու թյուն, մարդ, եր ևույթ, եր ևա կա յու
թյուն, ցնորք, լույս, հույս... Սրան ցով   է շա
ղախ ված մե ծա րեն ցյան ո ճով կերտ ված բա
նաս տեղ ծա կան խոս քը: 

« Նա մեր մեջ... նր բե րանգ նե րու, 
նրբազ գա յու թյուն նե րու շնոր հա լի բա նաս
տեղծն   է, բնու թյան, լույ սի ու ծաղ կի, ծի
ա ծա նային գույ նե րու հի ա նա լի նկա րի չը»։ 
(Դա նի ել Վա րու ժան)

 Մե ծա րեն ցը ան սո վոր և ապ շե ցու ցիչ 
նրբու թյամբ ու պա տաս խա նատ վու թյամբ   է 
մշա կել իր բա նաս տեղ ծա կան լե զուն:

 Նա ստեղ ծել   է ար տա հայտ չա կան հա
րուստ մի ջոց ներ՝ զգաց մուն քի նր բա գույն, 

վետ վե տուն ե րանգ ներ, սո վո րա կան աչ քի 
հա մար ա նոր սա լի շար ժում ներ իր ա կն
թար թային տպա վո րու թյուն նե րը պատ կեր
նե րի վե րա ծե լու հա մար։ Նրա՝ « բա ռային 
նկար չու թյան» գե ղար վես տա կան հնա րով 
ստեղ ծած, «ն կա րած» գի շեր նե րը պարզ են, 
լու սա ծա ծան, հրա շա լի։ Տե սա նե լի են կա
պույ տի մեջ պեղ վող լույ սի ծի րա նի ա կոս
նե րը, ծա ռե րից ծա ղիկ նե րի պես կախ ված 
լուս նի ցոլ քե րը, տես նում ե նք մթն շա ղը սա
տա փե, մա նու շա կա գույն մշու շը, շո ղոլք ներ 
ոս կե ման, շա փյու ղա զարդ ցայ գան դոր
րը և այլն։ Նուրբ և հա րուստ այդ ե րան
գապնա կը, գու նա շարն ար տա հայ տում են 
հույ զե րով լե ցուն պա տա նի բա նաս տեղ ծի 
ապ րում նե րի ան սո վոր հարս տու թյու նը։ Մե
ծա րեն ցյան աշ խար հի գու նա գե ղու թյու նը 
դառ նում   է հույզ և ապ րում։

Ց նո րա բե՜ր գի շեր, ա ՜հ, ըն դու նե՜ զիս, 
Ըն դու նե՜, միս տի քո՜վ ան դոր րու թյուն, 
Իմ ա ղեր սա կոծ շուն չիս սո սա վյուն, 
Եվ համ բույրն ա նանց`  զոր կու տա հո գիս:
 Բա ռի, նրա պատ կե րա վոր ման հնա րա

վո րու թյուն նե րի մա սին ին քը` հան ճա րեղ Մե
ծա րեն ցը, իր ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե
րից մե կում գրում   է. «Ես կը մնամ, սա կայն, 
սո սի ին տակ, ան շարժ, այս ի րիկ նային հա
մեր գու թյան մեջ, մեկ նող ար ևին ոս կի գի րը, 
հե ռա վոր ծփուն կա պույտ տա ռը, տերև նե
րուն, թռչ նակ նե րու թրթ ռուն վան կը կը հե
գեմ, կը հե գեմ։ Բայց չգ տա դեռ ան սահ ման 
բա ռը, որ դյու թա կան բալ լի քի պես պի տի 
բա նար ին ծի այս փակ դուռ նե րը ճամ փա
նե րուն վրա, ծա ռե րուն տակ. ամ բո խին մեջ, 
ան ցորդ նե րը, ա մենն   էլ ա ներ ևու թա ցան, 
ես տա կա վին մթն շա ղին մեջ կս պա սեմ։ Ու, 
ը սեք, ը սեք ին ծի գու նա գեղ ան սահ ման բա
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ռը այս ի րի կուն...»:  Մե ծա րեն ցի կի րա ռած 
պատ կե րա վո րու թյան բազ մա զան մի ջոց
նե րը հա մա պա տաս խա նում են քնա րա կան 
հե րո սի բնա վո րու թյա նը և ար տա հայ տում 
են նրա բարդ, հա րուստ, եր բեմն   էլ հա կա
սա կան նե րաշ խար հը։ Ի սկ նրա քնա րեր գու
թյան մեջ ար տա հայտ ված զգաց մունք ներն 
աչ քի են ը նկ նում ար տա կարգ նր բու թյամբ, 
ան կեղ ծու թյամբ և խո րու թյամբ, նրանք մեղմ 
են, ար տա քուստ հան դարտ, բայց և ներ
քուստ լար ված, դրա մա տիկ ու բուռն։ Բնու
թյան յու րա քան չյուր եր ևույթ, ար տա քին աշ
խար հը նրա կող մից ըն կալ վում են ա մե նից 
ա ռաջ իր զգաց մուն քային բո վան դա կու թյան 
տե սա կե տից և դառ նում են հորդ ու ան կաշ
կանդ հույ զե րի աղ բյուր։

 Պատ կե րա վո րու թյան բազ մա զան մի
ջոց նե րից Մե ծա րեն ցը ա ռա վել հա ճախ օգ
տա գոր ծել   է փո խա բե րու թյու նը։ Բա ռերն ու 
ար տա հայ տու թյուն նե րը գոր ծած վել են ոչ թե 
ի րենց սո վո րա կան, այլ ա նուղ ղա կի, փո խա
բե րա կան ի մաստ նե րով։ 

Կ ’ա լե կո ծին տար փոտ ձայ ներն 
ի րիկ վան,

 Հոր ձան քին մեջ հոգ նա կո հակ հո վե րուն.
Անր ջա ծուփ, նը վաղ բույ րերն ե րե րուն
 Վեր ջա լույ սին մեջ ոս կե զօծ`  կըհ ևան:
 Փո խա բե րու թյուն նե րի ա ռա տու թյու նը, 

ո րն այն քան ակ նա ռու   է Մե ծա րեն ցի և՛ չա
փա ծո, և՛ ար ձակ եր կե րում, ան շուշտ, ու նի 
իր գրա կան ա կունք նե րը։ Դրան ցից ա մե
նից կար ևորն ու նշա նա կա լի ցը հին և միջ
նա դա րյան հայ բա նաս տեղ ծու թյունն   է և 
ա ռանձ նա պես Նա րե կա ցու ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը։ Մեծ   է նաև խորհր դա պաշ տա
կան քնա րեր գու թյան ազ դե ցու թյունն ու դե
րը. « Փո խա բե րու թյանց ու նմա նու թյանց 
ո ւժգնու թյուն ներ ու նո րու թյուն ներ, զորս 
կը սի րեմ գոր ծա ծել, կար ծել տվին, թե սեմ
պո լիսթ մ՚եմ, բայց ա դոնց մով կը հի շեց
նեմ մի այն սեմ պո լիս մը, ո րուն բո լո րան վեր 
ո ւխ տա դիր մը չ՚ըլ լա լե զատ, հա կընդ դեմ 
բնու թեն պաշտ հա կում ներ ալ ու նիմ ա նոր 
հան դեպ»։

 Փո խա բե րու թյուն նե րը սո վո րա բար դա
սա կարգ վում են ը ստ այն բա նի, թե ի նչ խոս
քի մա սից են կազմ վում:

 Գո յա կա նից – ա րև ծի ծա ղի, ծա ղիկ ծա

մե րու, սիրտս բոց մը, լույ սի ան ձրև, բա դիլ
նե րու մե ղե դին, մո մե րու պայիկ ներ, ծա ղիկ 
ե րազ, թելն ա նուր ջիս, օ դա նուշ ներն ի րիկ
վան, ծի րա նի դարձ, խմ բերգն ար ծա թի, ան
ձրև ար ծա թի, ծա ղիկ ե րազ: 

Ա ծա կա նից – ծը փա նուտ ե րա զիս ա փուն
քեն, հո գե սարս դո ղե րով, որ բուկ ե րազ ներ, 
ճեր մակ գա ղա փար, ձյու նե ցն ծու թյուն, մա
նուկ բույ րեր, լու սե ար ցունք, կա խար դանք 
թաց, նա վակ նե րը դյու թա վառ, մթն շա ղին 
մեջ ան հետ, կա պույտ հա ծում ներ, ցնո րոտ 
ան դոր րու թյուն ներ, սա տա փե մթն շաղ, ապ
րե շու մե ե րազ, կա պույտ մու թի աշ խարհ, հեք 
ե րազ ներ, բո սոր իղ ձեր:

 Բայից – մե ներգն ան վերջ կվա զի, ոս
տոս տող հով, ար ծաթ ված ցայգ, շոյող ապ
տակ, թռ չուն նե րու խմ բերգն հի մա կանձր ևե։ 

Ի րի կու նը, մե տաքս նե րու պես փա փուկ, 
Ի րի կու նը`  շըր բաթ նե րու պես քաղցր   է.
Ի րի կու նը բա ժակն   է`  շուր թը տա մուկ`
 Զուր նա յադ մը հը րամ ցը նել կը բե րե …
 Հատ կա պես բայից կազմ ված փո խա

բե րու թյան ար մատ նե րը գա լիս են դեռևս 
հնա դա րից, ե րբ հնա գույն մարդ կանց մտա
ծո ղու թյան մեջ բնու թյան եր ևույթ նե րը շն չա
վոր վում   է ին, ստա նում մարդ կային գծեր։

 Լեզ վի պատ կե րա վո րու թյան մի ջոց նե րը 
գրո ղին օգ նում ե ն՝ հաս նե լու պատ կեր ման 
ա վե լի մեծ ո րո շա կի ու թյան և կեն դա նու թյան, 
նկա րագր վող եր ևույ թի ա վե լի բազ մա կող
մա նի բա ցա հայտ ման, խոս քի գե ղար վես
տա կան հն չե ղու թյան, զգաց մուն քայ նու թյան։

 Կը դառ նան ժիր կա թիլ ներն իմ ապ րը շու
մե ան րջան քիս, 

Ո լո րե լով դե ղին, ճեր մակ մահն եր բեմ նի 
շե րաս նե րուն.

 Խը ռո վան քիս մեջ կըս պա սեմ, ո ՞ւր, 
ա րդյոք ո ՜ւր պի տի հան գի

 Կույս ու ծա ղիկ ե րազ նե րուս դեղ ձան շա
ռա փը մար մը րուն: 

Այ լա բե րու թյու նը ի մաս տային բարդ եր
ևույթ   է։ Դա գրա կան այն հնարն   է, ե րբ 
մի բա ռը փո խա րին վում   է մի ու րիշ բա
ռով՝ նրանց ի մաստ նե րի նմա նու թյան կամ 
ա ռնչու թյան հի ման վրա։ Այ լա բա նա կան 
բա ռը, բա ցի իր հիմ նա կան նշա նա կու
թյու նից, տվյալ բա ռա կա պակ ցու թյան մեջ 
ձեռք   է բե րում մի նոր ի մաստ (այն բա ռի 
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ի մաս տը, ո րին փո խա րի նում   է)։ Այ լա բե րու
թյուն նե րը լայն տա րա ծում ու նեն հատ կա
պես խո սակ ցա կան լեզ վում։ Դեռևս հնուց 
այ լա բե րու թյան սահ ման նե րը տա րած վում 
և ըն դար ձակ վում   է ին՝ ը նդ գր կե լով ի րենց 
մեջ պատ կե րա վո րու թյան գրե թե բո լոր մի
ջոց նե րը։ Այ լա բե րու թյու նը եր կու հիմ նա կան 
տե սակ ու նի՝ փո խա բե րու թյուն և փո խա նու
նու թյուն։

 Կար միր, նախ շուն հավ կի թի պես
Կ ’եր թա ա րև նիր Զա տի կեն, 
Ա հա՜ կ’առ նեմ, կր կին–կր կի՛ն,
 Մե ղույշ բարևն՝ իր ծա ռե րեն
 Ներս եր կա րող հույր թա թի կին:
 
Այն այ լա բա նա կան բա ռե րը, ո րոնք հեն

վում են եր կու եր ևույթ նե րի նմա նու թյան 
վրա, կոչ վում են փո խա բե րու թյուն։ Օ րի նակ՝ 
«աստ ղե րը լուռ կը հա լին» փո խա բե րու թյան 
մեջ գրո ղը նմա նու թյուն   է տես նում լու սա
ծա գին՝ լույ սը բաց վե լու հետ ա ստ ղե րի աս
տի ճա նա բար ա ղո տա նա լու, ցե րեկ վա լույ սի 
ազ դե ցու թյամբ մա րել –ան հե տա նա լու և հալ
վե լու միջև, և կը հա լին ա սե լով՝ նկա տի ու
նի հենց ա ստ ղե րի մա րել ան հե տա նա լը։ Ի 
տար բե րու թյուն հա մե մա տու թյան, ո րը նույն
պես նմա նու թյան վրա   է հիմն վում, փո խա
նու նու թյան դեպ քում հա մե մատ վող ան դա մը 
բա ցա կա յում   է՝ փո խա րին վե լով այ լա բա նա
կան ի մաստ ստա ցած բա ռով։ « Թող հոգ վույս 
մե ջեն ան ցնին կար գավ մա նուկ ներն ըն
դար մա ցած». «... Մա նու կը ամ փոփ փո խա
բե րու թյունն   է հոս մա նուկ զգա ցում նե րուն, 
տեն չե րուն, հույ սե րուն, բաղ ձանք նե րուն, 
ո րոնք եր կար ա տեն ըն դար մա ցած՝ ար ևին 
կեն սա բաշխ ճա ռա գայթ նե րուն պետք ու նին 
վերս թափ վե լու հա մար»,– գրում   է Մ. Մե ծա
րեն ցը1։ 

Ու ե րազ ներս ա կա նա կիտ հետզ հե
տե կը թա փին, ար ծաթ շո ղերն ե րա զի, 
ա փունքն Ե րա զի, ե րազ մը բու րյան, կօ
ծե հո գին իր շո ղուն լու սացն ցուղ ե րա զով, 
իմ համ բույ րիս բոց ու բու րյան վար դե րով, 
համ բույրն իր դա լար, զգա ցում մը բյու
րե ղե, ծա ղիկն սփո փան քին, հո գի իս մեջ 
ին կան խայ տան քի նոր թի թեռ ներ, մութ 

1 Մ. Մեծարենց, Երկերի լիակատար ժողովածու, Ե. 
1981,   էջ 98:

հո գի ի ճրագ նե րուն ցր տա հար, սի րա ցոլ 
նայ վածք նե րու ող կույզ, ճամ փա նե րեն իմ 
մտ քին, մտա ծու մը կը դե գե րե ու ղե մո լար, 
կը մեկ նին իմ ան րջան քին թի թեռ նե րը 
ա մեն, տեն չանք նե րի տա րագ նա ցիկ մե
ղու ներ, հո գի իս սպի տակ ա ղավ նին, հոգ
վույս լու սո ռոգ պա տու հան նե րը, ար ծաթ 
թե լերն ըղ ձանք նե րուդ, թելն ըղ ձան քիս, 
թելն ա նուր ջիս։

 Համ բույր ներ կու գան հո վեն ու ծո վեն,
 Համ բույր`  լույ սեն, որ չորս դիս կծաղ կի ...
Բ նու թյան եր ևույթ ներ, մակ դիր ներ, 

ա ռար կա ներ պատ կե րող փո խա բե րու թյուն
ներ:

 Մե լա մաղ ձիկ մա ռա խուղ ներ, խոնջ ի րի
կուն, պա տու հա նեն կը խր կե ի նձ հո վիկն 
համ բույրն իր մտե րիմ, դաշ տե րուն մեջ 
հարս նուկ նե րու բո սոր իղ ձեր կը ցամ քեն, 
լու սե ար ցունք մո մե րու, ո րոնք հան դարտ կը 
մա շին, ըմ պած մռայլն ամ պե րուն, տխուր   է 
ծովն ա շու նի, գի շեր վան ան տես ձեռ քեր, 
լույ սի ծա ղիկ թրթ ռուն, լույ սի ծփուն ծա ղիկ, 
ա պր շում մշուշ, հայե լի նե րու հո գին պրիս
մակ կը դո ղա հա մակ, ար ծաթ լույ սերն հի
մակ տա կավ կը ծաղ կին, ձյու նի ցն ծու թյուն, 
աս տե ղե րը լուռ կը հա լին, ոս կի ար շա լույ սին 
կու սու թյու նը։

 Լու սե ղեն ճամ բեն ես կ’անց նիմ գի նով,
 Գի շերն ա նույշ   է, գի շերն հեշ տա գին...
Եր բեմն Մե ծա րենցն իր բա նաս տեղ ծու

թյու նը կա ռու ցել   է փո խա բե րա կան շար քե րի 
հի ման վրա։ Այլ կերպ ա սած՝ մե ծա րեն ցյան 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մի քա նի սը ի րենք 
են դառ նում ծա վա լուն փո խա բե րու թյուն։ 
Դրան ցից ե ն՝ « Նա վակ նե րը», « Մե ղու նե րը», 
« Հո վը», «Իղ ձեր», « Կա պույտ հա ծում ներ», 
« Մե ռե լոց» «Ու ռի նե րու շու քին տակ» և այլն, 
և այլն։

 Կու գան կույ սերն իմ ա նուր ջիս, հե րար
ձակ

 Մա նի շա կե բը լուր նե րեն ու դաշ տեն, 
Ես կ’ունկնդ րեմ հա պը շտապ ու հա մար

ձակ
 Քայ լե րուն, որ լուռն ո ւժգ նո րեն կը շեշ

տեն:
 Մե ծա րեն ցի փո խա բե րու թյուն նե րի շար

քում զգա լի տեղ են գրա վում նույ նիսկ ի մաս
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տով ան հա մա տե ղե լի, հա կա նիշ ի մաստ ներ 
ու նե ցող բա ռե րի զու գակ ցու մով կամ ի րար 
բա ցա ռող, ի րար հետ չհա մընկ նող եր ևույթ
նե րի կա պակ ցու մով ստեղծ ված փո խա բե
րու թյուն նե րը։ Դրանց մի ջո ցով բա նաս տեղ
ծը հաս նում   է հու զա կան բո վան դա կու թյունն 
ա ռա վել ար տա հայ տիչ, ակ նա ռու դարձ նե
լու ո ճա կան հնար քի։ Նրա տա ղե րում կողք 
կող քի հան դես են գա լիս գութն ու ան խղ
ճու թյու նը, լացն ու ժպի տը, բույրն ու հև քը, 
ոտ նա ձայնն ու լռու թյու նը։ « Խենթ   է, կը սեն 
ան խիղճ գու թով», « Հյուղն ա նե րազ, կու
լա ժպիտ մը դա ժան», «Անր ջա ծափ, նվաղ 
բույ րերն ե րե րուն վեր ջա լույ սին մեջ ոս կե
զօծ կհ ևան», « Քայ լե րուն, որ լո ւոն ո ւժգ
նո րեն կը շեշ տեն»։ Նմա նա տիպ փո խա
բե րու թյուն նե րից են հե ղուկ նվագ, փա փուկ 
զո վու թյուն, լու սե աչ քեր, որ կը խո կան, հո
գուս նվա գը լու սե, հուշ քե րուս ծափ քը խայ
տակ։

….Պի տի ըմ պեմ բոցն ար ևին,
 Ճա ռա գայ թի եմ ծա րա վի…
 Մե ծա րեն ցը նաև բնու թյան գույ նե րի ու 

ձայ նե րի ա նոր սա լի հն չյուն ներն ու ե րանգ
ներն ըն կա լող և դրանք վե րար տադ րող փո
խա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման վար պետ   է։ 
Պա տա հա կան չէ, որ այս ա ռու մով նա հա
մար վում   է « Թերևս ան մր ցե լի հայ նոր քնա
րեր գու թյան մեջ։ Ա մեն մի փոքր, նույ նիսկ 
ա նոր սա լի ձայն կամ գու նային ե րանգ նա 
կա րող   է վե րա ծել բա նաս տեղ ծա կան պատ
կե րի։ 

Քերթ ված մըն   է ցայգն հա մո րեն, ջի՜նջ 
գե ղոն, 

Որ կ’երփ ներ գե ծափ ու ծի ծաղ ու ծա ղիկ: 
Սա կայն ա վե լի կար ևոր   է այն, որ գու

նային պատ կեր նե րը ևս ոչ այն քան ո ւղ ղա կի 
ա ռար կա յա կան ի մաստ ու նեն, որ քան ծա
ռա յում են որ ևէ վե րա ցա կան հաս կա ցու թյուն 
կամ գա ղա փար ո րո շա կի աց նե լու, օժ տե լու 
գու նային այն ե րան գով, ո րը հա տուկ   է բնու
թյան տվալ տե սա րա նին կամ պա հին»1։

Ն մա նօ րի նակ փո խա բե րու թյուն նե րից ե ն՝ 
կա պույտ հա ծում, կա պույտ իղ ձեր, հեշ տու
թյուն մը կա պույ տի, կա պույտ բա րու թյուն, 
ճեր մակ ե րազ, ճեր մակ ի ղձ, ճեր մակ գա
1 Է. Զրբաշյան, Գրականություն  և  գեղագիտություն, 
Եր., Երևանի  համալսարանի  հրատարակչություն, 
1983,   էջ 247:

ղա փար, ճեր մակ, ձյու նե ղեն դյու թանք (ճեր
մակ վար դե րի ներշն չած պատ կե րա ցում
ներ), կար միր կա րոտ, բո սոր ժպիտ ներ, 
բո սոր իղ ձեր, բո ցեղ տրտ մու թյուն, տեն չան
քի ծի րա նի են հրա շեկ հո գիս, ծի րա նի ճրագ
նե րը իղ ձիս։

 Գույ նի և նվա գի հա մադ րու մով են 
ստեղծ ված հետ ևյալ պատ կե րա վոր ձևա
կեր պում նե րը.

 հե ղուկ նվագն հու շիկ կը կա թե,
 գո րո վա կաթ ար ցուն քը ձեր ար ծա թե, 
տրտ մա նույշ կայ լակ ներ, 
ար տա սուք նիդ շիթ– շիթ հո գիս կար

ծաթե, 
քաղցր   է ին ծի զե ղումն այդ ձեր թախ

ծան քին, 
մինչ բուր մունք նիդ իմ հոգ վույս մեջ կամ

պա նա։
 Հե տաքրք րա կան ու վառ պատ կեր ներ են 

ստեղ ծում փո խա բե րու թյուն նե րի հետևյալ 
օ րի նակ նե րը, ի ՜նչ հեշ տին   է մթն շաղն այս 
սա տա փե, ան ծիր ցայգ, բուր մունք նե րու 
հա շիշ, խոնջ ի րի կուն, գի շեր նե րու գի նին 
խա վա րա ծո, խա չա նիշ լու սե ղեն ճամ բան, 
նը վազ բույ րերն ե րե րուն, հեշտ, փալփ լուն 
գի շեր նե րու ան դոր րու թյուն մի ցնո րա կան, 
ցա վոտ սի րո հար ված, խա վա րը տա ռա պա
գին, կու զե մշուշն այս օ րո րուն, այգն   է ծա
ղիկ ե րա զով լի, քե զի հա մար տեն դով հյու
սած ե րա զանք ներս, ծա ղիկ նայ վածք, ձյուն 
լույս, համ պա րի ու մուշ կի բու րյան շո գի ներ, 
ե րփ նա զօծ ված հու շեր, եր գի քուղ, առ վի հե
ղուկ ի րան, ե րա զի մա նուկ բույ րեր, հո վի 
շուր թեր, ցա վը լույ սի, եր գը իղ ձի և հա ռա չի 
թել մըն   է հիր, քա րի վրա կ՚ընկ նե հո տա ղի 
ձայ նը, ձո րա կին՝ հո վի համ բույ րը։

 Գի նո՜վ եմ ու ծաղ կանց
 Բույ րեն, տա րաշ խար հիկ ու գրա վիչ: 
«Ա սու պի մը նմա նե ցավ, հան կար ծա

դեպ եր ևում մը, լու սա շող ա կո սում մը, հե
տո՝ ը նկ լու զու մը մեծ գի շե րին մեջ։ Շու տով 
պի տի շի ջա ներ. այդ   էր պատ ճառն իր ար
տա սո վոր փայ լին։ Հե րու ող ջու նե ցինք իր 
եր ևու մը, այս տա րի՝ իր ան հե տա ցու մը 
կսգանք»,– այս պես   է գրում ժա մա նա կա կի
ցը Մե ծա րեն ցի մահ վան առ թիվ2։

2 Դ. Գասպարյան, Հայ գրականություն, գիրք 2, Եր., 
«Զանգակ», 20Օ2,   էջ 521–522:



247

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Փ Ո Ր Ձ Ի  Փ Ո Խ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ

 Մեծ   էր Մե ծա րեն ցի ազ դե ցու թյու նը իր 
ժա մա նա կա կից և հե տա գա բա նաս տեղծ
նե րի վրա։ Վ. Թո թո վեն ցը, ո րը նույն պես 
Ակ նա գա վա ռից   էր, գրում   է. « Մե ծա րեն ցը 
գա վա ռա կան պա տա նե կու թյան պաշ տան
մուն քի ա ռար կան   էր»։ Հե տա գա յում լույս 
տե սած իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ան դրա
նիկ ժո ղո վա ծուն նա նվի րել   է Մե ծա րեն ցի 
հի շա տա կին։ Հե տաքրք րա կան   է, որ նա այդ 
գիր քը հրա տա րա կել   էր տվել այն նույն գույ
նի և ո րա կի թղ թի վրա, ո րով տպագր վել   էր 
Մե ծա րեն ցի ա ռա ջին գր քույ կը։

 Վաղ շր ջա նի Չա րեն ցի հա մար Մե ծա
րենցն ըն դու նե լի ա նուն   է ր։ Նա իր հար գան
քի տուր քը բա նաս տեղ ծի հի շա տա կի ա ռաջ 

ար տա հայ տեց նրա նով, որ 1917 թ. հրա
տա րա կած բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո
վա ծուն կո չեց « Ծի ա ծան», ի նչ պես ան վան
վել   էր Մե ծա րեն ցի՝ դրա նից տա սը տա րի 
ա ռաջ լույս տե սած ա ռա ջին գիր քը։ Ի վեր ջո, 
հան րա հայտ   է Մե ծա րեն ցի մա սին Չա րեն
ցի գրած նշա նա վոր քա ռա տո ղը՝ «Ա րյուն   է 
ե ղել աշ խար հում, ե ղել   է ե ղեռն ու կռիվ....»։ 

Մե ծա րեն ցյան բա նաս տեղ ծա կան դպ
րո ցի « սա ներ» են ե ղել Գուր գեն Մա հա րին, 
Վա ղար շակ Նո րեն ցը, Վահ րամ Ա լա զա նը, 
Ե ղի շե Չա րեն ցը, Հա մո Սա հյա նը, Սիլ վա 
Կա պու տի կյա նը, Վա հագն Դավ թյա նը ու   է լի 
գա լու են նո րե րը...
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МЕТАФОРА В ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ МИСАКА МЕЦАРЕНЦА
И. НАЗАРЕТЯН

В работе автор подчеркивает, что метафора передает волшебное очарование, цвет, 
эстетический вкус, трепетные чувства, динамичные образы и утонченность слову Мецаренца, 
делая его искренним и близким читателю. Метафоры классифицируются также по типу и 
качеству и выражены отдельными цитатами.

ТHE METAPHOR IN MISAK METSARENTS ARTWORK 
I. NAZARETYAN 

The aim of the article is to point out that the metaphor gives magic charm, colour, aesthetic 
taste, vibrant feeling, dynamic image and delicacy to Metsarents’ poetry making it more sincere 
and heartfelt.

Metaphors are classified by their type and quality and expressed by separate quotations.
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 ԿԱ ՐԻ ՆԵ ԲԱ ԿՈՒՆՑ

ՀԵ ՔԻ Ա ԹԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐ ՁԻՑ
 Տար րա կան դա սա րան նե րի մայ րե նի ի 

դա սագր քե րում և ու սում նաօ ժան դակ գրա
կա նու թյան մեջ տեղ են գտել ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ նե րը, որոնք իրենց բո վան դա կու
թյամբ ու ձևով, կր թա կան ու դաս տի ա րակ
չա կան խն դիր նե րով տար բեր են։

 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ճա
նա չո ղա կան ար ժե քը մեծ   է տար րա կան 
դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի հա մար։ 
Պետք   է հաս նել նրան, որ նյու թի ամ փոփ
մա նը երե խա նե րը կա րո ղա նան տրա մա
բա նա կան ճիշտ եզ րա կա ցու թյուն ներ անել, 
պարզ, հս տակ ու հա կիրճ կեր պով բնո րո շել 
տվյալ նյու թի ճա նա չո ղա կան ար ժե քը, նրա
նից ստա ցած աշ խար հա ճա նա չո ղա կան տե
ղե կու թյուն նե րը։

 Չա փա զանց մեծ   է հե քի աթ նե րի դաս տի
ա րակ չա կան նշա նա կու թյու նը։ Դա սագրքե
րում զե տեղ ված հե քի աթ ներն օգ նում են 
դաս տի ա րա կե լու հոգ ևոր բազ մա կող մա նի 
հե տաքրք րու թյուն ներ և հա րուստ նե րաշ
խարհ ու նե ցող մար դիկ, որոնց մեջ զար
գա ցած են և՛ միտ քը, և՛ զգաց մուն քը, որոնք 
ըն դու նակ են ճիշտ հաս կա նա լու կյան քի 
պա հանջ նե րը՝ դրա կա նը, գե ղե ցիկն ու առա
քի նին, և բա ցա սա կա նը ՝ տգեղն ու անար
դա րը։

 Հե քի աթ նե րը ժո ղովր դա կան բա նա հյու
սու թյան ամե նա հին և ամե նա տա րած ված 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից են, որոնք ծա գել 
են մարդ կու թյան ստեղծ ման վաղ շր ջա նում, 
սա կայն այ սօր   էլ շա րու նա կում են ստեղծ վել 
ու հու զել ըն թեր ցող նե րին իրենց ան մի ջա կա
նու թյամբ, պար զու թյամբ և խոր լա վա տե սու
թյամբ։

 Հե քի ա թը ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու
թյան նմուշ   է՝ ար ձակ բա նա վոր ստեղ ծա
գոր ծու թյուն։ Բա նա հյու սու թյան մյուս նմուշ
նե րից հե քի ա թը տար բեր վում   է նրա նով, որ 
հիմ նա կա նում ոչ իրա կան, հրա շա պա տում 
բնույթ ու նի։ Կյան քում չի րա կա նա ցած իր 
ցան կու թյուն նե րը ժո ղո վուր դը մարմ նա վո
րել   է հե քի աթ նե րի մեջ։ Հե քի աթ նե րը լի նում 
են երեք տե սակ՝ կեն դա նա կան, հրա շա պա
տում, իրա պա տում։ Տար րա կան դա սա րան

նե րում նա խընտ րե լի են կեն դա նա կան և 
իրա պա տում հե քի աթ նե րը։

Կեն դա նա կան հե քի աթ ներն առա ջա ցել 
են հնա դա րում, երբ մար դը նոր   էր սկ սում 
կեն դա նի նե րին ըն տե լաց նել, դրա հա մար   էլ 
հե քի աթ նե րում գոր ծող ան ձե րը հիմ նա կա
նում կեն դա նի ներ են։ Կեն դա նա կան հե քի
աթ նե րից հե տա գա յում առա ջա ցել են առակ
նե րը, որոն ցում նույն պես գոր ծող ան ձե րը 
մեծ մա սամբ կեն դա նի ներն են։

Հե քի աթ ներն ըստ թե մա տի կայի լի նում 
են՝ կեն ցա ղային, հե րո սա կան, սո ցի ա լա
կան։ Այդ բո լո րի հիմ քում կյանքն   է իր բարդ 
ու բազ մա պի սի փո փո խու թյուն նե րով։ Եր
բեմն դրան ցից շա տերն ավե լի ճշ մար տա
պա տում և իրա կան են, քան սո վո րա կան 
իրա պա տում հե քի աթ նե րը։ Այս պի սի հե քի
աթ նե րում հե քի ա թայի նը ոչ այն քան փաս
տերն են՝ գոր ծո ղու թյուն և գոր ծող ան ձինք, 
որ քան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ սյու ժե տային 
գծի լու ծում նե րը, որոնք հա տուկ են հե քի աթ
նե րին. շատ պարզ ու դյու րին են, որ պի սիք 
իրա կա նու թյան մեջ չեն լի նում։ Հե քի աթն 
իր եր ևա կա յա կան հե րոս նե րով՝ զար մա
նահրաշ թա գա վոր նե րով, կա խարդ նե րով, 
փե րի նե րով, հս կա նե րով ու թզուկ նե րով, խո
սող կեն դա նի նե րով ու բույ սե րով շատ մոտ   է 
երե խա նե րի եր ևա կա յա կան աշ խար հին։ 
Այդ   է պատ ճա ռը, որ նրանք մեծ սի րով կար
դում և լսում, վեր լու ծում են ու ներ կա յաց նում 
հե քի աթ նե րը։ 

Հե քի աթ նե րում գո վերգ վում են մարդ
կային խելքն ու հնա րամ տու թյու նը, բա րու
թյու նը, աշ խա տա սի րու թյու նը։ Հե քի աթ նե
րը, լի նե լով գրա վիչ ու գու նեղ, հեշ տու թյամբ 
են տպա վոր վում։ Այս տա րի քի (տար րա կան 
դա սա րան նե րի) աշա կերտ ներն ավե լի շուտ 
են հի շում հե քի ա թի, քան որ ևէ պատմ ված
քի բո վան դա կու թյու նը։ Մեծ   է հե քի ա թի 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյու նը։ 
Ղ. Աղա յա նը ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը 
հա մե մա տել   է մոր կա թի հետ. « Հե քի ա թը 
բա րո յա կան ու մտա վոր զար գաց ման հա
մար շատ նման   է մայ րա կան կա թին»։ 
Ինչ պես մայ րա կան կաթն   է սնու ցում ու մե
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ծաց նում որ դուն, այն պես   էլ ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ նե րը սնունդ են տա լիս աշա կերտ
նե րի մտա վոր ու բա րո յա կան զար գաց մա նը։

Հե քի ա թը ստեղ ծում   է մի ներ դաշ նակ 
ամ բող ջու թյուն, որն իր գե ղե ցիկ ման րա մաս
նու թյուն նե րով, ժո ղովր դա կան բա ռե րով, 
դարձ վածք նե րով և լեզ վամ տա ծո ղու թյամբ 
հեշ տու թյամբ տպա վոր վում   է երե խա նե րի 
հի շո ղու թյան մեջ։ Չկա մի մարդ, որ հե քի
աթ ներ չսի րի կամ ման կու թյան տա րի նե րին 
չհ րա պուր վի դրան ցով։ Ու շինս կին վս տահ 
պն դում   է, թե ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը 
պատմ վածք նե րից ավե լի բարձր կա րե լի   է 
դա սել։

Հե քի աթ նե րում իրա կանն ու եր ևա կա յա
կա նը հան դես են գա լիս մի ա ձուլ ված, և այդ 
նրա ժան րային առանձ նա հատ կու թյուն նե
րից մեկն   է։ 

Հե քի ա թի դա սա վանդ ման աշ խա տանքն 
ու նի եր կու փուլ՝ 

ա. բո վան դա կու թյան կամ դի պա շա րի 
հա ղոր դում,

բ. հե քի ա թային եր ևա կա յա կան կող մի 
բա ցա հայ տում։

Եր կու փու լերն   էլ խիստ կար ևոր են, ան
հրա ժեշտ են նյու թի յու րաց ման և նրա նից 
բխող կր թա կան ու դաս տի ա րակ չա կան 
նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման հա մար և եր
բեք չեն կա րող փո խա րի նել մի մյանց։ Երե
խա նե րի առաջ պետք   է բա ցել հե քի ա թային 
դռ նա կը, ցույց տալ նրա նում իրա կանն ու 
անի րա կա նը։

Հե քի ա թի շուրջ տար վող աշ խա տանք նե
րի ըն թաց քում պի տի կար ևո րել հե րոս նե րի 
այն արարք նե րը, որոնց շուրջ զար գա նում 
են հե քի ա թի իրա դար ձու թյուն նե րը։ Դրանց 
մի ջո ցով են որոշ վում գլ խա վոր հե րոս նե րի 
արարք նե րի դր դա պատ ճառ նե րը, հե քի ա թի 
տրա մա բա նու թյունն ու գլ խա վոր միտ քը։

 Մայ րե նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կար
ևոր խն դիր նե րից մե կը աշա կերտ նե րի խոս
քի զար գա ցումն   է, նո րը ստեղ ծե լու կար ղու
թյու նը։ Այն նպաս տում   է ստեղ ծա գոր ծա կան 
իրադ րու թյան ապա հով մա նը։ 

Ա շա կերտ նե րին հա ղոր դում եմ, որ կկար
դանք « Մայ րե նի−3» (հեղ.՝ Գյուր ջի նյան Դ., 
Հե քե քյան Ն.) դա սագր քում զե տեղ ված հնդ
կա կան ժո ղովր դա կան «Յոթ փայ լուն աստ
ղեր» հե քի ա թը։ Յու րա քան չյուր դաս մի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն   է և յու րո վի մո տե ցում   է 

պա հան ջում։ Դա սի յու րա քան չյուր րո պեն 
պետք   է ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել։ Մա կա
րեն կոյի խոս քե րով՝ « Դաս տի ա րա կու թյան 
հա մար ոչ թե շատ ժա մա նակ   է պետք, այլ 
քիչ ժա մա նա կի խե լա ցի օգ տա գոր ծում։ 
Մի դա սի րո պե նե րի ըն թաց քում պետք   է 
լուծ վեն ու սուց ման ու դաս տի ա րա կու թյան 
բազ մա թիվ խն դիր ներ»1։

Դա սի պլան
 Դա սի թե ման՝ «Յոթ փայ լուն աստ ղե րը» 

հե քի ա թը
 Դա սի նպա տակ նե րը.
1. Ա կա դե մի ա կան 
ա. Գի տե լիք՝ հե քի ա թի որ պես գե ղար

վես տա կան եր ևա կա յու թյան զար գաց ման 
մի ջո ցի։

բ. Բա ռա պա շա րի հարս տա ցում։
գ. Բնա գի րը ար տա հայ տիչ ըն թեր ցե լու 

ու նա կու թյան զար գա ցում, սե փա կան խոս
քում բա ռի ճիշտ, դի պուկ ընտ րու թյուն կա
տա րե լու՝ ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վո րում։

դ. Գե ղա գի տա կան ճա շա կի, ոչ ստան
դարտ և պատ կե րային մտա ծո ղու թյան ձևա
վո րում։

2. Սո ցի ա լա կան
 Հե քի ա թի ճա նա չո ղա կան, դաս տի ա րակ

չա կան նշա նա կու թյու նը, դաս տի ա րա կել հո
գա տա րու թյուն, բա րու թյուն, հա րա զա տին 
նվիր վե լու ձգ տում, տո կու նու թյուն, հա վատ և 
հա վա տա լու ձգ տում։

 Մե թոդ նե րը − Դա սը ներ կա յաց վում   է 
ԽԻԿ հա մա կար գով

Խ թան ման փուլ − « Հինգ րո պե ա նոց շա
րադ րանք» 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ − 
« Կան խա գու շա կու թյան աղյու սակ»

Կշ ռա դատ ման փուլ − « Հարց ու պա
տաս խա նի աղյու սակ»։ 

Անդ րա դարձ
Տնային աշ խա տան քի հանձ նա րա րում
Խ թան ման փու լում, օգ տա գոր ծե լով 

« Հինգ րո պե ա նոց շա րադ րանք» մե թո դը, 
ստեղ ծում եմ մտա վոր նա խա վար ժան քի 
հնա րա վո րու թյուն։ Գրա տախ տա կին գրում 
եմ հե քի ա թից հան ված չորս բա նա լի բառ և 
բա ռա կա պակ ցու թյուն՝ հի վանդ մայր, կուժ, 
մու րաց կան, յոթ փայ լուն աստ ղեր։ 
1 ². Ø³Ï³ñ»ÝÏá, §Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åá»Ù¦ 3−ñ¹ 
Ù³ë, ºñ., 1947, ¿ç 223:
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Ա շա կերտ նե րին տրա մադ րում եմ 5 րո
պե, որ պես զի նրանք, այդ բա ռերն օգ
տա գոր ծե լով, յու րա քան չյուրն իր մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րի սահ ման նե րում պատ կե
րաց նի և թղ թին հանձ նի իր մտ քե րը։ Առա
ջին հինգ հո գին իրենց ցան կու թյամբ շա

րադ րանք նե րը կար դում են։ 
Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում աշա կերտ

նե րին բա ժա նում եմ կան խա գու շա կու թյան 
աղյու սա կի դա տարկ ձևա թուղթ, որով 
պետք   է աշ խա տեն։

 Կան խա գու շա կու թյան աղյու սա կի ձևա չափ

Ա ռա ջին մաս

Քո կար ծի քով ի՞նչ   է լի նե լու։ Ի՞նչ փաս տեր կան։ Ի՞նչ եղավ։

Երկ րորդ մաս

Քո կար ծի քով ի՞նչ   է լի նե լու։ Ի՞նչ փաս տեր կան։ Ի՞նչ եղավ։

Եր րորդ մաս

Քո կար ծի քով ի՞նչ   է լի նե լու։ Ի՞նչ փաս տեր կան։ Ի՞նչ եղավ։

 Տեքս տը նա խօ րոք բա ժա նում եմ տրա
մա բա նա կան մա սե րի (այս հե քի ա թի պա
րա գա յում 3 մա սի), որոնք պետք   է կար
դալ դա դար նե րով։ Եր րորդ դա սա րա նում 
կա րե լի   է բա վա րար վել ըն դա մե նը եր կու 
դա դա րով։ Պետք   է ու շա դիր հետ ևել, որ 
յու րա քան չյուր աշա կերտ մաս նակ ցի կան
խա գու շակ ման գոր ծըն թա ցին։ Օգ նում եմ 
աշա կերտ նե րին՝ ձեռք բե րե լու ինք նավս
տա հու թյուն, այ սինքն՝ շր ջա պա տի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռու ցել այն պես, 
որ առանց եր կար մտա ծե լու ար տա հայ տեն 
մտ քեր։ Աշա կեր տի կող մից մտած ված յու
րա քան չյուր դա տո ղու թյան հա մար պետք   է 
քա ջա լե րել նրան։

 Պետք   է խթա նել աշա կերտ նե րի եր ևա
կա յու թյու նը։ Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի եր
ևա կա յու թյունն ան սահ ման   է։ Այն ստեղ
ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան հիմքն   է։ 
Ուս տի պետք   է զար գաց նել այն։

Ար տա հայ տիչ ըն թեր ցում եմ հե քի ա թի 
առա ջին մա սը (մինչև ... «Եր կար փնտ րեց 
խեղճ աղ ջի կը, բայց այդ պես   էլ ոչ մի կա
թիլ ջուր չգ տավ»)1։

Հրա հան գից հե տո աշա կերտ նե րը լրաց
նում են աղյու սա կի առա ջին մա սի առա ջին 

1 ¸. ¶ÛáõñçÇÝÛ³Ý, Ü. Ð»ù»ùÛ³Ý, §Ø³Ûñ»ÝÇ¦ ºñ., 2014, 
§¾¹ÇÃ äñÇÝï¦, ¿ç 57:

« Քո կար ծի քով ի՞նչ   է լի նե լու» սյու նա կը։ 
Ա շա կերտ նե րից մե կը կա րող   է գրել. 

օր.՝ Աղ ջի կը կգ նա ջուր բե րե լու։ 
Երկ րորդ՝ «Ի՞նչ փաս տեր կան» սյու նա

կը. օր.՝ « Մայ րը հի վանդ   էր և ջուր   էր ու
զում։ Նույն ձևով ան ցնում ենք երկ րորդ 
մա սի ըն թերց մա նը։ Նո րից ենք դա դար 
առ նում. օր.՝ (Ա շան գլ խի ըն կավ, որ շու
նը շատ ծա րավ   էր, և մի կում ջուր տվեց 
նրան)։ 

Ա շա կերտ նե րը լրաց նում են առա ջին 
մա սի եր րորդ սյու նա կը. Ի՞նչ եղավ հար ցին 
պա տաս խա նում են. օր.՝ «Ե րաշտ եղավ, 
գե տե րը ցա մա քե ցին։ Աշայի մայ րը հի վան
դա ցավ։ Աշան գնաց ջուր գտ նե լու»։ Ապա 
լրաց նում են երկ րորդ մա սի առա ջին սյու
նա կը։ Օր.՝ « Շատ փնտ րեց, բայց չգ տավ, 
գնաց, որ ջուր գտ նի»։

Երկ րորդ դա դա րից հե տո լրաց նում 
են նախ երկ րորդ մա սի եր րորդ սյու նա
կը, ապա եր րորդ մա սի առա ջին եր կու սը։ 
Ուղ ղոր դե լու հա մար օգտ վում եմ նաև դա
սագր քի նկա րա զարդ պատ կե րից։ 

Ըստ նկա րի՝ ճա նա պար հին հան դի պած 
շու նը ջուր   էր խնդ րում։ Շա նը ջուր տվեց 
և յոթ ադա մանդ ստա ցավ, որոնք փայ լուն 
աստ ղեր դար ձան, երբ մու րաց կա նին ջուր 
տվեց։
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Ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կար դա լուց 
հե տո աշա կերտ նե րը լրաց նում են եր րորդ 
մա սի եր րորդ «Ի՞նչ եղավ» սյու նա կը։ 

Օր.՝ Աշան կու ժը տվեց մու րաց կա նին, 
ան մի ջա պես յոթ ադա մանդ ներ հայտն վե ցին 
կժի մեջ, որոնք   էլ եր կինք բարձ րա ցան ու 
դար ձան յոթ փայ լուն աստ ղեր։

« Կան խա գու շա կու թյան աղյու սակ» մե թո
դը ցան կա լի   է օգ տա գոր ծել փոք րա ծա վալ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ ու սու ցա նե լու ժա մա
նակ։ Առա ջին սյու նա կով զար գաց նում ենք 
աշա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րը։ Մենք ստա նում ենք աշա կերտ նե
րի թվով (մոտ 18) նոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ։ Երկ րորդ սյու նա կով զար գաց նում ենք 
փաս տար կե լու, եզ րա հան գե լու, հիմ նա վո րե
լու կա րո ղու թյուն նե րը։ 

Եր րորդ սյու նա կի մի ջո ցով զար գաց նում 
ենք տեքս տը աշա կերտ նե րի բա ռե րով վե
րար տադ րե լու կա րո ղու թյու նը։

 Մենք բա ցա հայ տում ենք նրանց եր ևա
կա յու թյու նը։ Ըն թեր ցա նու թյան ու սուց ման 
այ սօր ներ կա յաց վող պա հանջ նե րից մեկն   էլ 
ըն թերց ված նյու թից ան հրա ժեշտ փաս տեր 
ու տե ղե կու թյուն ներ քա ղե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վո րումն   է։ Եթե դա սի սկզ բին մենք տվել 
ենք 4 բառ և բա ռա կա պակ ցու թյուն, ապա 
եր րորդ մա սի եր րորդ սյու նա կի «Ի՞նչ եղավ» 
−ը լրաց նե լիս աշա կերտ նե րը ևս մեկ ան գամ 
վե րըն թեր ցում են հա մա պա տաս խան հատ
վա ծը, որն   էլ իր հեր թին նպաս տում   է վարժ 
և արագ ըն թեր ցա նու թյա նը, տեքս տում 
արագ կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյա նը։

Կշ ռա դատ ման փու լում հե քի ա թը ամ փո
փում ենք « Հարց ու պա տաս խա նի» մե թո դով։ 
Աշա կերտ նե րին ուղ ղում եմ «Ինչ պի սի՞նն   է 
մեր հե րո սու հին» հար ցը և գրա տախ տա կին 
գրում նրան ցից ստաց ված պա տաս խան−
բ նու թագ րիչ նե րը։ Օր.՝ բա րի, գթա սիրտ, աշ
խա տա սեր, հո գա տար, մար դա մոտ, խե լա
ցի, պար տա ճա նաչ և այլն։

Հե քի ա թի բուն բո վան դա կու թյու նը մի ա
սին վեր լու ծե լուց հե տո մեկ նա բա նում ենք, որ 
հե քի ա թի հե րո սու հին շատ բա րի   է, ջեր մո
րեն սի րում   է մո րը։ Երբ մայ րը հան կար ծա կի 
հի վան դա ցավ և շա րու նակ ջուր   էր ու զում, 
աղ ջի կը վա զեց՝ ջուր ճա րե լու։ Եր կար փնտ
րեց խեղճ աղ ջի կը, բայց այդ պես   էլ ոչ մի կա
թիլ ջուր չգ տավ։ Եր կար քայ լե լուց հոգ նեց, 
ինքն   էլ չի մա ցավ, թե ինչ պես քնեց։ Արթ նա

ցավ Աշան, շատ զար մա ցավ՝ կող քին մի կուժ 
լի քը ջուր տես նե լով։ Փոր ձեց մի կում խմել, 
բայց հի շեց և վա զեց մոր մոտ։ Վա զե լիս չն
կա տեց ճա նա պար հին պառ կած շա նը։ Շու նը 
ջուր խնդ րեց, և աղ ջի կը կա տա րեց նրա կամ
քը, և կու ժը տեղ նու տե ղը ար ծաթ դար ձավ։ 
Հե քի ա թը տրա մա բա նա կան լու ծում ու նի. լա
վու թյունն ան պա տաս խան չի մնում։

 Մայ րը հրա ժար վեց առա ջի նը ջուր խմել.
 −Աղ ջի՛կս, նախ դու խմի՛ր, գի տեմ՝ շատ 

ծա րավ ես։ 
Ա սե լուն պես ար ծա թե կու ժը ոս կի դար

ձավ։ Աշա կերտ նե րը հի շում են հայտ նի 
խոս քը. « Ջու րը փոք րին, խոս քը՝ մե ծին»։ 
Աշան փոր ձեց մի կում անել, լս վեց մու րաց
կա նի ձայ նը, որը ջուր   էր խնդ րում։ Այս ան
գամ լա վու թյու նը բազ մա պատկ վեց. յոթ 
ադա մանդ ներ հայտն վե ցին կժի մեջ, սա ռը 
ջուրն սկ սեց աղ բյու րի պես հոր դել։ Աշա
կերտ նե րը եզ րա կաց նում են, որ բա րու
թյունն   է փր կում աշ խար հը...

Հե քի ա թի բուն բո վան դա կու թյու նը և բնա
գի րը լավ ու սում նա սի րե լուց, ան հրա ժեշտ 
բա ցատ րու թյուն ներ և մեկ նա բա նու թյուն ներ 
տա լուց հե տո ան դրա դարձ եմ կա տա րում.

« Հե տաքր քի՞ր դաս   էր այ սօր»։
Լ սում եմ նրանց պա տաս խան նե րը այ

սօր վա դա սի մա սին և ոգ ևո րում նրանց, որ 
նման հե տաքր քիր դա սեր   էլի կու նե նանք։ 
Ար ձա գան քում եմ ամեն մի աշա կեր տի առա
ջադ րած պա տաս խա նին։ Անհ րա ժեշտ   է 
խրա խու սել աշա կեր տի՝ սե փա կան տե սա
կետ նե րը հիմ նա վո րե լու մի տու մը։ 

Հանձ նա րա րում եմ տա նը գրել փոք րիկ 
շա րադ րու թյուն «Ե թե ես լի նե ի Աշան» վեր
նագ րով։

Ս ՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ այս 
տե սա կը՝ շա րադ րու թյու նը գրե լու գոր ծըն թա
ցը նաև դաս տի ա րա կու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց   է. աշա կեր տին սո վո րեց նում   է մտա
ծել և գնա հա տել տե սա ծը, լսա ծը, զար գաց
նում   է խոս քի մեջ սե փա կա նը, ինք նու րույ նը 
ներդ նե լու ձգ տում։ 

Ան պայ ման կս տու գեմ շա րադ րու թյուն
նե րը և աշա կերտ նե րի դա տո ղու թյուն նե րը 
կփոր ձեմ օգ տա գոր ծել հա ջորդ օր վա դա սը 
պլա նա վո րե լիս։ Կեր պար վես տի դա սին (ո րը 
նույն պես ես եմ դա սա վան դում) մենք մի ա
սին կն կա րենք հե քի ա թի մեզ դուր եկած հե
րոս նե րին և դր վագ նե րը։
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ИЗ ОПЫ ТА МО ЕЙ РА БО ТЫ ПО СКАЗ КАМ 
К. БА КУНЦ

Ве ли ко учеб новос пи та тель ное зна че ние сказ ки.
Сказ ка соз дает од но це лое единст во, ко то рое сво ими ве ли ко леп ны ми под роб нос тя ми, но

род ним язи ком, фра зе о ло гиз ма ми и язи ко вым мш ле ни ем  восп ро из во дит ся в по мя ти де тей.
Од ним из глав них за дач род но го язи ка яв ля ет ся раз ви тие ре чи уча щих ся, воз мож ность 

соз да ния но во го.
О на спо собст ву ет обес пе че нию твор чес ко го на ча ла.

FROM MY EXPERIENCE OF TEACHING TALES 
K. BAKUNC

The tale is of a great educationalupbringing importance. It creates a harmonious unity, along 
with beautiful details, folk speech, idioms and linguistic thinking, which easily absorbs into the 
child’s memory. One of the most important problems in teaching the mother tongue is the devel
opment of the student’s speech and the creation of something new. It contributes to the provision 
of a creative environment.
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ԳՈՒՐ ԳԵՆ ԲԵԳ ԼԱՐՅԱՆ

ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ 
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
 Ներ կա պայ ման նե րում կր թու թյան, այդ 

թվում նաև ֆիզ կուլ տու րային կր թու թյան հա
մա կար գի ար դի ա կա նա ցու մը պա հան ջում   է 
ար մա տա կան վե րա կա ռու ցում, ո րի ա ռաջ
նային բա ղադ րիչ նե րից   է հան րակր թա կան 
դպ րո ցում « Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար
կայի բո վան դա կու թյան նո րո վի ի մաս տա
վո րու մը: Դպ րո ցա կան նե րի ժա մա նա կա կից 
ֆիզ կուլ տու րային կր թու թյան բո վան դա կու
թյու նը կողմ նո րոշ ված   է դե պի այն գա ղա
փա րը, որ դպ րո ցի շր ջա նա վար տը պետք   է 
կյանք մտ նի ոչ մի այն բա վա րար ֆի զի կա
կան պատ րաստ վա ծու թյամբ, այլև ու նե նա 
բա վա կա նա չափ գի տե լիք ներ ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ո լոր տից, ճա նա չի սե փա կան 
մար մի նը և տի րա պե տի դրա հետ աշ խա տե
լու մե թոդ նե րին, ծա նոթ լի նի ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման ու ամ րապնդ ման, օր գա նիզ մի 
օր գան հա մա կար գե րի ֆունկ ցի ո նալ հնա
րա վո րու թյուն նե րի բարձ րաց ման ու ղի նե
րին ու ե ղա նակ նե րին, կա րո ղա նա կազ մա
կեր պել և գրա գետ ան ցկաց նել ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րով պա րապ մունք ներ [5, 
143]: Դպ րո ցա կան ֆի զի կա կան կուլ տու րան 
այ սօր պա տաս խա նա տու   է ա շա կերտ նե րի 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վոր ման հա մար: 
Այս կողմ նո րո շու մը կեն սա կան ան հրա ժեշ
տու թյուն   է Հա յաս տա նի ներ կայիս սերն դի 
հա մար՝ ը նդ դեմ հա մակ արգ չայ նաց ման, 
թմ րա մո լու թյան, ալ կո հո լի և ծխա խո տային 
կախ վա ծու թյան ա ճող վտան գի:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դպ րո ցա կան 
պա րապ մունք ներն ա շա կեր տի մեջ դաս
տի ա րա կում են ի նք նու րույ նու թյան, ի նք
նաքն նա դա տու թյան, ի նք նա վեր լու ծու թյան, 
ի նք նագ նա հատ ման, ի նք նա  կա տա րե լա
գործ ման և ի նք նավս տա հու թյան ձգ տում: 
Ա շա կերտ նե րը սո վո րում են գնա հա տել ժա
մա նա կը, ճիշտ կազ մա կեր պել օր վա ռե ժի
մը, ա ռանց ո րի ան հնար   է պատ կե րաց նել 
յու րա քանչ յուր մար դու բնա կա նոն կյան քը: 

Չա փա զանց կար ևոր   է, որ սո վո րող նե րը 
հաս կա նան օր գա նիզ մի վրա կա տար վող 
վար ժու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան ու նշա նա
կու թյան մա սին և դրա հի ման վրա ըն կա լեն 
տար բեր շար ժում նե րի յու րաց ման մի ջոց նե
րը: Հենց այդ տեղ   է նշ ված կա րո ղու թյուն նե
րի ձևա վոր ման ու ղին: Դպ րո ցա կան նե րին 
ան հրա ժեշտ   է ոչ մի այն ու սու ցա նել այս կամ 
այն կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը, 
այլև պար տա դիր՝ ի նչ պես սո վո րել: Ի վեր
ջո ա ռանց ու սուց չի և ա շա կեր տի հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան դրան հաս նելն ան հնար   է 
[1, 67]:

 Հետ ևա բար, հան րակր թա կան դպ րո ցում 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ման կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցի մո դեռ նաց ման կար ևո
րա գույն պայ ման նե րից   է պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում ու սուց չի և ա շա կեր տի հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյու նը, ի նչ պես նաև ու սուց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի ան ցու մը 
դե պի մար դա սի րու թյան և ա զա տա կա նաց
ման, ո րոնք ի րա կա նաց վում են սո վո րող նե
րի փոր ձի և նվա ճում նե րի մա կար դա կին, 
նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րին և հա կում
նե րին հա մա պա տաս խան: Ժա մա նա կա կից 
դպ րո ցում « Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար
կայի բո վան դա կու թյու նը պետք   է բխի հետ
ևյալ սկզ բունք նե րից.

1.  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան պետք   է 
բա վա րա րի հա սա րա կու թյան պա հանջ
մունք նե րը ա շա կերտ նե րի բազ մա կող մա նի 
ֆի զի կա կան զար գաց ման գոր ծում:

2.  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան պետք   է 
կի րառ վի որ պես մար դու ա ռողջ կեն սա
կեր պի կազ մա կերպ ման, ա ռող ջու թյան ամ
րապնդ ման և եր կա րա կե ցու թյան պահ պան
ման մի ջոց:

3.  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան պետք   է 
նպաս տի ա շա կեր տի ֆի զի կա կան զար գաց
ման կա րո ղու թյան ձևա վոր մա նը, հնա րա վո
րու թյուն ըն ձե ռի ակ տի վո րեն ներգ րավ վե լու 
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բազ մա զան աշ խա տան քային, ֆիզ կուլ տու
րային− մար զա կան և մշա կու թային մի ջո ցա
ռում նե րին:

4.  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան պետք   է 
ձևա վո րի ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ, կա րո
ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ՝ ի նք նու րույն 
պա րապ մունք նե րի կազ մա կերպ ման և ան
ցկաց ման, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի վար ման, 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի մշակ
ման և մարմ նա կազ մու թյան ձևա վոր ման 
հա մար:

5.  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան պետք   է 
զար գաց նի մտա ծո ղու թյու նը, ծա նո թաց նի 
մի ջանձ նային շփում նե րին, դաս տի ա րա կի 
հար գանք սե փա կան ան ձի և շր ջա պա տի 
նկատ մամբ, հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի ի նք
նաար տա հայտ ման հա մար և նպաս տի ան
հա տի ի նք նա կա յաց մա նը: 

Այս ա մե նից կա րե լի   է եզ րա կաց նել, թե 
որ քան կար ևոր   է ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի դե րը դպ րո ցա կան նե րի ան հա տա կա
նու թյան, նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րի և 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր ման, շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րի և հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան ո րակ նե րի 
կա տա րե լա գործ ման, ա շա կերտ նե րի ա ռող
ջու թյան ամ րապնդ ման և հի վան դու թյուն
նե րի կան խար գել ման գոր ծում: Այսպ սի ով՝ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րան ֆի զի կա կա նի և 
հոգ ևո րի զար գա ցումն   է մար դու մեջ: Այն մի
ա ժա մա նակ և՛ ապ րե լաձև   է, և՛ ան հա տա կա
նու թյան լի ար ժեք զար գաց ման մի ջոց: 

Ուս տի հան րակր թա կան դպ րո ցի ծրագ
րե րի կա ռուց ված քում ֆի զի կա կան կուլ տու
րան պետք   է ա ռա ջա տար տեղ զբա ղեց նի այլ 
ա ռար կա նե րի կող քին՝ նպաս տե լով ը նդ հա
նուր ման կա վար ժա կան կար ևոր խն դիր նե րի 
լուծ մա նը: Ֆի զի կա կան կուլ տու րան պետք   է 
հան դես գա ոչ մի այն որ պես ու սում նա կան 
ա ռար կա, այլև դառ նա կեն սա կերպ ե րե խա
նե րի հա մար: Այդ նպա տա կի ի րա գործ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ   է նո րաց նել ման կա
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ա վան դա կան 
ձևե րը, մե թոդ ներն ու ե ղա նակ նե րը, ո րոնց 
կի րառ մամբ ֆի զի կա կան կուլ տու րան դպ րո
ցա կան կր թու թյան մեջ կմ նա մի այն որ պես 
ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան գոր ծըն
թաց և դպ րո ցա կան նե րի ա ռող ջու թյան ամ
րապնդ ման մի ջոց: Լու ծե լով շար ժո ղա կան 

կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր ման և շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րի մշակ ման ա վան դա կան խն դիր նե րը՝ 
շատ ու սու ցիչ ներ հա ճախ մո ռա նում են ա շա
կերտ նե րի մեջ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն
նե րով պա րապ մունք նե րի և ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի դա սե րի նկատ մամբ դրա կան 
վե րա բեր մունք և հե տաքրք րու թյուն ձևա վո
րե լու մա սին: Այդ ա մե նը պետք   է կա տար վի 
հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն նե րի հա ղորդ
մամբ, խիստ աշ խա տա կար գե րից հե ռաց
մամբ, դա սի հու զա կան հա գեց վա ծու թյան 
բարձ րաց մամբ, կի րառ վող մի ջոց նե րի և մե
թոդ նե րի բազ մա զա նու թյամբ:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չի և 
ա շա կերտ նե րի միջև գործ նա կան շփու մը 
կազ մա կեր պե լու և դրա դաս տի ա րակ չա
կան ազ դե ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ   է գտ նել հա մա պա տաս խան 
սահ մա նը [8, 230]: Նախ և ա ռաջ, ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի ժա մա նա կա կից դա սի 
ըն թաց քում պետք   է ի րա կա նաց վի սո վո րող
նե րի և ու սու ցիչ նե րի հա մա տեղ ստեղ ծա
գոր ծա կան ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն: 
Ֆիզ կուլ տու րային ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե
ու թյու նը խթան վում   է տա րա տե սակ խն դիր
նե րի ա ռա ջադր մամբ, ո րոնք սո վո րող նե րը 
լու ծում են հա մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց
քում: Ու սուց չի գլ խա վոր խն դիր նե րից   է սո
վո րող նե րի դր դա պատ ճա ռա յին մի ջա վայ րի 
ստեղ ծու մը [2, 67], [6, 172]: Գաղտ նիք չէ, որ 
դպ րո ցա կան նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան գոր ծըն թա ցում մի այն դրա կան դր
դա պատ ճառ նե րի դեպ քում կա րե լի   է ա կն
կա լել շո շա փե լի ար դյունք ներ [4, 111]:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի յու րա քան չյուր 
ու սու ցիչ պետք   է լավ գի տե նա, որ ժա մա նա
կա կից դա սը կողմ նո րոշ ված   է սո վո րող նե րի 
հան դեպ ան հա տա կան մո տեց մամբ, որ տեղ 
մեծ ու շադ րու թյուն   է դարձ վում յու րա քան
չյուր դպ րո ցա կա նի հո գե բա նա կան, ին տե
լեկ տո ւալ և շար ժո ղա կան բա ղադ րիչ նե րին 
[7, 15–13]: Նման մո տե ցու մը թույլ   է տա լիս 
լի ար ժեք լու ծել ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան ա ռջև դր ված ժա մա նա կա կից խն դիր
նե րը: Այս տեղ գլ խա վո րը բո լո րին միև նույն 
պա հանջ ներ ա ռա ջադ րե լը չէ, այլ, որ պես 
կա նոն, հար կա վոր   է դրս ևո րել ման կա վար
ժա կան մո տե ցում` ան դա դար ու շադ րու թյուն 
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դարձ նել ա շա կեր տի ան ձի, նրա հնա րա վո
րու թյուն նե րի և հա կում նե րի, բնա կան տվյալ
նե րի և պատ րաս տու թյան վրա: Ը նդ ո րում՝ 
ժա մա նա կա կից դա սը կողմ նո րոշ ված   է ոչ 
մի այն դե պի ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյա
նը, այլ նաև ֆի զի կա կան զար գաց մա նը, սո
վո րող նե րի ան ձնա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րին, նրանց կող մից ու սում նա կան նյու թի 
ան հա տա կան ըն կալ մա նը [3, 214]: 

Ու սուց չի մաս նա գի տա կան վար պե
տու թյան վառ ա պա ցույց   է մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման տա
րա տե սակ կա պե րի կի րա ռու մը: Նրա պրո
ֆե սի ո նալ վար պե տու թյան հա ջորդ կար ևոր 
ցու ցա նիշն   է ման կա վար ժա կան հա ղոր
դակ ցու թյու նը, ո րը են թադ րում   է աշ խա տե
լու կա րո ղու թյուն, ի նչ պես դա սա րա նային և 
մար զա կան խմ բե րի հետ, այն պես   էլ սո վո
րող նե րի մեծ խմ բե րի հետ զանգ վա ծային 
մար զա կան մի ջո ցա ռում նե րի, ա ռող ջու թյան 
օ րե րի, մար զա կան տո նե րի և ե րե կույթ նե րի 
ան ցկաց ման ժա մա նակ: Ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի ու սուց չի բազ մաբ նույթ գոր ծու նե
ու թյան մեջ կա րող ե նք ա ռանձ նաց նել նրա 
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի չորս գոր
ծա ռույթ՝ կա ռու ցո ղա կան, հա ղոր դակ ցա
կան, կազ մա կերպ չա կան և ճա նա չո ղա կան: 
Ներ կա յումս ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու
ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հիմն ված   է այն
պի սի կար ևո րա գույն խն դիր նե րի լուծ ման 
վրա, ի նչ պի սիք են ա շա կեր տի ֆի զի կա կան 
և հոգ ևոր կա տա րե լա գործ ման ար ժե հա մա
կար գի ձևա վո րու մը, ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րի և ը նտր ված մար զաձ ևի կա նո նա
վոր պա րապ մունք նե րի պա հանջ մունք նե րի 
ամ րապն դու մը, բա րո յա կան և կա մային 
հատ կա նիշ նե րի դաս տի ա րա կու մը, մար
դա սի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո
րու մը և ա շա կերտ նե րի ու ման կա վարժ նե րի 
միջև հա ղոր դակց ման փոր ձի ձեռք բե րու մը:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցի չը, ով 
օ ժտ ված   է ման կա վար ժա կան բարձր կուլ
տու րայով, աշ խա տում   է ի նք նա կա տա րե լա
գործ վել՝ սե փա կան ան ձի ի նք նակր թու թյան 
մի ջո ցով՝ հան դի սա նա լով ա շա կերտ նե րի 
դաս տի ա րա կու թյան կար ևոր մի ջոց: Այս 
ո ւղղ վա ծու թյամբ շար ժու մը ֆի զի կա կան 
կուլ տու րան դարձ նում   է ան հա տի մշ տա պես 
կա տա րե լա գործ ման մի ջոց, ի նչ պես ե րե
խայի, այն պես   էլ ու սուց չի հա մար: 

Այս պի սով՝ դպ րո ցա կան նե րի հետ տար
վող աշ խա տանք նե րում ան հրա ժեշտ են նոր 
մո տե ցում նե րի, հայե ցա կար գե րի և բո վան
դա կային ձևե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո
նում ներ: 

Ըստ այդմ, հան րակր թա կան դպ րոց նե
րի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցիչ նե րի 
գլ խա վոր խն դիր նե րից   է ա շա կերտ նե րի 
դրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի նկատ մամբ: Այս խնդ րի 
լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ   է օգ տա գոր ծել 
հա սա նե լի ե ղա նակ նե րի և մե թոդ նե րի ո ղջ 
բազ մա զա նու թյու նը, ո րոնք, ը նդ հա նուր առ
մամբ, պետք   է ո ւղղ ված լի նեն դպ րո ցա կան
նե րի շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան բարձ
րաց մա նը: 

Ա շա կերտ նե րի ակ տի վու թյու նը ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի դա սե րին պայ մա նա վոր
ված   է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, ո րոն ցից ե ն՝ 

• դա սի խն դիր նե րի ճիշտ հար ցադ
րու մը, 

• բա րեն պաստ հու զա կան մթ նո լոր տի 
ստեղ ծու մը, 

• օպ տի մալ բեռն վա ծու թյու նը դա սա
ժա մին:

 Բա րեն պաստ հու զա կան մթ նո լոր տի 
ստեղ ծումն ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն: 
Որ պես կա նոն, այն ձևա վոր վում   է մինչև դա
սի սկիզ բը և պետք   է պահ պան վի ո ղջ դա սի 
ըն թաց քում, սա կայն հու զա կան մթ նո լոր
տը պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում կա րող   է 
փո փոխ վել: Դա կախ ված   է ա շա կերտ նե
րի ի նք նազ գա ցո ղու թյու նից, « Ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա» ա ռար կայի և, մաս նա վո րա պես, 
կա տար վող ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի 
հան դեպ նրանց վե րա բեր մուն քից, կոնկ րետ 
դա սի նկատ մամբ հե տաքրքր վա ծու թյու նից, 
ի նչ պես նաև ու սուց չի ան ձի, նրա մաս նա
գի տա կան վար պե տու թյան մա կար դա
կից: Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սը միշտ 
պարգևում   է ու րա խու թյուն և բա վա րար վա
ծու թյան զգա ցում: Ե թե ա շա կերտ նե րը մշ
տա կան շարժ ման մեջ են և չեն ձանձ րա նում 
նս տա րան նե րին նս տած, ե թե ու սուց չին տես
նում են լավ տրա մադ րու թյամբ, ըն կա լում 
են նրա կա տակ նե րը, ա պա ա կն հայ տո րեն 
զգում են ի րենց աշ խա տան քի ա րդ յունք նե
րը: Շատ կար ևոր   է, որ ու սուց չի խս տու թյու
նը, գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշգր տու թյունն ու 
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հս տա կու թյու նը հեր թա գայ վեն ժպիտ նե րով, 
հա ջո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե
րին խրա խու սե լով, ի սկ ան հա ջո ղու թյուն նե
րի դեպ քում՝ նրանց քա ջա լե րե լով:

Գո յու թյուն ու նեն դա սը հե տաքր քիր վա
րե լու տար բեր ե ղա նակ ներ.

• օգ տա գոր ծել ժա մա նա կա կից ման
կա վար ժա կան և տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գի ա ներ,

•  կի րա ռել պա րապ մունք նե րի ը նդ
հա նուր, շր ջա նաձև կամ խմ բային կազ մա
կերպ ման ձևեր,

•  նե րա ռել ֆի զի կա կան վար ժու թյուն
նե րի նոր ձևեր,

•  փո խել դա սի ի րա վի ճա կային պայ
ման նե րը (օ րի նակ՝ մար զաս րա հից տե ղա
փոխ վել բա ցօ թյա մար զահ րա պա րակ), 

• կի րա ռել խա ղային և մր ցակ ցային 
մե թոդ ներ, մար զա խա ղեր և շար ժա խա ղեր՝ 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը բարձ րաց նե
լու և ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե րից բա
վա կա նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով:

 Շար ժա խա ղը կրտ սեր տա րի քի դպ րո
ցա կան նե րի հա մար ոչ մի այն զվար ճանք   է, 
այլև զար գաց ման մի ջոց: Շար ժո ղա կան ակ
տի վու թյան դրս ևո րում ներ պա հան ջող խա
ղե րի օգ նու թյամբ ա շա կերտ նե րը յու րաց նում 
են շար ժում նե րի ռա ցի ո նալ ձևե րի կա նոն
ներն ու չա փա նիշ նե րը, զար գաց նում են 
բա րո յա կա մային հատ կա նիշ նե րը, մշա կում 
շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն  նե րը և հա
ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի հետ կար ևոր   է դա սե րի 
ըն թաց քում կի րա ռել սյու ժե տային խա ղեր, 
ը նդ ո րում՝ ու սու ցի չը, ա շա կերտ նե րի գոր
ծու նե ու թյան հա մար ո րո շա կի խա ղային 
սյու ժե ստեղ ծե լով, դա սի բո վան դա կու թյան 
մեջ ը նդ գր կում   է ծրագ րային ու սում նա կան 
նյու թը: Կի րա ռե լով այս մե թո դը՝ ու սու ցի չը 
նույն պես պետք   է դառ նա խա ղի մաս նա
կից, հա վա տա իր ստեղ ծած կեր պար նե րի 
ի րա կան լի նե լուն և կա տա րի սյու ժե ին հա
մա պա տաս խան դե րը: Բարձր դա սա րան նե
րում ան հրա ժեշտ   է կի րա ռել մար զա խա ղեր, 
ո րոնք ա ռանձ նա նում են ա ռա վել մեծ ի րա
տե սու թյամբ: Դրանք սկզբ նա կան շր ջա նում 
կա րող են լի նել պար զեց ված կա նոն նե րով, 
այ նու հետև՝ լի ո վին հա մա պա տաս խա նե լով 
ի րա կան պա հանջ նե րին: Մր ցակ ցային մե

թո դի հիմ քը կազ մում   է մր ցում նե րի, մր ցակ
ցու թյան ռա ցի ո նալ կազ մա կերպ ված գոր
ծըն թա ցը, պայ քա րը ա ռաջ նու թյան և բարձր 
նվա ճում նե րի հա մար: Ա շա կեր տը մր ցում   է 
ոչ մի այն ու րիշ նե րի, այլև ի նքն իր հետ՝ ձգ
տե լով գե րա զան ցել սե փա կան մար զա կան 
ար դյուն քը կամ նա խա պատ րաս տա կան 
վար ժու թյուն նե րի ցու ցա նիշ նե րը: Մր ցակ
ցային մե թոդն ու ժե ղաց նում   է ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը և նպաս
տում   է օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ո նալ հնա րա վո
րու թյուն նե րի ա ռա վե լա գույն դրս ևոր մա նը՝ 
դրա նով նպաս տե լով դրանց զար գաց մա նը: 
Շար ժա խա ղե րի և թի մային մար զաձ ևե րի 
պա րապ մունք նե րը ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
դա սե րին զար գաց նում են մի աս նա կա նու
թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան ո գին: 

Այս պի սով՝ ֆի զի կա կան կուլ տու րան՝ 
որ պես ը նդ հա նուր մշա կույ թի մաս, նպաս
տում   է դպ րո ցա կան նե րի զար գաց մա նը և 
նա խա պատ րաս տում   է նրանց հե տա գա 
ի նք նու րույն կյան քին, ի սկ սպոր տը « կյան քի 
դպ րոց»   է, քա նի որ սպոր տում սո վո րում են 
ոչ մի այն խա ղալ՝ մար զա կան գոր ծու նե ու
թյան այս կամ այն ձևում, այլև ին տեգր վում 
են թի մային և հա մա տեղ աշ խա տան քում, 
սո վո րում են պարտ վել և հաղ թել, մշա կել 
մար տա վա րու թյուն և գոր ծե լա կերպ, կա ռու
ցել հա րա բե րու թյուն ներ մր ցա կից նե րի և թի
մա կից նե րի հետ, կա րո ղա նում են ըն դու նել 
ի նք նու րույն ո րո շում ներ ոչ մի այն խա ղի մեջ, 
այլև կյան քում: Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
և սպոր տի պա րապ մունք նե րը ձևա վո րում 
են ա ռողջ պատ վախնդ րու թյուն, սե փա կան 
ար ժա նա պատ վու թյան զգա ցում, հար վածն 
ըն դու նե լու կա րո ղու թյուն (ը նդ ո րում՝ ոչ մի
այն մար զա դահ լի ճում), ա րթ նաց նում են ազ
նիվ մր ցակ ցու թյան ո գի, ո րն ա ռանձ նա պես 
կար ևոր   է ժա մա նա կա կից ա ճող սերն դի 
հա մար: Դպ րո ցա կան ֆի զի կա կան կուլ տու
րան հիմք   է ան հա տա կան այն պի սի հատ
կա նիշ նե րի ձևա վոր ման հա մար, ի նչ պի սիք 
են աշ խա տա սի րու թյու նը, լա վա տե սա կան 
ակ տի վու թյու նը, մյուս նե րից հետ չմ նա լու 
ձգ տու մը: Այն ար դյու նա վետ մի ջոց   է դպ րո
ցա կան նե րի կա ռու ցո ղա կան, ստեղ ծա գոր
ծա կան   է ներ գի ան բա ցա հայ տե լու և ճիշտ 
ո ւղ ղոր դե լու հա մար: Ը նդ ո րում՝ ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ու սուց չի վար քա գի ծը, գի տե լիք
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նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը և ան ձնա կան օ րի
նակն ա շա կերտ նե րի հա մար ա վե լի կար
ևոր կողմ նո րո շիչ ներ են, քան խրատ ներն 
ու հոր դոր նե րը: Ե թե ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի ու սու ցի չը կա րո ղա նա սո վո րող նե րի 
մեջ ձևա վո րել մշ տա պես ի նք նակրթ վե լու և 
ի նք նա կա տա րե լա գործ վե լու պա հանջ մունք, 
ա պա նրանց հա մար հեշտ կլի նի ճա նա չել 
և ըն դու նել սո ցի ա լա կան այն պի սի հաս կա
ցու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են ըն կե րու թյու նը, 
ի րա վա հա վա սա րու թյու նը, հա մախմբ վա ծու
թյու նը, ար դա րու թյու նը, գե ղեց կու թյու նը, հե
տաքր քիր կյան քի ի րա վուն քը, ա զա տու թյու
նը և եր ջան կու թյու նը:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի յու րա քան չյուր 
դաս սո վո րող նե րի հա մար պետք   է լի նի բաց, 
ճա նա պար հոր դու թյուն դե պի շար ժում նե րի 

հրա պու րիչ աշ խարհ, որ տեղ դպ րո ցա կան
նե րը սկ սում են ճա նա չել ի րենց օր գա նիզ
մը, յու րաց նում են շար ժո ղա կան գոր ծու
նե ու թյան տա րա ծա կան, ժա մա նա կային, 
դի նա միկ, ու ժային և ռիթ միկ բնու թագ րում
նե րը, սո վո րում են հեշտ կա ռա վա րել ի րենց 
շար ժում նե րը, ար դյու նա վետ լու ծել տար
բեր շար ժո ղա կան խն դիր ներ, հա մե մա տել 
ի րենց շար ժո ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 Վեր ջա պես կար ծում ե նք, որ ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան վե րա կա ռուց ման 
հիմ նա կան ո ւղ ղու թյու նը հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի վե րա կողմ նո րո շումն   է դպ րո  ցա կան նե
րի ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյու նից դե պի 
ֆիզ կուլ տու րային կր թու թյուն:
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Г. БЕГЛАРЯН

В статье рассматриваются вопросы физического воспитания школьников, определяются 
особенности деятельности учителей физической культуры в современных условиях. 
Предлагаются новые методы преподавания физической культуры, которые направлены 
не только на улучшение физической подготовки детей, но и на выявление и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, а также ряда социальных способностей, таких 
как самоанализ, самокритика и самооценка.
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MODERN APPROACH TO PHYSICAL EDUCATION TEACHER’S PROFESSIONAL 
ACTIVITIES

G. BEGLARYAN

The paper discusses the issues of Physical Education of schoolchildren, clarifies the peculiar
ities of Physical Education teacher in contemporary conditions. New approaches of the teaching 
of Physical Education are offered, not only to the improvement of the physical fitness of children, 
but also to the discovery and development of intellectual, creative, self–criticism, self–analysis, 
self–assessment and a range of social abilities of schoolchildren.
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 ԼԻ ԼԻԹ ՄԱՄ ՐԵՅԱՆ 

ԳՈՅԱ ԿԱ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
 Նե րա ծու թյուն
Ս խալ չի լի նի, ե թե ա սենք, որ այ սօր ման

կա վար ժը և ման կա վար ժու թյու նը կանգ նած 
են լուրջ խն դիր նե րի ա ռաջ:

 Մեր օ րե րում դպ րոցն ու կր թա կան հա
մա կար գը, այս պես կոչ ված, բա րե փո խում
նե րի շր ջա նում են: Փո փոխ վել են ծրագրե
րը, դպ րո ցը կար ծես թե կանգ նել   է նոր 
հիմ քե րի վրա:

 Հիմ նա կան դպ րո ցում հայոց լեզ վի ու
սուց ման հիմ քում դր ված   է ու սում նա կան– 
ճա նա չո ղա կան խն դիր նե րի լու ծու մը, ի սկ 
ա վագ դպ րո ցի հիմ նա կան նպա տա կադ
րում նե րը պի տի լի նեն սո վո րող նե րի հե տա
զո տա կան−ս տեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի, լեզ վազ գա ցո ղու թյան, լեզ վա կան 
մտա ծո ղու թյան և տրա մա բա նու թյան շա րու
նա կա կան զար գա ցումն ու ամ րապն դու մը:

Դպ րո ցի ներ կա փու լում, ե րբ պա հանջ
վում   է ու սու ցու մը ա մեն կերպ կա պել կյան
քի հետ,   է ՛լ ա վե լի հրա մա յա կան   է դառ նում 
խոս քի զար գաց ման, բա ռա պա շա րի հարս
տաց ման հար ցը: 

Մեր` ու սու ցիչ նե րիս, խն դի րը չպետք   է 
լի նի մի այն ա կա դե մի ա կան գի տե լիք նե րի 
հա ղոր դու մը: Ա շա կեր տը դրանք ստա ցել   է 
դեռևս մի ջին դպ րո ցում:

« Գո յա կա նի ու սու ցու մը», ի նչ պես նաև 
այլ թե մա նե րի վե րա բե րյալ զա նա զան մե
թոդ նե րով ի րա կա նաց վող գործ նա կան աշ
խա տանք նե րը նպաս տում են դե ռա հա սի 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, զար գաց
մա նը:

 Միև նույն թե մայի ու սուց ման տար բե րա
կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հիմ նա կան 
և ա վագ դպ րոց նե րում

Ա վագ դպ րո ցում կար ևոր վում են լեզ վա
կան նյու թի ի մաս տա վոր ված և գի տակց ված 
յու րա ցու մը, տեքս տային աշ խա տան քի ըն
թաց քում դրանց հայտ նա բե րու մը և ի նք նու
րույն խոս քի մեջ դրանց` տե սա կան ա ռու մով 
հիմ նա վոր ված գոր ծա ծու թյու նը: 

 Զար գաց ման ո րո շա կի փու լում գտն վող 
սո վո րող նե րի հա մար տե սա կան գի տե լիք նե
րի ըն կա լու մը, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու

թյուն նե րի ձևա վո րումն ա վե լի ար դյու նա վետ 
կլի նի, ե թե կի րառ վող նյու թերն ու քն նարկ
վող գա ղա փար նե րը հիմն ված լի նեն դա սա
րա նում ձեռք բե րած ո րո շա կի փոր ձի, ոչ թե 
բա նա վոր հրա հանգ նե րի վրա: 

Ս րանք դի տար կում ներ են, ո րոնք հս տա
կո րեն ար տա ցո լում են սո վո րո ղա կենտ րոն 
ու սում նա ռու թյան բո վան դա կու թյու նը:

 Տեքս տային ի նք նու րույն աշ խա տան քի 
շնոր հիվ ի րա կա նա նում   է ճա նա չո ղա կան 
ակ տիվ գոր ծըն թա ցը, ըն դար ձակ վում   է սո
վո րո ղի աշ խար հա յաց քը:

Ու սու ցա նե լով գո յա կան և ցան կա ցած 
ու րիշ խոս քի մաս` մի տում ու նենք ստա ցած 
գի տե լի քը կի րա ռել գործ նա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար:

 Հայոց լե զու և հայ գրա կա նու թյուն դա
սա վան դող ու սու ցիչ նե րի ա ռջև դր ված են 
ո րո շա կի պա հանջ ներ1:

 Հաշ վի առ նե լով պե տա կա նո րեն հաս
տատ ված ա ռար կա յա կան չա փո րոշ չի և 
ծրագ րի պա հանջ նե րը՝ ա շա կերտ նե րի ու նա
կու թյուն նե րը, մտա ծո ղու թյան ո րա կը՝ ու սու
ցի չը պետք   է կազ մի ու սում նա կան պլան ներ:

Հ րա տապ խն դիր   է նաև դա սա վանդ ման 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի ու սում նա սի րու
թյու նը և գործ նա կան կի րա ռու թյու նը: 

Այս տեղ   է, որ գի տե լի քի ձեռք բե րու մը զու
գակց վում   է մար դուն ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա
կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հետ:

Այս պի սով՝ ա շա կեր տը սո վո րում   է մաս
նակ ցել հա սա րա կա կան կյան քում կա
տար վող տե ղա շար ժե րին, վարժ վում   է 
հա մա գոր ծակ ցու թյան, ար դյու նա վետ 
շփում նե րին, հա ղոր դակց վում   է մարդ կանց 
հետ և խմ բային հա մա տեղ աշ խա տան քով 
նա խա պատ րաստ վում   է բա րիք ստեղ ծե լու:

Խ րա խու սե լի չէ ա շա կեր տի կրա վո րա
կան դե րը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում: Նա 
ու սում նա ռու թյան գոր ծուն մաս նա կիցն   է: 
Ի նքն   է ձգ տում ի նք նա դաս տի ա րա կու թյան, 
ի հար կե ու սուց չի խե լա միտ և ո ւղ ղոր դող ղե
կա վա րու թյամբ: 

1  Բաշխման  նյութեր,  Հանրակրթության  պետական  և 
առարկայական չափորոշիչներ, Եր., 2010:
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 Գո յա կան ու սու ցա նե լիս ա վագ դպ րո ցում 
նախ պետք   է նշել գո յա կա նի ա ռաջ նային 
դիր քը ան վա նա կան բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րում: Ե թե գո յա կա նը ան վա նա կան 
կա պակ ցու թյուն նե րում ա ռաջ նային բառ   է 
(լ րա ցյալ), և հատ կա նիշ ցույց տվող բա ռե
րը որ պես լրա ցում դր վում են նրա վրա (մեծ 
քա ղաք, կար միր վարդ), ա պա, ե րբ հատ կա
նի շի ի մաս տով գո յա կան   է ձևա վոր վում, այն 
ևս բա ռա կա պակ ցու թյան մեջ հան դես   է գա
լիս որ պես ա ռաջ նային բառ, ի նքն   է ըն դու
նում լրա ցում (հա ճե լի կարմ րու թյուն): Դրա 
հետ մի ա սին այդ պի սի բա ռե րը ձեռք են բե
րում գո յա կա նի նաև մյուս քե րա կա նա կան 
հատ կա նիշ նե րը` թիվ, հո լով և այլն1:

 Բա ցի բուն ա ռար կա ցույց տվող գո յա
կան նե րից՝ կան այդ խոս քի մա սի մեջ մտ նող 
մեծ քա նա կու թյամբ այն պի սի բա ռեր, ո րոնք 
ցույց են տա լիս ոչ թե նյու թա կան ա ռար կա, 
այլ ա ռար կա յաց ված հաս կա ցու թյուն ներ 
(ժա մա նակ, զգաց մունք, հա րա բե րու թյուն
ներ, վե րա բեր մունք): 

Որ պես խոս քի մաս` գո յա կա նը չու նի 
ձևային այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ո րը հա
տուկ լի ներ մի այն ի րեն և, մա նա վանդ, բո
լոր գո յա կան նե րին, ո րով և տար բեր վեր այլ 
խոս քի մա սե րից, հա կադր վեր նրանց: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան ձևային, կա ռուց
ված քային ո րոշ հատ կա նիշ ներ, ո րոն ցով 
կա րե լի   է բնու թագ րել գո յա կան նե րի գո նե 
մի մա սը: Որ պես այդ պի սի հատ կա նիշ ներ 
հան դես են գա լիս գո յա կա նա կերտ ա ծանց
նե րը: Կան ա ծանց ներ, ո րոն ցով կազմ վում 
են թե´ գո յա կան ներ, թե´ այլ խոս քի մա սեր, 
և կան ա ծանց ներ, ո րոն ցով կազմ վում են մի
այն գո յա կան ներ: Ա ռա վել տա րած ված գո
յա կա նա կերտ ա ծանց ներն են` –ա ծո, –ա նակ, 
–անք, –ա րան և այլն:

 Բո լոր գո յա կան նե րի ան վա նո ղա կան դե
րը մի ա տե սակ չէ: Գո յա կան նե րի ճն շող մե
ծա մաս նու թյու նը ան վա նում   է ա ռար կա նե րի 
տե սա կը: Տար բե րակ վում են հա տուկ և հա
սա րակ գո յա կան ներ: Հա տուկ ա նուն նե րը 
տր վում են ա ռան ձին ա ռար կա նե րը ան վա
նե լու պա հան ջով:

Թ վի քե րա կա նա կան կար գը գո յա կա նից 
ան բա ժան մաս   է: Այն առ կա   է գո յա կա նի 
ա մեն մի ար տա հայ տու թյան մեջ: Թվի կար
1  Աբրահամյան  Ս.  Գ.,  ժամանակակից  հայերենի 
քերականություն, Եր., 1975,   էջ 26:

գը գո յա կա նին հա տուկ   է ոչ մի այն խոս քի 
մեջ նրա գոր ծա ծու թյուն նե րում, այլև բա ռի 
որ պես բա ռա րա նային բա ռը հան դես գա լու 
մեջ:

 Գո յա կա նին հա տուկ   է նաև ո րո շյա լի և 
ա նո րո շի քե րա կա նա կան կար գը: Այս կար
գը հան դես   է գա լիս գո յա կա նի ոչ բո լոր հո
լով նե րում և հա մա պա տաս խան հո լով նե րի 
ոչ բո լոր կի րա ռու թյուն նե րում: 

Ի րի և ան ձի կար գը ժա մա նա կա կից 
հայե րե նի յու րա հա տուկ կար գե րից մեկն   է: 
Այս կար գը չու նի իր ար տա հայ տու թյան սե
փա կան մի ջո ցը. այն դրս ևոր վում   է հո լո վա
կան վեր ջա վո րու թյուն նե րով: Ե րբ գոր ծո
ղու թյան ան մի ջա կան ա ռար կան իր   է կամ 
մտած վում   է որ պես այդ պի սին, նրա ա նու նը 
դր վում   է ո ւղ ղա կան հո լո վով, ի սկ ե րբ անձ   է 
կամ մտած վում   է ի բրև մի ան ձ, դր վում   է 
տրա կան հո լո վով: 

Օ րի նակ` 
 Սի րում եմ գիր քը:
 Սի րում եմ ա շա կեր տին:
 Հո լո վի քե րա կա նա կան կար գի քն նու

թյունն ու մեկ նա բա նու թյու նը ե ղել և այ սօր   էլ 
մնում   է հայ քե րա կա նա գի տու թյան վի ճա
հա րույց խն դիր նե րից մե կը: Հե տա գա յում 
հայ լեզ վա բան նե րի կող մից (Ղա րի բյան 
Ա., Մալ խա սյան Ստ., Սևակ Գ. և ու րիշ ներ) 
ա ռաջ   է քաշ վում և գի տա կա նո րեն հիմ նա
վոր վում հո լով նե րի ո րոշ ման և դա սա կարգ
ման մի նոր տե սա կետ, ը ստ ո րի` ժա մա նա
կա կից հայե րե նի հո լով ման հա մա կար գը 
ո րո շե լիս ան հրա ժեշտ   է հա վա սա րա պես 
հաշ վի առ նել և՛ նրանց կազ մու թյունն ու ձևը, 
և՛ նրանց ար տա հայ տած բո վան դա կու թյունն 
ու նշա նա կու թյու նը, ի նչ պես նաև՝ նրանց 
պաշ տո նը, շա րա հյու սա կան կի րա ռու թյու նը 
խոս քի մեջ2: 

Նշ ված հան գա մանք նե րը նկա տի ու նե
նա լով` այս տե սու թյան հե ղի նակ նե րը հիմ
նա վո րում են յոթ հո լո վի հա մա կար գը:

 Մի ջին դպ րո ցի դա սագր քե րում 
« Գո յա կան» թե ման ներ կա յաց ված   է ման
րա մասն: Թե մա յում նե րառ ված են խոս քի
մա սային բո լոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Ի տար բե րու թյուն մի ջին դպ րո ցի դա
սագրքե րի` ա վագ դպ րո ցի դա սագր քե րում 
ը նդ գրկ ված են գո յա կա նի խոս քի մա սային 

2  Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Եր., 2005,   էջ 231:
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փո խան ցում նե րը, հո ման շային շար քե րը: 
Ա ռա ջադ րանք նե րը հիմ նա կա նում թես

տային բնույ թի են, ո րոնց հիմ նա կան 
նպա տակն   է հարս տաց նել ա վագ դպ րո
ցա կան նե րի բա ռա պա շա րը, զար գաց նել 
կա պակց ված խոս քը: 

Ա վագ դպ րո ցում կար ևոր վում են լեզ վա
կան նյու թի ի մաս տա վոր ված և գի տակց
ված յու րա ցու մը, տեքս տային աշ խա տան քի 
ըն թաց քում դրանց հայտ նա բե րու մը և ի նք
նու րույն խոս քի մեջ դրանց հիմ նա վոր ված 
գոր ծա ծու թյու նը: Ա վագ դպ րո ցում գո յա
կան թե ման ան ցնե լիս ան հրա ժեշ տու թյուն   է 
ա ռա ջա նում ու սում նա սի րել դա սա վանդ ման 
հիմ նախն դիր նե րը և մշա կել լուծ ման նոր մո
տե ցում ներ: 

Ա ռա ջադր ված ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան խն դիր նե րի ի րա գործ ման հա
մար ան հրա ժեշտ   է կի րա ռել նոր մե թոդ
նե րի բազ մա զա նու թյուն, ա վան դա կան 
ու նոր ե ղա նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
հա մադրում: Ա վագ դպ րո ցում ու սու ցի չը 
պետք   է ու սում նա սի րի հիմ նա վո րա պես ու
սում նա կան բնա գա վա ռի բո վան դա կու թյան 
բաղ կա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց ված են 
ստորև.

1. Գի տե լիք նե րի հա մա կարգ
2. Կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ
3.  Ճա նա չո ղու թյան ը նդ լայ նում և զար գա

ցում
4.  Հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի 

ձևա վո րում
5.  Ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե

րի և եր ևա կա յու թյան զար գա ցում
6.  Ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյան մշա կում 

և զար գա ցում
7.  Ար ժե քային հա մա կարգ
 Հիմք ըն դու նե լով մի ջին դպ րո ցում սո վո

րող նե րի ստա ցած գի տե լիք նե րը գո յա կա նի 
գոր ծա ռույթ նե րի մա սին` ա վագ դպ րո ցում 
ու սու ցի չը նպա տակ   է հե տապն դում.

•  մի ջին դպ րո ցում գո յա կա նի գոր ծա
ռույթ նե րի վե րա բե րյալ ստա ցած գի տե լիք նե
րի բաց թո ղա ծի լրա ցում, 

• ա վագ դպ րո ցում գո յա կա նի գոր ծա
ռույթ նե րի ամ րապն դում գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյու նից բեր ված հատ ված նե րի 
հի ման վրա:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք գո յա կա նի յու
րա քան չյուր հո լո վի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ
նե րը.

Ուղ ղա կան − են թա կա, ու ղիղ խն դիր և 
այլն

 Սե ռա կան − հատ կա ցու ցիչ և այլն
Տ րա կան − հանգ ման ա նուղ ղա կի 

խն դիր և այլն
 Հայ ցա կան − ու ղիղ խն դիր և այլն
 Բա ցա ռա կան − ան ջա տում, սե

րում, ծա գում և այլն
 Գոր ծի ա կան − մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խն

դիր և այլն
 Ներ գո յա կան − տե ղի պա րա գա (ան ձի 

դեպ քում` մեջ կա պի հետ)
 Գո յա կա նի հո լո վա կան չնշ ված գոր ծա

ռույթ ներն ա վե լի կամ րապնդ վեն գրա կան 
տեքս տե րի վրա աշ խա տե լիս:

Օ րի նակ`
Ուղ ղա կան հո լո վը նա խա դա սու թյան մեջ 

հան դես   է գա լիս նաև ստո րո գե լի ա կան վե
րադ րի պաշ տո նով:

 Դա սի պլան
 Դա սա րան` 12−րդ
 Դա սի թե ման` « Գո յա կան» թե մայի ամ

փո փում
 Դա սի նպա տակ նե րը՝ ա կա դե մի ա կան.
•   հիմ նա կան դպ րո ցում ան ցած գի տե

լի քի վեր հի շում և ամ րապն դում
•   բա ռա պա շա րի հարս տա ցում, գո

յա կա նի խոս քի մա սային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ի մա ցու թյուն, կի
րա ռու թյուն  Սո ցի ա լա կան.

•   կա պակց ված խոս քի հարս տա ցում, 
զար գա ցում 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ թե մային հա
մա պա տաս խան գծա կարգ, պաս տառ

 Կազ մա կեր պա կան պահ՝ դա սը վա րել 
ԽԻԿ հա մա կար գով

 Դա սի ըն թաց քը.
Խ թան ման փուլ: Կի րա ռել «Մ տագ րոհ» 

մե թո դը 
Ի մաս տա վոր ման փուլ: Կի րա ռել «Խմ բա

յին հե տա զո տու թյուն» մե թո դը
Կշ ռա դատ ման փուլ: Կի րա ռել 

« Կե սագ րա կան բա նաս տեղ ծու թյուն» մե թո դը 
Տ նային հանձ նա րա րու թյուն: Բնագ րե րից 

դուրս բե րած գո յա կան նե րից կազ մել բա ռա
կա պակ ցու թյուն: Ը ստ ցան կու թյան` դրան
ցից մեկն ը նտ րել կա պակց ված խոս քի վեր
նա գիր:
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 Մեր վա րած դասն ու նե ցավ հետ ևյալ 
պատ կե րը.

Խ թան ման փու լում կի րա ռե ցինք 
«Մ տագրոհ» մե թո դը: 

«Մ տագ րո հը» խմ բային աշ խա տան քի 
պար զա գույն, բայց շատ ար դյու նա վետ մե
թոդ   է: Խմ բի ան դամ նե րի ա ռջև կոնկ րետ 
խն դիր դրե ցինք: Հիմք ըն դու նե լով մի ջին 
դպ րո ցում ստա ցած գի տե լիք նե րը` ա ռա
ջադրե ցինք թե մա: Թե մայի վեր նա գի րը 
գրե ցինք գրա տախ տա կին: 

Բո լոր ա շա կերտ նե րը հնա րա վո րու թյուն 
ստա ցան ար տա հայտ վե լու: Կար ևո րե ցինք 
ար տա հայտ ված մտ քե րի գրան ցու մը` ի տես 
բո լո րի: 

Ի մաս տա վոր ման փու լում կի րա ռե ցինք 
«Խմ բային հե տա զո տու թյուն» մե թո դը:

 Դա սա րա նը նա խա պես բա ժա նե ցինք 
խմ բե րի, ա պա գե ղար վես տա կան գրա կա
նու թյու նից բեր ված տար բեր հատ ված նե րը` 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջադ րանք նե րով, 
հանձ նա րա րե ցինք խմ բե րին: 

Ա ռա ջին խմ բին հանձ նա րա րե ցինք 
Նար− Դո սի «Ես և նա» վի պա կի մեկ հատ
վա ծից դուրս գրել գո յա կան նե րը, կա տա րել 
բա ռա կազ մա կան վեր լու ծու թյուն:

Երկ րորդ խմ բին հանձ նա րա րե ցինք 
Հովհ. Թու մա նյա նի « Գի քո րը» պատմ ված
քից դուրս գրել գո յա կան նե րը, կազ մել բա
ռա կա պակ ցու թյուն ներ:

Եր րորդ խմ բին հանձ նա րա րե ցինք Հա մո 
Սա հյա նի բա նաս տեղ ծա կան հատ ված նե րից 
դուրս գրել գո յա կան նե րը, բա ցատ րել ու ղիղ 
և փո խա բե րա կան ի մաստ նե րը:

 Չոր րորդ խմ բին հանձ նա րա րե ցինք Դե
րե նիկ Դե միր ճյա նի « Վար դա նանք» պատ
մա վե պի մեկ հատ վա ծից դուրս գրել գո
յա կան նե րը, բա ցատ րել շա րա հյու սա կան 
կի րա ռու թյու նը:

Ա շա կերտ նե րը վա րում են հե տա զո տա
կան –ո րո նո ղա կան աշ խա տանք: Սկզ բում 
աշ խա տան քը ան հա տա կան բնույթ   է կրում: 
Խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ ըն թեր ցում   է 
բնա գի րը, ա պա աշ խա տում են խմ բե րով:

Այ նու հետև խմ բի ղե կա վա րը ներ կա յաց
նում   է խմ բի աշ խա տան քը, լրա ցում ներ են 
կա տար վում, քն նար կում ներ են կա տար վում 
մյուս խմ բե րի կող մից:

Այս տեղ   էլ կի րա ռե ցինք կո լեկ տիվ հա մա
գոր ծակ ցու թյան տեխ նո լո գի ան:

Ա շա կերտ նե րը քն նար կում ներ են կա տա
րում՝ դրս ևո րե լով հան դուր ժո ղա կա նու թյուն:

Կշ ռա դատ ման փուլ` կի րա ռել 
« Կեն սագ րա կան բա նաս տեղ ծու թյուն» մե թո
դը: Տնային հանձ նա րա րու թյուն` Հր. Մաթ ևո
սյա նի «Աշ նան ա րև» վի պա կից ը նտ րել ցան
կա ցած հատ ված և դուրս գրել գո յա կա նի 
հո լով նե րի շա րա հյու սա կաtն կա ռույց նե րը:

Կշ ռա դատ ման փու լում կի րա ռե ցինք 
« Կեն սագ րա կան բա նաս տեղ ծու թյուն» մե թո դը: 

Այս մե թո դը ո ւղղ ված   է գի տե լիք ներն 
ա ռա վել կի րա ռա կան դարձ նե լուն, կա րո ղու
թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: 

Ըստ հեր թա կա նու թյան՝ ա շա կերտ նե րը 
լրաց րին հետ ևյալ կե տե րը.

1.   Գո յա կա նին ա ռնչ վող բնա վո րու
թյան չորս գիծ` հո լով վում   է, նյու
թա կան մար մին ներ   է ցույց տա լիս, 
ար տա հայ տում   է զգաց մունք, հա
րա բե րու թյուն:

2.   Գո յա կա նը ազ գակ ցա կան կապ ու
նի ա ծա կա նի, թվա կա նի, բայի հետ:

3.   Սի րում   է (թ վե ցինք ե րեք ան ձ)՝ 
մարդ, ու սու ցիչ, ա շա կերտ:

4.  Զ գում   է սեր, վախ, եր ջան կու թյուն: 
5.  Ին չի կա րիք ու նի − ճիշտ կի րա ռու

թյան: 
6.  Ին չից   է վա խե նում – սխալ կի ա ռու

թյու նից: 
7.  Ինչ   է տա լիս – բա ռա պա շա րի հարս

տա ցում: 
8.  Ու զում   է տես նել կա պակց ված խոս

քի զար գա ցում:
9.  Բ նակ վում   է խոս քի մա սե րի դա սա

կարգ ման հա մա կար գում: 
10.  Ազ գա նու նը` ա ռար կա: 
Այս պի սով՝ ներ կա յաց նե լով ա վագ դպ րո

ցում գո յա կան թե մայի ու սու ցու մը, դրա հետ 
կապ ված ու սուց ման նոր մե թոդ նե րը, ձևե րը, 
ու սում նա սի րե լով դրանց կար ևո րու թյու նը, 
ար դի ա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խա նե լը, օ գտ վե լով մաս նա գի տա կան, մե
թո դա կան գրա կա նու թյու նից` հան գե ցինք 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ ա վագ դպ րո ցում 
ի րա կա նաց ված կր թա կան բա րե փո խում նե
րը նպա տակ են հե տապն դում հարս տաց
նել ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րը, աշ խար
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հա յաց քի և ճա նա չո ղու թյան ը նդ լայն մա նը, 
ի նք նու րույն բա նա վոր և գրա վոր խոսք կա
ռու ցե լու կա րո ղու թյուն նե րի մշակ մա նը, լեզ

վա քե րա կա նա կան գի տե լիք նե րը խոս քի կա
ռուց ման ըն թաց քում կի րա ռե լու հմ տու թյան 
կա տա րե լա գործ մա նը: 
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ИЗУЧЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В СТАРШОЙ ШКОЛЕ
Л. МАМРЕЯН

В наши дни школа и образовательная система находятся на стадии преобразований.
Поменялись программы, обучение уже ведётся по современным стандартам.Многое 
поменялось, но звание педагога и его цели остались прежними. В основной школе в основе 
изучения армянского языка лежит изучение учебно–познавательных задач. А основными 
целями старшей школы являются исследовательские умения и созидательные навыки, 
языковое понимание, языковое мышление, развитие и закрепление логического мышления. 
На современном школьном этапе, когда требуется обучение, связанное с жизненной 
реальностью, более важным становится развитие речи и обогащение словарного запаса 
учащихся. Задачей педагогов не является только передача академических знаний. зучение 
темы „Имя существительное”, также как и других тем, изучаемые различными методами 
практические работы способствуют обогащению словарного запаса учащихся и их 
личностного развития.

TEACHING OF NOUN AT HIGH SCHOOL
L. MAMREYAN 

It won’t be wrong to say that today a teacher and education face very serious problems. 
Nowadays achool and educational system are in so called period of improvement. Programs have 
changed, school seems to be on the new basis.

Yes, a lot of things have changed, but a teacher’s aims and calling are the same. In the primary 
school the basis of teaching the Armenian language is the solution of educational–cognitive prob
lems and main aims of High School must be learners’ constant development and strengthening of 
research–creative abilities, linguistic feeling, linguistic thinking and logics. 

In the present phase of school when teaching should be related to life, the problem of speech 
development, vocabulary enrichment becomes more imperative. Teacher’s aim is not only to give 
academic knowledge. “Noun teaching “ as well as practical works on different themes carried out 
by different methods contribute to teenagers’ vocabulary enrichment and development. 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ 

 ՍԵՐ ԳԵՅ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

 ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌՈՒՑ ՄԱՆ 
Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

Բազ մա թիվ են այն փաս տե րը, ո րոնք 
ցույց են տա լիս, որ ման կա վար ժու թյունն 
ան կա րող   է ա պա հո վել դպ րո ցի գոր ծու
նե ու թյան այն պի սի ո ւղ ղորդ վա ծու թյունն 
ու ո րա կը, ո րը ա շա կեր տու թյան դրա կան 
դաս տի ա րակ վա ծու թյունն ան հրա ժեշտ 
մա կար դա կի կհան գեց նի: Ի սկ դա բո լոր 
ժա մա նակ նե րում հա սա րա կու թյան ա ռջև 
կանգ նած կարևո րա գույն հիմ նախն դիր նե
րից   է: Դեռևս Պլա տոնն   է գրել այն մա սին, 
որ ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա մե նա կար ևո
րը դաս տի ա րա կու թյունն   է: 20–րդ դա րում 
Ա. Ս. Մա կա րեն կոն նո րից ան դրա դար ձավ 
այդ խնդ րին՝ գրե լով. « Մեր ար տադ րու թյան 
բնա գա վա ռը դաս տի ա րա կու թյան բնա գա
վառն   է»: Ա նդ րա դառ նա լով Ի. Կան տի օգ
տա գոր ծած « դաս տի ա րա կու թյան տե սու
թյուն» հաս կա ցու թյա նը, նա շա րու նա կեց 
«Ա մե նից ա ռաջ հե տաքր քիր   է դաս տի ա
րա կու թյան մա սին գի տու թյան բնույ թը» (7, 
108): Ու րեմն այ սօր Հա յաս տա նում դաս տի
ա րա կա գի տու թյուն կա ռու ցե լու մտահ ղաց
ման ու դրա ի րա կա նաց ման ար մատ նե րը 
գա լիս են դեռևս Ի. Կան տի և Ա. Մա կա րեն
կոյի աշ խա տու թյուն նե րից: 18–րդ դա րում Ի. 
Կան տի (1724–1804) աշ խա տու թյուն նե րից 
մե կում ներ կա յաց ված   է հետ ևյալ դա տո ղու
թյու նը. « Դաս տի ա րա կու թյան տե սու թյան 
պլա նը գե ղե ցիկ գա ղա փար   է, և դժ բախ տու
թյուն չէ, ե թե մենք ի վի ճա կի չենք դա ան
մի ջա պես ի րա կա նաց նե լու: Մի այն պետք 
չէ հի մա այդ գա ղա փա րը հա մա րել ա նի րա
կա նա լի և ան վա նել մի այն գե ղե ցիկ ե րազ, 
չնա յած այն բա նին, որ լի նեն ան գամ և դրա 
ի րա կա նաց ման ար գե լակ ներ: Գա ղա փա րը 
ոչ այլ ի նչ   է, քան հաս կա ցո ղու թյուն կա տա
րե լու թյան մա սին, ո րը դեռ չի ի րա կա նաց վել 
փոր ձով: Ա մե նից ա ռաջ դաս տի ա րա կու թյան 
տե սու թյան գա ղա փա րը պետք   է լի նի մի
այն ստույգ: Այդ գա ղա փա րը, ո րը զար գաց

նում   է մար դու ամ բողջ բնա կան տվյալ նե
րը, բո լոր դեպ քում, ճշ մա րիտ   է» (6, 108): 
Ու րեմն Ի. Կան տը դեռևս այն ժա մա նակ 
հա մար ժեք   էր գնա հա տել դաս տի ա րա կու
թյան տե սու թյան, այ սինքն՝ դաս տի ա րա
կա գի տու թյուն գա ղա փա րը և նրա ի րա կա
նաց ման դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոն ցից մե կը 
դրս ևոր վեց ար դեն 21–րդ դա րի սկզ բում, 
ե րբ աշ խար հում ա ռա ջին ան գամ Հա յաս
տա նում սկս վեց դաս տի ա րա կա գի տու թյան 
կա ռուց ման աշ խա տան քը, ո րն ան մի ջա պես 
ար գե լա փակ ման վտան գի են թարկ վեց 2013 
թ. հուն վա րի 2 –ին: Այդ օ րը Հա յաս տա նում 
ման կա վար ժու թյու նը դաս տի ա րա կա գի տու
թյան փո խա րի նե լու նպա տա կով կա տար վող 
աշ խա տանք նե րին իր ա տե նա խո սու թյամբ 
մաս նակ ցող Ա նա հիտ Պետ րո սյա նը ստա
ցավ ՀՊՄՀ –ի ռեկ տո րին գրած իր նա մա կի 
պա տաս խա նը (N22/08–1–6–86), ո րում կար 
« դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» հաս կա ցու
թյու նը չըն դու նե լու հետ ևյալ գրա վոր պատ
ճա ռա բա նու թյու նը` « Չա փա զանց տա րօ
րի նակ հն չող « դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» 
բա ռը, ը նդ հան րա պես, գո յու թյուն չու նի 
հայոց լեզ վում, հո րին ված   է Ս. Մա նու կյա
նի կող մից, և նույ նիսկ որ պես « տեր մի նային 
նո րա մու ծու թյուն» ըն դուն ված չէ գի տա
կան հան րու թյան կող մից և ման կա վար
ժա կան հան րու թյան և գիտ նա կան նե րի 
կող մից պար զա պես չի ըն դուն վում»: Ի րոք 
« դաս տի ա րա կա գի տու թյու նը» բա ռը չի ե ղել 
ոչ մի այն հայե րե նում, այլ նաև որ ևէ այլ լեզ
վում, այդ թվում և ան գլե րե նում, ու հենց 
օ րերս, մեծ դժ վա րու թյամբ ստեղ ծե ցինք 
դաս տի ա րա կա գի տու թյուն բա ռի ան գլե րեն 
տար բե րա կը՝ « Դաս տի ա րա կա գի տու թյան 
կա ռուց ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին» 
վեր նա գի րը թարգ մա նե լով «About neces
sity of formig a discipline of educational 
upbringing» բո վան դա կու թյամբ:
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Դաս տի ա րա կա գի տու թյու նը՝ որ պես 
ման կա վար ժա գի տու թյա նը փո խա րի նող, 
ստեղ ծել և ա ռա ջին ան գամ օգ տա գոր ծել 
եմ 2002 թ. « Զան գակ–97» –ի հրա տա րա
կած « Ման կա վար ժա գի տու թյուն» աշ խա տու
թյանս մեջ, (2 ) հե տո՝ 2005 թ. դրա ե րկ րորդ 
հրա տա րա կու թյու նում, և նույն թվա կա
նին   է լ՝ դար ձյալ « Զան գակ–97» –ի հրա տա
րա կած «Стимулы мотивы и цели субьектов 
целепорождаящего обучения» աշ խա տու
թյանս մեջ ար դեն ռու սե րե նով եմ ներ կա
յաց րել ռու սաց լեզ վում ևս գո յու թյուն չու նե
ցող «воспитаниеведение» բա ռը (8): Եր կու 
տա րի ան ց այն հա մար ժեք գհա հատ վեց ու 
որ դեգր վեց Ռու սաս տա նում: Դրա նից հե
տո « Նա խա շա վիղ» ամ սագ րի 2004 թ. հմ. 
1–2 –ում տպագր վեց « Դաս տի ա րա կու թյուն» 
և « դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» հաս կա ցու
թյուն նե րը շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու հնա
րա վո րու թյան շուրջ» հոդ վածս: Այս տեղ գր
ված   է. «Ե թե ման կա վար ժա գի տու թյու նը 
գի տու թյուն   է ման կա վար ժա կան գոր ծըն
թաց նե րով կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյան 
մա սին, ա պա ին չու այն չան վա նել դաս տի
ա րա կա գի տու թյուն» (3,   էջ 8), 2004–2010 
թթ. ու րիշ հե ղի նակ ներ ևս օգ տա գոր ծել 
են այդ հաս կա ցու թյու նը հայ պար բե րա
կան նե րում (« Նա խա շա վիղ», 2004, հմ. 2, 
« Ման կա վար ժա կան միտք», 2010, հմ. 2: Ի սկ 
5 տա րի հե տո «Педагогика» ամ սագ րի 2007 
թ. 5–րդ հա մա րում ՌԴ –ի ման կա վար ժա
գետ Վ. Ս. Բեզ րու կո վան « Պե դա գո գի կա» 
ամ սագրի 2007 թ. հին գե րորդ հա մա րի 
«Անձ նային գոր ծո նը տե սա կան ման կա վար
ժու թյան հա մա կար գում» հոդ վա ծում գրեց. 
«Ին չու գի տու թյու նը չան վա նել ու սում նա
սի րու թյան բնա գա վա ռի ան վամբ, օ րի նակ՝ 
դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» (4,   էջ 14): Ու րեմն 
Վ. Ս. Բեզ րու կո վան ՌԴ –ում ևս գի տա կան շր
ջա նա ռու թյան մեջ դրեց Հա յաս տա նում կա
ռուց ված « դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» հաս
կա ցու թյու նը: 2011 թ. նույն Ս. Բեզ րու կո վան 
« Պե դա գո գի կա» ամ սագ րի 9–րդ հա մա րում 
ար դեն ներ կա յաց րեց ման կա վար ժա գի տու
թյու նից դաս տի ա րա կա գի տու թյանն ան ցնե
լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին Հա յաս տա
նում ներ կա յաց րա ծին հա մա հունչ հետ ևյալ 
հիմ նա վո րու մը. « Ման կա վար ժա կան պրակ
տի կայի ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս 
վատ թա րա ցում բո լոր ցու ցա նիշ նե րով: 

Ան խու սա փե լի   է ման կա վար ժու թյան, որ
պես գի տա կան գի տե լիք նե րի հա մա կար
գի վե րա կա ռու ցու մը: Այդ և այլ գոր ծոն ներ 
հան գեց նում են նոր ման կա վար ժու թյան 
ան խու սա փե լի ու թյան, ո րը հակ ված ե նք 
ան վա նել նո րո վի– դաս տի ա րա կա գի տու
թյուն»: Նշա նա կում   է՝ ՌԴ –ում ևս կա դաս
տի ա րա կա գի տու թյուն ու նե նա լու պա հան
ջար կը, ա հա թե ին չու կա րող ե նք ա սել, որ 
« դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» հաս կա ցու
թյու նը հայե րեն ու ռու սե րեն ստեղ ծե լու և գի
տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու, ի նչ պես 
և ման կա վար ժա գի տու թյու նից դաս տի ա
րա կու թյանն ան ցնե լու ու վեր ջա պես ար դեն 
կա ռուց ված «Դպ րո ցի դաս տի ա րա կա գի տու
թյուն» դա սագր քի հե ղի նա կային ի րա վուն քը 
և պա տի վը մերն են:

Դաս տի ա րա կա գի տու թյուն կա ռու ցե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր վում   է 
հատ կա պես դպ րո ցա կան նե րի և ը նդ հան
րա պես ե րի տա սար դու թյան դաս տի ա րակ
վա ծու թյան մա կար դա կի ներ կա վի ճա կով 
հա մաշ խար հային հան րու թյան մտա հոգ վա
ծու թյամբ: Որ դա, ի րոք, այ սօր վա հրա տապ 
և հա մաշ խար հային մա կար դա կի խն դիր   է, 
հիմ նա վոր վում   է նաև, թե կուզ և տա րի ներ 
ա ռաջ ՌԴ –ի ման կա վար ժա գի տու թյան դա
սագր քե րից մե կում ներ կա յաց րած հույժ 
ան հանգս տաց նող փաս տե րով, հա մա ձայն 
ո րոնց՝ ամ բողջ աշ խար հում առ կա   է ե րի
տա սար դու թյան շր ջա նում բա ցա սա կան 
եր ևույթ նե րի զանգ վա ծային դառ նա լը: Ը ստ 
այդ փաս տե րի՝ Ա ՄՆ –ում դպ րո ցը դար ձել   է 
թմ րա մո լու թյան օ ջախ, Ֆրան սի այի Իվ րի 
ան չա փա հաս նե րի բան տում մշ տա պես կան 
ե րեք հա զար բան տար կյալ ներ: Ճա պո նի ա
յում ու սու ցիչ նե րի հա մար գլ խա ցավ   է դար
ձել աղ ջիկ նե րի կռիվ նե րը դպ րո ցում: Այդ աշ
խա տու թյու նը նույն վի ճակն   է ներ կա յաց նում 
նաև ՌԴ –ում. դե ռա հաս նե րի հան ցա գոր ծու
թյան ան նա խա դեպ աճ, ե րի տա սար դա կան 
վան դա լիզմ, ման կա կան պոռն կու թյուն, ալ
կո հո լիզմ և այլն և այլն (9): ՌԴ –ի մեկ այլ դա
սագր քում ար դեն խոս վում   է Ռու սաս տա նում 
հա սա րա կու թյա նը խիստ ան հանգս տաց նող 
դաս տի ա րա կու թյան ճգ նա ժա մի մա սին: Դա 
դրս ևոր վում   է ան չա փա հաս նե րի շր ջա նում 
տա րած վող ան բա րո յա կա նու թյամբ, ե րի տա
սար դու թյան շր ջա նում ա ճող հան ցա գոր ծու
թյամբ, հար բե ցո ղու թյամբ, թմ րա մո լու թյամբ, 
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ման կա կան պոռն կու թյամբ, ե րի տա սար դու
թյան վան դա լիզ մով, ծխա խոտ և գա րե ջուր 
օգ տա գոր ծե լու զանգ վա ծայ նու թյամբ: Որ
պես պատ ճառ՝ հա մար վում   է նաև այն,  որ 
դպ րոց նե րի և ար տադպ րո ցա կան հաս տա
տու թյուն նե րի մեծ մա սը դա դա րե ցին նպա
տա կաուղ ղորդ ված զբաղ վել ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի դաս տի ա րա կու թյամբ: Ցա
վով ար ձա նագր վեց. « Դեռևս չկա դաս տի
ա րա կու թյան աշ խա տու նակ հայե ցա կարգ» 
(10,   67): Գաղտ նիք չէ, որ վի ճա կը Ա ՄՆ –ում 
նույն պես ան մխի թար   է. նրա դպ րոց նե րում 
այն քան հա ճախ են լի նում ա շա կեր տա կան 
կռիվ նե րը մի մյանց և ու սու ցիչ նե րի հետ, որ 
ար դեն ա մե նա բարձր մա կար դա կով   է լրջո
րեն խոս վում ու սու ցիչ նե րին զենք կրե լու 
ի րա վունք տա լու մա սին:

 Հա յաս տա նում ևս շատ են ան հանգստաց
նող եր ևույթ նե րը: Կա րե լի   է ներ կա յաց նել 
մեր բնակ չու թյան մի ստ վար հատ վա ծի   է կո
լո գի ա կան,   էս թե տի կա կան և բա րո յա կան 
դաս տի ա րակ վա ծու թյան ան հանգս տաց նող 
մա կար դա կը բա ցա հայ տող փաս տեր: Օ րի
նակ՝ 2013 թ. հու լի սի 9 –ին « Նո վոե վրե մյա» 
լրագ րում Ա. Մի րո նո վը իր «Թռչ կան ջր վե
ժը թաղ ված   է աղ բա կույ տում» հոդ վա ծում 
նկա րագ րում   է բնու թյան այդ չք նաղ վայ
րում հանգս տա ցող հայե րի թո ղած աղ բա
կույ տերն ու գրում. « Պահ պա նենք թռչ կան 
ջր վե ժը հայե րից»: Հէ կեր կա ռու ցե լով՝ լրա
ցու ցիչ շա հույթ կոր զե լու մո լուց քով տա ռա
պող նե րը գե տե րը խց կում են խո ղո վակ նե
րի մեջ, ջրազր կում   է բնու թյան հս կա յա կան 
տա րածք նե րը՝ չո րաց ման դա տա պար տե լով 
դրանք: Ի նչ պես ա մե նու րեք, այն պես   էլ մե
զա նում ևս առ կա են մարմ նա վա ճառ քը և 
մարմ նա վար ձույթն ու խա ղա մո լու թյու նը: 
2018 թ. մար տի ու թին հե ռուս տա տե սու
թյան հա ղոր դում նե րից մե կում հո գե բա նա
կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Ս. Խու դո յանն 
իր մտա հո գու թյու նը ներ կա յաց րեց ե րի
տա սարդ նե րի շր ջա նում խա ղա մո լու թյան 
ա հագ նա ցող տա րած ման հա մար: 

Այս ա մե նը վկա յում   է, որ այ սօր վա դրու
թյամբ Հա յաս տա նի, ի նչ պես և ամ բողջ 
աշ խար հի հա մար հույժ կար ևոր   է նաև 
դպ րո ցում ու սուց մամբ կա յա ցող դաս տի ա
րա կու թյան կա ռա վար ման ա պա հո վու մը: 
Սա կայն պարզ վում   է, որ դպ րո ցի ման կա
վար ժու թյան պատ ճա ռով դպ րոցն այդ պի

սի նպա տակ   էլ չու նի: Դա հիմ նա վոր վում   է 
թե կուզ և նրա նով, որ բո լոր ու սում նա կան 
ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման ար դյու նա
վե տու թյան ստուգ ման հա մար ստեղծ ված 
չա փո րո շիչ նե րի ցան կում չկա ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե րի կա յա ցած 
դաս տի ա րակ վա ծու թյա նը վե րա բե րո ղը: 
Չկա նաև դպ րո ցում կազ մա կերպ վող ար
տաու սում նա կան գոր ծու նե ու թյամբ կա յա
ցող դաս տի ա րա կու թյան ար դյու նա վե տու
թյու նը ստու գե լու չա փո րո շիչ: Նշա նա կում   է՝ 
դպ րոցն ան տե սում   է, հետ ևա բար և չի կա
ռա վա րում իր տա րած քում ա շա կեր տա կան 
բազ մա բո վան դակ և ան խու սա փե լի ո րեն ու 
մշ տա պես կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցը: Դա զար մանք   է հա րու ցում, 
քա նի որ դպ րո ցի ման կա վար ժու թյունն ու նի 
դաս տի ա րա կու թյան տե սու թյուն՝ իր դաս տի
ա րա կու թյան սկզ բունք նե րով և մե թոդ նե րով, 
ո րոնց գո յու թյունն ան գամ պետք   է ստի պեր 
մտա ծե լու դրանց օգ տա գործ ման ար դյու նա
վե տու թյու նը ո րո շե լու մա սին: Սա կայն չկա 
դա: Ա հա թե ին չու դպ րո ցում ա շա կերտ նե րի 
ու սում նա կան և ար տաու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյամբ կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյու նը 
չի կա ռա վար վում՝ ա ռա ջաց նե լով բազ մա թիվ 
ան ցան կա լի հետ ևանք ներ հա սա րա կու թյան 
և պե տու թյան հա մար: Թե ին չի   է հան գեց
նում դա սե րին մշ տա պես կա յա ցող դաս տի
ա րա կու թյու նը ան տե սե լու հետ ևանք նե րը, 
իր ժա մա նա կին այս պես   է նկա րագ րել Կ. Դ. 
Ու շինս կին. « Դա սը սկս վում   է 3–4 ա շա կերտ
նե րի հար ցու մով, ո րի վրա ծախս վում   է դա
սա ժա մի կե սը, ը ստ ո րում՝ մյուս նե րը ի րա
վունք են վե րա պա հում ի րենց ա նու շա դիր 
լի նել, քա նի դեռ հեր թը ի րենց չի հա սել: Մե
կը խն դիր   է լու ծում կամ կար դում, մյուս նե րը՝ 
30 կամ 40 հո գի, ի զուր ժա մա նակ են վատ
նում և վարժ վում այդ ա մե նավ նա սա կար ու 
կոր ծա նա րար ժա ման ցին: Այս պի սի մե թո դի 
կի րառ ման շնոր հիվ որ ևէ եր ջա նիկ ա շա կեր
տի հա ջող վում   է ամ բողջ շա բաթն ան գոր
ծու թյան տր վել՝ գլու խը՝ մտ քե րից, ձեռ քե րը՝ 
զբաղ մուն քից՝ ձգ տե լով մի այն պահ պա նել 
մարմ նի այն ան շար ժու թյու նը և այն բութ ու 
ա նի մաստ ու շա դիր հա յաց քը, ո րը պա հան
ջում   է դա սա րա նային կար գա պա հու թյու
նը: Դպ րո ցա կան ձանձ րույ թում   է թաքն ված 
ման կա կան բազ մա թիվ զան ցանք նե րի և 
ան գամ ա րատ նե րի աղ բյու րը. չա րաճ ճի ու
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թյուն ներ, ծու լու թյուն, քմա հա ճույք ներ, զզ
վան քը ու սու ցու մից, խո րա ման կու թյուն նե րը, 
խա բե բա յու թյուն նե րը, եր կե րե սա նու թյու նը և 
գաղտ նի մեղ քե րը: Դպ րո ցա կան գործն այն
պի սին   է, որ կա րող   է ոչ մի այն օգ տա կար 
չլի նել, այլև ա մե նից վնա սա կա րը և վատ 
գոր ծե րից մե կը լի նել» (11, 304): Կա րե լի   է 
ա սել, որ այդ ման կա կան զան ցանք նե րից   է 
նաև հետ ևյա լը՝ ներ կա յաց ված Ռու սաս տա
նի հա մա ցան ցում. «В Кашире–2 школьники 
закидали снегом Вечный огонь. Инцидент 
произошёл 29 января около 16:00 на Аллее 
Славы. По информации местных СМИ, трое 
подростков сначала помогали дворникам 
чистить снег, а потом, как только взрослые 
ушли, школьники стали прыгать через 
Вечный огонь, а после попытались потушить 
его снежками». Ու սու ցիչ նե րի և ա շա կերտ նե
րի միջև ծա գած ա նա խորժ մի ջա դե պե րից   է 
պատ մոմ նաև այդ հա մա ցան ցում հետ ևյալ 
ներ կա յաց վա ծը. «В городе Всеволожске 
Ленинградской области школьный учитель 
на перемене схватил ученика 2006 года 
рождения за шею и ударил его о стену. Об 
этом в среду, 7 февраля, 2018г. сообщается 
на сайте регионального управления 
Следственного комитета (СК) России»: Այս 
տար վա մար տի սկզ բին ՀՀ ԳԿ նա խա րա
րու թյան հան րակր թու թյան վար չու թյու նը Եր
ևա նի դպ րոց նե րից մե կի ա շա կեր տի ծնո ղից 
տե ղե կու թյուն ստա ցավ 4–րդ դա սա րա նում 
դա սե րին կա տար վող մշ տա կան ան կար գու
թյուն նե րի մա սին, ո րի հե ղի նակ նե րը դպ րո
ցա կան կար գու կա նո նը ար հա մար հող եր կու 
տղա ներն են, ի սկ ու սուց չա կան կո լեկ տի վը 
ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում նրանց կար գի 
հրա վի րել: Այդ ծնո ղը հե ռա խո սով հայտ նեց, 
որ իր ե րե խան ա մեն օր տուն   է գա լիս՝ դա սե
րին կա տար վա ծից ա ռա ջա ցած գլ խա ցա վով: 
Ու րա խա լի   է, որ այդ վար չու թյան աշ խա
տա կից ներն ան մի ջա պես դպ րոց գնա ցին, 
ի րա կա նաց րին այն, ի նչ ան հրա ժեշտ   էր, և 
ա ռայժմ վե րա կանգն ված   է կար գա պա հու
թյունն այդ դա սա րա նում: Դա սե րին նման 
վի ճակ նե րի ստեղծ ման և ը նդ հան րա պես 
դպ րո ցա կան նե րի մի զգա լի մա սի դաս տի ա
րակ վա ծու թյան մա կար դակ նե րի ցածր լի նե
լու պատ ճառ նե րից   է դա սե րին սո վո րող նե րի 
կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյու նը ման կա վար
ժու թյան ան տե սու մը: Գի տու թյան կար գա

վի ճա կից ման կա վար ժու թյա նը զր կող ա մե
նա կար ևոր գոր ծո նը հենց դա   է, այ սինքն՝ 
այն, որ ման կա վար ժու թյունն իր ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան տե սու թյուն նե րով ու
սու ցու մը հա մա րում   է չդաս տի ա րա կող, այն 
դեպ քում, ե րբ ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն, 
այդ թվում և ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կա
յա ցող գոր ծու նե ու թյան՝ ու սուց չա կան և ա շա
կեր տա կան տե սակ նե րը դաս տի ա րա կում են 
ի րենց սուբյեկտ նե րին, հետ ևա բար ու սու ցու
մը ևս չի կա րող չլի նել իր սուբյեկտ նե րին՝ 
ու սուց չին և ա շա կերտ նե րին, չդաս տի ա րա
կող:

Զար մանք   է հա րու ցում հատ կա պես այն, 
որ ան գամ ման կա վար ժու թյան դա սագր
քում   է փաստ վում դաս տի ա րա կու թյան աշ
խա տու նակ հայե ցա կար գի բա ցա կա յու թյու
նը, այ սինքն՝ հայտ նի   է, որ կա այդ պի սի 
հրա տապ լու ծում պա հան ջող խն դիր, սա
կայն չկա լուծ ման որ ևէ ա ռա ջարկ: Մինչ դեռ 
Յան Ա մոս Կո մենս կու կա ռու ցած և այ սօր   էլ 
հա մա րյա ամ բողջ աշ խար հում գոր ծող դպ
րո ցի հիմ նա կան նպա տա կը, ը ստ Յան Ա մոս 
Կո մենս կու, դա սե րին սո վո րող նե րի դաս տի
ա րա կու թյու նը կա ռա վա րելն   է, և ներ կա յաց
ված են այդ նպա տա կին հաս նե լու ու ղի նե րը: 
Ը ստ նրա՝ բո լոր ե րկր նե րում պետք   է լի նեն 
դպ րոց ներ, որ տեղ պա տա նե կու թյու նը կա րո
ղա նա՝ ու սա նե լով գի տու թյուն ներ՝ կա տա րե
լա գործ վել բար քե րի մեջ: Նա շեշ տը դնում   է 
հատ կա պես բար քե րի մեջ կա տա րե լա գործ
վե լու վրա, քան զի «այն կր թու թյու նը, ո րը 
դաս տի ա րա կու թյան չի հան գեց նում, նման   է 
խո զի մռու թին հագց րած ոս կե օ ղա կի: Ով 
ա ռա ջա դի մում   է գի տու թյուն նե րի մեջ, ի սկ 
լավ բար քե րից ետ   է մնում, նա ա վե լի շուտ 
հե տա դի մում   է, քան ա ռա ջա դի մում» (1, 121): 
Ու րեմն Կո մենս կին հիմ նադ րել   է դաս տի ա
րա կու թյան դի դակ տի կա, այ սինքն դպ րո
ցա կան ու սուց ման հիմ նա կան նպա տա կը 
հա մա րել   է դա սե րին սո վո րող նե րի մշ տա
պես կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյան կա ռա
վար ման ա պա հո վու մը: Կա րե լի   է ա սել, որ 
նրա ստեղ ծած « Մեծ դի դակ տի կան», փաս
տո րեն ոչ այլ ի նչ   է, քան գի տու թյուն ու սուց
մամբ ի րա կա նաց վող դաս տի ա րա կու թյան 
կա ռա վար ման մա սին, ո րը պետք   է ան վան
վեր դաս տի ա րա կա գի տու թյուն: Սա կայն 
ան տես վե ցին դպ րո ցա կան նե րի դաս տի ա
րա կու թյան կա ռա վար ման հա մար գի տու
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թյուն կա ռու ցե լու Ա մոս Կո մենս կու ստեղ ծած 
հիմ քե րը, և դեռևս չբա ցա հայտ ված պատ
ճառ նե րով, կա ռուց վեց ման կա վար ժու թյուն 
ա նու նով մի գի տու թյուն, ո րն իր ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան տե սու թյուն նե րով ու
սու ցումն ու դաս տի ա րա կու թյու նը դի տար
կեց որ պես ա ռան ձին գոր ծըն թաց ներ: Ե թե 
Կո մենս կյան դի դակ տի կան բո վան դա կում   է 
ճիշտ և հան գա մա նո րեն մտած ված ե ղա
նակ այն պի սի դպ րոց ներ ստեղ ծե լու մա
սին, որ տեղ ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան 
գի տու թյուն ներ ու սա նե լով կա տա րե լա գործ
վել բար քե րի մեջ, ա պա ման կա վար ժու թյու
նը կո մենս կյան դի դակ տի կան վե րա փո խեց 
չդաս տի ա րա կող ու սուց ման դի դակ տի կայի, 
այ սինքն՝ դի դակ տի կան հա մար վեց սո վո
րող նե րի դաս տի ա րա կու թյան նպա տակ չու
նե ցող ու սուց ման տե սու թյուն: Ու րեմն ման
կա վար ժու թյու նը նույն պես դի դակ տի կա 
ան վա նեց ու սուց ման տե սու թյու նը, սա կայն 
դա ար դեն ոչ մի այն Կո մենս կու դի դակ տի
կան չէ, այլև նրա հա կոտ նյան   է: 

Կա րե լի   է ա սել, որ Կո մենս կուց հե տո` 
դա րեր ան ց, հրա ժար վե ցին նրա նոր դպրո
ցի մո դե լից՝ կա ռու ցե լով ար դեն ոչ կո մենս
կյան դպ րո ցի ման կա վար ժու թյուն, ո րը ձևա
կա նո րեն չհ րա ժար վեց կո մենս կյան դպ րո ցի 
ու սուց ման դաս– դա սա րա նային ձևից, սա
կայն ար մա տա պես վե րա փո խեց բո վան
դա կու թյու նը: Կո մենս կյան դպ րո ցում ա շա
կերտ նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
հրահր վում և կա ռա վար վում   է նրանց դրա
կան դաս տի ա րակ վա ծու թյուն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով, սա կայն ման կա վար ժու թյու նը, 
հա կադր վե լով Կո մենս կուն, հրա ժար վեց 
դպ րո ցում կա յա ցող ու սու ցու մը դաս տի ա րա
կող գոր ծա ռույ թը հա մա րե լուց: Բայց քա նի 
որ այդ գոր ծա ռույ թը միշտ   էլ կա յա նում   է, 
ստաց վում   է, որ, ա վե լի ճիշտ, նա հրա ժար
վեց կա տա րել դա սե րին ա շա կերտ նե րի կա
յա ցող դաս տի ա րա կու թյու նը կա ռա վա րե լու 
կո մենս կյան պա հան ջը: Ստաց վեց մի ան
հան դուր ժե լի վի ճակ. դպ րո ցա կան կյան
քի 95 % կազ մող ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
հա մար վեց չդաս տի ա րա կող, հետ ևա բար 
և դպ րոցն   էլ դա սե րին սո վո րող նե րի կա
յա ցած դաս տի ա րակ վա ծու թյան հա մար՝ ոչ 
պա տաս խա նա տու: Ա հա թե ին չու մի ան գա
մայն տրա մա բա նա կան   է այ սօր Կո մենս կուն 
վե րա դառ նա լու և ման կա վար ժու թյու նը դաս

տի ա րա կա գի տու թյամբ փո խա րի նե լու մա
սին մտա ծե լը:

Հա յաս տա նում ար դեն 2002 թ. կա տար
վեց գործ նա կան ա ռա ջին քայ լը: Այս տեղ և 
մի այն այս տեղ, հաս կա ցան, որ ե թե ա մե
նու րեք և մշ տա պես կա յա նում   է մար դու 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցը, ե րբ 
բո լո րը խո սում են դաս տի ա րա կու թյան և 
դաս տի ա րակ վա ծու թյան մա սին, այլևս չի 
կա րե լի հան դուր ժել մարդ կու թյան զար
գաց ման գոր ծում բախ տո րոշ դեր ու նե ցող 
այդ գեր կար ևոր գոր ծըն թա ցը կա ռա վա
րե լու ըն դու նակ ան հրա ժեշտ գի տու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը: Խն դի րը լու ծե լու հա
մար Հա յաս տա նում շր ջա նա ռու թյան մեջ 
դրվեց որ ևէ լեզ վում դեռ գո յու թյուն չու նե ցող 
« դաս տի ա րա կա գի տու թյուն» հաս կա ցու թյու
նը (2): Այդ ժա մա նա կից սկ սած՝ Հա յաս տա
նում, ի սկ 2007 թ.   էլ Ռու սաս տա նում սկս վե
ցին ման կա վար ժու թյու նից հրա ժար վե լու և 
նոր գի տու թյանն ան ցնե լու աշ խա տանք նե րը 
(4, 5)՝ այդ նո րը ան վա նե լով «Դպ րո ցի դաս
տի ա րա կա գի տու թյուն»: 

Այդ պի սի ան վա նում ը նտ րե լը պայ մա նա
վոր ված   է նրա նով, որ ե թե ման կա վար ժու
թյու նը հա մար վում   է գի տու թյուն դաս տի ա
րա կու թյան մա սին, ու րեմն ա մե նից ա ռաջ 
պետք   է կա տար վի ան վա նա փո խու թյուն՝ 
դաս տի ա րա կու թյունն իր ա ռար կան դարձ
րած գի տու թյու նը ան վա նե լով դաս տի ա
րա կա գի տու թյուն: Են թադր վում   է, որ այս 
դեպ քում նա, հա մա պա տաս խա նե լով իր ան
վա նը, ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան և ար
տաու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա
կերպ ման նպա տա կը կհա մա րի դրան ցում 
կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյան կա ռա վա
րու մը՝ սահ մա նա փա կե լով չկա ռա վար վո
ղի տա րած քի, կան խե լով նրա հնա րա վոր 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, և կա պա հո վի 
կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյան ան հրա ժեշտ 
դրա կան ո ւղ ղորդ վա ծու թյու նը: Ու րեմն, ար
դեն պետք   է մշակ վեն դպ րո ցում կա յա ցող 
դաս տի ա րա կու թյան կա ռա վա րու մը բո լոր 
պա րա մետ րե րով ա պա հո վելն ո ւղ ղոր դող 
և դրա մա կար դակ նե րը բա ցա հայ տող չա
փո րո շիչ ներ: Սա ա մե նադժ վար և ա մե նա
կարևոր խն դիրն   է, բայց պետք   է ան պայ
ման լուծ վի:

Բնա կան   է հետ ևյալ հար ցադ րու մը, ե թե 
ի րա կա նաց վի ան վա նա փո խու թյու նը, այ
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սինքն՝ «Դպ րո ցի ման կա վար ժու թյու նը» 
փո խա րին վի «Դպ րո ցի դաս տի ա րա կա գի
տու թյուն» ան վան վող գի տու թյամբ, կլուծ
վի, ա րդյոք դպ րո ցա կան նե րի դաս տի ա
րա կու թյան կա ռա վար ման խն դի րը: Գու ցե  
բա րե փոխ ված ման կա վար ժու թյու նը կլու ծի 
այդ խն դի րը, և կա րիք չկա կա ռու ցե լու նոր 
գի տու թյուն: Այդ մա սին մտա ծե լը բա ցա
հայ տեց մի նոր խն դիր ևս. ե թե ման կա
վար ժու թյու նը հա մար վում   է ար վեստ և գի
տու թյուն, պե՞տք   է ա րդյոք այդ պի սին լի նի 
նաև դաս տի ա րա կա գի տու թյու նը: Այս խն
դի րը կա րե լի   է լու ծել՝ դի մե լով «ար վեստ» և 
« գի տու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րին: Կան 
ար վեստ ներ և նրան ցով զբաղ վող գի տու
թյուն ներ, ի նչ պես և «ար վեստ» և «ար վես
տա գի տու թյուն», հաս կա ցու թյուն նե րը, այ
սինքն՝ ար վես տը և գի տու թյու նը տար բեր 
ի րո ղու թյուն ներ են: Օ րի նակ՝ ար վես տի տե
սակ նե րից են թատ րո նը և գրա կա նու թյու նը, 
դրանք ի րենց հե տա զո տու թյան ա ռար կան 
են դարձ րել թա տե րա գի տու թյուն և գրա կա
նա գի տու թյուն ա նուն ներ կրող գի տու թյուն
նե րը: Կան նաև թա տե րա գետ և գրա կա
նա գետ մաս նա գի տու թյուն նե րը: Այս ա մե նը 
պա հան ջում են հրա ժար վել ման կա վար ժու
թյու նը գի տու թյուն և ար վեստ հա մա րե լուց՝ 
օգ տա գոր ծե լով « ման կա վար ժա կան ար
վեստ» և « ման կա վար ժա կան գի տու թյուն» 
հաս կա ցու թյուն նե րը: Այս դեպ քում կս տաց
վի, որ կա ման կա վար ժու թյուն, այ սինքն՝ 
դպ րո ցում ման կա վարժ նե րի կազ մա կեր պած 
և կա ռա վա րող գոր ծու նե ու թյու նը, և կա ման
կա վար ժու թյունն իր ա ռար կան դարձ րած 
ման կա վար ժա գի տու թյու նը:

Ե րբ ար դեն լույս տե սավ 
« Ման կա վար ժա գի տու թյուն» դա սա գիր
քը, պարզ վեց, որ այս պես ան վա նե լու դեպ
քում ան գամ այդ գի տու թյու նը ան կա րող   է 
ա պա հո վել դպ րո ցում ա շա կերտ նե րի կա
յա ցող դաս տի ա րա կու թյան կա ռա վա րումն 
իր մի շարք ա նուղ ղե լի ա րատ նե րի պատ
ճա ռով: Այս դեպ քում   էլ ան փո փոխ   է մնում 
ման կա վար ժու թյան ա մե նա մեծ ա րա տը՝ 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան տե սու
թյուն նե րից բաղ կա ցած կա ռուց ված քը, ո րի 
պատ ճա ռով   է դպ րո ցը զրկ վել ա շա կերտ նե
րի դաս տի ա րա կու թյու նը կա ռա վա րե լու իր 
հիմ նա կան գոր ծա ռույ թից: Ը ստ դրա՝ կան 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան մի մյան ցից 

ա ռանձ նաց ված գոր ծըն թաց ներ. ա հա թե 
ին չու ստեղծ վել են դրանք ի րենց ա ռար կան 
դարձ րած եր կու տե սու թյուն ներ: Ը ստ դրանց՝ 
ման կա վար ժա գի տու թյան ու սուց ման տե սու
թյան, այ սինքն՝ ման կա վար ժու թյան դի դակ
տի կայի ա ռար կան   է այն պի սի ու սու ցու մը, 
ո րը չի դաս տի ա րա կում: Սա կայն, ի նչ պես 
աս վեց, մարդ կային ցան կա ցած գոր ծու նե
ու թյուն, այդ թվում և ու սում նա կա նը, մաս
նակ ցում   է մար դու դաս տի ա րա կու թյա նը, 
այ սինքն՝ չկա մար դու մի այն պի սի գոր ծու
նե ու թյուն, ո րը փո փո խու թյուն ներ չկա յաց նի 
նրա ֆի զի կա կան կամ հո գե կան ու ժե րում, 
այ սինքն լի նի չդաս տի ա րա կող: Նշա նա
կում   է՝ գո յու թյուն չու նե ցող չդաս տի ա րա կող 
ու սու ցումն իր ա ռար կան դարձ րած ու սուց
ման տե սու թյու նը պետք   է ո րակ վի որ պես 
ա ռար կա յա զուրկ, մտա ցա ծին, հո րին ված 
և ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող: 
Այդ պի սին պետք   է ո րակ վեն նաև ման կա
վար ժա գի տու թյան ու սուց ման սկզ բունք ներն 
ու մե թոդ նե րը, քա նի որ դրանք վե րա բե
րում են գո յու թյուն չու նե ցող ու սուց մա նը: Այս 
դեպ քում ար դեն ման կա վար ժա գի տու թյու նը 
կու նե նա մի այն ու սուց մամբ և այլ գոր ծըն
թաց նե րով կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյան 
կա ռա վար ման տե սու թյուն: Ի սկ ի նչ պի սի վի
ճա կում   է ման կա վար ժա գի տու թյուն ան վան
վող գի տու թյան դաս տի ա րա կու թյան տե սու
թյու նը: Քա նի որ նրա ա ռար կան դպ րո ցում 
ա շա կերտ նե րի ար տաու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյունն   է, ծա գում   է այս պի սի հարց. ե թե 
այդ գոր ծու նե ու թյու նը ա մեն օր չի լի նում, 
լի նե լու դեպ քում   էլ կա յա նում   է խիստ սահ
մա նա փակ ժա մա նա կա հատ վա ծով, ա պա 
ի նչ պե՞ս   է այդ պայ ման նե րում ման կա վար
ժա գի տու թյու նը ա պա հո վում ա շա կերտ նե րի՝ 
իր հռ չա կած մտա վոր, բա րո յա կան,   է կո լո
գի ա կան,   էս թե տի կա կան և դաս տի ա րա կու
թյան մյուս տե սակ նե րի կա յա ցու մը, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են 1987 թ. հրա տա րակ ված 
« Ման կա վար ժու թյուն» դա սագր քի ե րկ րորդ 
մա սում, ի նչ պես և բո լոր ժա մա նակ նե րում, 
ու ան գամ այ սօր ևս Հա յաս տա նում և Ռու
սաս տա նում լույս տե սած բո լոր դա սագրքե
րում: Չէ՞ որ դա ան հնար   է, ե րբ ու սում նա
կան ա ռար կա նե րի դա սա վան դու մը, ը ստ 
ման կա վար ժա գի տու թյան ու սուց ման տե սու
թյան, չի մաս նակ ցում դաս տի ա րա կու թյան 
կա յաց մա նը: Ու րեմն ման կա վար ժա գի տու
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թյան դաս տի ա րա կու թյան տե սու թյունն իր 
ա ռար կայի ծայ րա հեղ աղ քա տիկ վի ճա կի 
պատ ճա ռով փաս տո րեն լի ար ժեք տե սու
թյուն չէ և ան կա րող   է ա պա հո վել դպրո
ցում ա շա կերտ նե րի ար տաու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ կա յա ցող դաս տի ա րա
կու թյան կա ռա վա րու մը: Որ ման կա վար ժու
թյան դաս տի ա րա կու թյան տե սու թյու նը սոսկ 
ա նու նով   է այդ պի սին, հիմ նա վոր վում   է նաև 
նրա նով, որ նա ու նի դաս տի ա րա կու թյան 
սկզ բունք ներ և մե թոդ ներ, սա կայն չու նի 
ա շա կերտ նե րի ար տաու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյամբ կա յա ցող դաս տի ա րա կու թյու նը 
ո ւղ ղոր դող և ար դյու նա վե տու թյու նը ստու գող 
որ ևէ չա փո րո շիչ: Սա նշա նա կում   է, որ ման
կա վար ժա գի տու թյան ու նե ցած ըն դա մե նը 
եր կու տե սու թյուն նե րից մե կը, ի նչ պես ար
դեն բա ցա հայտ վեց, մտա ցա ծին   է, այ սինքն՝ 
գո յու թյուն չու նի, ի սկ մյուսն   էլ ոչ լի ար ժեք   է: 
Այս ա մե նը ստի պում   է մտա ծել այն մա սին, 
որ եր ևի ման կա վար ժու թյու նը ոչ մի այն գի
տու թյուն չէ ո ՛չ ու սուց ման և ո ՛չ   էլ դաս տի
ա րա կու թյան մա սին, այլև ը նդ հան րա պես 
գի տու թյուն չէ: Նշա նա կում   է՝ սոսկ ման կա
վար ժա գի տու թյու նը դաս տի ա րա կա գի տու
թյուն ան վա նե լով՝ խն դի րը չի լուծ վի: Ա նհ
րա ժեշտ   է սկ սել դաս տի ա րա կա գի տու թյան 

կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը՝ բա ցա հայ
տե լով ման կա վար ժա գի տու թյան հիմ նա կան 
ա րատ նե րը, ո րոնք նրան զր կել են դպ րո ցում 
ա շա կերտ նե րի կա յա ցող դաս տի ա րա կու
թյու նը կա ռա վա րե լու իր հիմ նա կան գոր ծա
ռույ թից: Դաս տի ա րա կա գի տու թյու նը դպ րո
ցին կվե րա դարձ նի այն գոր ծա ռույ թը, ո րի 
հա մար   է ստեղ ծել նրան Յան Ա մոս Կո մենս
կին, ո րի ան հրա ժեշ տու թյու նը հատ կա պես 
հիմ նա վոր վում   է  դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե
րի դաս տի ա րակ վա ծու թյան հա սա րա կու
թյան չբա վա րա րող մա կար դա կով: Ար դեն 
կու նե նանք ոչ թե գո յու թյուն չու նե ցող չդաս
տի ա րա կող ու սուց ման տե սու թյուն բո վան
դա կող դի դակ տի կա, այլ դաս տի ա րա կու
թյան դի դակ տի կա, դպ րո ցի և ին չու չէ նաև 
հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան հա մար իր 
բազ մա թիվ դրա կան հետ ևանք նե րով: 

Ու րեմն ել քե րից մե կը, թերևս ա մե նա
բախ տո րո շը, ման կա վար ժու թյու նից հրա
ժար վելն   է, և այն ար դեն կա ռուց ված ու 
« Նո յան տա պա նի»   է լեկտ րո նային գրա դա
րա նում դր ված «Դպ րո ցի դաս տի ա րա կա գի
տու թյուն» ա նու նով գի տու թյամբ ա ռաջ նորդ
վե լուն ան ցնելն   է, ի հար կե, այս կա ռուց վա ծը 
կյան քի պա հանջ նե րից ել նե լով շա րու նա կա
բար կա տա րե լա գոր ծե լու պայ մա նով:
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТРОЕНИЯ “ВОСПИТАНЕВЕДНИЕ ШКОЛЫ»
С. МАНУКЯН

В статье речь идет о необходимости построения воспитаниеведения, раскрывая 
главнешей недостаток педагогической науки, которая своми теориями обучения и воспитания 
школу лишила ее воспитательной функцией, из за чего школа не отвечает за воспитанности 
учащихся. Единственный выход–замена “Педагогика школы“ наукой “Воспитаниеведение 
школы“. 

ABOUT THE NECESSITY OF FORMING A DISCIPLINE OF EDUCATIONAL 
UPBRINGING

S. MANUKYAN

Pedagogy deprived the school of its principal function to manage the education of students on 
a regular basis. It has been implemented via forming, learning and educational theories, which 
consider the learning as a non–educational process; this has become a basis for ignoring the re
sponsibility of schools to educate the students. The only way out is to replace “School Pedagogy” 
with “School Education” that returns the educational function to school.
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

Ա ԲԱՋՅԱՆ ՄԱ ՐԻ ՑԱ
Էդ. Բո յա ջյա նի ան վան թիվ 121 հիմ նա կան 
դպրո ցի դաս վար

ԱԲ ԳԱՐՅԱՆ ԱՇ ԽԵՆ
 Նո րա վա նի միջ նա կարգ դպրո ցի մա թե մա տի
կայի ու սու ցիչ

Ա ՂԱ ՋԱՆՅԱՆ ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ կեն սա բա նու թյան 
և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի 
դո ցենտ, կենս. գիտ. թեկ նա ծու 

ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ ԼԻ Ա ՆԱ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ կեր պար վես տի 
ամ բի ո նի ա սիս տենտ 

Ա ՍԱՏՐՅԱՆ ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ 
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ռո մա նա գեր մա նա
կան լե զու նե րի ամ բի ո նի ա սիս տենտ, բան. գիտ. 
թեկ նա ծու 

Ա ՎԱԳՅԱՆ ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ
 Կո տայ քի մար զի Կա պու տա նի միջ նա կարգ 
դպրո ցի ֆի զի կայի ու սու ցիչ

ԲԱ ԿՈՒՆՑ ԿԱ ՐԻ ՆԵ 
Սյու նի քի մար զի Վե րի շե նի միջ նա կարգ դպրո ցի 
դաս վար 

ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ե րաժշ տու թյան 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ

 ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ ՄԵ ՐԻ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ե րաժշ տու թյան 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

 ԲԱ ՐԱԿՅԱՆ ԳՈ ՀԱՐ
« Հայ կր թու թյուն» կր թա կան հիմ նադ րա մի 
ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ

 ԲԵԳ ԼԱՐՅԱՆ ԳՈՒՐ ԳԵՆ 
Կո տայ քի մար զի Ջրա ռա տի միջ նա կագ դպրո ցի 
ֆիզ կուլ տու րայի ու սու ցիչ 

ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ Օ ՖԵԼՅԱ 
Եր ևա նի թիվ 2 ա վագ դպրո ցի ֆի զի կայի ու սու
ցիչ

 ԳՈՒԼ ՔԱՆՅԱՆ ՏԱ ԹԵՎ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հա տուկ ման կա
վար ժու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

Գ ՐԻ ԳՈՐՅԱՆ ՆԱ ՆԱ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ին ֆոր մա տի կայի 
և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Գ ՐԻ ԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ 
ԵՊՀ հայոց լեզ վի պատ մու թյան ամ բի ո նի 
դոցենտ, բան. գիտ. թեկ նա ծու

 ԴԱՇՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հա տուկ ման կա
վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դա սա
խոս, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 ԴԱՐ ԳԻՅԱՆ ՎԻ Ո ԼԵ ՏԱ
Ս. Խան զա դյա նի ան վան թիվ 184 դպրո ցի ին
ֆոր մա տի կայի ու սու ցիչ 

Ե ՂԻ Ա ԶԱՐՅԱՆ ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ
Սի սի ա նի թիվ 2 հիմ նա կան դպրո ցի մա թե մա
տի կայի ու սու ցիչ 

Ե ՐԻՑՅԱՆ ԱՍՅԱ
 Կո տայ քի մար զի ք. Չա րեն ցա վա նի թիվ 3 հիմ
նա կան դպրո ցի դաս վար

 ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ 
ԵՊՀ ը նդ հա նուր ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
հայ ցորդ

 ԶԱ ՔԱՐՅԱՆ ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ
 Դի լի ջա նի թիվ 2 դպրո ցի հայոց լեզ վի և գրա կա
նու թյան ու սու ցիչ

 ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ ՆԱԻ ՐԱ
Ե ղի շե Չա րեն ցի ան վան թիվ 67 հիմ նա կան 
դպրո ցի պատ մու թյան ու սու ցիչ

 ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ ՇԱ ՔԵ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ե րաժշ տու թյան 
ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ

 ԹԱՆ ԳԱՄՅԱՆ ՏԻԳ ՐԱՆ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ կեն սա բա նու թյան 
և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի 
պրո ֆե սոր, մանկ. գիտ. դոկ տոր

 ԹՈՐ ԳՈՄՅԱՆ ՍՈ ՖԻ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հայոց լեզ վի և նրա 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկ նա ծու 

ԻՍ ՊԻՐՅԱՆ ՆԱԻ ՐԱ
ՀՊՃՀ ֆի զի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ, ֆիզ մաթ 
գիտ. թեկ նա ծու
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 ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ Ա ՐԱՔՍ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ գե ղար վես տա կան 
կր թու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս

 ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ ԳՈ ՀԱՐ 
Եր ևա նի թիվ 159 ա վագ դպրո ցի հայոց լեզ վի և 
գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 

ԿԱՆ ԴԱԼՅԱՆ ՍՅՈՒ ԶԻ 
Եր ևա նի «Գ ևորգ Է մի նի ան վան թիվ 182 ա վագ 
դպրոց» հիմ նադ րա մի ան գլե րե նի ու սու ցիչ

 ԿԻ ՐԱ ԿՈՍՅԱՆ ՏԻԳ ՐԱ ՆՈՒ ՀԻ 
Եր ևա նի թիվ 64 դպրո ցի մա թե մա տի կայի ու
սու ցիչ

 ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ին ֆոր մա տի կայի 
և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի 
դո ցենտ, տեխ նի կա կան գիտ. թեկ նա ծու

 ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ
Կր թու թյան մի ջազ գային ա կա դե մի այի մա թե մա
տի կայի և ֆի զի կայի ամ բի ո նի դա սա խոս

 ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՌՈՒ ԲԻ ՆԱ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հայոց լեզ վի և նրա 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի ա սիս
տենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱ ՆԵ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ռո մա նա գեր մա նա
կան լե զու նե րի ամ բի ո նի դա սա խոս

 ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ ՍԻԼ ՎԱ 
Եր ևա նի Կա րեն Դե միր ճյա նի ան վան թիվ 139 
ա վագ դպրո ցի մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ, ՄԿԱԳ 
տնօ րե նի տե ղա կալ

 ՄԱՄ ՐԵՅԱՆ ԼԻ ԼԻԹ 
Ար տա շա տի ա վագ դպրո ցի հայոց լեզ վի և գրա
կա նու թյան ու սու ցիչ

 ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հա տուկ ման
կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի 
դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ Ա ՇՈՏ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ման կա վար ժու
թյան տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի 
հայ ցորդ 

ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ ՍԵՐ ԳԵՅ
 Մանկ. գիտ. դոկ տոր

 ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՐ ԴԱՆ
 Շի րա կի պե տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի
կայի, ֆի զի կայի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, ֆիզ մաթ գիտ. 
թեկ նա ծու 

ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ 
Ա րա րա տի մար զի Նշա վա նի միջ նա կարգ դպրո
ցի սո ցի ա լա կան ման կա վարժ 

ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ Ա ՆԻԿ 
Ար մա վի րի մար զի « Մե ծա մո րի միջ նա կարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ −ի հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուցիչ

ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ Ա ՆԻ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ աշ խար հագ րու
թյան և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի
ո նի աս պի րանտ

ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ ԳԱՅԱ ՆԵ 
ԵՊՀ ա րա բա գի տու թյան ամ բի ո նի ա սիս տենտ, 
պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

 ՄՈՎ ՍԻՍՅԱՆ ԱՆ ԺԵ ԼԱ 
Ար տա շա տի ա վագ դպրո ցի հայոց լեզ վի և գրա
կա նու թյան ու սու ցիչ

ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ 
Ե ՊՀ ան գլե րե նի թիվ 1 ամ բի ո նի դա սա խոս 

ՆԱ ԶԱ ՐԵԹՅԱՆ Ի ՐԻ ՆԱ 
Ա. Շա հի նյա նի ան վան ֆիզ մաթ դպրո ցի հայոց 
լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ

 ՆԵՐ ՍԵՍՅԱՆ ՀՐԱ ՉՈՒ ՀԻ 
Եր ևա նի «Գ ևորգ Է մի նի ան վան թիվ 182 ա վագ 
դպրոց» հիմ նադ րա մի հայոց լեզ վի և գրա կա նու
թյան ու սու ցիչ 

ՆԵՐ ՍԵՍՅԱՆ Ա ՆԻ 
Եր ևա նի թիվ 135 հիմ նա կան դպրո ցի ան գլե րե
նի ու սու ցիչ 

ՇԻՐ ՎԱՆՅԱՆ ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ
 Նո րա վա նի միջ նա կարգ դպրո ցի դաս վար 

ՈՍ ԿԱՆՅԱՆ ՍԵ ՎԱԿ 
Շի րա կի մար զի « Հայ կա սա րի հիմ նա կան 
դպրոց» ՊՈԱԿ –ի մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ 

ՈՒ ԶՈՒՆՅԱՆ ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ
Ք. Բյու րե ղա վա նի թիվ 1 ա վագ դպրո ցի տեխ նո
լո գի այի և կեր պար վես տի ու սու ցիչ

 ՊԱ ՊՈՅԱՆ ԱՐ ԳԱՄ 
Ագ րա րային հա մալ սա րա նի ֆի զի կայի և ջեր մա
տեխ նի կայի ամ բի ո նի վա րիչ, ֆիզ. գիտ. թեկ նա
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ծու, դո ցենտ

 ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ ԳՈ ՀԱ ՐԻԿ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ին ֆոր մա տի կայի 
և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի 
դո ցենտ, ֆիզ մաթ գիտ. թեկ նա ծու

ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ ՏԱՏՅԱ ՆԱ 
Ե ՊՀ ան գլե րե նի թիվ 1 ամ բի ո նի դա սա խոս 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳՈՇ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ կուլ տու րայի 
ֆա կուլ տե տի ռե ժի սու րայի ամ բի ո նի դո ցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկ նա ծու, Հա յաս տա նի թա տե րա
կան գոր ծիչ նե րի մի ու թյան ան դամ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆԱ ՐԻ ՆԵ
Ա. Շա հի նյա նի ան վան ֆիզ մաթ դպրո ցի ին ֆոր
մա տի կայի ու սու ցիչ 

ՍԵ ՐՈԲՅԱՆ ԵՐ ՎԱՆԴ
 Շի րա կի պե տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի
կայի, ֆի զի կայի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, ֆիզ մաթ գիտ. 
թեկ նա ծու 

ՍԻՍՅԱՆ ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ 
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան և կի րա ռա կան ման կա վար ժու թյան 

ամ բի ո նի դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 ՍՈՒԼ ԹԱՆՅԱՆ ԽԱ ՉԱ ՏՈՒՐ
 Շի րա կի պե տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի
կայի, ֆի զի կայի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ 

ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ ԱՐ ՄԵ ՆՈՒ ՀԻ 
Եր ևա նի Ար տեմ Մի կո յա նի ան վան թիվ 166 հիմ
նա կան դպրո ցի մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ

 ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ ՆԱ ՆԵ 
ԵՊՀ տպա գիր և հե ռար ձակ վող լրատ վա մի ջոց
նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, բան. գիտ. թեկ նա ծու 

ՓԱ ԼԻԿՅԱՆ ՍՊԱՐ ՏԱԿ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ լո գո պե դի այի և վե
րա կանգ նո ղա կան ամ բի ո նի պրոֆ. պաշ տո նա
կա տար, կենս. գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ

ՖԻ ԴՈՅԱՆ Ա ՆՈՒՇ
 Գե ղար քու նի քի մար զի Մար տու նի քա ղա քի 
Տ. Աբ րա հա մյա նի ան վան ա վագ դպրո ցի հայոց 
լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 
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