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Ֆ ՐՈՒՆԶ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ 
Է ՐԻԿ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ

ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐ ՏԱ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՐԱՊ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում սո վո րող 
ե րի տա սար դու թյան ու սուց ման, դաս տի
ա րա կու թյան և կր թու թյան հա մա կար գում 
ա ռանձ նաց նում են ման կա վար ժա կան գոր
ծըն  թա ցի կազ մա կերպ ման ե րեք հիմ նա կան 
ձև՝ ու սում նա կան, ար տա դա սա րա նա կան 
և ար տադպ րո ցա կան աշ խա տանք: Հա
ման ման մո տե ցում նե րը կի րառ վում են նաև 
տար բեր տա րի քի ու սե ռի դպ րո ցա կան նե րի 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցում:

 Ար տա դա սա րա նա կան կր թու թյան հար
ցե րը հայ ի րա կա նու թյան մեջ բա վա կա նին 
ծա վա լուն ու սում նա սիր վել է Ա. Վ. Աբ րա
հա մյա նի մե նագ րու թյան1 մեջ: 19−րդ դա րի 
ե րկ րորդ կե սից մինչև 20−րդ դա րի սկիզբն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ հա
սա րա կա կան− լու սա վոր չա կան շարժ ման 
մեջ նա ա ռանձ նաց նում է այն պի սի ո ւղ ղու
թյուն ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ի նք նակր թու թյու
նը, հրա պա րա կային դա սա խո սու թյուն նե
րը, թատ րո նը, ու սում նա կան կենտ րոն նե րը, 
գրա դա րան նե րը, հրա տա րա կչա  կան գոր
ծու նե ու թյու նը, ազ գային հա մալ սա րան նե րը, 
ե րե կույթ նե րը և այլն: Հե ղի նա կի ու շադ րու
թյու նից չեն վրի պել նաև ար տա դա սա րա նա
կան կր թու թյան այն պի սի ձևեր, ի նչ պի սիք 
են շար ժա խա ղե րը և սպոր տային վար ժու
թյուն նե րը:

Դպ րո ցա կան կր թու թյան զար գա ցու
մը Հա յաս տա նում 200 տա րի ա ռաջ դան
դաղ էր ըն թա նում. եր կար ժա մա նակ կր
թա կան հաս տա տու թյուն նե րի ծրագ րե րում 

1  Абрамян  А.  В.,  Проблема  внешкольного  образования 
в  армянском  обшественно−прос ветительном  движении 
(вторая половина XIX−начало XX вв), Ереван, Луйс, 1990, 
с. 163. 

ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյունն ու սում
նա կան ա ռար կա չէր դիտ վում: Խն դիրն 
այն էր, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
մարմ նա մար զու թյու նը և խա ղե րը դի տար
կում էր որ պես ե րի տա   սար դու թյա նը ռազ
մա կան ար վես տին նա խա պատ րաս տե լու 
մի ջոց, սա կայն մարմ նա մար զա կան վար ժու
թյուն նե րը և հայ կա կան ժո ղովր դա կան խա
ղե րը, ի նչ պես նաև մար զա կան մր ցում ներն 
ան ցկաց վում է ին ար տա ժա մյա2: Հետ ևա բար 
դեռևս այն ժա մա նակ ար դեն նկա տե լի էր 
ար տա դա սա րա նա կան ֆի զի կա կան վար
ժու թյուն նե րի կար ևո րու թյու նը:

 Հե տաքրք րա կան է, որ սկ սած 1864 −ից` 
Ռու սաս տա նի դպ րոց նե րում մարմ նա մար
զու թյու նը հա մար վել է ար տա դա սա րա նա
կան ու սում նա կան ա ռար կա3:

Ն շա նա վոր հայ ման կա վարժ Ս. Ման
դի նյա նը4 իր աշ խա տու թյուն նե րից մե կում 
1882 թ. սերտ կապ է ան ցկաց րել ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան ու սո վո րող նե րի 
ա ռող ջու թյան միջև և ա ռաջ է քա շել մարմ
նա մար զա կան (այ սինքն` ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյան) ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք նե րի պար տա դիր ան ցկաց
ման գա ղա փա րը: Ա վե լի ո ւշ ա ռա ջա դեմ ու
սու ցիչ նե րը սկ սե ցին ակ տի վո րեն հան դես 
գալ դպ րոց նե րում ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
դա սա ժա մե րի կա տա րե լա գործ ման, զանգ
վա ծային մար զա կան և ա ռող ջա րա րա կան 

2  Սիմոնյան  Ց.  Ռ.,  Հայ  մանկավարժության 
պատմություն, Եր., «Մանկավար ժություն», 2006, 264 էջ:
3  Чернова  Е.  М.,  Проблема  физического  воспитания 
в  русской  педагогиие  в  60−х  гг.  XIX  столетия:  Автореф.
дисс…, к.п.н., М., 1952, с. 19.
4  Մանդինյան  Ս.,  Ի՞նչ  ծրագիր  է  հարկավոր  մեր 
ծխական  ուսումնարաններին  // Վարժարան,  1882, Թիվ 
1−2, 41 էջ:
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աշ խա տանք նե րի խե լա միտ կազ մա կերպ
ման հա մար: Մաս նա վո րա պես սահ ման վեց, 
որ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դպ րո ցա կան 
դա սա ժա մը, ել նե լով իր կազ մա կեր պա կան 
և ու սու ցո ղա կան (դի դակ տիկ) ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից, սո վո րող նե րի հա մար 
չի կա րող ա պա հո վել ան հրա ժեշտ մար զու
մային ար դյունք, լա վա գույն դեպ քում այն 
կա րող է նպաս տել շար ժում նե րի ա ռան ձին 
տե սակ նե րի` քայլ քի, վազ քի, ցատ կե րի, լո ղի 
ու սուց մա նը: Ո ւս տի ար տա ժա մյա ար տա դա
սա  րա նա կան լրա ցու ցիչ պա րապ  մունք նե րի 
ան ցկա ցումն ա ռա վել ար դի ա կան նշա նա
կու թյուն է ձեռք բե րում: Միև նույն ժա մա նակ 
ա պա ցուց վել է, որ դպ րո ցում ան ցկաց վող 
ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք ներն 
ո ւղղ ված են ը նդ լայ նե լու և խո րաց նե լու սո վո
րող նե րի գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը և 
հմ տու թյուն նե րը, զար գաց նե լու ա շա կերտ
նե րի ան հա տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը, 
բա րե լա վե լու նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րը: 

Չան տե սե լով դպ րո ցում դա սի կար ևո
րու թյու նը` որ պես ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան գոր ծըն թա ցի հիմք, բա ցա ռիկ 
դեր և նշա նա կու թյուն ու նի նաև ա մե նօ րյա 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի կա տա րու մը, 
ո րոնք ան խոս պատ կա նում են ար տա դա սա
րա նա կան  և ար տադպ րո ցա կան սպորտ −
ա ռող ջա րա րա կան աշ խա տանք նե րին: 

Դա սա ցու ցա կից դուրս պա րապ մունք նե
րի ան ցկա ցու մը, լրա ցու ցիչ դա սա ժա մե րի 
տես քով, նպաս տում է ա շա կերտ նե րի շար
ժո ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայն
մա նը1:

 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան և 
սպոր տի լրա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ սկ սել 

1  Ավանեսով  Է.  Յու.,  Դպրոցականների  շարժողական 
պատրաստվածության  մար զական  ուղղվածության 
մեթոդիկան // Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2014, 22 էջ:
Մկրտչյան  Թ.  Լ.,  Դպրոցականների  շարժողական 
պատրաստության  մեթոդական  պայ մանները 
ֆիզիկական  դաստիարակության  գործընթացում  // 
Թեկն. ատեն. սեղ մագիր, Եր., 2016, 22 էջ:
Абрамович Д. В., Шпорин Э. Г., Влияние дополнительных 
занятий  по  физии чес кой  культуре  во  внеучебное  время 
на  физическую  подготовленность  учащихся  //  Теория  и 
практика ФК.− 2016, N 4, с. 36−37.
Обухов  С.  М.  Динамика  физической  подготовленности 
учашихся  при  реализации  различных  вариантов 
спортизации  физического  воспитания  в  обше образо
вательной школе // Теория и практика ФК.− 2011, N 8, с. 
89−91.

են ան ցկաց վել դեռևս ան ցյալ դա րի սկզ բին 
Ա ՄՆ −ում՝ ը նդ հա նուր զար գաց նող վար
ժու թյուն նե րի և կրո սային վազ քի տես քով2: 
Ներ կա յումս Ա ՄՆ −ի հան րակր թա կան դպ
րոց նե րում ար տա ժա մյա պա րապ մունք ներ 
են ան ցկաց վում 27 մար զաձ ևե րից: Մի շարք 
եվ րո պա կան ե րկր նե րում դպ րո ցա կան նե րի 
հա մար ա ռա վել հրա պու րիչ են ար տա դա
սա  րա նա կան պա րապ մունք նե րը, քան ֆի
զի կա կան կուլ տու րայի դպ րո ցա կան դա սա 
ժա մե րը3:

 Գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ 
առ կա են գործ նա կան ա ռա ջար կու թյուն
ներ՝ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ար տա դա
սա րա նա կան պա րապ մունք նե րի ան ցկաց
ման վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, նման 
պա րապ մունք նե րը պետք է ան ցկաց վեն 
շա բա թա  կան եր կու ան գամ՝ 60 րո պե տևո
ղու թյամբ, որ տեղ ժա մա նա կի 50 տո կո սը 
հատ կաց վում է տեխ նի կայի ու սուց մա նը, ի սկ 
մյուս կե սը՝ շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րի մշակ մա նը` մկա նային ո ւժ, շար ժում նե
րի ա րա գու թյուն, դի մաց կու նու թյուն և այլն4: 
Տվյալ դեպ քում ա շա կերտ նե րը մի ա վոր վում 
են ու սում նա մար զա կան խմ բե րում՝ հաշ վի 
առ նե լով նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րը և 
պա հանջ մունք նե րը, ի նչ պես նաև շար ժո ղա
կան պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը:

 Կաս կած չի հա րու ցում նաև այն, որ ման
կա վար ժա կան խն դիր ներն ա ռա վել հա ջո
ղու թյամբ են լուծ վում, ե րբ դա սե րի ըն թաց
քում տար վող ու սում նա դաս տի ա րա կչա կան 
աշ խա տանք նե րը զու գակց վում են նպա տա
կային ո ւղղ վա ծու թյամբ ար տա ժա մյա պա
րապ մունք նե րի հետ5: Ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 

2  Сотникова А. Г., Внеурочные занятия по физическому 
воспитанию в средних школах США // Теория и практика 
ФК.− 1990, N 3, с. 60−62. 
3  Digel  H.,  Die  versportliching  inserer  kultur  und  deren 
Folgen den Sport.− Schorndorf. Hofmann, 1990, s. 131.
Grum B., Over der Versporting van de samenleving // On the 
sportijica tion of the society.− Harlem De Vrieseborch.− 1992, 
s. 173.
4  Носановская  А.  В.,  Урок  физической  культуры−
каждый день  // Физическая культура в школе, 1991, N 3, 
с. 28−29.
5  Գրիգորյան  Վ.  Ֆ.,  Ֆիզիկական  դաստիարակության 
համակարգի  գիտակիրա ռական  հիմունքները  //  Դոկտ. 
ատեն. սեղմագիր, Եր., 2004, 42 էջ:
Մելիքսեթյան Ռ. Տ., Ֆիզկուլտուրային−առողջարարական 
աշխատանքները դպրո ցում, Եր., «Լույս», 1984, էջ 171:
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այս եր կու ձևե րի միջև ե ղած սերտ կապն 
ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի 
ա ռա ջա տար սկզ բունք նե րից է1: Այս կա պակ
ցու թյամբ ա ռանձ նաց վում է եր կու կողմ: 

Ա ռա ջին` ար տա դա սա րա նա կան աշ խա
տան քի ըն թաց քում հիմն վում են ա կա դե մի
ա կան դա սե րի ըն թաց քում ձեռք բեր ված գի
տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի վրա: 

Երկ րորդ` ար տա դա սա րա նա կան աշ խա
տան քի բո լոր ձևե րը միտ ված են կոնկ րետ 
ու սում նա կան ա ռար կայի, այ սինքն` ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի հան դեպ սո վո րող նե րի 
հե տաքրքր վա ծու թյան զար գաց մա նը:

Ար տա դա սա րա նա կան լրա ցու ցիչ պա
րապ մունք նե րի ան ցկաց ման հա մար կար
ևոր նա խադ րյալ ու հիմ նա վո րում է նաև այն, 
որ դպ րո ցա կան նե րի կա նո նա վոր ու սուց ման 
սկզ բից ե րե խա նե րի օ րա կան շար ժո ղա կան 
ակ տի վու թյու նը նվա զում է 50 տո կո սով: 
Դա սա րա նից դա սա րան փո խադր վե լուն 
զուգ  ըն թաց շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան 
մա կար դա կը կտ րուկ նվա զում է: Ը նդ ո րում` 
ցե րեկ վա տևո ղու թյան 82−85 տո կո սը սո վո
րող նե րի մե ծա մաս նու թյունն ան ցկաց նում է 
ստա տիկ վի ճա կում: Կա մա յա կան շար ժո
ղա կան ակ տի վու թյու նը կազ մում է 16−19 
տո կոս, ի սկ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան կազ մա կերպ ված ձևե րին բա ժին է 
ը նկ նում ըն դա մե նը 1−3 տո կո սը2: Ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի դա սե րը մի այն մա սամբ են 
լրաց նում շար ժում նե րի պա կա սը՝ օ րա կան 
պա հանջ մուն քի շուրջ 40 տո կո սը կամ շա
բա թա կան 11 տո կո սը3: Ե թե դպ րո ցա կա նը 
չի զբաղ վում ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րով 
և սպոր տով, ա պա այն կա րող է հան գեց նել 
ոչ մի այն օր գա նիզ մի, այլև շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման դան դա

1  Մարտիրոսյան  Ա.  Ս.,  Ֆիզիկական  կուլտուրայի 
արտադասարանական  պարապ մունքների  մեթոդիկան 
// Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2009, 21 էջ:
Серова О., Быть здоровым научат в школе // Новое время.− 
РИА, Новости, 2005, N 48, с. 12.
2  Ղազարյան  Ֆ.  Գ.,  Ստեփանյան  Ա.  Գ.,  Ֆիզիկական 
կուլտուրայի  ժամանակակից  դա սի  որոշ 
առանձնահատկությունները  //  «Մանկավարժական 
միտք», 2010, N 1−2, 65−69 էջ:
Вавилов Ю. Н., Поведенческие факторы здоровья детей и 
подростков // Физкуль тура: В.О.Т., 2007, N 3, с. 9−12.
Шлемин  А.  В.,  Физкультурно−оздоровительная  работа  в 
школе, М., Просве шение, 1988, с. 6.
3  Скачков  И.  Р.,  Новый  вариант  школьного  урока  // 
Теория и практика ФК. 1993, N 5−6, с. 35−36.

ղեց ման:
 Պա տա հա կան չէ, որ նախ կի նում հան

րակր թա կան դպ րոց նե րում տար բեր մար
զաձ ևե րից գոր ծում է ին մար զա կան սեկ
ցի ա ներ: Հիմ նա կան դե րը պատ կա նում էր 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սուց չին: Պա
րապ մունք նե րը սեկ ցի ա նե րում ան ցկաց
վում է ին շա բա թա կան 2−3 ան գամ՝ 60−90 
րո պե տևո ղու թյամբ՝ կախ ված ա շա կերտ նե
րի սե ռից և տա րի քից: Ար տա դա սա րա նա
կան մար զա կան աշ խա տան քի ան ցկաց ման 
հա մար ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցի
չը դպ րո ցում ստա նում էր լրա ցու ցիչ վար
ձատրու թյուն՝ աշ խա տա վար ձի 0,25 −ից 
մինչև 0,5 դրույ քա չա փի ծա վա լով4: Ը նտր
ված մար զաձ ևի լրա ցու ցիչ ար տա դա սա րա
նա կան պա րապ մունք նե րը, մինչ Խորհր
դային Մի ու թյան փլու զու մը, բա վա կան լավ 
հիմ քե րի վրա է ին դր ված նաև Հա յաս տա
նում: 

Այս պի սով՝ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան ար տա դա սա րա նա կան լրա ցու ցիչ 
պա  րա  պմունք նե րի մի ջո ցով հա ջո ղու թյամբ 
լուծ վում է սո ցի ալ− ման կա վար ժա կան ար
տա կարգ լայն խն դիր նե րի շր ջա նակ, ա ռա
ջին հեր թին շար ժո ղա կան պատ րաստ վա
ծու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում, ի նչ պես 
նաև ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան պա
րապ մունք նե րի նկատ մամբ դրա կան վե
րա բեր մուն քի ձևա վո րում, սո վո րող նե րի 
սո ցի ա լա կան և հո գե բա նա կան հար մա րո
ղա կա նու թյուն և այլն:

 Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո 
բա րե փո խում ներ ե ղան նաև կր թա կան հա
մա կար գում, որ տեղ լու ծար վե ցին դաս տի ա
րակ չա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող 
ստո րա բա ժա նում նե րը, ի սկ ար տա դա սա
րա նային ա ռող ջա րա րա կան, մար զա կան 
աշ խա  տանք նե րը կոմ պե սաց վեց լրա ցու ցիչ 
կր թա կան հա մա կար գում, կո մեր ցի ոն գոր
ծու նե ու թյան լայն ի րա վունք նե րով: Բնա կա
նա բար, այն սահ մա նա փա կեց ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի մուտ քը դե պի 
ար տա դա սա րա նա կան ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյուն: Ա ռան ձին մար զաձ ևե րը, 
ի նչ պես օ րի նակ, կա րա տեն և նրա տա րա
տե սակ նե րը, գործ նա կա նում դուրս են մղել 
ար տա դա սա րա նա կան, սեկ ցի ոն պա րա
4  Физическая  культура и  спорт  в  обшеобразовательной 
школе, М., Просвещение, 1985, с. 68, 72.
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պմունք նե րի հա մա կար գը դպ րոց նե րից: 
Չ գի տես ին չու, տար բեր հե տաքրք րու

թյուն նե րով ար տա դա սա րա նա կան խմբակ
նե րը և տար բեր մար զա ձևե րի սեկ ցի ա
նե րը դպ րոց նե րում դար ձել են վճա րո վի: 
Ներ կա յումս ծնող նե րից շա տե րը վճա րու
նակ չեն, հետ ևա բար ար հես տա կա նո րեն 
սահ մա նա  փակ վում են ե րե խա նե րի հնա
րա վո րու թյուն նե րը զար գա ցնե լու ի րենց, 
հե տաքր քրու թյուն նե րը և շար ժո ղա կան ըն
դու նա կու թյուն նե րը: 

Ներ կա ժա մա նա  կա շր ջա նում այս խնդի
րը լուրջ ու շադ րու թյան չի ար ժա նա նում: Սո
ցի ո լո գի ա կան հարց ման ար դյուն քում բա
ցա հայտ վել է, որ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ու սու ցիչ նե րի ա վե լի քան 50 տո կո սը ցան
կու թյուն է հայտ նել պաշ տո նա պես վե րա
կանգ նել նախ կի նում ան ցկաց վող ար տա դա
սա րա նա կան սեկ ցի ոն պա րապ մունք նե րը 
տար բեր մար զա ձևե րից1:

 Ներ կա յումս Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյու նում, հա մա ձայն օ րեն քի, կր թու թյան 
բո լոր ձևե րից` դա սա ժա մեր, խմ բակ ներ, 
սեկ ցի ա ներ, ե րե խա ներն օ գտ վում են ան
վճար: Ա նվ ճար ու սու ցան վող ա ռար կա նե րի 
ցանկն ամ րագր ված է պե տա կան կր թա կան 
ծրագրե րով, ո րի կազ մում նե րառ ված է նաև 
« Ֆի զի կա կան կուլ տու րան»2: 

Այս պի սով՝ վեր ջին եր կու տաս նա մյա կում 
տար բեր ե րկր նե րում մաս նա գետ նե րը սկ սել 
են նո րո վի դի տար կել ֆի զի կա կան դաս տի
ա րա կու թյան բո վան դա կու թյու նը հան րա   
կր թա կան դպ րո ցում: Այս ո ւղ ղու թյամբ բա
վա կան լուրջ աշ խա տանք է ի րա կա նա ցվում 
Եվ րո պա յում և Ա ՊՀ ե րկր նե րում: 

Միև նույն ժա մա նակ, ֆի զի կա կան դաստ
ի ա րա  կու թյու նը ո ղջ աշ խար հում ո րո շա կի 

1  Ղազարյան Ա. Վ., Ֆիզիկական դաստիարակությունն 
արտասահմանյան  երկր նե րում  //  Մագիստր. 
ատենախոսություն, Եր., 2010, 62 էջ:
2  Данюшенков  В.  С.,  Коршунова  О.  В.,  Современный 
урок:  тенденции  развития  //  Педагогика,  2017,  N  8,  с. 
24−31.
Панин В. Кто остановит школьные поборы // Аргументы 
и факты, 2017, N 36.

ճգ նա ժամ է ապ րում3: Պատ ճառ նե րից մեկն 
այն է, որ առ կա են հա կա սու թյուն ներ՝ դպ
րո ցում ան ցկաց վող պա րա պմունք նե րի 
ա վան դա կան ձևե րի և սպոր տային վար
ժու թյուն նե րի ար տա դա սա րա նա կան և ար
տա դպ րո ցա կան ա ռա վել գրա վիչ պա րապ
մունք նե րի միջև: Մյուս կող մից, ֆի զի կա կան 
բեռն վա ծու թյան ա վե լաց ման օբյեկ տիվ պա
հան ջը հա կա սում է այն միտ մա նը, որ դպ
րոց նե րում նկատ վում է բեռն վա ծու թյան կր
ճա տում: 

Ա վե լին, այ սօր ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան հա մա կար գը դպ րո ցում բա վա
կա նա չափ ար դյու նա վետ չի ներ գոր ծում 
սո վո րող նե րի ա ռող ջու թյան ամ րապնդ ման 
և շար ժո ղա կան պատ րաստ վա ծու թյան մա
կար դա կի բարձ րաց ման վրա: Շա բա թա կան 
2−3 ժամ տևո ղու թյամբ կա նո նա կարգ ված 
դա սա ժա մե րը, կողմ նո րոշ ված մի ջին ա շա
կեր տով, ա ռանց հաշ վի առ նե լու ան հա տա
կան և սե ռա տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, ոչ լի ար ժեք են նպաս տում լու ծել 
դպ րո ցա կան  նե րի ֆի զի կա կան կա տա րե լա
գործ ման խն դիր նե րը: 

Ներ կա յումս դպ րո ցա կան նե րի ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան մո դեռ նա ցու մը 
նա խա տե սում է « Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
ա ռար կայից ու սում նա դաստ ի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման կա յա ցած 
ա վան դույթ նե րի ար մա տա կան փո փո խու
թյուն ներ: Այս ա մե նը թե լադ րում է ո րո նել և 
գտ նել աշ խա տան քի նոր ձևեր կամ վե րա
կանգ նել և ը նդ լայ նել ար տա դա սա րա նային 
լրա ցու ցիչ ֆիզ կուլ տու րա մար զա կան, ա ռող
ջա րա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման 
հա մա կար գը:

3  Криволапчук  И.  А.,  Возрастная  динамика  и 
адаптационные  изменения  функци онального  состояния 
детей 5−14 лет: Автореф. дисс…, к.п.н., М., 2008, с. 49.
Милушкина О. Ю., Влияние расширенного двигательного 
режима на физическое развитие школьников  // Физкуль
тура: В.О.Т., 2012, N 6, с. 50−52.
Grupe O., Vom Sinn des sports. Kulturelle, padagogische und 
ethische Aspekte.− Schorndorf. Hofmann, 2000, s. 32.
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ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ШКОЛЕ
Ф. КАЗАРЯН, Э. МАРТИРОСЯН

В итоге историко−аналитического анализа научно−методической литературы в 
статье рассмотрены истоки развития системы проведения внеклассных дополни тельных 
физкультурно−спортивных занятий. Показана необходимость и важность их использования 
с целью укрепления здоровья, повышения уровня двигательной подготовленности и 
повышения интереса школьников разного возраста и пола для занятий физическими 
упражнениями и разными видами спорта.

EXTRACURRICULAR TRAININGS ON PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOL
F. GHAZARYAN, E. MARTIROSYAN

In the result of historical analytic analysis of scientific methodological literature the article 
studies resources of developing the system for leading physical culture extracurricular trainings. 
It is shown the necessity and importance of their application for health promotion, raising the 
level of motor preparedness and increase interest of schoolchildren at various age and sex to 
training physical exercises and different kinds of sports.
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МАР ГО ГЁ ДА КЯН 
РУ ЗАН НА ПИ ЛО СЯН

ОС НОВ НЫЕ МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ПОД ХО ДЫ К 
БИ– И ПО ЛИ ЛИНГ ВАЛЬ НО МУ ОБ РА ЗО ВА НИ Ю

 Ар ме ни я, как и дру гие пост со ветс кие ст
ра ны, яв ля ет ся пи о не ром би– и по линг валь
но го обу че ния иност ран ным язы кам. В со
ветс кое вре мя су щест во ва ла ес тест вен ная 
дву я зыч ная сре да. Кро ме русс ко го язы ка в 
ар мянс ких шко лах изу ча ли анг лийс кий, не
мец кий, фран цузс кий и дру гие язы ки. Важ
но под черк нуть, что русс кий язык в то вре мя 
не счи тал ся иност ран ным. Нес мот ря на то, 
что ме то дис ты русс ко го язы ка ст ре ми лись 
пос ле до ва тель но улуч шать сис те му обу че ния 
русс ко му язы ку, уро вень обу че ния русс ко му 
язы ку по мно гим по ка за те лям был вы ше, 
чем уро вень обу че ния дру гим иност ран ным 
язы кам.

«Ов ла де ние русс ким язы ком да ва ло воз
мож ность при об ще ния к сфе рам, ко то рые 
не обс лу жи ва ют ся род ным язы ком. Это 
обес пе чи ва ло оп ре де лен ные пре и му щест
ва и по вы ша ло со ци аль ную и цен ност ную 
зна чи мость и русс ко го язы ка, и дву я зы чи я. 
Од на ко уже в 1991 го ду язы ко вая си ту а ция 
рез ко из ме ни лась по срав не нию с 1989 г. 
Преж де все го, про и зош ли из ме не ния в на ци
о наль ном сос та ве и миг ра ци он ных про цес
сах. Рез ко сни зил ся про цент ино на ци о наль
но го на се ле ния – русс ких, азер байд жан цев, 
гре ков, ас си рий цев. На чал ся от ток ко рен ных 
жи те лей рес пуб ли ки. К ян ва рю 1991 го да в 
Ар ме нии на хо ди лось 263 тыс. бе жен цев, а к 
маю 1991 го да – все го 29 тыс. Но при чи на 
из ме не ния язы ко вой си ту а ции зак лю ча ет
ся не толь ко в де мог ра фи чес ких про цес сах. 
Из ме не ния про и зош ли и в об щест вен ном 
соз на ни и. Од ним из следст вий рез ко го рос
та на ци о наль но го са мо соз на ния яви лось то, 
что ан ти со ветс кие наст ро е ния обер ну лись 
на ци о наль ной и язы ко вой не тер пи мост ью. 
Уве ли чил ся об ъем функ ций ар мянс ко го язы
ка. Он стал ос нов ным язы ком об ра зо ва ни я: 
в 1991 го ду прак ти чес ки все шко лы рес пуб
ли ки пе реш ли на ар мянс кий язык обу че ни я. 

Он стал функ ци о ни ро вать в уч реж де ни ях, 
ор га ни за ци ях и предп ри я ти ях, тра ди ци он но 
ис поль зо вав ших русс кий язык. Де лоп ро из
водст во во всех го су дарст вен ных ор га нах, а 
так же офи ци аль ные выс туп ле ния на сес си
ях, соб ра ни ях, съез дах ве лись иск лю чи тель
но на ар мянс ком. Русс кий язык сох ра нил ся 
в бы ту и до маш нем оби хо де» [М. И. А рус та
мян, 2002, 19].

С од ной сто ро ны, иност ран ный, осо бен
но анг лийс кий язык, се год ня вост ре бо ван. 
С дру гой сто ро ны, он не ста но вит ся средст
вом ком му ни ка ции для ар мянс ких уче ни ков 
и сту ден тов. 

Толь ко пра виль но ор га ни зо ван ная язы
ко вая по ли ти ка не мо жет спо собст во вать 
эф фек тив но му раз ви тию по ли линг валь но го 
об ра зо ва ни я.

В мес те с тем, спе ци а лис ты в об лас ти об
ра зо ва ния долж ны чет ко оп ре де лить тен ден
ции раз ви тия би линг валь но го об ра зо ва ния 
в ми ре и в Ар ме ни и, так как это свя за но с 
про цес са ми гло ба ли за ции в об лас ти на у ки и 
тех ни ки, и в це лом, об ра зо ва ни и.

О со бую роль при об ре та ет би линг валь ное 
и по ли линг валь ное об ра зо ва ние как тех но
ло ги чес кая и ме то ди чес кая ба за про цес са 
ин тер на ци о на ли за ции об ра зо ва ния в рус ле 
Бо лонс ко го про цес са. 

Ар мянс кие ме то дис ты долж ны изу чать 
ми ро вой опыт би линг валь но го об ра зо ва ни я, 
что бы не отс та вать от ин тег ра ци он ных про
цес сов, про ис хо дя щих в раз ви тых ст ра нах. 
По су ти, Ар ме ния долж на ин тег ри ро вать ся 
в еди ное куль тур но –об ра зо ва тель ное прост
ранст во Ев ро пы, не за бы вая о сох ра не нии 
сво ей на ци о наль но– куль тур ной иден тич нос
ти. Без это го мы не мо жем обес пе чить меж
куль тур ное вза и мо дейст вие на ка чест вен но 
но вом уров не, ис поль зуя иност ран ные язы
ки как средст во меж куль тур ной ком му ни ка
ци и.
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П ри раз ра бот ке ме то до ло ги чес ких ос нов 
би линг валь но го и по ли линг валь но го об ра зо
ва ния уче ные приз на ют, что поч ти во всех 
ст ра нах ев ро пейс ко го со ю за от сутст ву ет це
лост ная сис те ма неп ре рыв но го би линг валь
но го об ра зо ва ни я.

 Су щест ву ют раз лич ные ме то до ло ги чес кие 
под хо ды к проб ле ме би линг валь но го об ра зо
ва ни я. Сре ди них вы де ля ют ся: сис тем ный, 
куль ту ро ло ги чес кий, кон текст ный и ком пе
тент ност ный, кон цеп ту аль ный под хо ды. 

По су ти, проб ле мы би линг валь но го обу
че ния ста ли об суж дать в рам ках тра ди ци
он ных и сов ре мен ных на ук. Неп ра во мер но 
ут верж дать, что пси хо линг вис ти ка и со ци о
линг вис ти ка ис чер па ли се бя. Од на ко мно гие 
проб ле мы би– и по ли линг валь но го об ра зо
ва ния ста ли расс мат ри вать в рам ках со ци о
куль ту ра лис ти ки. Фор ми ро ва ние со ци о куль
тур ной ком пе тен ции ста ло не об хо ди мым 
ус ло ви ем язы ко во го по ли куль тур но го об ра
зо ва ни я. «И зу чая ИЯ и ино я зыч ную куль ту ру, 
обу ча ю щи е ся по лу ча ют воз мож ность рас ши
рить свое со ци о куль тур ное прост ранст во и 
прий ти к осоз на нию се бя в ка чест ве куль тур
но –ис то ри чес ких суб ъек тов» [П. В. Сы со ев, 
2004, 14]. 

З десь важ но по ка зать ди на ми ку раз ви
тия ос нов ных ме то до ло ги чес ких под хо дов 
к проб ле ме би– и по ли линг валь но го об ра
зо ва ни я. В ос нов ном для фор ми ро ва ния 
линг вис ти чес ких и пси хо ло ги чес ких те о рий 
би линг виз ма ос но во по ла га ю щее зна че ние 
име ют ст рук тур ны е, сис тем но– функ ци о
наль ные под хо ды. При ме не ние ци ви ли за
ци он но го и куль ту ро ло ги чес ко го под хо дов 
к би линг валь но му обу че нию при ве ло к фор
ми ро ва нию ком пе тент но го под хо да. Нес лу
чай но, сов ре мен ные ав то ры расс мат ри ва ют 
куль тур ное са мо оп ре де ле ние и куль тур ную 
ос ве дом лен ность с точ ки зре ния раз ви тия 
би линг валь ной со ци о куль тур ной ком пе тен
ци и.

П. В.  Сы со ев пред ла га ет мо дель фор
ми ро ва ния лич нос ти суб ъек та ди а ло га куль
тур. Он вы де ля ет ос нов ные фак то ры, вли
я ю щие на восп ри я тие изу ча е мой куль ту ры. 
Эту мо дель мож но наз вать эт но цент ристс
ким, так как клю че вы ми по ня ти я ми в этой 
мо де ли яв ля ют ся по ня тия « ди а лог куль тур», 

« куль тур ное са мо оп ре де ле ни е» и «эт но цент
ризм».

Эт но цент ризм расс мат ри ва ет ся на на
чаль ном уров не восп ри я тия ино я зыч ной 
дейст ви тель нос ти, ха рак тер ной для по дав ля
ю ще го боль шинст ва обу ча ю щих ся. Сог лас но 
ав то ру, «яр кой от ли чи тель ной чер той дан ной 
ста дии яв ля ет ся об щая тен ден ция лю дей 
расс мат ри вать и оце ни вать дру гую куль ту ру 
с по зи ций цен нос тей и норм собст вен ной. В 
этом смыс ле куль ту ру мож но срав нить с ок
ном, че рез ко то рое че ло век восп ри ни ма ет 
дейст ви тель ность» [П. В. Сы со ев, 2004, 15]. 

В по ли линг валь ной кон цеп ции П. В. 
Сы со е ва боль шое зна че ние име ет по ня тие 
« куль тур ная ва ри а тив ность». « Ва ри а тив ность 
по мо га ет пре о до ле вать су щест ву ю щие сте
ре о ти пы, раз лич ные конф лик ты, ко то рые 
воз ни ка ют в про цес се меж куль тур ной ком
му ни ка ци и. « Куль тур ная ва ри а тив ность 
предс тав ля ет ся клю че вым стерж нем про цес
са обу че ния ИЯ на лю бом эта пе и по э то му 
при сутст ву ет на ста ди ях куль тур но го са мо оп
ре де ле ния и ди а ло га куль тур» [П. В. Сы со ев, 
2004, 16]. 

А на лиз со от ветст ву ю щей ли те ра ту ры 
вы яв ля ет еще од ну тен ден цию раз ви тия 
ме то до ло ги чес ких под хо дов к би– и по ли
линг валь но му об ра зо ва ни ю. В це лом ме то
до ло ги чес кие под хо ды к би– и по ли линг
валь но му об ра зо ва нию фор ми ро ва лись в 
рам ках те о рий ре че вых кон так тов, би хе ви
о риз ма, мен та лиз ма, де я тель нос ти, ком му ни
ка ци и, куль тур но го са мо оп ре де ле ни я.

О со бен но вы де ля ют ся куль ту ро вед
чес кие под хо ды: линг вост ра но вед чес кий 
[Е. М.  Ве ре ща гин, В. Г.  Кос то ма ров], со ци
о куль тур ный [В. В.  Са фо но ва] и линг во куль
ту ро ло ги чес кий.

 Мож но прос ле дить сле ду ю щие тен ден
ции обу че ния иност ран ным язы кам с точ ки 
зре ния ме то ди чес ких те о рий би линг виз ма 

1. и зу ча ют чу жой язык [ фор мы, ст рук ту
ру, зна че ни я], 

2. и зу ча ют [я зы ко во е] по ве де ние но си те
лей язы ка 

3. и зу ча ют куль ту ру ст ра ны изу ча е мо го 
язы ка,

4.  изу ча ют куль ту ру сво ей ст ра ны, ре ги
о на и т.д. [ Ге да кян 2009: 45]



13

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

П ри ме не ние куль ту ро ло ги чес ко го под хо
да поз во ли ло ме то дис там осоз нать не об хо
ди мость изу че ния не толь ко куль ту ры во об
ще, куль ту ры ст ра ны изу ча е мо го язы ка и, 
как ни ст ран но, род ной куль ту ры, так как 
не воз мож но ни зна комст во с ва ри а тив ност
ью и раз но об ра зи ем куль тур изу ча е мых со
об ществ, ни ди а ло га куль тур без изу че ния 
род ной куль ту ры на иност ран ном язы ке. 
Изу че ние род ной куль ту ры поз во ля ет пре о
до леть не толь ко сте ре о ти пы от но си тель но 
род ной, но и « чу жой» куль ту ры. 

 Под чер ки вая зна че ние от бо ра куль ту
ро вед чес ко го ма те ри а ла в со от ветст вии с 
ме то ди чес ким прин ци пом куль ту ро со об раз
нос ти, В. В.  Са фо но ва счи та ет, что по ка
за те лем эф фек тив нос ти и про дук тив нос ти 
по ли куль тур но го и, со от ветст вен но, по ли я
зыч но го об ра зо ва ния яв ля ет ся тот уро вень, 
ког да уча щи е ся дос ти га ют куль тур но го са
мо оп ре де ле ния [В. В.  Са фо но ва, 2001, 25]. 
На этом уров не они в сос то я нии оп ре де лить 
свое мес то в спект ре куль тур, осоз на вая се
бя в ка чест ве по ли куль тур ных суб ъек тов» 
[П. В. Сы со ев, 2004, 18]. 

С ре ди ме то до ло ги чес ких под хо дов, оп
ре де ля ю щих тен ден ции раз ви тия ме то
ди чес ких те о рий би– и по ли линг виз ма, 
ог ром ное зна че ние име ет лич ност но –о ри ен
ти ро ван ный под ход, по яв ле ние ко то ро го об
ъяс ня ет ся преж де все го пе ре хо дом от «ш ко
лы зна че ний» к «ш ко ле мыш ле ни я». С точ ки 
зре ния ме то до ло ги чес ких под хо дов к би– и 
по ли линг валь но му об ра зо ва нию важ но то, 
что сле ду ет учи ты вать не толь ко язы ко вы е, 
куль тур но –ис то ри чес кие раз ли чия школь ни
ков и но си те лей изу ча е мо го язы ка, но и не
од но род ный сос тав уча щих ся. Из вест но, что 
школь ни ки « раз ли ча ют ся по мно гим па ра
мет рам: уро вень обу чен нос ти, по тен ци аль
ная спо соб ность к обу че ни ю, спо соб ность 
к об ще нию на иност ран ном язы ке в груп пе, 
ин тел лек ту аль ные спо соб нос ти, опыт уче
ни я, мо ти ва ция к изу че нию иност ран но го 
язы ка. Школь ни ки так же мо гут раз ли чать
ся сти лем уче ни я, осо бен нос тя ми ха рак те ра, 
ин те ре са ми, об щим раз ви ти ем, сте пен ью 
уве рен нос ти в сво их воз мож нос тях, спо соб
ност ью к са мо дис цип ли не, а так же куль тур
ны ми осо бен нос тя ми и осо бен нос тя ми род

но го язы ка» [А ри ян М. А., 2007, 4].
 Та ким об ра зом, пе ре ход на лич ност

но –о ри ен ти ро ван ную па ра диг му об ра зо ва
ния и вос пи та ния дал им пульс к раз ра бот ке 
под хо дов, к от бо ру со дер жа ния со ци о куль
тур но го ком по нен та обу че ния ИЯ. Сог лас но 
П. В. Сы со е ву, « На и боль шую из вест ность в 
рос сийс ких на уч ных кру гах по лу чи ли сле ду
ю щие куль ту ро вед чес кие под хо ды: линг вост
ра но вед чес кий [Е.М.Ве ре ща гин, В.Г.Кос то
ма ров], со ци о куль тур ный [В. В. Са фо но ва] и 
линг во куль ту ро ло ги чес кий [В. В.  Во роб ьев, 
В. П.  Фур ма но ва]. Мо де ли куль ту ро вед чес ки –
о ри ен ти ро ван но го об ра зо ва ния средст ва ми 
ИЯ, предс тав лен ные в этих под хо дах и соз да
ю щие ди дак ти чес кие ус ло вия для со и зу че ния 
язы ка и куль ту ры, ста ли до ми ни ру ю щи ми мо
де ля ми при раз ра бот ке мно гих сов ре мен ных 
прог рамм по иност ран ным язы кам и на пи са
нии УМК и учеб ных по со бий по ИЯ но во го по
ко ле ни я» [П. В. Сы со ев, 2007, 2].

 По су ти, со вер шен но ина че вы яв ля ет ся 
од на из ве ду щих тен ден ций раз ви тия ме то
ди чес ких те о рий би линг виз ма, в том пла не, 
что во –пер вых, ста ли до ми ни ро вать куль ту
ро вед чес ки –о ри ен ти ро ван ные мо де ли, и во–
в то рых, со и зу че ние язы ка и куль ту ры, вер
не е, ре чи и куль ту ры ста но вит ся ос нов ным 
ус ло ви ем [ ди дак ти чес ким, ме то ди чес ким и т. 
д.] ор га ни за ции про цес са обу че ния язы кам.

В этом рус ле боль шое зна че ние име ют 
тен ден ции гу ма ни та ри за ции и гу ма ни за ции 
об щест ва, ко то рые при во дят к пе рес мот ру 
ос нов ных по ло же ний ме то ди чес ких те о рий 
би линг виз ма, функ ци о наль ных и со дер жа
тель ных ха рак те рис тик.

В мес те с тем, в ра бо тах за ру беж ных и 
оте чест вен ных ав то ров прос ле жи ва ет ся тен
ден ция расс мот ре ния проб лем би– и по ли
линг валь но го об ра зо ва ния с точ ки зре ния 
праг ма линг вис ти чес ко го под хо да. Осо бен но 
про дук тив но ста ли при ме нять дан ный под
ход при раз ра бот ке ме то дик пре о до ле ния 
праг ма ти чес кой ин тер фе рен ци и. Как пи шет 
А. М. Ако пянц: « линг вис ти чес кая праг ма ти ка 
оп ре де ли ла ме то ди ку и к 80 – го дам ХХ ве ка 
уш ла да ле ко впе ред, в то вре мя как ме то ди
ка про дол жа ла опи рать ся в сво ем раз ви тии 
на тра ди ци он ную линг вис ти ку» [А. М. Ако
пянц, 2006, 15–19]. 
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В про цес се изу че ния иност ран но го язы ка, 
уче ни ки пре о до ле ва ют не толь ко лек си чес
кие и грам ма ти чес кие труд нос ти, но и труд
нос ти, свя зан ные с пре о до ле ни ем праг ма ти
чес кой ин тер фе рен ци и, « ко то рая воз ни ка ет, 
ког да од на и та же язы ко вая фор ма, об ла
дая в раз ных язы ках раз ным, под час не со
пос та ви мым праг ма ти чес ким по тен ци а лом, 
ис поль зу ет ся иност ран цем в со от ветст вии 
с нор ма ми его род но го язы ка. В ши ро ком 
смыс ле праг ма ти чес кой ин тер фе рен ци ей 
мож но счи тать пе ре нос на вы ков об ще ния 
и по ве де ни я, ус во ен ных на род ном язы ке, 
на язык иност ран ный» [Е. В.  Ми ро лю бов, 
2004, с. 80].

 Сог лас но ин терп ре та ции Е. В.  Ми  
ло сер до вой, «п раг ма ти чес кая ком пе тен ция 
пред по ла га ет вла де ние всем комп лек сом 
ком му ни ка тив но го по ве де ния как со во куп
ност ью норм и тра ди ций об ще ния на ро да, 
той или иной линг во куль тур ной общ нос ти» 
[ Ми ло сер до ва Е. В. С. 80].

И ес ли на линг вис ти чес ком уров не расс
мат ри ва ют ся грам ма ти чес ки е, лек си чес ки е, 
фо не ти чес ки е, гра фи чес кие ти пы ин тер
фе рен ци и, праг ма ти чес кая ин тер фе рен ция 
расс мат ри ва ет ся на линг во куль ту ро ло ги чес
ком или праг ма линг вис ти чес ком уров нях.

 Поч ти во всех праг ма линг вис ти чес ких 
исс ле до ва ни ях раск ры ва ет ся за ви си мость 
со ци аль но го вза и мо дейст вия ком му ни кан
тов от си ту а ци и, и оп ре де ля ют ся па ра мет ры 
праг ма ти чес кой си ту а ци и: обс та нов ка, мес то 
ком му ни ка тив но го ак та, пред мет и цель ком
му ни ка ци и, со ци аль ны е, эти чес ки е, ин ди
ви ду аль ные ха рак те рис ти ки участ ни ков ре
че во го об ще ни я, ро ле вые от но ше ния меж ду 
ком му ни кан та ми.

Од но и то же подт верж да ет ся с точ ки зре
ния кон цеп ту аль но го под хо да. Как из вест но, 
кон цепт на хо дит свое вы ра же ние в ре аль ной 
жиз ни: в сло ве, об ра зе, чувст ве, дейст ви и. 
Яв ля ясь глу бин ной ст рук ту рой че ло ве чес
ко го соз на ни я, он со дер жит спе ци фи чес кие 
смыс лы, при су щие куль ту ре, вы ра жа ет осо
бен нос ти спо со бов об ще ния и де я тель нос ти 
лю дей, при ня тую в об щест ве шка лу цен нос
тей. 

А. П.  Ба буш кин ис тол ко вы ва ет кон цепт 
«… как лю бую диск рет ную еди ни цу кол лек

тив но го соз на ни я, ко то рая от ра жа ет пред мет 
ре аль но го или иде аль но го ми ра и хра нит ся 
в на ци о наль ной па мя ти но си те лей язы ка в 
ви де… вер баль но го обоз на че ния субст ра та. 
Кон цеп ту аль ные сущ нос ти близ ки к по ня
тий ным…» [ Ба буш кин 1996: 95]. В це лом 
он вы де ля ет сле ду ю щие ви ды кон цеп тов: 
мыс ли тель ные кар тин ки, схе мы, ги пе ро ни
мы, фрей мы, сце на ри и, ин сай ты, а так же 
« ка лей дос ко пи чес кие кон цеп ты» [ Ба буш кин 
1996: 95].

 По мне нию А. А. За левс кой, не об хо ди мо 
«… чет ко разг ра ни чи вать то, что функ ци о
ни ру ет в го ло ве ин ди ви да [т.е. кон цеп ты] и 
то, что яв ля ет ся про дук том на уч но го [в том 
чис ле линг вис ти чес ко го] исс ле до ва ния [т.е. 
конст рук ты]» [ За левс кая 2001: 34].

 Кон цепт воз ни ка ет не не пос редст вен но 
из зна че ний сло ва, а яв ля ет ся ре зуль та том 
тол ко ва ния сло вар но го зна че ния сло ва с на
род ным опы том че ло ве ка. Сле до ва тель но, 
куль ту ро ло ги чес кие кон цеп ты от ме че ны эт
ни чес кой спе ци фи кой и вхо дят в со дер жа
тель ную ткань мен та ли те та как мно жест во 
ког ни тив ных, эмо ци о наль ных и по ве ден чес
ких сте ре о ти пов на ци и. 

П ри ме не ние кон цеп ту аль но го под хо да 
при во дит к от ка зу от тра ди ци он ных ме то
дов обу че ни я, так как еди ни цей обу че ния 
иност ран но му язы ку ста но вить ся не сло во, 
не пред ло же ни е, и не текст, а дис курс. Уча
щи е ся изу ча ют не еди ни цы язы ка, а еди ни
цы мен та ли те та – кон цеп ты. Та кой под ход 
кар ди наль но ме ня ет предс тав ле ния о би– и 
по ли линг валь ном обу че нии иност ран ным 
язы кам.

 Зак лю че ни е. Проб ле ма би– и по ли линг
валь но го об ра зо ва ния фор ми ро ва лась в 
рам ках об щей линг вис ти ки и ста ла бур но 
раз ви вать ся в соп ре дель ных с линг вис ти кой 
об лас тях на уч но го зна ни я: пси хо линг вис ти
ки, со ци о линг вис ти ки, праг ма линг вис ти ки 
и ког ни тив ной линг вис ти ки. Важ но то, что 
в об лас ти ме то ди ки пре по да ва ния иност ран
ных язы ков про ис хо дят из ме не ния па ра диг
маль но го ха рак те ра. Вмес то текс та еди ни цей 
обу че ния иност ран ным язы кам ста но вит ся 
дис курс. Язы ко вые еди ни цы за ме ня ют ся 
еди ни ца ми мен та ли те та, т.е. кон цеп та ми. 
Кон цеп ту аль ный под ход при да ет но вое ды
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ха ние ме то до ло гии би– и по ли линг валь но го 
об ра зо ва ни я. 

Та ким об ра зом, про цесс би– и по ли
линг валь но го об ра зо ва ния не мо жет быть 
эф фек тив ным, ес ли Ар ме ния отс та ет от 
гло баль ных ин тег ра ци он ных про цес сов, и 

иност ран ный язык не ста но вит ся средст вом 
ком му ни ка ци и. Что ка са ет ся фор ми ро ва ния 
про фес си о наль ных пот реб нос тей и мо ти вов 
уча щих ся, то этот про цесс то же обус лов лен и 
учеб ны ми и вне у чеб ны ми фак то ра ми.

 
ЛИ ТЕ РА ТУ РА
1. Ако пянц А. М. Линг воп раг ма ти ка и ме то ди ка обу че ния иност ран ным язы кам// Иност ран ные язы ки 

в шко ле. – 2006. – № 2. – С.15 –19.
2. Ари ян М. А. Лич ност но –о ри ен ти ро ван ный под ход и обу че ние иност ран но му язы ку в клас сах с не

од но род ным сос та вом обу ча е мых//И ност ран ные язы ки в шко ле. – 2007. – №1. – С.3 –12.
3. Арус та мян М. И. Ин тер фе рен ция сог лас ных в русс кой ре чи ар мян.Дис.со иск.уч. ст. к.п.н. – Ере

ван. – 2002. – 187с.
4. Ба буш кин А.П. Кон цеп ты раз ных ти пов в лек си ке и фра зе о ло гии и ме то ди ка их вы яв ле ния // Ме

то до ло ги чес кие проб ле мы ког ни тив ной линг вис ти ки. Во ро неж, 2001. С. 54–57.
5. Ге да кян М. О. Тен ден ции раз ви тия ме то ди чес ких те о рий би линг виз ма на сов ре мен ном эта пе.Дис.

со иск.уч. ст. к.п.н. – Ере ван. – 2009. – 159с.
6. За левс кая А.А. Текст и его по ни ма ни е: Мо ног ра фи я. – Тверь: Твер. гос. ун–т, 2001. – 178 с. 
7. Ми ло сер до ва Е.В. На ци о наль но –куль тур ные сте ре о ти пы и проб ле мы меж куль тур ной ком му ни ка

ци и// Иност ран ные язы ки в шко ле. – 2004. – № 3. – С.80 –84.
8. Ми ро лю бов Е. В. На ци о наль но – куль тур ные сте ре о ти пы и проб ле мы меж куль тур ной ком му ни ка

ции // Иност ран ные язы ки в шко ле. – 2004. – № 3 . – С. 80 –90.
9. Са фо но ва В. В. Куль ту ро ве де ние в сис те ме сов ре мен но го язы ко во го об ра зо ва ния //И ност ран ные 

язы ки в шко ле. – 2001. – №3. – С.22 –31.
10. Сы со ев П. В. Куль тур ное са мо оп ре де ле ние обу ча ю щих ся в ус ло ви ях язы ко во го по ли куль тур но го 

об ра зо ва ни я//И ност ран ные язы ки в шко ле. – 2004. – №4. – С.14 –19.
11. Сы со ев П. В. Язы ко вое по ли куль тур ное об ра зо ва ни е: Что это та ко е,//И ност ран ные язы ки в шко

ле. – 2007. – №1. – С.2 –14.

ԵՐԿ ԼԵԶ ՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱԶ ՄԱ ԼԵԶ ՎՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆԱԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Մ. ԳՅՈ ԴԱԿՅԱՆ, Ռ. ՓԻ ԼՈՍՅԱՆ

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են երկ լեզ վու թյան և բազ մա լեզ վու թյան ու սուց ման մե թո դա բա նա
կան մո տե ցում նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը: Ցույց է տր վում, որ երկ
լեզ վու թյան և բազ մա լեզ վու թյան ու սուց ման հիմ նախն դի րը ձևա վոր վե լով լեզ վա բա նու թյան 
շր ջա նակ նե րում, իր զար գա ցումն ապ րեց լեզ վա բա նու թյա նը հա րա կից գի տա կան ճա նա չո
ղու թյան ոլորտ նե րում: Առանձ նա նում են հատ կա պես հան րա լեզ վա բա նու թյու նը, հո գե լեզ վա
բա նու թյու նը, գոր ծա բա նա կան լեզ վա բա նու թյու նը: Կար ևոր դրույթն այն է, որ օտար լե զու նե
րի ու սուց ման ոլոր տում տե ղի է ու նե նում հաս կա ցու ցային նշա նա կու թյան փո փո խու թյուն ներ: 
Տեքս տի փո խա րեն ու սուց ման մի ա վոր է դառ նում խո սույ թը: Լեզ վա կան մի ա վոր նե րը փո խա
րին վում են մտա ծե լա կեր պի կամ մեն թա լի տե տի մի ա վոր նե րով՝ հաս կա ցույթ նե րով: 

Հաս կա ցու թային մո տե ցու մը նոր շունչ է հա ղոր դում երկ լեզ վու թյան և բազ մա լեզ վու թյան 
ու սուց ման մե թո դա բա նու թյա նը: Դրա հետ մեկ տեղ, ապա ցուց վում է, որ բազ մա լեզ վու թյան 
ու սու ցու մը չի կա րող լի նել ար դյու նա վետ, եթե Հա յաս տա նը հետ է մնում ին տեգր վե լու հա
մաշ խար հային գոր ծըն թաց նե րի, եթե օտար լե զուն չի դառ նում հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց: 
Ինչ վե րա բե րում է ճա նա չո ղա կան և մաս նա գի տա կան պա հանջ մունք նե րի և դր դա պատ
ճառ նե րի ձևա վոր մա նը, ապա դա նույն պես պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն ու սում նա կան, 
այլև ար տաու սում նա կան պայ ման նե րով:
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO BILINGUAL AND POLYLINGUAL EDUCATION
M. GYODAKYAN, R. PILOSYAN

The problem of bilingual and polylingual education was formed in the framework of gen
eral linguistics and began to flourish in the closely related fields of scientific knowledge of 
linguistics: psycholinguistics, sociolinguistics, pragmalinguistics and cognitive linguistics. It 
is important to state that the methodology of teaching foreign languages undegoes paradig
matic changes. Instead of the text the main unit of foreign language teaching is becoming 
the discourse. Language units are replaced by units of mentality, i.e. concepts. The concep
tual approach gives a new breath to the methodology of bilingual and polylingual education. 
Thus, the process of bilingual and polylingual education can not be effective if Armenia lags 
behind global integration processes and a foreign language does not become a means of commu
nication. As for the formation of the professional needs and motivations of students, this process 
is preconditioned by academic and extra–curricular factors.
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ԱՐ ՏԱԿ ՍՏԵ ՓԱՆՅԱՆ  

ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
Այ սօր ան հնար է գտ նել մարդ կային գոր

ծու նե ու թյան որ ևէ ո լորտ, ո րը կապ ված չէ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հետ, քա նի որ ֆի
զի կա կան կուլ տու րան հա մընդ հա նուր ճա
նա չում գտած նյու թա կան և հոգ ևոր ար ժեք
նե րի մի ա գու մարն է ո ղջ հա սա րա կու թյան և 
ա ռան ձին վերց րած յու րա քան չյուր ան հա տի 
հա մար:

 Պա տա հա կան չէ, որ վեր ջին տա րի նե րին 
ֆի զի կա կան կուլ տու րան ա վե լի հա ճախ դի
տար կում են ոչ մի այն որ պես ի նք նու րույն սո
ցի ա լա կան ֆե նո մեն, այլև որ պես ան հա տի 
կա յուն ար ժեք: Պատ մա կա նո րեն ֆի զի կա
կան կուլ տու րան ա մե նից ա ռաջ ձևա վոր վել է 
հա սա րա կու թյան գործ նա կան պա հանջ
մունք նե րի ազ դե ցու թյամբ՝ ա ճող սերն դի 
լի ար ժեք ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու
թյան և չա փա հաս բնակ չու թյանն աշ խա
տան քի նա խա պատ րաս տե լու նպա տա կով: 
Դրա հետ մեկ տեղ ֆի զի կա կան կուլ տու րան, 
կազ մա վոր վե լով որ պես կր թու թյան և դաս
տի ա րա կու թյան հա մա կարգ, շար ժո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր ման հիմ նա կան գոր ծոնն է: Սա կայն 
նման պա րա գա յում ան հրա ժեշտ է փաս
տել, որ այ սօր կր թու թյան ո լոր տում, մաս
նա վո րա պես հան րակր թա կան դպ րո ցում, 
գործ նա կա նո րեն չկա ամ բող ջա կան ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի դաս, ո րը են թադ րում է 
դպ րո ցա կան նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան և ֆիզ կուլ տու րային կր թու թյան 
զու գա հեռ ու մի ա ժա մա նա կյա ի րա կա նա
ցում: Լա վա գույն դեպ քում ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի ու սու ցիչ ներն ի րենց ու ժե րը կենտ
րո նաց նում են ա շա կերտ նե րի ֆի զի կա կան 
պատ րաս տու թյան վրա: 

Ուս տի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ար դի հա մա կար գի զար գաց ման գոր ծըն թա
ցում հա տուկ կար ևո րու թյուն է ձեռք բե րում 
« Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի մո
դեռ նաց ման հիմ նա հար ցը, ո րի ա ռաջ նային 
բա ղադ րիչ նե րից է ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 

դա սի բո վան դա կու թյան վե րաի մաս տա վո
րու մը:

Դպ րո ցա կան նե րի ժա մա նա կա կից ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու 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 ներ1: Հենց 
նման բազ մա կող մա նի զար գա ցած ե րի տա
սարդ նե րը պետք է լու ծեն այն պի սի բարդ սո
ցի ալ−տն տե սա կան, բա րո յա կա մային և այլ 
խն դիր ներ, ի նչ պի սիք ա ռանց քային են ներ
կա հա սա րա կու թյան հա մար: 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 նե րը 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: 

1  Давыдова  С.  В.  Требования  к  современному  уроку 
физической  культуры  в  условиях  ФГОС  //  Проблемы 
и  перспективы  развития  образования:  материалы  VIII 
Межд.  науч.  конф.–Кр.::Новация,2016.–с.142–144.–URL 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9501/
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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 է1:

 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.

  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան որ պես 
ա շա կերտ նե րի բազ մա կող մա նի ֆի զի կա
կան զար գաց ման մի ջոց՝ հա սա րա կու թյան 
պա հանջ մունք նե րին հա մա պա տաս խան:

  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան որ պես 
դպ րո ցա կան նե րի ա ռողջ կեն սա կեր պի կազ
մա կերպ ման, ա ռող ջու թյան ամ րապնդ ման 
և կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման մի ջոց:

  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան ե րե խա
նե րին դե պի հա սա րա կա կան կյանք, սե փա
կան դիր քո րո շում ու նե նա լու, բազ մա զան 
աշ խա տան քային, ֆիզ կուլ տու րային− մար
զա կան և մշա կու թային մի ջո ցա ռում նե րում 
ակ տի վո րեն ներգ րավ ման մի ջոց:

  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան որ պես 

1  Ղազարյան  Ֆ.  Գ.,  Ստեփանյան  Ա.  Գ.,  Ֆիզիկական 
կուլտուրայի  ժամանակակից  դասի  որոշ 
առանձնահատկություններ, «Մանկավարժական միտք», 
Թիվ 1–2, Եր., 2010, էջ 65–69:

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 
ամ րապնդ ման հա մար ան հրա ժեշտ գի տե
լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն
նե րի ձևա վոր ման մի ջոց:

  Ֆի զի կա կան կուլ տու րան որ պես 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման, մի ջանձ նային շփում նե րի և հա
ղոր դակ ցում նե րի ձևե րի ծա նո թաց ման, 
սե փա կան ան ձի և շր ջա պա տի նկատ մամբ 
հար գան քի դաս տի ա րակ ման, ան հա տի 
ի նք նաար տա հայտ ման և ի նք նա կա յաց ման 
ձևա վոր ման մի ջոց: 

Այս ա մե նը շեշ տադ րում են ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր 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 մշակ
ման և հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան ո րակ նե րի ամ
րապնդ ման, ա շա կերտ նե րի ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման և հի վան դու  թյուն նե րի կան
խար գել ման գոր ծում: Այս պի սով՝ 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 
ծրագրե 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
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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 տա քրք իր 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 բազմ ա
զա նու թյամբ: 

Այս պի սով՝ կր թա կան հա րա ցույ ցի կա
տա րե լա գոր ծու մը բե րում է ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի կար գա վի ճա կի փո փոխ ման` որ
պես հու մա նի տար ու սում նա կան ա ռար կա: 
Սրա նով է պայ մա նա վոր ված ֆիզ կուլ տու
րային կր թու թյան բո վան դա կու թյան մո դեռ
նա ցու մը, և դրա նով հան դերձ է ա կա նո րեն 
փոխ վում են ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու
սուց չի դիր քը, նրա պրո ֆե սի ո նալ ան ձնային 
հմ տու  թյուն նե րի վե րա բե րյալ առ կա հա յաց
քը` վե րաի մաս տա վո րե լով և վե րա կա ռու
ցե լով նրա պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու թյան 
բնույ թը1:

 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 
եզ րա գի ծը2: 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 րո ղի և ու սուց չի 
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
ռային մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը3: Գաղտ նիք չէ, 

1  Ստեփանյան  Ա.  Գ.,  Ֆիզիկական  կուլտուրայի 
ուսուցչի  մասնագիտական–մանկավարժական 
կոմպետենտության  բովանդակությունը, 
«Մանկավարժական միտք», Թիվ 3–4, Եր.,  2017,  էջ  212–
218:
2  Хазова  С.  А.,  Развитие  конкурентоспособности 
специалистов  по  физической  культуре  и  спорту  в 
процессе  профессиональной  подготовки:  Монография, 
Майкоп, 2011, 371с.
3    Подласый  И.  П.,  Педагогика:  учебное  пособие,  М., 
Просвещение, 1996, 432 с.

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:

Դպ րո ցա կան նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան գոր ծըն թա ցում դր դա պատ ճառ
նե րի ա ռա ջաց ման մի ջոց նե րից է ֆիզ կուլ
տու րա յին կր թու թյան ո րա կի գնա հատ ման 
հա մա կար գը: Ա ռա ջա դի մու թյան, հա ճա խե
լի ու թյան և ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա
սե րին ակ տի վու թյան բարձ րաց ման հա մար 
նպա տա կային է կի րա ռել գնա հատ ման 
վար կա նի շային (մի ա վո րային) հա մա կար
գը, ո րը հիմ նա կա նում ու նի խրա խու սա կան 
դեր: Այս պես, ա շա կեր տը նշ ված ժա մա նա
կա հատ վա ծում (ա միս, կի սա մյակ, ու սում
նա կան տա րի) տար բեր ա ռա ջադրանք նե րի 
կա տար ման, մր ցում նե րի, տար բեր մար զա
կան և հա սա րա կա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
կազ մա կերպ ման և մաս նակց ման հա մար 
հա վա քում է ո րո շա կի մի ա վոր ներ, ո րը հա
վել վում է նրա ամ փո փիչ գնա հա տա կա նին: 
Ա ռար կայի ա ռա ջա դի մու թյու նը ո րոշ վում է 
նաև ձեռք բեր ված տե սա կան գի տե լիք նե րի 
խո րու թյամբ, դա սե րի ըն թաց քում աշ խա
տու նա կու թյան բարձր մա կար դա կով, ար
տա դա սա րա նա կան և ար տադպ րո ցա կան 
մար զա կան մի ջո ցա ռում նե րի մաս նակ ցու
թյամբ:

« Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայից 
կի սա մյա կային կամ ամ փո փիչ գնա հա
տա կա նի նշա նակ ման ժա մա նակ ան հրա
ժեշտ է ոչ մի այն հաշ վա ռել ֆի զի կա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը, այլև 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րով պա րա
պե լու սո վո րող նե րի կա րո ղու թյուն նե րը և 
հմտու թյուն նե րը, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի կա
նոն նե րի պահ պա նու մը: Դպ րո ցա կան նե րի 
ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը նպա
տա կա հար մար չէ գնա հա տել մի այն բա ցար
ձակ տվյալ նե րով (նոր մա տիվ նե րի կա տա
րում կամ չկա տա րում), այլ թես տա վոր ման 
հեն քային ար դյունք նե րի հա մե մատ շար
ժո ղա կան թես տե րի ար դյունք նե րի ա ճով: 
Սո վո րող նե րի շար ժո ղա կան ցու ցա նիշ նե
րի ա ճի տե ղա շար ժե րը մի ա ժա մա նակ նաև 
նրանց ան հա տա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րի ցու ցա նիշ ներ են: 

Այն ա շա կերտ նե րին, ո րոնք բժշ կա կան 
ցու ցում նե րով ա զատ ված են ֆի զի կա կան 
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կուլ տու րայի դա սե րից, նպա տա կա հար
մար է հանձ նա րա րու թյուն ներ ա ռա ջադ րել 
« Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի տե
սա կան բա ղադ րի չից: Ա շա կերտ նե րը կգ նա
հատ վեն բա նա վոր պա տաս խան նե րի և ռե
ֆե րատ նե րի հի ման վրա: Այս պի սով՝ բո լոր 
ա շա կերտ նե րը, ան կախ բժշ կա կան խմ բից, 
կա րող են գնա հատ վել « Ֆի զի կա կան կուլ
տու րա» ա ռար կայից:

 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 շա դրու 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 րին1: 
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 ներն 
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 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 կամ 
ֆի զի կա կան զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րի 
բա րե լավ մա նը, այլև 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 նը2: 

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 մը3: 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

1  Черемных  В.  И.,  Интегрированные  уроки  как 
инновационная  форма  преподавания  физической 
культуры  в  начальной  школе  в  условиях  реализации 
ФГОС //Молодой ученый. – 2015. – №11.– с. 1512–1515. – 
URL https://moluch.ru/archive/91/19512/.
2  Ստեփանյան Ա. Գ., Հ. Հ. Գաբրիելյան, Հանրակրթական 
դպրոցում  «Ֆիզիկական  կուլ տու րա»  առար կայի 
բովան դա կու թյան  և  կառուցվածքի  նորա րարա կան 
մոտեցումներ  //Մանկա վար ժություն  գիտամեթոդական 
վերլուծական ամսագիր, 2011/2–րդ, էջ 12–21:
3  Մանուկյան  Ս.  Պ.,  Ուսուցման  սուբյեկտների 
գործունեության  մոտիվացիան,  Եր.,  «Զանգակ»,  1998, 
239 էջ:

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 ա ռանձ նաց նում ե նք նրա 
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի հետ ևյալ 
գոր ծա ռույթ նե րը (ն կար 1), բա ցի դրա նից, 
չա փո րոշ չային փաս տաթղ թե րի հա մա ձայն, 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցի չը պետք է 
պատ րաստ լի նի ի րա կա նաց նե լու հետ ևյալ 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը (ն կար 2):

 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 զա ձևի 
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 մը4:

 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:

4  Шеенко Е. И., Полынцев С. В., Сундин А. В. Анализ 
проблем  качества  современного  урока  физической 
культуры //Современные проблемы науки и образования, 
2016, № 5.;URL: http://www.science–education.ru/ru/article/
view?id=25251.
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Ն կար 1.

Ն կար 2.

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 պետք է դառ նա 
ա շա կերտ նե րի մեջ 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 պարգ
ևում 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 հս տա
կու թյու նը հեր թա գայ վեն ժպիտ նե րով, ա շա
կերտ նե րին հա ջո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ 
խրա խու սե լով, ի սկ ան հա ջո ղու թյուն նե րի 
դեպ քում՝ 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 զա դահ լի ճից տե ղա փոխ
վել բա ցօ թյա մար զահ րա պա րակ), 

• կի րա ռել խա ղային և մր ցակ ցային մե
թոդ ներ, շար ժա խա ղեր և մար զա 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 
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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: Կրտսեր 
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 են 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 մյուս նե րի, այլև ի նքն իր 
հետ՝ ձգտե 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 րը և մար զա խա ղե 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 ը նդ հա նուր 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, 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
վախն դրու 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 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, 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, ո ւր 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 կա յին, 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: 

Այս պի սով՝ դպ րո ցա կան ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան բո վան դա կու թյան հիմ
նա կան մո դեռ նաց նո ղը ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի ու սու ցիչն է, հատ կա պես նրա պրո ֆե
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սի ո նա լիզ մը և կոմ պե տեն տու թյու նը կա րող 
են ա պա հո վել ան հրա ժեշտ ար դյունք նե րի 
ձեռք բե րու մը: Որ պես հե տևանք՝ ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի ու սու ցի չը դառ նում է ֆիզ
կուլ տու րային կր թու թյան մո դեռ նաց ված 
բո վան դա կու թյան կրո ղը, մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան ա րդ յու նա վե տու թյունն 
ա պա հո վող ման կա վար ժա կան պայ ման նե
րի կազ մա կեր պի չը: 

Ուս տի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու

ցիչն իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
պետք է կա ռու ցի ժա մա նա կա կից պա հանջ
նե րին հա մա պա տաս խան` կի րա ռե լով ար դի 
նո րա րա րա կան տե ղե կատ վա կան և կր թա
կան տեխ նո լո գի ա ներ: Այս պի սով՝ ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի ո լոր տում ու սում նա դաս տի
ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի մո դեռ նաց ման 
ա ռաջ նային դե րը պատ կա նում է ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի ու սուց չին:
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PECULIARITIES OF PHYSICAL CULTURE TEACHER’S ACTIVITY IN MODERN 
CONDITIONS

A. STEPANYAN

In the article the author substantiates the need to modernize the content of physical culture at 
school in the light of ongoing socio−economic transformations in the country.

The author considers the schoolchildren’s physical education and identifies the features of 
physical culture teacher’s activity in modern conditions. The proposed new teaching approaches 
are aimed not only at improving schoolchildren’s physical fitness, but identifying and developing 
their intellectual, creative and a number of social abilities such as self−examination, self−criticism 
and self−evaluation.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А. СТЕПАНЯН

В статье автор обосновывает необходимость модернизации содержания физической 
культуры в школе в свете происходящих в стране социально−экономических преобразований. 
Рассматриваются вопросы физического воспитания школьников и определяются особенности 
деятельности учителя физической культуры в современных условиях. Предлагаются 
новые методы преподавания предмета “Физическая культура”, направленные не только 
на улучшение физической подготовленности школьников, но и на выявление и развитие 
их интеллектуальных, творческих и ряда социальных способностей, таких как самоанализ, 
самокритика и самооценка.
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МА РИ АМ АРА КЕ ЛЯН 

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ИН ФОР МА ЦИ ОН НО- 
КОМ МУ НИ КА ЦИ ОН НЫХ  ТЕХ НО ЛО ГИЙ 

В УП РАВ ЛЕ НИИ ШКО ЛОЙ
 Под уп рав ле ни ем во об ще по ни ма ет ся 

де я тель ность, нап рав лен ная на вы ра бот ку 
ре ше ний, ор га ни за ци ю, конт роль, ре гу ли ро
ва ние об ъек та уп рав ле ния в со от ветст вии с 
за дан ной цел ью, ана лиз и под ве де ние ито
гов на ос но ве дос то вер ной ин фор ма ци и.

Об ще об ра зо ва тель ная шко ла как слож
ная ди на ми чес кая со ци аль ная сис те ма выс
ту па ет об ъек том внут риш коль но го уп рав ле
ни я. Сле до ва тель но, мы мо жем го во рить об 
уп рав ле нии шко лой и ее от дель ны ми ком по
нен та ми или час тя ми,  в ы с  т у  п а  ю  щ и  м и 
под сис те ма ми бо лее об щей сис те мы —об
ще об ра зо ва тель ной шко лы. Та ки ми под сис
те ма ми яв ля ют ся це лост ный пе да го ги чес кий 
про цесс, класс ноу роч ная сис те ма, сис те ма 
вос пи та тель ной ра бо ты шко лы, сис те ма эс
те ти чес ко го вос пи та ния уча щих ся, сис те ма 
про фо ри ен та ци он ной ра бо ты и др.

Ис хо дя из это го, уп рав ле ние шко лой 
мож но оп ре де лить как осо бую де я тель ность, 
в ко то рой ее суб ъект, пос редст вом ре ше
ния уп рав лен чес ких за дач, обес пе чи ва ет 
ор га ни зо ван ность сов мест ной де я тель нос ти 
уча щих ся, пе да го гов, ро ди те лей, обс лу жи
ва ю ще го пер со на ла и ее нап рав лен ность на 
дос ти же ние об ра зо ва тель ных це лей и це лей 
раз ви тия шко лы.

В ра бо те М.М. По таш ни ка уп рав ле ние оп
ре де ля ет ся как « це ле нап рав лен ное ак тив ное 
вза и мо дейст вие суб ъек тов, нап рав лен ное на 
обес пе че ние оп ти маль но го функ ци о ни ро ва
ния сис те мы и пе ре вод ее в но вое ка чест
вен ное сос то я ние со от ветст ву ю щее со ци аль
но му за ка зу об щест ва»1.

П рин цип об ъек тив ность и пол но та ин
фор ма ции в уп рав ле нии пе да го ги чес ки ми 
сис те ма ми пред по ла га ет, что эф фек тив ность 

1   Поташник М. М. Управление современной школой (В 
вопросах и ответах)  [Текст]: Пособие для руководителей 
образовательных  учреждений.    М.:  Новая  школа.  2005, 
стр 58.

уп рав ле ния пе да го ги чес ки ми сис те ма ми в 
зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся на ли чи ем 
дос то вер ной и не об хо ди мой ин фор ма ци и. 
Об ъек тив ность и пол но та ин фор ма ции про
ти во пос тав ле ны не конк рет нос ти, по верх
ност нос ти в от бо ре, ана ли зе и об ра бот ке 
ин фор ма ци и. Труд нос ти с ис поль зо ва ни ем 
ин фор ма ции в уп рав ле нии час то свя зы ва
ют ся с ин фор ма ци он ным из быт ком или, 
на о бо рот, с ее не дос тат ком. Школь ный ру
ко во ди тель, ме нед жер в сво ей де я тель нос ти 
ак тив но ис поль зу ет наб лю де ни е, ан ке ти ро
ва ни е, тес ти ро ва ни е, ра бо ту с инст рук тив
ны ми и ме то ди чес ки ми ма те ри а ла ми.

С внед ре ни ем тех ни чес ких средств и 
комп ью те ри за ции су щест вен но сок ра ти лись 
сро ки сбо ра и об ра бот ки ма те ри а лов. Уси
лия школь ной ад ми нист ра ции долж ны быть 
сос ре до то че ны на раз ра бот ке и внед ре нии 
внут риш коль ной ин фор ма ци он ной тех но ло
гии уп рав ле ни я, ис поль зо вать ко то рую мог
ли бы как ру ко во ди те ли шко лы, так и учи те
ля. В уп рав ле нии пе да го ги чес кой сис те мой 
важ на лю бая ин фор ма ци я, но преж де все го 
уп рав лен чес кая ин фор ма ци я, ко то рая не об
хо ди ма для оп ти маль но го функ ци о ни ро ва
ния уп рав ля е мой под сис те мы.

Уп рав лен чес кая ин фор ма ция мо жет быть 
расп ре де ле на по раз лич ным приз на кам: по 
вре ме ни — ежед нев на я, еже ме сяч на я, чет
верт на я, го дич на я; по функ ци ям уп рав ле ния 
— ана ли ти чес ка я, оце ноч на я, конст рук тив
на я, ор га ни за ци он на я; по ис точ ни кам пос
туп ле ния внут риш коль на я, ве домст вен на я, 
вне ве домст вен на я; по це ле во му наз на че нию 
— ди рек тив на я, оз на ко ми тель на я, ре ко мен
да тель ная и др. Фор ми ро ва ние ин фор ма ци
он ных бан ков дан ных, тех но ло гий их опе ра
тив но го ис поль зо ва ния по вы ша ет на уч ную 
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ор га ни за цию уп рав лен чес ко го тру да1.
В нас то я щее вре мя в об щест ве ост ро 

воз ник ла проб ле ма ин фор ма ти за ции  это 
проб ле ма ин тел лек ту аль но го раз ви тия об
щест ва. Сов ре мен ное об щест во на зы ва ют 
ин фор ма ци он ным в си лу то го, что роль и 
ко ли чест во ин фор ма ци и, цир ку ли ру ю щей в 
нем, ст ре ми тель но воз рас та ет, есть все не
об хо ди мые средст ва для ее хра не ни я, расп
рост ра не ния и ис поль зо ва ни я. Вы де ля ют 
нес коль ко нап рав ле ний при ме не ния ин фор
ма ци он ных тех но ло гий в уп рав ле нии об ра
зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми: мо ни то ринг 
ка чест ва об ра зо ва тель ных ус луг на ос но ве 
ав то ма ти за ции сбо ра ста тис ти чес ких дан
ных, внед ре ние элект рон но го до ку мен то о
бо ро та, ав то ма ти за ция хра не ния све де ний 
о кад рах и обу ча е мых, ав то ма ти зи ро ван ный 
учет сос то я ния зда ний, обо ру до ва ния и ма те
ри а лов, ав то ма ти за ция бух гал терс ко го уче та. 
Для ре а ли за ции ука зан ных вы ше нап рав ле
ний фор ми ру ет ся ин фор ма ци он ная сис те ма 
уп рав ле ния (И СУ) об ра зо ва тель ным уч реж
де ни ем, предс тав ля ю щая со бой вза и мос
вя зан ную со во куп ность средств, ме то дов и 
пер со на ла, ис поль зу е мых для хра не ни я, об
ра бот ки и вы да чи ин фор ма ции в ин те ре сах 
дос ти же ния пос тав лен ной уп рав лен чес кой 
це ли. Для то го что бы обес пе чить ее функ
ци о ни ро ва ние на всех уров нях уп рав ле ния и 
их вза и мо дейст вие меж ду со бой, не об хо ди мо 
оп ре де лить та кие ин фор ма ци он ные сис те
мы, ко то рые ох ва ты ва ли бы весь уп рав лен
чес кий про цесс в це лом.

Из на чаль но средст ва ИКТ и ав то ма ти
зи ро ван ные сис те мы уп рав ле ния в сфе ре 
об ще го сред не го об ра зо ва ния раз ра ба ты ва
лись как ба зы дан ных по кон тин ген ту школь
ни ков, кад рам, учеб ным пла нам и дру гой ин
фор ма ци и. Средст ва ИКТ, за дейст во ван ные 
в уп рав ле нии сред ним об ра зо ва тель ным уч
реж де ни ем долж ны сос то ять из под сис тем: 

 ин фор ма ци он но го обес пе че ни я,
  тех ни чес ко го обес пе че ни я,
  ма те ма ти чес ко го и прог рамм но го обес

пе че ни я,
  ме то ди чес ко го обес пе че ни я, 

1  Гришан  И.П.  Менеджмент  образовательных 
учреждений.  [Текст]:  Владивосток:  ТИДОТ  ДВГУ,  2007. 
 65 с.

 ор га ни за ци он но го обес пе че ни я2.
 На ли чие та ких под сис тем поз во ля ет 

сфор ми ро вать со во куп ность вза и мос вя зан
ных ав то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест спе
ци а лис тов, ра бо та ю щих в сис те ме об ще го 
об ра зо ва ния на уров не об ра зо ва тель ных уч
реж де ний (ш кол), тер ри то ри аль ных от де лов 
и уп рав ле ний об ра зо ва ни я.

В про цес се ин фор ма ти за ции ор га ни за ци
он ноуп рав лен чес кой де я тель нос ти учеб ных 
за ве де ний су щест вен ную роль долж на сыг
рать ин фор ма ция «уп рав лен чес ко го ха рак те
ра», со дер жа ние ко то рой долж но вк лю чать 
нес коль ко ос нов ных ст рук тур ных сос тав ля
ю щих. В их чис ле нуж но вы де лить:

 с ве де ни я, от ра жа ю щие ма те ри аль ные и 
со ци аль ные па ра мет ры де я тель нос ти шко лы;

  дан ные о нор мах, нор ма ти вах, сти му
лах, ре гу ли ру ю щих учеб ну ю, со ци аль ну ю, 
куль тур ную и иную де я тель ность шко лы; 

 ин фор ма ци он ные ма те ри а лы и до ку
мен ты, оп ре де ля ю щие все сфе ры де я тель
нос ти учеб но го за ве де ни я, в част нос ти, за ко
но да тель ные и иные нор ма тив ные пра во вые 
ак ты и до го вор ные обя за тельст ва, ука за ния 
вы шес то я щих ор га нов, дан ные конт роль
ных ак тов и т.д.;

 с ве де ния о ко ли чест вен ном и ка чест
вен ном сос та ве, уров не под го тов ки и ква
ли фи ка ци он ном рос те пе да го ги чес ко го 
кол лек ти ва, со во куп ность всех дан ных, ха
рак те ри зу ю щих име ю щий ся кад ро вый по
тен ци ал;

 с ве де ния об учеб ном пла не и расп ре де
ле нии наг руз ки; 

 ин фор ма цию о со бы ти ях в жиз ни шко
лы (рас пи са ни е, ра зо вые ме роп ри я ти я);

  дан ные об ус пе ва е мос ти школь ни ков;
  дан ные о внеш них свя зях учеб но го за

ве де ни я;
 с ве де ния об учеб номе то ди чес ком, тех

ни чес ком и фи нан со вом обес пе че нии учеб
но го за ве де ни я;

 с ве де ния о на уч ноисс ле до ва тельс кой, 
ме то ди чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос

2  Моисеев  А.М.  Качество  управления  школой:  каким 
оно должно быть.  М:, Педагогическое общество России, 
2006.  128 с.
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ти учеб но го за ве де ни я1.
С редст ва ИКТ, ис поль зу е мые в уп рав ле

нии об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем долж ны 
ко ли чест вен но и ка чест вен но об ра ба ты вать 
сле ду ю щие дан ны е:

• с пи соч ный сос тав кон тин ген та школь
ни ков с дан ны ми о хо де их обу че ни я:

• с ве де ния о ре зуль та тах обу че ния каж
до го школь ни ка по каж до му пре по да ва е мо
му пред ме ту (и то го вые и те ку щие от мет ки, 
дан ные о пе ре во де на сле ду ю щую сту пень), 
дан ные по ди аг нос ти ке ка чест ва обу че ния 
(тес то вый конт роль зна ний, уме ний, на вы
ков), дан ны е, ко то рые мож но расс мат ри вать 
как ос нов ные па ра мет ры про цес са обу че ни я: 

• ор га ни за ция учеб но го про цес са (ча сы, 
спе ци фи ка пре по да ва ния пред ме тов, чис
лен ность клас сов и т.п.), кад ро вый сос тав 
и ква ли фи ка ция пе да го гов, ма те ри аль но е, 
ди дак ти чес кое и ме то ди чес кое обес пе че ние 
учеб но го про цес са и т.д.

Ис поль зо ва ние средств ИКТ в ор га ни
за ци он ноуп рав лен чес кой де я тель нос ти уч
реж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния 
мо жет при вес ти к по яв ле нию мно гих пре и
му ществ, а имен но: 

д ля ад ми нист ра ции шко лы: 
• о пе ра тив ное по лу че ние и обоб ще ние 

ин фор ма ции об учеб ном про цес се для при
ня тия уп рав лен чес ких ре ше ний;

•  ве де ние ал фа вит ных книг, лич ных дел 
сот руд ни ков, уче ни ков, ро ди те лей для соз
да ния опе ра тив ных от че тов;

•  мо ни то ринг дви же ния уча щих ся;
•  соз да ние сис те мы школь но го до ку мен

то о бо ро та; 
• ав то ма ти зи ро ван ное сос тав ле ние от

чет нос ти для уп рав ле ния об ра зо ва ни я;
д ля за ву ча, учи те лей, уче ни ков и ро ди те

лей:
•  по лу че ние ито го вых и те ку щих от че

тов об ус пе ва е мос ти и по се ща е мос ти, в т.ч. 
конст ру и ро ва ние собст вен ных от че тов;

•  дос туп к днев ни ку, в ко то рый ав то ма
ти чес ки выс тав ля ют ся оцен ки и от ме ча ют ся 
за дол жен нос ти по пред ме там;

д ля учи те лейп ред мет ни ков:

1  Третьяков  П.  И.  Оперативное  управление  качеством 
образования  в школе: Теория и практика  [Текст]: Новые 
технологии, Скрипторий 2009. 568с.

•  ве де ние класс но го жур на ла, ка лен дар
ноте ма ти чес ких пла нов, прос мотр от че тов;

•  ве де ние ин ди ви ду аль ных порт фо лио 
учи те лей и уча щих ся, а так же порт фо лио 
про ек тов, с гиб кой наст рой кой прав дос ту
па;

д ля всех участ ни ков учеб новос пи та тель
но го про цес са:

•  фор ми ро ва ние еди ной сре ды об ме на 
ин фор ма ци ей в рам ках шко лы, что улуч ша ет 
вза и мо по ни ма ние и сот руд ни чест во меж ду 
все ми участ ни ка ми об ра зо ва тель но го про
цес са.

С редст ва ИКТ, при ме ня е мые в уп рав ле
нии об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем, долж ны 
в со во куп нос ти предс тав лять со бой сис те му, 
ос но ван ную на ис поль зо ва нии сов ре мен ных 
ме то дов ру ко водст ва об ъек том сфе ры об ра
зо ва ни я, при ме не нии ма те ма ти чес ких мо де
лей и ме то дов в про цес се при ня тия ре ше ний 
и соз да нии не об хо ди мой ин фор ма ци он ной 
ба зы на ос но ве средств комп ью тер ной тех
ни ки и свя зи, обес пе чи ва ю щую дос ти же ние 
но во го ка чест ва в по вы ше нии эф фек тив
нос ти сис те мы об ще го сред не го об ра зо ва
ни я.

 Важ но об ра тить осо бое вни ма ние на сов
ре мен ные под хо ды в ра бо те с ин фор ма ци он
ны ми ма те ри а ла ми (с бор, об ра бот ка, на коп
ле ни е, хра не ни е, по иск и расп рост ра не ние 
ин фор ма ци и). Под го то вить пе да го ги чес кий 
кол лек тив к ре а ли за ции ос нов без бу маж ной 
ин фор ма ти ки в пост ро е нии до ку мен то о бо
ро та об ра зо ва тель но го уч реж де ни я.

Из вы шес ка зан но го мож но сде лать оп
ре де лен ные вы во ды: уп рав ле ние шко лой 
вк лю ча ет в се бя боль шой круг воп ро сов: 
пе да го ги чес ких, хо зяйст вен ных, со ци аль но
пе да го ги чес ких, эко но ми чес ких, пра во вых, 
фи нан со вых. Ин фор ма ти за ция об щест ва, 
в об щем, и ин фор ма ти за ция об ра зо ва ния 
в част нос ти, при ве ла эти сис те мы в со от
ветст вие с пот реб нос тя ми и воз мож нос тя ми 
сов ре мен но го ин фор ма ци он но го об щест ва. 
Важ ным фак то ром со вер шенст во ва ния уп
рав ле ния яв ля ют ся ин фор ма ци он ные тех но
ло ги и, ко то рые пре дос тав ля ют мас су но вых 
воз мож нос тей. Они поз во ля ют на кап ли вать 
и об нов лять боль шие об ъе мы ин фор ма ци и, 
яв ля ют ся инст ру мен том оп ти ми за ции вре
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ме ни и средств, рас хо ду е мых на ре ше ние 
от дель ных за дач уп рав ле ни я, спо собст ву ют 
по вы ше нию ка чест ва при ни ма е мых уп рав
лен чес ких ре ше ний за счет пре дос тав ле ния 
опе ра тив ной и дос то вер ной ин фор ма ции о 
сос то я нии уп рав ля е мо го об ъек та.

В прош лом го ду мы пла ни ро ва ли ст ра те
ги чес кий комп лекс ме роп ри я тий, ко то рый 
дол жен дать нам воз мож ность эф фек тив ной 
ин фор ма ти за ции уп рав ле ния на ше го шко ла.

 Таб ли ца 1.
П лан ме роп ри я тий по внед ре нию про ек та ин фор ма ти за ции уп рав ле ния шко лой

Цель
п ро ек та

 раз ра бот ка и внед ре
ни е
 ва ри ан та 
уп рав ле ни я 
об ра зо ва тель ным 
уч реж де ни ем
 на ос но ве 
ис поль зо ва ни я 
ин фор ма ци он но
 ком му ни ка ци он ных
 тех но ло гий.

За да чи

 За да ча 1 
Оп ре де лить осо
бен нос ти про цес са 
уп рав ле ния сов ре
мен ной шко лой в ус
ло ви ях 
Ин фор ма ти за ции об
ра зо ва ни я

Ме роп ри я ти я

П ро ве де ние се ми на
ров. Про хож де ние 
кур сов пе ре под го тов
ки в об лас ти уп рав ле
ния об ра зо ва ни ем на 
ос но ве ИКТ.

Ин ди ка то ры
 Ре зуль та тив нос ти

 До ля ад ми нист ра тив
но го пер со на ла, УВП, 
про шед ших кур со
вую пе ре под го тов ку 
по за яв лен ной те ме 
100%

И зу че ни е
м но го функ ци о наль
нос ти прог рам мы 
“Мер дп роц»

До ля
 пе да го гов, ис поль
зу ю щих воз мож нос
ти дан ной прог рам
мы60%
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За да ча 2

П ро а на ли зи ро вать 
ин фор ма ци он но е, 
тех ни чес ко е 
о бес пе че ни е 
уп рав ле ни я
ш ко лой.

Соз дать нор ма тив
но пра во вую ба зу по 
внед ре нию ИКТ в уп
рав ле ние шко лой

Соз да на НПБ

П ро вес ти ин вен та
ри за цию име ю щих ся 
тех ни чес ких средств, 
с цел ью мак си маль
но го ис поль зо ва ния 
в уп рав ле нии шко лой

До ля средств ИКТ 
ис поль зу ет ся на 90%

Кур со вая пе ре под го
тов ка пе да го гов в об
лас ти ИКТ

До ля учи те лей про
шед ших кур со вую 
п е  р е  п о д  г о  т о в  к у  
100%

У чет ис поль зо ва ния 
дис тан ци он ных тех
но ло гий, ра бо ты в 
ло каль ной се ти, АРМ 
в сти му ли ру ю щей 
час ти оп ла ты тру да 
уп рав лен цев

Соз да на НПБ

За да ча 3

 Раз ра бо тать и внед
рить ва ри ант уп рав
ле ния шко лой на ос
но ве ИКТ.

Раз ра бот ка мо де ли 
уп рав ле ния на ос но
ве ИКТ

П ри ня та мо дель

С е  м и  н а  р ы : 
«  В о з  м о ж  н о с  т и 
АСУ. Мер дп роц»; 
« Мо ни то ринг ка
чест ва об лу чён
нос ти школь ни ка»; 
« Мо ни то ринг
п ро фес си о наль но
т вор чес ко го рос та 
учи те ля»; «С ти му ли
ро ва ние про фес си
о наль нот вор чес ко
го рос та учи те ля». 
« Сов ре мен ные об ра
зо ва тель ные тех но ло
ги и, ИКТ и вне у роч
ная де я тель ность»

До ля пе да го гов, при
ни ма ю щих ак тив ное 
учас тие в ра бо те се
ми на ров 80%
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 Таб ли ца 2.
 Комп лекс ме роп ри я тий

За да чи Ме роп ри я ти я Ин ди ка то ры
 ре зуль та тив нос ти

1. Вов ле че ние шко лы в раз
ра бот ку и осу ществ ле ние 
сис те мы ин но ва ци он ных 
про ек тов

Раз ра бот ка ин но ва ци он ных 
про ек тов по внед ре ния ИКТ 
в про цесс уп рав ле ния ка чест
вом уп рав ле ния об ра зо ва ния 
и вос пи та ния школь ни ков

До ля пе да го гов, участ ву ю
щих в раз ра бот ке ин но ва ци
он ных про ек тов, прог рамм 
 65 %

2. Ана лиз 
ин фор ма ци он но го, тех ни чес
ко го обес пе че ние уп рав ле
ния шко лой.

Соз да ние нор ма тив но пра во
вой ба зы по внед ре нию ИКТ 
в уп рав ле ние шко лой ин вен
та ри за ция име ю щих ся тех ни
чес ких средств, с цел ью мак
си маль но го ис поль зо ва ния в 
уп рав ле нии шко лой рас ши ре
ние се ти

До ля ад ми нист ра тив но го пер
со на ла, УВП, участ ву ю щих в 
нор мот вор чест ве100% Пе ре
расп ре де ле ние име ю щих ся 
средств, с цел ью по вы ше ния 
эф фек тив нос ти ис поль зо ва
ния тех ни чес ких средств до 
85%
90%, име ю щих ся в ОУ комп
ью те ров об ъе ди не ны в ло
каль ную сеть

3.Раз ра бо тать и внед рить ва
ри ант уп рав ле ния шко лой на 
ос но ве ИКТ.

Соз да ние ус ло вий для ис
поль зо ва ние пе да го га ми 
шко лы мак си маль но воз мож
нос тей АСУ “Мер дп роц» для 
ор га ни за ции уп рав лен чес ких 
функ ций на уров не клас са, 
ад ми нист ра ции на уров не 
шко лы

До ля пе да го гов, ад ми нист
ра тив но го пер со на ла ис
поль зу ю щая мак си маль ное 
ко ли чест во воз мож нос тей 
АСУ70%;
 До ля от че тов, мо ни то рин га 
по се ща е мос ти, ка чест ва зна
нийдо 100%

Соз дать АРМ « За вуч»
« Сек ре тарь»
« Рас пи са ни е» 
АРМ « Кад ры»
 Ба за «ЭК ЗА МЕН»

Ав то ма ти за ция этих нап рав
ле ний100% 
Ис поль зо ва ние фор мы от че
тов ба зы100%

Раз ви тие школь но го ме ди а
цент ра

Раз ра бо та на прог рам ма раз
ви тия ин фор ма ци он но биб ли
о теч но го цент ра;
 До ля ОЭР по пред ме там80% 
До ля учи те лей, ак тив но ис
поль зу ю щих ло каль ную сеть 
и сеть Ин тер нет для ана ли
ти ки, от че тов, ор га ни за ции 
об рат ной свя зи с ро ди те ля ми 
обу ча ю щих ся

Соз да ние сис те мы
с ти му ли ро ва ния ре зуль та тов
 пе да го ги чес кой де я тель нос ти 
у чи те лей, ад ми нист ра ци и, 
УВП шко лы в об лас ти 
ак тив но го внед ре ния ИКТ в
уп рав ле ние ка чест вом учеб
новос пи та тель но го
п ро цес са

Соз да ние сис те мы на ос но ве
в нед ре ни я
 диф фе рен ци ро ван ной оцен
ки
 ре зуль та тов
п ро фес си о наль ной
 де я тель нос ти
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Сайт ОУ До ля ежед нев ных по се ще ний 
сай та до 40%

За яв ка шко лы как пи лот ной 
по внед ре нию дис тан ци он но
го обу че ни я

До ля учи те лей, ра бо та ю щих 
по тех но ло гии дис тан ци он но
го обу че ни я 10%

Пе ре ход на элект рон ный до
ку мен то о бо рот

До ля при ка зов, про то ко лов 
ис пол нен ных в элект рон ном 
ви де до100%; 
Ис поль зо ва ние воз мож нос
тей «Э лект рон ной поч ты» до 
100% 
АРМ « Кад ры»
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 ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ–ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
ԴՊ ՐՈ ՑԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

Մ. Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ

 Հոդ վա ծում դի տարկ ված է տե ղե կատ վա կան–հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի
րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը դպ րո ցի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում։ Ներ կա յաց
ված են ՏՀՏնե րի կի րառ ման ո ւղ ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև բեր ված է մշակ ված ռազմ ա
վա րա կան պլա նա վո րու մից օ րի նակ՝ ը ստ գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման 
հա ջոր դա կան քայ լե րի։

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE MANAGEMENT OF SCHOOL

M. ARAQELYAN

The article discusses the features of the application of information and communication tech
nologies in the management of the school. Areas of application of ICT are presented, and an 
example from the strategic plan is presented in accordance with the successive stages of effective 
organization of the process.
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 ՍԻ ՐԱՐ ՓԻ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

ԳՈՅԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻ ՉՈՎ ԿԱ ՊԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ՀԱՏ ՎԱ ԾԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵ ՐԵ ՆՈՒՄ
 Բա ռա պա շա րի ու սու ցու մը լե զու նե րի դա

սա վանդ ման ամե նա կար ևոր մասն է, քա
նի որ որ ևէ լե զու իմա նա լու հա մար նախ և 
առաջ պետք է տի րա պե տել դրա հիմ նա կան 
բա ռային կազ մին: Անգ լե րե նի և հայե րե նի 
բա ռա պա շա րային մի ա վոր նե րից են կա
պակ ցա կան և հատ վա ծա կան հա րադ րու
թյուն նե րը: Շատ կար ևոր է ոչ մի այն մայ
րե նի, այլև օտար լեզ վի բա ռա պա շա րային 
մի ա վոր նե րի ու սու ցու մը բու հում, քա նի որ 
առանց մայ րե նի ին լա վա գույնս տի րա պե տե
լու հնա րա վոր չէ որ ևէ օտար լեզ վի լի ար ժեք 
իմա ցու թյու նը: 

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է ներ կա
յաց նել ան գլե րե նի և հայե րե նի կա պակ
ցա կան ու հատ վա ծա կան հա րադ րու թյուն
նե րի հա մե մա տա կան ու սու ցու մը բու հում: 
Հայտ նի է, որ բա ռա պա շա րի դա սա վանդ
ման բազ մա թիվ եղա նակ ներ ու մե թոդ ներ 
կան՝ ին տե րակ տիվ խա ղեր1, զույ գե րով և 
խմբային աշ խա տանք ներ և այլն: Խմ բային 
աշ խա տանք նե րի նպա տակն ու սա նող նե րի 
հա մա գոր ծակ ցային հմ տու թյուն նե րի զար
գա ցումն է. դրանք ապա հո վում են տե ղե
կատ վու թյան փո խա նա կում, ընտ րու թյան 
հնա րա վո րու թյուն տա լիս ու սա նող նե րին և 
հե տա դարձ կապ ապա հո վում նրանց ու դա
սա խո սի միջև2: 

Ինչ պես գի տենք, հա յա գի տու թյան մեջ 
առանձ նաց վում են բա ռա կազ մու թյան եր
կու՝ հա մադ րա կան և վեր լու ծա կան տի պեր3: 
Հայե րե նի բարդ բա ռե րը քն նե լիս մեր բո լոր 
աշ խա տանք նե րում առաջ նորդ վել և առաջ

1  Տե՛ս J. Harmer, The Practice of English Language Teach
ing, Harlow, England, 2007, էջ 238:
2  Տե՛ս  D.  Larsen−Freeman,  Techniques  and  Principles  in 
Language Teaching, Oxford, 2000, էջ 129:
3  Տե՛ս  Ա.  Մար գա րյան,  Ժա մա նա կա կից  հայոց  լե
զու  (Բա ռա կազ մու թյուն,  դարձ վա ծա բա նու թյուն,  բա
ռա րա նագ րու թյուն),  Եր.,  1990,  էջ  51,  Լ.  Հով սե փյան, 
Բա ռա կազ մու թյան  տի պեր,  ե ղա նակ ներ  և  մի ջոց ներ, 
« Ջա հու կյա նա կան  ըն թեր ցում   ներ»  (4),  Եր.,  2009,  էջ 
106−108:

նորդ վում ենք այն մո տեց մամբ, որ վեր լու ծա
կան կա ռույց նե րը բարդ բա ռե րի (բար դու
թյուն նե րի) մեջ չպետք է մտց նել և ան վա նել 
հա րադ րա կան բար դու թյուն ներ, քա նի որ 
«…դ րանք կազմ վում են բա ռա կազ մա կան 
բո լո րո վին այլ, ան կախ եղա նա կի` հա
րադրման ճա նա պար հով, ուս տի և դրա հետ
ևան քով ստաց վող վեր լու ծա կան կազ մու
թյուն նե րը կամ բա ղադ րու թյուն նե րը պետք է 
կո չել պար զա պես հա րադ րու թյուն ներ»4: 

Կա պակ ցա կան հա րադ րու թյուն նե րը 
նախ կին շա րա հյու սա կան կա պակ ցու թյուն
նե րի կա յու նաց ման, քա րաց ման ու բա ռայ
նաց ման հետ ևան քով ստաց ված մի ա վոր
ներն են: Կա պակ ցա կան հա րադ րու թյուն ներ 
ասե լով՝ մենք եր կու լե զու նե րում նկա տի ու
նենք ոչ թե դարձ վածք նե րը կամ բա ղադ րա
կան կա պակ ցու թյուն նե րը, այլ մի այն առա
վե լա գույնս բա ռայ նաց ման են թարկ ված, 
կա յու նա ցած բա ռա կազ մա կան մի ա վոր նե
րը, որոնց բա ղադ րիչ ներն առան ձին կորց
րել են իրենց ինք նու րույ նու թյունն ու իմաս
տը` ձեռք բե րե լով բո լո րո վին այլ բա ռային 
իմաստ: Այդ պի սի կա ռույց ներ են, օրի նակ՝ 
ոտից գլուխ, ըստ եր ևույ թին, ի շահ և այլն: 
Սրան ցից մեզ հե տաքրք րում են մի այն այն 
կազ մու թյուն նե րը, որոնք ու նեն կա՛մ եր կու, 
կա՛մ գո նե մեկ գո յա կան բա ղադ րիչ: 

Է. Աղա յա նի կող մից կա պակ ցա կան հա
մար վող ոտից գլուխ, տա կից գլ խից (դուրս 
տալ), ոտով– ձե ռով (կոր չել), բե ռով– բար ձով, 
ձե ռով –ո տով (ա նել), շար քով– կար գով5 հա
րադ րու թյուն նե րից մի այն առա ջին օրի նա կը` 
ոտից գլուխ կա պակ ցու թյունն է այդ պի սին, 
իսկ մնա ցա ծը, մեր ըն դու նած մո տեց ման6 
հա մա ձայն, հո լով ված բա ղադ րի չով (նե րով) 

4  Լ.  Հով սե փյան,  Գրա բա րի  բա ռա կազ մու թյան  վեր լու
ծա կան տի պը, Եր., 2016, էջ 24:
5  Տե՛ս  Է.  Ա ղա յան,  Ը նդ հա նուր  և  հայ կա կան  բա ռա գի
տու թյուն, Եր., 1984, էջ 228:
6  Տե՛ս Լ. Հով սե փյան, նշվ. ա շխ., Եր., 2009, էջ 108, Լ. Հով
սե փյան, Գրա բա րի բա ռա կազ մու թյան վեր լու ծա կան տի
պը, Եր., 2016, էջ 26−27: 
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հա րակ ցա կան հա րադ րու թյուն ներ են:
 Մեր առանձ նաց րած կա պակ ցա կան հա

րադ րու թյուն նե րը մի այն մա սամբ հա մընկ    
նում են Է. Աղա յա նի առանձ նաց րած կա յուն 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րին, սա կայն նա 
նե րա ռում է նաև դարձ վա ծային (բա ժա կի 
ըն կեր, ան պոչ գդալ) և բա ղադ րա կան կա
յուն բա ռա կա  պակ  ցու թյուն նե րը (հա տուկ 
գո յա կան անուն, ու ղիղ խն դիր), որոնք մեր 
քն նու թյան նպա տա կից դուրս են:

Ու սա նող նե րին պետք է բա ցատ րել, որ 
եր կու գո յա կան նե րով կազմ ված կա պակ ցա
կան կա ռույց նե րի առա ջին բա ղադրի  չը սո վո
րա բար դր ված է բա ցա ռա կան հո լո վով, օրի

նակ` այ բից քե, առա վո տից իրի կուն, ոտից 
գլուխ, սկզ բից վերջ և այլն: Պետք է ասել 
նաև, որ գո յա կա նը կա րող է մի ա նալ սպա
սար կու խոս քի մա սի` կազ մե լով բա ղադ րյալ 
մակ բայ ներ, դե րա նուն ներ, ածա կան ներ, 
շաղ կապ ներ ու կա պեր: Գրա բա րյան նախ
դիր նե րի և գո յա կա նի հա րադր մամբ կազմ
ված կա պակ ցա կան հա     րադ րու թյուն նե րում 
գո յա կան բա ղադ րի չը (նե րը) կա՛մ ու ղիղ 
ձևով է դր ված, կա՛մ գրա   բար յան տար  բեր 
հո լո  վաձ ևե րով և առ, ըստ, ընդ, ի նախ դիր
նե րով: 

Դ րանք ու սա նող նե րին կա րե լի է ավե լի 
տե սա նե լի դարձ նել Power Point ներ կա յաց
ման մի ջո ցով:

առ առ Աստ ված, առ սեր

ըստ ըստ էու թյան, ըստ կար գի, ըստ հար կի, ըստ օրի նի

ընդ ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատա ման

ի ի գի տու թյուն, ի գործ, ի զեն, ի զար մանս, ի թիվս, ի լրումն, ի խն դիր, ի խո
րոց սր տի, ի խրատ, ի կա տա րումն, ի հա ճույս, ի հա շիվ, ի տնօ րի նու թյուն, ի 
մահ, ի նշան, ի նպաստ, ի շահ ի շարս, ի պաշ տո նե, ի պաշտ պա նու թյուն, ի 
պա տաս խան, ի պա տիվ, ի սր տե, ի տե ղի, ի փառս

 Ի նախդ րով և տեղ ու ժա մա նակ ցույց 
տվող որ ևէ գո յա կա նի կամ գո յա կան նե րի 
հետ վեր, վար կա պե րով կա րող են կազմ վել 
կա պակ ցա կան այն պի սի հա րադ րու թյուն
ներ, ինչ պի սիք են` բլուրն ի վար, դա րերն ի 
վեր, փո ղոցն ի վար, եր կինքն ի վեր, կիրճն 
ի վեր, սա րերն ի վեր և այլն: Նման կա ռույց
նե րը, սա կայն, մի տում ու նեն ժա մա   նա կի 
ըն թաց  քում վե րած վե լու հա մադ րա կան կազ
մու թյուն նե րի, ինչ պես` լանջ նի վայր, լանջ
նի վեր, լեռ նի վայր, լեռ նի վեր, սար նի վար և 
այլն: 

Որ պես զի ու սա նող նե րի հա մար առա վել 
պարզ դառ նա նման հա րադ րու թյուն նե րի 
կա ռուց վածքն ու իմաս տը, կա րե լի է զու գա
հեռ ներ ան ցկաց նել hայե րե նի նմա նա տիպ 
կա ռույց նե րի և ան գլե րե նի նախ դրա       վոր 
քա րա ցած կա ռույց նե րի միջև. վեր ջին ներս 
կազմ ված են տար բեր նախ դիր նե րով ու գո
յա կան նե րով (հա  ճախ նաև որո շյալ ու անո
րոշ հո դե րով). դրանց հա րադր մամբ ստաց
վում են տար     բեր խոս քի մա սե րի պատ կա նող 
բա ռեր` վե րա բե րա կան ներ, ածա կան ներ, 

մակ բայ  ներ և այլն, ինչ պես օրի նակ` at odds 
«ան հա մե րաշխ», by virtue of «շ նոր հիվ», 
in a word « մի խոս քով», in consequence of 
« հետ ևան քով», in grain «բ նույ թով», in my 
book «իմ կար ծի քով», in place « տե ղին», in 
the pink «ու ժե րի ծաղկ ման շր ջա նում», on 
the word «ան մի ջա պես» և այլն: Սրանք ան
գլե րե նում մեկ բա ռի ար ժեք ու նե ցող կա յուն 
կա պակ ցու թյուն ներ են և հա ճախ են հան դի
պում թե´ գրա վոր, թե´ բա նա վոր խոս քում:

 Սա ներ կա յաց նե լուց հե տո ու սա նող
նե րին կա րե լի է բա ժա նել զույ գե րի՝ հանձ
նա րա րե լով տար բեր գո յա կան նե րից ու 
նախ դիր նե րից կազ մել կա պակ ցա կան հա
րադ րու թյուն ներ: Գո յա կան նե րը տր ված են 
խա ռը դա սա վո րու թյամբ.

1. ըստ, ընդ, ի, առ 
ակն … ական, ատամն … ատա ման, …

Աստ ված, … է ու թյան, … կա տա րումն, … 
կար գի, … հա ճույս, … հա շիվ, … հար կի, …
մահ, … նշան, … նպաստ, … սեր, … տնօ րի
նու թյուն, … գի տու թյուն, … գործ, … զեն, … 
զար մանս, … թիվս, … լրումն
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2. at, by, in, on
…odds, …virtue of, …a word, … conse

quence of, … grain, … my book, … place, … 
the pink, … the word 

Ու սա նող նե րին պետք է ներ կա յաց
նել նաև առաջ բա ռի և գո յա կան նե րի հա
րադրու թյամբ կազմ ված կա պակ ցա կան կա
ռույց նե րը, ինչ պես` ամիս առաջ, ժամ առաջ, 
վայր կյան առաջ, րո պե առաջ, օր առաջ և 
այլն: 

Կա պակ ցա կան հա րադ րու թյուն նե րի մեջ 
կան իրենց կազ մում գո յա  կան բա ղադ րիչ 
ու նե ցող վե րա բե րա կան ներ, ինչ պես` ամե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ըստ եր ևույ թին, 
ինչ խոսք, հա մե նայն դեպս, ցա վոք սր տի և 
այլն: Շա րա  հյու սա կան կա պակ ցու թյուն նե րի 
կա յու նաց ման հետ ևան քով առա ջա ցած կա
ռույց ներ են նաև, օրի նակ` այն գլ խից, այն 
ժա մա նակ, այն օրը, ան ցյալ օրը, առանց այլ
ևայ լու թյան, հա նուն ար դա րու թյան, տա րին 
բո լոր, տա րին բուն և այլն:

 Կա պակ ցա կան հա րադ րու թյուն նե րը բա
ռա կազ մա կան տե սան կյու նից այն քան կեն    
սու    նակ չեն, որ քան, ասենք, շաղ կա պա կան 
և առդ րա կան հա րադ րու թյուն նե րը և հա   
րադ րու թյուն նե րի մյուս տե սակ նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է հատ վա ծա կան հա
րադ րու թյուն նե րին, դրանք մի այն մա սամբ 
են սույն հոդ վա ծի քն նու թյան առար կան, 
որով հետև հիմ նա կա նում կազմ վում են ածա
կան նե րի հա     րադ րու թյամբ, որոնց առա ջին 
բա ղադ րիչ նե րը հատ ված են, ինչ պես` ռազ
մա կան– վար ժա կան > ռազ մա– վար ժա կան 
> ռազ մա վար ժա կան, հայե րեն– ռու սե րեն > 
հայ– ռու սե րեն, լեզ վա կան–գ րա կան > լեզ
վագ րա կան և այլն: Հատ վա ծա կան նե րից 
մեզ հե տաքրք րում են մի այն նրանք, որոնք 
իրենց կազ  մում ու նեն մեկ գո յա կան բա
ղադ րիչ` որ պես հա րադ րու թյան երկ    րորդ 
ան դամ, և ժա մա նա կի ըն թաց քում չեն վե
րած վել հա մադ րա կան բար դու թյուն նե րի, 
ինչ պես՝ նա ցի ո նալ– շո վի նիստ, սո ցի ալ– դե
մոկ րատ և այլն: 

Մեզ հե տաքրք րող կա ռույց նե րը հիմ նա
կա նում քա ղա քա կան– հա սա րա կա կան հաս
կա ցու թյուն ներ ար տա հայ տող եզ րույթ  ներ 
են, որոնք հայե րե նին են ան ցել եվ րո պա կան 
լե զու նե րից ռու սե րե նի միջ ո ցով, հազ վա դեպ 
փո խառ վել են ռու սե րե նից ան մի ջա կա նո

րեն1: Դրանք ու սա նող նե րին կա րե լի է ավե
լի տե սա նե լի դարձ նել Power Point ներ կա
յաց ման մի ջո ցով: Այդ պի սիք են, օրի նակ` 
հետ ևյալ հա րադ րու թյուն նե րը` նա ցի ո նալ– 
լի բե րա լիզմ, նա ցի ո նալ– շո վի նիստ, նա ցի
ո նալ– սո ցի ա լիստ, սո ցի ալ– դե մոկ րա տի ա, 
սո ցի ալ –իմ պե րի ա լիզմ, սո ցի ալ –իմ պե րի ա
լիստ, սո ցի ալ– շո վի նիզմ, սո ցի ալ– շո վի նիստ, 
սո ցի ալ– պատ րի ոտ, սո ցի ալ– պա ցի ֆիզմ, սո
ցի ալ– պա ցի ֆիստ և այլն: 

Հար կա վոր է ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու
նը հրա վի րել այն փաս տին, որ մի շարք հա
րադ րու թյուն նե րում երկ րորդ բա ղա դրիչ նե րը 
հայե րեն են` սո ցի ալ– դա վա ճա նու թյուն, սո
ցի ալ– դա վա ճան, սո ցի ալ– հե ղա փո խա կան, 
սո ցի ալ– մի ա բա նիչ, սո ցի ալ– մի ա բա նո ղա
կա նու թյուն և այլն:

Կր կին զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լով ան
գլե րե նի և հայե րե նի նշ ված հա րադ րու թյուն
նե րի միջև՝ պետք է ան դրա դառ նալ social և 
national բա ռե րի ծագ մա նը: Անգ լե րե նում so
cial « հա սա րա կա կան» բա ռը լա տի նե րե նից 
փո խա ռու թյուն է socialis « մո տիկ, ցե ղա կից»2 
բա ռից, իսկ national «ազ գային» բա ռը ծա
գել է լա տի նե րեն natio (n–) «ծ նունդ» բա ռից3: 

Այս տեղ կար ևոր է շեշ տադ րել, որ ան
գլե րե նում վե րոն շյալ բա ղադ րու թյուն նե րը 
հատ վա  ծա կան հա րադ րու թյուն ներ չեն, քա
նի որ ի տար բե րու թյուն հայե րե նի` սրանց 
առա ջին բա ղադ րիչ նե րը` national, social 
բա ռերն ածան ցա վոր են և ու նեն ածա կա նի 
ար ժեք, իսկ հայե րե նում, քա նի որ չկա ածա
կա նա կերտ հա մար ժեք ածանց, դրանք գի
տակց վում են ոչ թե որ պես ածա կան  ներ, այլ 
հատ ված հիմ քեր` մեր լեզ վում եղած ածա կա
նա կերտ –ա կան, –իստ ածանց նե րի կորս
տով4. ան գլե րե նում, փաս տո րեն, հայե րեն 
հատ ված բա ռի դի մաց ու նենք լի ար ժեք բառ` 
ածա կան, որ, մի ա նա լով գո յա կա նին, ստեղ
ծում է նմա նա տիպ կազ       մու   թյուն  ներ.

1  Տե՛ս  Հ.  Օ հա նյան,  Ժա մա նա կա կից  հայոց  լեզ վի  բա
ռա պա շա րը և նրա հարս տաց ման մի ջոց նե րը, Եր., 1982,  
էջ 65−67:
2  Տե՛ս  http://www.oxforddictionaries.com/definition/eng
lish/social−Oxford dictionaries 
3  Տե՛ս  նույն  տե ղում−http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/national 
4  Տե՛ս  Գ.  Վար դա նյան,  Ժա մա նա կա կից  հայե րե նի 
ան վա նա կան  վեր լու ծա կան  բա ռա կազ մու թյու նը,  Եր., 
2010, էջ 87−88:
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national national–anarchism « նա ցի ո նալ –ա նար խիզմ», national–Bolshevik 
« նա ցի ո   նալ– բոլշ ևիկ», national–Christian « նա ցի ո նալ–ք րիս տո նյա»

social social–Chauvinism « սո ցի ալ– շո վի նիզմ», social–Code « սո ցի ալ –օ րենս
գիրք», social–democracy « սո ցի ալ– դե մո կրա տի ա»

 Թերևս ան գլե րե նում այդ պի սի հատ ված 
հիմ քե րով բա ղադ րու թյուն ներ կա րե լի է հա
մա րել դա սա կան լե զու նե րից փո խա ռյալ բա
ղադ րի չով (նե րով) բար դու թյուն նե րի մի մա սը` 
sociolinguistics « հան րա լեզ վա բա նու թյուն», 
electrochemistry «է լեկտ րա քի մի ա» և այլն, 
սա կայն դրանք մեծ մա սամբ ոչ թե վեր լու
ծա կան, այլ հա մադ րա կան կազ մու թյուն
ներ են: Socio բա ղադ րի չով կան նաև որոշ 
վեր լու ծա կան կա ռույց ներ` socio–analysis 
« սո ցի ալ– վեր լու ծու թյուն», socio–econom
ics « սո ցի ալ–տն տե սա գի տու թյուն» և այլն, 
որոնք հան դի պում են նաև մի ա ցյալ գրու
թյամբ:

3. Ու սա նող նե րին կա րե լի է հանձ նա
րա րել հա մա պա տաս խա նեց ման (matching 
exercise)1 վար ժու թյուն, որը կն պաս տի հատ
վա ծա կան հա րադ րու թյուն նե րի կազ մու
թյան և իմաս տի առա վել խոր ըն կալ մա նը: 
Նշ ված կա ռույց նե րը և դրանց հայե րեն հա
մար ժեք նե րը տր ված են առան ձին սյու նակ
նե րով, սա կայն խա ռը դա սա վո րու թյամբ: 
Ու սա նող ներն աշ խա տում են զույ գե րով` 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով ան գլե րե նում ոչ 
հատ վա ծա կան հա մար վող բա ղադ րու թյուն
նե րը հայե րեն հա մար ժեք հատ վա ծա կան 
կա ռույց նե րին, ինչ պես՝

1. social–chauvinist a. սո ցի ալ– բա խում

2. national–Christian b. սո ցի ալ– շո վի նիստ

3. social–democrat c.  նա ցի ո նալ–ք րիս տո նյա

4. national–Bolshevik d.  սո ցի ալ– դե մոկ րատ

5. social–conflict e.  նա ցի ո   նալ– բոլշ ևիկ

Ն մա նա տիպ1 վար ժու թյուն նե րը մե ծա պես 
օգ նում են ու սա նող նե րին մտա պա հե լու նոր 
բա ռերն ու կա ռույց նե րը2: 

Ն շենք, որ գո յա կան բա ղադ րի չով հատ
վա ծա կան բա ղադ րու թյուն ներն ավե լի քիչ 
են` հա մե մա տած ածա կան բա ղադ րիչ նե րով 
հատ վա ծա կան հա րադ րու թյուն նե րին: 

1  Տե՛ս  J.  Scrivener,  Learning  Teaching:  A  Guidebook  for 
English Language Teachers, Oxford, 2005, էջ 237:
2  Տե՛ս The Cambridge Guide to Teaching English to Speak
ers  of  Other  Languages,  ed.  by  Ronald  Carter  and  David 
Nunan, Cambridge, 2001, է ջ 42−43:

Ընդ հան րա պես հատ վա ծա կան վեր լու
ծա կան բա ղադ րու թյուն նե րի թի վը մեծ չէ, 
քա նի որ առա ջին բա ղադ րի չի մեջ ածան ցի 
ան կու մը նպաս տում է հե տա գա յում այդ բա
ղադ րու թյուն նե րի ան ցմա նը հա մադ րա կան 
տի պի:

sirarpikarapetyan@ysu.am



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

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ա ղա յան Է., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տու թյուն, Եր., 1984:
2.  Հով սե փյան Լ., Բա ռա կազ մու թյան տի պեր, եղա նակ ներ և մի ջոց ներ, « Ջա հու կյա նա կան ըն թեր

ցում   ներ» (4), Եր., 2009:
3.  Հով սե փյան Լ., Գրա բա րի բա ռա կազ մու թյան վեր լու ծա կան տի պը, Եր., 2016:
4.  Մար գա րյան Ա., Ժա մա նա կա կից հայոց լե զու (Բա ռա կազ   մու թյուն, դարձ վա ծա բա նու թյուն, բա ռա

րա նագ րու թյուն), Եր., 1990:
5.  Վար դա նյան Գ., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի ան վա նա կան վեր լու ծա կան բա ռա կազ մու թյու նը, Եր., 

2010: 
6. Օ հա նյան Հ., Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի բա ռա պա շա րը և նրա հարս տաց ման մի ջոց նե րը, Եր., 

1982:
7. Scrivener J., Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers, Oxford, 2005.
8. Harmer J., The Practice of English Language Teaching, Harlow, England, 2007.
9. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, ed. by Ronald Carter and 

David Nunan, Cambridge, 2001.
10. http://www.oxforddictionaries.com

О БУ ЧЕ НИЕ АНА ЛИ ТИ ЧЕС КИМ СЛО ВО ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫМ КОНСТ РУК ЦИ ЯМ С 
ИМЕН НОЙ ОС НО ВОЙ АНГ ЛИЙС КО ГО И АР МЯНС КО ГО ЯЗЫ КОВ (ТИП СВЯ ЗИ- 

СЛО ВО СО ЧЕ ТА НИЕ И УСЕ ЧЕ НИЕ ПЕР ВОЙ ОС НО ВЫ)
С. КА РА ПЕ ТЯН

В стат ье расс мот ре ны ву зовс кие ме то ды со пос та ви тель но го пре по да ва ния ана ли ти чес
ких конст рук ций с имен ной ос но вой со сло во со че таль ным со по ло же ни ем ком по нен тов и 
усе че ни ем пер вой ос но вы анг лийс ко го и ар мянс ко го язы ков. Раз бор конст рук ций соп ро вож
да ет ся их клас си фи ка ци ей в оп ре де лен ные ст рук тур ные и се ман ти чес кие груп пы, а так же 
пред ла га ют ся мо де ли ра бо ты сту ден тов па ра ми и груп па ми с ис поль зо ва ни ем ин те рак тив
ных ме то дов, что спо собст ву ет луч ше му восп ри я тию спо со бов об ра зо ва ния конст рук ций с 
имен ной ос но вой сo сло во со че та тель ным со по ло же ни ем ком по нен тов и усе че ни ем пер вой 
ос но вы. Зат ра ги ва ют ся грам ма ти чес кие и лек си чес кие осо бен нос ти дан ных конст рук ций. 
Изу че ние анг лийс кой и ар мянс кой лек си ки с по мощ ью но вей ших ме то дов, пар ной и груп по
вой ра бо ты поз во ля ет сту ден там всег да быть в кур се но вов ве де ний и из ме не ний в об лас ти 
лек си ки.

TEACHING ENGLISH AND ARMENIAN COMBINATIONAL AND TRUNCATED COM-
POUNDS WITH A NOUN COMPONENT (JUXTAPOSITIONS, I. E. ANALYTICAL 

WORD–FORMATION STRUCTURES WITH DISTANT LOCATION OF COMPONENTS)
S. KARAPETYAN

The article deals with the comparative methods of teaching English and Armenian combina
tional and truncated compounds (juxtapositions, i.e. analytical structures with distant location of 
components) at higher educational institutions. The explanation of combinational and truncated 
compounds is accompanied with their grouping into certain structural and semantic classes. Also 
pair and group works, matching exercises are organized which reinforce the acquisition of the 
formation of Armenian and English combinational compounds and compounds with the truncated 
first component. The grammatical and vocabulary peculiarities of the structures under investi
gation are also touched upon in the article. Teaching English and Armenian vocabulary through 
various innovative methods, interactive lessons, pair and group works gives the students an op
portunity to always be aware of the vocabulary developments and changes.
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 СО ФИЯ АРА КЕ ЛЯН 

НО ВЫЕ ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ 
В ОБУ ЧЕ НИЕ ХИ МИ В ШКО ЛЕ 

 Сов ре мен ный ры нок элект рон ных об
ра зо ва тель ных ре сур сов раз ви ва ет ся очень 
быст ро. Учи те лю пред ла га ет ся боль шой вы
бор пе да го ги чес ких прог рамм ных средств 
(ППС). С каж дым днем воз мож нос ти та ких 
ре сур сов, на це лен ных на су щест вен ное по
вы ше ние эф фек тив нос ти об ра зо ва тель но го 
про цес са в це лом и обу че ния хи мии в част
нос ти, мно гок рат но воз рас та ют. В свя зи с 
этим воз ни ка ют прин ци пи аль ные воп ро сы: 
при ме не ние ка ких ППС от ве ча ет за да чам 
сов ре мен ной шко лы, где и как их на до ис
поль зо вать, ка кие воз мож нос ти они долж ны 
пре дос тав лять школь ни кам для то го, что бы 
стать по мощ ни ка ми на пу ти поз на ни я, са
мо раз ви тия лич нос ти, не ог ра ни чи вать воз
мож нос ти ре бен ка1. По ка ко му пу ти сле ду ет 
ид ти соз да те лям и раз ра бот чи кам ППС но
во го по ко ле ния для то го, что бы ус пеш но ре
шить эти воп ро сы.

В нас то я щее вре мя су щест ву ет не со от
ветст вие спо со бов предс тав ле ния учеб но го 
ма те ри а ла в элект рон ных из да ни ях и сов
ре мен ных те о рий обу че ни я. Боль шинст во 
элект рон ных учеб ных ма те ри а лов до сих пор 
соз да ют ся в ви де ста ти чес ких ги пер текс то
вых до ку мен тов, в ко то рые иног да вк лю ча
ют ся Flashа ни ма ци и. В то же вре мя, сов ре
мен ны ми исс ле до ва ни я ми2 ус та нов ле но, что 
об ра зо ва тель ный про цесс ста но вит ся бо лее 
эф фек тив ным при ис поль зо ва нии ин те рак
тив ных, муль ти ме диа на сы щен ных об ра зо
ва тель ных ре

 сур сов, обес пе чи ва ю щих ак тив ные ме то
ды обу че ни я. От час ти сущ ность это го не со
от ветст вия зак лю ча ет ся в том, что про цесс 
соз да ния об ра зо ва тель но го ги пер текс та 
дос та точ но де шев и прост. Нап ро тив, про
ек ти ро ва ние и ре а ли за ция ин фор ма ци он ной 

1  До ро фе ев М.В. Ин фор ма ти за ция школь но го кур са хи
ми и// Хи ми я. Из да тельс кий дом « Пер вое сен тяб ря». 2002. 
№ 37. С. 24.
2  Anderson, Terry; Elloumi, Fathi (eds.),”Theory and Prac
tice of Online Learning”, Athabasca University, 2004

об ра зо ва тель ной сре ды для ак тив но го обу
че ния яв ля ет ся слож ной за да чей, тре бу ю щей 
боль ших вре мен ных и фи нан со вых зат рат.

Од на ко, вза и мо дейст вие ре бен ка с ЭВМ 
в учеб ном про цес се эф фек тив но лишь в том 
слу ча е, ес ли ППС со от ветст ву ет кри те ри ям 
вы со ко го уров ня ин те рак тив нос ти, пред по
ла га ю ще го пол но цен ный, ин тел лек ту аль ный 
ди а лог ма ши ны и поль зо ва те ля. Для то го, 
что бы у ре бен ка воз ник неп ро из воль ный 
ин те рес к сот руд ни чест ву с комп ью те ром 
и в про цес се это го сов мест но го твор чест ва 
ус той чи вая поз на ва тель ная мо ти ва ция к ре
ше нию об ра зо ва тель ных, исс ле до ва тельс ких 
за дач, не об хо ди мо соз да ние та ких ус ло вий, 
при ко то рых ре бе нок ста но вит ся не пос
редст вен ным участ ни ком со бы тий, раз ви ва
ю щих ся на эк ра не мо ни то ра, то есть ус ло вий 
для пол но цен но го де я тель ност но го под хо да 
к изу ча е мо му яв ле ни ю. За лог ус пеш но го 
при ме не ния ППС в об ра зо ва тель ном про
цес се сов ре мен ной шко лы за ло жен в хо ро
шо из вест ных прин ци пах пе да го ги ки сот руд
ни чест ва, ко то рые мож но пе реф ра зи ро вать 
сле ду ю щим об ра зом: « не к комп ью те ру за 
го то вы ми зна ни я ми, а вмес те с комп ью те
ром за но вы ми зна ни я ми».

 Ре зуль та ты исс ле до ва ний сви де тельст
ву ют, что прос тые элект рон ные фор мы 
предс тав ле ния учеб но го ма те ри а ла при обу
че нии не эф фек тив ны. Кро ме то го, в (Pren
sky M., 2000)3 ука зы ва ет ся, что уча щи е ся 
« по ко ле ния ви де о игр» ори ен ти ро ва ны на 
восп ри я тие вы со коин те рак тив ной, муль
ти ме диа на сы щен ной обу ча ю щей сре ды. 
Упо мя ну тым вы ше тре бо ва ни ям на и луч шим 
об ра зом со от ветст ву ют об ра зо ва тель ные 
прог рам мы, мо де ли ру ю щие об ъек ты и про
цес сы ре аль но го ми ра и сис те мы вир ту аль
ной ре аль нос ти. Со от ветст вен но, по доб ные 
муль ти ме диа сис те мы, ко то рые мо гут быть 

3  Prensky,  Мark,  Digital  GameBase  Learning,  McGraw
Hill, 2000
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ис поль зо ва ны для под держ ки про цес са ак
тив но го обу че ни я, прив ле ка ют в пос лед нее 
вре мя по вы шен ное вни ма ни е. При ме ром 
та ких обу ча ю щих сис тем яв ля ют ся вир ту
аль ные ла бо ра то ри и, ко то рые мо гут мо де
ли ро вать по ве де ние об ъек тов ре аль но го ми
ра в комп ью тер ной об ра зо ва тель ной сре де 
и по мо га ют уча щим ся ов ла де вать но вы ми 
зна ни я ми и уме ни я ми в на уч ноес тест вен
ных дис цип ли нах, та ких как хи ми я, фи зи ка 
и би о ло ги я.

Оп по нен ты та ко го под хо да выс ка зы ва ют 
впол не обос но ван ные опа се ни я, что школь
ник, в си лу сво ей не о пыт нос ти, не смо жет 
от ли чить вир ту аль ный мир от ре аль но го, 
то есть мо дель ные об ъек ты, соз дан ные 
комп ью те ром, пол ност ью вы тес нят об ъек
ты ре аль но су щест ву ю ще го ок ру жа ю ще го 
ми ра. Для то го, что бы из бе жать воз мож
но го от ри ца тель но го эф фек та ис поль зо ва
ния мо дель ных комп ью тер ных сред в про
цес се обу че ни я, оп ре де ле ны два ос нов ных 
нап рав ле ни я. Пер во е: при раз ра бот ке ППС 
не об хо ди мо нак ла ды вать ог ра ни че ни я, вво
дить со от ветст ву ю щие ком мен та ри и, нап ри
мер, вк ла ды вать их в ус та пе да го ги чес ких 
аген тов. Вто ро е: ис поль зо ва ние сов ре мен
но го комп ью те ра в школь ном об ра зо ва нии 
ни в ко ем слу чае не сни жа ет ве ду щей ро ли 
учи те ля. Твор чес ки ра бо та ю щий учи тель по
ни ма ет, что сов ре мен ные ППС поз во ля ют 
уча щим ся осоз нать мо дель ные об ъек ты, 
ус ло вия их су щест во ва ни я, улуч шить та ким 
об ра зом по ни ма ние изу ча е мо го ма те ри а ла и, 
что осо бен но важ но, спо собст ву ют умст вен
но му раз ви тию школь ни ка. Сп ра вед ли вую 
кри ти ку пол ной за ме ны ре аль ной школь ной 
ла бо ра то рии вир ту аль ной сле ду ет нап ра вить 
ско рее не раз ра бот чи кам ППС, а в ад рес 
не ра ди вых учи те лей, ко то рые на хо дят мно
жест во при чин для иск лю че ния ре аль но го 
экс пе ри мен та из сво ей прак ти ки.

 Во мно гих исс ле до ва ни ях от ме ча ет ся зна
че ние вир ту аль ных экс пе ри мен тов для хи ми
чес ко го об ра зо ва ния и под чер ки ва ют ся пре
и му щест ва их ис поль зо ва ни я.

 Нап ри мер, в (Dalgarno B., 2003)1 ука
зы ва ет ся, что вир ту аль ные опы ты мо гут 
при ме нять ся для оз на ком ле ния уча щих ся с 
тех ни кой вы пол не ния экс пе ри мен тов, хи ми
чес кой по су дой и обо ру до ва ни ем пе ред не
пос редст вен ной ра бо той в ла бо ра то ри и. Это 
поз во ля ет уча щим ся луч ше под го то вить ся 
к про ве де нию этих или по доб ных опы тов 
в ре аль ной хи ми чес кой ла бо ра то ри и. Не
об хо ди мо осо бо от ме тить, что вир ту аль ные 
хи ми чес кие экс пе ри мен ты бе зо пас ны да же 
для не под го тов лен ных поль зо ва те лей. Уча
щи е ся мо гут так же про во дить та кие опы ты, 
вы пол не ние ко то рых в ре аль ной ла бо ра то
рии мо жет быть опас но или до ро го. Про ве
де ние вир ту аль ных экс пе ри мен тов мог ло бы 
по мочь уча щим ся ос во ить на вы ки за пи си 
наб лю де ний, сос тав ле ния от че тов и ин терп
ре та ции дан ных в ла бо ра тор ном жур на ле. В 
(Carnevale D., 2003)2 от ме ча ет ся, что комп
ью тер ные мо де ли хи ми чес кой ла бо ра то рии 
по буж да ют уча щих ся экс пе ри мен ти ро вать 
и по лу чать удов лет во ре ние от собст вен ных 
отк ры тий.

П ри соз да нии вир ту аль ных ла бо ра то рий 
мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные под хо ды. 
Преж де все го, вир ту аль ные ла бо ра то рии 
раз де ля ют ся по ме то дам дос тав ки об ра зо
ва тель но го кон тен та. Прог рамм ные про дук
ты мо гут пос тав лять ся на ком пакт дис ках 
(CDROM) или раз ме шать ся в се ти Ин тер нет. 
По спо со бу ви зу а ли за ции раз ли ча ют ла бо ра
то ри и, в ко то рых ис поль зу ет ся двух мер на я, 
трех мер ная гра фи ка и ани ма ци я. Кро ме то го, 
в (Robinson J., 2003)3 вир ту аль ные ла бо ра то
рии де лят ся на две ка те го рии в за ви си мос ти 
от спо со ба предс тав ле ния зна ний о пред мет
ной об лас ти. Ука зы ва ет ся, что вир ту аль ные 

1  Dalgarno, Barney; Bishop, Andrea and Bedgood, Danny, 
“The potential of virtual laboratories for distance science edu
cation teaching: reflections from the initial development and 
evaluation of a virtual chemistry laboratory”, Proceedings of 
theImproving Learning Outcomes Through Flexible Science 
Teaching, Symposium, The University of Sydney, October 3, 
2003, pp. 9095.
2  Carnevale, Dan, “The Virtual Lab Experiment”, Chronicle 
of Higher Ed, January 31, 2003, p. A30
3  Robinson,  Jamie,  “Virtual Laboratories  as  a  teaching en
vironment:  A  tangible  solution  or  a  passing  novelty?”,  3rd 
Annual  CM316  Conference  on  Multimedia  Systems,  based 
at  Southampton  University.  http://mms.ecs.soton.ac.uk/
mms2003/papers75.pdf.



39

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

ла бо ра то ри и, в ко то рых предс тав ле ние зна
ний о пред мет ной об лас ти ос но ва но на от
дель ных фак тах, ог ра ни че ны на бо ром за ра
нее зап рог рам ми ро ван ных экс пе ри мен тов. 
Этот под ход ис поль зу ет ся при раз ра бот ке 
боль шинст ва сов ре мен ных вир ту аль ных ла
бо ра то рий. Дру гой под ход поз во ля ет уча
щим ся про во дить лю бые экс пе ри мен ты, 
не ог ра ни чи ва ясь за ра нее под го тов лен ным 
на бо ром ре зуль та тов. Это дос ти га ет ся с по
мощ ью ис поль зо ва ния ма те ма ти чес ких мо
де лей, поз во ля ю щих оп ре де лить ре зуль тат 
лю бо го экс пе ри мен та и со от ветст ву ю щее 
ви зу аль ное предс тав ле ни е. К со жа ле ни ю, 
по доб ные мо де ли по ка воз мож ны для ог ра
ни чен но го на бо ра опы тов.

Э ти под хо ды к соз да нию вир ту аль ных 
ла бо ра то рий в раз ной сте пе ни ис поль зо ва
ны в из вест ных за ру беж ных раз ра бот ках. 
Нап ри мер, об ра зо ва тель ная сре да Virtual 
Chemistry Laboratory, раз ра бо тан ная в Carn
egie Mellon University (С ША), дос туп на че рез 
Ин тер нет, но мо жет расп рост ра нять ся и на 
ком пактдис ках. Ви зу аль но она предс тав ля
ет ся в ви де дву мер ных гра фи чес ких сцен, 
а ход хи ми чес ких экс пе ри мен тов ос но ван 
на ма те ма ти чес кой мо де ли1. Про дукт Virtual 
Chemical Lab из Brigham Young University (С
ША) пос тав ля ет ся на CDROM, ис поль зу ет 
трех мер ную гра фи ку, а ход экс пе ри мен тов в 
нем ос но ван на на бо ре за ра нее зап рог рам
ми ро ван ных фак тов2. В дос туп ной че рез Ин
тер нет Virtual Chemistry Laboratory из Oxford 
University (Ве ли коб ри та ни я) для де монст ра
ции про во ди мых опы тов ис поль зу ет ся боль
шой на бор ви де оф раг мен тов (Virtual chem
istry  http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/).

 Не об хо ди мо от ме тить, что воз мож нос ти 
мо де ли ро ва ния в об ра зо ва тель ных муль ти
ме диа про дук тах во мно гом за ви сят от спо
со ба дос тав ки об ра зо ва тель но го кон тен та. 
Оче вид но, что для дос тав ки че рез Ин тер нет 
с его уз ки ми ин фор ма ци он ны ми ка на ла ми 
луч ше под хо дит дву мер ная гра фи ка. В то 

1  Yaron, D., Freeland, R., Lange, D., Karabinos, M., Milton, 
J., and Belford, R., “Uses of Flexible Virtual Laboratory Sim
ulations  in  Introductory  Chemistry  Courses”,  CONFCHEM 
2001.
2  Brian F. Woodfield, Merritt B. Andrus, Virtual ChemLab 
for Organic Chemistry , Prentice Hall, September 2, 2003.

же вре мя в элект рон ных из да ни ях, пос тав
ля е мых на CDROM, не тре бу ет ся эко но мии 
тра фи ка и ре сур сов, и по э то му мо гут быть 
ис поль зо ва ны трех мер ная гра фи ка и ани
ма ци я. Важ но по ни мать, что имен но об ъем
ные ре сур сы  трех мер ная ани ма ция и ви део 
 обес пе чи ва ют на и бо лее вы со кое ка чест во 
и ре а лис тич ность ви зу аль ной ин фор ма ци и. 
Од на ко об ъе мы трех мер ной ани ма ции мо гут 
быть нас толь ко ве ли ки, что да же воз мож
нос ти CDROM бу дут не дос та точ ны для их 
хра не ни я. Аль тер на ти ву об ъем ным фай лам 
ани ма ции и ви де о, в ко то рых ис поль зу ют ся 
пос ле до ва тель ность го то вых изоб ра же ний, 
сос тав ля ет бо лее ком пакт ное предс тав ле ние 
трех мер ных об ъек тов. Син те зи ро ван ная по 
этим мо де лям в ре аль ном вре ме ни ани ма ция 
так же пре дос тав ля ет боль шие воз мож нос ти 
для соз да ния трех мер ной об ра зо ва тель ной 
сре ды, мо де ли ру ю щей ре аль ную ла бо ра то
ри ю. Бла го да ря ра зум но му со че та нию за
ра нее под го тов лен ной ани ма ции и ани ма
ци и, син те зи ро ван ной в ре аль ном вре ме ни 
трех мер ных мо де лей, в ус ло ви ях эко но мии 
ре сур сов обес пе чи ва ет ся воз мож ность ре а
лис тич но го предс тав ле ни я, как ви зу аль но
го ок ру же ни я, так и дейст вий уча ще го ся во 
вре мя про ве де ния экс пе ри мен тов. Хи ми чес
кое обо ру до ва ни е, экс пе ри мен таль ные ус та
нов ки и ви зу а ли за ция слож ных хи ми чес ких 
про цес сов предс тав ля ют ся за ра нее под го
тов лен ны ми ани ма ци я ми. В то же вре мя, 
син те зи ро ван ные в ре аль ном вре ме ни трех
мер ные мо де ли ис поль зу ют ся для мо де ли ро
ва ния хи ми чес кой по су ды, жид ких и твер дых 
ре ак ти вов, дейст вий, уча щих ся в ре аль ной 
ла бо ра то рии (ш коль ни ки мо гут при ли вать из 
од но го со су да в дру гой, по ме щать ре ак ти вы 
в про бир ки и дос та вать ск лян ки с раст во ра
ми с по лок).

В сос тав элект рон но го из да ния «VCH
8» вхо дят бо лее 150 хи ми чес ких опы тов из 
кур са хи мии сред ней шко лы. Со дер жа ние 
дан но го ППС пол ност ью ох ва ты ва ет весь 
курс школь ной хи ми и. Боль шое вни ма ние 
уде ля ет ся соб лю де нию пра вил тех ни ки бе зо
пас нос ти. Хи ми чес кие опы ты про во дят ся в 
ре а ли зо ван ной на эк ра не мо ни то ра ла бо ра
то рии со всем не об хо ди мым обо ру до ва ни ем 
и хи ми чес кой по су дой (п ро бир ки, ста ка ны, 
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кол бы, ступ ки, шта ти вы и т.п.), а так же хи
ми чес ки ми ре а ген та ми. Для то го, что бы 
из бе жать пе ре пол не ния ви зу аль но го прост
ранст ва на эк ра не комп ью те ра, уча щим ся 
дос ту пен лишь тот на бор ла бо ра тор но го обо
ру до ва ния и ре а ген тов, ко то рые не об хо ди мы 
для про ве де ния конк рет но го опы та. В не ко
то рых опы тах  это ем кос ти с раст во ра ми, а 
в дру гих  слож ные хи ми чес кие ус та нов ки 
(рис. 1).

Рис. 1. Виртуальная химическая лаборатория

 Хи ми чес кие опы ты ре а ли зо ва ны с ис
поль зо ва ни ем син те зи ро ван ных в ре аль ном 
вре ме ни трех мер ных ани ма ци и, бла го да ря 
че му, уча щи е ся, вза и мо дейст вуя с вир ту
аль ным обо ру до ва ни ем, мо гут про во дить 
опы ты так же, как в ре аль ной ла бо ра то ри и. 
Уча щим ся пре дос тав ля ет ся воз мож ность со
би рать хи ми чес кие ус та нов ки из сос тав ля ю
щих эле мен тов и про во дить шаг за ша гом 
вир ту аль ные экс пе ри мен ты. Кро ме то го, они 
мо гут про из во дить не об хо ди мые из ме ре ни я, 
ис поль зуя мо де ли из ме ри тель ных инст ру
мен тов. Во вре мя вы пол не ния опы та уча щи
е ся мо гут за нес ти в « Ла бо ра тор ный жур нал» 
свои наб лю де ния в фор ме изоб ра же ний, 
«с фо тог ра фи ро ван ных» с эк ра на с по мощ
ью вир ту аль но го фо то ап па ра та, сде лать там 
же не об хо ди мые за пи си и ин терп ре ти ро вать 
дан ны е, по лу чен ные в хо де экс пе ри мен та. 
Спе ци аль ный инст ру мент «Ок но уве ли че
ни я» слу жит для бо лее де таль но го наб лю
де ния за про те ка ни ем хи ми чес ких ре ак ций. 
Прог рам ма конт ро ли ру ет каж дое дейст вие 
уча ще го ся, про во дя его че рез все эта пы, не

об хо ди мые для ус пеш но го за вер ше ния опы
та. Для это го ис поль зу ет ся пе да го ги чес кий 
агент, ани ми ро ван ный пер со наж « Хи мик», 
ко то рый де ла ет не об хо ди мые ком мен та рии и 
да ет со от ветст ву ю щие ука за ния го ло сом и в 
текс то вой фор ме. Для обес пе че ния удобст ва 
на пи са ния хи ми чес ких фор мул и урав не ний 
ре ак ций в « Ла бо ра тор ном жур на ле» был раз
ра бо тан спе ци аль ный инст ру мент « Ре дак тор 
хи ми чес ких урав не ний», ре а ли зо ван ный 
с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии Macromedia 
Flash. При про ве де нии ря да прак ти чес
ких ра бот уче ни ки ис поль зу ют ви де оф раг
мен ты, поз во ля ю щие школь ни кам уви деть 
про во ди мый ими экс пе ри мент в ре аль ной 
ла бо ра то ри и. Ап ро ба ция дан но го ППС по
ка за ла воз рас та ние поз на ва тель но го ин те
ре са школь ни ков к ре аль но му экс пе ри мен ту 
пос ле ра бо ты в « вир ту аль ной ла бо ра то ри и», 
раз ви тие их исс ле до ва тельс ких и экс пе ри
мен та торс ких на вы ков: соб лю де ние об щих и 
спе ци фи чес ких пра вил бе зо пас нос ти, вы бор 
оп ти маль ных ал го рит мов вы пол не ния экс пе
ри мен та, уме ние наб лю дать, вы де лять глав
но е, ак цен ти ро вать вни ма ние на на и бо лее 
су щест вен ных из ме не ни ях.

Рис. 2. Конструктор молекул.

В сос тав ла бо ра то рии вхо дит 
« Конст рук тор мо ле кул», пред наз на чен ный 
для пост ро е ния трех мер ных мо де лей мо ле
кул ор га ни чес ких и не ор га ни чес ких со е ди
не ний (рис. 2). Ис поль зо ва ние трех мер ных 
мо де лей мо ле кул и ато мов для ил люст ра ции 
хи ми чес ких фе но ме нов обес пе чи ва ет по
ни ма ние всех трех уров ней предс тав ле ния 
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хи ми чес ких зна ний: мик ро, мак ро и сим
воль но го1. По ни ма ние по ве де ния ве ществ и 
сущ нос ти хи ми чес кий ре ак ций, ста но вит ся 
бо лее осоз нан ным, ког да есть воз мож ность 
уви деть про цес сы на мо ле ку ляр ном уров не. 
Ре а ли зо ва ны ве ду щие идеи па ра диг мы сов
ре мен но го школь но го хи ми чес ко го об ра зо
ва ни я: ст ро е ние  свойст ва  при ме не ни е.

« Конст рук тор мо ле кул» поз во ля ет по лу
чать уп рав ля е мые ди на мич ные трех мер ные 
цвет ные изоб ра же ния шт ри хо вых, ша рос
терж не вых и масш таб ных мо де лей мо ле кул. 
В « Конст рук то ре мо ле кул» пре дус мот ре на 
воз мож ность ви зу а ли за ции атом ных ор би
та лей и элект рон ных эф фек тов, что зна
чи тель но рас ши ря ет сфе ру ис поль зо ва ния 
мо де лей мо ле кул при обу че нии хи ми и. Воз
мож но ис поль зо ва ние « Конст рук то ра мо ле
кул» при фрон таль ном об ъяс не нии но во го 
ма те ри а ла, ког да учи те лю не об хо ди мо по ка
зать мо де ли мо ле кул изу ча е мых со е ди не ний, 
об ра тить вни ма ние уча щих ся на ст ро е ние 
элект рон ных ор би та лей, их гиб ри ди за ци ю, 
осо бен нос ти их пе рек ры ва ния при об ра зо
ва нии хи ми чес кой свя зи. Вмес те с тем, как 
по ка за ла ап ро ба ция дан но го ППС, вы со кая 
пе да го ги чес кая эф фек тив ность ис поль зо
ва ния « Конст рук то ра мо ле кул» дос ти га ет ся 
при ин ди ви ду аль ной и груп по вой ра бо те 
школь ни ков на уро ке. Осо бый ин те рес вы
зы ва ют твор чес кие за да ни я, но ся щие исс
ле до ва тельс кий ха рак тер. Про дол жи тель ное 
ус той чи вое вни ма ние к изу ча е мым об ъек
там наб лю да лось при вы пол не нии за да ний, 
пред по ла га ю щих са мос то я тель ную раз ра
бот ку мо де лей мо ле кул со е ди не ний, об ла да
ю щих за дан ны ми свойст ва ми, или, на о бо
рот, прог но зи ро ва ние свойств со е ди не ни я, 
мо дель мо ле ку лы ко то ро го соз да на са мим 
уче ни ком. При не об хо ди мос ти соз дан ные 
уча щи ми ся мо де ли мо ле кул мо гут быть сох
ра не ны в фор ма те VRML для пос ле ду ю ще го 
прос мот ра в WEBб ро у зе ре.

Соз да ние эф фек тив но го поль зо ва тельс
ко го ин тер фей са для вир ту аль ной ла бо ра
то рии яв ля ет ся труд ной и от ветст вен ной 

1  Don,  Y.J.  and  Barak,  M.  (2001),  “Virtual  and  Physical 
Molecular Modeling: Fostering Model Perception and Spatial 
Understanding”, Educational Technology & Society, 4(1), pp. 
6174.

за да чей. Важ но бы ло пре дус мот реть воз
мож ность уп рав ле ния боль шим ко ли чест
вом сос тав ных час тей хи ми чес ких ус та но вок, 
обес пе чить вы пол не ние ос нов ных ла бо ра
тор ных про це дур спо со бом, мак си маль ным 
об ра зом ими ти ру ю щим ре аль ные опе ра
ци и, а так же пре дус мот реть для уча щих ся 
удоб ные уп рав ля ю щие и на ви га ци он ные 
эле мен ты. Бы ло бы ин те рес но пост ро ить 
поль зо ва тельс кий ин тер фейс на ос но ве еди
ной ме та фо ры, раз мес тив все уп рав ля ю щие 
и на ви га ци он ные эле мен ты в еди ное трех
мер ное прост ранст во. Од на ко в вир ту аль ной 
ла бо ра то рии во вре мя про ве де ния опы тов 
уча щим ся при хо дит ся вза и мо дейст во вать с 
та ким боль шим ко ли чест вом ре ак ти вов, хи
ми чес кой стек лян ной по су ды и обо ру до ва
ни я, что до бав ле ние сю да же уп рав ля ю щих и 
на ви га ци он ных эле мен тов при ве ло бы к пе
ре пол не нию ви зу аль но го прост ранст ва эк ра
на. В со от ветст вии с этим ог ра ни че ни ем при 
раз ра бот ке поль зо ва тельс ко го ин тер фей са 
на шей вир ту аль ной ла бо ра то рии в трех мер
ном прост ранст ве бы ли ос тав ле ны толь ко 
не об хо ди мые для про ве де ния опы та уп рав
ля ю щие эле мен ты (нап ри мер, вир ту аль ный 
фо то ап па рат для сбо ра наб лю де ний). Все же 
ос таль ные на ви га ци он ные и уп рав ля ю щие 
эле мен ты бы ли пе ре не се ны в дву мер ное 
прост ранст во и раз ме ще ны по кра ям эк ра
на. Это поз во ли ло нам уве ли чить эф фект 
при сутст вия для ра бо та ю щих с вир ту аль ной 
ла бо ра то ри ей уча щих ся. Су щест ву ют сер

ьез ные ос но ва ния ут верж дать, что пе да го ги
чес кие аген ты, ани ми ро ван ные пер со на жи, 
очень важ ны для но во го по ко ле ния об ра зо
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ва тель ных прог рамм1. Пе да го ги чес кие аген
ты уча щим ся по мо га ют скон цент ри ро вать 
вни ма ни е, ве дут их че рез муль ти ме диа пре
зен та ци ю, обес пе чи ва ют до пол ни тель ные 
не вер баль ные ком му ни ка ции че рез эмо ци и, 
жес ты, дви же ния те ла. Та ким об ра зом, пе
да го ги чес кие аген ты де ла ют вза и мо дейст
вие поль зо ва те ля с комп ью те ром бо лее 
« че ло ве чес ким», бо лее со ци аль ным. Сог
лас но при ве ден ным вы ше до во дам, в ин
тер фейс вир ту аль ной ла бо ра то рии был до
бав лен пе да го ги чес кий агент « Хи мик». Этот 
пер со наж ре а ли зо ван с по мощ ью син те зи
ро ван ной в ре аль ном вре ме ни трех мер ной 
ани ма ци и. « Хи мик» осу ществ ля ет конт роль 
за все ми дейст ви я ми уча ще го ся, нап рав ля ет 
его при оши боч ных дейст ви ях, по мо га ет ему 
при воз ник но ве нии проб лем. Иног да пе да го
ги чес кий агент сам при ни ма ет учас тие в про
ве де нии опы тов, что де ла ет вы пол ня е мые 
про це ду ры бо лее за ни ма тель ны ми.

От ме ча ет ся, что пе да го ги чес кие аген ты 
спо собст ву ют по вы ше нию сте пе ни до ве рия 
уча щих ся к учеб но му ма те ри а лу. Они по вы
ша ют мо ти ва цию уча щих ся и уве ли чи ва ют 
вре мя, ко то рое уча щи е ся про во дят, ра бо тая 
с обу ча ю щи ми прог рам ма ми2. Для уси ле ния 
сте пе ни до ве рия к аген ту ис поль зу ют ся спе
ци аль ные средст ва, под чер ки ва ю щие его 
ин ди ви ду аль ность. Прог рам ма мо жет ге
не ри ро вать на бор спон тан ных дви же ний, 
из ме няя ви зу а ли за цию син те зи ро ван ной в 
ре аль ном вре ме ни трех мер ной мо де ли. Кро
ме это го, для мо де ли ро ва ния по ве де ния 
пер со на жа ис поль зу ет ся ши ро кий на бор поз, 
жес тов, дви же ний го ло вы и вы ра же ний ли
ца. Для ви зу а ли за ции мно го об раз ных гра
фи чес ких эле мен тов эк ран но го прост ранст
ва был ис поль зо ван мно гос лой ный под ход, 
ког да раз лич ные дву мер ные и трех мер ные 
об ъек ты раз ме ща ют ся в нес коль ких раз ных 

1  Nijholt,  A.,  “Agents,  Believability  and  Embodiment  in 
Advanced Learning Environments”, Proc. IEEE Internation
al  Conference  on Advanced  Learning  Technologies  (ICALT 
2001), T. Okamto, R. Hartley, Kinshuk & J.P.Klus (eds.), 2001, 
pp. 457459.
2  Lester,  J., Voerman,  J., Towns, S., Callaway, C.,  “Cosmo: 
A Life Like Animated Pedagogical Agent with Deictic Believ
ability,”  in  Notes  of  the  IJCAI  ‘97 Workshop  on Animated 
Interface  Agents: Making  Them  Intelligent,  Nagoya,  Japan, 
1997, pp. 6170.

сло ях, рас по ло жен ных за дан ным спо со бом. 
При фор ми ро ва нии изоб ра же ния на эк ра не 
эти слои об ъек тов с уче том проз рач нос ти 
нак ла ды ва ют ся друг на дру га, обес пе чи вая 
не об хо ди мое ди на ми чес кое предс тав ле ние 
гра фи чес кой ин фор ма ци и.

И так, соз да ние об ра зо ва тель ных сред 
для ак тив но го обу че ни я, по вы ша ю щих мо
ти ва цию уча щих ся, яв ля ет ся не от ъем ле мой 
част ью ус пе ха в ст ра те гии внед ре ния элект
рон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов. Прог
рамм ное обес пе че ние для та ких про дук тов 
так же, как для опи сан ной в этой стат ье 
вир ту аль ной ла бо ра то ри и, ос но ва но на мо
де ли ро ва нии и ис поль зо ва нии на сы щен но го 
муль ти ме диа кон тен та.

 Тех ни чес кая слож ность и зна чи тель ная 
сто и мость та ких про ек тов яв ля ет ся ос нов
ным пре пятст ви ем на пу ти ши ро ко го расп
рост ра не ния вир ту аль ных обу ча ю щих сред. 
Не об хо ди мы но вые под хо ды для ре ше ния 
этой проб ле мы. Для соз да ния та ких сис тем 
мы пред ла га ем опи сан ный в дан ной стат ье 
под ход, ос но ван ный на при ме не нии сре ды 
NATURA, ис поль зу ю щей спе ци аль ный язык 
для опи са ния ск рип тов и поз во ля ю щей лег
ко со че тать син те зи ро ван ную в ре аль ном 
масш та бе вре ме ни трех мер ную гра фи ку, с 
дру ги ми гра фи чес ки ми и ани ма ци он ны ми 
ком по нен та ми. Как бы ло по ка за но, этот под
ход поз во лил обес пе чить эф фек тив ную раз
ра бот ку мно го функ ци о наль ной вир ту аль ной 
хи ми чес кой ла бо ра то ри и. Мы по ла га ем, что 
дан ный под ход мо жет быть по ле зен при соз
да нии дру гих вир ту аль ных обу ча ю щих сред.
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 ՆՈՐ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԸ ՔԻ ՄԻ ԱՅԻ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

Ս. Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ

 Վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա նե րը և մո դե լա վոր ման ծրագ րային ա պա հո վում նե րը ար դյու
նա վետ գոր ծիք են սո վո րող նե րին ակ տիվ ու սում նա կան դաշտ ներգ րա վե լու հա մար։ Հոդ
վա ծում ներ կա յաց ված է դպ րո ցա կան նե րի ու սուց ման վիր տո ւալ մի ջա վայր։ Վիր տո ւալ լա
բո րա տո րի ա նե րը նե րա ռում են մե ծա քա նակ փոր ձեր, ո րոնք վի զո ւա լի զաց վում են ե ռա չափ 
ա նի մա ցի ա նե րի և ի րա կան ժա մա նա կային գրա ֆի կա նե րի տես քով։ Ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա նե րի կի րա ռու մը մե ծաց նում է սո վո րող նե րի՝ քի մի ա կան գոր
ծըն թաց նե րի մա սին գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը, և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վեր ջին նե րիս 
ձեռք բե րե լու հմ տու թյուն ներ քի մի ա կան փոր ձեր ի րա կա նաց նե լիս։

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES FOR TRAINING CHEMISTRY IN SCHOOL
S. ARAQELYAN

Virtual laboratories and software modeling systems are an effective tool for involving students 
in an active educational environment. The virtual laboratory includes many experiments that are 
visualized using a combination of threedimensional animations and realtime graphics. The use 
of a virtual laboratory in training increases the students’ understanding of chemical processes 
and helps them learn the skills of conducting chemical experiments.
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 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

« ԿԱ ՆԱՆՑ ՁՅՈՒ ԴՈ» ԸՄԲ ՇԱ ՄԱՐ ՏՈՒՄ ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ-
ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՄԱՐ ԶԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 

ԻԴԵ Ո ՄՈ ՏՈՐ ՆԱ ԽԱ ՎԱՐ ԺԱՆ ՔԻ ԵՎ ՄԵՐՍ ՄԱՆ 
 ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ

 ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ: Եր կա րա մյա 
մարդ կային էվո լյու ցի այի ըն թաց քում գոր
ծու նե ու թյան տար բեր ոլորտ նե րում կա նանց 
մաս նակ ցու թյան և նրանց շար ժո ղա կան ակ
տի վու թյան հան դեպ հա սա րա կարգն իր վե
րա բեր մուն քը հա ճա խա կի փո խել է: Ան ցյա
լում հա սա րա կու թյան մեջ սե ռա կան խիստ 
սահ մա նա փա կու մը կնո ջը հնա րա վո րու թյուն 
չի տվել որոշ բնա գա վառ նե րում դրս ևո րե լու 
նկա տե լի ակ տի վու թյուն, հատ կա պես մի 
շարք մար զաձ ևե րում: Կա նանց մար զաձև 
դար ձավ նաև ձյու դո ըմբ շա մար տը, որում 
ու սում նա մար զա կան պա րապ մունք նե րի և 
մր ցակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան պար տա դիր 
կող մե րից մե կը հա մար վում է նա խա վար
ժան քը, որի կար ևո րու թյան մա սին դեռևս 
մի քա նի տաս նա մյակ առաջ նշել է մեծ գիտ
նա կան Ն. Գ. Օզո լի նը: Վեր ջինս ար դա րա
ցի ո րեն ընդ գծել է, որ նա խա վար ժանքն աշ
խա տան քի մեջ մար զի կի ներգ րա վու մը և 
օր գա նիզ մի տա քա ցումն է: Աշ խա տան քում 
առա ջին ան գամ հե տա զո տու թյան առար
կա է դար ձել կին ձյու դոյիստ նե րի ընդ հա
նուր, հա տուկ, մտա շար ժիչ նա խա վար ժանք
նե րի և մերս ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը 
դե ռա հաս մար զիկ նե րի ու սում նա մար զա
կան և մր ցակ ցա կան գոր ծըն թա ցի օպ տի
մա լաց ման գոր ծըն թա ցում: 

Աշ խա տան քում նպա տակ է դր վել մար
զում նե րից և մր ցում նե րից առաջ տար բեր 
մար զու մային մի ջոց նե րով բարձ րաց նել նա
խա վար ժան քի ար դյու նա վե տու թյու նը:

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐ ԿԱՆ նա
խա վար ժան քային որոշ մի ջոց նե րի օգ տա
գոր ծումն է, որը կբարձ րաց նի պա տա նի 
ձյու դոյիստ նե րի մար զա կան պատ րաս տա
կա նու թյու նը:

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿ ՏԸ: Հե
տա զո տու թյուն նե րին մաս նակ ցել են 12−14 
տա րե կան ձյու դոյիստ աղ ջիկ ներ, որոնք 

մարզ վում են ձյու դո ըմբ շա մար տի ման կա
պա տա նե կան մար զադպ րոց նե րում:

 ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ: Աշ խա տան քում կի րառ
վել են հարց ման, մր ցակ ցա կան և մար զու
մային գո տե մար տե րի նա խա պատ րաստ
ման ընդ հա նուր, հա տուկ և մտա շար ժիչ 
նա խա վար ժանք նե րի օպ տի մալ կի րառ ման 
մե թոդ նե րը:

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ
ՄԸ: Հե տա զո տու թյան առա ջին խնդ րի լուծ
ման նպա տա կով կազ մա կերպ վել է սո ցի ո
լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, որի հա մար 
մշակ վել է հա տուկ հար ցա թեր թիկ:

 Սո ցի ո լո գի ա կան հարց մա նը մաս նակ ցել 
են մե նա պայ քա րային տար բեր մար զաձ ևե
րի 56 մար զիչ ներ և մար զիկ ներ: Հարց ման 
ար դյունք նե րից պարզ դար ձավ, որ մարզ
ման գոր ծըն թա ցում և մրց ման մեկ նար կից 
առաջ որոշ մար զաձ ևե րում` ըմբ շա մարտ, 
մարմ նա մար զու թյուն, բռնց քա մարտ, ծան
րա մարտ և այլն, մար զիկ նե րը մինչև մր ցում
նե րի սկս վե լը վար ժու թյուն նե րը և հնարք
ներն ամ բող ջու թյամբ կամ դրանց տար րե րը 
փոր ձում և կրկ նում են, սա կայն հա ճախ ժա
մա նա կի սղու թյան պատ ճա ռով չեն կա րո ղա
նում կրկ նել և ստիպ ված դրանք կա տա րում 
են մտա պատ կեր մամբ. մարմ նա մար զիկ նե
րը գոր ծիք նե րի վրա մտո վի փոր ձում են կա
տա րել վար ժու թյուն նե րը, ըմ բիշ նե րը մտո վի 
մե նակ կամ խրտ վի լա կի վրա փոր ձում են 
հնարք նե րը կամ նրա տար րե րը: Ընդ որում` 
ոչ բո լոր մար զիկ ներն են ըն դու նակ վար ժու
թյուն նե րը կամ հնարք նե րը լի ար ժեք կա տա
րել կամ կրկ նել ամ բող ջու թյամբ: Մար զիկ նե
րի մի այն 65,0 %−ն է կա րո ղա նում դրանք 
անել, իսկ նրանց 45,0 % −ը՝ վար ժու թյու նը 
կամ հնարք նե րը, ինչ պես նաև դրանց տար
րե րը չեն հասց նում կրկ նել:

 Հարց վող նե րի 71,0 % −ը պա տաս խա
նել է, որ վար ժու թյուն նե րը, հնարք նե րը և 
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դրանց տար րե րը ստիպ ված կա տա րում և 
կրկ նում են մտո վի` մտա պատ կեր մամբ: 

Այս պես` ձյու դո ըմբ շա մար տի 32 մր ցակ
ցա կան գո տե մար տե րի տեխ նի կայի և 22 
մարմ նա մար զա կան մր ցակ ցա կան վար ժու
թյուն նե րի կի նոգ րա մա նե րի ամ փո փու մից 
պարզ դար ձավ, որ այն մարմ նա մար զիկ նե
րը ու կին ձյու դոյիստ նե րը, որոնք վար ժու
թյուն ներն առա ջին ան գամ են կա տա րում 
և առանց հա տուկ նա խա վար ժան քի են կա
տա րում, նկատ վել է որո շա կի կաշ կանդ վա
ծու թյուն, և մի այն մի քա նի փոր ձե րից հե տո 
են կա րո ղա ցել դրանք լի ար ժեք կա տա րել: 
Եր բեմն հեր թա կան գո տե մար տի կամ գոր
ծիք նե րի մո տեց ման կան չի ժա մա նա կի 
ձգձգ ման պատ ճա ռով նա խա վար ժան քը 
հապ ճեպ է ստաց վում, մար զի կը նյար դայ
նա նում է, ժա մա նա կը չի բա վա րա րում, որ 
օր գա նիզ մը և նրա մկա նային հա մա կար
գե րը լավ տա քա նան և պատ րաստ վեն 
սպաս վե լիք բեռն վա ծու թյան. այդ ամե նի 
ար դյուն քում մար զի կը չի կա րո ղա նում կա
տա րել իրեն առա ջադր ված խն դիր նե րը: 
Ոչ լի ար ժեք նա խա վար ժան քը, մկան նե րի 
թե րի տա քա ցու մը պատ ճառ են դառ նում, 
որ մկան նե րը լրիվ հզո րու թյամբ չեն կա րո
ղա նում աշ խա տան քի մեջ մտ նել և դա նաև 
վնաս վածք նե րի առա ջաց ման պատ ճառ է 
դառ նում: 

Հե տա զո տու թյան հա ջորդ խնդ րի լուծ
ման նպա տա կով կազ մա կերպ վել է ման կա
վար ժա կան գի տա փորձ:

 Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի հիմ նա
կան խն դիրն է` բա ցա հայ տել մար զու մային 
նա խա վար ժան քի եր կու տար բե րակ նե րի 
ազ դե ցու թյու նը պա տա նի ձյու դոյիստ նե րի 
շար ժո ղա կան և ֆունկ ցի ո նալ հնա րա վո րու
թյուն նե րի, աշ խա տու նա կու թյան, ինչ պես 
նաև նրանց տեխ նի կա կան պատ րաս տու
թյան և մար զա կան նվա ճում նե րի վրա: 

Այդ հիմ նա կան խնդ րի լուծ ման հա մար 
կազ մա կերպ վել է ման կա վար ժա կան թես
տա վո րում, որն իր մեջ ընդ գր կել է եր կու չա
փում ներ.

Ա ռա ջին չա փու մը` մեջ քի տա րա ծիչ 
մկան նե րի ու ժի չա փումն է` որ պես կին ձյու

դոյիստ նե րի հիմ նա կան և առա ջա տար մկա
նային խմ բեր: Օգ տա գործ վել է սպոր տային 
գրա կա նու թյու նում շատ ման րա մաս նո րեն 
նկա րագր ված դի նա մո մետ րի այի մե թո դը (А. 
М. Аба ла ков): 

Երկ րորդ չա փու մը` մեջ քի տա րա ծիչ 
մկան նե րի առա վե լա գույն ու ժային հնա րա
վո րու թյուն նե րի 50 % −ի տար բե րա կումն է: 

Եր րոր դում իրա կա նաց վել է հնարք նե
րի կա տար ման որա կի գնա հա տում: Տվյալ 
դեպ քում ընդ գրկ վել է եր կու հնարք. առա
ջի նը՝ գցում մեջ քի վրայից` բռ նած մր ցակ ցի 
ձեռ քը և գլու խը (նկ. 1), և երկ րորդ գցու մը 
կոն քի վրայից` բռ նած մր ցակ ցի ձեռ քը և 
իրա նը:

 Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձում ընդ
գրկ վել են 1−3 տա րի ձյու դո ըմբ շա մար տով 
զբաղ վող 22 ձյու դոյիստ աղ ջիկ ներ (12−14 
տա րե կան), որոնք բա ժան վել են փոր ձա
րա րա կան և ստու գո ղա կան եր կու խմ բե րի` 
յու րա քան չյու րում 11 մար զիկ: Ստու գո ղա կան 
խմ բի ձյու դոյիստ նե րը մարզ վել են պե տա
կան ծրագ րով:

 Փոր ձա րա րա կան խմ բում ընդ գրկ ված 
ձյու դոյիստ նե րի հետ կազ մա կերպ վել է 
եռամ սյա ման կա վար ժա կան գի տա փորձ, 
որի ան ցկաց ման նա խա պայ ման նե րից մե
կը` մար զու մային նա խա վար ժան քի տևո
ղու թյան հա մե մա տա կան մե ծու թյուն ներն 
են, սր տի կծ կում նե րի հա ճա խա կա նու թյան 
առա վե լա գույն ցու ցա նիշ նե րը, հա ջորդ 
շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյու նը շա րու նա կե
լու սուբյեկ տիվ պատ րաս տա կա նու թյու նը և 
այլն: Նա խա վար ժան քի օպ տի մա լաց ման 
նպա տա կով հա տուկ ու սում նա սի րու թյան 
առար կան է դար ձել մերս ման և մտա շար ժիչ 
մարզ ման տար րե րի օգ տա գոր ծու մը:

 Կողմ նո րոշ վե լով որոշ գրա կան տվյալ նե
րով (А. Г. Дем бо, 1979, В. А. Во ро бев, 2012)` 
մենք նույն պես են թադ րում ենք, որ մար զու
մից առաջ նշ ված մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը 
կա րե լի է դի տար կել որ պես նա խա վար ժան
քային մի ջոց` մի ա ժա մա նակ մար զա պա
րապ մուն քից առաջ օգ տա գոր ծե լով ընդ հա
նուր և հա տուկ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ 
(ա ղյու սակ 1): 
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Ա ղյու սակ 1
 Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձում կի րառ ված նա խա վար ժանք նե րի տար բե րակ նե րը

Տար բե րակ ներ Բո վան դա կու թյուն Տ ևո ղու թյու նը 
րո պե նե րով

Ընդ հա նուր 
ժա մա նա կը
 րո պե նե րով

I տար բե րակ 1.  Նա խա վար ժան քային մեր սում 15

35
2.  Ընդ հա նուր զար գաց ման և հա տուկ մաս նա

գի տա կան ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ 15

3.  Մտա շար ժիչ (պատ րաս տու թյուն) վար ժու
թյուն ներ 5

II տար բե րակ 1.  Ընդ հա նուր զար գաց ման և հա տուկ մաս նա
գի տա կան ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ 15

352.  Նա խա վար ժան քային մեր սում 15

3.  Մ տա շար ժիչ (պատ րաս տու թյուն) վար ժու
թյուն ներ

5

 Փոր ձա րա րա կան շր ջա նում ան ցկաց
վում է 32 ու սում նա մար զա կան պա րապ
մունք: Գի տա փոր ձից առաջ և հե տո իրա կա
նաց վել է ման կա վար ժա կան թես տա վո րում, 
գնա հատ վել է պա տա նի ձյու դոյիստ նե րի 
օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ո նալ վի ճա կը: Նա խա
վար ժան քի 2 տար բե րակ նե րի հա մե մա տա
կան վեր լու ծու թյու նը բա ցա հայ տեց երկ րորդ 
մտա շար ժիչ տար բե րա կի առա վե լու թյու նը:

 Նա խա վար ժան քի մար զա կան մերս ման 
բո վան դա կու թյու նը և մե թո դի կան

 Մար զում նե րից առաջ նա խա վար ժան քը 
ար դյու նա վե տու թյան հա մար կի րառ վել է 
15− րո պե ա նոց մաս նա կի մեր սում (մեջ քի, 
կրծ քի, կոն քի, ազդ րի և ձեռ քի մկան նե րի):

 Նա խա վար ժան քային մերս ման հա մար 
մարմ նի մա սե րի հատ ված նե րի ընտ րու թյու
նը պայ մա նա վոր ված է եղել պրո ֆե սոր ներ, 
սպոր տի վար պետ ներ Ա. Ա. Բի րյու կո վի 
(1988) և Մ. Մ. Պո ղո սյա նի (1999) մշա կում
նե րով, ինչ պես նաև հիմ նա կան շար ժում նե
րին մաս նակ ցող այլ մկան նե րի մաս նակ ցու
թյամբ: 

Ա ռա վել տա րած ված մերս ման հնարք նե
րից մե կը հա մար վում է հար թու կու մը, որով էլ 
պետք է սկս վի և ավարտ վի ցան կա ցած ձևի 
մեր սում, ին չի մա սին վկա յում են վե րը նշ ված 
հե ղի նակ նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը:

 Մյուս հնար քը սպոր տային և բժշ կա կան 
պրակ տի կա յում լայ նո րեն տա րած ված տրո
րումն է, որն օգ տա գործ վում է կա պա նային 
ապա րա տի մեր սում նե րում մարմ նի տար բեր 
հատ ված նե րի արագ տա քաց ման հա մար: 

Ըստ մաս նա գետ նե րի (Ա. Ա. Բի րյու կով, 
1988, Մ. Մ. Պո ղո սյան, 1993)` մերս ման հիմ
նա կան հնարք նե րից մե կը ճմ լումն է:

 Մեր հե տա զո տու թյուն նե րում, հիմն վե լով 
նշ ված հե ղի նակ նե րի մշա կում նե րի և առա
ջար կու թյուն նե րի վրա, 15− րո պե ա նոց մեր
սու մը կազմ վել է`

•  մեջ քի հա մար` 4 րո պե,
•  կոն քի հատ ված` 2 րո պե,
•  ձեռ քե րի` 4 րո պե, 
• ոտ քե րի` 5 րո պե:
 Մեջ քի մեր սու մը սկս վել է 2−3 ան գամ 

հա մա լիր հար թու կու մով, այ նու հետև 2 ձեռ
քով կա տար վել է սեղ մում ներ 3−4 րո պե 
տևո ղու թյամբ, որին հետ ևել է եր կար մկան
նե րի մեր սու մը (ո րը կրկն վել է 2 ան գամ), 
եր կար մկան նե րի մեր սու մից հե տո սկս վել է 
մեջ քի լայն մկան նե րի մեր սու մը: Այ նու հետև 
ան հրա ժեշ տա բար մերս վել են կոն քի մկան
նե րը` չորս մատ նե րի բար ձիկ նե րով շր ջա
նաձև շար ժում նե րով ձգե լով և սեղ մե լով, 4−5 
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մեր սում կա տա րել թա թի հիմ քով` ձգ տե լով 
կա տար վել է 2−3 սեղ մում ներ:

 Հա ջոր դը ող նա շա րի կրծ քային հատ վա
ծի մեր սում է, որն ավարտ վել է բռունցք նե
րով և եր կու ձեռ քե րի չորս մատ նե րի բար
ձիկ նե րով 2−3 ան գամ կոն քից դե պի գլուխն 
ամ բողջ մեջ քի տրո րում նե րով և շփում նե
րով:

Նս տամ կա նային հատ վա ծի մեր սու
մը սկս վել է եր կու ձեռ քե րով` նս տա տե ղին 
3 ան գամ սեղ մու մով (3 րո պե): Այ նու հետև 
ան ցում է կա տար վել փափ կեց ման (ճմլ
ման)` կրկ նա կի գրի ֆով` 2−3 ան գամ, կրկ
նա կի օղա կաձև` 2−3 և թա փա հա րու մով` 
2−3 ան գամ: Դրանք ան հրա ժեշտ էր կրկ նել 
2−3 ան գամ:

Կրծ քային մկան նե րի մեր սու մը կա տար
վել է հետ ևյալ կերպ. մար զի կը, մեջ քի վրա 
պառ կած, մեր սու մը ար վել է 2−3 ան գամ 
(մեկ կամ եր կու ձեռ քե րով կրծ քի սեղ մում
նե րով): Այ նու հետև կա տար վել է շփում ներ 
(ճմ լում ներ)` մի ան վագ՝ 3 ան գամ, կրկ նա կի 
օղա կաձև՝ 3 ան գամ. հե տո 2−3 ան գամ կա
տար վում է թա փա հա րում:

 Փափ կե ցու մը (ճմ լու մը) կա տար վում է մի
աե րես 3 ան գամ, կրկ նա կի օղա կաձև՝ 3 ան
գամ, թա փա հա րու մը նույն պես` 3 ան գամ: 
Այս բո լո րը կրկն վել է 2−3 ան գամ:

Մ տա շար ժիչ նա խա վար ժանք
 Մենք ան հրա ժեշտ ենք հա մա րել, որ պես 

նա խադ րյալ, ավե լի ման րա մասն դի տար
կել սպոր տում նա խա վար ժան քի ժա մա նակ 
մտա շար ժիչ վար ժու թյուն նե րի կի րառ ման 
ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը:

 Հա մա ձայն մաս նա գետ նե րի տվյալ նե րի` 
կրտ սեր տա րի քում ավե լի ակ տի վո րեն են 
ըն թա նում հո գե կան ֆունկ ցի ա նե րի զար
գա ցու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը, որոնք դր
վել են հո գե կար գա վոր ման հատ կու թյուն նե
րի զար գաց ման հիմ քում (Г. Д. Ба буш кин, 
2000; Г. Д. Гор бу нов, 1986): Այս տեղ ավե լի 
նպա տա կա հար մար է դաս տի ա րա կել հատ
կա պես կա մային, ան կաշ կանդ և ազատ ըն
կալ ման ու շադ րու թյու նը (В. А. Кру тец кий, 
1980): Դա հո գե կան ինք նա կար գա վոր ման 
հա մար ու նե ցել է մեծ նշա նա կու թյուն:

 Հայտ նի է, որ մար զի կի կող մից ներ
քին խոս քի պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյանն 
ուղղ ված (ն պա տա կաս լաց) մե թո դը` մկա նա

շար ժո ղա կան պատ կե րա ցումն իր հո գե կան, 
ընդ հա նուր վի ճա կի կար գա վոր ման և պատ
րաս տա կա նու թյուն ձևա վո րե լու մար զա կան 
կամ մր ցակ ցա կան վար ժու թյու նը պատ կա
նում է յու րա հա տուկ մե թոդ նե րի խմ բին, որը 
կոչ վում է մտա շար ժիչ (Л. П. Мат ве ев, 2001, 
А. А. Бел кин, 1983 и др.): Այդ պի սի վար ժու
թյուն նե րը կի րառ վում են սպոր տային պատ
րաս տու թյան պրակ տի կա յում (А. В. Ро де нов, 
1995, С. К. Ба га ди ре ва, 2015, В. Г. Са виц
кий, 2007 и др.): Մե նա պայ քա րային սպոր
տի պրակ տի կա յում այդ մե թո դը մր ցում նե րի 
ժա մա նակ կի րառ վել է Ս. Վ. Սի զյա ևի (С. В. 
Си зя ев, 2004) կող մից: 

Ըստ այդմ` հե ղի նա կը մտա շար ժիչ մե
թո դի հինգ փու լեր է տար բե րա կում` նա
խա պատ րաս տա կան, հանգս տաց նող, ան
ցո ղիկ, հա վա քագ րող (կենտ րո նաց նող) և 
ավար տա կան: Նա խա վար ժան քից ան մի ջա
պես առաջ փոր ձա րա րա կան խմ բի պա տա
նի ձյու դոյիստ նե րի հետ տե սա կան պատ
րաս տու թյան, ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի 
և առան ձին հնարք նե րի փաս տարկ նե րի 
մտա պատ կեր ման նշա նա կու թյան մա սին 
մենք զրույց ու նե ցել ենք: Նման զրույց ներն 
օգ նել են դե ռա հաս մար զիկ նե րի մեջ ձևա
վո րե լու նա խա տես վող շար ժո ղա կան գոր
ծո ղու թյան մա սին հաս կա նա լի պատ կե րա
ցում ներ` նա խա վար ժան քի հիմ նա կան մա սի 
և ան հրա ժեշտ փաս տարկ նե րի վե րա բե րյալ:

 Կար ևոր նշա նա կու թյուն է տր վել վե րին և 
ստո րին վեր ջույթ նե րի շար ժում նե րի լայ նույ
թին հա մա պա տաս խան շն չա ռա կան վար
ժու թյուն նե րի ճիշտ կա տար մա նը:

Մ տա շար ժիչ պատ կե րա ցում ներն ուղղ
ված են եղել ամ բողջ մարմ նում զգաց մունք
նե րի պահ պան մա նը, օրի նակ` «Ես ճիշտ 
արե ցի», «Ես իմ սխալ նե րը գի տակ ցե ցի այն
տեղ», «Ես պատ րաստ եմ հնար քը կրկ նել» 
և այլն: 

Ինչ վե րա բե րում է նա խա վար ժան քի ըն
թաց քում մտա շար ժիչ մարզ ման հնարք նե
րի և մե թո դա կան մո տե ցում նե րի օգ տա
գործ մա նը, վեր ևում նշ ված տեխ նի կա կան 
հնարք նե րի ու սուց մանն ու կա տա րե լա գործ
մա նը, ապա դրանք նույն պես իրա կա նաց վել 
են եր կու փու լե րի ըն թաց քում: 

Ա ռա ջին փու լում հնարքն ու սու ցան վել է 
մաս− մաս: Ըմ բիշ նե րը հրա հանգ են ստա ցել 
ըստ ցան կու թյան պառ կած կամ կանգ նած 
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դրու թյու նում ըն դու նել ազատ դիրք` 
ա) աչ քե րը փա կել և ու շա դիր լսել,
բ) ըն դու նել ձյու դոյիս տի ելա դիրք,
գ) պատ կե րաց նել մո տե ցու մը, բռն ված քը,
դ) պատ կե րաց նել մր ցակ ցին հա վա սա

րակշ ռու թյու նից հա նու մը, 
ե) հնար քի կա տա րու մը և վերջ նա կան 

դրու թյու նը: 
Երկ րորդ փու լում պա տա նի մար զիկ նե

րը առա ջադ րանք են ստա ցել հնար քը մաս− 
մաս կա տա րե լուց հե տո առանց ընդ միջ ման 
հնար քը կա տա րել ամ բող ջու թյամբ:

Մ տա շար ժիչ մարզ ման ժա մա նակ պահ
պա նել են հետ ևյալ մե թո դա կան կա նոն նե րը`

• Նա խա վար ժան քի շար ժո ղա կան գոր
ծո ղու թյան կամ հնար քի մտա պատ կեր
մամբ վե րար տադ րու մը (կրկ նում) պա տա նի 
ձյու դոյիստ նե րի կող մից իրա կա նաց վել է` 
հա մա ձայն հնար քի տեխ նի կա կան բնու
թագր ման: 

• Ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց վել է 
հնար քի տար րե րի ճիշտ կա տար ման վրա: 
Ընդ որում` մտա շար ժիչ մարզ ման ժա մա
նակ շարժ ման պատ կե րը ստեղ ծե լուց ու
շադ րու թյուն է դարձ վել ավե լի ընդ հա նուր 
չա փա նի շե րի վրա, ինչ պի սիք են` շարժ ման 
արա գու թյան, տեմ պի, շարժ ման լայ նույ թի, 
ան կման ան կյան, մո տեց ման և բռն ված քի 
վրա և այլն: 

• Աս տի ճա նա բար, շար ժում նե րի ըն կալ
ման (ը մբռն ման) աճի ավե լաց ման և շարժ
ման պատ րաս տա կա նու թյա նը զու գա հեռ 
մտա շար ժիչ մար զու մը մեծ մա սամբ ուղղ
վել է ավե լի նուրբ (բա րակ և փոքր) շար ժո
ղա կան ըն կալ ման բա ղադ րա մա սե րի կա
տա րե լա գործ մա նը:

• Մ տա շար ժիչ մարզ ման ժա մա նակ 
կար ևոր շեշ տը դր վել է պա տա նի մար զու հի
նե րի առան ձին մկա նախմ բե րի ժա մա նա կին 
կծկ ման և թու լաց ման կա րո ղու թյան, առա
ջա տար մկան նե րի առա վե լա գույն կծկ ման և 
լար ման աշ խա տան քի վրա:

•  Նա խա վար ժան քի ըն թաց քում մտա
շար ժիչ մար զու մը շա բա թա կան ան ցկաց
վել է մեկ ան գամ:

• Մ տա պատ կեր մամբ նա խա վար ժան
քային շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյան կամ 
հնար քի վե րար տադ րու մը պա տա նի մար
զու հի նե րի կող մից իրա կա նաց վել է` հա մա
պա տաս խան տեխ նի կա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի բո վան դա կու թյան (կա ռուց ված քի): 

• Ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց վել է գոր
ծո ղու թյուն նե րի կոնկ րետ տար րե րի կա տար
ման վրա: 

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ.
1. Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով մար զու մը 

հա մար վում է ու սում նա մար զա կան գոր ծըն
թա ցի առա ջա տար բա ղադ րա մա սը:

2. Հա մա ձայն հարց վող նե րին առա ջադր
ված հար ցե րի պա տաս խան նե րի` տար բեր 
մար զաձ ևե րի մար զիչ նե րի և մար զու հի նե րի 
կար ծիք նե րը հիմ նա կա նում հա մընկ նում են:

3. Վեր ջա պես նա խա վար ժան քը և դրա 
բո վան դա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված են 
կոնկ րետ մար զաձ ևի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով:
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П РИ МЕ НЕ НИЕ ПОД РОСТ КА МИ ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НЫХ ИДЕ О МО ТОР НЫХ УП-
РАЖ НЕ НИЙ И МЕ ТО ДОВ МАС СА ЖА В УЧЕБ НО-Т РЕ НИ РО ВОЧ НОМ ПРО ЦЕС СЕ 

ЖЕНС КОЙ БОРЬ БЕ ДЗЮ ДО
С. АЙ РА ПЕ ТЯН

 Раз ми ка спортс ме на яв ля ет ся од нум из ос нов ных час тей учеб но−т ре ни ро ван но го за ня
тия и со рев мо ва ний в женс ком дзю до, от че го, во мно гом, за ви сит ус пех как на тре ни ров ке, 
так и в со рев но ва ни я. Су щест ву ет мно го то чек зре ний от но си тель но женс кой раз мин ки. Для 
вне се ния до пол ни тель но го кор рек ти ва в проб ле му на ми про ве де но со ци о ло го чес кое исс ле
до ва ние ме то ди ки, сро ков и средств раз мин ки дзю до ис ток на учеб но−т ре ни ро воч ных за ня
ти ях и со рев но ва телх ных по е дин ках, ре зуль та ты в сок ра шен ном ви де при во дят ся в стат ье.

THE APPLICATION OF IDEA-MOTOR PRETRAINING AND MASSAGE MEANS OF 
TEENAGERS’ EDUCATIONAL TRAINING PROCESS IN WOMEN’S JUDO WRESTLING 

S. HAYRAPETYAN

The pre−training of the sportsman is one of the basic parts of the educational training process 
and competitions in women judo, which promotes the success both during training and compe
tition. There are many opinions about women’s pre−training. For making additional corrections 
to the problem we have led social research of methodology, terms and means of pre−training 
of women judo wrestlers at educational training courses and competitive duels. The results are 
briefly presented in the article.
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Э ЛОН НА АВЕ ТЯН

СО ЦИ АЛЬ НОЕ НАС ЛЕ ДО ВА НИЕ ЛИЧ НОСТ НЫХ 
СВОЙСТВ И ПО ВЕ ДЕН ЧЕС КИХ ШАБ ЛО НОВ СУП РУ-

ГОВ В СЕ МЕЙ НЫХ ОТ НО ШЕ НИ ЯХ 
В се по ко ле ния лю дей вы ра жа ют свои 

уме ни я, опыт, зна ни я, пси хи чес кие ка чест ва 
в про дук тах сво ей де я тель нос ти. К ним при
над ле жат пред ме ты ма те ри аль ной куль ту ры 
(ок ру жа ю щие пред ме ты, ма ши ны, до ма), а 
так же про из ве де ния ду хов ной куль ту ры (ис
кусст во, язык, на у ка). Все но вые по ко ле ния 
по лу ча ют от пре ды ду щих то, что соз да ва лось 
рань ше, вс ту па ет в мир, ко то рый «в пи тал» в 
се бя де я тель ность че ло ве чест ва.

 Де ти, ов ла де вая ми ром че ло ве чес кой 
куль ту ры, по э тап но ус ва и ва ют об щест вен ный 
опыт, зна ни я, уме ни я, пси хи чес кие ка чест ва, 
свойст вен ные че ло ве ку. Этот про цесс и есть 
со ци аль ное нас ле до ва ни е. Ес тест вен но, са
мос то я тель но ре бе нок не мо жет рас шиф ро
вать дос ти же ния че ло ве чес кой куль ту ры. Он 
де ла ет это при по мо щи вз рос лых — в про цес
се обу че ния и вос пи та ни я.

Д ля дос ти же ния це ли вы де ля ют ся сле ду
ю щие за да чи:

1. Про вес ти ана лиз расс мат ри ва е мой проб
ле мы.

2. Изу чить вза и мос вязь шаб лон но го по ве
де ния и вза и мо от но ше ний суп ру гов.

3. Раск рыть суть по ня тия « со ци аль ное 
нас ле до ва ни е».

 Се год ня су щест ву ют две ка те го ри и, ко
то рые обус лав ли ва ют ин ди ви ду аль ные и 
пси хо ло ги чес кие раз ли чия в че ло ве чес кой 
по пу ля ции – это ге не ти чес кое нас ле до ва ние 
и сре до вые вли я ни я. При том, имен но ге не
ти чес кий фак тор яв ля ет ся обус лов ли ва ю
щим врож ден ную пред рас по ло жен ность к 
раз ви тию тех или иных лич ност ных ка честв 
и осо бен нос тей. Дан ная проб ле ма предс тав
ле на в ра бо тах А. А. А лек санд ро ва, Е. Л. Гри
го рен коС. Б. Ма лых, Т. М.  Ма рю ти ной, И. 
В.  Ра вичЩер бо, С. В. Ко ва лев и др.[3].

 Лю ди, ре шив шие соз дать сем ью, ст ре мят
ся удов лет во рить ряд пот реб нос тей – в люб
ви, в де тях, в пе ре жи ва нии об щих по бед, в 
об ще ни и, по ни ма ни и. Од на ко соз да ние сем

ьи –не толь ко осу ществ ле ние иде аль ных 
предс тав ле ний о суп ру жест ве, сло жив ши е ся 
у бу ду щих суп ру гов. Это жизнь двух, а за тем 
нес коль ких лю дей, во всем ее мно го об ра зии 
и слож нос ти; она пред по ла га ет неп ре рыв ные 
пе ре го во ры, комп ро мис сы, зак лю че ния раз
лич ных сог ла ше ний, раз ре ше ние конф лик
тов, пре о до ле ние труд нос тей, воз ни ка ю щих в 
каж дой сем ье.

О со бую зна чи мость в брач ных от но ше
ни ях име ют цен ност ная и пси хо фи зи о ло ги
чес кая сов мес ти мость парт не ров. Ос таль ные 
ви ды сов мес ти мос ти ли бо не сов мес ти мос ти 
под вер же ны из ме не ни ям и лег ко ме ня ют ся в 
про цес се адап та ции чле нов сем ьи.

П ри чи ной воз ни ка ю щих труд нос тей в сем
ье мо гут стать осо бен нос ти по ве де ния од но
го, ли бо обо их суп ру гов. Под осо бен нос тя ми 
по ни ма ют ся чер ты, ра нее со от ветст во вав шие 
нор ме, ко то ры е, од на ко, не яв ля лись адек ват
ны ми ка чест ва ми. По ми мо это го, это мо гут 
быть ка кие –ли бо па то ло ги чес кие ка чест ва 
лич нос ти, ко то рые из на чаль но яв ля ют ся по
ме хой гар мо нич ных свя зей и меж лич ност ных 
вза и мо от но ше ний. (Р. Ву лис, 1999).

И зу чая лич нос ти обо их суп ру гов от дель
но го вни ма ния зас лу жи ва ют сле ду ю щие 
свойст ва: до ми нант ность – под чи нен ность, 
инт ра верт ность –экст ра верт ность, оп ти мизм 
– пес си мизм, ри гид ность – гиб кость, ра ци о на
лизм – ро ман тизм, бес печ ность – от ветст вен
ность, ла биль ность– вс пыль чи вость, а так же 
спо соб ность к со ци аль ной адап та ци и.

Се год ня нет од ноз нач но го от ве та на воп
рос от но си тель но то го, как го мо ген ность и 
комп ли мен тар ность вли я ют на ус пеш ность 
суп ру жест ва. Иног да по ляр нос ти мо гут ока
зать свое по зи тив ное вли я ни е, но в ря де слу
ча ев (нап ри мер, при до ми ни ро ва нии – под
чи не ни и) вы год ным для обо их парт не ров 
яв ля ет ся од но из по ляр ных свойств. Осо бен
нос ти ха рак те ров суп ру гов мо гут про яв лять ся 
в их от но ше нии к се бе, к ок ру жа ю щим лю дям, 
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к ра бо те. Важ ны мо раль ные прин ци пы, шка ла 
цен нос тей, кру го зор, ми ро возз ре ни е, ин те ре
сы, стиль жиз ни, пси хо со ци аль ная зре лость. 
Дан ные по ка за те ли от ра жа ют то, что кро
ме лич ност ных осо бен нос тей суп ру гов, брак 
свя зан с ожи да ни я ми и опы том их пре ды ду
щей жиз ни. Для по мо щи суп ру гам, име ю щим 
проб ле мы, важ но вы яс нить, на чем ба зи ру ют
ся их ожи да ния и ка ко во по ло же ние дел в их 
сем ье. В свя зи с этим, обыч но расс мат ри ва
ют ся брак их ро ди те лей, для вы яв ле ния ди на
ми ки раз ви тия се мей ных от но ше ний [1].

 Кон цеп ция дуб ли ро ва ния свойств ро ди
те лей пред по ла га ет, что в но вых со ци аль ных 
свя зях, че ло век ст ре мит ся ре а ли зо вать свои 
от но ше ния к суп ру гу (суп ру ге). На и бо лее удач
ные и ус той чи вые бра ки наб лю да ют ся тог да, 
ког да от но ше ния парт не ров ст ро ят ся имен но 
по это му прин ци пу с уче том их по ло вой при
над леж нос ти. В дан ном слу чае суп ру жес кие 
от но ше ния пол ност ью комп ле мен тар ны, ли бо 
час тич но комп ле мен тар ны. Комп ле мен тар
ный– это та кой брач ный со юз, где каж дый из 
парт не ров за ни ма ет то же по ло же ни е, ка кое 
за ни мал по от но ше нию к сест рам или брат
ьям в ро ди тельс кой сем ье. Кон цеп ция дуб ли
ро ва ния ро ди тельс ких ка честв пред по ла га ет, 
что ин ди вид учит ся вы пол нять женс кую или 
мужс кую роль, и не о соз нан но ис поль зуя мо
дель от но ше ния сво их ро ди те лей. суп ру жес
кой ро ли он обу ча ет ся отож деств ляя се бя с 
ро ди те лем то го же по ла. Иден ти фи ка ци я, 
отож деств ле ние яв ля ет ся эле мен тар ной пси
хо ло ги чес кой ре ак ци ей, ко то рая зак лю ча ет ся 
в том, что ин ди ви ду ум мыс лен но при рав ни ва
ет се бя к ро ди те лю.

Час то, не за ме ча я, он пе ре ни ма ет спо соб 
мыш ле ни я, цен нос ти и иде и, а глав ное – внут
рен ние сос то я ния и эмо ци о наль ные ре ак ци и, 
соз на тель но ли бо не о соз нан но пы та ет ся упо
до бить ся ро ди те лю, по э то му одоб ря ет стан
дар ты его по ве де ния и прис по саб ли ва ет ся к 
его оцен кам. Так, сли ва ет ся лич ность ро ди те
ля и ин ди ви ду у ма. В эту схе му мож но вк лю
чить и роль ро ди те ля про ти во по лож но го по
ла: фор мы ро ди тельс ких вза и мо от но ше ний 
ста но вят ся эта ло ном.

В бра ке парт не ры ста ра ют ся прис по со
бить свои от но ше ния к внут рен ним схе мам
о жи да ни ям друг дру га. Влюб лен ный че ло век 
оп ре де лен ное вре мя мо жет про яв лять «ус туп

чи вость», «б ли зо ру кость», час тич но от ка зы
ва ясь от осу ществ ле ния сво ей прог рам мы ра
ди сво е го парт не ра, ста ра ясь прис по со бить ся 
к не му. Как пра ви ло, это на чи на ет вы зы вать 
внут рен ние про ти во ре чи я, сле до ва тель но, по
яв ля ет ся ст рем ле ние вер нуть ся на зап рог рам
ми ро ван ный путь.

 Со ци аль ное нас ле до ва ние по ве ден чес ких 
шаб ло нов и лич ност ных свойств оп ре де ля ет и 
схо жесть суп ру жес ких от но ше ний, ко то рые то
же нас ле ду ют ся, по э то му лю ди час то пов то ря
ют не толь ко вы бор сво е го парт не ра, но так же 
и не ко то рые проб ле мы и ошиб ки ро ди те лей. 
Ус пеш ность бра ка оп ре де ля ет ся по двум важ
ным из ме ре ни ям ро ди тельс ких вза и мо от но
ше ний. Пер вым яв ля ет ся до ми ни ро ва ние в 
сем ье, вто рым –б ла го по лу чие (в за и моп ри ня
тие и урав но ве шен ность) вза и мо от но ше ний. 
Срав не ние от но ше ний в конф ликт ных и бла
го по луч ных суп ру жес ких па рах по ка зы ва ет, 
что на урав но ве шен ные от но ше ния ока зы ва
ют ог ром ное вли я ние бла гоп ри ят ная мо дель 
бра ка ро ди те лей, счаст ли вое детст во [4].

Шаб лон – со во куп ность черт, ка честв, 
свойств, об ра зец, оп ре де лен но го об ъек та, 
ко то рый восп ри ни ма ет ся ин ди ви дом и при
ме ня ет ся как неч то не из мен но е. Од на ко не 
всег да шаб ло ны и шаб лон ное по ве де ние бы
ва ет умест ным. В ред шаб ло нов свя зан с тем, 
что ин ди ви ды не ред ко ис поль зу ют шаб ло ны 
как кри те рии оцен ки при срав не нии боль ше
го ко ли чест ва об ъек тов.  Ти пич ный не дос та ток 
шаб ло нов зак лю ча ет ся в стан дарт ном восп ри
я тии ок ру жа ю щих об ъек тов, и ес ли есть отк
ло не ние свойств об ъек та от шаб ло на, то это 
бу дет рас це ни вать ся как его « не дос та ток».  В 
це лом  пат терн в пси хо ло гии обоз на ча ет на
бор по ве ден чес ких ре ак ций ли бо пос ле до
ва тель нос тей сте ре о ти пи чес ких дейст вий, 
по э то му от но си тель но лю бой сфе ры, где че
ло век ис поль зу ет шаб ло ны мож но го во рить о 
пат тер нах. Ежед нев но, бес соз на тель но ли бо 
соз на тель но че ло век при ме ня ет боль ше пат
тер нов, чем ка жет ся. Час то че ло век при бе га ет 
к по мо щи сло вес ных пат тер нов — это та кие 
го то вые фра зы, ре че вые при е мы, а так же 
ре ак ции на оп ре де лен ные воп ро сы и выс ка
зы ва ни я, ко то рые мы при ме ня ем в пов сед
нев ной ре чи. Так же мы ак тив но при бе га ем к 
пат тер нам мыш ле ния — мыс ли тель ным шаб
ло нам, обоб ще ни ям. Го во ря о шаб лон ном по
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ве де нии в сем ье, мож но ска зать, что шаб ло ны 
– но си те ли од но об ра зия и не из ме ня е мос ти, 
ко то рые про ти во пос тав ля ют ся сво е об ра зи ю, 
раз но об ра зи ю, ин ди ви ду аль но го по ве де ния 
суп ру га. Ск лон ность ин ди ви да шаб ло ни ро
вать свое по ве де ние – это приз нак кон сер ва
тив нос ти его мыш ле ни я. 

С ле ду ет раз ли чать сим мет рич ный, комп
ле мен тар ный и ме та комп ле мен тар ный брак. 
В сим мет рич ном бра ке суп ру ги об ла да ют рав
ны ми пра ва ми, где ник то не под чи нен дру го
му. Не од ноз нач ные си ту а ции ре ша ют ся пу тем 
комп ро мис са, сог ла ше ни я. В дан ном слу чае 
иск лю ча ет ся шаб лон ное мыш ле ние суп ру гов. 
В комп ле мен тар ном бра ке один из суп ру гов 
да ет при ка за ни я, дру гой ожи да ет со от ветст
ву ю щей инст рук ции или со ве та. В ме та комп
ле мен тар ном бра ке ве ду щее по ло же ние за ни
ма ет тот, кто ма ни пу ли руя сво им парт не ром, 
осу ществ ля ет свои це ли пу тем под чер ки ва ния 
сво ей не о пыт нос ти, не у ме лос ти, сла бос ти [2].

И зу чая се мей ные проб ле мы с по зи ции ди
на ми чес ко го под хо да, глав ным об ра зом расс
мат ри ва ет ся внут рен няя мо ти ва ция обо их 
суп ру гов. Ак ту аль ные се мей ные конф лик ты 
расс мат ри ва ют ся в комп лек се с прош лы ми 
конф лик та ми и эмо ци о наль но ок ра шен ны ми 
вза и мо от но ше ни я ми. Здесь не ма ло важ ное 
зна че ние име ет ро ди тельс кая сем ья, в ко то
рой вы рос каж дый из суп ру гов. Вли я ет то, 
ка кие от но ше ния бы ли в ро ди тельс кой сем ье, 
как расп ре де ля лись обя зан нос ти и т.д.

Пред по сыл кой по ло жи тель ных пе ре мен 
яв ля ет ся спо соб ность срав ни вать и конт ро
ли ро вать свое по ве де ни е. Спо соб ность срав
ни вать име ет эво лю ци он ный ок рас. Это уме
ние учи ты вать ран ние ис точ ни ки ны неш не го 
по ве де ния суп ру гов. Каж дый дол жен осоз
на вать, по че му его по ве де ние имен но та ко е, 

как он мо жет его из ме нить, по ни мать, что он 
ожи да ет от парт не ра, и по че му его ре ак ция 
имен но та ка я, а не дру га я. Суп ру жес кий со юз 
расс мат ри ва ет ся как дейст вие оп ре де лен ных 
сил прош ло го опы та, ока зав ших вли я ние на 
нас то я щие лич ные свя зи.

 Суп ру жест во расс мат ри ва ет ся как следст
вие дейст вия сил, зак лю ча ю щих ся в осо бен
нос тях прош ло го опы та суп ру гов, глав ным 
об ра зом в их преж них лич ност ных свя зях. 
Исс ле дуя суп ру жес кую па ру осо бое вни ма ние 
не об хо ди мо уде лять фак то рам, ока зы ва ю щим 
вли я ние на вы бор бу ду щей суп ру ги (суп ру га). 
Меж лич ност ная прив ле ка тель ность и вы бор 
брач но го парт не ра под дер жи ва ют ся та ки ми 
фак то ра ми, ко то рые предс тав ля ют для ин
ди ви да осо бую важ ность ли бо да ют на деж ду, 
что кон такт с этим парт не ром ока жет ся бла
гоп ри ят ным [5].

 Та ким об ра зом, се мей ное бла го по лу чие 
свя за но, глав ным об ра зом, с тем, нас коль
ко чле ны сем ьи бу дут пси хо ло ги чес ки сов
мес ти мы ми друг с дру гом. Сов мес ти мость 
м но го у ров не вый фе но мен, ко то рый свя зан 
как с ак ту аль ным сос то я ни ем и лич ност ны
ми ка чест ва ми суп ру гов, так и с их прош лым 
опы том, в меж лич ност ных от но ше ни ях в ро
ди тельс кой сем ье. Оп ре де лен ное зна че ние 
име ет и на ли чие шаб лон но го по ве де ни я. Как 
уже от ме че но, та кое по ве де ние иск лю ча ет 
гиб кость мыш ле ни я. На и бо лее оп ти маль на 
си ту а ци я, где опыт и ус во ен ный тип от но ше
ний суп ру гов в це лом, но сят по зи тив ный ха
рак тер, сход ны ли бо вза и мо до пол ни тель ны 
(комп ле мен тар ны), не про ти во ре чат об ще со
ци аль ной сис те ме норм и пра вил вза и мо от но
ше ний и вза и мо дейст вий.

elonaavagimyan@rambler.ru
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SOCIAL INHERITANCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND BEHAVIORAL 
PATTERNS OF SPOUSES IN FAMILY RELATIONSHIPS

E. AVETYAN 

Each growing generation learns the world of human culture, gradually learns the social expe
rience, knowledge, skills, mental qualities that are peculiar to man. This process is social inheri
tance. The social inheritance of behavioral patterns and personal characteristics determines the 
similarity of marital relations, which are also inherited, so people often repeat not only the choice 
of their partner, but also some problems and errors of the parents. The success of marriage is 
determined by two important dimensions of parental relationships. The first is domination in the 
family, the second is wellbeing (mutual acceptance and balance) of relationships. A template is 
a collection of traits, qualities, properties, a pattern, of a specific object that is perceived by the 
individual and applied as something unchanged. However, templates and pattern behavior are not 
always appropriate. The harm of patterns is due to the fact that individuals often use templates as 
evaluation criteria when comparing more objects.

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ Ա ՄՈՒ ՍԻՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱՆ 
ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԱՅԻՆ ՁԵ ՎԵ ՐԻ 

ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ 
Է. Ա ՎԵՏՅԱՆ 

Ա մեն մե ծա ցող սե րունդ ճա նա չում է մարդ կային մշա կույ թի աշ խար հը, աս տի ճա նա բար 
ձեռք է բե րում հա սա րա կա կան փորձ, գի տե լիք, ու նա կու թյուն ներ, հո գե բա նա կան ո րակ ներ, 
ո րոնք բնո րոշ են մար դուն: Այս գոր ծըն թացն էլ հենց սո ցի ա լա կան ժա ռան գու թյունն է: Վար
քագ ծային ձևե րի և ան ձնային հատ կա նիշ նե րի սո ցի ա լա կան ժա ռան գու թյու նը բա ցա հայ
տում է նաև ա մու սին նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի նմա նու թյու նը, ո րոնք նույն պես ժա ռանգ
վում են, այդ ի սկ պատ ճա ռով շատ հա ճախ մար դիկ ոչ մի այն կրկ նում են ի րենց զու գակ ցի 
ը նտ րու թյու նը, այլև ի րենց ծնող նե րի ո րոշ խն դիր ներ և սխալ ներ: Ա մուս նու թյան հա ջո ղու
թյու նը ո րոշ վում է եր կու կար ևոր ծնող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի չա փո րո շիչ նե րով: 
Ա ռա ջի նը ըն տա նի քում դո մի նան տու թյունն է, ե րկ րոր դը՝ բա րե կե ցու թյու նը: Ը նդ հա նուր ձևը 
բո լոր հատ կա նիշ նե րի, ո րակ նե րի, օ րի նակ նե րի հա մա խումբն է, ո րը ան հա տի կող մից ըն
դուն վում է որ պես ան փո փոխ մի բան, չնա յած միշտ չէ, որ դրա կի րա ռու մը տե ղին է:
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АР ТА ШЕС СЕХ ПО СЯН 

ИН ТЕР НЕТ− БЕ ЗО ПАС НОСТЬ: ВЫ ЗОВ XXI ВЕ КА 
Ин фор ма ци он ные тех но ло гии (ИТ) в об

ра зо ва нии в нас то я щее вре мя яв ля ет ся не
об хо ди мым ус ло ви ем пе ре хо да об щест ва к 
ин фор ма ци он ной ци ви ли за ци и. Сов ре мен
ные тех но ло гии и те ле ком му ни ка ции поз во
ля ют из ме нить ха рак тер ор га ни за ции учеб
но− вос пи та тель но го про цес са, пол ност ью 
пог ру зить обу ча е мо го в ин фор ма ци он но −
об ра зо ва тель ную сре ду, по вы сить ка чест
во об ра зо ва ни я, мо ти ви ро вать про цес сы 
восп ри я тия ин фор ма ции и по лу че ния зна
ний. Но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
соз да ют сре ду комп ью тер ной и те ле ком му
ни ка ци он ной под держ ки ор га ни за ции и уп
рав ле ния в раз лич ных сфе рах де я тель нос
ти, в том чис ле в об ра зо ва ни и. Ин тег ра ция 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий в об ра зо ва
тель ные прог рам мы осу ществ ля ет ся на всех 
уров нях: школь ном, ву зовс ком и пос ле ву
зовс ком обу че ни и.

 Пос то ян ное со вер шенст во ва ние учеб
но− вос пи та тель но го про цес са вмес те с 
раз ви ти ем и пе рест рой кой об щест ва, с 
соз да ни ем еди ной сис те мы неп ре рыв но
го об ра зо ва ни я, яв ля ет ся ха рак тер ной чер
той обу че ния в Рос си и. Осу ществ ля е мая в 
ст ра не ре фор ма ция шко лы нап рав ле на на 
то, что бы при вес ти со дер жа ние об ра зо ва
ния в со от ветст вие с сов ре мен ным уров
нем на уч но го зна ни я, по вы сить эф фек тив
ность всей учеб но− вос пи та тель ной ра бо ты 
и под го то вить уча щих ся к де я тель нос ти в 
ус ло ви ях пе ре хо да к ин фор ма ци он но му об
щест ву. По э то му ин фор ма ци он ные тех но ло
гии ста но вят ся не от ъем ле мым ком по нен том 
со дер жа ния обу че ни я, средст вом оп ти ми за
ции и по вы ше ния эф фек тив нос ти учеб но го 
про цес са, а так же спо собст ву ют ре а ли за ции 
мно гих прин ци пов раз ви ва ю ще го обу че ни я.

Ос нов ны ми нап рав ле ни я ми при ме не ния 
ИТ в учеб ном про цес се шко лы яв ля ют ся:

•  раз ра бот ка пе да го ги чес ких прог рамм
ных средств раз лич но го наз на че ни я;

•  раз ра бот ка web− сай тов учеб но го наз
на че ни я;

•  раз ра бот ка ме то ди чес ких и ди дак ти
чес ких ма те ри а лов; 

• о су ществ ле ние уп рав ле ния ре аль ны ми 
об ъек та ми (у чеб ны ми бо та ми); 

• ор га ни за ция и про ве де ние комп ью тер
ных экс пе ри мен тов с вир ту аль ны ми мо де ля
ми; 

• о су ществ ле ние це ле нап рав лен но го по
ис ка ин фор ма ции раз лич ных форм в гло
баль ных и ло каль ных се тях, её сбо ра, на коп
ле ни я, хра не ни я, об ра бот ки и пе ре да чи.

 Но проб ле ма обес пе че ния бе зо пас нос ти 
де тей в ин фор ма ци он но− те ле ком му ни ка ци
он ных се тях ста но вит ся все бо лее ак ту аль
ной в свя зи с су щест вен ным воз рас та ни ем 
чис лен нос ти не со вер шен но лет них поль зо ва
те лей. Расс мот рим не ко то рые ме то до ло ги
чес кие под хо ды к обес пе че нию бе зо пас нос
ти, ко то рые пос вя ще ны ре ше нию проб ле мы 
за щи ты юных поль зо ва те лей от раз лич ных 
опас нос тей, подс те ре га ю щих их во все мир
ной па у ти не. Ро ди те ли долж ны осоз на вать, 
что в боль шей сте пе ни за бе зо пас ность де
тей в Ин тер не те от ве ча ют они са ми. Толь ко 
они мо гут пол ност ью конт ро ли ро вать сво их 
де тей.

 Цель раз ра бот ки на шей ре ко мен да ций – 
сфор ми ро вать и рас ши рить ком пе тент нос ти 
ро ди те лей в поль зо ва нии Ин тер не том для 
обес пе че ния бе зо пас но го по ве де ния де тей.

 Пос то ян ное раз ви тие Ин тер нет− тех но ло
гий и их ши ро кое про ник но ве ние в об щест во 
ста вит пе ред го су дарст вом и об щест вом за
да чу под дер жа ния эф фек тив но го комп лек
са мер по про фи лак ти ке, пре дотв ра ще нию 
и пре о до ле нию пос ледст вий вре до нос ных 
дейст вий в от но ше нии не со вер шен но лет них, 
со вер ша е мых с при ме не ни ем Ин тер не та1.

 Те ма ти ка про ве де ния раз лич ных ме роп
ри я тий с ро ди те ля ми по ме ди а бе зо пас нос ти 
мо жет быть са мой раз но об раз ной, нап ри мер: 
про ти во за кон на я, не э тич ная и вре до нос ная 
ин фор ма ция в Ин тер не те: как ее из бе жать, 

1  Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита 
и нападение / А.А. Бирюков.  М.: ДМК Пресс, 2013.  474 c.
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дос то вер ность ин фор ма ции в ин тер не те, 
проб ле мы и спо со бы про вер ки ин фор ма ции 
на дос то вер ность и пол но ту, эти ка се те во го 
об ще ни я1, со ци аль ные се ти: как об щать ся в 
се ти и не по пасть в се ти мо шен ни ков и зло
у мыш лен ни ков2, что та кое ха керст во: эти ка 
и ос но вы, ин тер нет− за ви си мость: уг ро зы, 
ре аль ность, проб ле мы, ре ше ни я, Web− сер
финг3: как не по те рять се бя и свое вре мя в 
Ин тер не те, как рас поз нать ки бер мо шен ни
чест во и не стать жерт вой, пред ло же ния в 
элект рон ных пись мах и как не по пасть ся на 
удоч ку мо шен ни ков, что та кое ки бер ху ли
ганст во: как за щи тить свою поч ту от спа ма и 
не стать спа ме ром, комп ью тер ные ви ру сы и 
ме то ды борь бы с ни ми, ки берп рес туп ле ния 
в за ко но да тельст ве а Ар ме ни и, бе зо пас ность 
в ком мер чес ких Ин тер нет− сер ви сах4: Ин тер
нет− ма га зи ны, ус лу ги раз лич ных фирм и 
др., мо биль ные уг ро зы в сов ре мен ном ми ре, 
как пра виль но вес ти се бя с ки бер ху ли га на ми 
и за щи тить ся от не же ла тель но го об ще ни я.

 Боль шое зна че ние для эф фек тив нос ти 
ме роп ри я тий по ме ди а бе зо пас нос ти име ет 
не толь ко со дер жа ни е, но и фор ма его про
ве де ни я. 

Це ле со об раз но ис поль зо вать сле ду ю щие 
фор мы: бе се ду, пресс− кон фе рен ци ю, за ня
тие − прак ти кум, де ло вую иг ру, дис кус си ю, 
вст ре чу со спе ци а лис та ми ме ди а−с фе ры, 
сис тем ны ми ад ми нист ра то ра ми и т.д.

Д ля обес пе че ния бе зо пас нос ти де тей в 
се ти Ин тер нет и собст вен ной бе зо пас нос
ти не об хо ди мо знать ви ды Ин тер нет −уг роз, 
уметь их рас поз нать и пре дотв ра тить. Для 
это го не об хо ди мо расс ка зать де тям о вир

1  Информационноэтические  проблемы  построения 
информационного  общества  [Текст]  / С. А. Овчинников, 
С.  Е.  Гришин  //  ВЕСТНИК  САРАТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА.  Государство  и 
право.  2012.  № 1(40).  С. 206210.
2  Леонтьев, Виталий Социальные сети. ВКонтакте, Face
book  и  другие...  /  Виталий Леонтьев.   М.:  Олма Медиа 
Групп, 2012.  256 c.
3  Плешаков  В.А.  Киберсоциализация  человека  в 
информационном  пространстве  //  Информация  и 
образование:  границы  коммуникаций  INFO’2009:  Сб. 
науч. тр. ГорноАлтайск: РИО ГАГУ, 2009.
4  Петин,  Виктор  API  Яндекс,  Google  и  других 
популярных  вебсервисов.  Готовые  решения  для  вашего 
сайта / Виктор Петин.  М.: БХВПетербург, 2012.  480 c.

ту аль ном ми ре как мож но боль ше, о его 
воз мож нос тях и опас нос тях. Не об хо ди мо 
про а на ли зи ро вать и за тем вмес те с деть ми 
изу чить ин те рес ные и по лез ные Ин тер нет− 
ре сур сы по бе зо пас но му по ве де нию в се ти 
Ин тер нет. Не об хо ди мо на у чить де тей и ро
ди те лей как ре а ги ро вать, в слу ча е, ес ли их 
кто− то оби дел или они по лу чи ли/ на толк ну
лись на не же ла тель ный и аг рес сив ный кон
тент в Ин тер не те, расс ка зать ку да в по доб
ном слу чае они мо гут об ра тит ся.

С каж дым го дом со об щест во ин тер нет− 
поль зо ва те лей мо ло де ет. Де ти по ко ле ния 
Ру не та рас тут в ми ре, силь но от ли ча ю щем ся 
от то го, в ко то ром рос ли их ро ди те ли. Од ной 
из важ ней ших ко ор ди нат их раз ви тия ста но
вят ся ин фор ма ци он но− ком му ни ка ци он ные 
тех но ло гии и, в пер вую оче редь, ин тер нет. 
Меж ду тем, по ми мо ог ром но го ко ли чест ва 
воз мож нос тей, ин тер нет не сет и мно жест
во рис ков. За час тую де ти в пол ной ме ре не 
осоз на ют все воз мож ные проб ле мы, с ко
то ры ми они мо гут столк нуть ся в се ти. Сде
лать их пре бы ва ние в ин тер не те бо лее бе
зо пас ным, на у чить их ори ен ти ро вать ся в 
ки берп рост ранст ве — важ ная за да ча для их 
ро ди те лей и пе да го гов.  П ри ве дем не ко то
рые ин те рес ные фак ты на ше го исс ле до ва
ни я. Исс ле до ва ние про во ди лось в Ар ме нии 
в 2017−2018 го дах.

 Си ту а ция с мо биль ным ин тер не том ста
ла весь ма ак ту аль на в Ар ме нии в пос лед ние 
го ды. По дан ным со ци о ло гов, се год ня поч ти 
каж дый вто рой ар мя нин стар ше 12 лет поль
зу ет ся ин тер не том, при этом каж дый тре тий 
из них (18%) ис поль зу ет для вы хо да в ин тер
нет мо биль ный те ле фон или мо биль ное уст
ройст во. По дан ным на ше го исс ле до ва ни я, в 
Ар ме нии мо биль ным ин тер не том поль зу ет ся 
треть школь ни ков 9−10 лет и 60% под рост
ков 15−16 лет.

В Ар ме нии каж дый вто рой ре бе нок 9−10 
лет поль зу ет ся ин тер не том ежед нев но и поч
ти треть — один−д ва ра за в не де лю. Час
то та поль зо ва ния рас тет с воз рас том: сре ди 
школь ни ков стар ше 13 лет уже бо лее 75% 
бы ва ют он лайн ежед нев но. 

Са мая по пу ляр ная сеть сре ди рос сийс
ких де тей Од нок ласс ни ки, 89% оп ро шен ных 
на ми де тей име ют там про филь. На вто ром 
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мес те Facebook — ее наз ва ли 16% де тей. Еще 
4% школь ни ков поль зу ют ся В Кон так те, 7% 
— дру ги ми со ци аль ны ми се тя ми.

 Пе да го гов и ро ди те лей мо жет по ра до
вать по лу чен ный в исс ле до ва нии об на де
жи ва ю щий ре зуль тат: 80% де тей об ъя ви ли, 
что поль зу ют ся ин тер не том в учеб ных це лях. 
Воз мож но, это итог прог рам мы мо дер ни за
ции об ра зо ва ни я: де ти мо гут уз на вать до
маш ние за да ни я, сле дить за ус пе ва е мост ью, 
отс ле жи вать со бы тия и по лу чать нуж ную ин
фор ма цию че рез школь ные ин тер нет− пор
та лы. 

Расс мот рим 10 са мых расп рост ра нен ных 
ми фов о он лайн− рис ках. 

1. Циф ро вые де ти зна ют все. Ут верж
де ни е, что де ти зна ют о комп ью те рах и ин
тер не те боль ше, чем их ро ди те ли, — силь
ное пре у ве ли че ни е. Толь ко 36% школь ни ков 
в воз рас те от 9 до 16 лет сог ла си лись с ут
верж де ни ем «Я знаю об ин тер не те боль ше, 
чем мои ро ди те ли». 31% оп ро шен ных ска
за ли, что это «от час ти прав да», два из трех 
9−10− лет них школь ни ков от ме ти ли, что это 
« сов сем не прав да». За раз го во ра ми о циф
ро вых або ри ге нах ут ра чи ва ет ся осоз на ние 
не об хо ди мос ти со вер шенст во вать комп ью
тер ные на вы ки млад ших школь ни ков. 

2. Се год ня каж дый соз да ет собст вен
ный кон тент. В те че ние ме ся ца, пред шест
во вав ше го оп ро су, толь ко каж дый пя тый 
школь ник ис поль зо вал сай ты об ме на фай ла
ми или соз дал ава тар и лишь по ло ви на из 
них что− ли бо на пи са ла в бло ге. Чем млад ше 
де ти, тем ме нее они ск лон ны соз да вать са
ми. И пос коль ку со ци аль ные се ти об лег ча ют 
дос туп к мас со во му кон тен ту, де ти их ис поль
зу ют глав ным об ра зом имен но для чте ния и 
ска чи ва ни я, а не для соз да ния собст вен ных 
текс тов. 

3.Де ти до 13 лет не мо гут ис поль зо вать 
со ци аль ные се ти, по э то му бес по ко ить ся не 
о чем. С 38 про цен та ми 9−12− лет них школь
ни ков, име ю щих про филь в со ци аль ных 
се тях, ста но вит ся оче вид но, что воз раст
ные ог ра ни че ния здесь не ра бо та ют. Де ти 
при ре гист ра ции ука зы ва ют бо лее стар ший 
воз раст и все. И да же ес ли про вай дер ус
та но вил со от ветст ву ю щие наст рой ки по бе
зо пас нос ти, ма ло лет них поль зо ва те лей все 

рав но не воз мож но вы чис лить. Не ко то рые из 
млад ших школь ни ков отк ры ва ют сво бод ный 
дос туп к сво е му про фи лю, в ко то ром со об
ща ют лич ные дан ны е, не ко то рые об ща ют ся 
с нез на ко мы ми им в ре аль ной жиз ни людь
ми. Что с этим де лать? Сле ду ет ли про вай де
рам еще уси лить сис те мы бе зо пас нос ти или 
же снять воз раст ные ог ра ни че ни я, что бы не 
при у чать де тей лгать — этот воп рос все еще 
ос та ет ся отк ры тым. 

4. В се ти есть ки бер ху ли га ны (бул ле
ры) и жерт вы. Боль шинст во (60%) тех, кто 
за ни мал ся бул лин гом, сам был его жерт вой. 
При чем не важ но, в он лай не это бы ло или 
в ре аль ной жиз ни. В се ти до ля та ких де тей 
сос тав ля ет 40%. И те, кто сам за ни ма ет ся 
бул лин гом, и их жерт вы име ют об щие чер ты 
— та кие де ти, как пра ви ло, осо бен но ра ни
мы и пси хо ло ги чес ки уяз ви мы, чем и об ъяс
ня ет ся ск лон ность к по роч но му по ве де ни ю. 

5. В се ти де ти об ща ют ся с нез на ком
ца ми. И этот миф не подт вер дил ся — 87% 
школь ни ков ска за ли, что об ща ют ся с те ми, 
ко го зна ют в ре аль ной жиз ни. 4 из 10 оп
ро шен ных со об щи ли, что сре ди их он лайн−
з на ко мых есть лю ди, ко то рых они зна ют 
толь ко по пе ре пис ке, од на ко они яв ля ют ся 
друз ья ми их родст вен ни ков или зна ко мых. 
Од на ко чет верть школь ни ков об ща ет ся в 
он лай не с людь ми, ко то рые не при над ле жат 
к их со ци аль но му кру гу, 

6. Рис ки ре аль ной жиз ни пе ре ко че ва
ли в он лайн. На ши дан ные подт верж да ют 
это ут верж де ни е, но толь ко от час ти. Де ти, 
ко то рые со об ща ют о том, что под вер же ны 
раз лич ным ви дам рис ков в ре аль ной жиз
ни, бо лее ск лон ны стал ки вать ся с ни ми и в 
он лайн. Од на ко нель зя ска зать, что те, кто 
мень ше вст ре ча ет ся с рис ка ми ре аль ной 
жиз ни, ог раж ден от них и в вир ту аль ном ми
ре. Он лай но вые рис ки неп редс ка зу е мы, и 
мы по−п реж не му не зна ем все те фак то ры, 
ко то рые мо гут их уси ли вать. Важ но учи ты
вать и те, и дру гие ви ды рис ков при ме ни
тель но кин ди ви ду аль ной си ту а ци и. 

7. По мес ти те комп ью тер в об щую ком
на ту и мно гие проб ле мы ре шат ся са ми 
со бой. Поч ти по ло ви на (53%) школь ни ков 
вы хо дят в сеть, бы вая у дру зей, 49 % — в 
сво ей ком на те и 33% — че рез мо биль ные 
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те ле фо ны и дру гие пор та тив ные уст ройст ва. 
Так что этот со вет уже ус та рел. Луч ше по со
ве то вать ро ди те лям вре мя от вре ме ни об
суж дать с деть ми, что и как они де ла ют в се
ти, или вы хо дить в ин тер нет вмес те с ни ми. 

8. Комп ью тер ная гра мот ность сни жа
ет он лайн− рис ки. Как раз на о бо рот — бо
лее вы со кий уро вень комп ью тер ной гра
мот нос ти ас со ци и ру ет ся с боль шим рис ком. 
Все прос то — чем боль ше де ти ис поль зу ют 
комп ью тер, тем вы ше циф ро вая гра мот
ность. И чем ис кус нее школь ник ис поль зу
ет комп ью тер, тем ши ре его воз мож нос ти, а 
бо лее ши ро кие воз мож нос ти свя за ны с уве
ли че ни ем рис ка. По че му воз мож нос ти и рис
ки вза и мос вя за ны? Во− пер вых, за щи щен 
вле че ний, он не воль но стал ки ва ет ся с рис
ка ми, пос коль ку он лайн−с ре да в прин ци пе 
пред наз на че на не для де тей (толь ко один из 
фак то ров рис ка — изо би лие всп лы ва ю щих 
окон). Но в то же вре мя с опы том ра бо ты в 
се ти по яв ля ет ся все боль ше на вы ков, поз во
ля ю щих сни зить рис ки. 

9. Де ти мо гут обой ти сис те мы за щи
ты. На са мом де ле толь ко 28% оп ро шен ных 
школь ни ков ска за ли, что они мо гут из ме
нить наст рой ки фильт ров. В боль шинст ве 
сво ем де ти счи та ют, что то, что де ла ют их 
ро ди те ли в от но ше нии их ин тер нет− бе зо пас
нос ти, по лез но (27% — что «о чень по лез но», 
43% — « нем но го по лез но». Тем не ме не е, 
поч ти по ло ви на школь ни ков счи та ет, что 
дейст вия ро ди те лей ог ра ни чи ва ют их сво бо
ду в ин тер не те, а поч ти треть в той или иной 
сте пе ни иг но ри ру ют ро ди тельс кие зап ре ты 
(7% — « час то иг но ри ру ют», 29% — «и ног да 
иг но ри ру ют»). 

А сей час поп ро бу ем клас си фи ци ро вать 
рис ков в се ти. Кон тент ные рис ки. Как их 
из бе жать. Для пол но го по ни ма ния это го тер
ми на при ве дем оп ре де ле ние по ня тия кон
тент. Кон тент −э то на пол не ние или со дер жа
ние ка ко го− ли бо ин фор ма ци он но го ре сур са 
−текст, гра фи ка, му зы ка, ви де о, зву ки и т.д. 
(нап ри мер,: кон тент ин тер нет− сай та); мо
биль ный кон тент −муль ти ме дий ное на пол
не ни е, адап ти ро ван ное для ис поль зо ва ния 
в мо биль ных уст ройст вах (те ле фо ны, смарт
фо ны, ком му ни ка то ры и т.д.) −текст, гра фи
ка, му зы ка, ринг то ны, ви де о, иг ры, до пол

ни тель ное прог рамм ное обес пе че ни е.
Ин фор ма ция не же ла тель но го ха рак те ра, 

ко то рая не сет в се бе кон тент ные рис ки − это 
раз лич ные ин фор ма ци он ные ре сур сы (текс
ты, кар тин ки, ау ди о, ви де о фай лы, ссыл ки 
на сто рон ние ре сур сы), со дер жа щие про ти
во за кон ну ю, не э тич ную и вре до нос ную ин
фор ма ци ю. 

К про ти во за кон ной, не э тич ной и вре до
нос ной ин фор ма ции от но сит ся: ин фор ма ция 
о на си ли и, жес то кос ти и аг рес си и, ин фор ма
ци я, раз жи га ю щая ра со вую не на висть, не
тер пи мость по от но ше нию к дру гим лю дям 
по на ци о наль ным, со ци аль ным, груп по вым 
приз на кам, про па ган да су и ци да, про па ган да 
азарт ных игр, про па ган да и расп рост ра не
ние нар ко ти чес ких ве ществ, от рав ля ю щих 
ве ществ, про па ган да ано рек сии (от каз от 
при е ма пи щи) и бу ли мии (ч рез мер ное пот
реб ле ние пи щи), про па ган да де я тель нос ти 
раз лич ных сект, не фор маль ных мо ло деж ных 
дви же ний, эро ти ка и пор ног ра фи я, не цен
зур ная лек си ка и т.д. 

В се ти Ин тер нет та кую ин фор ма цию мож
но вст ре тить прак ти чес ки вез де: в со ци аль
ных се тях, бло гах, тор рен тах, пер со наль ных 
сай тах, ви де о хос тин гах и др. Не яв ля ют ся 
иск лю че ни ем и мо биль ные сер ви сы. 

Не э тич ная и вре до нос ная ин фор ма ция 
мо жет быть нап рав ле на на ма ни пу ли ро ва ние 
соз на ни ем и дейст ви я ми раз лич ных групп 
лю дей. 

Э то мо гут быть сай ты, на ко то рых лю
ди об суж да ют спо со бы при чи не ния се бе 
бо ли или вре да, спо со бы чрез мер но го по
ху де ни я, сай ты, пос вя щен ные нар ко ти кам, 
и да же сай ты, на ко то рых опи сы ва ют ся 
спо со бы са мо у бийст ва. Та кая ин фор ма ция 
час то бы ва ет за ман чи вой и мо жет ока зы
вать силь ное пси хо ло ги чес кое дав ле ние на 
де тей и под рост ков, ко то рые не спо соб ны 
до кон ца осоз нать смысл про ис хо дя ще го и 
от ка зать ся от прос мот ра и изу че ния сай тов 
с по доб ным со дер жи мым. Вли я ние по доб
но го ро да ин фор ма ции на еще не ок реп шую 
пси хи ку де тей и под рост ков неп редс ка зу е мо; 
под впе чат ле ни ем от та ких сай тов де ти мо гут 
пост ра дать не толь ко в эмо ци о наль ном пла
не, но так же пря мой урон мо жет быть на не
сен и их фи зи чес ко му здо ров ью. 
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В ре до нос ный кон тент мо жет при вес ти к 
за ра же нию комп ью те ра ви ру са ми и по те ре 
важ ных дан ных, нап ри мер, прос мотр тех или 
иных ви де о ма те ри а лов че рез сеть ин тер нет 
при во дит к за ра же нию комп ью те ра ви ру са
ми. Очень мно гие расп рост ра ни те ли по доб
но го не га тив но го кон тен та прес ле ду ют цель 
за ра зить комп ью тер, что бы в даль ней шем 
иметь воз мож ность ма ни пу ли ро вать дан ны
ми и дейст ви я ми за ра жен но го комп ью те ра, 
по лу чить день ги не за кон ным спо со бом.

В Ин тер не те не су щест ву ет служб ре дак
то ров и кор рек то ров (та кие служ бы функ
ци о ни ру ют толь ко в элект рон ных средст вах 
мас со вой ин фор ма ци и), ник то не про ве
ря ет ин фор ма ци он ные ре сур сы на дос то
вер ность, кор рект ность и пол но ту. По э то му 
нель зя ис поль зо вать Ин тер нет как единст
вен ный ис точ ник ин фор ма ци и, не об хо ди мо 
про ве рять ин фор ма цию по дру гим ис точ
ни кам, осо бен но ес ли эта ин фор ма ция ка
са ет ся жиз нен но важ ных мо мен тов в жиз ни 
че ло ве ка, нап ри мер, здо ров ья, обу че ни я, 
нор ма тив но−п ра во вых ак тов и т.п.

Ком му ни ка ци он ные рис ки или рис
ки об ще ния в се ти Ин тер нет. Ком му ни
ка ци он ные рис ки свя за ны с об ще ни ем и 
меж лич ност ны ми от но ше ни я ми Ин тер нет− 
поль зо ва те лей. Ин тер нет −э то не толь ко 
средст во мас со вой ин фор ма ции и все мир
ный сп ра воч ник, но и сре да для об ще ни я. 
В ин тер не те су щест ву ет мно го инст ру мен
тов, поз во ля ю щих ор га ни зо вать мес та для 
об ще ния – со ци аль ные се ти, бло ги, ча ты, 
фо ру мы, гос те вые кни ги, спис ки рас сыл ки 
и пр. При ме ра ми ком му ни ка ци он ных рис ков 
мо гут быть: зна комст ва в се ти и вст ре чи с 
Ин тер нет−з на ко мы ми, ин тер нет− ху ли ганст
во: прес ле до ва ни е, за пу ги ва ние и ос корб ле
ния (ки бер бул линг), не за кон ные кон так ты, и 
др. С ком му ни ка ци он ны ми рис ка ми мож но 
столк нуть ся при об ще нии в мо биль ных сер
ви сах, ча тах, он лайн− мес сенд же рах (ICQ, 
Skype, MSN и др.), со ци аль ных се тях, на сай
тах зна комств, фо ру мах, бло гах и т.д. 

Ин тер нет− ху ли ганст во, ки берп рес ле
до ва ни е, ки бер за пу ги ва ние (ки бер бул линг) 
– это яв ле ния не толь ко вир ту аль ной, но и 
ре аль ной жиз ни. Анг лийс кое сло во бул линг 
(bullying, от bully – дра чун, за ди ра, гру би ян, 

на силь ник) обоз на ча ет за пу ги ва ни е, уни же
ни е, трав лю, фи зи чес кий или пси хо ло ги
чес кий тер рор, нап рав лен ный на то, что бы 
выз вать у дру го го ст ра хи тем са мым под чи
нить его се бе. Бул линг, осу ществ ля е мый в 
вир ту аль ной сре де с по мощ ью Ин тер не та и 
мо биль но го те ле фо на, на зы ва ют ки бер бул
лин гом. Ки бер бул линг, прес ле до ва ние с ис
поль зо ва ни ем циф ро вых тех но ло гий, силь
нее все го дейст ву ет на де тей и под рост ков. 
Ки бер бул линг не ме нее опа сен, чем ре аль
ные из де ва тельст ва. Ес ли тер рор мо жет за
кон чить ся, ког да жерт ва вер нет ся до мой или 
по жа лу ет ся стар шим, то ки бер бул линг про
дол жа ет ся все вре мя и от не го не воз мож но 
сп ря тать ся. В от ли чие от ре аль ной трав ли, 
для ки бер− бул лин га не нуж но быть здо ро вя
ком, дос та точ но комп ью те ра, вре ме ни и же
ла ния ко го− то тер ро ри зи ро вать. Расп рост
ра не ние ки бер бул лин га, во мно гом, от ра жа ет 
проб ле мы мо ра ли в об щест ве, где к че ло ве
ку не от но сят ся, как к цен нос ти, лич нос ти и 
иг но ри ру ют его проб ле мы и пе ре жи ва ни я, 
от ве ча ют ци низ мом. Ос корб ле ния в ча тах, 
на фо ру мах, в бло гах и в ком мен та ри ях к 
ним, под дель ные ст ра ни цы или ви де о ро ли
ки, на ко то рых над кем− то из де ва ют ся или 
да же из би ва ют уже дав но ста ли при выч ной 
част ью Ру не та – каж дый де ся тый ре бе нок 
9−16 лет ста но вил ся жерт вой ки бер бул лин га. 

Ос нов ной пло щад кой для ки бер бул лин
га в пос лед нее вре мя яв ля ют ся со ци аль ные 
се ти. В них мож но ос корб лять че ло ве ка не 
толь ко с по мощ ью со об ще ний – не ред ки 
слу ча и, ког да ст ра ни цу жерт вы вз ла мы ва
ют (и ли соз да ют под дель ную на ее имя), где 
раз ме ща ют лжи вый и уни зи тель ный кон
тент. Осо бен но ост ро пе ре жи ва ют ки бер бул
линг де ти 9−10 лет: 52% де тей это го воз рас
та. Кро ме то го, не ред ко и са ми школь ни ки 
выс ту па ют аг рес со ра ми. 25% де тей приз
на лись, что за пос лед ний год оби жа ли или 
ос корб ля ли дру гих лю дей в ре аль ной жиз ни 
или в Ин тер не те. 

З на комст ва в Ин тер не те. Об ща ясь в се
ти, де ти мо гут зна ко мить ся, об щать ся и до
бав лять в «д руз ья» со вер шен но не из вест ных 
им в ре аль ной жиз ни лю дей. В та ких си ту а
ци ях есть опас ность разг ла ше ния ре бен ком 
лич ной ин фор ма ции о се бе и сво ей сем ье. 
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Ано ним ность и при ват ность в се ти −дав но 
ил лю зи я. Каж дое сло во, каж дая вы ло жен
ная фо тог ра фи я, каж дое дейст вие в се ти 
мо гут быть ис поль зо ва ны про тив че ло ве ка. 
" То, что по па ло в ин тер нет, ос та нет ся там 
нав сег да,− на по ми на ет Кас перс кий (о дин из 
ос но ва те лей, ве ду щий раз ра бот чик и круп
ней ший ак ци о нер ЗАО « Ла бо ра то рия Кас
перс ко го»). Завт ра на ши де ти мо гут силь но 
по жа леть о сво ем по ве де нии и ос тав лен ных 
сле дах в соц се тях. Это мо жет не га тив но от
ра зить ся на их кар ье ре, со ци аль ном ста ту се 
и во об ще предс тав ля ет со бой бла го дат ную 
поч ву для шан та жа в бу ду щем. Не го во ря о 
том, что опуб ли ко ван ная ин фор ма ция мо жет 
за деть и нас, ро ди те лей"1. 

Так же юный поль зо ва тель рис ку ет под
верг нуть ся ос корб ле ни ям, за пу ги ва нию и 
до мо га тельст вам. Осо бен но опас ным мо жет 
стать – ус та нов ле ние дру жес ких от но ше ний с 
ре бен ком с цел ью лич ной вст ре чи (г ру минг), 
вс туп ле ния с ним в сек су аль ные от но ше ни я, 
шан та жа и эксп лу а та ци и. Та кие зна комст
ва ча ще все го про ис хо дят в ча те, на фо ру
ме или в со ци аль ной се ти. Об ща ясь лич но 
(«в при ва те»), зло у мыш лен ник, ча ще все го 
предс тав ля ясь сверст ни ком, вхо дит в до ве
рие к ре бен ку, а за тем пы та ет ся уз нать лич
ную ин фор ма цию (ад рес, те ле фон и др.) и 
до го во рить ся о вст ре че. Иног да та кие лю ди 
вы ма ни ва ют у де тей ин фор ма ци ю, ко то рой 
по том мо гут шан та жи ро вать ре бен ка, нап ри
мер, про сят прис лать лич ные фо тог ра фии 
или про во ци ру ют на неп рис той ные дейст вия 
пе ред веб− ка ме рой. 

Э лект рон ные рис ки. Элект рон ные рис
ки – это ве ро ят ность столк нуть ся с хи ще
ни ем пер со наль ной ин фор ма ции или под
верг нуть ся ата ке вре до нос ных прог рамм. 
Вре до нос ные прог рам мы – раз лич ное прог
рамм ное обес пе че ние (ви ру сы, чер ви, «т ро
янс кие ко ни», шпи онс кие прог рам мы, бо ты 
и др.), ко то рое мо жет на нес ти вред комп
ью те ру и на ру шить кон фи ден ци аль ность 
хра ня щей ся в нем ин фор ма ци и. По доб ные 
прог рам мы ча ще все го сни жа ют ско рость 
об ме на дан ны ми с Ин тер не том, а так же мо
гут ис поль зо вать ваш комп ью тер для расп

1  http://www.annalevinson.com/blog/?p=403

рост ра не ния сво их ко пий на дру гие комп
ью те ры, рас сы лать от ва ше го име ни спам 
с ад ре са элект рон ной поч ты или про фи ля 
ка кой− ли бо со ци аль ной се ти. Вре до нос ное 
прог рамм ное обес пе че ние ис поль зу ет мно
жест во ме то дов для расп рост ра не ния и про
ник но ве ния в комп ью те ры, не толь ко че рез 
внеш ние но си те ли ин фор ма ции (ком пакт
дис ки, флеш ки и т.д.), но и че рез элект рон
ную поч ту пос редст вом спа ма или ска чан
ных из Ин тер не та фай лов. 

Хи ще ние лич ной ин фор ма ци и. Кра жа 
лич ных дан ных или ки бер мо шен ни чест во 
– лю бой вид мо шен ни чест ва, в ре зуль та те 
ко то ро го про ис хо дит хи ще ние лич ной ин
фор ма ци и, к при ме ру, па ро лей, имен поль
зо ва те лей, бан ковс ких дан ных, но ме ров 
кре дит ных кар то чек и т.д. Кра жа дан ных 
дос ту па к сче ту поль зо ва те лей яв ля ет ся на
и бо лее расп рост ра нен ным ви дом мо шен
ни чест ва в Ин тер не те. Хи ще ние лич ных 
дан ных че рез Ин тер нет иног да на зы ва ет ся 
фи шин гом. 

М но гие ин тер нет −а фе ры – это ва ри
ан ты мо шен ни чес ких схем, су щест во вав
ших еще до по яв ле ния Се ти, чис ло ко то рых 
уве ли чи лось вмес те с по пу ляр ност ью он
лайн− шоп пин га и дру гих ти пов элект рон ной 
ком мер ци и. Для об ма на поль зо ва те лей ин
тер нет− мо шен ни ки ис поль зу ют элект рон ную 
поч ту, ча ты, фо ру мы и фаль ши вые веб− 
сай ты. Ви ды ки бер мо шен ни чест ва: ви шинг, 
фи шинг, фар минг, ни ге рийс кие пись ма и т.п 
(см. сло варь тер ми нов). Вы мо же те са мос
то я тель но на у чить ся рас поз на вать мо шен
ни чес кие со об ще ни я, поз на ко мив шись с их 
не ко то ры ми от ли чи тель ны ми приз на ка ми. 
Фи шин го вые со об ще ния мо гут со дер жать 
све де ни я, вы зы ва ю щие тре во гу, или уг ро
зы, нап ри мер, зак ры тия ва ших бан ковс ких 
сче тов; обе ща ния боль шой де неж ной вы го
ды с ми ни маль ны ми уси ли я ми или вов се без 
них; све де ния о сдел ках, ко то рые слиш ком 
хо ро ши, для то го, что бы быть прав дой; зап
ро сы о по жерт во ва ни ях от ли ца бла гот во
ри тель ных ор га ни за ций пос ле со об ще ний в 
но вос тях о сти хий ных бедст ви ях; грам ма ти
чес кие и ор фог ра фи чес кие ошиб ки. 

В ус ло ви ях сов ре мен ной жиз ни, мно гие 
лю ди на хо дят весь ма удоб ным для се бя не 
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тра тить вре мя на по хо ды по ма га зи нам. Ведь 
при по мо щи Ин тер не та мож но за ка зать все 
не об хо ди мое с дос тав кой на дом за нес коль
ко ми нут. Па ра щелч ков мыш кой, быст рое 
оформ ле ние за ка за и вс ко ре то вар уже в 
ва ших ру ках. К со жа ле ни ю, не все так лег
ко и прос то, как предс тав ля ет ся на пер вый 
взг ляд. Мо шен ни ки не дрем лют да же в Ин
тер не те, и до вер чи вый поль зо ва тель впол не 
мо жет ока зать ся ни с чем, зап ла тив при этом 
не ма ло де нег. Пот ре би тельс кий риск зак лю
ча ет ся в по те ре де неж ных средств без при
об ре те ния то ва ра или ус лу ги, или при об ре те
ния то ва ра низ ко го ка чест ва, конт ра факт ной 
и фаль си фи ци ро ван ной про дук ци ю. 

А зарт ные иг ры на день ги. Как убе речь 
де тей от азарт ных игр. Мно жест во де тей 
обо жа ют ис кать разв ле че ния (нап ри мер, иг
ры) в Ин тер не те. Иног да при по ис ке но во го 
иг ро во го сай та они мо гут по пасть на кар
точ ный сер вер. Боль шинст во игр и разв ле
че ний для не со вер шен но лет них впол не за
кон ны, од на ко, им нель зя иг рать в азарт ные 
иг ры на день ги. В чем сос то ит от ли чие меж
ду иг ро вы ми сай та ми и сай та ми с азарт ны ми 
иг ра ми. Раз ни ца меж ду иг ро вы ми сай та ми и 
сай та ми с азарт ны ми иг ра ми сос то ит в том, 
что на иг ро вых сай тах обыч но со дер жат ся 
нас толь ные и сло вес ные иг ры, ар ка ды и 
го ло во лом ки с сис те мой на чис ле ния оч ков. 
Здесь не тра тят ся день ги: ни нас то я щи е, ни 
иг ро вы е. Сай ты с иг ра ми на день ги обыч
но со дер жат иг ры, свя зан ные с вы иг ры шем 
или про иг ры шем нас то я щих де нег. 

К ро ме это го, су щест ву ет та кие по ня тия 
как кли ентс кие и бра у зер ные иг ры, то есть 
иг ры че рез Ин тер нет. Кли ентс кие и бра у зер
ные иг ры бы ва ют плат ны е, бесп лат ные и 
ус лов но− бесп лат ны е. Ус лов но− бесп лат ные 
−э то та кие иг ры, где мож но иг рать бесп лат
но, но есть воз мож ность что− ли бо улуч шать 
(нап ри мер, улуч шить ваш пер со наж или по
лу чить ка ки е− ли бо иг ро вые при ви ле ги и) за 
счет вне се ния ре аль ных де нег. 

Су щест ву ет еще од на опас ность− за ви си
мость от комп ью тер ных игр. Это – проб
ле ма, ко то рой бы ло уде ле но до воль но мно го 
вни ма ния в прес се и раз лич ных на уч ных ра
бо тах. К при ме ру, уче ные вы яс ни ли, что 30% 
иг ро ков про во дят за комп ью те ром слиш ком 

мно го вре ме ни, а 10% на хо дят ся в силь ной 
пси хо ло ги чес кой за ви си мос ти от сво ей лю
би мой иг ры. За од но пос мот ре ли, чем эта 
за ви си мость иног да кон ча ет ся – а кон ча ет
ся она пло хо, и по то му нуж да ет ся как ми ни
мум в на уч ном прис мот ре. Что же та кое эта 
« комп ью тер ная иг ро вая за ви си мость» и в 
чем она про яв ля ет ся? Иг ро вая за ви си мость 
яв ля ет со бой фор му силь ной пси хо ло ги чес
кой при вя зан нос ти к иг ре – в комп ью тер ном 
ва ри ан те вп лоть до же ла ния жить в вир ту
аль ном ми ре. Возв ра ще ние в ре аль ный мир 
свя за но иск лю чи тель но с удов лет во ре ни ем 
ес тест вен ных пот реб нос тей, об ще ние с жи
вы ми людь ми све де но к ми ни му му. Осо бен
но тя же лые фор мы иг ро вой за ви си мос ти 
пред по ла га ют так же круп ные де неж ные тра
ты на иг ру, зло у пот реб ле ние ко фе и энер ге
ти чес ки ми на пит ка ми, злость и разд ра же ние 
при от ры ва нии от иг ры, пре неб ре же ние 
пи та ни ем и сном. За ви си мость от игр срав
ни ма с нар ко ти ка ми и ал ко го лем, че ло век 
не мо жет конт ро ли ро вать се бя в пла не вре
мяп реп ро вож де ния за иг рой, жи вет в сво ем 
собст вен ном ми ре и не же ла ет об щать ся с 
род ны ми и друз ья ми – ибо они по ка еще не 
« вир ту аль ны». Лю бое вре мя, про ве ден ное 
вне иг ры, яв ля ет ся для та ко го че ло ве ка му
че ни ем. 

Под во дя ито ги на ше го исс ле до ва ни я, мы 
предс тав ля ем нес коль ко отк ры тых ре сур сов, 
ко то рые по мо гут пе да го гам и ро ди те лям в 
пре дотв ра ще нии ин тер нет −уг роз.

П ри про ве де нии бе сед для ро ди те лей 
млад ше го школь но го воз рас та ре ко мен
ду ет ся ис поль зо вать ма те ри а лы, раз ме
щен ны е: 

• на сай те ин те рак тив но го кур са по Ин те
рент− бе зо пас нос ти1 в раз де ле «Д ля уча щих
ся» расс ка зы для де тей 7−10 лет, а так же в 
раз де ле « Тес ты» (мож но ор га ни зо вать on−
line тес ти ро ва ние школь ни ков 7−10 лет); 

• на сай те On− лян ди я2. Бе зо пас на я веб−
ст ра на в раз де ле «Д ля де тей 7−10 лет» расс
ка зы в кар тин ках, за да ния и воп ро сы; 

• в ка чест ве ви де о зас тав ки для бе
се ды мож но ис поль зо вать мульт фильм 

1  http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/
koomiksid/rus/html/etusivu. htm
2  http://www.onlandia.org.ua/ruRU
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« Бе зо пас ный ин тер нет»1, ко то рый раз ра
бо та ла сту дия Mozga.ru. на сай те « На чал ка.
ком» ма те ри а лы по бе зо пас но му ин тер не ту. 

П ри про ве де нии соб ра ний для ро ди
те лей уча щих ся 11−14 лет ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать ма те ри а лы, раз ме щен ны е: 

• на сай те ин те рак тив но го кур са по Ин те
рент− бе зо пас нос ти2 в раз де ле «Д ля уча щих
ся» расс ка зы для де тей 11−16 лет, а так же в 
раз де ле « Тес ты» (мож но ор га ни зо вать on−
line тес ти ро ва ние уча щих ся 11−14 лет); 

• на сай те On− лян ди я3. Бе зо пас ная веб−
ст ра на в раз де ле «Д ля де тей 11−14 лет» 
расс ка зы в кар тин ках, за да ния и воп ро сы; в 

1  http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335
2  http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/
koomiksid/rus/html/etusivu. htm
3  http://www.onlandia.org.ua/ruRU/

раз де ле «Д ля учи те лей» опас нос ти в се ти и 
по ве де ние в се ти; 

• на сай те ин те рак тив но го кур са по Ин те
рент− бе зо пас нос ти4 в раз де ле «Д ля уча щих
ся» расс ка зы для де тей 11−16 лет, а так же в 
раз де ле « Тес ты» (мож но ор га ни зо вать on−
line тес ти ро ва ние школь ни ков 11−14 лет); 

• на сай те On− лян ди я5. Бе зо пас ная веб−
ст ра на в раз де ле «Д ля под рост ков» со ве ты 
по бе зо пас но му об ще нию и ра бо те в ре жи ме 
on−line; в раз де ле «Д ля учи те лей» опас нос ти 
в се ти и по ве де ние в се ти; 

В кон це сле ду ет от ме тить, что та ких веб− 
ре сур сов на ар мянс ком язы ке нет.

4  http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/
koomiksid/rus/html/etusivu. htm
5  http://www.onlandia.org.ua/ruRU/
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 ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 21−ՐԴ ԴԱ ՐԻ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ 
Ա. ՍԵԽՊՈՍՅԱՆ

 Հոդ վա ծում դի տարկ ված են հա մա ցան ցային ան վտան գու թյան կան խար գել ման մե թո
դա բա նա կան մո տե ցում նե րը, ներ կա յաց ված են վտանգ նե րի դա սա կար գու մը, դրանց չե զո
քաց ման մե խա նիզմ նե րը, որոնք կա րող են մեծ օգ նու թյուն լի նել ման կա վարժ նե րին, ծնող
նե րին հա մա ցան ցային դա րում։

INTERNET SECURITY CHALLENGE OF THE 21ST CENTURY
A. SEKHPOSYAN

The article reviewed the methodological approaches to the prevention of Internet security, 
classification of hazards is presented, mechanisms of their neutralization, which can greatly help 
teachers, parents in the Internet age.
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ 
ԳԱՅԱ ՆԵ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ 
ԱԼԵՔ ՍԱՆԴՐ ԳԱՎ ՐԻ ԼԻՆ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԿՈՄ ՊԻ ՏԵՆ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՎՈՒՄ Է ԴՊ ՐՈ ՑԻՑ

Կր թու թյան բո վան դա կու թյան նո րա ցու
մը պայ մա նա վոր ված է կր թու թյան բո վան
դա կու թյան նպա տակ նե րի փո փո խու թյամբ, 
որ տեղ գի տե լիք նե րին, հմ տու թյուն նե րին 
և կա րո ղու թյուն նե րին ավե լա նում է կոմ
պե տեն տու թյան բա ղադ րի չը: Վեր ջի նիս 
հիմ քում ըն կած է սո վո րող նե րի մեջ քա ղա
քա ցի ա կան իրա վա սու թյան, սո ցի ա լա կան 
ակ տի վու թյան, բա րո յա կա նու թյան, քա ղա
քա ցի ա կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման և 
քա ղա քա ցի ա կան պար տա վո րու թյուն նե րի 
ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման պատ րաս
տա կա մու թյու նը: 

Ար դի ա կա նու թյու նը: Կր թու թյան բո
վան դա կու թյան նպա տա կի այս փո փո խու
թյու նը ար դի ա կան է և պա հանջ ված: Ըստ 
գիտ նա կան նե րի պնդ ման՝ ան հրա ժեշտ է մի 
կող մից՝ սո վո րող նե րին նա խա պատ րաս տել 
գի տա կից կյան քի և ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյան մեջ ապ րե լուն, մյուս կող մից՝ 
նպաս տել իրա վա կան գի տակ ցու թյան ձևա
վոր մա նը:

 Հա սա րա կու թյունն օբյեկ տիվ կա րիք ու
նի կոմ պե տենտ քա ղա քա ցու, ով ի վի ճա կի 
կլի նի լա վա գույնս իրա կա նաց նել քա ղա քա
ցի ա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու
թյուն նե րը: 

Ար դի ա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի հա մար քա ղա
քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան ժա մա նա
կա կից մո դել նե րի մշակ ման ան հրա ժեշ տու
թյամբ:

 Քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման խն դի րը միշտ և գրե թե բո
լոր երկր նե րում դր ված է եղել ու սու ցիչ նե րի 
առջև ու դի տարկ վել է որ պես մի այն ու սուց
չա կան գոր ծու նե ու թյուն, այլ ոչ թե կր թա կան 
հիմ նախն դիր: 

Ե թե խորհր դային տա րի նե րին քա ղա քա
ցի ա կան կր թու թյան մեջ շեշ տադր վում էր 

գա ղա փա րա կան բա ղադ րի չը, ապա հետ
խորհր դային շր ջա նում քա ղա քա ցի ա կան 
կր թու թյան նշա նա կու թյան մե ծաց ման հետ 
զու գըն թաց (որ պես պե տու թյուն նե րի գո
յատև ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման) ի 
հայտ են գա լիս վեր ջի նիս խն դիր նե րը լու ծե
լու տա րա տե սակ և հե տաքր քիր մո տե ցում
ներ: Մի ա ժա մա նակ, քա ղա քա ցի ա կան կոմ
պե տեն տու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես 
ին տեգ րալ կոմ պե տեն տու թյուն, որը հիմն
ված է մի շարք առանց քային կոմ պե տեն տու
թյուն նե րի վրա:

 Ման կա վար ժու թյան մեջ կոմ պե տեն
տու թյու նը բա ցատր վում է որ պես մար դու 
սո ցի ալ– մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված ան ձնա կան փորձ՝ հիմն
ված մտա վոր և ան հա տա կան գի տե լիք նե րի 
վրա (Զիմ նա յա Ի., 2006), գի տե լիք նե րի, կա
րո ղու թյուն նե րի և կրթ վա ծու թյան գո յու թյան 
մի ջոց, այն կն պաս տի ան ձնային ինք նա
հաս տատ մա նը (Գա լո յան Ս., 2013), ան հա
տի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և փոր
ձի շնոր հիվ կեն սա կան և մաս նա գի տա կան 
խն դիր նե րը լու ծե լու ու նա կու թյա նը, ան հա տի 
հա մա պա տաս խան իրա վա սու թյուն ու նե
նա լը, որը նե րա ռում է վեր ջի նիս ան ձնային 
վե րա բեր մուն քը տվյալ գոր ծու նե ու թյանն ու 
կոմ պե տեն տու թյա նը (Խու տորս կոյ Ա., 2007) 
և այլն:

 Քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյու
նը ներ կա յաց վում է որ պես` սուբյեկ տի 
կող մից քա ղա քա ցի ա կա նաց ման կոմ պե
տեն տու թյան մի աս նու թյան տի րա պե տում 
(Զիմ նյա յա Ի., 2006), պատ րաս տա կա մու
թյան և ու նա կու թյուն նե րի մի աս նու թյուն, 
որը թույլ է տա լիս ակ տիվ, ար դյու նա վետ և 
պա տաս խա նա տու կեր պով վե րահս կել ժո
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ան դա
մի իրա վունք ներն ու պար տա վո րու թյուն նե
րը, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան կյան քում 
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կի րա ռել գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը, 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կյան քում 
սո վո րող նե րի քա ղա քա ցի ա կան մաս նակ
ցու թյան նա խա պատ րաստ ման ըն թաց քում 
կոմ պե տեն տու թյան հա մա լիր զար գա ցու մը 
(Գաս պա րյան Ա., 2016), քա ղա քա ցի ա կան 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, փոր ձի 
և հմ տու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, որն ար
տա ցոլ վում է ան հա տի` քա ղա քա ցի ա կան 
որակ նե րով և ար ժե քային կողմ նո րոշ մամբ 
պայ մա նա վոր ված գոր ծըն թա ցում դրանք 
կի րա ռե լու պատ րաստ վա ծու թյամբ (Գավ
րի լին Ա., 2015), քա ղա քա ցի ու թյան կար գա
վի ճա կով պայ մա նա վոր ված որա կա վո րող 
նա խադ րյալ նե րի խումբ՝ նա խա տես ված 
իրա վունք նե րի և պար տա վո րու թյուն նե
րի իրա կա նաց ման հա մար (Զա խա րով Ռ., 
2012, Օվեչ կին Մ., 2013) և այլն: 

Ի րա վա կան հիմ քե րը Հա յաս տա նում: 
Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կր թու թյան ոլոր տը ևս գտն վում է բա
րե փո խում նե րի շր ջա նում: Տե ղա կան մա
կար դա կով մշակ վել են իրա վա կան ակ տեր 
(ՀՀ կր թու թյան մա սին օրեն քը 14.04.1999 թ., 
15.11.2005 թ., 10.07.2009 թ., 01.12.2014 թ., 
Ավագ դպ րո ցի ռազ մա վա րա կան ծրա գիր, 
2008 թ.), գլո բալ մա կար դա կով Հա յաս տա
նը մի ա ցել է մի ջազ գային հա մա ձայ նագրե
րի, այդ թվում նաև «Կր թու թյուն հա նուն կա
յուն զար գաց ման» գոր ծըն թա ցին (2005 թ.), 
որոն ցում առաջ նու թյու նը տր վում է կրթու
թյան մար դա սի րա կան բնույ թին, ան հա տի 
իրա վունք նե րին ու ազա տու թյուն նե րին, նրա 
ակ տիվ կեն սա կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր
մա նը, բարձր բա րո յա կա նու թյա նը, հան
դուր ժո ղա կա նու թյուն և փո խա դարձ հար
գանք սեր մա նե լուն, ակ տիվ քա ղա քա ցի 
լի նե լուն, հայ րե նա սի րու թյա նը, պա տաս խա
նատ վու թյա նը: Ինչ պես նաև առանձ նա հա
տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ազ գային 
մշա կույ թի և մշա կու թային ավան դույթ նե
րի նկատ մամբ հար գա լից վե րա բեր մուն քի 
ձևա վոր մա նը:

 Ներ կա վի ճա կի վեր լու ծու թյուն: Ներ կա 
իրա վի ճա կում ժա մա նա կա կից դպ րո ցի խնդիր
նե րի շար քում առանձ նա նում է ոչ բա վա րար 
քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյամբ սո
վո րող ձևա վո րե լու խն դի րը, իսկ քա ղա քա ցու 
տար բեր որակ նե րի ձևա վոր ման հետ կապ ված 
հար ցե րը ավե լի քիչ են ու սում նա սիր վել: 

Ո րոշ ժա մա նակ քա ղա քա ցի ա կան կոմ
պե տեն տու թյան ձևա վո րու մը կապ վում էր 
կոնկ րետ առար կա նե րի դա սա վանդ
ման հետ: Ըստ Տ. Բ. Բո լո տի նայի (2017)` 
« Պատ մու թյուն» և « Հա սա րա կա գի տու թյուն» 
առար կա նե րը յու րաց նե լու ըն թաց քում սո
վո րող նե րը գա ղա փար են կազ մում մար
դու հոգ ևոր զար գաց ման, «ի րա վա հա
վա սա րու թյուն» և « հա վա սա րու թյուն» 
հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րու թյան մա
սին: «Գ րա կա նու թյուն» առար կան հա վե լյալ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ման րա մաս նե լու 
և կոնկ րե տաց նե լու « բա րո յա խո սու թյուն», 
«ի րա վունք», «օ րի նա կա նու թյուն», 
« պա տաս խա նատ վու թյուն», «ար ժա նա
պատ վու թյուն», « պա տիվ» կար ևոր հաս կա
ցու թյուն նե րը:

 Սո վո րող նե րին առա ջարկ վում է ու
շադրու թյուն դարձ նել բա րո յա փի լի սո փա յա
կան բնույ թի հար ցե րին` բա րուն և չա րին, 
կյան քին և մահ վան, սե րունդ նե րի հեր թա
փոխ մա նը, մար դուն և աստ ծուն, մար դուն և 
բնու թյա նը, ան հա տին և ազ գին, պատ վին և 
պարտ քին, խղ ճին, բա րո յա կան ընտ րու թյա
նը: 

Օ տար լե զու ներ սո վո րե լու ըն թաց քում 
աշա կերտ ներն ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն են 
ստա նում այն երկ րի մա սին, որի լե զուն սո
վո րում են, տվյալ երկ րի ազ գային մշա կույ
թի և հա մաշ խար հային մշա կույ թում վեր ջի
նիս ու նե ցած ներդ րու մի մա սին, թե ինչն է 
նպաս տում ժո ղո վուրդ նե րի և հան րու թյան 
միջև փո խըմբռն մա նը, նրանց հան դուր ժո
ղա կա նու թյա նը:

Բ նա գի տա կան ուղղ վա ծու թյան առար
կա նե րը (կեն սա բա նու թյուն, բնա գի տու
թյուն, բնա պահ պա նու թյուն, աշ խար հագ րու
թյուն, առողջ ապ րե լա կերպ) սո վո րող նե րի 
ու շադրու թյու նը կենտ րո նաց նում են մար դու 
իրա վունք նե րի բնա կան, սո ցի ա լա կան և 
տն տե սա կան հիմ նա հար ցե րի վրա, ինչ պես 
նաև բնու թյան օրենք նե րի ու սում նա սիր ման 
վրա, որոնց չա րա շա հու մը կա րող է բե րել 
աղե տա լի հետ ևանք նե րի:

Բ նա գի տա կան առար կա նե րը պա տաս
խա նատ վու թյան զգա ցում են ձևա վո րում 
աշ խար հի, շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ` 
ինչ պես տե ղա կան, այն պես էլ գլո բալ մա
կար դակ նե րով (Պո ղո սյան Գ., 2015):
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 Քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման ար դյու նա վե տու թյու նը ապա
հո վող մե թոդ ներ: Ըստ Ե. Կա լուց կա յայի 
(2017) աշ խա տու թյուն նե րի՝ սո վո րող նե րի 
մեջ քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման ար դյու նա վե տու թյու նը կախ
ված է ոչ թե առար կայի բո վան դա կու թյու
նից, այլ ու սուց ման և դաս տի ա րակ ման 
հա մար ընտր ված ճիշտ մե թո դից: Նման մե
թոդ նե րի շար քին կա րե լի է դա սել հա մո զե լու 
ու նա կու թյունն ու պար զա բա նու մը, դրա կան 
օրի նա կը (դ րա կան վար քագ ծի ցու ցադ րում), 
խնդ րա հա րույց իրա վի ճակ նե րը և հա ջո ղու
թյան հաս նե լու ու ղի նե րը, տա րա ձայ նու թյան 
վեր լու ծու թյու նը, ժո ղովր դա վա րա կան երկ
խո սու թյունն ու մր ցակ ցու թյու նը, ման կա
վար ժա կան կա ռա վա րու մը, նա խագ ծե րը, 
դե րային խա ղե րը, առա ջա տա րի ղե կա վա
րու մը և հե ղի նա կու թյան ձևա վո րու մը, հա
մա տեղ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե
րի մե թո դը, ազ գային ման կա վար ժու թյան 
մի ջոց նե րը: 

Քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան ինք նա գի տակ ցու թյան 
բա ղադ րի չի ձևա վոր ման հա մար ռուս և 
ֆրան սի ա ցի ման կա վարժ նե րը հատ կա
պես առանձ նաց նում են « սո ցի ա լա կան կեն
սագրու թյուն ներ» գրե լու (կամ ան ձնա կան 
գոր ծե րի ու սում նա սիր ման) մե թո դը: Այս մե
թո դը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա
սի րե լու հա սա րա կա կան կյան քի սուբյեկ տիվ 
կող մե րը: Այն ֆիք սում է մար դու ան ձնա կան 
վե րա բեր մուն քը այն սո ցի ա լա կան գոր ծըն
թաց նե րին, սո ցի ալ− հո գե բա նա կան իրա
վի ճակ նե րին, որոն ցում վեր ջինս անուղ ղա
կի ո րեն կամ ուղ ղա կի ո րեն ներգ րավ ված է 
եղել: Տվյալ մե թո դի, տեխ նո լո գի այի ձևե րից 
են կոնկ րետ ուղղ վա ծու թյուն չու նե ցող հար
ցազ րույ ցը, հա րա զատ նե րի վկա յու թյուն նե
րը, տա րա տե սակ նա մա կագ րու թյուն նե րը, 
նկար նե րը, ինք նա կեն սագ րա կան դր վագ
նե րը, սե փա կան կյան քի մա սին գրա ռում
նե րը (սե փա կան կյան քի որոշ փու լե րի կամ 
ըն տա նի քի, հա րա զատ նե րից մե կի կյան քի 
մա սին): Կեն սագ րու թյան մե թո դի այս բո լոր 
ձևե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս տար բեր 
աս տի ճա նի խո րու թյու նից բա ցա հայ տե լու 
տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րին մի ա նա լու 
դեպ քում մար դու կյան քի փոր ձի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, այլ մարդ կանց հետ հա

մա տեղ կեն սա կեր պի պայ ման նե րում սե փա
կան կեն սա կան ու ժե րի յու րաց ման բնույ թը: 

Ա մե րի կյան ման կա վար ժու թյան մեջ քա
ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան ձևա
վոր ման մե թոդ ներն ըն դուն ված է բա ժա նել 
քա ղա քա ցի ա կան գի տակ ցու թյան և քա ղա
քա ցի ա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
մե թոդ նե րի և տար բե րել քա ղա քա ցի ա
կան կոմ պե տեն տու թյան ձևա վոր ման եր
կու խումբ` տե ղե կատ վա կան− բա նա վիճ ման 
(դա սա խո սու թյուն ներ, զրույց ներ, քն նար
կում ներ, խնդ րա հա րույց առա ջադ րանք
ներ, տե սագ րու թյուն նե րի դի տում, հա մա
կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում) 
և նյու թի ինք նու րույն ըն կալ ման մե թոդ ներ 
(ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րու մը դա սագր
քե րի, մե նագ րու թյուն նե րի, կեն սագ րու թյուն
նե րի, ինք նա կեն սագ րա կան նե րի, պատմ
վածք նե րի, էպոս նե րի ու սում նա սիր ման 
մի ջո ցով): Քա ղա քա ցի ա կան իրա վունք նե
րի ձևա վոր ման հա մար նա խա տես ված մե
թոդ ներն ուղղ ված են ին տե լեկ տո ւալ հմ
տու թյուն նե րի զար գաց մա նը (բա նա վե ճե րի 
մե թո դի, մտագրո հի, թա տե րա կա նաց ման, 
քա ղա քա կան տե ղե կատ վու թյան վեր լու
ծու թյան, մի ջազ գային մի ջո ցա ռում նե րի 
կազ մա կերպ ման, քա ղա քա կան խա ղե
րի մի ջո ցով) և գործ նա կան հմ տու թյուն ներ 
(սոց հար ցում նե րի ան ցկա ցում, աշ խա տանք 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րում, ման կա հա սակ իրա վա խախտ նե րի 
դա տա վա րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյուն, 
հա սա րա կա կան նա խագծե րի ստեղծ մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք, մաս նակ ցու թյուն 
դպրոց նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցին):

 Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան տար բեր 
մո տե ցում նե րը: Գիտ նա կան նե րի ու սում նա
սի րու թյուն նե րը փաս տում են, որ ան հրա
ժեշտ է սո վո րող նե րին նա խա պատ րա տել 
գի տա կից կյան քի և ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյան մեջ ապ րե լուն՝ ձևա վո րե լով քա
ղա քա ցի, որն ու նի քա ղա քա ցի ա կան դիր քո
րո շում և իրա վա կան գի տակ ցում (Մո րո զով 
Ս., 2008):

 Գիտ նա կան նե րը և ման կա վարժ− փոր
ձա գետ նե րը հան րակր թա կան դպ րոց նե րում 
առա ջար կում են կի րա ռել քա ղա քա ցի ա կան 
իրա վա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր
ման տար բեր մո դել ներ: Մի ջին և մաս նա գի
տա կան կր թու թյուն ստա նա լու ըն թաց քում 
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քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան ձևա
վո րու մը կապ վում է կոնկ րետ առար կա նե րի 
դա սա վանդ ման հետ: 

Ինչ պես ար դեն նշել էինք, սո վո րող նե րի 
մեջ քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման ար դյու նա վե տու թյու նը կախ
ված է ոչ թե առար կայի բո վան դա կու թյու
նից, այլ ու սուց ման և դաս տի ա րակ ման հա
մար ընտր ված մե թո դից, ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի այից (Գաս պա րյան Ա., 2013, 
2014, 2016, Աբ րա հա մյան Ն., 2014): Այս 
բո լոր ձևե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
տար բեր աս տի ճա նի խո րու թյու նից բա ցա
հայ տե լու տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րին 
մի ա նա լու դեպ քում մար դու կյան քի փոր ձի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
այլ մարդ կանց հետ հա մա տեղ կեն սա կեր պի 
պայ ման նե րում սե փա կան կեն սա կան ու ժե
րի յու րաց ման բնույ թը: 

Ե րե խա նե րի կող մից մշա կու թային ժա
ռան գու թյան և մշա կույթ նե րի փո խա ռու թյան 
ըն կալ ման խնդ րի հիմ քում ըն կած է ազ
գային և հա մա մարդ կային ներ դաշ նա կու
թյան հար ցե րի մշա կու մը: 

Էթ նո−մ շա կու թային սո վո րույթ նե
րի պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Ըստ տար բեր երկր նե րի կր թու թյան ար դի
ա կա նաց ման հայե ցա կար գե րի՝ կր թա կան 
հա մա կար գը պետք է ձևա վո րի ան ձանց, 
ով քեր ու նակ կլի նեն ապ րել ոչ մի այն քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և իրա վա կան 
պե տու թյան մեջ, այլև պատ րաստ կլի նեն 
լի ո վին կի րա ռել քա ղա քա ցի ա կան և քա
ղա քա կան իրա վունք նե րը: Մի ա ժա մա նակ, 
« քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն տու թյան» 
ֆե նո մե նի մա սին կու տակ ված գի տա− տե
սա կան գի տե լիք նե րի ֆոն դում փոք րա թիվ 
են հո գե բա նա կան և ման կա վար ժա կան 
հա մա լիր հե տա զո տու թյուն ներ, որոնք ու
սում նա սի րում են ազ գային մշա կու թային 
ավան դույթ նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու
թյուն նե րը (Կու լի կո վա Լ., 2012, Գավ րի լին 
Ա., 2016): 

Ե րե խա նե րի կող մից մշա կու թային ժա
ռան գու թյան և մշա կույթ նե րի փո խա ռու
թյան ըն կալ ման խնդ րի հիմ քում ըն կած է 
ազ գային և հա մա մարդ կային ներ դաշ նա
կու թյան հար ցե րի մշա կու մը, այն առ կա է 
տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա նային փի լի սո
փա նե րի, պատ մա բան նե րի, մշա կու թա

բան նե րի և ար վես տա գետ նե րի աշ խա
տանք նե րում: 

Ըստ Մ. Գևոր գյա նի (2016)՝ ազ գային 
մշա կույ թին նոր սե րունդ նե րին մեր ձեց
նե լը դառ նում է մեր ժա մա նակ նե րի ար դի 
ման կա վար ժա կան խն դիր, քա նի որ յու
րա քան չյուր ազգ ոչ մի այն պահ պա նում է 
պատ մա կա նո րեն եկած դաս տի ա րակ ման 
ավան դույթ նե րը, այլև ձգ տում է ապա գա յում 
դրանք փո խան ցել հա ջորդ սե րունդ նե րին` 
ազ գային դի մա գիծն ու ինք նու թյու նը չկորց
նե լու նպա տա կով:

 Սո վո րող նե րի քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե
տեն տու թյան ձևա վոր ման մեջ էթ նո−մ շա
կու թային սո վո րույթ նե րի պո տեն ցի ալ հնա
րա վո րու թյուն նե րը և վեր ջի նիս ռե սուրս նե րի 
ոչ բա վա րար ար դի ա կա նու թյու նը ուղղ ված է 
աշա կեր տի քա ղա քա ցի ա կա նաց ման որա կի 
բարձ րաց մա նը:

 Նոր կր թա կան պա րա դիգ մի ան ցմամբ, 
որ տեղ առաջ նայ նու թյու նը տր վում է սո
վո րո ղի մեջ քա ղա քա ցի ա կան կոմ պե տեն
տու թյան ձևա վոր մա նը, որն ապա հո վում է 
վեր ջի նիս իմաս տա լի և պա տաս խա նա տու 
հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը, բա րո
յա կան քա ղա քա կան դիր քո րո շու մը և քա
ղա քա ցի ա կան պար տա վո րու թյուն ներն 
իրա կա նաց նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը՝ 
որ պես հա սա րա կու թյան լի ար ժեք ան դամ: 

Եզ րա կա ցու թյուն: Քա ղա քա ցի ա կան 
կոմ պե տեն տու թյան ձևա վոր ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է նախ ձևա վո րել կա րո ղու
թյուն ներ և՛ սո վո րող նե րի, և՛ ման կա վարժ նե
րի մեջ, որոնք կյան քի տար բեր պայ ման նե
րում կկա րո ղա նան՝ 

• ու սուց ման (ի նք նակր թու թյան) տար
բեր իրա վի ճակ նե րում որո շում կա յաց նել, 

• հաս կա նալ իրա վի ճակ նե րը և խն դիր
նե րը, բա ցա հայ տել և նա խա ձեռ նել լու ծում
ներ, 

• ի րա կա նաց նել իրա վի ճա կի կա ռա վա
րում ճգ նա ժա մի և ռիս կի պայ ման նե րում,

•  կա տա րել նպա տա կային և պա տաս
խա նա տու գոր ծո ղու թյուն ներ, 

• ա ռա ջադ րանք նե րի ու սում նա սի րու
թյան ժա մա նակ՝ զար գաց նել կրե ա տիվ 
մտա ծո ղու թյու նը և քն նա դա տա կան մտա ծո
ղու թյան ձևա կերպ ման ու նա կու թյու նը:
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Г РАЖ ДАНС КАЯ КОМ ПЕ ТЕНТ НОСТЬ ФОР МИ РУ ЕТ СЯ ИЗ ШКО ЛЫ 
А. ГАС ПА РЯН, Г. ПО ГО СЯН, А. ГАВ РИ ЛИН

С тат ья пос вя ще на це ле нап рав лен но– но во му ком по нен ту об ра зо ва тель но го кон тен та – 
внед ре нию граж данс кой ком пе тен ци и. По те ме изу че ны ра бо ты исс ле до ва те лей из раз ных 
ст ран. Про а на ли зи ро ва на ак ту аль ность проб ле мы, те ку щая си ту а ци я, ме то ды ре а ли за ции и 
не об хо ди мость внед ре ния но вых ме то дов.

CIVIL COMPETENCE IS FORMED FROM SCHOOL
A. GASPARYAN, G. POGHOSYAN, A. GAVRILIN

The article is aimed at the targeted new component of education content – the input of civil 
competence. The works of researchers from different countries have been studied related to the 
theme. The actuality of the problem, the current situation, the methods of the implementation and 
the need to introduce new ones have been analyzed.
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ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

АС МИК САР КИ СЯН 

И ЗУ ЧЕ НИЕ ПРАК ТИ КИ ВОС ПИ ТА НИЯ 
СА МО ОБС ЛУ ЖИ ВА НИЯ У ДЕ ТЕЙ С ЛЕГ КОЙ И 

УМЕ РЕН НОЙ СТЕ ПЕН ЬЮ УМСТ ВЕН НОЙ 
ОТС ТА ЛОС ТИ В УС ЛО ВИ ЯХ ШКОЛЬ НО ГО ОБУ ЧЕ НИ Я 

Из вест но, что на уч ный по иск пост ро е
ния той или иной пе да го ги чес кой сис те мы 
или мо де ли не воз мож ны без изу че ния и ана
ли за прак ти ки ор га ни за ции и про ве де ния 
этой ра бо ты (В.И. Лу бовс кий, М.С. Певз нер, 
1963; М.И Кузь минс кая 1977; В.А. Бе ло ва, 
Г.И. Бе ло зе ро ва 2002, В. В. Де нис ки на, 2015 
и др.). По э то му раз нос то рон нее изу че ние 
прак ти ки вос пи та ния и раз ви тия уме ний и 
на вы ков са мо обс лу жи ва ния у умст вен но отс
та лых школь ни ков име ет важ ное зна че ни е. 
Учи ты вая вы ше из ло жен ное нас то я щим исс
ле до ва ни ем мы, преж де все го, ст ре ми лись 
вы яс нить:

• п ро во дить ся ли в об ще об ра зо ва тель
ной шко ле (с пе ци аль ной  вс по мо га тель ной, 
ин тегрa тив ной и мас со вой) пла но мер ная ра
бо та по вос пи та нию и раз ви тию уме ний и 
на вы ков са мо обс лу жи ва ния у умст вен но отс
та лых де тей на чаль ных клас сов;

•  как бы оце ни ли пос та нов ку этой ра бо
ты учи те ля и вос пи та те ли этих школ;

•  ког да в ос нов ном про во дит ся пе да го
ги чес кая ра бо та по вос пи та нию са мо обс лу
жи ва ния у этих де тей: на учеб ных за ня ти ях, 
во внек ласс ное вре мя, на боль ших пе ре ме
нах и т.д.

• п ро во дят ся ли в на чаль ных клас сах 
оцен ка уров ня раз ви тия са мо обс лу жи ва ни  у 
уча щих ся;

•  расс мат ри ва ют ся ли воп ро сы по вос
пи та нию уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва
ния у уча щих ся на чаль ных клас сов на пе да
го ги чес ких со ве тах шко лы;

Д ля изу че ния этих и дру гих по доб ных 
воп ро сов, свя зан ных с пос та нов кой ра бо ты 
по раз ви тию на вы ков са мо обс лу жи ва ния у 

умст вен но отс та лых млад ших школь ни ков 
на ми про ве де ны наб лю де ни я, бе се ды, оп
рос и ан ке ти ро ва ние учи те лей и вос пи та те
лей спе ци аль ной (вс по мо га тель ной) шко лах 
NN 5, 6, 12, 17, ин тег ра тив ной NN 27, 100, 
160, 176 и мас со вой шко лы N 25, 67, 130 
г. Е ре ва на. Эти исс ле до ва ния вк лю ча ли оз
на ком ле ние с пос та нов кой всей учеб ной и 
внек лас со вой ра бо ты в расс мат ри ва е мых ти
пах школ, изу че ние и ана лиз не пос редст вен
но го опы та учи те лей и вос пи та те лей в раз ви
тии уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния у 
уча щих ся на чаль ных клас сов, име ю щих лег
кую и име рен ную сте пень умст вен ной отс та
лос ти. В исс ле до ва нии при ня ли учас тие 182 
учи те лей и вос пи та те лей: 118ин тег ра тив ной 
и мас со вой шко лы и 64 спе ци аь ной (вс по мо
га тель ной).

П ро ве ден ное исс ле до ва ние убе ди тель но 
сви де тельст ву ет,ч то вос пи та ние и раз ви тие 
уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ни я, как 
пер во на чаль ная сту пень тру до во го вос пи та
ния умст вен но отс та лых млад ших школь ни
ков, яв ля ет ся весь ма важ ной, те о ре ти чес ки, 
прак ти чес ки и со ци аль но зна чи мой. Об этом 
сви де тельст ву ют выс ка зы ва ния са мих учи те
лей и вос пи та те лей спе ци аль ной (вс по мо га
тель ной), ин тег ра тив ной и мас со вой шко лы. 
С дру гой сто ро ныболь шинст во оп ро шен
ных отк ро вен но приз на ют сла бую пос та нов
ку этой ра бо ты в ука зан ных ти пах школ. Это 
подт верж да ют и на ши наб лю де ни я, бе се ды, 
оп рос учи те лей и ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния 
(табл.1).
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 Таб ли ца 1
 Ре зуль та ты изу че ния пос та нов ки ра бо ты в расс мат ри ва е мых ти пах школ по вос пи та нию и 

раз ви тию уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния у уча щих ся с лег кой и име рен ной сте пен ью 
умст вен ной отс та лос ти.

И зу ча е мы е 
 Воп ро сы

У чи те ля и вос пи та
те ли спе ци аль ной 

шко лы n = 64 
У чи те ля ин тег ра

тив ной и мас со вой 
шко лы
n = 118

П ро во ди мая ра бо та

Сис те ма ти
чес ки

Отс лу чая к 
слу ча ю

Не про во
дит ся

n % n % n %

П ро во дит ся ли в шко ле 
пла но мер ная ра бо та по 

вос пи та нию са мо обс лу жи
ва ния у умст вен но отс та
лых млад ших школь ни ков

У чи те ля и ивос пи та те
ли спе ци аль ной (вс по
мо га тель ной) шко лы

7 10.9 34 53.1 23 35.9

У чи те ля ин тег ра тив
ной и мас со вой шко лы – – 19 16.1 99 83.9

О буж да ют ся ли воп ро сы 
по вос пи тан ию са мо обс
лу жи ва ния у умст вен но 

отс та лых де тей на пе да го
ги чес ких со ве тах шко лы

У чи те ля и вос пи та те ли 
спе ци аль ной (вс по мо

га тель ной)
– – 9 14.1 55 85.9

У чи те ля ин тег ра тив
ной и мас со вой шко лы – – – – 118 100

Наз на ча ют ся ли умс т вен
но отс та лые уча щи е ся 
де жур ны ми по клас су 

У чи те ля и
 вос пи та те ли спе ци аль
ной (вс по мо га тель ной) 

шко лы

47 73.4 17 26.6 – –

У чи те ля ин тег ра тив
ной и мас со вой шко лы – – 11 9.3 107 90.7

П ро во дит ся ли в клас се 
оцен ка уров ня раз ви тия 

са мо обс лу жи ва ния у умст
вен но отс та лых млад ших 

школь ни ков

У чи те ля и вос пи та те ли 
спе ци аль ной (вс по мо

га тель ной) шко лы
– – 14 21.9 50 78.1

У чи те ля ин тег ра тив
ной и мас со вой шко лы – – – – 118 100

Ус та нов ле но, что во всех расс мат ри ва е
мых ти пах школ поч ти не про во дит ся пла но
мер ная и пос ле до ва тель ная ра бо та по вос пи
та нию уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния 
у умст вен но отс та лых уча щих ся на чаль ных 
клас сов лег кой и име рен ной сте пен ью умст
вен ной отс та лос ти..Так, в спе ци аль ной (вс
по мо га тель ной) шко ле толь ко 10.9% учи те
лей и вос пи та те лей сис те ма ти чес ки про во дят 

эту ра бо ту, 53.1%  от слу чая к слу ча ю, а 
35.9% пе да го гов сов сем не про во дят эту ра
бо ту с деть ми. В ин тег ра тив ной и мас со вой 
шко ле эта кар ти на ме нее вы ра же на. Здесь 
83.9% учи те лей це ле нап рав лен но не обу ча
ют де тей с лег кой и име рен ной сте пен ью 
умст вен ной отс та лос ти уме ни ям и на вы кам 
са мо обс лу жи ва ни я, а 16.1% про во дят ее от 
слу чая к слу ча ю. 
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В бе се де с учи те ля ми и вос пи та те ля ми 
этих школ вы яс ни лось, что вос пи та ние уме
ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния и зак реп
ле ние при об ре тен но го опы та у уча щих ся 
про во дит ся, в ос нов ном, на уро ках тех но
ло ги и, фи зи чес кой куль ту ры и при под го
тов ке до маш них за да ний. Но эта ра бо та не 
но сит пос ле до ва тель ный ха рак тер, осо бен но 
в ин тег ра тив ной и мас со вой шко ле. Сре ди 
ос нов ных при чин та ко го по ло же ния они вы
де ли ли: 

1. от сутст вие со от ветст ву ю щих прог
рамм, ме то ди чес ких раз ра бо ток и пе да го
ги чес ких ре ко мен да ций для учи те лей и вос
пи та те лей расс мат ри ва е мых ти пов школ для 
ор га ни за ции и про ве де нии ра бот по вос пи
та нию и раз ви тию куль тур ноги ги е ни чес ких, 
хо зяйст вен нобы то вых и дру гих ви дов са мо
обс лу жи ва ния у умст вен но отс та лых млад
ших школь ни ков с лег кой и име рен ной сте
пен ью умст вен ной отс та лос ти; 

2. от сутст вие спе ци аль ных ка би не тов, 
наг ляд ных по со бий, ин вен та ря и обо ру до ва
ния не об хо ди мо го при обу че нии уме ни ям и 
на вы кам са мо обс лу жи ва ни я. В сва зи с чем, 
да же от дель но про во ди мые за ня тия но сят 
лишь те о ре ти чес кий, ре ко мен да ци он ный ха
рак тер, без прак ти чес ко го зак реп ле ния это
го ма те ри а ла. По э то му, та кие за ня тия бы ва
ют не ин те рес ны ми и не эф фек тив ны ми как 
для са мих де тей, так и учи те лей, ко то рые их 
про во дят.

3. от сутст вие раз ъяс ни тель ной ра бо
ты сре ди уча щих ся о важ нос ти вос пи та ния 
и раз ви тия уме ний и на вы ков са мо обс лу жи
ва ния у дан но го к он тин ген та де тей на чаль
ных клас сов, осо бен но в ин тег ра тив ной и 
мас со вой шко лах. Так, ес ли в спе ци аль ной 
(вс по мо га тель ной) шко ле по дан ным 81,2% 
оп ро шен ных этой ра бо те уде ля ет ся оп ре
де лен ное вни ма ни е, то в ин тег ра тив ной и 
мас со вой шко ле сре ди этих уча щих ся поч ти 
не про во дит ся раз ъяс ни тель ная ра бо та сре
ди уче ни ков о зна че нии раз ви тия са мо обс
лу жи ва ния в сис те ме под го тов ки этих де тей 
к са мос то я тель ной жиз ни и тру ду. Об этом 
сви де тельст ву ют выс ка зы ва ния всех 118 оп
ро шен ных учи те лей этих об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний.

4. а на лиз про то ко лов за се да ний пред
мет ных ме то ди чес ких ко мис сий и пе да го
ги чес ких со ве тов спе ци аль ной (вс по мо га
тель ной), ин тег ра тив ной и мас со вой школ, 
бе се ды с учи те ля ми и вос пи та те ля ми по ка
за ли, что воп ро сы вос пи та ния и раз ви тия 
са мо обс лу жи ва ния у умст вен но отс та лых 
уча щих ся поч ти не об суж да ют ся на пе да го
ги чес ких со ве тах шко лы,п ред мет ных ме то
ди чес ких об ье ди не ни ях, ро ди тельс ких ко ми
те тах школ.

5. от сутст вие межп ред мет ных свя зей 
по вос пи та ни ю, раз ви тию и зак реп ле нию 
уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния у уча
щих ся на чаль ных клас сов име ю щих лег кой и 
име рен ной сте пен ью умст вен ной отс та лос ти, 
осо бен но та ких школь ных пред ме тов, как 
тех но ло ги я, при ро до ве де ни е, фи зи чес кая 
куль ту ра, ри со ва ние и др.

6. от сутст вие спе ци аль ных ме роп ри я
тий (се ми на ров, круг лых сто лов, об мен опы
том и т.д.) для учи те лей и вос пи та те лей спе
ци аль ной (вс по мо га тель ной), ин тег ра тив ной 
и мас со вой шко лы, нап рав лен ных на фор ми
ро ва ние и раз ви тие у них те о ре ти чес ких зна
ний и прак ти чес кий уме нийв ор га ни за ции и 
про ве де нии ра бот по вос пи та нию са мо обс
лу жи ва ния у млад ших школь ни ков лег кой и 
име рен ной сте пен ью умст вен ной отс та лос ти.

 На ши наб лю де ния и бе се ды с учи те ля ми 
и вос пи та те ля ми расс мат ри ва е мых об ра зо ва
тель ных уч реж де ний так же сви де тельст ву ют, 
что в боль шинст ве слу ча ев уча щи е ся с лег
кой и име рен ной сте пен ью умст вен ной отс
та лос ти на чаль ных клас сов, поч ти не прив
ле ка ют ся к са мос то я тель но му вы пол не нию 
хо зяйст вен нобы то вых за да ний или по ру че
ний. Так, ес ли в спе ци аль ной (вс по мо га тель
ной) шко ле это му воп ро су уде ля ет ся оп ре де
лен ное вни ма ние и этих де тей прив ле ка ют к 
раз лич ным ви дам са мос то я тель ной ра бо ты, 
с про яв ле ни ем эле мен тов са мо обс лу жи ва
ни я, то в ин тег ра тив ной и мас со вой шко ле 
этим де тям “не до ве ря ют” са мос то я тель ное 
вы пол не ние мно гих тру до вых по ру че ний и 
за да ний: быть де жур ным в клас се, от нес ти 
или при нес ти чтони будь, по мочь дру гим и 
т.д. (рис 1).
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Рис.1  По ка за те ли прив ле че ния 
уча щих ся с лег кой и име рен ной те пен ью 
умст вен ной отс та лос ти на чаль ных клас сов 

Из ри сун ка вид но, что в спе ци аль ной 
(вс по мо га тель ной) шко ле де ти с лег кой и 
име рен ной те пен ью умст вен ной отс та лос ти 
поч ти сис те ма ти че ки прив ле ка ют ся к вы пол
не нию де журст ва в клас се, об этом сви де
тельст ву ют 73.4% оп ро шен ных учи те лей и 
вос пи та те лей этих школ. В ин тег ра тив ной 
шко ле, по дан ным 90.7% учи те лей, та ким 
уча щим ся на чаль ных клас сов не по ру ча ют 
де журст во в клас се. Это, ес тест вен но, от ри
ца тель но ска зы ва ет ся на раз ви тие са мос то я
тель нос ти этих де тей и фор ми ро ва нию мно
гих лич ност ных ка честв.

 Наб лю де ни ем, бе се да ми и ан ке ти ро ва
ни ем так же ус та нов ле но, что в расс мат ри
ва е мых об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях не 
ор га ни зу ют ся спе ци аль ные ме роп ри я ти я, 
нап рав лен ные на изу че ние и оп ре де ле ние 
уров ня раз ви тия уме ний и на вы ков са мо обс
лу жи ва ния у уча щих ся с лег кой и име рен ной 
те пен ью умст вен ной отс та лос ти, вы яв ле ния 
луч ших уче ни ков в этой сфе ре, под ве де ние 
учеб но го го да по дос ти же нию ре зуль та тов в 

раз лич ных сфе рах са мо обс лу жи ва ния и т.д.
 Так, ес ли в ин тег ра тив ной и мас со вой 

шко лах по доб ные ра бо ты не про во дят ся 
сов сем, о чем сви де тельст ву ют выс ка зы ва
ния всех оп ро шен ных учи те лей, то в спе ци
аль ной (вс по мо га тель ной) шко ле, по дан ным 
89.1% учи те лей и вос пи та те лей эта ра бо та 
про во дит ся от слу чая к слу ча ю: оп ре де ля
ют ся луч шие и отс та ю щие в клас се уче ни ки 
по раз ви тию на вы ков са мо обс лу жи ва ни я, в 
кон це учеб но го го да про во дит ся оцен ка дос
тиг ну тых ре зуль та тов в этой сфе ре и т.д.

От ме чая важ ность исс ле ду е мой проб ле
мы, и, вмес те с тем не дос та точ ную ее те о ре
ти чес кую и прак ти чес кую раз ра бо тан ность, 
сла бую пос та нов ку ра бо ты по вос пи та нию 
уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния у умст
вен но отс та лых уча щих ся в расс мат ри ва е мых 
ти пах школ, важ но бы ло так же оп ре де лить 
мне ние оп ро шен ных учи те ле йи вос пи та те
лей о не об хо ди мос ти вве де ния в прог рам му 
пред ме та “Тех но ло ги я” раз де ла “са мо обс лу
жи ва ни е”.Оп рос и ан ке ти ро ва ние по ка за ли, 
что из 118 оп ро шен ных учи те лей ин тег ра тив
ной и мас со вой школ толь ко 7 (5.9%) не счи
та ли столь важ ным ре ше ние это го воп ро са, 
19 (16.1%) – не мог ли пра виль но со ри ен ти
ро вать ся в об суж да е мом воп ро се, тог да как 
по дав ля ю щее боль шинст во (78.0%) рес пон
ден тов одоб ри ли раз ра бот ку спе ци аль но го 
раз де ла “Са мо обс лу жи ва ни е” и вк лю чи ли 
его в школь ный пред мет ‘’ Тех но ло ги я”. Учи
те ли и вос пи та те ли спе ци аль ной (вс по мо га
тель ной) шко лы еди но душ но под дер жа ли 
это пред ло же ни е.

 Важ но от ме тить, что по дав ля ю щее боль
шинст во (89.4%) учи те лей и вос пи та те лей 
расс мат ри ва е мых об ра зо ва тель ных уч реж
де ний, отк ро вен но приз на вая сла бую пос та
нов ку ра бот по вос пи та нию са мо обс лу жи ва
ния у уча щих ся на чаль ных клас сов с лег кой 
и име рен ной те пен ью умст вен ной отс та лос
ти, выс ка за лись за не об хо ди мость ее со вер
шенст во ва ни я. Сре ди ос нов ных нап рав ле
ний этих пре об ра зо ва ний они вы де ли ли:

•  раз ра бот ку при мер ной прог рам мы са
мо обс лу жи ва ния для этих уча щих ся IIV клас
сов;

•  соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для ор
га ни за ции и про ве де ния этой
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 ра бо ты: спе ци аль но обо ру до ван ный ка
би нет, не об хо ди мый ин вен тарь и обо ру до ва
ние и т.д.

•  раз ра бот ку на уч номе то ди чес кой ли те
ра ту ры и прак ти чес ких ре ко мен да ций

д ля учи те лей и вос пи та те лей по вос пи та
нию и раз ви тию уме ний и на вы ков са мо обс
лу жи ва ние у та ких де тей млад ше го школь но
го воз рас та;

• п ро ве де ние ме роп ри я тий по по вы ше
нию уров ня те о ре ти чес ких зна ний и 

п рак ти чес ких уме ний учи те лей и вос пи та
те лей для ор га ни за ции эф фек тив ной ра бо ты 
с умст вен но отс та лы ми млад ши ми школь ни
ка ми по раз ви тию у них уме ний и на вы ков 
са мо обс лу жи ва ни я.

И так, про ве ден ное исс ле до ва ни е, оз на
ком ле ние и изу че ние опы та ра бо ты спе ци
аль ной (вс по мо га тель ной), ин тег ра тив ной и 
мас со вой школ по вос пи та нию и раз ви тию 
уме ний и на вы ков са мо обс лу жи ва ния у млад
ших школь ни ков с лег кой и име рен ной те
пен ью умст вен ной отс та лос ти по ка за ли, что 
пос та нов ка и ор га ни за ция всей этой ра бо ты 
в этих ти пах школ же ла ет луч ше го. От сутст
вие при мер ной прог рам мы по са мо обс лу жи

ва ни ю, спе ци аль но ос на щен ных ка би не тов, 
ме то ди чес кой ли те ра ту ры в по мощь учи те
лям и вос пи та те лям, не дос та точ ная ин фор
ми ро ван ность пе да го гов в расс мат ри ва е мых 
воп ро сах, сла бая их прак ти чес кая под го тов
ка при ве ли к то му, что умст вен но отс та лые 
уча щи е ся на чаль ных клас сов не по лу ча ют 
со от ветст ву ю щих те о ре ти чес ких зна ний и 
прак ти чес ких уме ний, и на вы ков в са мо
обс лу жи ва ни и. Они прак ти чес ки не вла де
ют мно ги ми куль тур ноги ги е ни чес ки ми, хо
зяйст вен нобы то вы ми на вы ка ми, уме ни ем 
обс лу жить се бя за сто лом во вре мя еды, 
ори ен ти ров ки в прост ранст ве и во вре ме
ни и дру ги ми жиз нен но важ ны ми на вы ка ми 
са мо обс лу жи ва ни я, нап рав лен ные на под го
тов ку их к са мос то я тель ной жиз ни.

 На ря ду со ска зан ным чет ко обоз на ча лись 
не ре шен ные проб ле мы и на ме че ны ос нов
ные нап рав ле ния со вер шенст во ва ния пос та
нов ки ра бо ты во всех расс мат ри ва е мых ти
пах школ по вос пи та нию и раз ви тию уме ний 
и на вы ков са мо обс лу жи ва ния у де тей лег кой 
и име рен ной те пен ью умст вен ной отс та лос
ти млад ше го школь но го воз рас та.
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ՀԱՏՈՒԿ, ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հոդվածում ներկայացված են հատուկ, ներառական և զանգվածային դպրոցական 
ուսուցման պայմաններում մտավոր հետամնաց երեխաների ինքնասպասարկման 
հմտությունների և կարողությունների դաստիարակման պրակտիկայի ուսումնասիրման 
արդյունքները: Բացահայտվում են այդ աշխատանքների թերությունները, և նշվում են 
դրանց լուծման ուղիները:
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STUDY OF PRACTICE OF EDUCATION OF SELF-CARE SKILLS OF CHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION IN THE SETTINGS OF SPECIAL,INCLUSIVE AND ORDINARY 

SCHOOLS
A. SARKISYAN

In the article are presented the results of study of works aimed at abilities and skills of self
care of mentally retarded primary and inclusive school children.

Here are disclosed the gaps of woks and defined the ways of their solution.
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ի ԳՈՐ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ 
Ա ՆԱ ՀԻՏ ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ՓՈԽ ՆԵՐ ԳՈՐ ԾՈՒՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐՆ Ի ՐԱ ՆԻ 

Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
«Ին տե րակ տիվ» եզ րույ թը, ո րը հայե րե

նում ու նի « փոխ ներ գոր ծուն» հա մար ժե քը, 
ծա գում է ան գլե րեն «interact» («inter» − 
« փո խա դարձ», «act» − « գոր ծել») բա ռե րից: 
Ար դի փու լում հայե րեն ու սում նա մե թո դա
կան գրա կա նու թյան մեջ եր կու եզ րույ թը հա
վա սա րա պես կի րա ռե լի են: Սույն հոդ վա ծում 
մենք նա խա պատ վու թյու նը տա լիս ե նք հայե
րեն հա մար ժե քին: 

Անգ լե րե նի ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը հա
մընկ նում է ի նչ −որ ա ռու մով հա ղոր դակ ցա
կան քե րա կա նու թյան ձևա վոր ման ժա մա
նա կաշր ջա նի հետ: Կար ևոր է այն, որ թե՛ 
հա ղոր դակ ցա կան քե րա կա նու թյան, թե՛ քե
րա կա նու թյան ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րի հիմ քում ըն կած են կա ռու ցո ղա
կան− հու մա նիս տա կան ման կա վար ժու թյան, 
ի նչ պես նաև ճա նա չո ղա կան հո գե բա նու
թյան սկզ բունք նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ 
քե րա կա նա կան նվա զա գույ նի ներ մու ծու մը 
տե ղի է ու նե նում ին դուկ տիվ ե ղա նա կով: 
Ը նդ ո րում՝ քե րա կա նու թյան շր ջա նակ նե
րում ձևի, նշա նա կու թյան և գոր ծա ծու թյան 
հա րա բե րակ ցու թյու նը լուծ վում է վեր ջի նիս 
օգ տին: Այ սինքն՝ ա ռաջ նային է դառ նում 
քե րա կա նա կան եր ևույ թի, կա ռույ ցի գոր ծա
ծու թյան ու սուց ման հիմ նախն դի րը: Շեշ տը 
դր վում է տվյալ քե րա կա նա կան կա նո նը լու
սա բա նող օ րի նակ նե րի ին տեն սիվ ներ մուծ
ման վրա: Ու սուց ման ա վար տա կան փու լում 
քե րա կա նու թյու նը յու րաց վում է հա ղոր դակ
ցա կան ո ւղղ վա ծու թյան վար ժանք նե րով 
(Dkhissi 2014, 145−153): 

Նա խորդ դա րի 70−80 −ա կան թվա կան

նե րին իր հաղ թար շա վը սկ սեց հա ղոր դակ
ցա կան մո տե ցու մը: Այն նա խորդ մե թոդ նե
րից տար բեր վում է նրա նով, որ շեշ տը դրեց 
ոչ թե ձևի, այլ նշա նա կու թյան վրա, ո րն էլ 
նպաս տեց յու րաց ման տե սու թյուն նե րի զար
գաց մա նը: Ը ստ Կապ լա նի և Բալ դաու ֆի՝ 
հիմ նո վին փոխ վել մե թոդ նե րի, ու սուց ման 
նյու թե րի, ծրագ րե րի ը նտ րու թյան քա ղա քա
կա նու թյու նը (Kaplan and Baldauf 2005): 

Ա ռա ջին պլան մղ վեց քե րա կա նու թյան 
բա ցա հայտ ման կամ հայտ նա գործ ման մո
տե ցու մը: Դա են թադ րում է ոչ մի այն քե րա
կա նա կան եր ևույթ նե րի լու սա բա նում, այլև 
վեր լու ծու թյուն: Ը ստ այդ մո տեց ման՝ զար
գաց նե լով ի րենց վեր լու ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը՝ սո վո րող նե րը 
կա րո ղա նում են հաս կա նալ և հայտ նա գոր
ծել քե րա կա նա կան կա նոն նե րը: Քե րա կա
նու թյու նը դառ նում է ոչ մի այն ու սում նա սի
րու թյան, այլև հա ղոր դակ ցու թյան ա ռար կա 
և շար ժիչ ո ւժ: Հա ղոր դակ ցա կան մո տեց ման 
շր ջա նակ նե րում ա ռա ջին պլան է մղ վում քե
րա կա նա կան կա ռույց նե րի կի րառ ման սա
հու նու թյան և ճշգր տու թյան հիմ նախն դի րը: 
Կար ևոր վում է նաև այն, թե ի նչ դեր է խա
ղում քե րա կա նու թյան ի մա ցու թյու նը այլ լեզ
վա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման գոր
ծում: Այդ փու լում մե թո դիստ նե րը սկ սե ցին 
վեր լու ծել քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րը խո
սակ ցա կան ան գլե րե նի ու սուց ման տե սան
կյու նից: 

Հա ղոր դակ ցա կան քե րա կա նու թյան 
հայե ցա կար գի ձևա վոր մա նը նպաս տեց 
նաև կոմ պե տեն տային մո տե ցու մը: Խն դիր է 
դրվում սո վո րող նե րի ա ռաջ ոչ մի այն գի տե
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նալ օ տար լե զուն, այլև այն գոր ծա ծել ի րենց 
ակ տիվ խոս քում (Nunan 1988, 34): 

Ընդ հա նուր առ մամբ, քե րա կա նու թյան 
ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի 
ձևա վոր ման հիմ քում ըն կած են քե րա կա
նա կան− թարգ մա նա կան, ու ղիղ, լսո ղա
կան− լեզ վա կան, բա նա վոր −ի րադ րային, 
ճա նա չո ղա կան, հու զազ գա յա կան– հու մա
նիս տա կան, փոխ հա տու ցող և հա ղո րդակ
ցա կան մո տե ցում նե րը (Celce−Murcia 2001): 
Քե րա կա նու թյան ու սուց ման հա ղոր դակ
ցա կան− փոխ ներ գոր ծուն մո տե ցում նե րի 
ձևա վո րու մը սկիզբ դրեց մե խա նի կա կան, 
են թա տեքս տային, հա ղոր դակ ցա կան գոր
ծու նե ու թյան մո դել նե րի ներ մուծ մա նը: 

Օ տար լեզ վի քե րա կա նու թյան ու սուց ման 
փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի կի րառ ման գոր
ծըն թա ցում շո շա փե լի դե րա կա տա րու թյուն 
ու նի ման կա վար ժա կան քե րա կա նու թյու նը, 
ո րը ը ստ Քե քի և Կի մի՝ « հե տա զո տու թյան 
ո լորտ է, ո րը վե րա բե րում է քե րա կա նու թյան 
ար դյու նա վետ ու սուց մա նը և ու սում նա ռու
թյա նը ե րկ րորդ լեզ վի ու սուց ման դա սա րա
նում կամ լսա րա նում» (Keck and Kim 2014: 1): 
Նույն հե ղի նակ նե րը ման կա վար ժա կան 
քե րա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում ա ռանձ
նաց նում են ե րեք ո լորտ՝ ե րկ րորդ լեզ վի յու
րաց ման, ե րկ րորդ լեզ վի ու սուց ման և նկա
րագ րու թյան ո լորտ նե րը: 

Երկ րորդ լեզ վի քե րա կա նու թյան ու սուց
ման փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի մշակ ման 
գոր ծըն թա ցում վճ ռո րոշ դեր է խա ղում կա
ռու ցո ղա կան ու սուց ման տե սու թյուն նե րը, 
ո րոնք ա րժ ևո րում են «ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, սո վո րող նե
րի ի նք նա վա րու թյու նը, ստեղ ծա րա րու թյու
նը, ռեֆ լեք սիվ մտա ծո ղու թյու նը և ակ տիվ 
ներգրավ վա ծու թյու նը» (Ping Wang 2011: 
274):

Ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի այն, 
որ ը ստ կա ռու ցո ղա կան ման կա վար ժու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ « լե զու սո վո րող նե րը 
պետք է կա ռու ցեն նշա նա կու թյու նը և ոչ թե 
ա ռանց գի տակ ցե լու կրկ նեն և սո վո րեն այն, 
ի նչ որ մա տուց վում է որ պես ի մաստ ու նե ցող 
և ճիշտ ու սուց ման մի ա վոր» (Moore and Han
sen 2012: 8): 

Անգ լե րե նի ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րի դա սա կարգ ման հա մա տեքս
տում ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ու սուց ման 

հիմ նա կան մո դել նե րը, ո րոնք դա սա կարգ
վում են որ պես պա սիվ (է քստ րաակ տիվ ռե
ժիմ), ակ տիվ (ի նտ րաակ տիվ ռե ժիմ), ի նտ
րե րակ տիվ (ին տե րակ տիվ ռե ժիմ): 

Ակն հայտ է, որ սույն հե տա զո տու թյան 
տե սան կյու նից ա ռա ջին պլան է մղ վում ին
տե րակ տիվ մո դե լը, ո րը են թադ րում է նա
խագ ծել և ստեղ ծել ու սուց ման այն պի սի 
պայ ման ներ, ո րոնց առ կա յու թյամբ սո վո
րող ներն ակ տի վո րեն փոխ գոր ծակ ցում են: 
Փոխ ներ գոր ծուն ու սուց ման կազ մա կեր պու
մը են թադ րում է լեզ վա կիր նե րին բնո րոշ 
ի րա կան խոս քային ի րադ րու թյուն նե րի մո
դե լա վո րում, դե րային խա ղե րի կի րա ռում, 
ի րադ րային, ի նք նա բե րա կան հար ցադ րում
նե րի գոր ծա ծում, քե րա կա նա կան եր ևույթ
նե րի ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյուն, ո րոնք 
ա պա հո վում են սո վո րող նե րի ակ տիվ մաս
նակ ցու թյու նը և ներգ րավ վա ծու թյու նը: Քե
րա կա նու թյան ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն 
մո դե լը են թադ րում է գոր ծա ծել հա մա պա
տաս խան տեխ նո լո գի ա ներ և մե թոդ ներ: Այդ 
մե թոդ նե րի դա սա կարգ ման բնու թագ րիչ նե
րը վեր լու ծե լիս բա ցա հայտ վում են դրանց 
մե թո դա բա նա կան հիմ քե րը: Ի նչ պես ար դեն 
նշ վեց, նրանց հիմ քում ըն կած են կա ռու ցո
ղա կան− հու մա նիս տա կան տե սու թյուն նե րը: 

Թե՛ մե թո դա բան նե րի հա մար դժ վա
րու թյուն է ներ կա յաց նում փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րի խո սու թային կամ տրա մա խո
սա կան հիմ քե րի մա սին քն նար կում նե
րը (Celce−Murcia, M., & Olshtain, E. 2005: 
729−742): Բա խի կար ծի քով՝ խո սու թային 
վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս հաշ վի առ նե լու ան հատ նե րի ու սում նա
ռու թյան ո ճե րը, ռազ մա վա րու թյուն նե րը, 
դա սա րա նային մշա կույ թը (դր դա պատ ճա
ռը, դպ րո ցա կան մի ջա վայ րը), տե ղա կան 
մշա կույ թը (տա րա ծաշր ջա նային տար բե
րու թյուն նե րը, ու սու ցիչ նե րի և ա շա կերտ նե
րի կար գա վի ճա կը հա մայ քում) և ազ գային 
մշա կույ թը (քա ղա քա կա նու թյու նը, կրո նը) 
(Bax 2003): Ը ստ Յու լի՝ քե րա կա նու թյան ու
սուց ման ըն թաց քում խո սու թային վեր լու ծու
թյու նը նե րա կա յաց նում է քե րա կա նու թյան 
գոր ծա բա նա կան հայե ցա կեր պը (Yule 1996): 
Փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի կի րա ռու մը են
թադ րում է փոխ ներ գոր ծուն, ժո ղովր դա վա
րա կան, հա մա գոր ծակ ցային փոխ հա րա բե
րու թյուն ներ կամ փոխ գոր ծակ ցու թյուն:
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 Տեխ նո լո գի ա կան մա կար դա կում փոխ
ներ գոր ծուն մե թոդ նե րը ներ կա յաց նում է 
ֆա սի լի տա ցի այի կամ ա ջակց ման տեխ
նո լո գի ան, ո րը նպաս տում է դրա կան հու
զա կան դաշ տի ստեղծ մա նը, ո ւղ ղոր դում է 
սո վո րող նե րին, օգ նում յու րաց նե լու հա
մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը: Ը նդ 
ո րում՝ տե ղե կատ վա կան բա ցը լրաց նե լու 
տեխ նո լո գի ա նե րին փո խա րի նե լու են գա
լիս մտային բա ռե րի լրաց ման տեխ նո լո գի ա
ներն ու գծագ րա կան դա սա կար գիչ նե րը: 

Անգ լե րե նի ու սու ցիչ նե րը շո շա փե լի 
դժվա րու թյուն ներ են հաղ թա հա րում սո վո
րող նե րի տե սա կետ նե րի բազ մա զա նու թյան 
բա ցա հայտ ման գոր ծըն թա ցում: Հան րամ
շա կու թային, հո գե բա նա կան տար բեր գոր
ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ ո րոշ ա շա կերտ
ներ հակ ված չեն մաս նակ ցել որ ևէ խնդ րի 
քննարկ մա նը, այն էլ օ տար լեզ վով: Այդ 
ա ռու մով մեծ նշա նա կու թյուն ու նի սո վո րող
նե րի ան ձնա կան, մայ րե նի լեզ վով հա ղոր
դակց վե լու փոր ձը: Հատ կան շա կան է այն, 
որ այդ փոր ձը եր բեմն կա րող է խո չըն դո տել 
հա ղոր դակց մա նը, հատ կա պես ե րբ հաշ վի 
ե նք առ նում սո վո րող նե րի խոս քային և ոչ 
խոս քային վար քագ ծի գեն դե րային հայե
ցա կեր պը: Ո րոշ մշա կույթ նե րում կա նայք 
հա ղոր դակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյունն աշ
խա տում են ի րենց վրա չվերց նել: Այդ հան
գա մանքն ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել հատ
կա պես դե րային խա ղե րի կազ մա կերպ ման 
ժա մա նակ:

 Սո վո րող նե րի ակ տի վու թյան ա ջակց
ման մե թոդ նե րը կի րա ռե լու գոր ծըն թա ցում 
նույն պես դժ վա րու թյուն ներ են ա ռաջ գա լիս, 
հատ կա պես ե րբ սո վո րող նե րը ստիպ ված են 
լի նում քե րա կա նա կան փոխ ներ թա փանց
ման ի րադ րային դրս ևո րում նե րը (Nooshin 
2014: 230−246, Keshavarz 2012): Հատ կան
շա կան է այն, որ Ի րա նում գոր ծող հայ կա
կան վար ժա րան նե րում սո վո րող հա յա լե զու 
ա շա կերտ նե րը հաղ թա հա րում են ոչ մի այն 
ան գլե րեն− պարս կե րեն, այլև ան գլե րեն− 
պարս կե րեն− հայե րեն քե րա կա նա կան փոխ
ներ թա փանց ման դրս ևո րում նե րը: Կար ևոր է 
նշել, որ կա րե լի է նախ և ա ռաջ օ գտ վել սո
վո րող նե րի բազ մա լե զու լի նե լու հան գա ման
քից, այ սինքն՝ քե րա կա նու թյուն սո վո րե լու 
նա խորդ դրա կան փոր ձից: Ան ծա նոթ քե
րա կա նա կան եր ևույթ նե րի զու գադ րա կան 

վեր լու ծու թյու նը կա րող է ոչ թե խան գա րել, 
այլ նպաս տել սո վո րող նե րի փոխ գոր ծակ ցու
թյա նը: 

Այս պի սով՝ քե րա կա նու թյան ու սուց ման 
փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
են թադ րում է յու րաց նել տե ղե կատ վու թյու
նը ակ տիվ ռե ժի մով, ե րբ ստեղծ վում են 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ ներ, օգ տա գործ
վում են փոխ ներ գոր ծուն ըն թա ցա կար գեր և 
շրջա փու լեր: Նշ ված մե թոդ նե րի կի րա ռումն 
ա պա հո վում է ու սուց ման հե տա դարձ կա պը, 
ո րը նույն պես նպաս տում է սո վո րող նե րի հա
ղոր դակ ցա կան վար քագ ծի շա րու նա կա կան 
փո փո խու թյա նը: Հե տա դարձ կա պը կա
րող է նպաս տել տե ղե կատ վու թյան (ու սում
նա կան, դաս տի ա րակ չա կան, կա ռա վար չա
կան) փո խա նակ ման ար դյու նա վե տու թյան 
զգա լի բարձ րաց մա նը:

 Մի կող մից՝ սո վո րող նե րը հա ղոր դակց
վում են տար բեր թե մա նե րով: Մյուս կող մից՝ 
նրանք կա րող են ան գլե րե նով քն նար կել, թե 
ի նչ ան ծա նոթ, ան հա մար ժեք, դեռևս չհան
դի պած, տվյալ ի րադ րու թյու նում ան հաս կա
նա լի քե րա կա նա կան կա ռույց ներ են ու սում
նա սի րում:

 Քե րա կա նու թյան ու սուց ման ըն թաց քում 
հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը մե ծաց
նում է նաև տե ղե կու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
փո խա նակ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Կար ևոր է ևս մեկ ան գամ նշել, որ քե րա
կա նու թյան ու սուց ման ըն թաց քում ու սու ցի չը 
քե րա կա նա կան գի տե լի քի մի ակ աղ բյուր չէ, 
ե թե ան գամ այն ներ մուծ վում է դե դուկ տիվ 
մե թո դով: Նա ֆա սի լի տա տոր է, ով կազ մա
կեր պում է սո վո րող նե րի փոխ գոր ծակ ցու
թյու նը՝ քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րի ու սու
ցու մը հա մա րե լով որ պես հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն ցի այի ձևա վոր ման մի ջոց և ոչ թե 
նպա տակ: Նա ը նտ րում է փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րով աշ խա տող խմ բե րը, հա մա ձայ
նեց նում է քե րա կա նա կան ա ռա ջադ րանք նե
րի կա տար ման պայ ման նե րը և այլն: 

Եզ րա կա ցու թյուն. Գո յու թյուն ու նեն ո րո
շա կի օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ դժ վա րու թյուն
ներ, ո րոնք ա ռաջ են գա լիս փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րով ան գլե րե նի ու սու ցու մը կազ
մա կեր պե լու գոր ծըն թա ցում Ի րա նի ա վագ 
դպ րո ցում: Դրանց թվին կա րե լի է դա սել ու
սուց ման ա վան դա կան մե թոդ նե րը, ու սու ցիչ
նե րի մտա ծո ղու թյան մեջ ար մա տա վոր ված 
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կարծ րա տի պե րը, նրանց մաս նա գի տա կան 
վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ու
սում նա մե թո դա կան հա մա լիր նե րի բո վան
դա կու թյու նը և կա ռուց ված քը: 

Այդ մե թոդ նե րի կի րա ռումն ա պա հով
վում է ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման և վե րա
պատ րաստ ման հա մա կար գում ի րա կա նաց

վող բա րե փո խում նե րով, դա սա վանդ ման 
նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ներ մուծ մամբ (ֆա սի
լի տա ցի ա, մեն թո րու թյուն), քե րա կա նու թյան 
ու սուց ման ին դուկ տիվ− նե րա կա մե թոդ նե
րով, ի նչ պես նաև ու սու ցան վող քե րա կա նու
թյան նվա զա գույ նի խո սու թային− գոր ծա բա
նա կան վեր լու ծու թյամբ:
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ В ИРАНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

И. КАРАПЕТЯН 
 А. ЗАРГАРЯН 

В статье речь идет о том, что существуют определенные объективные и субъективные 
трудности использования интерактивных методов в процессе обучения английской 
грамматике в средней школе Ирана. Среди них выделяются традиционные методы 
обучения, закоренелые стереотипы мышления учителей, особенности их профессионального 
поведения, содержание и структура учебно−методических комплексов.

Использование этих методов обеспечивается реформами в системе подготовки и 
переподготовки учителей, введением новых технологий преподавания (фассилитация, 
менторство),альтернативных, индуктивно−имплицитных методов обучения грамматике, а 
также применением процедур дискурс−анализа обучаемого грамматического минимума.
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INTERACTIVE METHODS OF GRAMMAR TEACHING IN THE IRANIAN 
SECONDARY SCHOOL

I. KARAPETYAN 
A. ZARGARYAN 

The article deals with the fact that there are certain objective and subjective difficulties in 
using interactive methods in the process of teaching English grammar in the secondary school of 
Iran. Among them there are traditional methods of teaching, hardened stereotypes of teachers’ 
thinking, peculiarities of their professional behavior, content and structure of educational and 
methodical complexes.

The use of these methods is provided by reforms in the system of training and retraining of 
teachers, the introduction of new teaching technologies (fassilitation, mentoring), alternative, 
inductive−implicit methods of teaching grammar, and the application of procedures for discourse 
analysis of the learned grammatical minimum.
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ՆԵԼ ԼԻ ՍԵ ՎՈՅԱՆ 

 ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

 Քե րա կա նա կան հա մա կար գի՝ ձևա
բա նու թյան և շա րա հյու սու թյան ու սու ցու
մը կար ևոր տեղ և դեր ու նի լեզ վի ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում և, բնա կա նա բար, նաև 
հան րակր թա կան դպ րո ցի լեզ վի ու սուց ման 
ծրագ րում։ Մ. Ա վա գյա նը, խո սե լով լեզ վի 
հա մա կար գի մա սին, պատ կե րա վոր հա մե
մա տու թյուն է կա տա րում. « Լեզ վի հա մա
կար գը նշում է նրա պո տեն ցի ալ հնա րա
վո րու թյուն նե րը ևս, ճիշտ այն պես, ի նչ պես, 
ա սենք, Մեն դե լե ևի ա ղյու սա կը սահ մա նում է 
տար րե րի հա մա կար գը և կռա հում հնա
րա վոր գո յա ցում նե րը, ո րոնք հե տա գա յում 
ճշտ վում են ու լրաց վում» [1, էջ 8]։ Քե րա կա
նա կան հա մա կար գը ու սու ցա նե լիս եր բեմն 
օգ նու թյան են հաս նում մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րը։ Խոս քի մա սե րի դա սա կար գու մը, 
գո յա կան նե րի ի մաս տային− քե րա կա նա կան 
խմ բե րը, թվա կան ներն ու նրանց տե սակ նե
րը, բա յա կան ժա մա նակ նե րը, տա րա ծա ժա
մա նա կային կա պե րը, պատ ճա ռա հետ ևան
քային շաղ կապ նե րը ու սու ցա նե լիս հա ճախ 
են օ րի նակ ներ բեր վում ճշգ րիտ գի տու թյուն
նե րից, նրանց մի ջո ցով հիմ նա վոր վում են 
լեզ վա կան տար բեր ի րո ղու թյուն ներ։

Յո թե րորդ դա սա րա նում թեք վող և չթեք
վող խոս քի մա սերն ը նդ հա նուր ձևով ու սու
ցա նե լուց հե տո ան դրա դառ նում ե նք բա ռե րի 
հիմ քին և վեր ջա վո րու թյա նը: Ո ՞րն է բա
ռի հիմ քը: Հիմք բա ռը տա սից ա վե լի նշա
նա կու թյուն ու նի: Քի մի ա ու սու ցա նե լիս այս 
բա ռը բա ցատր վում է որ պես թթու նե րի ներ
գոր ծու թյամբ աղ կազ մող մի ա ցու թյուն։ Լեզ
վա բա նու թյան մեջ այն կա րե լի է բա ցատ րել 
մա թե մա տի կայի օգ նու թյամբ: Գրա տախ
տա կին նկա րում ե նք ե ռան կյուն և խնդ րում 
սո վո րող նե րին ա սել, թե ո րն է պատ կե րի 
հիմ քը: Բնա կան է, որ սո վո րող նե րը ցույց 
են տա լիս գա գա թին ո ւղ ղա հա յաց կող մը: 
Պատ կե րի կող քին գրում ե նք հետ ևյալ բա

ռաձ ևե րը՝ ա շա կեր տի, ա շա կեր տից, ա շա
կեր տով, ա շա կերտ ներ, ա շա կերտ նե րով, 
և խնդ րում ա ռանձ նաց նել այն բա ռը, ո րից 
կազմ վել են այս բա ռաձ ևե րը: Սո վո րող նե րը 
նշում են ա շա կերտ բա ռը: Սրա հի ման վրա 
կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ ի նչ պես ե րկ
րա չա փա կան պատ կե րի դեպ քում գա գա
թին ո ւղ ղա հա յաց կողմն այն հիմքն է, ո րից 
սկսում է կազմ վել պատ կե րը, այն պես էլ 
բա ռե րի դեպ քում հիմքն այն մասն է, ո րից 
կազմ վում է բա ռը: Հե տո, ի հար կե, սո վո րող
նե րին տր վում են բա ռա շար քեր, որ տեղ պի
տի գտ նեն բա ռե րի ու բա ռաձ ևե րի հիմ քե րը, 
ի նչ պես նաև հիմ քեր, ո րոն ցով պի տի կազմ
վեն բա ռա շար քեր:

 Գո յա կա նի ու սուց ման ըն թաց քում մի ջա
ռար կա յա կան կա պե րի ստեղ ծու մը հատ
կա պես ան հրա ժեշտ է դառ նում բա ղադ րյալ 
հա տուկ ա նուն նե րի ո ւղ ղագ րու թյան ու սուց
ման ժա մա նակ: Հա տուկ ա նուն նե րի գրու
թյու նը բա ցատ րե լիս ան դրա դառ նում ե նք 
աշ խար հագ րա կան տե ղա նուն նե րի, ո րոնց 
մեկ նա բան ման ժա մա նակ հի շա տակ վում 
են աշ խար հագ րու թյանն ա ռնչ վող տե ղե կու
թյուն ներ (Ար փա−Ս ևան, Վայոց ձո րի մարզ, 
Ար ևե լյան Եփ րատ, Սև ծով, Սևա նա լիճ, Հայ
կա կան բարձ րա վան դակ, Դո նի Ռոս տով և 
այլն): Նշում ե նք պատ մա կան մարդ կանց, 
դեպ քեր, տե ղա նուն ներ, պե տու թյուն նե րի 
պատ մա կան, վար չա տա րած քային ա նուն
ներ՝ վեր հի շե լով պատ մու թյան ժա մա նակ 
դա սա վանդ վող նյու թի ան հրա ժեշտ մա սե րը 
(Վա նի նա հանգ, Դա նի ել Բեկ− Փի րու մյան, 
Բյու զան դա կան կայս րու թյուն, Կի լի կի այի 
հայ կա կան պե տու թյուն, Կար սի թա գա վո
րու թյուն, Ա վա րայ րի ճա կա տա մարտ, Վար
դան Մա մի կո նյան, Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տու թյուն, Հին Հռոմ, Բարձր Հայք 
և այլն): Նշում ե նք նաև մի շարք գրող նե րի, 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ա նուն ներ, ո րոնց 
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սո վո րող նե րը ծա նոթ են կամ պի տի ծա նո
թա նան գրա կա նու թյան ա ռար կայի մի ջո ցով 
(Նար− Դոս, Ե ղի շե Չա րենց, Ձե նով Օ հան, 
Շիր վան զա դե, «Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված», 
Սա յաթ− Նո վա, « Քաջ Նա զար» և այլն): Բա
ղադ րյալ ա նուն նե րի գրու թյունն ու սում նա սի
րե լիս ան պատ ճառ նշ վում են նաև հոգ ևոր 
հա տուկ ա նուն ներն ու դրանց գրու թյուն նե
րը, ո րոնց սո վո րողն ան դրա դար ձել կամ ան
դրա դառ նա լու է « Հայոց ե կե ղե ցու պատ մու
թյուն» ա ռար կայի շր ջա նակ նե րում (Մուղ նու 
Սուրբ Գևորգ ե կե ղե ցի, Հով հան Ոս կե բե րան, 
Մաս տա րայի Սուրբ Հով հան նես ե կե ղե ցի և 
այլն): Որ պես տնային աշ խա տանք՝ նման 
դեպ քե րում հա ճախ հանձ նա րար վում է գրել 
մայր ցա մաք նե րի, օվ կի ա նոս նե րի և աշ խար
հագրա կան այլ վայ րե րի ա նուն ներ՝ օ գտ վե լով 
քար տե զից: Այս պա րա գա յում եր կու ա ռար
կա նե րի միջև կա պը, ի նչ խոսք, սո վո րո ղի 
հա մար հեշ տաց նում և հե տաքր քիր ու հեշտ 
ը մբռ նե լի է դարձ նում դա սը: Հարկ է կր կին 
նշել, թե որ քան կար ևոր է ու սուց չի բազ մա
կող մա նի զար գա ցա ծու թյու նը՝ մի ջա ռար կա
յա կան կա պեր կի րա ռե լու և հար ցա սեր սո վո
րո ղի ա մեն հար ցին բա վա րար պա տաս խան 
տա լու հա մար:

 Դասն ամ րապն դե լու հա մար մենք հա ճախ 
օգ տա գոր ծում ե նք « Փայ լա տա կի՛ր» կոչ վող 
խա ղը: Խա ղը կազ մա կերպ վում է այս պես. մի 
քա նի ա շա կերտ ներ կանգ նում են գրա տախ
տա կի մոտ: Խա ղա վա րը (այս դեպ քում՝ ու սու
ցի չը) ա սում է մի բառ, օ րի նակ՝ Ար փա−Ս ևան: 
Սո վո րող նե րը պետք է հեր թա կա նու թյամբ 
ա րագ ա սեն բա ռի գրու թյու նը՝ ա մեն սո վո
րող մի տառ՝ մե ծա տա ռի դեպ քում ան պայ
ման նշե լով այն: Նա խա վեր ջին տառն ա սո ղը 
պի տի կող քի նին ա սի « Փայ լա տա կի՛ր»: Ա շա
կեր տը, ո ւմ « փայ լա տա կեց նում են», պետք է 
նս տի: Ե թե խա ղի ըն թաց քում որ ևէ ա շա կերտ 
սխալ տառ է ա սում կամ սխալ է նշում մե ծա
տառ− փոք րա տա ռը, խա ղը դա դա րեց վում է, 
տվյալ ա շա կեր տը դուրս է գա լիս, և խա ղա
վարն ա ռա ջար կում է մեկ այլ բառ: Քա նի 
որ սո վո րող նե րը դա սա րա նում շատ են, կա
րող է մի ա շա կեր տը փո խա րին վել մյու սով: 
Այս կերպ սո վո րող նե րը կրկ նում են ի նչ պես 
բա ռե րի ո ւղ ղագ րու թյու նը, այն պես էլ հա տուկ 
ա նուն նե րի գրու թյու նը:

 Գո յա կան ա նուն խոս քի մա սի ու սուց ման 
ըն թաց քում կարճ ան դրա դարձ է կա տար վում 

աշ խար հագ րու թյա նը, կեն սա բա նու թյա նը և 
քի մի ային ա նե զա կան −ան հոգ նա կան գո յա
կան ներն ան ցնե լիս: Դա սը բա ցատ րե լիս ու
սու ցի չը նշում է, որ ա նե զա կան գո յա կան ներ 
են աշ խար հագ րա կան մի քա նի տե ղա նուն
ներ (ի նչ պես՝ Ալ պեր, Հի մա լայ ներ, Ֆի լի պին
ներ, Նի դեռ լանդ ներ), բույ սե րի, կեն դա
նի նե րի, քի մի ա կան նյու թե րի դա սերն ու 
կար գե րը ցույց տվող բա ռեր (ալ կո լոիդ ներ, 
ա ղա ծին ներ, վար դազ գի ներ, կակ տու սազ
գի ներ, սա գազ գի ներ, հոդ վա ծո տա նի ներ): 
Ան հոգ նա կան գո յա կան նե րի դեպ քում նույն
պես ան դրա դարձ կա տար բեր ա ռար կա նե
րի (սո ցի ա լիզմ, դար վի նիզմ, ռե ա լիզմ, Ա րա
գած, Տավ րոս և այլն):

 Գո յա կա նի ի մաս տային− քե րա կա նա
կան խմ բե րը բա ցատ րե լիս ու սու ցի չը մի
ջա ռար կա յա կան կա պեր է ստեղ ծում նաև 
թանձ րա ցա կան և վե րա ցա կան գո յա կան
նե րը բա ցատ րե լիս: Այս թե ման սո վո րե լիս 
ա շա կերտ նե րը սկզ բում սո վո րա բար հս տակ 
չեն զա նա զա նում վե րա ցա կան և թանձ
րա ցա կան գո յա կան նե րը։ Նրանք հա ճախ 
սահ մա նում են, որ վե րա ցա կան են այն գո
յա կան նե րը, ո րոնք չենք կա րող շո շա փել։ 
Սա կայն ու սու ցի չը պետք է բա ցատ րի, որ 
այս դա սա կար գու մը պետք է ա վե լի լայն 
ի մաս տով ը մբռ նել։ Օ րի նակ՝ Ար ևը չենք կա
րող շո շա փել, սա կայն այն թանձ րա ցա կան 
գո յա կան է։ Այ սինքն՝ թանձ րա ցա կան գո յա
կան ներն ան վա նում են նյու թա կան կազ մու
թյուն ու նե ցող ա ռար կա ներ, ի սկ վե րա ցա
կան նե րը՝ նյու թա կան կազ մու թյուն չու նե ցող, 
օ րի նակ՝ պա տիվ, հար գանք, ըն կե րու թյուն, 
ու րա խու թյուն և այլն։ Սրանց քե րա կա նա
կան հիմ նա կան տար բե րու թյունն այն է, որ 
վե րա ցա կան գո յա կան նե րի մեծ մա սը հոգ
նա կի թվով չի գոր ծած վում։ Հնա րա վոր է, 
որ ա շա կերտ նե րը չկա րո ղա նան տար բե րա
կել ո րոշ գո յա կան նե րի ի մաս տային խում բը։ 
Օ րի նակ՝ կա րող է հարց ա ռա ջա նալ, թե ի նչ
պի սի գո յա կան է քա մի բա ռը։ Այդ դեպ քում 
օգ նու թյան է գա լիս աշ խար հագ րու թյան մեջ 
ե ղած սահ մա նու մը. օ դի հո րի զո նա կան շար
ժու մը Ե րկ րի մա կեր ևույ թի նկատ մամբ կոչ
վում է քա մի։ Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է ան
դրա դարձ ֆի զի կային և քի մի ային, որ պես զի 
պարզ դառ նա, թե ի նչ է օ դը։ Օ դը նյութ է, 
հետ ևա բար քա մին թանձ րա ցա կան գո յա
կան է։ 
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Ու սուց ման ժա մա նակ պետք է նշել նաև, 
որ մթ նո լոր տային վի ճակ ներ ու եր ևույթ ներ 
ցույց տվող գո յա կան նե րի հոգ նա կին ի մաս
տային տար բե րու թյուն ու նի։ Գո յա կան նե րի 
հոգ նա կի թի վը ցույց է տա լիս մե կից ա վե լի 
մի ա տե սակ ա ռար կա ներ, ի նչ պես՝ սե ղան− 
սե ղան ներ, գրիչ−գ րիչ ներ և այլն։ Ի սկ վե
րը նշ ված գո յա կան նե րի հոգ նա կին ար տա
հայ տում է տևա կա նու թյուն, ի նչ պես՝ շո գեր, 
ան ձրև ներ, ցր տեր և այլն։ Օ րի նակ՝ Շո գեր 
են նա խա դա սու թյան մեջ շո գեր հոգ նա կին 
ոչ թե ցույց է տա լիս, որ շատ շոգ է, այլ այն, 
որ տևա կան ժա մա նակ է, ի նչ շոգ է ։

 Նույն ձևով նաև նյու թե րի ան վա նում 
գո յա կան նե րի հոգ նա կին ոչ թե ար տա հայ
տում է տվյալ նյու թի շատ լի նե լը, այլ նյու թի 
տար բեր տե սակ ներ կամ նյու թը՝ տար բեր 
ա ման նե րում, ի նչ պես՝ գի նի ներ, հե ղուկ ներ 
և այլն։ 

Ա ծա կան նե րի, մաս նա վո րա պես հա րա
բե րա կան ա ծա կան նե րի ու սուց ման ժա մա
նակ էլ եր բեմն մի ջա ռար կա յա կան կա պեր 
ստեղ ծե լու կա րիք է զգաց վում։ Հայտ նի է, 
որ ա ռանձ նաց վում են եր կու տե սա կի ա ծա
կան ներ՝ ո րա կա կան և հա րա բե րա կան։ 
Ո րա կա կան ա ծա կան նե րը հատ կա նիշն ար
տա հայ տում են ո ւղ ղա կի ո րեն, ի սկ հա րա բե
րա կան նե րը՝ միջ նոր դա վոր ված, այ սինքն՝ 
մեկ այլ ա ռար կայի, եր ևույ թի մի ջո ցով։ 
Հետ ևա բար ո րոշ հա րա բե րա կան ա ծա կան
նե րի ի մաս տը հաս կա նա լու հա մար ան հրա
ժեշտ է ի մա նալ, թե ի նչ է նշա նա կում այն 
ա ռար կան (եր ևույ թը), ո րի միջ նոր դու թյամբ 
բնո րոշ վում է հատ կա նի շը։ Շատ դեպ քե
րում լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն նե րի կա րիք 
դժ վար թե զգաց վի։ Ա շա կերտ նե րը իս կույն 
կըմբռ նեն լեռ նային, կեն դա նա կան, կլի մա
յա կան, մե տա ղա կան, օր գա նա կան և այլ 
ա ծա կան նե րի ի մաստ նե րը, թեև այս դեպ
քում էլ այլ դա սըն թաց նե րից ո րոշ գի տե լիք
ներ են ան հրա ժեշտ։ Բայց մի շարք ա ծա
կան նե րի ի մաստ նե րը ան հրա ժեշտ կլի նի 
մեկ նա բա նել, օ րի նակ՝ դա վա նա բա նա կան, 
ֆու տու րիս տա կան, մարզ պա նա կան, մի
ա պե տա կան և այլն։ Նման դեպ քե րում այլ 
գի տու թյուն նե րի ան դրա դարձ ներ կա տա
րելն ան խու սա փե լի է ։

Թ վա կան ա նուն խոս քի մասն ան ցնե
լիս ևս ոչ ո ւղ ղա կի ձևով կի րառ վում են մի
ջա ռար կա յա կան կա պեր: Թվա կան խոս քի 

մա սում նե րառ ված գո յա կան ներն այն բո
լոր թվե րի ան վա նում ներն են, ո րոնց ա շա
կերտ նե րը ծա նոթ են « Մա թե մա տի կա» 
ա ռար կայից։ Մի ջա ռար կա յա կան կա պեր 
հաս տատ վում են նաև տնային և դա սա րա
նա կան վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով: Բնա
կան է, որ վար ժու թյուն նե րի բո վան դա
կու թյու նը, բա ցի թե մային վե րա բե րե լուց, 
պի տի լի նի նաև ու սու ցո ղա կան: Լեզ վի ու
սուց ման ըն թաց քում հա ճախ են վար ժու
թյուն նե րում կի րառ վում գրա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րից, հան րա գի տա րան նե րից 
և այլ աղ բյուր նե րից հատ ված ներ: Թվա կան 
ան վան դեպ քում նույն պես այս կի րա ռու մը 
կա: Բե րենք վար ժու թյան մեկ օ րի նակ, որ 
կա հայոց լեզ վի յո թե րորդ դա սա րա նի դա
սագր քում: Վար ժու թյան պա հանջն է թվա
կան նե րը գրել բա ռե րով և դուրս գրել բարդ 
և բար դա ծան ցա վոր թվա կան նե րը:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ
 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը մի ըն դար ձակ 

լեռ նային եր կիր է, ո րի տա րա ծու թյու նը 40 
000 քառ կմ է, մի ջին բարձ րու թյու նը՝ 1700 մ: 
Նրա կենտ րո նում Ա րա րատ լե ռան հրաբ
խային զանգ վածն է՝ Մեծ Մա սիս (5156 մ) 
և Փոքր Մա սիս (3914 մ) գա գաթ նե րով: Իր 
բարձ րու թյամբ լեռ նաշ խար հում ե րկ րոր դը 
Սի փանն է (4434 մ), եր րոր դը՝ քա ռա գա գաթ 
Ա րա գա ծը (4090 մ): Վեր ջինս Հա յաս տա նի 
ա մե նա բարձր լեռն է: Հա ջոր դը Կա պուտ
ջուղն է (3906 մ) Զան գե զու րի լեռ նաշղ թա
յում: Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի մյուս բարձր 
լեռ ներն են Բյու րակ նը (3650 մ), Սու կա վե
տը (3445 մ), Թոնդ րա կը (3542 մ), Ծաղ կոց 
լե ռը (3519 մ), Նեմ րու թը (3050 մ), Թե ղե
նի սը (2846 մ), Նպա տը (2332 մ), Մա րու թա 
սա րը (2962 մ) [2]: 

Այս կարճ տեքս տը, ո րից պի տի սո վո
րող նե րը բա ռե րով դուրս գրեն թվա կան նե
րը, բա վա կան ու սու ցո ղա կան բնույթ ու նի: 
Տեքս տի նյու թը պատ մաաշ խար հագ րա
կան է: Այ սինքն՝ մի ա ռար կայի ու սու ցումն 
ի րա կա նաց վում է մեկ այլ ա ռար կայի նյու թի 
մա տուց ման, վեր հիշ ման մի ջո ցով:

Թ վա կան ան վան ու սուց ման հա մար ար
դյու նա վետ մե թոդ է «Կ ռա հի՛ր բա ռը» խա ղի 
կի րա ռու մը: Ցու ցա քար տե րի վրա նա խա
պես գր վում են հար ցեր, ո րոնց պա տաս խա
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են գի տե լիք ներ 
տար բեր ա ռար կա նե րից: Ա մեն ցու ցա քար
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տի վրա գր վում է քսան հարց տար բեր 
բնա գա վառ նե րից, ո րոնք պա հան ջում են 
թվա կա նով ար տա հայտ ված պա տաս խան
ներ: Սո վո րող նե րը պետք է ի րենց տր ված 
կարճ ժա մա նա կում գտ նեն հար ցե րի պա
տաս խան նե րը և ճիշտ գրեն թվա կան նե րը: 
Ա մե նա շատ հար ցե րին պա տաս խա նած և 
թվա կան ներն ա մե նա ճիշ տը գրած սո վո րո
ղը հաղ թում է: Հար ցե րի օ րի նակ ներ՝

• քա նի՞ մո լո րակ կա (աշ խար հագ րու
թյուն)

• ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա ռա ջին հա մաշ
խար հային պա տե րազ մը (պատ մու թյուն)

• ե ՞րբ է ծն վել Հով հան նես Թու մա նյա նը 
(գ րա կա նու թյուն)

• ո ՞ր դա րում (կամ ո ՞ր թվա կա նին) են 
ստեղծ վել հայոց գրե րը (հայոց լե զու)

• ին չի՞ է հա վա սար 33 x 3 ար տա հայ
տու թյու նը (մա թե մա տի կա)

 Պետք է ը նտր վեն այն պի սի հար ցեր, 
ո րոնց պա տաս խան նե րը ո ւղ ղագ րա կան 
դժ վա րու թյուն ու նե ցող թվա կան ներ են:

 Բե րենք մեկ այլ հան ձա րա րու թյան օ րի
նակ, ո րի կա տար ման հա մար էլ ան հրա
ժեշտ է մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ստեղ
ծում. տար բեր տեքս տե րից դո՛ւրս գրիր 
տրա կան, հայ ցա կան, բա ցա ռա կան, գոր
ծի ա կան, ներ գո յա կան հո լով նե րով ար տա
հայտ ված ժա մա նա կի պա րա գա ու նե ցող 
նա խա դա սու թյուն ներ: Այս դեպ քում էլ ա շա
կեր տը կար դում է տար բեր աղ բյուր ներ՝ 
ո րո նե լու հա մար պա հանջ վող օ րի նակ նե րը։

Ձ ևա բա նու թյան և շա րա հյու սու թյան 
ու սուց ման ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի սի
րե լի խա ղե րից է «Ամ բող ջաց րո՛ւ նա խա
դա սու թյու նը կամ բառ+ բառ+ բառ= նա խա
դա սու թյուն» խա ղը: Այս խա ղի կի րա ռու մը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստեղ ծե լու մի ջա
ռար կա յա կան կա պեր, ո րն ա վե լի հե տաքր
քիր ու բազ մա կող մա նի է դարձ նում խաղն 
ու ու սու ցու մը: Օ րի նակ՝ թե ման ե րաժշ տա
կան գոր ծիք ներն են: Ա շա կերտ նե րից մե կը 
մի բառ է ա սում, ե րկ րոր դը կցում է նա խա
դա սու թյու նը շա րու նա կող մեկ այլ բառ, հե
տո՝ չոր րոր դը, հին գե րոր դը և այդ պես շա
րու նակ, մինչև ստաց վի նա խա դա սու թյուն, 
և վեր ջին մաս նա կիցն ա սի՝ վեր ջա կետ 
(ա շա կերտ նե րը թվում են նաև կե տադ րա
կան նշան նե րը, ո րն օգ նում է ամ րապն դե լու 
նաև կե տադ րու թյա նը վե րա բե րող գի տե լիք

նե րը): Ե թե խա ղի որ ևէ հատ վա ծում սո վո
րող նե րը թույլ են տա լիս շա րա հյու սա կան 
կամ ձևա բա նա կան սխալ, խա ղը դա դա
րեց վում է, և սո վո րող նե րին բա ցատր վում է 
սխա լը: Օ րի նակ՝ 

Ա ռա ջին ա շա կերտ. «Ար մե նը…»: 
Երկ րորդ ա շա կերտ. «...հ րա շա լի...»: 
Եր րորդ ա շա կերտ. «...ն վա գում է...»:
 Չոր րորդ ա շա կերտ. «...դաշ նա մու րի 

վրա...»: 
Այս դեպ քում դա դա րեց վում է խա ղը, և 

սո վո րող նե րին բա ցատր վում, որ դաշ նա մու
րի վրա նվա գել կա ռույ ցը ճիշտ չէ. պետք է 
ա սել նվա գել դաշ նա մուր:

 Շա րա հյու սա կան և կե տադ րա կան ո րոշ 
ի րո ղու թյուն ներ ու սու ցա նե լիս ան հրա ժեշտ 
են լի նում տրա մա բա նու թյանն ա ռնչ վող 
գի տե լիք ներ։ Օ րի նակ՝ մի ջա կե տի կի րա
ռու թյուն նե րից մեկն այն է, որ մի ջա կե տը 
դր վում է բարդ հա մա դա սա կան նա խա
դա սու թյուն նե րի այն բա ղադ րիչ նե րի միջև, 
ո րոնք ու նեն պատ ճա ռա հետ ևան քային 
ի մաս տային կապ, ի նչ պես՝ Ըն կած քա
րի ձայ նը չլս վեց. փո սը շատ խորն է ր։ Որ
պես զի ա շա կերտ նե րը լավ պատ կե րաց նեն 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, ան
հրա ժեշտ է օ րի նակ ներ բե րել տար բեր բնա
գա վառ նե րից և մեկ նա բա նել դրանք։

 Պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի վե
րա բե րյալ պատ կե րա ցու մը ան հրա ժեշտ է 
նաև շա րա հյու սա կան ո րոշ կա ռույց ներ լավ 
ըն կա լե լու հա մար։ Օ րի նակ՝ ե թե …ա պա զու
գա դիր շաղ կապ նե րով ձևա վոր վող բարդ 
նա խա դա սու թյուն նե րում էլ առ կա են պատ
ճա ռա հետ ևան քային կա պեր։ Այս ի մա ցու
թյու նը հիմք է դառ նում գոր ծա ռա կան ո ճե
րին ա ռնչ վող ո րոշ թե մա նե րի ու սու ցան ման 
հա մար, ո րոնք դա սա վանդ վում են ա վագ 
դպ րո ցում։ Մաս նա վո րա պես գի տա կան 
ո ճին բնո րոշ լեզ վաո ճա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ու սուց ման հա մար կար
ևոր է նման կա ռույց նե րի մեկ նա բա նու մը։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, քե րա կա նա կան 
շատ ի րո ղու թյուն ներ հնա րա վոր չէ ու սու
ցա նել ա ռանց մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
կի րառ ման։ Ո րոշ թե մա ներ էլ մի գու ցե հնա
րա վոր է մեկ նա բա նել ա ռանց այլ ա ռար
կա նե րի ան դրա դարձ ներ կա տա րե լու, բայց 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ստեղծ ման մի
ջո ցով բա ցատ րու թյու նը ու սուց ման գոր ծըն
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թա ցը դարձ նում է ա վե լի հե տաքր քիր և ար
դյու նա վետ։ Դրա շնոր հիվ ա շա կերտ նե րը 
վեր հի շում են այլ ա ռար կա նե րի ժա մե րին 
ի րենց սո վո րա ծը, զու գա հեռ ներ ան ցկաց

նում, վեր լու ծու թյուն ներ և ը նդ հան րա ցում
ներ կա տա րում, ո րը նպաս տում է հա մա
կող մա նի գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մա նը։
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ
Н. СЕВОЯН

Обучение грамматике, морфологии и синтаксису является важной частью процесса 
изучения языка. В статье подробно рассматриваются методологические особенности 
обучения грамматике с конкретными примерами. Обоснованно, что использование 
междисциплинарных связей облегчает обучение грамматике, делая его более интересным 
и эффективным.

APPLICATION INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION IN TEACHING GRAMMAR
N. SEVOYAN

Learning grammar, morphology and syntax is an important part of the learning process. It is 
justified that the use of interdisciplinary connections facilitates learning the grammar, making it 
more interesting and effective.
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ԱՇ ԽԵՆ ՖԻ ԴՈՅԱՆ

Շ. ՇԱՀ ՆՈՒ ՐԻ « ՆԱ ՀԱՆ ՋԸ Ա ՌԱՆՑ ԵՐ ԳԻ» 
ՎԵ ՊԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 

Սփյուռ քի պատ մու թյու նը, ծայր առ նե
լով Մեծ ե ղեռ նից, ի սկ ա վե լի ճիշտ` դրա նից 
դեռևս դա րեր ա ռաջ տե ղի ու նե ցած ցա վա լի 
ի րա դար ձու թյուն նե րից, սկս վում է 1920 թ−ից 
հե տո, ե րբ մի լի ո նա վոր հայեր, ստիպ ված լի
նե լով թող նել ի րենց դա րա վոր ու նեց ված քը, 
ի րենց գլ խա վոր հարս տու թյու նը` հայ րե նի
քը, տա րած վե ցին աշ խար հով մեկ` կտ րե լով 
օվ կի ա նոս ներ և ցա մաք ներ: Ձևա վոր վում 
են հայ կա կան գա ղութ ներ, ո րոն ցում եր
կար տա րի նե րի ըն թաց քում կազ մա վոր վում 
և զար գա նում է մշա կու թային կյան քը: Կա
տար վում են սփյուռ քա հայ գրա կա նու թյան 
ստեղծ ման ա ռա ջին քայ լե րը. Շա հան Շահ
նու րի, Հրաչ Զար դա րյա նի, Զա րեհ Որ բու նու 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը դառ նում են աք սո
րի գրա կա նու թյան լա վա գույն նմուշ նե րից: 

Սա կայն հարկ է նշել, որ սփյուռ քա հայ 
գրա կա նու թյան զար գաց ման հա մար ար դեն 
կային բա վա րար հիմ քով նա խադ րյալ ներ, 
մշա կու թային ա ռու մով ար դեն ի սկ ստեղծ
վել էր պա րարտ հող: 

Սփյուռ քում դեռևս ապ րում և ստեղ ծա
գոր ծում է ին ա րևմ տա հայ և ար ևե լա հայ այն
պի սի հս կա ներ, ի նչ պի սիք է ին Ալ. Շիր վան
զա դեն և Ավ. Ի սա հա կյա նը, ով քեր մինչև 
ի րենց վե րա դար ձը հայ րե նիք և դրա նից հե
տո նույն պես շա րու նա կում է ին հա յան պաստ 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել, Ար շակ Չո պա նյա
նը, Զա պել Ե սա յա նը, ով քեր ի րենց ան մի ջա
կան մաս նակ ցու թյունն են ու նե ցել Սփյուռ քի 
կազ մա վոր ման և ամ րապնդ ման գոր ծում: 
Ի սկ Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը, Լևոն Շան թը, 
Հա կոբ Օ շա կա նը, Վա հան Թե քե յա նը ի րենց 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ծա
վա լած ման կա վար ժա կան մեծ գոր ծու նե ու
թյան շնոր հիվ կար ևո րա գույն դեր խա ղա ցին 
նոր սերն դի գրա կան ձևա վոր ման և կազ մա
վոր ման գոր ծում: 

Այդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է Շա
հան Շահ նու րը: 

Շահ նու րի կյան քը մի եր կար աք սոր էր. 
քսա նա մյա ե րի տա սար դը Կ. Պոլ սից գաղ

թում է դե պի Ֆրան սի ա, քա ռա սու նին չհա
սած` «աք սոր վում» է հա սա րա կու թյու նից և 
դառ նում հի վան դա նոց նե րի մնա յուն բնա
կի չը: Ի սկ դեռևս ման կու թյան ու պա տա նե
կու թյան տա րի նե րը ան ցել է ին մի այլ տե
սա կի աք սո րի մեջ, քա նի որ իր իս կա կան 
հայ րե նի քում չէ, որ ապ րում էր: Եվ, ի նչ պես 
ա սում է « Նա հան ջը ա ռանց եր գի» վե պի հե
րոս Սու րե նը, « Մենք Հա յաս տան չենք ապ
րած, ա նոր հողն ու օ դը ան ծա նոթ են մե զի, 
ա նոր բար քերն ու սո վո րու թյուն նե րը մեզ չեն 
կռած, և բնա կան է, որ մենք կսի րենք մեր 
ծնն դա վայ րը մի այն, այ սինքն` եր կինք մը 
օ տար» (1, էջ 22): 

Օ տար` թուր քա կան ե րկն քի տակ ծնված, 
մեկ այլ` ֆրան սի ա կան ե րկն քի տակ հա
սակ ա ռած աք սո րա կան Շահ նու րը կար ևոր 
մաս է կազ մում աք սո րա կան հա վա քա կա
նու թյան մեջ և կար ևոր դեր է կա տա րում 
աք սո րի գրա կա նու թյան ձևա վոր ման գոր
ծըն թա ցում: 

« Նա հան ջը ա ռանց եր գի» վե պի գա
ղա փա րը զգա լի է ար դեն ի սկ վեր նագ րից 
սկսած. սա սոսկ նա հանջ չէ. սա ան փա
ռու նակ նա հանջ է, տա րա գիր հայե րի նա
հանջն է` «ա ռանց եր գի»… 

Ի սկ Հա յաս տա նում ծն ված և հա սակ 
ա ռած պա տա նի նե րը կհաս կա նա՞ն այս ցա
վա լի ի րո ղու թյու նը, կկա րո ղա նա՞ն տես նել 
և զգալ «ս պի տակ ջար դի» տա րեց տա րի 
ա հագ նա ցող և ա ղե տա լի հետ ևանք նե րը: 

Շահ նուրն ու իր գր չա կից ըն կեր նե րը 
հնչեց նում են ա հա զանգ` սփյուռ քա հա յու
թյա նը ու ծաց ման վտան գից զգու շաց նե լու 
հա մար: Հե ղի նակն ա րել է ա մեն ի նչ, որ
պես զի իր խոս քը լսե լի և հա մո զիչ դառ նա 
թե՛ ե րի տա սարդ, թե՛ հա սուն տա րի քի բո լոր 
մարդ կանց հա մար: 

« Նա հան ջը ա ռանց եր գի» վե պը դպ րո ցա
կան ծրագ րում ը նդ գրկ վել է վեր ջերս: Վե պի 
ու սու ցու մը հնա րա վո րինս ար դյու նա վետ և 
լի ար ժեք կազ մա կեր պե լու հա մար բա վա րար 
քա նա կով (ը նդ հա նուր և բնա գի տա մա թե մա
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տի կա կան հոս քում` հինգ, հու մա նի տար հոս
քում` ո ւթ) դա սա ժամ է հատ կաց ված (3, էջ 
66, 91): Նպա տա կաուղղ ված աշ խա տանք 
կա տա րե լու դեպ քում դրանք ու սուց չին թույլ 
են տա լիս հաս նել ա ռա վե լա գույն ար դյուն քի: 

Աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով վե պի լեզ վի և 
դի պա շա րի հետ կապ ված բար դու թյուն նե
րը` ու սու ցի չը պետք է քայլ առ քայլ կազ մա
կեր պի վե պի ու սու ցու մը: Ցան կա լի է նախ 
հանձ նա րա րել կազ մել ա րևմ տա հայե րեն− 
ար ևե լա հայե րեն բա ռա րան` այն հարս տաց
նե լով նաև դա սըն կեր նե րի կող մից գր ված 
բա ռե րով և ար տա հայ տու թյուն նե րով: Սա 
կն պաս տի ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մա նը, աշ խար հա յաց քի և ճա նա
չո ղու թյան զար գաց մա նը: 

Ներ կա յաց նենք տվյալ բա ռա շար քե րը, 
ո րոնք կազ մել են սո վո րող նե րը: 

1. Ֆես − հա տյալ կո նի ձևով փն ջա վոր 
գլ խարկ 

2. Մու ճակ − մա շիկ, չուստ, մի տե սակ 
ոտ նա ման 

3. Ալ ճե րի ա − Ալ ժիր 
4. Ար տո րանք − շտա պո ղա կա նու թյուն, 

փութ կո տու թյուն 
5. Երկ վայր կյան − վայր կյան, ա կն թարթ 
6. Ձ գել − գցել, թող նել 
7. Ակ նարկ − հա յացք 
8. Ծ րար − փա թեթ, կա պոց 
Վեր ջին ե րեք բա ռե րի ի մաս տը բա

ցատրե լիս պետք է ու շադ րու թյուն դարձ
նել այն հան գա ման քին, որ միև նույն բա ռը 
ա րևմ տա հայե րե նում և ար ևե լա հայե րե նում 
ար տա հայ տում է տար բեր ի մաստ ներ: Աս
վածն ա պա ցու ցե լու հա մար բնագ րից բեր
վում են հա մա պա տաս խան օ րի նակ ներ: 

1. «Մ նա ցա ծը ձգեց Աս տու ծոյ» (1, էջ 20): 
2. « Գիրք մը ա ռավ ու նս տավ` ակ նար կը 

ծա նո թի մը» (1, էջ 32): 
3. « Փի եռ…. ծրար նե րը ի ջե ցուց, գլ խար

կը դրավ….» (1, էջ 99): 
« Նա հանջ» −ի լե զուն ու սում նա սի րե լիս 

պետք է ան պայ ման նկա տի ու նե նալ նաև 
այն, որ վե պում հե ղի նա կի կող մից հա ճախ 
են կի րառ վում ֆրան սե րեն բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ, նույ նիսկ « Հա՛յր մեր» −ը 
հն չում է ֆրան սե րեն… 

Ֆրան սե րե նի առ կա յու թյու նը ան նպա
տակ չէ. այն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում, 
ա ղերս վում է վե պի գա ղա փա րին` սփյուռ

քա հա յու թյան ու ծաց ման մա սին ա հա զանգ 
հն չեց նե լուն: Եվ, ի նչ պես ա սում է գրա կա
նա գետ, ու սու ցիչ, մշա կու թային − կր թա կան 
գոր ծիչ Գրի գոր Շա հի նյա նը, «Ի րո ղու թյու նը 
այն է, որ Շահ նուր` ե րկ լե զու և ե րկմ շա կույթ 
ան հատ, բա ցա ռա պես հայե րեն կամ բա
ցա ռա պես ֆրան սե րեն չի մտա ծեր, այլ… 
շահ նու րե րեն` պա րա գային հա մե մատ օգ
տա գոր ծե լով հայե րեն կամ ֆրան սե րեն 
դարձ վածք ներ մեկ կամ մյուս լեզ վի հեն քին 
մեջ: Ան շուշտ, հայե րե նը` ի բրև « սիր տի լե
զու», ա ռաջ նա հերթ է միշտ… » (2, էջ 88): 

Վե պի ու սու ցու մը ար դյու նա վետ կազ մա
կեր պե լու հա մար ծրագ րով նա խա տես ված 
ժա մա քա նա կի մեծ մա սը տրա մադր վում է 
վե պի դի պա շա րի ըն կալ մա նը, կար դա ցա ծը 
վե րար տադ րե լուն, ո րից հե տո խրա խու սե
լի է ու սում նա կան բա նա վեճ ծա վա լե լը: 

«Ու սում նա կան բա նա վե ճը մտ քե րի, 
դրույթ նե րի, կար ծիք նե րի նպա տա կա մետ և 
ո րո շա կի ո րեն կար գա վոր ված փո խա նա կու
թյուն է` հա նուն ճշ մար տու թյան ո րոն ման» 
(4, էջ 45): Այս մե թո դը նպա տա կա հար մար է 
կի րա ռել, ե թե բա նա վե ճի մաս նա կից նե րը 
թե մայի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք ու նեն, կար դա ցել են բնա գի րը, ու
նեն ի նք նու րույն մտա ծո ղու թյուն դրս ևո րե լու 
կա րո ղու թյուն, ը նդ դի մա խոս նե րին հա մո
զե լու հմ տու թյուն: 

Կազ մա կերպ վող բա նա վե ճը վե ճի չվե
րած վե լու նպա տա կով տր վում են ո ւղ ղոր
դող հար ցեր` ի նչ պես նա խօ րոք պատ րաստ
ված, այն պես էլ հըն թացս ա ռա ջա ցող: 
Օ րի նակ` «Ին չո՞ւ է ին հայ ե րի տա սարդ նե
րը հե ռա նում Կ. Պոլ սից: Դուք նրանց փո
խա րեն ի նչ պե՞ս կվար վե իք. ին չո՞ւ», «Ի՞նչ է 
նշա նա կում « Պո լիս մեկ նող նա մակ նե րուն 
թի վը նվա զե ցավ…» նա խա դա սու թյու նը», 
«Ինչ պե՞ս կմեկ նա բա նեք Սու րե նի հետ ևյալ 
խոս քը. « Գա ղա փա րա կա նին տեղ դրեր 
ե նք կա ղա պար ներ − Մեր բո լոր գիր քե
րը ա պա ցույց: Պայ քա րին տեղ դրեր ե նք 
կռ վա զա նու թյուն − Մեր բո լոր կու սակ ցու
թյուն նե րը ա պա ցույց» (1, էջ 110), « Ճի՞շտ 
վար վեց Սու րե նը` իր վե պը գրե լով ֆրան
սե րեն» և այլն: 

Պետք է նշել, որ ու սում նա կան բա նա վե
ճի ան ցկաց ման ըն թաց քում շատ կարևոր է 
ու սուց չի` սե փա կան տե սա կետ նե րը պար
տադ րե լուց զերծ մնա լը: 
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Կար դա ցա ծը ստեղ ծա գոր ծա բար վե
րար տադ րե լու, քն նար կե լու, ե րկ խո սու թյուն 
կա ռու ցե լու շնոր հիվ զար գա նում է ա շա
կերտ նե րի բա նա վոր խոս քը, ի նք նու րույն և 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն ձևա վո րե
լը, սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, ի նչ պես 
նաև ու րի շի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու կա րո
ղու թյու նը: 

Նյու թը լա վա գույնս ըն կա լե լու հա մար 
կա րե լի է շա րու նա կել ու սու ցու մը` աշ խա
տե լով վե պից ը նտր ված հատ ված նե րի վրա: 
Վե պից ա ռանձ նաց րել ե նք ո րոշ հատ ված
ներ, ո րոնց վրա կա տար վել են տեքս տային 
աշ խա տանք ներ: Օ րի նակ` ը նտր վել է վե պի 
գա ղա փա րա կիր հե րո սի` Սու րե նի մե նա խո
սու թյու նը, ո րը սկս վում է «Ի՜նչ պետք, ի ՜նչ 
պետք սա կայն ը սել այս բո լո րը…» (1, էջ 132) 
նա խա դա սու թյամբ: 

« Ձու լու մի, ու ծա ցու մի վտան գը մատ
նանշող ազ գային քա րոզ չու թյունն է, որ կ’ար
տա հայտ վի այս խոս քե րուն մեջ,− ա սում է 
գրա կա նա գետ Գ. Շա հի նյա նը:− Խմ բագ րա
կան նե րու մեջ տա րած ված, բե մե րեն պատ
գամ ված, դպ րոց նե րու մեջ կրկն ված ծա նոթ 

գա ղա փա րա խո սու թյու նը ա վե լի ազ դու կը 
դառ նա պար զա պես հռե տո րա կան ձևա
կեր պու մով ու գրա կան ը նդ հան րա ցու մով» 
(2, էջ 68):

Ան չափ խո սուն այս հատ վա ծը ու սում
նա սի րող յու րա քան չյուր հայ ե րի տա սարդ 
կջա նա պահ պա նել իր լե զուն, իր խոս քը, իր 
ազ գային դի մա գի ծը և, վեր ջա պես, իր ի նք
նու թյու նը: 

Ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վել է այդ 
հատ վածն ու սում նա սի րել «Կրկ նա կի գրա
ռում նե րի օ րա գիր» մե թո դի օգ նու թյամբ, ո րը 
նպաս տում է տեքս տի ըն կալ մանն ու յու րաց
մա նը: 

Աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար տետ
րի է ջը ո ւղ ղա հա յաց մեկ գծով բա ժան վում է 
եր կու մա սի: Ձախ կող մում գրանց վում է 
տեքս տից ը նտր ված հատ վա ծը, աջ կող մում 
կա տար վում են հա մա պա տաս խան մեկ նա
բա նու թյուն ներ: 

Ստորև ներ կա յաց նենք տվյալ հանձ նա
րա րու թյու նից մի հատ ված` ծաղ կա քաղ ար
ված ա շա կերտ նե րի գրա ռում նե րից: 

Հատ ված Մեկ նա բա նու թյուն

Ի ՜նչ պետք, ի ՜նչ պետք սա կայն ը սել այս 
բո լո րը, որ ար դեն ի սկ այն քան ան գամ ներ 
կրկն ված ըլ լա լու տժ գու նու թյու նը ու նի:

Հե ղի նա կը վի րա բույ ժի նման մա տը 
դնում է ցա վոտ կե տի վրա, ցա վը հասց նում 
մինչև ըն թեր ցո ղի սիր տը: Սա կայն ա հագ նա
ցող վտան գի ա ռջև զգաց վում է ան զո րու թյուն, 
ան կա րու թյուն,  նույ նիսկ` պար տու թյուն:

 Բայց նա հան ջը հո գի նե րու, գլ խի պ տույտ 
տվող զա ռի թա փին վրա սա նա հան ջը կը 
ջնջե, կը ձու լե, կ ’ան հե տաց նե ա մեն բան:

« Նա հանջ» և « զա ռի թափ»… Ա մեն 
ի նչ ճիշտ է. նա հան ջը մի այն վայ րէջք է` 
գլխապտույտ ա ռա ջաց նող, սար սա փազ դու, 
կոր ծա նա րար:

Այս նա խա դա սու թյան մեջ որ պես պատ
կե րա վոր ման մի ջոց օգ տա գործ ված է սաստ
կաց նող աս տի ճա նա վո րու մը` « կը ջն ջե, կը 
ձու լե, կ’ան հե տաց նե…», ո րը ա ռա վել քան 
ակ նա ռու է դարձ նում նա հան ջի ո չն չաց նող 
ազ դե ցու թյու նը:

Ո րով հետև այն, որ պի տի գա, պի տի ըլ
լա օ տար, բա նիվ և գոր ծով, կա մա և ա կա մա, 
գի տու թյամբ և ան գի տու թյամբ, մե ղա՜, մե ղա՜ 
Ա րա րա տին:

Սա է այն ա հա զան գը, ո րը հն չեց նում է հե
ղի նա կը. ա հա զանգ մեր ձուլ ման, մեր կորս տի 
մա սին: 

Եվ ի նչ պե՞ս պետք է քա վել մեղ քե րը ա պա
գա սերն դի և, ի հար կե, մեր սր բա զան լե ռան 
ա ռջև, ո րին նույն պես կորս տյան ե նք մատ նել 
« կա մա և ա կա մա»…
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 Վե պում հան դես ե կող կեր պար նե րի 
վեր լու ծու թյան հա մար տր վում է ա ռան ձին 
դա սա ժամ: Այդ վեր լու ծու թյուն նե րը լի ար
ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա
մար մշակ վել և կի րառ վում են մե թո դա կան 
տար բեր հնար ներ և գծա կար գեր: Ներ կա
յաց նենք դրան ցից մե կը, ո րի օգ նու թյամբ 
կա րե լի է ա ռա վե լա գույնս հաս կա նալ կեր
պար նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան զար գաց
ման ըն թաց քը.

 Կեր պա րը − Ե րբ ե նք ա ռա ջին ան գամ 
հան դի պում − Բնու թագ րել մեկ նա խա դա
սու թյամբ − Ի նչ պես են նրան վե րա բեր վում 
մյուս կեր պար նե րը − Զար գաց ման ի նչ պի սի 
ըն թացք է ու նե նում − Ար տա հայ տել սե փա
կան վե րա բեր մուն քը:

Ստորև բե րում ե նք մի հատ ված` քաղ
ված ա շա կերտ նե րի խմ բային աշ խա տան քի 
ար դյուն քում ստաց ված գծա կար գից, ո րը 
հե տա գա յում կա րող է հան դի սա նալ որ պես 
ու սում նա կան նյութ. 

Կեր պա րը Սու րեն

Ե՞րբ ե նք ա ռա ջին ան գամ 
հան դի պում ն րան

Հրա չի հետ գա լիս է Պետ րո սին հյուր` փակ դռ նե րի 
հետ ևից ձայն տա լով. «Եվ այն ա տեն Հայ կա կան Հե ղա
փո խու թյու նը կը զար ներ բո լոր գոց դռ նե րը»:

Բ նու թագ րել մեկ նա խա դա
սու թյամբ

Մտա վո րա կան է, շատ զար գա ցած, լուրջ խառն ված
քի տեր ան ձնա վո րու թյուն:

Ինչ պե՞ս են նրան վե րա բեր
վում մյուս  կեր պար նե րը

Ըն կեր նե րը հար գում են նրան իր` մտա վո րա կա նի 
մեծ պա շա րի հա մար, մի տե սակ ակ նա ծանք և հի ա
ցում ու նեն նրա հան դեպ, խմ բի «ա մե նեն ա վե լի բարձր 
ի մա ցա կա նու թե ան տեր ե րի տա սարդն է ան»:

 Զար գաց ման ինչ պի սի՞ ըն
թացք է ու նե նում

Ազ գա սեր, հայ րե նա սեր ե րի տա սարդ է, սա կայն 
ա պազ գային գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում` իր վե պը 
ֆրան սե րեն գրե լով,  սուր քն նա դա տու թյան է են թար
կում ժա մա նա կի քա ղա քա կան վեր նա խա վին, սա կայն 
ին քը տար վում է մի այն ան գործ նա կան և ա նար դյու նա
վետ հռե տո րա բա նու թյամբ:

Ար տա հայ տել սե փա կան 
 վե րա բեր մուն քը

Ու նե նա լով մտա վո րա կան ա ռաջ նոր դի խառն վածք 
և հնա րա վո րու թյուն` ի րա պես ազ գօ գուտ գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լե լու փո խա րեն դա վա ճա նում է իր կոչ մա նը` 
նա հան ջող նե րի բա նա կում դառ նա լով այն ան դա մը, ով 
ա մե նից ա վե լի է ար ժա նի դա տա պար տու թյան:

Կեր պա րը Պետ րոս – Պի եր

Ե՞րբ ե նք ա ռա ջին ան գամ 
հան դի պում ն րան

« Մուտք» գլ խում փոր ձում է ը նդ միշտ հրա ժեշտ տալ  
Ժան նին` խոս տո վա նե լով իր սի րո մա սին:

Բ նու թագ րել մեկ  նա խա  
դա սու թյամբ

Ան կեղծ է, մա քուր, փնտր տուք նե րի մեջ է… Դեռ 
հստակ չի ո րո շել իր ա նե լի քը` վե րա դառ նա՞լ Կ. Պո լիս, 
թե՞ մնալ Փա րի զում:
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Ինչ պե՞ս են նրան 
 վե րա բեր վում մյուս կեր պար նե
րը

Ի բրև կենտ րո նա կան դեմք` կապ ված է բո լո րին. 
Ժան նի հա մար նախ` սի րային հեր թա կան ար կած էր, 
այ նու հետև` մի ակ հա րա զա տը, ի սկ ըն կեր նե րի հա մար` 
ազ գային ապ րում ներ ու նե ցող ան հատ, ի րենց խմ բի մի 
մաս նի կը: Կապ ված է նաև իր ըն տա նի քի, հատ կա պես 
մոր հետ:

 Զար գաց ման ի նչ պի սի՞ ըն
թացք է ու նե նում

Բուն նա հան ջողն է: Ո րո շա կի մի ժա մա նա կա հատ
ված Լո խու մի նման տր վում է թմ րա մո լու թյան և հար բե
ցո ղու թյան, Հրա չի նման կապ վում է օ տար կնոջ հետ, 
Սու րե նի նման գրում է ֆրան սե րեն, թե կուզ` օ րագ րում, 
նույ նիսկ մտա ծո ղու թյունն է դառ նում ֆրան սի ա կան. 
ֆրան սե րեն է ա ղո թում, իր « Հա՛յր մեր» −ը հայե րեն չի 
կա րո ղա նում հի շել…

Ար տա հայ տել սե փա կան 
կար ծի քը

Սե րը և գա ղա փա րա խո սու թյու նը միշտ զու գա հե
ռա բար  ու ղեկ ցել են հե րո սին, նույ նիսկ մե ղադ րում է 
Սու րե նին` ֆրան սե րեն ստեղ ծա գոր ծե լու պատ ճա ռով, 
սա կայն գաղ թա կա նի իր կեն ցա ղով վերջ նա կա նա պես 
նա հան ջում է և՛ որ պես մարդ, և՛ որ պես հայ:

Այս պի սով` կեր պար նե րի նմա նօ րի նակ 
ման րա մասն վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում մեկ ան գամ ևս ու շադրու
թյամբ հետ ևե լու դեպ քե րի զար գաց ման 
ըն թաց քին և ամ բողջ խո րու թյամբ ըն կա լե
լու դի պա շա րը: Ի սկ իր ա սե լի քը հե ղի նա կը 
մա տու ցում է յու րօ րի նակ մի ջոց նե րով. վեպն 
ամ բող ջու թյամբ կազմ ված է մի մյանց սեր տո
րեն կապ ված եր կու տար րե րից` գա ղա փա
րա խո սու թյու նից և սի րա վե պից: Ըն թեր ցո
ղը, ա ռանց զգա լու սրան ցից մե կի ան ցու մը 
մյու սին, լի ար ժեք պատ կե րա ցում է կազ մում 
վե պի գա ղա փա րի վե րա բե րյալ, և վե պի 
հյուս ված քում քայլ առ քայլ հս տակ վում է հե
ղի նա կի մեր ժո ղա կան−քն նա դա տա կան վե
րա բեր մուն քը այն ցա վա լի ի րո ղու թյան հան
դեպ, ո րը կոչ վում է սպի տակ ջարդ: 

Նյու թի յու րա ցու մից հե տո ա շա կերտ նե
րի հետ կա տա րել ե նք ստորև ներ կա յաց վող 
ամ փո փու մը: 

Պոլ սում ծն ված և քսան տա րե կա նից 
Ֆրան սի ա յում ապ րած Շա հան Շահ նու րը 
քսա նե րորդ դա րի ա րևմ տա հայ գրա կա նու
թյան ակ նա ռու և ի նք նա տիպ դեմ քե րից է: 
Նրա կյան քը և գրա կան վաս տա կը մեր 
ի րա կա նու թյան մեջ կար ևո րա գույն նշա նա
կու թյուն ու նեն: Պա տա հա կան չէ, որ Շահ
նուրն իր գե ղար վես տա կան է ջերն ը նդ հան
րաց րել է « Պատ կե րա զարդ պատ մու թյուն 
հայոց» խո րագ րի ներ քո: Դրանք թե՛ պոլ սա

հայ կյան քը, թե՛ գաղ թա կան հայի կեն ցա ղը, 
թե՛ գաղ թա կան նե րին ա պաս տան դար ձած 
ե րկ րի մի ջա վայ րը ներ կա յաց նող մի ամ բող
ջա կան պատ կեր են: Շահ նու րի ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը դար ձել է հայ կա կան գաղ թի 
գե ղար վես տա կան վկա յու թյու նը, հատ կա
պես Ֆրան սի ա յում ապ րող հա յու թյան` քսա
նե րորդ դա րի սկզ բի կյան քի ի րա կան մի 
ներ կա յա ցու մը: Նրա կենտ րո նա կան նյու թը 
մարդն է, հայ մար դը, այ սինքն` նաև ին քը` 
գաղ թի և օ տա րու թյան ճա նա պարհ նե րի 
վրա: 

Ի նչ պես ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով, 
այն պես էլ նո րա րա րու թյամբ, իր մե ծար ժեք 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կար ևո րու թյամբ և 
ներ գոր ծած ազ դե ցու թյամբ Շահ նու րը գլխա
վո րում է աք սո րի գրա կա նու թյան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի հաս տա տուն, ե րախ տա շատ 
շար քը: Հա յա պահ պա նու թյան, ի նչ պես նաև 
ազ գային մտա ծո ղու թյան գոր ծում Շա հան 
Շահ նու րի դերն ու նշա նա կու թյու նը ան հեր
քե լի ո րեն մեծ է և նշա նա կա լից:
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ОБУЧЕНИЕ РОМАНА Ш. ШАГНУРА “ОТСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ПЕСНИ”
А. ФИДОЯН

При преподавании литературы часто встречаемся с таким явлением, когда ученик читает 
подлинник, но затрудняется полностью осмыслить, следовательно запомнить и сделать 
применимым в своей жизни раздвинутые в нём идеи и ценности, которые, в конце концов, 
формируют у подростка высокие личностные качества.

Исходя и из содержимой, и языковой трудности материала, для более продуктивного 
обучения романа считаем целенаправленной применить некоторые педагогические методы, 
которые представлены в корреспонденции.

Как обмен опытом, эта работа может быть полезной для учителей литературы, 
преподавающих в старшей школе.

TEACHING OF SHAHAN SHAHNOUR’S NOVEL “THE RETREAT WITHOUT SONG”
A. FIDOYAN

When teaching literature we often encounter a fact that when the students read the original 
novel but they don’t perceive it completely and consequently they fail to memorize the ideas and 
values expressed in it and make them appliacable which finally form personal high characterizistic 
features in teenagers.

Proceeding from both the content and the linguistic complication of the subject matter we 
have found it appropriate to teach the novel highly effectively to use especially some methods 
which are introduced in the article.

As an exchange of experience this work can be useful for literature teachers at high school.
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ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԻ Ա ՆԱ ՎՈ ԼՈԴՅԱՅԻ

LABVIEW ԾՐԱԳ ՐԱՅԻՆ ՓԱ ԹԵ ԹԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում օրա վուր 
աճում են տե ղե կատ վա կան− հա ղոր դակ
ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի դերն ու նշա
նա կու թյու նը: Այս հա մա տեքս տում այ սօր 
ան հնար է պատ կե րաց նել ժա մա նա կա կից 
ֆի զի կայի դա սը առանց ՏՀՏ և հա մա պա
տաս խան ծրագ րային մի ջոց նե րի: Ֆի զի կա
կան եր ևույթ նե րի մո դե լա վոր ման, դրանց 
գոր ծա ռույթ նե րի առա վել ման րա մասն դի
տարկ ման լա վա գույն ծրագ րային մի ջա
վայր է LabVIEW−ն:

LabVIEW գրա ֆի կա կան ծրագ րա վոր ման 
մի ջա վայրն առա ջա տար դիրք է զբա ղեց
նում չա փում նե րի ավ տո մա տաց ման, կա ռա
վար ման և մո դե լա վոր ման ապա րա տային 
և ծրագ րային մի ջոց նե րի մշակ ման և ար
տադր ման բնա գա վա ռում:

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench) լե զուն մշակ ված է 
«National Instruments» ըն կե րու թյան կող
մից: LabVIEW ծրագ րային մի ջա վայ րի օգ
նու թյամբ իրա կա նաց վում են հա մա կարգ չին 
կց վող տար բեր ին տեր ֆեյ սե րով սար քա վո
րում ներ, գե նե րաց ման (ու ժե ղաց ման) սար
քեր, տվիչ ներ, տար բեր ֆի զի կա կան գոր
ծըն թաց նե րի վե րակրկ նիչ ներ, կա տար վում 
են իրա կան էլեկտ րա կան ազ դան շան նե րի 
մշա կում ներ և այլն: LabVIEW−ն հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս ստեղ ծե լու վիր տո ւալ (տե
սա նե լի, դի տե լի) սար քեր և չա փիչ գոր ծիք
ներ [3]: 

LabVIEW լե զուն նման չէ մյուս ծրագ րային 
լե զու նե րին. դրա մի ջո ցով ստեղծ վում է ոչ թե 
սո վո րա կա նի նման իրա կա նաց վող ծրա գիր, 
այլ ինչ −որ վիր տո ւալ գոր ծիք, որը նա խա
տես վում է ոչ մի այն այս կամ այն գոր ծըն
թա ցը մո դե լա վո րե լու, այլև իրա կան սար
քա վո րում ներն ու ֆի զի կա կան օբյեկտ նե րը 
ղե կա վա րե լու և հե տա զո տե լու հա մար [1]:

LabVIEW մի ջա վայ րում վիր տո ւալ սար
քե րի ստեղծ ման ըն թաց քում հնա րա վոր է 
ստու գել սար քե րի սխե մայի ծրագ րային, 
լեզ վա կան սխալ նե րը: Սխալն ի հայտ է գա

լիս ան մի ջա պես, որը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս դրանց չկու տակ վե լուն մինչև խնդ րի 
ավար տը: Այն կա րե լի է ան մի ջա պես ուղ ղել:

LabVIEW մի ջա վայ րի գոր ծի քային դաշտն 
այն քան ըն դար ձակ է, որ ան գամ փոր ձա ռու 
օգ տա գոր ծող նե րի հա մար առ կա են չբա
ցա հայտ ված հնա րա վո րու թյուն ներ, սա կայն 
այս դեպ քում էլ կա րե լի է արագ կողմ նո րոշ
վել և ստեղ ծել նո րը: 

LabVIEW լեզ վով ստեղծ ված ծրագ րերն 
ան վա նում են վիր տո ւալ (տե սա նե լի) գոր
ծիք ներ: Այս դեպ քում խոսքն իրա կան սար
քի նմա նակ ման, մո դե լա վոր ման մա սին է: 
LabVIEW մի ջա վայ րում կան ղե կա վա րող 
են թած րագ րեր, որոնք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս գե նե րաց նե լու և չա փե լու իրա կան 
ֆի զի կա կան ազ դան շան ներ: Ըստ էու թյան, 
հա մա կար գի չը դառ նում է գե նե րա տոր– չա
փիչ հա մա կարգ [2]:

LabVIEW մի ջա վայ րի յու րա քան չյուր թո
ղարկ ման ժա մա նակ օգ տա գոր ծո ղի առջև 
հայտն վում է երկ խո սու թյան գրադր վա գը 
(նկ. 1), որն առա ջար կում է հա մա կարգ չի 
մկ նի կի ձախ ստեղ նի սեղ մու մով ընտ րել հե
տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Այդ պա տու հա նի օգ նու թյամբ առա ջարկ
վում է կա՛մ ստեղ ծել նոր սարք (New VI), կա՛մ 
բա ցել ու րի շի կող մից ինչ −որ անու նով գրված 
ֆայլ (Open VI), կա՛մ դուրս գալ ծրագրից 
(Exit), եթե օգ տա գոր ծո ղը որո շում է ավար
տել աշ խա տան քը:

Search Examples −ի կամ LabVIEW 
Tutorial −ի ընտ րու թյու նը կա տար վում է 
(Help) –ի օգ նու թյամբ` ընտ րե լով հա մա պա
տաս խան գրա ռու թյուն նե րը:

DAQ Solutions –ի ընտ րու թյու նը հնա րա
վո րու թյուն է ըն ձե ռում աշ խա տե լու ստեղծ
ված վա հա նակ նե րի հետ` տե ղե կատ վու թյան 
ըն դուն ման և մշակ ման հա մար: 

Երբ բա ցա կա յում են այդ պի սի վա հա
նակ նե րը, LabVIEW մի ջա վայր օգ տա գոր
ծողն ընտ րում է հա մա պա տաս խան ուր վա
գիծ:
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Նկ. 1. LabVIEW –ի մուտ քային երկ խո սու թյան 
պա տու հա նը

Թ վար կենք այն հիմ նա կան հաս կա ցու
թյուն նե րը, որոնք գոր ծած վում են LabVIEW 
ծրագ րային մի ջա վայ րում աշ խա տե լիս.

• Դի մային վա հա նակ (Front panel) 
և բլոկ− դի ագ րամ (Block−Diagram) կամ 
ֆունկ ցի ո նալ վա հա նակ,

• Գոր ծիք նե րի հա վա քա ծու (Tools pal
ette),

• Վե րին մե նյու,
• Հա մա տեքս տային մե նյու (Shortcut 

menu),
• Գոր ծիք նե րի հա վա քա ծու (Controls 

palette) դի մային վա հա նա կի վրա,
• Ֆունկ ցի ա նե րի հա վա քա ծու (Function 

palette) բլոկ− դի ագ րա մի վրա:
Դպ րո ցա կան ֆի զի կայի դա սըն թա ցում 

հա ճախ հարկ է լի նում ան դրա դառ նալ ջեր
մաս տի ճա նի չափ ման մի հա մա կար գից 
մյու սին ան ցնե լու նր բու թյուն նե րին: Այս 
գոր ծըն թացն առա վել դի դակ տիկ դարձ
նե լու հա մար մեզ օգ նու թյան է հաս նում 
LabVIEW −ի գոր ծի քա կազ մը:

«OC −ի կեր պա փո խու մը OF −ի» վիր տո ւալ 
սար քի ստեղ ծու մը

 Վի տո ւալ (ВП) սար քը հա մար վում է ծրա
գիր՝ գր ված LabVIEW մի ջա վայ րում: ВП–ն 
բաղ կա ցած է չորս հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե
րից՝ ար տա քին պա նե լից, բլոկ− դի ագ րամ ից, 
իկոն կայից և մի աց նող պա նե լից: 

Ար տա քին պա նե լը ВП օգ տա գոր ծո ղի 
ին տեր ֆեյսն է: Նա ստեղծ վում է՝ օգ տա գոր
ծե լով « Բա ղադ րա մա սե րը»՝ (Controls) գու
նա կազ մու թյու նը (պա լիտ րա): Այդ բա ղադ
րա մա սե րը կա րող են լի նել կա՛մ տվյալ նե րի 
ներ մուծ ման կա ռա վար ման էլե մենտ ներ, 
կա՛մ էլ տվյալ նե րի ներ մուծ ման մի ջոց ներ՝ 
«Ար տա ցոլ ման» էլե մենտ ներ: Կա ռա վար
ման էլե մենտ ներ են հա մար վում՝ սեղ մե լու կո

ճա կը, փո խար կիչ (пе рек лю ча тель), սո ղուն 
(пол зу нок) և այլ ներ մուծ ման էլե մենտ ներ: 
Ար տա ցոլ ման էլե մենտ նե րը գրա ֆիկ ներ են, 
թվային ցու ցա նակ ներ, լույ սային դի ոդ ներ և 
այլն: Տվյալ նե րը, որոնք ցու ցադր վում են ար
տա քին պա նել նե րի վրա−ВП, հա ղորդ վում 
են բլոկ− դի ագ րա մայի վրա, որ տեղ ВП−ն 
կա տա րում է ան հրա ժեշտ օպե րա ցի ա ներ: 
Հաշ վարկ նե րի ար դյունք նե րը փո խանց վում 
են ВП −ի ար տա քին պա նե լի տե ղե կա տվու
թյան ար տա ցոլ ման էլե մենտ նե րին:

Ս տորև բեր վում են ВП ստեղ ծե լու գոր ծո
ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը, որը կկեր
պա փո խի Ցել սի ու սի` OC −ի ջեր մաս տի ճա նից 
Ֆա րեն գեյ թի OF −ի ջեր մաս տի ճա նի: 

Ար տա քին պա նել՝
1. Պետք է վերց նել գլ խա վոր File «New» 

VI մե նյո ւից ար ժեք, որ պես զի բաց վի նոր ար
տա քին պա նել:

2. (Լ րա ցու ցիչ) Ընտ րել «Window» Tile 
and Right –ից ար ժեք և ցու ցադ րել էկ րա նին 
մյուս ար տա քին պա նե լի և բլոկ− դի ագ րա մի 
մոտ:

3. Ս տեղ ծել կա ռա վար ման էլե մենտ: 
Դրա օգ նու թյամբ ար տա քին պա նե լին կցու
ցադրվի OC ջեր մաս տի ճա նը: 

a. Ընտ րում ենք կա ռա վար ման 
թվային էլե մենտ թվային էլե մենտ ներ մա
սում: Որ պես զի պա լիտ րայի էկ րա նի վրա 
ցու ցադր վի որ ևէ ցու ցում, ան հրա ժեշտ է 
սեղ մել մկ նի կի աջ սեղ մա կին: 

b. Տե ղադ րել կա ռա վար ման թվային էլե
մեն տը ար տա քին պա նե լի վրա:

c.  Կա ռա վար ման էլե մեն տի վրա տպել «Г
рад C» և մկ նի կով ար տա քին պա նե լի ազատ 
տա րա ծու թյու նում կա տա րել նշում կամ սեղ
մել Enter կո ճա կը, որը ցու ցադրված է ձա
խից: Եթե էլե մենտ ստեղ ծե լուց ան մի ջա պես 
հե տո անուն չտր վի, ապա LabVIEW−ն ին քը 
անուն կտա: Սե փա կան նշու մը ցան կա ցած 
պա հի մատ չե լի է խմ բագ րե լու հա մար. դա 
կա տար վում է ВВОД ТЕКС ТА, որը ցու ցադր
ված է ձա խից:



92

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

4.  Պետք է ստեղ ծել տվյալ նե րի ար տա
ցոլ ման թվային էլե մենտ: Նա կօգ տա գործ վի 
ար տա ցո լե լու ջեր մաս տի ճա նը OF −ով: 

а. Ընտ րե՛ք թվային ար տա ցոլ ման Էլե
մենտ պա լիտ րայի վրա Control Numeric 
մա սում:

б. Տե ղադ րել տվյալ նե րի ար տա ցոլ
ման էլե մեն տը ար տա քին պա նե լի վրա:

c. Կա ռա վար ման էլե մեն տի սե փա կան 
դաշ տում գրան ցե՛ք «Г рад F» և մկ նի կով ար
տա քին պա նե լի ազատ տա րա ծու թյու նում 
սեղ մե՛ք Enter: 

Բ լոկ− դի ագ րամ LabVIEW−ն ստեղ
ծում է տվյալ նե րի տեր մի նալ ներ, որոնք 
հա մա պա տաս խա նում են կա ռա վար ման և 
ար տա պատ կեր ման էլե մենտ նե րին: Տվյալ
նե րի տեր մի նալ նե րը հա մա պա տաս խան էլե
մենտ նե րի տի պերն են: Օրի նակ՝ DBL տեր
մի նա լի տվյալ նե րը, որոնք բեր վում են ձախ 
կող մում, սա հուն ստո րա կե տով կրկ նա կի 
ճշտու թյան թվային տվյալ նե րի տիպ են:

Բ լոկ− դի ագ րամ 
5. Ան ցե՛ք բլոկ− դի ագ րա մին՝ ըն դու նե լով 

գլ խա վոր մե նյու Windows Show Diagram −ի 
կե տե րը:

6. Ընտ րե՛ք Multiply (Բազ մա պատ կում) 
ֆունկ ցի ան Functions Numeric (Թ վա բա նա
կան ֆունկ ցի ա) բաժ նի Ֆունկ ցի ա պա լիտ
րայից: Դա տե ղադ րե՛ք բլոկ− դի ագ րա մի մեջ: 

7. Ընտ րե՛ք Add (Գու մա րում) ֆունկ ցի ան 
Functions Numeric (Թ վա բա նա կան ֆունկ
ցի ա) բաժ նի Ֆունկ ցի ա պա լիտ րայից: Տե
ղադ րե՛ք բլոկ− դի ագ րա մի մեջ: 

8. Ընտ րե՛ք թվային հաս տա տուն Func
tions Numeric (Թ վա բա նա կան ֆունկ ցի ա) 
բաժ նի Ֆունկ ցի ա պա լիտ րայից: Տե ղադրե՛ք 
եր կու թվային հաս տա տուն ներ բլոկ− դի
ագրա մի մեջ: Բլոկ− դի ագ րա մում թվային 
հաս տա տուն նե րի տե ղադ րու մից հե տո նրա 
ար ժեք նե րի մուտ քից հե տո մուտ քային դաշ
տը լու սա վոր վում է և խմ բագ րե լու հա մար 
պատ րաստ է: 

• Մեկ հաս տա տուն թվին տվեք 1.8 ար
ժե քը, իսկ մյու սին՝ 32.0: 

• Ե թե հաս տա տուն ար ժե քը ան մի ջա պես 
չի ներ մուծ վել բլոկ− դի ագ րա մի մեջ, պետք է 
օգ տա գոր ծել ВВОД ТЕКС ТА գոր ծի քը:

9.  Մի աց րե՛ք բլոկ− դի ագ րա մի օբյեկտ նե
րը СО Е ДИ НЕ НИЕ գոր ծի քի օգ նու թյամբ, ինչ
պես ցու ցադր ված է ձա խից:

10.  Փո խան ցե՛ք երե սային վա հա նա կին՝ 
ընտ րե լով գլ խա վոր մե նյո ւի մեջ Windows 
Show Panel կե տը:

11.  Պահ պա նե՛ք ВП−ն, այն կօ տա գործ վի 
ավե լի ուշ: 

а. Ընտ րե՛ք գլ խա վոր մե նյու Fil”Save կե
տը:

b. Ցու ցադ րե՛ք С քար տա ցու ցա կը (կա
տա լոգ): Մուտ քագ րե՛ք LabVIEW −ի մեջ:

с. Երկ խո սու թյան պա տու հա նում մուտ
քագ րե՛ք C −ի կեր պա փո խու մը F −ի (Ս կիզբ), 
vi:

d. Սեղ մե՛ք Save կո ճա կը:
ВП −ի թո ղար կու մը
12.  Մուտ քագ րե՛ք թի վը կա ռա վար

ման էլե մեն տի մեջ և թո ղար կե՛ք ВП−ն: 
a. Որ պես զի թի վը մուտ քագր վի կա ռա

վար ման էլե մեն տի մեջ, պետք է օգ տա գոր ծել 
УП РАВ ЛЕ НИЕ գոր ծի քը, որը ցու ցադրված է 
ձա խից կամ ВВОД ТЕКС ТА գոր ծի քը:

b.  Սեղ մե՛ք Run գոր ծի քը, որը ցու
ցադրված է ձա խից, որ պես զի թո ղարկ վի 
ВП:

c.  Մուտ քագ րե՛ք ջեր մաս տի ճա նի մի քա
նի ար ժեք ներ և թո ղար կե՛ք ВП:

13.  Ծած կե՛ք ВП−ն՝ ընտ րե լով գլ խա վոր 
File” Close −ի կե տը: 

Այժմ ստեղ ծենք իկոն կա և կար գա վո րել 
մի աց նող պա նե լը ВП–ն օգ տա գոր ծե լու հա
մար որ պես ВП −ի են թած րա գիր 

Ար տա քի նին պա նել 
1. Ընտ րե՛ք գլ խա վոր մե նյու File”Open −ի 

կե տը (պունկտ) և ցու ցադ րե՛ք C թղ թա պա
նա կը: Մուտ քագ րե՛ք LabVIEW −ում և ընտ րե՛ք 
C −ի կեր պա փո խու մը F −ի (ս կիզբ). vi ֆայ լը: 
Եթե փակ ված են բո լոր ВП ծրագ րե րը, սեղ
մե՛ք OPEN VI (Բա ցել ВП) LabVIEW −երկ խո
սու թյան պա տու հա նում:
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Ե րե սային պա նե լի վրա կեր ևա հետ ևյալ պա նե լը

Ի կոն կա−ն և մի աց նող պա նե լը
2. Մկ նի կի աջ կո ճա կով շրխ կաց նել ВП 

իկոն կային և կոն տեքս տային մե նյո ւյում ընտ
րել Edit Icon կե տը (Ի կոն կայի խմ բագրում): 
Կեր ևա Icon Editor իկոն կայի խմ բագ րի երկ
խո սու թյան պա տու հա նը:

3. Մկ նի կի աջ կո ճա կով կրկ նա կի 
շրխկաց րե՛ք ВЫ БОР գոր ծի քին (ցու ցադր
ված է աջից):

4.  Սեղ մե լով «Delete» կո ճա կը՝ ջն ջել 
իկոն կայի խմ բագր ման տի րույ թը:

5. Կրկ նա կի շրխ կաց րե՛ք ПРЯ МО У ГОЛЬ
НИК գոր ծի քին (ցու ցադր ված է ձա խից), 
որ պես զի ցու ցադր վի ընտր ված գույ նի 
խմբագր ման տի րույ թի սահ մա նը:

6. Ս տեղ ծել հետ ևյալ իկոն կան՝

a.  Ներ մու ծել ВВОД ТЕК СА գոր ծի քի 
տեքս տը, որը ցու ցադր ված է ձա խից:

b. Տ պագ րե՛ք “C” և “F”: 
c. Որ պես զի ընտր վի տա ռե րի չա փը, 

կրկ նա կի շրխ կաց րե՛ք մկ նի կի ձախ կո ճա կը 
ВВОД ТЕК СА գոր ծի քի օգ նու թյամբ: 

d. Որ պես զի նկա րել սլաք, օգտ վե՛ք КА
РАН ДАШ գոր ծի քից: 

Այս պի սով՝ LABVIEW −ի գոր ծի քային մի
ջոց նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մո
դե լա վո րե լու ողջ գոր ծըն թա ցը, ինչն ապա
հո վում է դա սըն թա ցի դի դակ տի կան և 
դարձ նում ան ցում նե րը առա վել հե տաքր քիր:
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П РИ МЕ НЕ НИЕ ПРОГ РАММ НО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ LABVIEW В ОБУ ЧЕ НИИ ШКОЛЬ-
НОЙ ФИ ЗИ КИ

Л. МКРТ ЧЯН

В стат ье об суж да ет ся ис поль зо ва ние прог рамм но го па ке та LABVIEW в обу че нии школь
ной фи зи ки. Предс тав лен конк рет ный при мер, де монст ри ру ю щий пре и му щест во но вых ин
фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в обу че нии фи зи чес ким яв ле ни ям, в ре
зуль та те ко то рых урок ста но вит ся бо лее ин те рес ным и ди дак тич ным.

THE USE OF LABVIEW IN TRAINING SCHOOL PHYSICS
L. MKRTCHYAN

The article discusses the use of the LABVIEW software package in the teaching of school 
physics. An example is presented that demonstrates the advantage of new information and com
munication technologies in teaching physical phenomena, as a result of which the lesson becomes 
more interesting and didactic.
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ԳՅՈՒԼ ՆԱ ՐԱ ՍԻ ՄՈՆՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱՐ ՄԱՐ ՄԱՆ ԴԺ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ՆՈՐ ՍՈ ՑԻ ԱԼ−ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻՆ
 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում իրա կա

նա ցող քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի
ալ−մ շա կու թային փո փո խու թյուն նե րը նոր 
պա հանջ ներ են առա ջադ րում հան րակրթու
թյա նը, որի կար ևոր խն դիր նե րից է դառ
նում ոչ մի այն գի տե լիք նե րի փո խան ցու մը, 
այլև կյան քի արագ փո փոխ վող պայ ման նե
րին աշա կերտ նե րի հար մար ման և դպ րո
ցի կրթա կան մի ջա վայր ար դյու նա վետ ին
տեգր ման ապա հո վու մը:

 Նա խադպ րո ցա կան ոլոր տից հան
րակր թու թյան ան ցումն ու ղեկց վում է ու
սում նա կան, սո ցի ալ−մ շա կու թային, 
բա րո յա հո գե բա նա կան բնույ թի մի շարք փո
փո խու թյուն նե րով: Խա ղե րը, հա սա կա կից
նե րի, ըն կեր նե րի, դաս տի ա րակ նե րի՝ հա
րա զատ դար ձած մի ջա վայ րից սո ցի ա լա կան 
նոր մի ջա վայր ան ցման հետ կապ ված հո
գե բա նա կան բար դույթ նե րը, այդ մի ջա վայ
րում ինք նա հաս տատ ման և ինք նի րաց ման 
ձգ տու մը մեծ լար վա ծու թյուն են առա ջաց
նում կրս տեր դպ րո ցա կա նի մեջ: Ու սում նա
ռու թյան առա ջին շր ջա նում նա պետք է ոչ 
մի այն ըն տե լա նա սո ցի ա լա կան նոր մի ջա
վայ րին, այլև հաղ թա հա րի ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում առ կա մի շարք դժ վա րու
թյուն ներ` կապ ված ու սուց ման կազ մա կերպ
ման դպ րո ցա կան ձևե րի, վե րահս կո ղու թյան 
ձևե րի ու մե թոդ նե րի, տե ղե կատ վու թյան 
յու րաց ման, աշ խա տան քի պլա նա վոր ման և 
իրա կա նաց ման հետ: Առա ջին դա սա րա նի 
աշա կեր տը հայտն վում է իր հա մար մի ան
գա մայն նոր սո ցի ալ−մ շա կու թային մի ջա
վայ րում, որում նա պետք է յու րաց նի վար քի 
հա մա պա տաս խան նոր մեր, ձևա վո րի իր սո
ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը, հաս տա տի մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն ներ, ըն տե լա նա 
ներդպ րո ցա կան մի ջա վայ րին:

 Կեն սա գոր ծու նե ու թյան նոր մի ջա վայր 
ին տեգր ման և այդ հա մա տեքս տում սո ցի ալ−
մ շա կու թային նոր պայ ման նե րին կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի հար մար ման գոր ծըն թա ցի 

ու սում նա սիր մա նը փի լի սո փա յա կան, սո ցի
ո լո գի ա կան, հո գե բա նա կան, ման կա վար
ժա կան նշա նա կա լի հե տա զո տու թյուն ներ 
են նվիր վել: Այ նու հան դերձ, չնա յած հե տա
զո տու թյան հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ գի
տա հե տա զո տա կան նշա նա կա լի ար դյունք
նե րին և առան ձին տե սան կյուն նե րի խոր 
լու սա բան մա նը, խո րու թյամբ ու սում նա սիր
ված չեն ու սում նա ռու թյան առա ջին շր ջա
նում դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի ին տեգր ման, այդ մի ջա վայ
րում սո ցի ալ− հո գե բա նա կան և ու սում նա
կան հար մար ման գոր ծըն թա ցի մե թո դա բա
նա կան հիմ քե րը, շա րու նա կա կան և սա հուն 
ան ցման հո գե բա նա ման կա վար ժա կան և 
կազ մա կեր պա մե թո դա կան պայ ման նե րը: 

«Ին տեգ րում» եզ րույթն առա ջա ցել է լա
տի նե րեն «integracio» բա ռից, որը թարգ
մա նա բար նշա նա կում է մի ա վո րում: 
Յու րա քան չյուր ան ձ հա մար վում է որ ևէ 
հա սա րա կու թյա նը լի ո վին կամ մա սամբ ին
տեգր ված, եթե նա գոր ծում է ըստ այդ հա
սա րա կու թյան կող մից ըն դուն ված նոր մե րի 
և ար ժեք նե րի:

 Փի լի սո փա յու թյան տե սան կյու նից «ին
տեգ րում» հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բան վում է 
որ պես մակ րո հա մա կար գե րի (հա սա րա կու
թյուն, մշա կույթ և այլն) որա կա կան հատ կա
նիշ1: Դրանք դի տարկ վում են որ պես օր գա
նա կան մի ա վոր ներ, որոնք բնու թագր վում 
են իրենց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րի ներ քին 
հա մա ձայ նեց վա ծու թյամբ, բնա կան ներ քին 
հա վա սա րակշ ռու թյամբ` ու նե նա լով ընդ հա
նուր սկզ բունք ներ, հա տուկ «ազ գային գա
ղա փար ներ» կամ կո լեկ տիվ ոգի2: 

Ա ռաջ նային ին տեգ րա տիվ խն դիրն այն 
կազ մող տար րե րի, նախ և առաջ մարդ

1 Խաչատրյան Ս., Կրթության փիլիսոփայություն 
(ձեռնարկ ուսանողների համար), Եր., «Լինգվա», 
2009, 132 էջ:
2 Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1. –СПб.: 
Университетская книга; 000 Алетейя, 1998, 446 с.
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կային ան հատ նե րի կոոր դի նաց ման մեջ է, չնա յած որ պես ին տեգր ման սուբյեկտ կա րե լի է 
դի տար կել նաև կո լեկ տիվ նե րը: Ին տեգ րա տիվ գոր ծա ռույթն այս տեղ վե րագր վում է բա ցա
ռա պես սո ցի ա լա կան հա մա կար գին1: 

Ու սում նա ռու թյան առա ջին շր ջա նում դպ րո ցա կան կր թա կան մի ջա վայր կրս տեր դպ րո
ցա կան նե րի ին տեգր մանն ուղղ ված ման կա վար ժա կան աշ խա տանք նե րի շր ջա նակ նե րում 
առա ջա դր վել են նպա տա կա հար մար մե թոդ ներ, մի ջոց ներ և ձևեր, որոնց նպա տակն է ` 
ü կրս տեր դպ րո ցա կան նե րի մեջ ձևա վո րել ու սում նա կան կա յուն դր դա պատ ճառ ներ, 

հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն ներ, ինք նու րույն աշ խա տան քի հմ տու թյուն ներ,
ü ն պաս տել դպ րո ցում ու սում նա ռու թյան ձևե րի ու մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ պատ կե

րա ցում նե րի ձևա վոր մա նը, կո լեկ տի վի նպա տակ նե րի շուրջ հա մախմբ մա նը,
ü  տա րաբ նույթ ձևե րի, մե թոդ նե րի ու մի ջոց նե րի կի րառ մամբ զար գաց նել ինք նա կազ

մա կերպ ման, ինք նա կա ռա վար ման, հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն ներ, մի ջանձ նային 
հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն ներ,
ü ն պաս տել դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր սո վո րող նե րի ին տեգր մա նը: 
Ու սում նա ռու թյան առա ջին շր ջա նում, ինչ պես ցույց են տա լիս բազ մա թիվ հե տա զո տու

թյուն նե րի տվյալ նե րը, կրս տեր դպ րո ցա կան նե րի 33% −ը տի րա պե տում է հա ղոր դակ ցա
կան, հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն նե րի և ինք նա կա ռա վար ման ցածր մա կար դա կի: 
Հու զա կան լար վա ծու թյու նը հա րու ցում է մի շարք դժ վա րու թյուն ներ2: 

Այժմ ներ կա յաց նենք մեր կող մից իրա կա նաց ված հար ցում նե րից առա վել հե տաքրք
րա կան պա տաս խան նե րը, որոնք իրա կա նաց վել են տար բեր դպ րոց նե րի մաս նա գետ նե
րի շրջա նում՝ պար զե լու կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի՝ դպ րո ցա կան մի ջա վայ րին հար մար վե լու 
դժ վա րու թյուն նե րը ու դրանց հաղ թա հար ման ու ղի նե րը:

 Հարց. Ին չի պի սի՞ն է Ձեր աշա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քը դպ րո ցա կան կյան քի, առար
կա նե րի նկատ մամբ: 

 Հարց ման մաս նա կից դաս վար նե րի 17,8% −ը դժ վա րա ցավ պա տաս խա նել այն հար ցին, 
թե արդյոք իրենց սա նե րը հար մար վել են դպ րո ցա կան նոր կյան քին: Նրանք նշում էին, որ 
այդ ամե նի հա մար պետք է լրա ցու ցիչ ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տար վեն բազ մա մաս նա
գի տա կան թի մե րի կող մից: 48,9% −ը փաս տում է, որ իրենց աշա կերտ նե րը չեն հար մար
վում դպ րո ցա կան կյան քի ռիթ մին, կա նո նա կարգ ված դա սա ժա մե րին, նրանք ու նե նում են 
հար մար ման մեծ դժ վա րու թյուն ներ, հա ճախ են լա ցում, ու զում վե րա դառ նալ իրենց տուն 
կամ ման կա պար տեզ և այլն: Կար ծում ենք, որ բնա կան է, քան զի երե խա նե րը ման կա կան 

1 Пакулина С. А., Проблема адаптации и успешность обучения в пед. ВУЗе // Методика вузовского 
преподавания: Материалы 4−ой межвузовской научно−метод. конф., М., МГУ, 2000, С. 243−244.
2 Նալչաջյան Ա. Ա., Անձ. խմբային սոցիալականացում և հոգեբանական ադապտացիա, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1985, 265 էջ:
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խա ղե րից մի ան գա մից ան ցում են կա տա
րում կա նո նա կարգ ված հս տակ սահ ման ված 
գրա ֆի կի, որին հար մար վե լու հա մար իրեն
ցից ջանք ու ժա մա նակ է հար կա վոր: Ու սու
ցիչ նե րի 24.7% −ը գնա հա տում է աշա կերտ
նե րի հար մար վո ղա կա նու թյու նը բա վա րար, 
սա կայն դեռևս առ կա էին հար մար վե լու 
որոշ դժ վա րու թյուն ներ տար բեր իրա վի ճակ
նե րում: Հե տաքր քիր ցու ցա նիշ է 8.6% −ի 
պա տաս խան նե րը, ով քեր լի ո վին հա մոզ

ված էին, որ իրենց դա սա րան նե րում կրտսեր 
դպ րո ցա կան նե րը գրե թե պատ րաստ են 
դպրո ցա կան կյան քին: Այս ցու ցա նի շում 
հայտն վել էին այն երե խա նե րը, ով քեր փոքր 
տա րի քից հա ճա խել էին ման կա պար տեզ ներ 
և զար գաց ման կենտ րոն ներ:

 Հարց. Դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր 
ին տեգր ման գոր ծըն թա ցում երե խա նե րի 
հետ աշ խա տան քի ո՞ր ձևե րը, մի ջոց ներն 
եք հա մա րում առա վել ար դյու նա վետ:

Հարց ման մաս նա կից նե րի 22.6% −ը 
գտնում էր, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րին 
նոր մի ջա վայ րին ին տեգ րե լու ար դյու նա
վետ եղա նակ է երե խա նե րի հետ դե րային 
խա ղե րի ան ցկա ցու մը, որոնք կմո դե լա վոր
վեն իրա կան կյան քից և երե խա նե րին կօգ
նեն առա վել արագ հար մար վե լուն: 42.8% −ը 
գտ նում է, որ պետք է երե խա նե րի հետ 
իրա կա նաց նել ան հա տա կան սո ցի ալ− հո
գե բա նա կան և սո ցի ալ− ման կա վար ժա կան 
թրեյ նինգ ներ, զրույց ներ, ցույց տալ ման
կա վար ժա կան աջակ ցու թյուն, դուրս բե րել 
ապա հար մար ման պատ ճառ ներ և մշա կել 
դրանց ու ղի նե րի լուծ ման պլան: 29.4% −ը 
գտ նում է, որ երե խա ներն առա վել ար դյու
նա վետ կհար մար վեն նոր մի ջա վայ րին 
խմ բային աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով: Սա 
նրանք բա ցատ րում են նրա նով, որ մար դը 
սո ցի ա լա կան էակ է, և սո ցի ա լա կա նա ցումն 
ար դյու նա վետ է իրա կա նա նում իր տե սա կի 
արե ա լում, ինչ պես նաև առա վել լավ հար
մար վող երե խա նե րը կա րող են օգ նել մյուս
նե րին: 5.2% −ը դժ վա րա ցավ պա տաս խա նել՝ 
նշե լով, որ հար ցին այդ քան էլ խո րա մուխ չեն 

եղել:
Ս տաց ված տվյալ նե րը վկա յում են, որ ու

սում նա ռու թյան առա ջին շր ջա նում կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի` դպ րո ցա կան կր թա կան մի
ջա վայր ին տեգր ման հիմ նախն դիրն ար դի
ա կան է, և առ կա է այդ գոր ծըն թա ցում աշա
կերտ նե րի ման կա վար ժա կան աջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րե լու խոր ան հրա ժեշ տու թյուն, որը 
պետք է իրա կա նաց նել ման կա վար ժա կան 
նպա տա կաուղղ ված պայ ման նե րի ապա հով
մամբ: 

Ա ռա ջին դա սա րա նում կար ևոր առա քե
լու թյուն ու նի դաս վա րը, ում գոր ծու նե ու թյու
նը հիմ նա կա նում ուղղ ված է խմ բի` որ պես 
կո լեկ տի վի ձևա վոր մա նը: Հմուտ դաս վա րը 
պետք է կա րո ղա նա կի րա ռել այն պի սի մո
տե ցում ներ, որոնք ապա հո վում են խմ բի 
ներ քին կա ռուց ված քի ամ րապն դու մը, յու
րա քան չյուր աշա կեր տի` որ պես կո լեկ տի վի 
ան դա մի ու սում նա սի րու մը: Դաս վա րը ոչ 
մի այն ան հրա ժեշտ օգ նու թյուն է ցու ցա բե
րում սո ցի ալ−մ շա կու թային նոր մի ջա վայ
րում հար մար վե լու հա մար, այլև ձգ տում է, 
որ աշա կերտ ներն ին տեգր վեն դպ րո ցա կան 
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հան րու թյուն:
 Դաս վա րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա

վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այդ գոր
ծըն թա ցի շա րու նա կա կան մո նի թո րին գի և 
ար դյու նա վետ ձևե րի ու մի ջոց նե րի կի րառ
մամբ: Մենք հա մոզ ված ենք, որ դաս վա րի 
առաջ նային դե րը ան հրա ժեշ տու թյուն է ու
սում նա ռու թյան առա ջին շր ջա նում կր թա
կան մի ջա վայր աշա կերտ նե րի ին տեգր ման 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Աշա կերտ ներն այս տա րի քում ինք

նա կա ռա վար ման ցածր կա րո ղու թյուն ներ 
ու նեն, և նրանք ման կա վար ժա կան աջակ
ցու թյան կա րիք ու նեն: Դաս վա րը պետք է 
հիմն վի հետ ևյալ սկզ բունք նե րի վրա` 
աշա կեր տի ան ձի նկատ մամբ հար գանք, 
դրա կան վե րա բեր մունք, նրա ան հա տա
կան− հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ու սում նա սի րում և հաշ վա ռում, 
հա ղոր դակցման մթ նո լոր տի ձևա վո րում, 
մար դա սի րու թյուն, հան դուր ժո ղա կա նու
թյուն և այլն:
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Т РУД НОС ТИ АДАП ТА ЦИИ МЛАД ШИХ ШКОЛЬ НИ КОВ В НО ВОЙ 
СО ЦИ АЛЬ НО −ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ СРЕ ДЕ

Г. СИ МО НЯН

В стат ье расс мат ри ва ют ся пе да го ги чес кие ус ло вия адап та ции млад ших школь ни ков в 
но вой со ци аль но −об ра зо ва тель ной сре де. Обос но ван но, что де я тель ность и от но ше ния учи
те ля иг ра ют ре ша ю щую роль в адап та ции млад ших школь ни ков. Предс тав ле на так же не
ко то рые фор мы ра бо ты учи те ля, ко то рые спо собст ву ют адап та ции млад ших школь ни ков.

DIFFICULTIES IN ADAPTING THE YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
IN THE NEW SOCIAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

G. SIMONYAN

The article deals with the pedagogical conditions for the adaptation of younger schoolchildren 
in a new social and educational environment. It is justified that the activities and attitudes of the 
teacher play a decisive role in the adaptation of younger schoolchildren. There are also some 
forms of teacher’s work that contribute to the adaptation of younger schoolchildren.
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ԼԻ ԴԱ ՄԻ ՐԱ ՋԱՆՅԱՆ

ՊԱՏ ՄԵ ԼՈՒ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ 
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱ ՎԱԼ ՄԱՆ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ ԳՈՐ ԾՈՆ 
 Մայ րե նի ի տար րա կան դա սըն թա ցի հիմ

նա կան նպա տակ նե րից մե կը գրա կան կեն
դա նի լեզ վի ու սու ցումն է, աշա կերտ նե րի խոս
քի մշա կույ թի զար գա ցու մը և ձևա վո րու մը։ 

Հայտ նի է, որ լեզ վի մեջ և լեզ վի մի ջո
ցով է երե խան շր ջա պա տող բնու թյան ու 
հա սա րա կու թյան մա սին ստա նում այն տե
ղե կու թյուն ներն ու գի տե լիք նե րը, որոնք ան
հրա ժեշտ են նրան հա սա րա կու թյան մեջ 
ապ րե լու, աշ խա տե լու, արա րե լու հա մար։ 
Պա տա հա կան չէ, որ մայ րե նի ի տար րա
կան դա սըն թա ցի ծրագ րում հա տուկ տեղ է 
տր ված սո վո րող նե րի կա պակց ված խոս քի 
զար գաց մա նը, որը խոս քի ձևա վոր ման ուղ
ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի վերջ
նա կան նպա տակն է։ 

Տար րա կան դա սա րան նե րի աշա կերտ
նե րի բա նա վոր խոս քի զար գաց ման գոր
ծում բա ցա ռիկ դեր ու նի ու սուց չի խոս քը. 
սո վո րա բար ինչ պես ու սու ցիչն է խո սում, 
այն պես էլ նրա աշա կերտ ներն են ձգ տում 
խո սել` ըն դօ րի նա կե լով նրա բա ռե րը, նա
խա դա սու թյուն ներ կազ մե լու ձևե րը, ար տա
հայ տու թյուն նե րը, լեզ վա կան− լեզ վաար տա
հայտ չա կան մի ջոց նե րը և նույ նիսկ խո սե լու 
տո նը, դի մա խաղն ու ժես տե րը։ Աշա կերտ
նե րի բա նա վոր խոս քի զար գաց ման գոր ծում 
ու սուց չի խոսքն ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն 
ու նի, նա հան դես է գա լիս որ պես կեն դա նի, 
աշա կեր տի հո գուն հա ղոր դակց վող, նրա հե
տաքրք րու թյուն նե րին ու որո նում նե րին բա
վա րա րու թյուն տվող ան ձնա վո րու թյուն։ 

Կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու և պատ
մե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը առա
ջին դա սա րա նից սկ սած թե՛ բա նա վոր, թե՛ 
գրա վոր աշ խա տանք նե րում առանձ նա հա
տուկ տեղ ու ար ժեք է ստա նում։ 

Խոս քի, ինչ պես նաև պատ մե լու կա
րո ղու թյան զար գաց ման հա մար կրտ սեր 
դպրո ցա կան տա րի քը ան փո խա րի նե լի մի 
ժա մա նա կաշր ջան է, քա նի որ այս տա րի
քում երե խան, եր բեմն իր հա մար ան նկա

տե լի կեր պով, հա զա րա վոր նոր բա ռեր, նոր 
ար տա հայ տու թյուն ներ ու դարձ վածք ներ է 
սո վո րում, տա րե րայ նո րեն ըն կա լում լեզ վի 
այն հիմ նա կան ատաղձն ու յու րա հատ կու
թյուն նե րը, որոնք հա ճախ շատ մեծ ջան քե
րի գնով է հա ջող վում չա փա հաս մարդ կանց 
[2, էջ 403−404]։

 Սո վո րող նե րի պատ մե լու կա րո ղու թյու նը 
ձևա վոր վում է քայլ առ քայլ՝ յու րա քան չյուր 
քայ լում ձեռք բե րա ծի վրա ավե լաց նե լով նոր 
ու նա կու թյուն ներ։ Ներ կա յաց նենք խոս քի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցի քայ լե րը. 

 

Ինչ պես նշե ցինք, ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան վաղ շր ջա նում աշա կերտ նե
րի խոս քի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ աշ
խա տանք նե րը հիմ նա կա նում ըն թա նում են 
նկա րի շուրջ պատ մու թյուն հյու սե լով. բա ռա
պա շա րի հարս տաց մա նը և բա նա վոր խոս քի 
զար գաց մա նը մե ծա պես նպաս տում է նկար
նե րի բո վան դա կու թյան վե րար տադ րու մը։ 
Նկար նե րը, մա նա վանդ երբ դրանք գու նա
վոր են, վառ տպա վո րու թյուն են թող նում 
երե խա նե րի վրա, զու գոր դում նե րի ճա նա
պար հով հու շում− թե լադ րում են այն բա ռերն 
ու ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոն ցով նրանք 
պետք է ար տա հայ տեն նկա րում պատ կեր
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ված առար կա ներն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 
Այս առու մով, առա ջին դա սա րա նից սկ սած՝ 
մայ րե նի ի դա սե րին մեծ տեղ է տր վում նկար
նե րի շուրջ աշ խա տանք նե րին։ Բա ցի խոս քի 
զար գաց ման խն դիր նե րից, նկար նե րի շուրջ 
աշ խա տան քը նաև նպաս տում է աշա կերտ
նե րի տա րա ծա կան ըմբռ նում նե րի, պատ կե
րա ցում նե րի զար գաց մա նը։ 

Երբ աշա կերտ նե րը նկար նե րի շուրջ 
տար վող բազ մա թիվ վար ժու թյուն նե րի մի
ջո ցով կսո վո րեն նկար ներն «ըն թեր ցել», 
դրանց բո վան դա կու թյու նը պարզ, կա պակց
ված ու ար տա հայ տիչ վե րար տադ րել, կա
րե լի է ան ցնել առա ջադր ված նկա րին նա
խոր դող կամ հա ջոր դող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կռահ ման վար ժու թյուն նե րին, որոնք մե ծա
պես նպաս տում են երե խա նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու եր ևա կա
յու թյան զար գաց մա նը։ 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի բա ռա պա
շա րի հարս տաց ման, խոս քի զար գաց ման 
նպա տա կով մեր աշ խա տան քում գոր ծա ծում 
ենք հա տուկ թե մա տիկ նկար ներ։ Աշա կերտ
նե րին հանձ նա րա րում ենք պատ մել այդ 
նկար նե րի բո վան դա կու թյու նը, ընդ որում՝ ոչ 
մի այն վե րար տադ րել, այլև պատ մել ստեղ
ծա գոր ծա բար՝ գոր ծա ծե լով ինչ պես ծա նոթ, 
այն պես էլ նոր բա ռեր, որոնք հա ճախ տրվում 
են նկա րին կից մե թո դա կան կա ռույ ցում։

 Պատ մե լու կա րո ղու թյան զար գաց մա նը 
մե ծա պես նպաս տում է նաև կար դա ցած հե քի
աթ նե րի բո վան դա կու թյան վե րար տադ րու մը։ 

Մեր պրակ տի կայով հա մոզ վել ենք, որ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը չա փա զանց շատ 
են սի րում և մեծ ու րա խու թյամբ ու հա ճույ
քով են պատ մում իրենց լսած ու կար դա ցած 
հե քի աթ նե րը։ Այս հան գա ման քը մենք գոր
ծա ծում ենք մեր աշա կերտ նե րի բա նա վոր 
խոս քը զար գաց նե լու և կա տա րե լա գոր ծե լու 
նպա տա կադ րու մով։ 

«Յու րա քան չյուր հե քի աթ մի ամ բող ջա
կան պատ մու թյուն է` իր դեմ քե րով, դեպ
քե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գաց մամբ` 
ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ, և, որ պես 
այդ պի սին, այն նպաս տում է երե խա նե րի 
կա պակց ված ու կուռ խոսք կա ռու ցե լու կա
րո ղու թյան զար գաց մա նը» [2, էջ 120]։ 

Որ պես զի պատ մե լու կա րո ղու թյուն ձևա
վոր վի, աշա կերտ ներն առա ջին հեր թին 
պի տի իրենց իմա ցած հե քի աթ նե րը բարձ

րա ձայն պատ մեն։ Դա սագր քի մի հե քի ա թը 
պետք է առիթ տա հա ման ման բազ մա թիվ 
այլ հե քի աթ ներ պատ մե լուն, տար բեր ձևե
րով դրանք վերս տին ու վերս տին վե րար
տադ րե լուն։ Այս գոր ծըն թա ցը մե ծա պես 
նպաս տում է ոչ մի այն պատ մե լու կա րո ղու
թյան զար գաց մա նը, հղկ մա նը, բա նա վոր 
խոս քի կա տա րե լա գործ մա նը ու բա ռա պա
շա րի հարս տաց մա նը, այլև, ընդ հան րա
պես, գրա կան այդ ժան րի նկատ մամբ հե
տաքրքրու թյան ձևա վոր մա նը։

 Խոս քի զար գաց ման նպա տա կով մենք 
հա ճախ ենք հանձ նա րա րում ըն թեր ցած գե
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
բո վան դա կու թյան տպա վո րու թյամբ նկա
րել, ստեղ ծա գոր ծու թյան էջը նկա րա զար դել 
և դրանք խոս քով ներ կա յաց նել։ Այս առա
ջադ րանք նե րի նպա տակն է զար գաց նել 
աշա կերտ նե րի եր ևա կա յու թյու նը, գու նային 
զգա ցո ղու թյու նը, զգաց մունք նե րը գույ նե րի 
մի ջո ցով թղ թին հանձ նե լու կա րո ղու թյու նը, 
որոնք կար ևոր են խոս քի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցում։ 

Ա շա կերտ նե րի վե րա ցա կան մտա ծո
ղու թյու նը զար գաց նե լու, եր ևա կա յու թյա նը 
թռիչք տա լու և այդ ամե նը խոս քային մի ջոց
նե րով ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյան մշակ
ման նպա տակ նե րով մենք նաև հանձ նա րա
րում ենք աշա կերտ նե րին « Նախ պատ մի՛ր, 
թե ինչ ես նկա րե լու, ապա՝ նկա րի՛ր» առա
ջադ րան քը։ 

Ջ. Գյու լա մի րյա նը նշում է, թե ինչ պես դա
սագր քի, այն պես էլ երե խա նե րի ստեղ ծած 
նկար նե րի շուրջ աշ խա տանք նե րում իր ու
րույն տեղն ու նի հար ցը։ Դրանք տր վում են. 

1. Ն կա րի ընդ հա նուր բո վան դա կու
թյան բա ցա հայտ ման նպա տա կով։ (Ին չի՞ 
մա սին է նկա րը։ Ինչ պե՞ս դուք այն կվեր
նագրեք։ Ին չո՞ւ է այդ պես վեր նագր ված նկա
րը և այլն)։ 

2. Ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի նկա
րագր ման նպա տա կով։ (Ի ՞նչ է նկար ված, 
ինչ պի սի՞ն է։ Ի՞նչ է անում։ Ին չի՞ է նման։ Ինչ
պե՞ս է անում։ Ի՞նչ է տե ղի ու նե նում և այլն)։ 

3. Ն կա րի տար բեր մա սե րի միջև կա
պե րի հաս տատ ման նպա տա կով։ (Ին չո՞ւ։ 
Ին չի՞ հա մար։ Ին չո՞վ են նման։ Ին չո՞վ են 
տար բեր)։ 

4. Ն կա րում պատ կեր վա ծի սահ ման
նե րից դուրս գա լու հա մար։ (Ի ՞նչ եք կար ծում, 
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հե տո ի՞նչ կլի նի։ Ի՞նչ է տե ղի ու նե ցել մինչ այդ։ 
Ինչ պե՞ս իմա ցաք այդ և այլն)։ 

5. Կապ ված աշա կերտ նե րի՝ նկա րի 
բո վան դա կու թյա նը մոտ ան ձնա կան փոր ձի 
հետ։. (Ի սկ քեզ հետ պա տա հե՞լ է այդ պի սի 
դեպք։ Դու ի՞նչ կա նե իր նման դեպ քում)։ 

6. Բա ռա պա շա րի ակ տի վաց ման նպա
տա կով, հո մա նիշ ներ ասե լու պա հան ջով։ 
(Ի նչ պե՞ս կա րե լի է այլ կերպ ասել այս միտ
քը։ Ինչ պե՞ս, ու րիշ ի՞նչ գույ նով կա րե լի է նկա
րագրել այս ծա ռը, ամ պը, դաշ տը, բույ սը և 
այլն) [1, էջ 290−291]։ 

Ա շա կերտ նե րի բա նա վոր խոս քի զար
գաց ման ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րում 
առանձ նա հա տուկ տեղ ու դեր ու նի կար դա
ցա ծի վե րար տադ րու թյու նը։ Տե սա ծի, լսա
ծի ու կար դա ցա ծի վե րար տադ րու թյու նը ոչ 
մի այն նպաս տում է ձեռք բե րած տպա վո
րու թյուն նե րի ու պատ կե րա ցում նե րի ու ժե
ղաց մանն ու կա յու նաց մա նը, այլև մե ծա պես 
օգ նում է երե խայի խոս քի զար գաց մա նը։ 

Տե սա ծի վե րար տադ րու թյու նը աշա կեր
տին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս երե խայի 
տե սած գոր ծո ղու թյուն նե րը, դեպ քերն ու 
դեմ քե րը, գույ ներն ու ձայ նե րը, բնա կան ու 
հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րը, մարդ կանց 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյունն ու փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րը, իր վե րա բեր մունքն ու 
ապ րում նե րը վե րար տադ րել հա մա պա տաս
խան բա ռե րով ու ար տա հայ տու թյուն նե րով, 
սո վո րել դրանց լեզ վա կան ձև տալ։ «Ու ղիղ 
խո սե լը,− ասում է Ա. Բա հաթ րյա նը,− ոչ մի
այն մտ քի ու հոգ վո հա մար մի լո գի կա կան 
վար ժու թյուն է, այլև այն ան սխալ փոր ձա
քարն է, որով կա րե լի իմա նալ, թե արդյոք 
երե խան յուր դի տա ծը ու ղիղ է հաս կա նում, 
թե՝ ոչ» [2, էջ 427]։

Լ սա ծի վե րար տադ րու թյու նը նպաս տում է 
երե խայի ու շադ րու թյան ու հի շո ղու թյան զար
գաց մա նը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ըն դօ
րի նա կել ու սուց չի կամ լավ պատ մող աշա
կեր տի խոս քը, բազ մա թիվ նոր բա ռեր ու 
լեզ վա կան −ար տա հայտ չա կան ձևեր սո վո րել 
և դրանք կի րա ռել իր խոս քի մեջ։ Այս տե սա
կե տից

Ա. Ե. Տեր−Գ րի գո րյա նը օգ տա կար է հա
մա րում լավ կար դա ցող նե րի կող մից հե
տաքր քիր հե քի աթ նե րի ու պատմ վածք նե րի 
գե ղար վես տա կան ըն թեր ցա նու թյան ձայ
նագ րու թյուն նե րի կո լեկ տիվ ունկնդ րում ները, 

որոնք աշա կերտ նե րի խոս քին ոչ մի այն որո
շա կի բո վան դա կու թյուն, լեզ վա կան պա շար` 
բա ռեր ու դարձ վածք ներ են տա լիս, այլև 
ար տա հայտ չա կան ձևեր ու գե ղե ցիկ խոս քի 
նմուշ ներ, որոնք երե խա նե րը հեշ տու թյամբ ու 
պատ րաս տա կա մու թյամբ ըն դօ րի նա կում են 
[2, էջ 427]։

 Բա նա վոր խոս քի զար գաց ման տե սա կե
տից կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի նաև առա
ջադր ված նյու թի ան գիր անե լը։ Բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րի ու գե ղար վես տա կան ար ձակ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հատ ված ներն ան
գիր անե լը մե ծա պես նպաս տում է տվյալ նյու
թի բո վան դա կու թյան խոր ըն կալ մա նը, այդ 
բո վան դա կու թյունն ար տա հայ տող բա ռե րի 
յու րաց մա նը, շատ բա նով օգ նում է նաև խոս
քի ռիթ մի և ար տա հայտ չա կա նու թյան, տո նի 
ու տեմ պի ըմբռն մանն ու ներ կա յաց մա նը։ 

Ան գիր անելն աշա կերտ նե րի բա նա
վոր խոս քի զար գաց մա նը կն պաս տի մի այն 
այն ժա մա նակ, երբ այն հան գա մա նո րեն 
նա խա պատ րաստ վում է ու սուց չի կող մից, 
աշա կերտ նե րը բնա գի րը շատ լավ կար դում 
են, բա ցատ րում են բա ռե րը, պարզ պատ կե
րաց նում, թե ինչ պես են կա տա րե լու հանձ
նա րա րու թյու նը, ինչ պես են ար տա սա նե լու 
այն և այլն։ Մի այն այս դեպ քում է, որ ան գի
րը կնպաս տի աշա կեր տի բա նա վոր խոս քի 
զար գաց մա նը, նրա լե զուն կհարս տաց նի նոր 
բա ռե րով ու դարձ վածք նե րով, կբարձ րաց նի 
նրա խոս քի կուլ տու րան։ 

Բա նա վոր խոս քի զար գաց ման տե սա կե
տից օգ տա կար են նաև ամ փո փիչ դա սե րը։ 

Հայտ նի է, որ տար րա կան դա սա րան նե
րի մայ րե նի լեզ վի ըն թեր ցա րան նե րում նյու
թե րը տր ված են թե մա տիկ խմ բե րով։ Մեր 
աշ խա տան քում ծրագ րով նա խա տես ված 
յու րա քան չյուր թե մա տիկ խումբ ավար տե լուց 
հե տո ամ փո փիչ դաս ենք ան ցկաց նում այդ 
թե մայի շուրջ, որ պես զի երե խա նե րը կա րո
ղա նան ամ փո փել իրենց սո վո րածն ու որո
շա կի հետ ևու թյուն նե րի հան գել։ Այս դա սե
րի ժա մա նակ էլ աշա կերտ նե րը սո վո րում են 
ինք նու րույն խոսք կա ռու ցել, ընդ հան րա ցում
ներ կա տա րել, խո սել ու դա տել, ամ փո փել ու 
եզ րա կա ցու թյուն ներ անել, որոնք, ան շուշտ, 
պատ մե լու կա րո ղու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ
ներն են։ 
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Ա շա կերտ նե րի պատ մե լու կա րո ղու թյան 
զար գաց մա նը մե ծա պես կա րող են նպաս
տել նաև հե ռուս տա− ռա դի ո հա ղոր դում նե րը, 
ձայ նա ժա պա վեն նե րի և ձայ նաս կա վա ռակ
նե րի ունկնդ րում նե րը, հե ռուս տա տե սային 
հա ղոր դում նե րի ու կի նո ֆիլ մե րի դի տում
նե րը։ Այս ունկնդ րում ներն ու դի տում նե րը 
տպա վո րու թյուն են թող նում երե խա նե րի 
վրա, և փոք րիկ ներն ըն դօ րի նա կում են այդ 
խոս քի ար տա հայտ չա կան ձևե րը, սո վո րում 
են նրանց նման պատ մել ու ար տա հայտ վել։ 

Մեր կար ծի քով տար րա կան դա սա րան
նե րի աշա կերտ նե րի պատ մե լու կա րո ղու
թյան զար գաց մա նը նպաս տում են նաև դա
սա րա նա կան ու դպ րո ցա կան հան դես նե րը, 
հան դի պում նե րը, ցե րե կույթ ներն ու հա վաք
նե րը։

Ու սում նա կան տար վա առա ջին իսկ օրե
րից պետք է կար ևո րել երե խա նե րի ինք
նու րույն և տրա մա բա նա կան խոսք կա ռու
ցե լու կա րո ղու թյու նը, լեզ վա կան ճա շակն 
ու լեզ վազ գա ցո ղու թյու նը, իսկ դրա հա մար 
պետք է միշտ ազա տու թյուն տալ երե խային՝ 
մտա ծե լու և խո սե լու հար ցում՝ հետ ևե լով, որ 
նրա խոս քը, որ քան կա րե լի է, բնա կան ու 
կեն դա նի լի նի։ 

Պատ մե լու կա րո ղու թյան զար գաց մա նը 
մե ծա պես նպաս տում են նաև զրույց նե րը, 
որոնք լի նում են մի քա նի տե սակ։ Զրույ ցը 
բա նա վոր երկ խո սու թյան ձև է, որի ժա մա
նակ՝ 

• ճշտ վում են կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի ու սում նա հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նե
ու թյան դր դա պատ ճառ նե րը, 

• դա սա րա նը կենտ րո նա նում է ու սու
ցան վող թե մայի հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի 
վրա, 

• ա շա կերտ նե րը նոր տե ղե կատ վու
թյուն են ձեռք բե րում զրույ ցի թե մայից, 

• ս տեղծ վում են երե խան նե րի հա ղոր
դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րը բա վա րա րող 
պայ ման ներ,

• ձ ևա վոր վում են գործ նա կան և ըն կե
րային բա րե կիրթ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ 
[1, էջ 110]։

Զ րույ ցի կար ևո րու թյունն ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ընդ գծել է դեռևս 

Խ. Աբո վյա նը։ Նա նշում է զրույ ցի եր կու 
կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րի մա սին, որոն ցից 
առա ջինն ունկնդ րին նա խա պատ րաս տում է 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րի ըն կալ
մա նը՝ « բա նալ զմիտս աշա կերտ նե րի», իսկ 
երկ րոր դը՝ երե խայի կեն սա փոր ձով ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րի իմաս տա վոր մա նը, 
որը նրանց տա լիս է խոս քի նմուշ, ձևա վո
րում է զգա ցա ծը, տե սա ծը, ապ րա ծը վե րար
տադ րե լու, դրանց շուրջ դա տո ղու թյուն ներ 
անե լու կա րո ղու թյուն ներ [1, էջ 114]։

 Պատ մե լու կա րո ղու թյան զար գաց մա նը 
խթա նում են նաև անա վարտ պատ մու թյան 
շա րու նա կու թյունն ու հյու սու մը։ Այս եղա նա
կը կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րին բա վա կա նին 
մեծ հա ճույք է պատ ճա ռում, քա նի որ տա
լիս է եր ևա կայե լու, ինք նու րույն ստեղ ծա գոր
ծե լու, ինչ պես նաև իրենց նա խընտ րած ձևով 
պատմ ված քը ավար տին հասց նե լու հնա րա
վո րու թյուն։
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У МЕ НИЕ РАСС КА ЗЫ ВАТЬ КАК ВАЖ НЫЙ ФАК ТОР ДЛЯ ДАЛЬ НЕЙ ШЕ ГО 
УЧЕБ НО ГО ПРО ЦЕС СА

Л. МИ РАД ЖА НЯН

В стат ье у уче ни ков млад ших клас сов в на чаль ной шко лы как ос но ва, расс мат ри ва ет ся 
фор ми ро ва ние уме ния пе рес ка зы вать. В част нос ти, в учеб ном про цес се род но го язы ка, важ
но восп ро из ве де ние сущ нос ти ри сун ка и пе рес каз про чи тан но го про из ве де ни я. Эти уме ния 
ав тор расс мат ри ва ет как важ ный фак тор для даль ней ше го рас ши ре ния у учеб но го про цес са.
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REPRODUCTIVE SKILLS AS SIGNIFICANT FACTOR FOR AN EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT

L. MIRAJANYAN

In the article the development of narrative language skills of junior schoolchild in elementary 
school is observed. Specifically significance is given to the reproduction of contents of picture and 
read work during mother tongue lesson process. The author regards these skills as significant 
factor in subsequent promotion of educational activity. 
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Ե ԼԵ ՆԱ ՂԱ ԼԱՉՅԱՆ 

Ա ՇԱ ԿԵՐ ՏԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ՀԱՐՍ ՏԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՄԲ

 Լե զուն մարդ կու թյան հա ղոր դակց ման 
գլ խա վոր մի ջոցն է։ Մար դիկ իրենց մտ քե րը 
ձևա վո րում ու ար տա հայ տում են լեզ վի մի
ջո ցով։ Ինչ պես նշում է Ս. Աբ րա հա մյա նը, 
մարդն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կեն
ցա ղային, հո գե կան պա հանջ նե րի բա վա
րար ման և այլ նպա տակ նե րի հա մար միշտ 
մտ քե րի հա ղորդ ման կա րիք ու նի: Մար դու 
մտ քե րը կա րող են վե րա բե րել առար կա նե
րի, ան ձե րի, եր ևույթ նե րի, գոր ծո ղու թյուն
նե րի, այլ կերպ՝ ամեն բա նի, ինչ գո յու թյուն 
ու նի աշ խար հում, տի ե զեր քում, մեր հո գե կա
նում, ինչ կա րող է եր ևա կայել, երա զել մար
դը: Եվ այդ բո լորն ան վա նում են բա ռե րով 
[1]:

 Բա ռե րի իմաստ ներն ու ոճա կան կի
րա ռու թյու նը քն նե լիս Հ. Հա րու թյու նյա նը 
գրում է. «Ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի նկատ
մամբ մար դիկ ու նեն իրենց վե րա բեր մուն քը, 
որն էլ ար տա հայտ վում է բա ռի վե րաի մաս
տա վոր ման մեջ։ Դա պայ մա նա վոր վում է 
առար կայի նկատ մամբ ու նե ցած ոչ մի այն ան
հա տա կան, այլև հա սա րա կա կան վե րա բեր
մուն քով։ Պա տա հա կան չէ, որ որոշ առար
կա նե րի անուն ներ ինք նին առա ջաց նում են 
բա ցա սա կան հույ զեր» [2, էջ 96]։ Հետ ևա
բար բա ռընտ րու թյու նը կար ևոր վում է մի քա
նի առում նե րով։ Նախ բա ռե րը ճիշտ պետք է 
ընտր վեն, որ պես զի ար տա հայտ վի խո սո ղին 
ան հրա ժեշտ իմաս տը։ Սրա նից բա ցի՝ բա ռի 
մի ջո ցով խո սողն իր վե րա բեր մունքն է ար
տա հայ տում, բնո րո շում, գնա հա տում որ ևէ 
իրո ղու թյուն։ Հետևա բար ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում էա պես կար ևոր վում է աշա կեր տի 
բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը։ Եթե լեզ վի 
հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն բա
ռը և լեզ վի ընդ հա նուր բա ռա պա շա րը, ապա 
խոս քի զար գաց ման հա մար՝ ան հա տա կան 
բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը: Բնա կան է, 
որ որ քան հա րուստ է սո վո րո ղի բա ռա պա
շա րը, այն քան զար գա ցած են նրա թե՛ գրա
վոր, թե՛ բա նա վոր խոս քը:

 Բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը լեզ վի բա
ռային կազ մում տե ղի ու նե ցող այն բո լոր փո
փո խու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, որոնք 
ուղղ ված են բա ռային կազ մի մա կար դա կի 
ար դի ա կա նաց մա նը, նրա հա մա պա տաս
խա նեց մա նը հա սա րա կա կան կե ցու թյան ու 
գի տակ ցու թյան առա վել զար գա ցած աս տի
ճա նին և տվյալ փու լի կա ռուց ված քին ու հա
մա կար գին: Աշա կերտ նե րը պետք է պատ
կե րաց նեն լեզ վա կան ամ բողջ հա մա կար գը, 
բայց այն պետք է ու սու ցան վի ոչ մի այն կա
նոն նե րի մի ջո ցով, այլև լեզ վի կեն դա նի կի
րա ռու թյամբ՝ խոս քով, իսկ դա հնա րա վոր է 
իրա կա նաց նել մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
կի րառ մամբ։ 

Դպ րո ցում աշա կեր տի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց ման մի ջոց ներն են առա ջին հեր
թին գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան, բա
ռա կազ մու թյան և քե րա կա նա կան ձևե րի ու
սու ցու մը: Այս բո լորն ու սու ցա նե լիս կի րա ռե լի 
են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, որոնք էա
պես նպաս տում են բա ռա պա շա րի հարս
տաց ման գոր ծըն թա ցի իրա կա նաց մա նը:

Բ նա կա նա բար, բո լոր բա ռե րը չէ, որոնք 
ու սու ցա նե լիս կա րե լի է մի ջա ռար կա յա
կան կա պեր կի րա ռել, սա կայն կան բա ռեր, 
որոնք կի րառ վում են մեր կյան քի տար բեր 
բնա գա վառ նե րում՝ ար տա հայ տե լով հա սա
րա կա կան, քա ղա քա կան, ար դյու նա բե րա
կան, գյու ղատն տե սա կան, գի տա տեխ նի կա
կան, ռազ մա կան և այլ հաս կա ցու թյուն ներ, 
և հենց սրանց ու սուց ման դեպ քում է, որ ան
խու սա փե լի են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
դրս ևո րում նե րը:

 Գործ նա կան օրի նակ նե րով փոր ձենք 
ներ կա յաց նել, թե ինչ ձևե րով են մի ջա ռար
կա յա կան կա պե րի դրս ևո րում նե րը նպաս
տում աշա կերտ նե րի բա ռա պա շա րի հարս
տաց մա նը:

 Բա ռու սուց ման հա մար կի րառ վող ար դյու
նա վետ մե թոդ նե րից է խաչ բա ռի կի րա ռու մը: 
Խաչ բա ռեր լու ծե լը սո վո րող նե րի ամե նա սի
րե լի աշ խա տանք նե րից է: Մինչ սո վո րո ղը 
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խո րա սուզ ված է հար ցե րի պա տաս խան նե
րը գտ նե լով, նա չի էլ զգում, թե ինչ պես են 
բա ռե րը դառ նում իր բա ռա պա շա րի մի մա
սը, ինչ պես է զար գա նում իր բա ռա պա շա րը, 
ինչ պես է զար գա նում իր վեր լու ծա կան− դա
տո ղա կան միտ քը: Խաչ բառ նե րի հար ցե րը 
կա րող են վե րա բե րել մեկ կոնկ րետ թե մայի, 
ինչ պես նաև տար բեր թե մա նե րի կամ նաև 
տար բեր գի տու թյուն նե րի։ Որո նե լով ու գտնե
լով տար բեր գի տու թյուն նե րի վե րա բե րող 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը՝ աշա կերտ նե րը 
վեր հի շում են տար բեր տա րի նե րի տար բեր 
դա սըն թաց նե րից ան ցած նյու թե րը։

 Դա սա վանդ ման մի ջա ռար կա յա կան կա
պե րը հայոց լեզ վի դա սե րին ապա հով վում է 
հատ կա պես բառ− տեր մին նե րի ու սուց ման 
շնոր հիվ, որն էլ դառ նում է խոս քի զար գաց
ման, բա ռա պա շա րի հարս տաց ման լա վա
գույն նա խադ րյալ: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հա ճախ են 
կի րառ վում տար բեր խա ղեր, որոնց հեշտ, 
արագ և հե տաքր քիր կազ մա կերպ մա նը մե
ծա պես նպաս տում են տեխ նի կա կան ար դի 
մի ջոց նե րը։ Մենք ևս ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում հա ճախ կի րա ռում ենք տար բեր խա
ղեր, որոն ցից է հետ ևյալ խաղ−հ նա րը։ Սրա 
մի ջո ցով սո վո րող նե րը թե՛ բա ռա պա շարն են 
հարս տաց նում, թե՛ մտա ծե լու, դա տե լու կա
րո ղու թյու նը, թե՛ եր ևա կա յու թյու նը և թե՛ ծա
նո թա նում են բա ռե րի տար բեր խմ բե րին ու 
տե սակ նե րին:

 Քա նի որ դպ րո ցը հա գեց ված է նո րա
գույն տեխ նո լո գի ա նե րով, այդ թվում՝ էլեկտ
րո նային (smart) գրա տախ տա կով, մենք 
հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ ստա նում ենք 
աղյու սակ, որ տեղ գր ված են տար բեր ոլորտ
նե րի ան վա նում ներ:

Բա ռեր, որոնք կի րառ վում են հետ ևյալ ոլորտ նե րում՝

Մա թե մա տի կա

Ֆի զի կա

Բժշ կու թյուն

Գ րա կա նու թյուն

Ս պորտ

Ե րաժշ տու թյուն

Ն կար չու թյուն

Ա ղյու սա կի ներք ևում գր վում են հետևյալ 
բա ռե րը՝ ֆիլ հար մո նի ա, նա տյուր մորտ, 
կո սի նուս, ալեր գի ա, սոպ րա նո, իմ պուլս, 
ար տադ րյալ, այր ված քա բա նու թյուն, անե
մի ա, էս քիզ, ման կա բար ձու թյուն, կի սա
քա շային, վոլտ, մաեստ րո, դյու ցազ ներ գու
թյուն, աս պի րին, գեր հա ղոր դիչ, այ տուց, 
ծան րա ձող, լո գա րիթմ, ջեր մա փո խա նա
կու թյուն, հն գա մարտ, ռո ման տիզմ, չա փա
ծո, թե րապևտ, կա տա կեր գու թյուն, թե ո
րեմ, մագ նի սա կա նու թյուն, ծան րա մարտ, 
պա թո լո գի ա, մո լե կուլ, բուրգ, կլա սի ցիզմ, 
սիմ ֆո նի ա, ձի աուժ, գե ղա սա հոր դու հի, 
դե կո րա ցի ա, սի նուս, դա հու կա ցատկ, սյու
ժե, պրիզ մա, հա վա սա րում, էքս պո զի ցի ա, 

կոմ պո զի ցի ա, դո ւետ, պա րա գիծ, վեր
ջերգ, գեղձ, տաղ, կու բիզմ, արի ա, ին
ֆարկտ, էստ րա դա, կի լո վատտ, եռա ցատ
կում: 

Ա ղյու սա կին և բա ռե րին ծա նո թա նա լուց 
հե տո սո վո րող նե րին ժա մա նակ է տր վում 
դա սա կար գե լու բա ռերն ըստ ոլորտ նե րի: 
Տր ված բա ռե րը ճիշտ դա սա վո րե լու դեպ
քում ստաց վում է հետ ևյալ պատ կե րը.
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Բա ռեր, որոնք կի րառ վում են հետ ևյալ ոլորտ նե րում՝

Մա թե մա տի կա ար տադ րյալ, լո գա րիթմ, կո սի նուս, սի նուս, հա վա սա րում, բուրգ, թե
ո րեմ, պա րա գիծ

Ֆի զի կա վոլտ, մո լե կուլ, պրիզ մա, ձի աուժ, գեր հա ղոր դիչ, կի լո վատտ, իմ պուլս,
 ջեր մա փո խա նա կու թյուն, մագ նի սա կա նու թյուն

Բժշ կու թյուն ա լեր գի ա, թե րապևտ, պա թո լո գի ա, գեղձ, աս պի րին, ին ֆարկտ, այ տուց,  
ա նե մի ա, այր ված քա բա նու թյուն, ման կա բար ձու թյուն

Գ րա կա նու թյուն կ լա սի ցիզմ, ռո ման տիզմ, վեր ջերգ, տաղ, սյու ժե, չա փա ծո, կա տա
կեր գու թյուն, դյու ցազ ներ գու թյուն

Ս պորտ դա հու կա ցատկ, գե ղա սա հոր դու հի, ծան րա մարտ, ծան րա ձող, հն գա
մարտ, կի սա քա շային, եռա ցատ կում

Ե րաժշ տու թյուն սիմ ֆո նի ա, սոպ րա նո, ֆիլ հար մո նի ա, մաեստ րո, դո ւետ, էստ րա դա, 
արի ա

Ն կար չու թյուն նա տյուր մորտ, կոմ պո զի ցի ա, էս քիզ, կու բիզմ, էքս պո զի ցի ա, դե կո
րա ցի ա

 Մեկ նա բա նե լով խմ բա վոր ված բա ռե
րը՝ նշում ենք, որ դրանք տեր մին ներ են, 
այ սինքն՝ բա ռեր են, որոնք կի րառ վում են 
նշ ված ոլորտ նե րում և ար տա հայ տում մեկ 
հաս կա ցու թյուն:

Բ նա կան է, որ բա ռե րից շա տե րը սո վո
րող նե րին ծա նոթ չեն լի նում, և ան հրա ժեշտ է 
լի նում բա ցատ րել դրանց իմաստ նե րը։ 
Իհար կե, կա րե լի է առան ձին −ա ռան ձին բա
ցատ րել յու րա քան չյուր բա ռի իմաս տը, բայց 
որ պես զի աշա կերտ ներն ավե լի ակ տի վո
րեն ներգ րավ վեն ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, 
նշվում է, որ կա րե լի է օգտ վել էլեկտ րո նային 
բա ռա րան նե րից, որոն ցից հա մա կարգ չով 
աշ խա տող աշա կերտ ներն ար դեն իսկ օգտ
վել գի տեն (այս տեղ շատ կար ևոր է նաև ու
սուց չի պատ րաստ վա ծու թյու նը, որով հետև 
տար բեր հար ցեր ծա գե լու պա րա գա յում, 
պի տի կա րո ղա նալ հա մա պար փակ ձևով 
բա ցատ րել բա ռե րի իմաստ նե րը, դրանց կի
րա ռու թյուն նե րը): Այս ամե նի շնոր հիվ սո վո
րող նե րը յու րաց նում են իրենց ան ծա նոթ մի 
շարք բա ռեր, սո վո րում տեր մին հաս կա ցու
թյու նը: Բայց մի այն սրա նով չի ավարտ վում 
ու սու ցու մը: Այս աղյու սա կի տվյալ նե րը ու սու
ցի չը կա րող է կի րա ռել նաև փո խա ռյալ բա
ռե րի (օ րի նակ՝ էքս պո զի ցի ա, դե կո րա ցի ա, 
աս պի րին, ալեր գի ա, սյու ժե, սիմ ֆո նի ա) 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բա ռե րի կազ
մու թյուն նե րը ու սու ցա նե լու հա մար (ա ռանձ

նաց նե լով պարզ, բարդ, ածա ցա վոր, բար
դա ծան ցա վոր բա ռե րը): 

Այս պես՝ վարկ բա ռը, պահ պա նե լով իր 
նախ նա կան իմաս տը՝ պա տիվ, հար գանք, 
հե ղի նա կու թյուն, ձեռք է բե րել նաև ֆի նան
սա կան տեր մի նի ար ժեք՝ նշա նա կե լով որո
շա կի ծախ սե րի հա մար տր վող դրա մա կան 
մի ջոց՝ այս կամ այն պայ մա նով։ Կռունկ բա
ռը, որը չվող թռ չու նի ան վա նում է, ձեռք է 
բե րել նոր նշա նա կու թյուն՝ դառ նա լով շի նա
րա րա կան ոլոր տի տեր մին։ Նույն ձևով էլ 
երե կո բա ռը, բա ցի իր հիմ նա կան նշա նա
կու թյու նից (օր վա վեր ջին մա սը ար ևա մու
տի սկզբից մինչև կես գի շեր), նոր իմաստ է 
ստա ցել իբրև գրա կա նու թյան ու ար վես տի 
բնա գա վա ռի տեր մին՝ նշա նա կե լով երե
կույթ, հան դես, հա վա քույթ՝ նվիր ված որ ևէ 
բա նի։ Այդ իմաս տը դրս ևոր վում է հատ կա
պես աս մուն քի երե կո, ստեղ ծա գոր ծա կան 
երե կո, մե ծար ման երե կո, հո բե լյա նա կան 
երե կո, գրա կան երե կո և այլ կա պակ ցու
թյուն նե րում։ 

Բազ մի մաստ բա ռե րի ու սուց ման հա մար 
կի րառ վող հե տաքր քիր մե թոդ նե րից է պայ
մա նա կա նո րեն « Փո խան ցի՛ր հա վը» կոչ վող 
խա ղի կի րա ռու մը: Այն կա տա րում են ինչ պես 
ռե տի նե հա վի, այն պես էլ մեկ այլ առար կայի 
օգ նու թյամբ (գն դակ, գրիչ և այլն): Մե թո
դը նա խա տես ված է սո վո րածն ամ րապն
դե լու հա մար: Սո վո րող նե րը նս տում են շր
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ջա նաձև: Մի աշա կեր տի տր վում է « հա վը» 
(գ րի չը, գնդա կը և այլն), և աս վում է մի բազ
մի մաստ բառ։ Աշա կեր տը պետք է նշի բա ռի 
տար բեր իմաստ նե րը: Այդ ըն թաց քում մյուս 
մաս նա կից նե րը պի տի « հա վը» փո խան ցեն 
կող քի նին: Երբ աշա կեր տը ավար տի թվար
կու մը, ում ձեռ քում մնա « հա վը», նա պի տի 
հա ջորդ բազ մի մաստ բա ռի իմաստ ներն 
ասի:

 Հա մա նուն նե րի ու սու ցու մը մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րի ստեղծ ման լայն հնա րա վո
րու թյուն ներ է տա լիս: Մի քա նի օրի նա կով 
ապա ցու ցենք աս վա ծը:

 Բե րենք փող բա ռը: Աշա կեր տը տար բեր 
դա սըն թաց նե րում և առօ րյա խոս քում հան
դի պել է փող բա ռի՝ դրամ իմաս տով կի րա
ռու թյա նը, և լեզ վի ու սուց ման ժա մա նակ էլ 
նշ վում են փող−դ րամ հո մա նիշ նե րը։ Ռազ
մա գի տու թյան դա սըն թա ցում այն ար դեն այլ 
իմաս տով է հան դի պում՝ որ պես զեն քի կամ 
գոր ծի քի մաս՝ խո ղո վակ: Սրանք լրիվ հա
մա նուն ներ են և ու նեն նույն քե րա կա նա կան 
ձևե րը՝ փո ղեր, փո ղի, փո ղից, փո ղով, փո ղե
րի և այլն: 

Աշ խար հագ րու թյուն և պատ մու թյուն 
առար կա նե րի ու սուց ման ըն թա քում ատ լաս 
բա ռը կի րառ վում է որ պես քար տե զա գիրք, 
իսկ տեխ նո լո գի ա առար կան սո վո րե լիս 
աշա կեր տե րը այն կի րա ռում են կտո րի տե
սակ իմաս տով: Այս բա ռե րում նույն պես լրիվ 
հա մա նուն ներ են՝ ատ լաս ներ, ատ լա սի, ատ
լաս նե րի և այլն:

 Ֆի զի կա կամ քի մի ա ան ցնե լիս աշա կերտ
նե րը հան դի պում են գազ բա ռին, որը բնո
րո շում է նյու թի վի ճակ նե րից մե կը: Գազ −ը 
նաև մե տաք սյա շղար շաձև գործ վածք է: 
Այն նաև չափ ման մի ա վոր է, որը կի րա ռել է 
Հ. Թու մա նյա նը « Սա սուն ցի Դա վիթ» էպո սի 
մշակ ման մեջ.

Իր վը րա նում բըռ նա կա լը 
 Քառ սուն գազ խոր հոր էր փո րել, 

 Ցան ցով փա կել մութ բե րա նը, 
 Վը րեն փա փուկ խա լի փը ռել: 

Ու սու ցի չը պետք է նշի, որ ար դի հայե րե
նում այս բա ռը հազ վա դեպ է գոր ծած վում. 
հնա ցած է։

 Հե տաքրք րա կան է նաև բութ բա ռի կի
րա ռու թյու նը: Մարմ նի օր գան ներն ան ցնե լիս 
բութ −ը գոր ծած վում է որ պես ձեռ քի առա ջին 
մատ: Երկ րա չա փու թյուն առար կա յում բութ 

բա ռը ան կյան ձև է (բութ ան կյուն նշա նա
կում է 90 աս տի ճա նից մեծ ան կյուն): Հայոց 
լեզ վում բութ −ը տրո հու թյան նշան է: Իսկ ոչ 
տեր մի նային ար ժե քով բութ −ը ածա կան է՝ 
ան հաս կա ցող, հի մար իմաս տով։ Օրի նակ՝ 
« Դեմ քե րը, ա՜խ, բութ են այն պես, կար ծես 
շին ված են տա պա րով»,– գրում է Եղի շե Չա
րենցն իր « Տաղ ան ձնա կան» բա նաս տեղ ծու
թյան մեջ: 

Ինչ պես տես նում ենք, բա ռա պա շա րի 
տար բեր շեր տե րի ու սու ցա նու մը հնա րա վոր 
չէ իրա կա նաց նել առանց մի ջա ռար կա յա
կան կա պե րի ստեղծ ման, քա նի որ բա ռերն 
ան վա նում են առար կա ներ, հաս կա ցու թյուն
ներ, հատ կա նիշ ներ, որոնք առնչ վում են 
տար բեր գի տու թյուն նե րի, կա րող են ու նե նալ 
տեր մի նային ար ժեք, իսկ այդ ամե նը մեկ նա
բա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել մի
ջա ռար կա յա կան կա պեր, բե րել օրի նակ ներ, 
բա ցատ րել իմաս տային նր բե րանգ նե րը, կի
րա ռա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Ու
սուց ման ըն թաց քում հնա րա վոր է կի րա ռել 
տար բեր մի ջոց ներ ու մե թոդ ներ։ Այս ամե նի 
մի ջո ցով և´ հարս տա նում է աշա կեր տի բա
ռա պա շա րը, և´ ամ բող ջա նում պատ կե րա
ցու մը այս կամ այն իրո ղու թյան վե րա բե րյալ։
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О БО ГА ЩЕ НИЕ СЛО ВАР НО ГО ЗА ПА СА УЧЕ НИ КА С ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ 
МЕЖП РЕД МЕТ НЫЕ СВЯ ЗИ 

Е. ГА ЛА ЧЯН

В стат ье расс мат ры ва ют ся средтс ва обо га ще ния сло вар но го за па са уча ще го ся с ис поль
зо ва ни ем межп ред мет ные свя зи. Да ет ся раз ные при ме ры, что  подт верж да ет, что обо га
ще ния сло вар но го за па са уча ще го ся эф фек тивн ре а ли зу ет ся с ис поль зо ва ни ем раз лич ных 
тех но ло ги и, а так же в следст ви е ис поль зо ва ни я  межп ред мет ных с вя зей.

ENRICHMENT OF VOCABULARY STUDENT USING INTERDISCIPLINARY 
COMMUNICATION

E. GALACHYAN

The article deals with enriching the vocabulary of a student using interdisciplinary connec
tions. Given different examples, which confirms that the enrichment vocabulary effective pupil 
implemented using different technologies, and in consequence of the use of intersubjective com
munications.
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ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ԲԱ ԲԱՅԱՆ 

Ա ՇԱ ԿԵՐ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱՆ ՊԱ ՏԱ ԿԻ ԱՌԱ ՋԱ ՑՈՒՄՆ 
ԱՊԱ ՀՈ ՎԵ ԼՈՒ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

Փոր ձենք հաս կա նալ ի՞նչ է նպա տա կը։ 
Ի սկզ բա նե նպա տա կը եղել է փի լի սո փա

յա կան կա տե գո րի ա, որը հե տա գա յում փո
խադր վել է գի տու թյան ու գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ոլորտ ներ և ըստ այդմ էլ տար բեր 
բնո րո շում ներ ստա ցել, որոն ցից ամե նա կեն
սա կանն ու գոր ծա ծա կա նը հետ ևյալ բնո րո
շումն է. 

Նպա տա կը մար դու նպա տա կաս լաց 
գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով ստաց վե լիք 
ար դյուն քի մտա ծա կան, իդե ա լա կան կան
խա տե սումն է, որը, նախ քան գոր ծու նե ու
թյու նը սկ սե լը, կա մար դու գի տակ ցու թյան 
մեջ։ Նա ամեն ինչ անում է այդ ար դյուն քին 
հաս նե լու հա մար։ 

Նպա տա կի այս բնո րո շու մը նման է 
խնդրի նմա նա տիպ բնո րոշ մա նը, բայց 
կա էա կան տար բե րու թյուն. նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար մշ տա պես դր վում և լուծ
վում են հա մա պա տաս խան խն դիր ներ, այ
սինքն` նպա տա կին հաս նե լու ողջ գոր ծըն
թա ցը բա ժան վում է փու լե րի, որոնք էլ հենց 
խն դիր ներ անունն ու նեն։

Իսկ ի՞նչ տեղ ու դեր ու նի նպա տա կը ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ։

Նախ նշենք, որ նպա տա կը կար ծես 
իրեն է են թար կում մար դուն և ստի պում կա
տա րել այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը` ընտ րե
լով այս կամ այն մի ջո ցը։ Ահա հենց նպա տա
կին հաս նե լու մի ջոց նե րի տար բե րու թյունն է 
պատ ճա ռը, որ միև նույն գոր ծու նե ու թյու նը 
տար բեր ան գամ իրար հա կա ռակ ար դյունք
նե րի կա րող է հան գեց նել։

Այս փաս տը նույ նու թյամբ կրկն վում է 
նաև ու սում նա կան պրո ցե սում։ Այս պես, միև
նույն ու սում նա կան աշ խա տան քը կա տա
րող երե խա նե րի մի մա սի մոտ կա րող է սեր 
արթ նա նալ դե պի դա սապ րո ցե սը, իսկ մյուս 
մա սի մոտ` բա ցա սա կան վե րա բեր մունք։ Այս 
դեպ քում նպա տա կը և ստաց ված ար դյուն քը 
չեն հա մա պա տաս խա նում իրար, և խն դիր է 
առա ջա նում փնտ րել և գտ նել առա վել ար
դյու նա վետ ու ղի։ Նոր ու ղի նե րի որոն ման 

պրո ցե սը ան վեր ջա նա լի է և են թադ րում է 
նո րա նոր հե տաքր քիր բա ցա հայ տում ներ։

Հե տա գա յում այս թե մային շա տերն ան
դրա դար ձան, եղան բազ մա թիվ տե սա կետ
ներ, որոնք ման կա վարժ նե րի շր ջա նում 
տա րա կար ծու թյան մի շարք առիթ ներ ըն
ձե ռե ցին։ Բայց ասել, թե դա սան պա տա
կի վերջ նա կան և սպա ռիչ սահ մա նու մը 
տրված է` սխալ կլի նի, և դա բնա կան է, 
քա նի որ ման կա վար ժու թյունն անընդ հատ 
զար գա ցող գի տու թյուն է, իսկ ման կա վար ժի 
աշ խա տան քը` չընդ հատ վող ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծըն թաց։ Դա սապ րո ցե սի ժա մա նակ 
ամեն ինչ ար վում է սո վո րող նե րի մտա վոր, 
բա րո յա կան, էս թե տի կա կան, աշ խա տան
քային, էկո լո գի ա կան և այլ բնույ թի դաս տի
ա րա կու թյան իրա կա նաց ման հա մար` հաշ
վի առ նե լով տվյալ դա սա նյու թի ըն ձե ռած 
հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Սա նշա նա կում է, 
որ դա սա նյութն ու դա սա վանդ ման մե թոդ
նե րը ծա ռա յում են սո վո րո ղի ան ձնա վո
րու թյան ձևա վոր մա նը։ Ու սու ցի չը պետք է 
թույ լատ րե լի ցան կա ցած մի ջոց գոր ծադ րի 
հե տաքրքրու թյուն առա ջաց նե լու, աշա կեր
տի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լու և գե
րա զանց ար դյուն քի հաս նե լու հա մար1։ 

Այս տեղ տե ղին է հի շել հետ ևյալ խոս քը` 
նպա տա կը ար դա րաց նում է մի ջոց նե րը։

ԱՇԱ ԿԵՐ ՏԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿԻ ԱՌԱ ՋԱՑ
ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՔԸ

Մար դիկ առօ րյա կյան քում ամ բող ջու
թյամբ չեն ըն կա լում ար տա քին աշ խար հից 
եկող հս կա յա կան ին ֆոր մա ցի ան։ Այս օրի
նա չա փու թյու նը կրկն վում է բո լոր բնա գա
վառ նե րում. գի տու թյան բնա գա վա ռը ևս բա
ցա ռու թյուն չէ։ Յու րա քան չյուր ան հատ ամեն 
տե սակ հոգ ևոր սնունդ չի ըն դու նում, բո լոր 
գի տու թյուն նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու
թյուն չի ցու ցա բե րում։ Մար դու զգա յա րան
նե րի վրա ազ դում են բազ մա թիվ գրգ ռիչ ներ, 
բայց մեր գի տակ ցու թյու նը դրանք ըն կա
լում է ընտ րո ղա կա նու թյան սկզ բուն քով։
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Հո գե բա նու թյան մեջ ըն կա լում ասե լով 
նկա տի ու նեն զգա յա կան իմա ցու թյան աս
տի ճան նե րից մե կը, իսկ ման կա վար ժա
գի տու թյան մեջ այդ հաս կա ցու թյու նը գի
տակց վում է ավե լի լայն իմաս տով` որ պես 
հո գե կա նի բո լոր ոլորտ նե րի օր գա նա կան 
մի ու թյուն կազ մող գոր ծըն թաց, քա նի որ ըն
կալ ման ըն թաց քին մաս նակ ցում են ոչ մի այն 
մտա ծո ղու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, այլև աշա
կեր տի հե տաքրք րու թյուն նե րը, ըն դու նա
կու թյուն նե րը, զգաց մունք նե րը և հո գե կան 
բո լոր գոր ծըն թաց նե րը։ Կար ևոր վում է նաև 
հաշ վի առ նել այն, որ ու ղե ղը հա վա սար ըն
դու նա կու թյուն չու նի տար բեր գրգ ռիչ նե րի 
նկատ մամբ։ Այն ակ տիվ է որո շա կի գրգ ռիչ
նե րի նկատ մամբ, որով հետև ան հնար է մի
ա ժա մա նակ ակ տի վա նալ ամեն ին չի նկատ
մամբ։

Ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րաց ման ամե նա հու սա լի երաշ խի քը իմա
ցա կան ակ տի վու թյան ապա հո վումն է, որը 
պայ մա նա վոր վում է ոչ մի այն ան հա տի 
բնա խո սա կան – հո գե բա նա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով, ստա ցած դաս տի ա
րա կու թյամբ, այլ նաև ըն կալ ման ժա մա նակ 
ստեղծ ված պայ ման նե րով1։

Ապ րե լա կեր պի, գո յու թյան և գոր ծու նե
ու թյան բնույ թի ու զգա յա րան նե րի ֆի լո գե
նե տիկ զար գաց ման կա պի շնոր հիվ է, որ 
մար դու մեջ եր ևան են եկել ըն կալ ման զուտ 
մարդ կային ձևեր։ Այս ամե նը ցույց է տա լիս, 
թե ին չու է աշա կեր տի հա մար ին ֆոր մա ցի
այի ըն կալ ման սուբյեկ տիվ սկզ բուն քը այդ
քան կար ևոր դեր խա ղում ու սուց ման ըն
թաց քում։

Երբ դա սա նյու թը ան ձնային նշա նա կու
թյուն չի ստա նում աշա կեր տի հա մար, ապա 
նա լա վա գույն դեպ քում լսո ղի կամ դի տո ղի 
տեսք է ըն դու նում. հե տա զո տա կան ռեֆ
լեքսն սկ սում է գոր ծել այն ժա մա նակ, երբ 
աշա կեր տի մեջ առա ջա նում է հե տաքրք րու
թյուն, տա րա կու սանք, կաս կած, զար մանք, 
են թադ րու թյուն և այլն։

Եր բեմն այդ նյութն աշա կեր տը դի տում է 
որ պես իրեն պար տադր վող մի ծանր բեռ 
և շատ հա ճախ չի հաս կա նում, թե ին չու 
պետք է այն սո վո րի։

1  Տե՛ս Ս. Մա նու կյան, աշխ. Ման կա վար ժա կան և աշա
կեր տա կան դա սան պա տակ ներ, ա, էջ 84 և բ, էջ 174:

Ու սում նա կան նյու թի ըն կալ ման հետ 
կապ ված հար ցե րի մա սին խո սե լիս նշե ցինք, 
որ ըն կա լու մը ան հա տա կան բնույթ է կրում։ 
Յու րա քան չյուրն ըն կա լում է այն, ինչ որ 
կապ ված է իր հե տաքրք րու թյուն նե րի հետ 
և բա վա րա րում է իր ներ քին պա հանջ նե րը։ 
Այս պայ ման նե րում մենք կանգ նում ենք ու
սում նա կան նյու թի զանգ վա ծային ըն կալ
ման խնդ րի առջև։

Արդյո՞ք հնա րա վոր է հա ղորդ վող ին ֆոր
մա ցի այի մի ա ժա մա նա կյա ըն կա լու մը սո վո
րող նե րի մե ծա քա նակ խմ բի կող մից։

Այս պի սի հար ցադ րում կա տա րող նե րը 
նշում են, որ դա սա րա նում նս տում են 20–30 
աշա կերտ, որոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր 
նպա տա կը, և ու սու ցի չը պար տա վոր է հաշ
վի առ նել այն։

Այս հար ցը պա տա հա կան չէ, քա նի որ 
աշա կերտ նե րից յու րա քան չյուրն ու նի ու
սուց ման իր նպա տակ նե րը, մե թոդ ներն ու 
մի ջոց նե րը, և ու սուց չի ու աշա կեր տի նպա
տակ նե րը մեկ պա րապ մուն քի ըն թաց քում 
կա րող են և չհա մընկ նել։

Ու սուց ման նպա տա կը աշա կեր տին վե
րագ րե լը անըն դու նե լի է, քա նի որ ու սու ցու մը 
ու սուց չի նպա տակ նե րին ծա ռայող գոր ծըն
թաց է, իսկ աշա կեր տի նպա տա կը ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյուն է։ Իրա կա նում 
միև նույն աշա կեր տա կան դա սան պա տա կը 
պետք է ձևա վոր վի դա սին մաս նակ ցող բո
լոր աշա կերտ նե րի գի տակ ցու թյան մեջ։

Դպ րո ցա կան պրակ տի կան ցույց է տա
լիս, որ եթե ու սուց ման ըն թաց քում ման կա
վար ժը հե տաքր քիր է սկ սում իր բա ցատ րու
թյու նը և հու զա կան մթ նո լորտ է ստեղ ծում, 
ապա առա վել ակ տիվ աշա կերտ նե րի ու
շա դիր վե րա բեր մուն քը հա ղորդ վող նյու թի 
նկատ մամբ աս տի ճա նա բար ան ցնում է մյուս 
ունկն դիր նե րին և ծայր է առ նում հո գե կան 
վա րակ։ Ահա թե ին չու լսա րա նը նվա ճե լու 
ամե նաար դյու նա վետ ու ղի նե րից մե կը նյու
թի հե տաքր քիր կամ գրա վիչ սկիզբն է։

Նյու թի զանգ վա ծային ըն կալ ման հա մար 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ին ֆոր մա ցի
այի մա տու ցու մից առաջ ճիշտ նա խա պատ
րաստ վե լը։ Ամեն մի դա սին պատ րաստ վե
լիս պետք է մտա ծել այն բո լոր հնար նե րի 
ու մի ջոց նե րի մա սին, որոնք կա պա հո վեն 
նյու թի ըն կա լու մը բո լո րի կող մից, և որ կար
ևոր է, այդ ամե նը պետք է հիմն ված լի նի 
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իմա ցու թյան և մտա ծո ղու թյան օրի նա չա փու
թյուն նե րի վրա։ Ինչ պես գի տենք, իմա ցու
թյան սկզբ նա կան պա հը ան հայ տը գտ նե լու 
ձգ տումն է, որն ի հայտ է գա լիս այն պի սի 
պայ ման նե րում, երբ մար դը հան դի պում է իր 
հա մար ար տա սո վոր, խորհր դա վոր և տա
րօ րի նակ եր ևույթ նե րի և նրա մոտ սկ սում է 
գոր ծել ոչ կա մա ծին մտա ծո ղու թյու նը։  Նյու թի 
նման նե րա ծու թյու նը ին ֆոր մա ցի այի ըն կա
լու մը նա խա պատ րաս տող լա վա գույն ու ղի
նե րից մեկն է։ Այս ամե նից ել նե լով կա րե լի է 
ասել, որ հս տակ նա խա պատ րաս տու թյան 
դեպ քում հնա րա վոր է ապա հո վել ու սում
նա կան ին ֆոր մա ցի այի զանգ վա ծային ըն
կա լում։ Իհար կե, նա խա պատ րաս տու թյու նը 
մի այն ին ֆոր մա ցի ան ըն դու նե լի դարձ նե լու 
նպա տակ չի հե տապն դում. այն մեծ նշա
նա կու թյուն ու նի նաև նյու թի մտա պահ ման 
հա մար։ Ին ֆոր մա ցի այի ըն կալ ման ապա հո
վու մը կար ևոր է նաև գի տե լիք նե րի որո շա կի 
հա մա կարգ ստեղ ծե լու հա մար, որն ու սուց
ման կար ևո րա գույն խն դիր նե րից մեկն է։

Պետք է փնտ րել և գտ նել այն պի սի 
հնար ներ, որոնք թույլ կտան հա ղորդ վող 
ու սում նա կան ին ֆոր մա ցի այի նկատ մամբ 
աշա կերտ նե րի մեջ կարճ ժա մա նա կում դիր
քո րո շում ձևա վո րել։ Դրա հա մար ան հրա
ժեշտ է օգտ վել այն պի սի եղա նակ նե րից, 
որոնք սո վո րող նե րին ցույց տան իրենց գի
տե լիք նե րի հա մա կար գի բաց տե ղե րը և ան
հրա ժեշ տու թյուն ու պա հանջ ստեղ ծեն մա
տուց վող ին ֆոր մա ցի այի ըն կալ ման հա մար։ 
Պետք է հաս նել նրան, որ յու րա քան չյուր 
առար կայի մե թո դի կա յում մշակ վեն ամեն 
մի թե մայի ու սուց ման տար բեր ձևեր ու 
եղա նակ ներ։ Այս հան գա ման քը ան փորձ ու
սուց չին հնա րա վո րու թյուն կտա ցան կա ցած 
նյու թի հա ղոր դու մը սկ սել աշա կերտ նե րի ու
շադ րու թյան բարձր մա կար դա կի պայ ման
նե րում, բայց այն չի խո չըն դո տի նրա ան հա
տա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին։ Այս տեղ 
տե ղին է հի շել, որ ամեն մի դաս իրե նից 
ներ կա յաց նում է ու սուց չի ստեղ ծա գոր ծա
կան աշ խա տանք, և ոչ թե օր վա պլան1։ 

Ա շա կերտ նե րի գի տակ ցու թյան մեջ ին
ֆոր մա ցի այի ըն կալ ման ապա հո վու մը այ
սօր իրա կա նաց վում է երեք ձևով.

1  Տե՛ս Հույ զե րի դե րը, Յու. Ա. Ամիր ջա նյան, Ա. Ս. Սա
հա կյան, Ման կա վար ժու թյուն, 2005 թ., էջ 137, 138:

•  Մի դեպ քում բուն նյու թի հա ղորդ մա
նը նա խոր դող աշ խա տան քը քիչ է առնչ վում 
այդ նյու թի բո վան դա կու թյա նը։ Այն ուղ ղա
կի թար մաց նում է լսա րա նը, ունկն դիր նե րի 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում դա սա րա
նում կա տար վող աշ խա տան քի վրա։ 

Այս դեպ քում ու սուց չի նպա տակն է դա
սա րա նը ու սում նա կան վի ճա կի մեջ դնե լը, 
իր բա ցատ րու թյուն նե րը լսե լու ընդ հա նուր 
պատ րաս տա կա մու թյուն ձևա վո րե լը։ Ու
սուց ման այս ձևի ժա մա նակ պրոբ լեմ ներ և 
խնդիր ներ չեն դր վում, այլ ուղ ղա կի հե տաքր
քիր փաս տեր են բեր վում կամ պատ մու թյուն
ներ, որոնք աշա կերտ նե րի մեջ ու սուց չին 
լսե լու տրա մադ րու թյուն են ձևա վո րում։ 

• Ու սում նա կան ին ֆոր մա ցի այի ըն
կալ ման երկ րորդ ձևն աչ քի է ընկ նում նյու
թի հա ղորդ մա նը նա խոր դող աշ խա տան քի 
և հա ղորդ վող նյու թի միջև եղած օգ տա կար 
կա պի ստեղծ մամբ։ Այս դեպ քում դա սա
նյու թի բա ցատ րու թյան ժա մա նակ մեկ ան
գամ ևս աշա կերտ նե րը կրկ նում են ան ցած 
թե մա նե րը և իրենց ու նե ցած գի տե լիք նե րի 
բա զայի վրա ավե լաց նում նո րը, որը աշա
կերտ նե րի մոտ կա տար վում է գի տակ ցա
բար և ձևա վո րում է ինք նու րույն մտա ծո ղու
թյուն և տրա մա բա նու թյուն։ Աշա կերտ նե րի 
մտա ծո ղու թյու նը զար գաց նե լու գոր ծում լայն 
հնա րա վո րու թյուն ու նի կեն սա բա նու թյու նը, 
քա նի որ ու սում նա սիր վող օր գա նիզմ նե րը 
կա րե լի է ցու ցադ րել, դի տել, զն նել, հա մե մա
տել, հետ ևու թյուն ներ և ընդ հան րա ցում ներ 
կա տա րել, որը կար ևոր է նյու թի լի ար ժեք ըն
կալ ման հա մար։ 

• Ու սում նա կան ին ֆոր մա ցի այի ըն
կալ ման ապա հով ման եր րորդ ձևն աչ քի է 
ընկ նում նրա նով, որ ամ բողջ դա սը ու սուց չի 
ջան քե րի շնոր հիվ վե րած վում է սո վո րող նե
րի գի տակ ցու թյան մեջ առա ջա ցած պրոբ լե
մի լուծ մա նը նվիր ված հե տա զո տու թյան, որի 
պատ ճա ռով էլ ու սուց ման այս եղա նա կը կոչ
վում է պրոբ լե մա հա րույց (խնդ րա հա րույց)։

Պրոբ լե մային է կոչ վում այն ու սու ցու մը, 
որի ըն թաց քում աշա կերտ ներն, ու սուց չի ղե
կա վա րու թյամբ, իրենց ու նե ցած գի տե լիք
նե րի հի ման վրա լու ծում են պրոբ լե մային 
խն դիր ներ, հաղ թա հա րում պրոբ լե մային 
իրա վի ճակ ներ, որոն ցում գոր ծո ղու թյան նոր 
եղա նակ ներ են, կար գա վո րում ու կողմ նո րո
շում իրենց գոր ծու նե ու թյու նը, ինք նու րույ նա
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բար ձևա վո րում իրենց մտա հան գում ներն ու 
եզ րա հան գում նե րը, հաս նում վերջ նա կան 
նպա տա կի։

Պ րոբ լե մային ու սուց ման գե րա գույն 
նպա տա կը սո վո րող նե րի տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան զար գա ցումն է, որը կա րե
լի է իրա կա նաց նել պրոբ լե մային խն դիր ներ 
լու ծե լու, պրոբ լե մային իրա վի ճակ ներ հաղ
թա հա րե լու մի ջո ցով։ Պրոբ լե մային ու սուց
ման էու թյու նը պրոբ լե մային իրա վի ճա կի 
ստեղ ծումն է, որն ակ տի վաց նում է սո վո
րող նե րի մտա ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը։ Ու
սուց ման այս ձևն ու նի մի շարք առա վե լու
թյուն ներ.

ա) զար գաց նում է սո վո րող նե րի տրա
մա բա նա կան, դի ա լեկ տի կա կան մտա ծո ղու
թյու նը,

բ) ու սում նա կան նյու թը դարձ նում է 
ապա ցու ցե լի և այլևս ոչ մի կաս կած չի հա
րու ցում,

գ) ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը դարձ
նում է հու զա կան,

դ) ըն ձե ռում է մի ջա ռար կա յա կան կա պե
րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն, 

ե) ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը եր կար 
ժա մա նակ մտա պահ վում են,

զ) ին տեն սի վա նում է ու սու ցու մը և արա
գա նում է նրա տեմ պը, ինչ պես նաև մե
ծաց նում է աշա կերտ նե րի ինք նա գոր ծու
նե ու թյան շր ջա նա կը, լայ նաց նում նրանց 
որո նո ղա կան, հե տա զո տա կան աշ խա
տանք ներ կա տա րե լու ոլոր տը, ծա նո թաց
նում գի տա կան մե թոդ նե րին1։ 

Աշա կեր տա կան դա սան պա տա կը սո
վո րո ղի գի տակ ցու թյան մեջ «ին չու» հար ցը 
տա լու և « քա նի որ» պա տաս խա նը լսե լու ու
նա կու թյան ձևա վո րումն է։

Ըստ նպա տա կա հա րույց ու սուց ման տե
սու թյան` աշա կեր տը պետք է ու նե նա իր 
նպա տա կը, սա կայն ման կա վարժն է ցան
կա ցել, որ նա ու նե նա հենց այդ պի սի նպա
տակ։
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ԱՇԱ
ԿԵՐ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱՆ ՊԱ ՏԱ ԿԻ ԱՌԱ ՋԱՑ

ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ

1  Տե՛ս  Պրոբ լե մային  ու սու ցում,  Յու.  Ա.  Ամիր ջա նյան, 
Ա. Ս. Սա հա կյան, « Ման կա վար ժու թյուն», 2005 թ., Գլուխ 
5, էջ 228, 236։

Տա րի ներ առաջ տե սու թյան մեջ և պրակ
տի կա յում հաշ վի չէր առն վում աշա կեր տա
կան դա սան պա տա կը և այն չէր որոշ վում ու 
ձևա կերպ վում, ուս տի բնա կան է, որ ու սուց
ման մե թոդ նե րը մշա կող նե րը չէ ին մտա ծում 
մե թոդ նե րի այն պի սի գոր ծա ռույթ նե րի մա
սին, որոնք կդրս ևոր վե ին աշա կեր տի նպա
տա կի առա ջաց մամբ։ 

Դի մենք ու սուց ման մե թոդ նե րի ամե նա
տա րած ված բնո րո շում նե րին.

«Ու սուց ման մե թոդ նե րը ու սուց չի և աշա
կերտ նե րի փոխ կա պակց ված գոր ծու նե
ու թյան կար գա վոր ման եղա նակ ներն են` 
ուղղ ված կր թու թյան նպա տակ նե րի իրա կա
նաց մա նը»։

«Ու սուց ման ցան կա ցած մե թոդ ու սուց չի 
նպա տա կաս լաց գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա
կարգն է, որոնք կազ մա կեր պում են աշա
կերտ նե րի այն պի սի իմա ցա կան և պրակ
տիկ գոր ծու նե ու թյու նը, որն ապա հո վում է 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան յու րա ցու մը 
նրանց կող մից և դրա նով իսկ` ու սուց ման 
նպա տակ նե րի իրա կա նա ցու մը»։

Ինչ պես տես նում ենք բնո րո շում նե րից և 
ոչ մե կում ակ նարկ չկա սո վո րող նե րի նպա
տակ նե րի և դրանց ձևա վոր ման մա սին։ Այս 
բաց թո ղու մը կա բո լոր հե ղի նակ նե րի կող
մից տր ված բնո րո շում նե րում. մի այն Ի. Յ. 
Լեր նե րի կող մից մե թո դի բնո րոշ ման մեջ 
մտց վել է լրա ցում, որում նշ վում էր, որ մե
թո դի բա ղադ րա մա սե րից է նաև սո վո րո ղի 
նպա տա կը։

«Ու սուց ման մե թոդն իր ընդ հա նուր դի
դակ տի կա կան նշա նա կու թյամբ սո վո րեց
նո ղի ու սո վո րո ղի փոխ գոր ծու նե ու թյան 
մո դելն է, փոխ գոր ծու նե ու թյուն, որի նպա
տակն է կր թու թյան բո վան դա կու թյան յու
րա ցու մը սո վո րո ղի կող մից։ Այդ մո դե լի 
գլ խա վոր տար րե րից են սո վո րեց նո ղի նպա
տա կը, նրա գոր ծու նե ու թյու նը, այդ գոր ծու
նե ու թյան մի ջոց նե րը, սո վո րո ղի նպա տա կը, 
որն հա մա պա տաս խա նում է սո վո րեց նո ղի 
նպա տա կին, աշա կեր տի գոր ծու նե ու թյան 
մի ջոց նե րը, աշա կեր տի ան ձնա վո րու թյան 
փո փո խու թյուն նե րը` յու րաց ման օբյեկ տի 
հետ փոխ գոր ծակ ցե լու ազ դե ցու թյան շնոր
հիվ, նպա տա կին հաս նե լը»։

«Ամ բող ջա կան ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցի իրա կա նաց ման մե թո դը ման
կա վար ժի և աշա կերտ նե րի պրո ֆե սի ո նալ 
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հա մա գոր ծակ ցու թյունն է` ու նե նա լով կրթա
դաս տի ա րակ չա կան խն դիր ներ լու ծե լու 
նպա տակ ներ»1։

Մե թո դը նպա տակ նե րին հաս նե լու եղա
նակ է։ Ու րեմն հրա տապ է դառ նում աշա կեր
տա կան նպա տակ առա ջաց նող մե թոդ նե րի 
մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այդ խնդ րի 
լու ծու մը, մեր աշ խա տան քում, ինչ պես ցույց 
տր վեց, հնա րա վոր դար ձավ, քա նի որ ար դեն 
մշա կել ենք աշա կեր տի նպա տա կի էու թյան, 
որոշ ման, ձևա կերպ ման և առա ջաց ման 
հիմ նա կան հար ցե րը, ինչ պես և հար ցեր, որ 
վե րա բե րում են ու սուց չի և աշա կեր տի նպա
տակ նե րի հա րա բե րու թյա նը։
ԱՇԱ ԿԵՐ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱՆ ՊԱ ՏԱ ԿԸ ՍՈ ՎՈ
ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԳԻ ՏԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՌԱ

ՋԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶ ՄԸ
1923 թ–ին Ս. Խ. Հե սե նը Բեռ լի նում 

հրա տա րա կեց իր « Ման կա վար ժու թյան 
հի մունք ներ» գիր քը, որում հե ղի նա կը հս
տակ քն նարկ ման առար կա է դարձ րել դա
սանպա տա կը։ Ըստ նրա՝ դա սը ստեղ ծա գոր
ծու թյամբ հա գեց նե լու հա մար ամե նից առաջ 
ան հրա ժեշտ է, որ դա սի նպա տակ նե րը 
միշտ այն պի սին լի նեն, որ կար ծես թե աշա
կերտն է այն դրել իր առջև, չնա յած ու սուց չի 
կող մից են որոշ ված։ Ահա թե ին չու դրանք 
պետք է հաս կա նա լի լի նեն աշա կեր տին, 
ակն հայտ իրենց նշա նա կու թյամբ, սի րով ու 
հե տաքրք րու թյամբ յու րաց ված նրանց կող
մից։

Ինչ պես տես նում ենք, սկ սած 1923 թվա
կա նից առ այ սօր, քն նարկ ման առար կա չի 
դար ձել աշա կեր տա կան դա սան պա տա կի 
առա ջաց ման հար ցը, խոսք չի եղել նպա
տա կա հա րուց ման մա սին։ Հայ ման կա վար
ժու թյան մեջ այդ հար ցին ան դրա դար ձել է 
Ս. Պ. Մա նու կյա նը իր աշ խա տու թյուն նե րում։ 
Ար դի ժա մա նա կում, երբ ամե նու րեք գր վում 
և խոս վում է հու մա նիս տա կան և հա մա գոր
ծակ ցա կան ման կա վար ժու թյուն նե րի մա սին, 
ին տե րակ տիվ ու սուց ման մե թոդ նե րի, ման
կա վար ժա կան բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի և 
նման այլ բա նե րի մա սին, չա փա զանց կար
ևոր է նպա տա կա հա րու ցու մը, առանց որի 
աշա կեր տը չի կա րող դառ նալ ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան լի ար ժեք սուբյեկտ։ Եթե ու
սու ցի չը որո շել է նպաս տել աշա կերտ նե րի 
1  Ди дак ти ка сред ней шко лы / Под ред. М. Н. С кат ки на, 
И. Я.  Лер не ра, М., 1975, гла ва 4, ст. 27, 28.

հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը` օգ տա գոր ծե լով դա սա նյու թի հնա րա
վո րու թյուն նե րը, ու րեմն տվյալ դա սի հա մար 
պետք է այն պի սի աշա կեր տա կան նպա տակ 
ընտ րի, հա նուն որի սո վո րող նե րը նա խա
տես ված մտա վոր կամ պրակ տիկ հե տա զո
տա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյեկտ դառ նան։ 
Նման օրի նա չա փու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
աշա կեր տի հա մար ու սուց չի մտա ծած նպա
տա կը չպետք է նրան ներ կա յաց վի պատ
րաս տի վի ճա կում, այլ ստեղ ծի պայ ման, որի 
շնոր հիվ էլ կձ ևա վոր վի այն սո վո րո ղի գի
տակ ցու թյան մեջ։ Մի այն այդ դեպ քում նպա
տա կը կլի նի սե փա կան աշա կեր տի հա մար և 
իրեն կեն թար կի նրա ողջ գոր ծու նե ու թյու նը։ 
Օրի նակ՝ աշա կեր տը լսում է Դար վի նի աշ
խա տու թյուն նե րի մա սին։ Ու սուց չի շնոր հիվ 
ընդ հար վե լով այդ փաս տե րի հետ` նա զար
մա նում է, նույ նիսկ` զայ րա նում ու ան մի ջա
պես նպա տակ դնում մեր ժել, իր հա մոզ մամբ 
այդ ան հե թեթ կար ծի քը։ Այդ անե լիս նա 
հիմն վում է Աստ վա ծաշն չից ստա ցած տե ղե
կու թյուն նե րի վրա, սա կայն աս տի ճա նա բար 
ման կա վար ժից ստա նում է նոր գի տե լիք ներ, 
որոնք նրան ստի պում են այլ կերպ մտա ծել։ 
Սկս վում է աշա կեր տի որո նո ղա կան գոր ծու
նե ու թյու նը, որ տեղ քն նարկ ման հարց է դառ
նում « մար դու ծա գու մը»։

Աշա կեր տը իր ցան կու թյամբ է մաս նակ
ցում դրանց քն նարկ մա նը` իր հա մար պար
զե լով մի շարք հար ցեր, որոնք մինչ այդ իրեն 
ան հե թեթ ու մեր ժե լի էին թվում։ 

Ի րա կա նաց վող այս մտա վոր աշ խա տան
քը հա ճույք ու բա վա կա նու թյուն է պատ ճա
ռում աշա կեր տին, նպաս տում նաև հե տա
զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րի, ինչ պես նաև 
մտա վոր աշ խա տան քի պա հանջ մուն քի ձևա
վոր մա նը, որոնք էլ մտ նում են ու սուց չի նպա
տա կի մեջ։

Այս պի սով՝ 21–րդ դա րը հա սա րա կու թյա
նը նոր պա հանջ ներ է ներ կա յաց րել, նոր խն
դիր ներ առա ջադ րել, որոնց լուծ ման հա մար 
մարդ կու թյու նը բազ մա կող մա նի զար գա ցած 
ան հատ նե րի կա րիք ու նի։ Այդ պի սի ան ձանց 
ձևա վո րու մը սկս վում է դպ րո ցից և շա րու նակ
վում բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում։ Ներ կա յաց ված պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար շատ 
քայ լեր են ար վել, բայց անե լիքն ավե լի մեծ է, 
որով հետև բա ցեր դեռ շատ կան։ 
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Ման կա վար ժու թյան նպա տա կը ու սուց
չի և աշա կեր տի կող մից իրենց փոխ գոր ծու
նե ու թյան ար դյունք նե րի կան խա տե սումն է 
մտա ծա կան կազ մա վո րում նե րի ձևով, որոնց 
հա մա պա տաս խան էլ հա րա բե րակց վում են 

ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր բա
ղադ րյալ նե րը։

Այս պի սով՝ նպա տա կը հա սա րա կու թյան 
հա մար գրա գետ ան հատ ներ ձևա վո րե լու 
խն դիրն է։ 
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THE MAIN PROBLEMS OF PROVIDING THE STUDENT’S PURPOSE
V. BABAYAN

The 21st century requires the society to have individuals with allround education to meet new 
challenges and demands. The training of such individuals starts at schools and continues at higher 
educational institutions. A lot of actions have been taken to achieve the required purpose and still 
there is a lot to be done to fill up the gaps.

Pedagogy aims to predict the results of the relationship between a teacher and a student 
through creative thinking resulting in the respective correlation between all components of the 
pedagogical process.

Therefore the key objective is to train literate individuals for the society.

ОС НОВ НЫЕ ВОП РО СЫ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ЦЕ ЛИ УРО КА У УЧA ЩИХ СЯ 
В. БА БА ЯН

21й век тре бу ет от об щест ва на ли чия лю дей со всес то рон ним об ра зо ва ни ем для ре ше
ния но вых за дач и тре бо ва ний. Обу че ние та ких лиц на чи на ет ся в шко лах и про дол жа ет ся в 
выс ших учеб ных за ве де ни ях. Бы ло предп ри ня то мно го дейст вий для дос ти же ния тре бу е мой 
це ли, и еще мно гое предс то ит сде лать, что бы за пол нить про бе лы.

 Пе да го ги ка ст ре мит ся предс ка зать ре зуль та ты вза и мо от но ше ний меж ду учи те лем и уче
ни ком пос редст вом твор чес ко го мыш ле ни я, что при во дит к со от ветст ву ю щей кор ре ля ции 
меж ду все ми ком по нен та ми пе да го ги чес ко го про цес са.

 По э то му клю че вой за да чей яв ля ет ся под го тов ка гра мот ных лиц для об щест ва. 
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 ԳՈ ՀԱՐ ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ 

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՄԻՋ ՆԱ ԴԱՐՅԱՆ ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐԸ 
ՀԱՅ ԱՌԱ ՔԵ ԼԱ ԿԱՆ ԵԿԵ ՂԵ ՑՈՒ ՀՈ ՎԱ ՆՈՒ ՆԵՐ ՔՈ

 Հա յաս տա նյայց առա քե լա կան եկե ղե
ցին աշ խար հի հնա գույն եկե ղե ցի նե րից է: 
Դժ վար է պատ կե րաց նել մեր պատ մու թյան 
որ ևէ հատ ված առանց Հայ առա քե լա կան 
եկե ղե ցու և նրա կար ևոր դե րա կա տար ման: 
Քրիս տո նե ու թյան ուս մուն քը քա րո զե լուց, 
տա րա ծե լուց ու պահ պա նե լուց զատ՝ այն իր 
վրա է վերց րել նաև ազ գային տա րաբ նույթ 
հար ցե րի ու խն դիր նե րի լուծ ման, նաև ազ
գա պահ պան ման նվի րա կան գոր ծը:

 Հայոց եկե ղե ցու դե րը հայ ժո ղովր դի ազ
գային ինք նու թյան և պահ պա նու թյան գոր
ծում լա վա գույնս եր ևում է հայ ժո ղովր դի 
կող մից Հայոց եկե ղե ցուն տր ված ազ գային 
եկե ղե ցի բնո րոշ ման մեջ: Մի այն ազ գային 
եկե ղե ցին է, որ կա րող է պահ պա նել ազ
գային ինք նու թյու նը, հոգ ևոր դրոշմ դնել և 
մի նոր փայլ հա ղոր դել ազ գային ար ժեք նե
րին: Այս իրո ղու թյու նը նկա տի ու նե նա լով է, 
որ Նի կոլ Աղ բա լյա նը գրում է, թե չոր րորդ 
դա րում Հա յաս տա նը քրիս տո նե ա ցավ, իսկ 
հին գե րորդ դա րում քրիս տո նե ու թյու նը հա
յա ցավ: 4−5−րդ դա րե րում հայ կյան քի լու
սա վո րու թյան ըն թաց քի ջա հա կիր նե րը 
եղան Ս. Գրի գո րը՝ որ պես հո գի նե րի լու սա
վո րիչ, ով քրիս տո նե ու թյան լույ սը տա րա
ծեց հայ կյան քից ներս, Ս. Ներ սե սը՝ սր տե րի 
լու սա վո րիչ, ով հայ կյան քից ներս տա րա
ծեց քրիս տո նե ա կան բա րո յա կա նու թյու նը, 
գթասր տու թյու նը և ընդ հան րա պես կեն ցա
ղա վա րու թյու նը, և, վեր ջա պես, Ս. Մես րոպն 
ու Ս. Սա հա կը, որ պես մտ քե րի լու սա վո րիչ, 
հայոց գրե րով վա ռե ցին հայ մշա կույ թի նա
խորդ դա րե րից եկող կե րո նի լույ սը [9, http://
haegtek−arm.blogspot.am/2013/09/blog−
post_566.html]: 

Հենց այս ժա մա նակ էլ բաց վե ցին առա
ջին հայ դպ րոց նե րը, հայե րեն թարգ ման վեց 
Սուրբ Գիր քը, գր վե ցին բա զում գրա կան, 
աստ վա ծա բա նա կան և փի լի սո փա յա կան 
գոր ծեր, որոնց հե ղի նակ նե րը ան մա հա ցան 
ոչ մի այն հայ ժո ղովր դի, այլ նաև հա մաշ
խար հային գրա կա նու թյան և ար վես տի մեջ։ 

Մեր հայ րե րը հաս կա ցան, որ հայ մնա
լու առա ջին և գլ խա վոր նա խա պայ մա նը գիր 
և գրա կա նու թյուն ու նե նալն է, իսկ հայ դպ
րո ցը՝ հային հայ պա հե լու դարբ նո ցը։ Հայ 
ժո ղո վուր դը իր վաղ վա օրը միշտ կա պել է 
դպրո ցի հետ և այդ մտա ծո ղու թյու նը փո
խան ցել սերն դե սե րունդ: 

Հայ ժո ղովր դի դպ րոցն ու կր թու թյու
նը դա րե րի պատ մու թյուն ու նեն՝ հա րուստ 
բազ մա թիվ կր թա կան օջախ նե րի առ կա յու
թյամբ և իմաս տա սեր ման կա վարժ նե րի և 
հոգ ևո րա կան նե րի գոր ծու նե ու թյամբ: Հայ 
դպ րո ցի պատ մու թյան մեջ իր իրենց ու րույն 
լույ սով փայ լում են Սյու նյաց աշ խար հի կր
թա կան օջախ նե րը, որոնք մե ծա պես նպաս
տե ցին կր թա կան գոր ծի զար գաց մա նը Հա
յաս տա նում և Հա յաս տա նի սահ ման նե րից 
դուրս: Հատ կան շա կան է, որ Սյու նի քում 
հիմ նադրված հա մալ սա րան նե րը, վար դա
պե տա րան նե րը, բարձր կար գի եկե ղե ցա
կան դպ րոց նե րը, այլ եկե ղե ցա կան դպ րոց
ներ իրենց յու րա հա տուկ և կար ևոր տեղն են 
զբա ղեց նում հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան, 
հայոց եկե ղե ցու պատ մու թյան մեջ: 

Հա մա ռոտ ան դրա դարձ կա տա րե լով այդ 
կր թօ ջախ նե րի պատ մու թյա նը՝ կփոր ձենք 
մեկ ան գամ ևս կար ևո րել այն փաս տը, որ 
մեր պատ մու թյան ամե նա փա ռա վոր էջե րը 
գր վել են հայոց աշ խար հիկ իշ խան նե րի և 
հոգ ևոր բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի 
հա մա տեղ գոր ծակ ցու թյամբ, և ան հնար է 
տա րան ջա տել ու ասել, թե այդ էջե րից որն է 
հայոց պատ մու թյա նը պատ կա նում, և որը՝ 
հայոց եկե ղե ցու պատ մու թյա նը: 

Հայոց դպ րու թյան ամե նա հին ու կարևոր 
մի ջա վայրն է եղել Սյու նի քը, որ տեղ դեռ 
5−րդ դա րի սկզ բին՝ Մես րոպ Մաշ տո ցի նա
խա ձեռ նու թյամբ, տե ղի իշ խան ներ Վա սա կի 
և Վա ղար շա կի հո վա նա վո րու թյամբ հիմ
նադր վում են առա ջին հա յա գիր դպ րոց նե րը 
[7, էջ 567]: Հիմ նադր վե ցին, որ պես զի նրան
ցից մի քա նի սը դաս վեն Հայոց մտա վոր ու 
հոգ ևոր դաս տի ա րա կու թյան ամե նա խո շոր 
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կենտ րոն նե րի շար քը: Սյու նյաց եպիս կո պո
սու թյու նը, որը կոչ վում էր մետ րո պո լու թյուն, 
դեռ 4−րդ դա րից մեծ իրա վունք նե րի տեր էր: 
Նա ու րիշ տաս ներ կու եպիս կո պո սու թյուն նե
րի ղե կա վարն էր և իրա վունք ու ներ եպիս
կո պոս ներ ձեռ նադ րել: Իսկ դպ րոց նե րը 
հա րուստ էին ոչ մի այն գի տուն վար դա պետ
նե րով, այլև ապա հով ված էին նյու թա պես, 
որով հետև մշ տա պես Սյու նյաց աշ խար հի իշ
խան նե րի հո գա ծու թյան ներ քո էին: Հարկ է 
նշել, որ Շա ղա տը ժա մա նա կին Սյու նյաց իշ
խան նե րի ոս տանն էր և եպիս կո պո սա կան 
նս տա վայ րը, այն Որո տա նի վե րին հո սան քի 
աջ ափին էր՝ Ան գե ղա կո թի դի մաց։ Սյու նի քի 
կր թա կան օջախ նե րից է եղել նաև Շա ղա տի 
վան քի վար դա պե տա րա նը: Վար դա պե տա
րա նը հիմ նել են Պետ րոս Քեր թո ղը, ու սուց
չա պետ Մա թու սա ղա Սյու նե ցին, Ստե փա նոս 
Սյու նե ցին: Այն գոր ծել է 5−9−րդ դա րե րում: 

9−րդ դարում, երբ Սյունյաց իշ խան նե րը 
կա ռու ցում են Սյունիքի մետրոպոլիտության 
 նոր կենտ րո նը՝ Տաթևի վանքը, վար դա պե
տա րա նը տե ղա փոխ վում է այն տեղ։ Սյու նյաց 
վար դա պե տա րա նում սո վո րել են Թեոդորոս 
Քռթենավորը և Ստեփանոս Սյունեցին։ Դա
սա վան դել են ան վա նի քեր թող ներ Պետրոս 
Սյունեցին, Մաթոս աղան, Մով սե սը և ու րիշ
ներ։

 Սյու նյաց վար դա պե տա րա նը հա մար վել է 
«Գ լուխն ամե նայն գիտ նոց Հայոց և պայ ծա
ռա ցե ալ դպ րո ցին» [7, էջ 567]: Դեռ հնա գույն 
ժա մա նակ նե րից սո վո րու թյուն կար, որ Սյու
նյաց վան քե րի ու դպ րոց նե րի վար դա պետ
նե րը, ու սու ցիչ նե րը ու նրանց սա նե րը «Ի 
քա ղաքս և գե աւղս շր ջէ ին ի մեջ գա ւա ռաց 
և ի տուն իշ խա նաց» և ու սու ցա նե ին նրանց: 
Սյու նյաց դպ րա վան քե րի բո լոր ու սա նող նե
րը ընդ հա նուր, պար տա դիր առար կա նե րից 
մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ստա նա լուց 
հե տո, ամեն մե կը շա րու նա կում էր իր ու սու մը 
իր նա խա սի րու թյան և բնա կան ձիր քին հա
մա պա տաս խան: Եվ դառ նում էին «ան հաղթ 
փի լի սո փա ներ», «անն ման երա ժիշտ ներ», 
« բա նի բուն վար դա պետ ներ», « ճար տար 
հռե տոր ներ», «ի մաս տուն դպ րա պե տեր», 
…[7, էջ 567]: Սյու նյաց վար դա պե տա րա նի 
վրա դր ված է եղել թարգ մա նու թյան ու մեկ
նու թյան պար տա կա նու թյուն։ 

XIV−XV դա րե րում Հա յաս տա նը, են թարկ
վե լով օտար նվա ճող նե րի ար շա վանք նե րին 

և հան դի սա նա լով ավե րիչ պա տե րազմ նե րի 
թա տե րա բեմ, սուր ճգ նա ժամ էր ապ րում: 
Հե տամ նաց ցե ղե րի տի րա պե տու թյու նը, 
քմա հաճ ու դա ժան հար կա հա նու թյու նը, 
բռնու թյան և թա լա նի օրի նա կա նա ցու մը 
պատ ճառ դար ձան տն տե սու թյան և մշա կույ
թի հե տըն թա ցին և ան կմա նը:

 Հա յաս տա նի մի այն մի փոքր մա սը` 
պատ մա կան Սյու նի քը, մնաց հա մե մա տա
բար բար վոք վի ճա կում, այն էլ տվյալ ժա
մա նա կա հատ վա ծի ոչ ամ բողջ ըն թաց քում 
[3, էջ 51]: Այս տեղ ստեղծ ված քիչ թե շատ 
բա րեն պաստ քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
դրու թյան շնոր հիվ հա ջող վեց ժա մա նա կա
վո րա պես կան խել բազ մա դա րյան մշա կույ
թի ան կու մը, իսկ դրա որոշ ճյու ղեր զար
գաց նել ու բարձ րաց նել նոր աս տի ճա նի: Այս 
հայ րե նան վեր գոր ծի դրո շա կա կի րը դար
ձավ Վայոց ձո րում գոր ծող Գլա ձո րի հա մալ
սա րա նը:

 Սյու նյաց աշ խար հի նշա նա վոր կր թօ
ջախ նե րից Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը [5, էջ 
191−192], միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի հոգ
ևոր, գի տա կան և հա սա րա կա կան քա ղա քա
կան կյան քի զար գաց ման գոր ծում իր ու րույն 
տեղն է զբա ղեց նում: Գլա ձո րի հա մալ սա րա
նը հայ ժո ղովր դի հա մար այդ անա գո րույն 
ժա մա նա կաշր ջա նում ոչ մի այն կա րո ղա ցավ 
իր գո յու թյու նը գրան ցել Հայոց դպ րու թյան 
կա ճա ռում, ոչ մի այն ոչն չա ցու մից կա րո
ղա ցավ փր կել ան ցյա լից ժա ռանգ ված մեծ 
ար ժեք նե րը, այլև ստեղ ծել նո րը, որի գնա
հա տա կա նը մի քա նի տո ղով ներ կա յաց նե լը 
ան հնար է:

 Հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր ներն են Ներ
սես Մշե ցին, Եսայի Նչե ցին, Տի րա տուր վար
դա պե տը և Կյու րեղ րա բու նա պե տը [6, էջ 
123]: Ներ սես Մշե ցին Խոր Վի րա պի վար
դա պե տու թյան ու սուց չա պետ Վար դան Ար
ևել ցու սանն էր: Իր նախ նա կան կր թու թյու նը 
ստա ցել էր Մշո Առա քե լոց կամ Ս. Ղա զա
րի վան քում, ապա մեկ նել (1266 թ.) Խոր 
Վի րապ` գի տե լիք նե րը խո րաց նե լու, ուր էլ 
ստա ցել էր վար դա պե տա կան աս տի ճան 
[4, էջ 19−20]: Վար դան Ար ևել ցու մա հից հե
տո նա (1271 թ.) փո խա րի նում է ու սուց չա պե
տին, ապա դպ րո ցը տե ղա փո խում Տա րո նի 
Առա քե լոց վան քը, ուր գոր ծում է շուրջ մեկ 
տաս նա մյակ: Մինչև 1281 թ.` Ներ սես Մշե ցու 
վար դա պե տու թյու նը, Մշո Առա քե լոց վան
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քում էր, իսկ հա ջորդ տա րում, հա լած վե լով 
քր դե րից, ան ցնում է Վայոց ձոր [1, էջ 11−12]: 
Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը հո վա նա վո րել են 
Օր բե լյան և Պռո շյան իշ խա նա կան տնե րը, 
ինչ պես նաև Սյու նի քի եկե ղե ցա կան իշ խա
նու թյու նը: Օր բե լյան նե րի գե րա գա հու
թյամբ հիմ նադրված այս ու սում նա կան հաս
տա տու թյու նը փա րո սի նման իրեն էր ձգե լու 
ոչ մի այն բուն Հա յաս տա նի, այլև հե ռա վոր 
հայ գաղ թօ ջախ նե րի՝  Կի լի կի այի, Ղրի մի, 
Վրաս տա նի և այլ վայ րե րի ու սում նա տենչ 
պա տա նի նե րին: Հի սուն հինգ տա րի շա րու
նակ Եսայի Նչե ցին հոգ տա րավ կր թե լու և 
հայ րա բար խնա մե լու նրանց, ով քեր գա
լիս էին Գլա ձոր՝ առ նե լու Ոգե ղե նի իրենց 
բա ժի նը: 

Եվ պա տա հա կան չէ, որ Գ լա ձո րի հա
մալ սա րա նի սան Հա կոբ Թա գո րե ցին 
պատ կա ռան քով գրում է. « Հա մար ձա կեմ 
սա կո չել երկ րորդ Աքենք և բո լոր իմաստ
նու թյուն նե րի մայ րա քա ղաք», իսկ Մխի թար 
Երզն կա ցին Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը բնու
թագ րում է իբրև « մայր իմաստ նու թյան» 
և «ի մաստ նու թյան տուն» [10, http://areg
napayl.am/hy/culture]: Գլա ձո րի հա մալ
սա րա նը նաև հոգ ևոր կենտ րոն էր և դի
մագրա վում էր կա թո լիկ և քաղ կե դո նա կան 
դա վա նանք նե րի հար ձա կում նե րին: Գլա ձո
րի հա մալ սա րա նի սա ներն իրենց ու սու ցիչ
նե րի հետ գնում էին ժո ղովր դի մեջ և «խ րա
տիչ» ու « հա մո զիչ» զրույց նե րով դար ձի էին 
բե րում մո լոր ված նե րին:

Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը մոն ղոլ նե րի ար
շա վանք նե րի ժա մա նակ են թարկ վեց ահա
վոր ավե րա ծու թյան: Նոր թշ նա մին եկել էր և 
կոր ծա նել Հայոց քա ղաք նե րի պա րիսպ նե րը, 
բայց չկա րո ղա ցավ կոր ծա նել Հայոց Դպ րու
թյան Ոգե ղեն Ամ րո ցը: Այդ անա ռիկ ամ րո ցի 
պաշտ պա նու թյու նը, դա րեր շա րու նակ, հայ 
մտա վո րա կան գոր ծիչ նե րի և հոգ ևո րա կան
նե րի ձեռ քին է եղել՝ ապա հով և հու սա լի: 

Գ լա ձո րի մայ րա մու տից հե տո Եսայի 
Նչեցու ա շա կերտ Հով նան Որոտ նե ցին 
փո խադր վեց Տաթևի վանք և այն տեղ հա
մալ սա րա նա կան կարգ ու կա նոն ստեղ
ծեց։ Որ պես հա մալ սա րան հի շա տակ վում է 
1390 թվա կա նից և գոր ծել է մինչև 1435 թ.: 
Տաթևի հա մալ սա րա նը նույն պես հո վա
նա վո րել են Օր բե լյան իշ խա նա կան տու նը 
և Սյու նյաց մետ րո պո լի տու թյու նը: Տաթ ևի 

Բարձ րա գույն դպ րո ցի հռ չա կը ևս, ինչ պես 
Սյու նյաց վար դա պե տա րա նի հռ չա կը, արագ 
տա րած վում է Հայոց մեջ, ուր նույ նիսկ ամե
նա հե ռա վոր գա վառ նե րից այս տեղ են գա լիս 
կա տա րյալ ու սում և հոգ ևոր աս տի ճան նե րի 
ստա նա լու հա մար: Տաթ ևը դառ նում է Սյու
նի քի հոգ ևոր ամե նա խո շոր կենտ րո նը, որ
տեղ կազ մա կերպ վել էր ամե նա տի պա կան 
ու դա սա կան Հայոց կա տա րյալ կր թու թյան 
գոր ծը: Տաթ ևին վի ճակ ված էր մինչև մեր 
օրե րը հասց նել Հայոց հնա գույն դպ րու թյան 
և հոգ ևոր կյան քի մա սին տե ղե կու թյուն ներ:

Հով հան Որոտ նե ցին մա հից առաջ իրեն 
փո խա րի նող և հայոց րա բու նա պետ է կար
գել իր աշա կերտ Գրի գոր Տաթ ևա ցուն: 
Հ. Որոտ նե ցու և Գր. Տաթ ևա ցու ժա մա նա
կա կից նե րից քչերն էին գի տակ ցում, որ 
ազ գային մշա կույ թի պահ պա նումն ու զար
գա ցումը հո շոտ ված Հա յաս տա նի հա մար 
գրե թե մի ակ մի ջոցն էր ահեղ, բայց տգետ ու 
բիրտ զավ թիչ նե րին ընդ դի մա նա լու հա մար: 

Գ րի գոր Տաթ ևա ցու րա բու նա պե տու թյան 
շր ջա նում Տաթ ևի հա մալ սա րա նը դար ձավ 
Հայ եկե ղե ցու ուղ ղա փառ դա վա նու թյան և 
ավան դու թյան պաշտ պա նու թյան ամ րոց: 

Տաթ ևի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան վար
դա պետ նե րը Գրի գոր Տաթ ևա ցու գլխա
վո րու թյամբ ան հաշտ պայ քար են մղել 
Հա յաս տան ներ թա փան ցած կա թո լիկ քա
րո զիչ նե րի՝ մի ա րար նե րի դեմ: Տաթ ևա ցին 
կա տա րե լա գոր ծել է հա մալ սա րա նի ծրա
գի րը. կազ մել դա սագր քեր, որոնք եղել են 
նրա քա րոզ չու թյան ար վես տի, աստ վա ծա
բա նու թյան և Հայ եկե ղե ցու դա վա նու թյան 
լա վա գույն ձեռ նարկ նե րը: Իր մա հից հե տո 
հա մալ սա րա նը այլևս իր նախ կին հռ չա կը 
չու ներ, իսկ 1435 թ. Շահ ռու խի ար շա վան
քի ըն թաց քում Տաթ ևի վանքն ավեր վեց, իսկ 
մի ա բան ներն ապաս տա նե ցին Գու գար քում: 

Տաթ ևի հա մալ սա րա նը իր գլ խա վո րած 
դպ րոց նե րի հետ մի ա սին մոտ 8 տաս նա
մյակ կեն դա նի պա հեց ան ցյա լի մշա կու
թային ավան դույթ նե րը և զգա լի ավանդ 
մու ծեց միջ նա դա րյան հայ մշա կույ թի գան
ձա րան: 

Ե սա յի Նչե ցու մյուս աշա կերտ նե րից Տի
րա տու րը, ով դեռևս Ն չե ցու կեն դա նու թյան 
օրոք մեծ հե ղի նա կու թյուն էր վայե լում Գ լա
ձո րի  հա մալ սա րա նում և հա մար վում րա բու
նա պետ, տե ղա փոխ վեց  Հեր մո նի  վանք, որ
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տեղ և հիմ նեց Հեր մո նի նշա նա վոր դպ րո ցը: 
Որ պես մշա կու թային և գր չու թյան 

օջախ  Հեր մո նի  վա նա կան դպ րո ցը բուռն 
ծաղ կում Է ապ րել XIV−XV դա րե րում: Գոր
ծել է շուրջ հա րյուր տա րի. մեզ են հա սել 
այն տեղ ըն դօ րի նակ ված մեկ տաս նյա կից 
ավե լի ձե ռագ րեր [8, էջ 584]: Առանձ նա
պես մեծ համ բավ և հե ղի նա կու թյուն այս 
դպ րո ցը ձեռք բե րեց իր հիմ նադ րի Տի րա
տուր  վար դա պե տի ղե կա վա րու թյան տա
րի նե րին։ Տի րա տու րը ե կել էր  Կի լի կի այից, 
ու սա նել Ե սայի Նչե ցու  մոտ՝ կարճ ժա մա
նա կում հաս նե լով մեծ փառ քի և ճա նաչ ման 
[2, էջ 303]: Հեր մո նի  մի ա բան նե րը Հով հան
նես Կո լո տիկ ա ռաջ նոր դի գլ խա վո րու թյամբ 
որո շա կի դեր խա ղա ցին Հայոց հայ րա պե
տա կան աթո ռը Կի լի կի այի Սիս  քա ղա քից 
Էջ մի ա ծին  տե ղա փո խե լու գոր ծում: Նա իր 
աշա կերտ Ս տե փա նո սի և մյուս նե րի հետ մի
ա սին մաս նակ ցեց Էջ մի ած նի 1441 թ. եկե ղե
ցա կան ժո ղո վին և պատ գա մա վոր նե րին կոչ 
արեց  Լու սա վոր չի ա ջը և կա թո ղի կո սա կան 
գա հը ան հա պաղ տե ղա փո խել Ար ևե լյան 
Հա յաս տան: 

Այս ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը 
եղել է Օր բե լյան նե րի ֆե ո դա լա կան տի
րույ թի սահ ման նե րում և նյու թա պես ապա
հով վել է նրանց մի ջոց նե րով: XIV դա րի 
առա ջին տաս նա մյակ նե րին Հեր մո նի վար
դա պետ նե րին ու սա նե րին աջակ ցում էր ան
ձամբ  Բուր թել Մե ծը:

 Սյու նյաց աշ խար հի մեկ այլ կար ևո րա
գույն կր թա կան օջախ նե րից է Հա րանց 
անա պա տի դպ րո ցը: Դպ րո ցը հիմ նադր վել է 
Մով սես Գ Տաթ ևա ցու կող մից՝ 1614 թ.: Մով
սես Տաթ ևա ցին, մինչև Հա րանց անա պա տի 
հիմ նու մը, Երու սա ղեմ էր գնա ցել ուխ տի եւ 
երկր պա գու թյան (Ք րիս տո սի մար դե ղու թյան 
վայ րե րով), գնա ցել էր Եգիպ տո սի եր կի րը եւ 
շր ջել ղպ տի նե րի վան քերն ու անա պատ նե րը 
[8, էջ 913−914]: Նրանց մեջ շր ջե լով, հարց
նե լով ու տես նե լով, ամեն ին չին տե ղե կա նա
լով՝ երբ վե րա դար ձավ Երու սա ղեմ ու եղավ 
Սուրբ Հա րու թյուն տա ճա րի լու սա րար, հան
դի պեց պա րոն Սարգ սին եւ Տեր Կի րա կո սին, 
ով քեր տեղ էին որո նում անա պա տի հա մար: 
Մով սեսն ասաց. «Այդ պի սի տեղ, որ որո նում 
եք, հայոց արե ւե լյան երկ րում շա տե րը կան, 
մա նա վանդ Սյու նյաց աշ խար հում, որոնց ես 
իսկն ակա նա տես եմ. այն աշ խար հում շատ 

ավե լի պատ շաճ է անա պատ շի նել, որով հե
տեւ բուն Հա յաս տանն է….»: Արդ՝ այդ պի սի 
հոր դոր խոս քով նրանց ու ղար կեց Սյու նիք՝ 
հանձն առ նե լով, որ երբ նրանք ժա մա նեն 
եւ որե ւէ տեղ ան դոր րա նա լով՝ զե տեղ վեն, 
ին քը կժա մա նի եւ նրանց հետ կբ նակ վի իբ
րեւ մի ա բան: Այդ պես էլ եղավ….։ Հա րանց 
անա պա տի դպ րո ցը կր թել է ըն թեր ցա
սեր կրոնական  գոր ծիչ ներ, որոնք հե տա գա
յում հիմ նել են իրենց մի ա բա նու թյուն նե րը։ 
Հա րանց անա պա տի դպ րո ցը նաև գր չու
թյան կենտ րոն էր։ Այն տեղ ըն դօ րի նա կել 
են ոչ մի այն ձե ռագ րեր, այլև կազմ վել դա
սագր քեր, ժո ղո վա ծու ներ։ 17−րդ դա րասկզ
բի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում ծնունդ 
առած Սյու նյաց մեծ անա պա տով (Հա րանց 
անա պա տը) սկիզբ դր վեց Ար ևե լյան Հա յաս
տա նի գի տամ շա կու թային առա ջըն թա ցին: 
Կազ մա կեր պա կան իր սկզ բունք նե րով, դա
սա վանդ վող առար կա նե րով ու սում նա կան 
այդ կենտ րո նը խոր հետք թո ղեց հայ դպ րո
ցա կան կյան քի եւ մշա կույ թի պատ մու թյան 
մեջ: Սյու նյաց աշ խար հի տար բեր կող մե րից 
պա տա նի ներ գա լիս և սո վո րում էին նաև 
Վա հա նա վան քի դպո ցում: Վա հա նա վան
քի կա ռուց ման մա սին հիմ նա կան տե ղե
կու թյուն նե րը հա ղոր դում է XIII դ. պատ միչ 
Ստե փա նոս Օր բե լյա նը: Նրա վկա յու թյամբ՝ 
Սյու նյաց Բաղք գա վա ռի Ձա գիկ գա հա կալ 
իշ խա նի կրտ սեր որ դին` Վա հա նը, Բա
ղա բերդ ամ րո ցի մո տա կայ քում, ընտ րե լով 
հարթ ու հար մա րա վետ մի վայր, գա հա ժա
ռանգ եղ բոր` Ջի վան շի րի աջակ ցու թյամբ 
սկ սել է Սբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ գմ բե թա վոր 
եկե ղե ցու կա ռու ցու մը, որն ավար տել է 911 թ.: 
Ապա հիմ նել է հոգ ևոր դպ րոց, ուր կր թու
թյուն ստա ցան բազ մա թիվ պա տա նի ներ: 
Որոշ տա րի ներ վան քի մի ա բա նու թյու նը ղե
կա վա րե լուց հե տո Վա հա նը հրա վիր վում է 
Սյու նյաց եպիս կո պո սու թյան պաշ տո նին, 
իսկ այն տե ղից էլ` հայոց կա թո ղի կո սու թյան:

 Բա վա կա նին եր կար կա րե լի է խո սել 
Հայոց աշ խար հի այս գողտ րիկ ան կյու նում 
ծվա րած կր թա կան օջախ նե րի, աշ խա տա
սեր ու նվի րյալ հիմ նա դիր նե րի, այն տեղ 
կրթ ված սա նե րի մա սին: Սյու նի քի նա հան
գի կր թա կան օջախ նե րի գո յու թյու նը ինք նին 
հե րո սու թյուն էր, հայ եկե ղե ցու և մշա կույ թի 
գոր ծիչ նե րի՝ հայ րե նի քի և ժո ղովր դի հան
դեպ ու նե ցած ան սահ ման սի րո նվիր վա ծու
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թյան ար տա հայ տու թյուն: Հպան ցիկ տե ղե
կու թյունն րի այս չա փը Սյու նյաց դպ րոց նե րի 
ու վար դա պե տա րան նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ու
սուց չա պետ նե րի մա սին, որոնք իրենց մտքի 
փայ լա տա կում նե րով ապա հո վե ցին Հայոց 
Իմաս տա սեր Ոգու հա րատ ևու թյու նը նշա նա
կում է ոչինչ չա սել: Հար կա վոր է մո ռա ցու մի 
ըն դեր քից վկա յա կո չել Հայոց միջ նա դա րյան 
« խա վա րի» մեջ որ պես պայ ծառ ջա հեր վառ
վող բո լոր կր թա կան օջախ նե րի, ու սու ցիչ նե
րի անուն նե րը:

Կ ցան կա նայի հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում 
շա րու նա կել ուխ տագ նա ցու թյու նը դե պի 
Սյու նյաց դպ րա վան քեր, բայց ան հնար է… 
Որով հետև դպ րոց ներն ամե նուր էին և 
նրանց մա սին մա գա ղա թյա մա տյան նե րի 
հի շա տա կա րան նե րում ամ փոփ ված տե ղե
կու թյուն նե րից կա րե լի է բազ մա ծա վալ գր քեր 
հա վա քել, և դա չի լի նի վերջ նա կան, որով
հետև հի շա տա կա րան նե րը չեն մի այն, որ 
խո սում են դպ րոց նե րի մա սին, այլ ողջ գան
ձե ղեն այն կու տա կու մը, որ Հայոց Ոգե ղե նի 
առա հա վատ չյան է առ հա սա րակ: Հա մա ռոտ 
կեր պով ան դրա դարձ կա տա րե լով Սյու նի քի 
կր թօ ջախ նե րի պատ մու թյա նը և ժա մա նա
կագ րու թյա նը՝ կա րող ենք ան վա րան փաս
տել, որ սա մի ժա մա նա կա հատ ված է, երբ 
հայ դպ րոց հաս կա ցու թյու նը գրե թե ամ բող

ջու թյամբ հա մա տեղ վում է « հայ եկե ղե ցի» 
հաս կա ցու թյան հետ։ Մի ժա մա նա կա հատ
ված է, երբ աշ խար հիկ իշ խան նե րի և հոգ
ևո րա կան բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի 
սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում 
հիմն վե ցին բազ մա թիվ կր թօ ջախ ներ, որոնց 
շր ջա նա վարտ նե րը հոգ ևոր բարձր կո չում
նե րի ար ժա նա նա լուց զատ թո ղե ցին գի տա
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ու մա տյան նե
րի ան գնա հա տե լի նմուշ ներ: 

Այս պի սով՝ սույն հոդ վա ծը կոչ ված է էլ 
ավե լի բարձ րաց նե լու և ընդ գծե լու հայ եկե
ղե ցու և հայ դպ րո ցի մի աս նա կա նու թյան, 
հայ ժո ղովր դի կյան քում նրանց ու նե ցած դե
րի բա ցա ռի կու թյան գա ղա փա րը։ Հայ աշա
կեր տին, ու սուց չին, զին վո րին և ընդ հան րա
պես հայ մար դուն ներշն չե լու այն միտ քը, որ 
նույ նիսկ հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան առա
վել դժ վա րին ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
հայ եկե ղե ցու և հայ դպ րո ցի մի ա ձույլ գո յու
թյունն է եղել մեր ժո ղովր դի հա րատև ման 
մի ակ իրա կան երաշ խի քը։ 

Մինչ օրս Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցին 
շա րու նա կում է լու սա վոր չա կան իր գոր ծու
նե ու թյու նը՝ հիմ նե լով նո րա նոր ճե մա րան ներ 
ու հոգ ևոր հաս տա տու թյան ու սում նա կան 
կենտ րոն ներ:
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СРЕД НЕ ВЕ КО ВЫЕ СЮ НИКС КИЕ ШКО ЛЫ ПОД ПОК РО ВИ ТЕЛЬСТ ВОМ АР МЯНС-
КОЙ АПО СТОЛЬС КОЙ ЦЕРК ВИ

Г. МИ КА Е ЛЯН

Од ним из важ ных и древ них об ра зо ва тель ных цент ров яв лял ся Сю ник, где еще в на ча
ле 5 ве ка по ини ци а ти ве Мес ро па Маш то ца и пок ро ви тельст вом мест ных кня зей Ва са ка и 
Ва гар ша ка бы ли ос но ва ны пер вые шко лы. В дан ной статье вкрат це пред став ле на исто рия 
сред не ве ко вых Сю никс ких школ, пе ри од, ког да по ня тие Ар мяс кая шко ла ас со ци и ро ва лась 
с по ня ти ем Ар мянс кая Апо стольс кая цер ковь, ког да бла го да ря сот руд ни чест ву ар мянс ких 
свя щен нос лу жи те лей и ар мянс ких кня зей бы ло ос но ва но ог ром ное ко ли чест во школ, вы
пуск ни ки ко то рых не толь ко по лу ча ли вы со кие зва ния, но остав ля ли бес цен ные на уч ные 
ис сле до ва ния.

SYUNIK MEDIEVAL SCHOOLS UNDER THE PROTECTION OF THE ARMENIAN 
APOSTOLIC CHURCH

G. MIKAYELYAN 

Syunik was the oldest and most important area of Armenian education, where at the beginning 
of the 5th century on the initiative of Mesrop Mashtots, the first Armenian schools were founded 
by local princes Vasak and Vagharshak. This article briefly describes the history of Syunik medie
val schools, when the concept of Armenian school was almost entirely associated with the notion 
of the Armenian Church.Numerous schools were founded due to the close cooperation between 
secular leaders and clergymen. The graduates of these schools not only got spiritual high titles 
but also left invaluable examples of scientific studies and records.
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ԳՈ ՀԱՐ ԲԼ ԲՈՒԼՅԱՆ 

ԴԱՐՁ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ Ո ՃԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

(Խ. ԴԱՇ ՏԵՆ ՑԻ « ԽՈ ԴԵ ԴԱՆ» ՎԵ ՊԻ Օ ՐԻ ՆԱ ԿՈՎ)
Դարձ վա ծա բա նու թյու նը բա ռա գի տու

թյան մեջ ու սում նա սիր վում է ի բրև նրա են
թա բա ժին։ Այս դեպ քում նկա տի է ա ռն վում 
այն հան գա ման քը, որ դարձ ված քը իր նշա
նա կու թյամբ բա ռի ար ժեք ու նի։ Դարձ վա ծա
բա նու թյու նը սեր տո րեն ա ռնչ վում է շա րա
հյու սու թյա նը՝ մի ա ժա մա նակ շփ ման եզ րեր 
ու նե նա լով բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի հետ, 
ո րոնք դարձ վածք նե րի ա ռա ջաց ման գոր
ծում սկզբ նաղ բյու րի ար ժեք ու նեն։

Դարձ վա ծա բա նու թյու նը սերտ կապ ու նի 
նաև ո ճա բա նու թյան հետ, քա նի որ դարձ
վածք նե րը բա ռա գի տու թյան, շա րա հյու սու
թյան և ո ճա բա նու թյան ու սում նա սի րու թյան 
ա ռար կան ե ն1:

 Դարձ ված քը եր կու և ա վե լի բա ռե րի 
այն պի սի կա յուն, պատ րաս տի բա ռա կա
պակ ցու թյուն է, ո րի բա ղադ րիչ նե րը վե րաի
մաս տա վոր ված են, այ սինքն՝ դարձ ված քի 
բա ղադ րիչ նե րից յու րա քան չյու րը այդ կա
պակ ցու թյան մեջ չի պահ պա նում իր բա
ռային, բա ռա րա նային բուն ի մաս տը և 
ձեռք է բե րում նոր նշա նա կու թյուն, այ սինքն՝ 
տվյալ դարձ ված քի ար տա հայ տած ը նդ հա
նուր ի մաս տը այդ բա ղադ րիչ նե րի մե խա նի
կա կան ի մաս տը չէ [7, էջ 181]։ 

Դարձ վածք նե րին նման բնու թագ րում 
տա լով՝ ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ դարձ
ված քի մեջ մտ նող բա ղադ րիչ նե րի շա րա
հյու սա կան կա պը, նրանց հա րա բե րու թյունն 
ու ի մաս տային մի ա ձու լու թյան աս տի ճա նը, 
ը ստ ո րի էլ կա տար վում է դարձ վածք նե րի 
ի մաս տային− շա րա հյու սա կան դա սա կար
գում։ Ա ռանձ նաց վում են դարձ վածք նե րի 
հետ ևյալ խմ բե րը. 

Դարձ վա ծա բա նա կան սեր տա ճում. այս 
խմ բի մեջ մտ նում են այն դարձ վածք նե րը, 
ո րոնց ի մաս տը չի բխում դարձ վածք նե րի մեջ 
մտ նող բա ղադ րիչ բա ռե րի բա ռային ի մաստ

1   Ե զե կյան Լ., Հայոց լեզ վի ո ճա գի տու թյուն, Ե ՊՀ հրա
տա րակ չու թյուն, 2003 թ., 375 էջ:

նե րից։ Դրանք ի մաս տային տե սա կե տից 
այն պի սի ան բա ժա նե լի, մի աս նա կան բա
ղադ րիչ ներ են, ո րոնց մեջ բա ռե րը, կորց նե
լով ար դեն ի րենց ու նե ցած ի մաս տը, տվյալ 
բա ռա կա պակ ցու թյան մեջ վե րաի մաս տա
վոր վում են և ար տա հայ տում բո լո րո վին մի 
նոր ի մաստ, ի նչ պես՝ գլ խի ը նկ նել, աչ քից 
ը նկ նել, ե րես առ նել և այլն։ Դարձ վա ծա բա
նա կան սեր տաճ ման հիմ նա կան հատ կա նի
շը նրա բա ռային ան բա ժա նե լի ու թյունն է: 

Դարձ վա ծա բա նա կան մի աս նու թյուն. 
այս խմ բի մեջ մտ նում են այն դարձ վածք նե
րը, ո րոնք չնա յած ի մաս տա բա նո րեն նույն
պես ան բա ժան են և ամ բող ջա կան, բայց 
սրանց դարձ ված քային ը նդ հա նուր ի մաս տը 
ո րոշ չա փով պատ ճա ռա բան ված է դարձ
ված քը կազ մող բա ղադ րիչ բա ռե րի ա ռան
ձին փո խա բե րա կան ի մաստ նե րով։ Այս դեպ
քում դարձ ված քի ի մաս տը բխում է ա ռան ձին 
բա ղադ րիչ նե րի բա ռային ի մաստ նե րի մի ա
վո րու մից, նրանց ի մաստ նե րի մի ու թյու նից, 
բայց այն տար բե րու թյամբ, որ բա ղադ րիչ
նե րը հան դես են գա լիս փո խա բե րա կան 
ի մաստ նե րով, դարձ ված քը ամ բող ջա պես 
ստա նում է վե րաի մաս տա վոր ված, ը նդ հան
րաց ված բո վան դա կու թյուն։ Դարձ վածք նե
րի այս կար գին ա ռա ջին հեր թին բնո րոշ է 
պատ կե րա վոր ի մաս տը։ Օ րի նակ՝ ա րյու նը 
թա փել, ե րես դարձ նել, վիզ ծռել և այլն։

 Դարձ ված քային կա պակ ցու թյուն, 
ո րոնց մեջ մտ նում են դարձ ված քային այն 
մի ա վոր նե րը, ո րոնց ը նդ հա նուր ի մաս տը 
ամ բող ջո վին բխում է նրանց բա ղադ րիչ 
բա ռե րի ի մաստ նե րից։ Դրանք այն պի սի 
դարձ վածք ներ են, ո րոնց կազ մի մեջ մտնող 
բա ռերն ու նեն ի նչ պես ա զատ, այն պես և 
դարձ վա ծա բա նո րեն կապ ված գոր ծա ծու
թյուն։ Այս կար գի դարձ վածք նե րում բա
ղադ րիչ նե րը հիմ նա կա նում պահ պա նում 
են ի րենց ի մաս տային ի նք նու րույ նու թյու
նը, բայց ի րենց կա պե րով մնում են կա խյալ 
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վի ճա կում, բա ղադ րիչ նե րից մե կը հա ճախ 
հան դես է գա լիս փո խա բե րա կան ի մաս տով։ 
Ի նչ պես՝ հոն քե րը կի տել, կա նաչ ճա նա
պարհ, քի թը ջար դել և այլն1։

 Մեծ է ու բազ մաբ նույթ դարձ վածք նե րի 
ո ճա կան ար ժե քը գե ղար վես տա կան խոս
քում, այն նախ և ա ռաջ պատ կե րա վոր ու 
տպա վո րիչ է դարձ նում խոս քը, նպաս տում 
նրա հա կիր ճու թյանն ու սեղ մու թյա նը, ազ
գային ե րան գա վո րում հա ղոր դում և՛ հե ղի
նա կի, և՛ կեր պար նե րի խոս քին, բա ցա հայ
տում նրան ցից յու րա քան չյու րին բնո րոշ 
լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը։ 

« Դարձ վածք նե րը խտաց ված խոս քի ան
զու գա կան ար տա հայ տու թյունն են,− նշում է 
Ս. Մել քո նյա նը,− դրանց սեղ մու թյու նը պայ
մա նա վո րող հիմ նա կան հան գա ման քը բա ռը 
ը նդ հան րաց ման մեծ ու ժով օգ տա գոր ծելն է, 
որ տեղ « հա սա րակ» բա ռե րը հան դես են գա
լիս որ պես խոր բո վան դա կու թյան կրող ներ, 
որ պես խորհր դա նիշ։ Դրա շնոր հիվ էլ դարձ
վածք նե րը հայ տանշ վում են վե րա բե րու
թյան լայն շր ջա նա կով, լսո ղին, ըն թեր ցո ղին 
ա զատ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս խոս քի 
բո վան դա կու թյան ըն կալ ման հար ցում ակ
տիվ լի նե լու, ի րո ղու թյու նը յու րո վի ը մբռ նե
լու»2։

 Դարձ վածք նե րի լա վա գույն շտե մա րան է 
Խ. Դաշ տեն ցի « Խո դե դան», ո ւր դարձ ված
քի ա ռա ջին և հիմ նա կան ո ճա կան ար ժե քը 
խոս քի պատ կե րա վո րու թյունն ու ար տա
հայտ չա կա նու թյունն է։ Մի շարք ի նք նա տիպ 
դարձ վածք նե րի գոր ծա ծու թյամբ ա վե լի տե
սա նե լի ու ամ բող ջա կան է դառ նում հե ղի նա
կի պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը՝ խոս քին 
հա ղոր դե լով հու զա կա նու թյուն ու ժո ղովրդայ
նու թյուն։ Դարձ վածք նե րի բնա գա վա ռում 
Խ. Դաշ տեն ցի մե ծու թյունն այն է, որ վե րոն
շյալ բո լոր տե սակ ներն առ կա են նրա վե պում։ 
« Խո դե դան» −ի մեջ գոր ծած ված դարձ վածք
նե րը ու նեն գե ղա գի տա կան, լեզ վաո ճա կան, 
ազ գային կո լո րիտ ստեղ ծե լու ար ժեք։ Ի նչ
պես՝ « Խո դե դա նը մե ռավ, լա ՛ո։ Իր ար ևը 
բաշ խեց քե զի ու գնաց քու պա պու կուշտ»3։ 

1   Ե զե կյան Լ., Հայոց լեզ վի ո ճա գի տու թյուն, Ե ՊՀ հրա
տա րակ չու թյուն, 2003 թ., 375 էջ:
2   Մել քո նյան Ս., Ակ նարկ ներ հայոց լեզ վի ո ճա բա նու
թյան, « Լույս», 1984 թ., 247 էջ:
3    Դաշ տենց  Խ.,  Խո դե դան,  Հայ պետհ րատ,  1950  թ., 
266 էջ:

Դարձ վածք նե րը հա ճախ նպաս տում ե ն՝ 
ա վե լի տե սա նե լի դարձ նե լու և բա ցա հայ տե
լու ա ռան ձին ան ձանց, կեր պար նե րի հո գե
վի ճա կը։ Հե րոս նե րի ո րո շա կի հո գե վի ճակ է 
ներ կա յաց նում Խ. Դաշ տեն ցը՝ վե պում գոր
ծա ծե լով հետ ևյալ դի պուկ դարձ վածք նե րը։

Դարձ վածք նե րը նպաս տում են նաև խոս
քի սեղ մու թյա նը։ Կեն դա նի, բնա կան, հա
կիրճ խոս քի լա վա գույն վկա յու թյունն է հետ
ևյալ հատ վա ծը՝ «Այլ էր Տո նեն։ Նա մա նուկ 
հա սա կից սիր տը տվել էր հով վու թյա նը։ Մի 
ոչ խա րը մի ե զան հետ չէր փո խի»4:

Դարձ վածք նե րին բնո րոշ ո ճա կան, ար
տա հայտ չա կան ար ժեք նե րից մեկն էլ հեգ
նա կան, եր գի ծա կան վե րա բեր մունք ար տա
հայ տելն է։ Ի նչ պես նկա տել է Ս. Մել քո նյա նը. 
« Խո սո ղի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը 
դարձ վածք նե րով կա րող է բազ մա զան ար
տա հայ տու թյուն ու նե նալ։ Այդ պի սի դարձ
վածք ներն ար տա հայ տում են հեգ նանք, 
ար հա մար հանք, հան դի մա նու թյուն՝ նպաս
տե լով խոս քի հա մա պա տաս խան ե րան
գա վոր մա նը։ Հեգ նա կան կամ եր գի ծա կան 
բնույ թի դարձ վածք նե րով ար տա հայտ վում է 
խո սո ղի հեգ նա կան վե րա բեր մուն քը խոս քի 
ա ռար կա հան դի սա ցող ան ձի կամ եր ևույ թի 
նկատ մամբ։ Ը նդ ո րում՝ այդ վե րա բեր մունքն 
ու նե նում է ո ւղ ղա կի և բա վա կան սուր ար
տա հայ տու թյուն։ Կա րող են ար տա հայ տել 
նաև խո սո ղի ա նար գա կան, հան դի մա նա
կան վե րա բեր մուն քը խոս քի ա ռար կայի և 
հատ կա պես՝ ան ձի նկատ մամբ5։

« Խո դե դան» վե պում դարձ վածք նե րից 
շա տե րը ար տա հայ տում են խո սո ղի հի ա ցա
կան վե րա բեր մուն քը, զար ման քը, հա ճե լի ու
թյու նը և այլն։ Դրան ցից ե ն՝ « Բա րով ես ե կել։ 
Իմ գլ խու վրա տեղ ու նես, լա ՛ո։ Ղուր բան եղ
նիմ քը զի»6։ 

Ա ռած նե րը, ա սաց վածք նե րը և թևա վոր 
խոս քե րը բա վա կա նա չափ շփ ման եզ րեր ու
նեն դարձ վածք նե րի հետ. դեռ ա վե լին՝ մի 
շարք դեպ քե րում կա րող է ան ցում կա տար
վել ա ռա ծից դե պի դարձ վածք։ Չպետք է մո
ռա նալ նաև, որ և՛ ա ռած նե րի, և՛ ա սաց վածք
նե րի, և՛ թևա վոր խոս քե րի կազ մում կա րող 

4   Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 57:
5   Մել քո նյան Ս., Ակ նարկ ներ հայոց լեզ վի ո ճա բա նու
թյան, « Լույս», 1984 թ., էջ 198:
6    Դաշ տենց  Խ.,  Խո դե դան,  Հայ պետհ րատ,  1950  թ., 
266 էջ:
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են լի նել մի շարք դարձ վածք ներ1։
Տե ղին է նկա տել լեզ վա բան Պ. Բե դի րյա

նը, որ պես զի ա ռած նե րը և ա սաց վածք նե րը 
դարձ վածք կոչ վեն, նրանք պետք է ի նչ −որ 
ձևով ու չա փով փո խա կերպ վեն։ Ա մե նից 
ա ռաջ պետք  է « ձեր բա զատ վեն» ի րենց 
ը նդ հան րաց նող ի մաս տից, ա պա և հա մե
մա տա բար ա զատ ձևա վո րում ձեռք բե րեն։ 
Խոս քային մի ջա վայ րում ա ռա ծը կամ ա սաց
ված քը կա րող են ան գամ միև նույն ձևա վո
րու մով այն պես օգ տա գործ վել, որ կորց նեն 
ի րենց ը նդ հան րաց նող ի մաս տը և կր կին 
ըն կալ վեն ի բրև դարձ վածք2։ Այս եր ևույ թը 
բա վա կա նին տա րած ված է « Խո դե դան» վե
պում։ Օ րի նակ՝ « Փոք րի լե զուն կարճ կլի
նի», « Մե նակ մար դը շուտ կնկ նի», «Աչ քը 
ի նչ տես նար, սիր տը չի մոռ նար»։

Խ. Դաշ տեն ցի « Խո դե դան» վե պում շատ 
են հան դի պում նաև նո րաս տեղծ, հե ղի նա
կային դարձ վածք ներ, ի նչ պես՝ « Խո դե դա նը 
ի րեն չի զբա ղեց նե լու այդ պի սի մանր գոր ծե
րով, դա մի տե սակ մտ քին մաս տակ ծա մել 
տալ է, պարզ է, որ ծա մել չի տա»։ « Բե րա նը 
բա ցում է և ա ռա ջին հեր թին մի լավ շու լա
լում է ա ստ ծու մո րու քը»։ «Երբ Բու լա նու խի 
գլու խը յու ղե ցին, ես փա խա Մշո դաշտ, մի 
քա նի ա միս նախ րա պան ե ղա Խար տոս գյու
ղում»։ 

Այս պի սով՝ դարձ վածք նե րը Խ. Դաշ տեն
ցի վե պե րում ա ռանց քային դեր ու նեն, այն
քան տա րած ված են, որ ան հնար է պատ կե
րաց նել նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ ա ռանց 
բա վա կա նին նուրբ վար պե տու թյամբ կի րառ
ված դարձ վածք նե րի։ Այն, որ դարձ վածք նե
րի ար վես տը Դաշ տեն ցի ստեղ ծա գոր ծու
թյան մեջ հա սել է բարձր վար պե տու թյան, 
ա ներկ բա է ։

Մեր ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ 
քե րա կա նա կան դա սա կարգ մամբ հե ղի նա
կի լեզ վին ա ռա վել բնո րոշ են գո յա կա նա
կան, ա ծա կա նա կան, բա յա կան և մակ բա յա
կան դարձ վածք նե րի գոր ծա ծու թյու նը, ի սկ 
ո ճա կան տե սան կյու նից Դաշ տեն ցի վե պում 
դարձ վածք նե րը հան դես են ե կել խոս քի սեղ
մու թյան, դի պու կու թյան, ժո ղովր դայ նու թյան 
ա պա հով ման լա վա գույն մի ջոց։ Հե ղի նա կը 

1   Ե զե կյան Լ., Հայոց լեզ վի ո ճա գի տու թյուն, Ե ՊՀ հրա
տա րակ չու թյուն, 2003 թ., 375 էջ:
2   Բե դի րյան Պ., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի դարձ վա ծա
բա նու թյուն, « Լույս», 1973 թ., 223 էջ:

ստեղ ծել է նաև ան հա տա կան դարձ վածք
ներ։ Ան հեր քե լի է, որ Դաշ տեն ցի վե պում 
դարձ վածք նե րը ոչ մի այն յու րօ րի նակ գե
ղար վես տա կան ոճ են հա ղոր դում, ո րոնք 
կա ռուց ված են բա ցա ռիկ վար պե տու թյամբ 
և ա պա հո վում են մեծ գրո ղի խոս քի հու զար
տա հայտ չա կան ե րան գա վո րու մը։
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.  Բե դի րյան Պ., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի դարձ վա ծա բա նու թյուն, « Լույս», 1973 թ., 223 էջ:
2.  Դաշ տենց Խ., Խո դե դան, Հայ պետհ րատ, 1950 թ., 266 էջ: 
3. Ե զե կյան Լ., Հայոց լեզ վի ո ճա գի տու թյուն, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 2003 թ., 375 էջ:
4.  Մել քո նյան Ս., Ակ նարկ ներ հայոց լեզ վի ո ճա բա նու թյան, « Լույս», 1984 թ., 247 էջ:

 РОЛЬ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЧЕС КИХ ОБО РО ТОВ В ОБУ ЧЕ НИИ СТИ ЛИС ТИ КЕ 
(НА ПРИ МЕ РЕ РО МА НА “ХО ДЕ ДАН” Х. ДАШ ТЕН ЦА)

Г. БЛ БУ ЛЯН

В стат ье об суж да ет ся роль фра зе о ло ги чес ких обо ро тов в обу че нии сти лис ти ке на при
ме ре ро ма на “Хо де дан” Х. Даш тен ца. Предс тав ле ны конк рет ные при ме ры, ко то рые де ла ют 
речь впе чат ля ю щей, спо собст ву ет ее ми лос ти и мяг кос ти.

THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL TURNS IN TEACHING STYLISTICS 
(ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL “KHODEDAN” BY KH. DASHTENTS)

G. BLBULYAN

The article discusses the role of phraseological turns in teaching stylistics on the example of 
the novel “Khodedan” by H. Dashtents. Presented are specific examples that make speech im
pressive, contributes to its mercy and softness.
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՔԱՐ ՏԱՇՅԱՆ

Տ ՐԱ ՄԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄՏԱ ԾՈ ՂՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԵ ՐԻՆ 

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 
Տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը մար

դու կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից է: 
Տրա մա բա նու թյու նը գի տու թյան մի ճյուղ է, 
որն ու սում նա սի րում է մարդ կային մտա ծո
ղու թյան օրենք նե րը, դա տո ղու թյուն նե րի և 
մտա հան գում նե րի ձևերն ու ըն թաց քը, որի 
հեն քի վրա էլ զար գա ցել է մա թե մա տի կա
կան տրա մա բա նու թյու նը:

Տ րա մա բա նա կան կրթ վա ծու թյան իրա վի
ճակն առ հա սա րակ շատ նմա նու թյուն ներ ու
նի լեզ վա կան գրա գի տու թյան վի ճա կի հետ: 
Ինչ պես որ ճիշտ գրե լու և խո սե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է իմա նալ և պահ պա նել քե
րա կա նու թյան կա նոն նե րը, այն պես էլ ճիշտ 
մտա ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պահ պա
նել տրա մա բա նու թյան կա նոն նե րը: Հնա րա
վո՞ր է ապա հո վել սո վո րող նե րի տրա մա բա
նա կան մտա ծո ղու թյան լի ար ժեք զար գա ցում՝ 
առանց «Տ րա մա բա նու թյուն» գի տու թյան 
հի մունք նե րի հա մա կարգ ված ու սուց ման: 
Այս հար ցադ րու մը խո րու թյամբ ար տա ցոլ
վել է նախ հան րակր թու թյան պե տա կան 
չա փո րոշ չում, այ նու հետև մա թե մա տի կայի 
առար կա յա կան չա փո րոշ չում և ծրագ րե րում: 
Հա յաս տա նում ներ կա յումս գոր ծող ու սում
նա կան ծրագ րե րում ար դեն ընդ գրկ ված են 
այն պի սի թե մա ներ, որոնք ուղ ղա կի ո րեն վե
րա բե րում են տրա մա բա նու թյա նը, և որոնք 
նախ կին կր թա կան ծրագ րե րում գրե թե աչ
քա թող են ար վել:

Յու րա քան չյուր ու սու ցիչ պետք է զար
գաց նի աշա կերտ նե րի տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյու նը: Սա կայն ոչ միշտ է ու սու
ցիչ նե րին հա ջող վում դա անել: Հա ճախ 
դա հան գեց նում է նրան, որ տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը զգա լի ո
րեն դան դաղ է ըն թա նում: Այդ պատ ճա ռով 
աշա կերտ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, նույ նիսկ 
բարձր դա սա րան նե րում, չի տի րա պե տում 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան տար րա
կան եղա նակ նե րին (հա մե մա տում, վեր լու
ծում, հա մադ րում և այլն):

 Ժա մա նա կա կից դպ րո ցի հիմ նա կան 
խնդիր նե րից են՝ օգ նել աշա կերտ նե րին՝ լի
ար ժեք բա ցա հայ տե լու իրենց ըն դու նա կու
թյուն նե րը, զար գաց նե լու նա խա ձեռ նու թյու
նը, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը:

 Մա թե մա տի կայի դե րը տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման մեջ չա
փա զանց մեծ է: Մա թե մա տի կայի այդ քան 
բա ցա ռիկ դե րի պատ ճառն այն է, որ այն 
դպրո ցի բո լոր հե տա զոտ ված գի տու թյուն նե
րից առա վել տե սա կանն է: Այն իր մեջ պա
րու նա կում է վե րա ցա կա նու թյան բարձր մա
կար դակ, որը գի տե լիք նե րի օգ տա գործ ման 
բնա կա նոն ձևով տա նում է վե րա ցա կա նից 
դե պի կոնկ րե տա ցում:

«Այն պես, ինչ պես մա թե մա տի կան, ոչ մի 
ու րիշ առար կա չի տա լիս տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման իրա կան նա
խադ րյալ ներ: Մա թե մա տի կան ձևա վո րում է 
մտա ծո ղու թյան որա կը: Նրա ու սում նա սի
րու թյու նը հան գեց նում է նաև հի շո ղու թյան, 
խոս քի, եր ևա կա յու թյան, հույ զե րի զար գաց
մա նը, ձևա վո րում է նպա տա կաս լա ցու թյու նը, 
համ բե րու թյու նը, ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը: Տար րա կան դպ րո ցից 
սկ սած՝ երե խա նե րը պետք է տի րա պե տեն 
տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի տար
րե րին (հա մե մա տում, դա սա կար գում, ընդ
հան րա ցում, հե տա զո տում և այլն): Այդ պատ
ճա ռով տար րա կան դպ րո ցի ու սուց չի առջև 
դր ված կար ևո րա գույն խն դիր նե րից մե կը 
հա մար վում է ինք նու րույն տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը, որը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս երե խա նե րին հետ ևու թյուն 
անե լու, բե րե լու ապա ցույց ներ, կար ծիք ներ 
հայտ նե լու, որոնք տրա մա բա նո րեն կապ ված 
են մի մյանց հետ, եզ րա հան գում ներ անե լու՝ 
հիմ նա վո րե լով իրենց կար ծիք նե րը և, ի վեր
ջո, ինք նու րույն ձեռք բե րե լու գի տե լիք ներ»1:

1  Гончарова  О.  С.,  Развитие  логического  мышления 
на  уроках  математики  в  начальных  классах,  «Молодой 
ученый», № 10, 2012, Казань.
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 Մա թե մա տի կա կան տրա մա բա նու թյան 
ձևա վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րից մե
կը ու սուց վող նյու թի տե սա կան մա սի բա
ցատրու թյան բնույթն է: Ու սուց չի բա ցատ
րու թյու նը պետք է բաղ կա ցած լի նի երեք 
հիմ նա կան մա սե րից՝ նե րա ծա կան, բուն 
նյու թի մեկ նա բա նում և եզ րա հան գում: Ու
սուց չի խոս քը, բա ցատ րու թյուն նե րի ծա վա լը 
պետք է լի նեն կարճ, կոնկ րետ, պարզ, հա
մո զիչ և խիստ տրա մա բա նա կան: 

Ա շա կերտ նե րի տրա մա բա նա կան մտա
ծո ղու թյան զար գաց մա նը խթա նում են 
խնդիր նե րի կազ մու մը և տեքս տի բա նա վոր 
ու գրա վոր շա րադ րու մը: Տրա մա բա նա կան 
խն դիր նե րը կա րող են լի նել մա թե մա տի կա
կան կամ ոչ այն քան, ստան դարտ կամ ոչ 
ստան դարտ:

Տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց մա նը նպաս տում է հա կա դարձ 
խնդիր նե րի կազ մու մը, որը զար գաց նում է 
աշա կերտ նե րի լեզ վաար տա հայտ չա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը, նպաս տում է խնդ րի 
պայ ման նե րի խոր վեր լու ծու թյա նը և մղում 
այդ պայ ման նե րից բխող եզ րա կա ցու թյուն
նե րի և մտա հան գում նե րի: 

Օ րի նակ՝ Աշո տը խնա մում է 12 աղավ նի, 
իսկ Գևոր գը՝ 4 −ով պա կաս: Քա նի՞ աղավ
նի է խնա մում Գևոր գը:

 Հա կա դար ձը՝ Գևոր գը խնա մում է 8 
աղավ նի, իսկ Աշո տը՝ 4 −ով ավե լի: Քա նի՞ 
աղավ նի է խնա մում Աշո տը:

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ դպ րո ցա կան 
տա րի քում տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու
թյան ար դյու նա վետ եղա նակ նե րից է նաև 
աշա կերտ նե րի կող մից ոչ ստան դարտ տրա
մա բա նա կան խն դիր նե րի լու ծու մը: Դրանք 
մար զում են երե խա նե րի միտ քը, ընդ լայ նում 
մտա հո րի զո նը: 

Օ րի նակ՝
 Գե րա նը պետք է բա ժա նել 4 մա սի: Քա նի՞ 

տե ղից պետք է սղո ցել այն: (Պատ.՝ 3) 
Այս խն դի րը լու ծե լուց առաջ երե խա նե

րից մե կին առա ջար կում եմ մկ րա տով զո
լա կը բա ժա նել 2 մա սի, մյու սին՝ 3 մա սի, 
եր րոր դին՝ 4 մա սի: Այ նու հետև հարց նում 
եմ երե խա նե րին. « Քա նի՞ կտ րու մով զո լա կը 
բա ժան վեց 2 մա սի, 3 մա սի, 4 մա սի»: Պա
տաս խան նե րը ստա նա լուց հե տո երե խա նե
րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րում եմ հետ ևյալ 
հան գա ման քին. մեկ կտ րու մով բա ժան վում է 

2 մա սի, 2 կտ րու մով՝ 3 մա սի, 3 կտ րու մով՝ 4 
մա սի: Այ սինքն՝ ամեն ան գամ մա սե րի թի վը 
մե կով ավե լին է կտ րում նե րի թվից:

 Հա ջորդ պա րապ մուն քին ան դրա դառ
նում ենք վե րո հի շյալ խնդ րի լուծ մա նը: Առա
ջար կում եմ խն դի րը և հարց նում.

 −Ե րե խա նե՛ր, հա պա մտա ծե՛ք, քա նի՞ տե
ղից պետք է սղոց վի գե րա նը, որ պես զի այն 
բա ժան վի 4 մա սի:

 Պա տաս խան՝ 3 տե ղից: 
Ոչ ստան դարտ տրա մա բա նա կան խն դի

րը պետք է իր մեջ պա րու նա կի որո շա կի ան
սպա սե լի ու թյուն, ու նե նա յու րօ րի նակ բնույթ: 
Ու սուց չի կող մից մա թե մա տի կայի դա սե րին 
նման խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լը ոչ մի այն 
ցան կա լի է, այլև մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ տարր: Ոչ ստան դարտ 
խն դիր նե րը մեծ ու շադ րու թյուն են պա հան
ջում պայ մա նի վեր լուծ ման և փոխ կա պակց
ված տրա մա բա նա կան դա տո ղու թյուն նե րի 
շղ թայի կա ռուց ման գոր ծում: Բե րեմ նման 
խնդ րի օրի նակ, որի պա տաս խա նը ան հրա
ժեշտ է տրա մա բա նո րեն հիմ նա վո րել:

 Տու փի մեջ կա 5 մա տիտ՝ 2 կա պույտ և 
3 կար միր: Քա նի՞ մա տիտ է ան հրա ժեշտ 
առանց նայե լու վերց նել տու փից, որ պես զի 
դրանց մեջ լի նի գո նե մեկ կար միր մա տիտ: 
(Պատ.՝ 3) 

Ոչ ստան դարտ խն դիր նե րը ներ մուծ վում 
են ար դեն առա ջին դա սա րա նից: Նման 
խնդիր նե րի օգ տա գոր ծու մը ըն դար ձա կում է 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մա թե մա տի կա
կան տե սա դաշ տը, նպաս տում է մա թե մա
տի կա կան զար գաց մա նը և բարձ րաց նում է 
մա թե մա տի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
որա կը:

 Սո վո րող նե րին ոչ ստան դարտ խն դիր ներ 
առա ջար կե լով՝ մենք նրանց մեջ ձևա վո րում 
ենք ըն դու նա կու թյուն ներ տրա մա բա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար և, 
մի ա ժա մա նակ, զար գաց նում ենք դրանք: 
Նման խն դիր նե րի ընտ րու թյան չա փա նի
շը դրանց ու սում նա կան նպա տակն է՝ դա սի 
կամ մի շարք դա սե րի նյու թե րին հա մա պա
տաս խան: Նման խն դիր նե րը կա րե լի է լու ծել 
և՛ նոր նյու թի բա ցատր ման ժա մա նակ, և՛ ան
ցա ծի ամ րապնդ ման ժա մա նակ:

 Հե տաքրք րա շարժ խն դիր նե րի լուծ ման 
ժա մա նակ մեր առջև դնում ենք հետ ևյալ 
նպա տակ նե րը.
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• մ տա վոր գոր ծո ղու թյան ձևա վո րու
մը և զար գա ցու մը՝ վեր լու ծում և հա մադ րում, 
հա մե մա տում, զու գադ րում, ընդ հան րա ցում 
և այլն, 

• ընդ հան րա պես և հատ կա պես 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտ քի զար գա ցում և 
մար զում, 

• ա ռար կայի, ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան 
պահ պա նու մը (հե տաքրք րա շարժ խնդ րի 
եզա կի ու թյու նը պատ ճառ է ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան հա մար),

• ս տեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա կա
նու թյան որա կի զար գա ցում, ինչ պի սին են՝ 
ճա նա չո ղա կան ակ տի վու թյուն, աշ խա տա
սի րու թյուն, նպա տա կին հաս նե լու հա մա ռու
թյուն, ինք նու րույ նու թյուն,

•  սո վո րող նե րի նա խա պատ րաս տում 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 
(գի տե լիք նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի եղա նակ
նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան տի րա պե տում, 
գի տե լիք նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի եղա
նակ նե րի ան ծա նոթ իրա վի ճակ նե րի փո
խանց ման հմ տու թյուն): 

Օ րի նակ՝ I դա սա րան.
1. Ա նին ու ներ 3 −ից ավե լի և 7 −ից պա

կաս ըն կույզ ներ: Քա նի՞ ըն կույզ ու ներ Անին: 
(Պատ.՝ 4, 5, 6)

2.  Ջա հի վրա կա 5 լամպ: Որոշ ժա մա
նակ ան ց լամ պե րից 3 −ը վառ վե ցին: Քա նի՞ 
լամպ է ան հրա ժեշտ փո խել: (Պատ.՝ 3)

II դա սա րան
1.  Պա րա նի վրա 4 հան գույցն արել են 

այն պես, որ նրա եր կու ծայ րերն ազատ են 
մնա ցել: Քա նի՞ մա սի է բա ժան վել պա րա նը: 
(Պատ.՝ 5 մա սի)

2.  Տիգ րա նը և Արա մը ապ րում են ինը 
հար կա նի շեն քում: Տիգ րանն ապ րում է ավե
լի բարձր հար կում, քան Արա մը: Արամն ապ
րում է 7−րդ հար կում: Ո՞ր հար կում է ապ րում 
Տիգ րա նը: (Պատ.՝ 8 կամ 9)

 Մա թե մա տի կայի դա սե րին տրա մա բա
նու թյան զար գաց ման հա մար ես օգ տա գոր
ծում եմ նաև մի շարք այլ առա ջադ րանք
ներ՝ տրա մա բա նա կան շղ թա ներ, մո գա կան 
քա ռա կու սի ներ, գլուխ կոտ րուկ ներ, մա թե
մա տի կա կան հա նե լուկ ներ, խաչ բա ռեր, 
հաշ վե ձո ղիկ նե րով երկ րա չա փա կան առա
ջադ րանք ներ, քա շի և ժա մա նա կի վե րա բե
րյալ տրա մա բա նա կան խն դիր ներ: 

Ե րե խա նե րի մեջ տար րա կան մա թե մա
տի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն
ներ մշա կե լու և զար գաց նե լու ամե նաար դյու
նա վետ ձևը խաղն է: 

Խա ղը չպետք է դի տել որ պես տար րա
կան մա թե մա տի կա կան հաս կա ցու թյուն նե
րը ձևա վո րող կար գա վոր ված գոր ծըն թաց, 
այլ որ պես ազատ գոր ծու նե ու թյուն, որ տեղ 
երե խան գի տակ ցա բար ըն կա լում է, հա մե
մա տում և ընտ րում ար դյուն քին հաս նե լու 
ճա նա պարհ ներ ու հնար ներ, ինք նու րույ
նու թյուն է ցու ցա բե րում իր ճա նա պար հին 
ըն կած դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման 
գոր ծում:

 Մա թե մա տի կա կան բո վան դա կու թյամբ 
յու րա քան չյուր դի դակ տիկ խաղ ու նի իր 
խնդիր նե րը՝ զար գաց նել համ րանք կա տա րե
լու ու նա կու թյու նը, ծա նո թաց նել երկ րա չա փա
կան պարզ ձևե րին, թվե րի բնա կան շար քին, 
թվան շան նե րին, թվե րի կազ մու թյա նը և այլն: 

Խաղ 1. «1 −ից 10 թվե րը» 
Ըն թաց քը՝
Ե րե խայի հետ բարձ րա ձայն կար դալ՝ 

առար կա նե րի հա մա պա տաս խան քա նա կը 
շեշ տե լով:

 1 աստղ
 2 եռան կյուն

 3 արև
 4 սլաք

 5 սր տիկ
 6 շր ջան

 7 քա ռա կու սի
 8 լու սին

 9 խո րա նար դիկ
10 ամ պիկ

Քն նար կու մը՝ 
Ե րե խային առա ջար կում եմ հար ցե րի 

պա տաս խան նե րը թվե րի շար քի վրա մա
տով ցույց տալ:

• « Քա նի՞ տա րե կան ես»:
• « Քա նի՞ ոտք ու նես»:
• « Քա նի՞ մատ ու նես»:
 Դի տար կում՝ 
Ե րե խան պետք է սո վո րի 1 −ից 10 −ը 

արագ ու ան սխալ հաշ վել, մինչև 10 թվե րը 
գրել: Հե տա գա յում խաղն ավե լի մեծ թվե րի 
վրա կա րող ենք տա րա ծել:
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Ն կար նե րի մի ջո ցով 1 −ից 10 թվե րը 
բարձ րա ձայն կար դա լը ոչ մի այն երե խային 
հաշ վել է սո վո րեց նում, այլև խա ղը դարձ
նում առա վել հե տաքր քիր, գու նա գեղ, ձևա
վո րում է նրանց գե ղա գի տա կան ճա շա կը: 
Խա ղե րում ստեղծ վում են այն պի սի իրա
վի ճակ ներ, որոնք երե խա նե րին կմ ղեն փո
խօգ նու թյան, աշ խա տան քի ար դյուն քը հա
մա տեղ քն նար կե լուն, դրա կան հույ զե րի 
առա ջաց մանն ու զար գաց մա նը: 

Տ րա մա բա նա կան խա ղե րի նպա տակն է 
աս տի ճա նա բար դժ վա րա ցող հնա րա միտ 
խաղ−խն դիր նե րի մի ջո ցով աշա կերտ նե րի 
մեջ զար գաց նել պատ կե րային մտա ծո ղու
թյուն, տրա մա բա նու թյուն, ճկուն դա տո ղու
թյուն ներ կա տա րե լու ու նա կու թյուն:

«Ե րե խա նե րի միտ քը մար զե լու լա վա գույն 
մի ջոց ներ են նաև կա տակ−խն դիր նե րը, 
որոնք ցույց են տա լիս, որ մա թե մա տի կան 
նույն պես սի րում է կա տա կել, զվար ճա նալ, 
ծաղ րել անու շա դիր լի նե լը, ան հա վա նա կա
նը դարձ նել ակն հայտ»1: 

Օ րի նակ՝
1.  Սա գը եր կու ոտ քի վրա կանգ նած 2 

կգ է: Քա նի՞ կի լոգ րամ կլի նի այդ սա գը, եթե 
կանգ նի մեկ ոտ քի վրա: (Ի հար կե՝ 2 կգ)

2.  Տար վա ըն թաց քում ժա մա ցույցն 
ամե նա քի չը ո՞ր ամս վա օրե րին կա րող է 
փչա նալ: (Փետր վար)

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի՝ որ պես բա
նա կան էա կի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
նրա՝ ընդ հան րաց նե լու, վե րա ցար կե լու, հիմ
նա վո րե լու և այլ տրա մա բա նա կան ու նա կու
թյուն նե րի մշակ ման ու զար գաց ման հիմ նա
հարցն ու նի առանց քային նշա նա կու թյուն: 
Ոչինչ այն քան բա րեն պաստ կեր պով չի կա
րող նե րազ դել կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
ինք նա հաս տատ ման վրա, որ քան նրա մտա
ծե լու ու նա կու թյու նը: Դի պուկ է այդ առու մով 
նկա տել մեծ մա թե մա տի կոս Ռ. Դե կար տը. 
«Ես մտա ծում եմ, ու րեմն գո յու թյուն ու նեմ»2: 

Այս պի սով՝ տրա մա բա նա կան մտա ծո
ղու թյան ձևա վո րու մը ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ 
մասն է: Օգ նել լի ար ժեք կեր պով իրենց ըն
դու նա կու թյուն նե րը դրս ևո րել, զար գաց նել 
նա խա ձեռ նու թյու նը, ինք նու րույ նու թյու նը, 

1  Հակոբյան Ա., Խրիմյան Ն., Տրամաբանական խաղեր, 
Եր., 2000 թ.:
2  «Նախաշավիղ», Եր., 2004, № 3−4:

ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյու նը. սրանք 
ժա մա նա կա կից դպ րո ցի հիմ նա կան խն դիր
նե րից են: Այս խն դիր նե րի հա ջո ղու թյամբ 
իրա կա նա ցու մը մե ծա մաս նու թյամբ կախ
ված է սո վո րող նե րի մեջ տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման հետ:

 Ճիշտ է աս ված՝ չկան անըն դու նակ երե
խա ներ: Պար զա պես վատ հաս կա նա լու, 
չըմբռ նե լու պատ ճա ռը ոչ բա վա րար մտա վոր 
դաս տի ա րա կու թյունն է: 

Այս պի սով՝ տար րա կան դա սա րան նե րում 
մա թե մա տի կայի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման ուղ ղու
թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րը ցան կա լի 
ար դյունք կտան, եթե ու սու ցի չը.

1.  մա թե մա տի կայի ու սու ցու մը կազ մա
կեր պի այն պես, որ յու րա քան չյուր դա սի ըն
թաց քում ստեղծ վեն այն պի սի իրադ րու թյուն
ներ, որոնց լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
ու նե նալ մա թե մա տի կա կան−տ րա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյուն,

2.  հա մա կարգ ված աշ խա տանք տա նի 
աշա կերտ նե րի մեջ տրա մա բա նա կան մտա
ծո ղու թյան ձևա վոր ման ուղ ղու թյամբ,

3.  հե տա մուտ լի նի, որ յու րա քան չյուր 
աշա կերտ տի րա պե տի տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան հնար նե րին ու կա րո ղա նա 
դրանք կի րա ռել մա թե մա տի կա կան առա
ջադ րանք ներ կա տա րե լիս,

4.  մա թե մա տի կայի ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ավե լի հա ճա խա կի քն նար կի 
տրա մա բա նա կան, հե տաքրք րա շարժ, ոչ 
ստան դարտ, հա նե լուկ−խն դիր ներ, կի րա ռի 
դի դակ տիկ խա ղեր, գլուխ կոտ րուկ ներ, խաչ
բա ռեր,

5.  մա թե մա տի կայի ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում կի րա ռի տար բեր մե թոդ ներ 
այն պես, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մեջ 
առա ջաց նի հե տաքրք րու թյուն և սեր մա թե
մա տի կայի նկատ մամբ:
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 РАЗ ВИ ТИЕ ЛО ГИ ЧЕС КО ГО МЫШ ЛЕ НИЯ НА УРО КАХ МА ТЕ МА ТИ КИ 
В НА ЧАЛЬ НЫХ КЛАС САХ 

А. КАР ТА ШЯН

 Фор ми ро ва ние ло ги чес ко го мыш ле ния млад ших школь ни ков – важ ная сос тав ная часть 
пе да го ги чес ко го про цес са. По мочь уча щим ся в пол ной ме ре про я вить свои спо соб нос ти, 
раз вить ини ци а ти ву, са мос то я тель ность, твор чес кий по тен ци ал – од на из ос нов ных за дач 
сов ре мен ной шко лы. 

У же в на чаль ной шко ле де ти долж ны ов ла деть эле мен та ми ло ги чес ких дейст вий. По э то му 
од ной из важ ней ших за дач, сто я щих пе ред учи те лем на чаль ных клас сов, яв ля ет ся раз ви тие 
са мос то я тель ной ло ги ки мыш ле ни я, ко то рая поз во ли ла бы де тям ст ро ить умо зак лю че ни я, 
при во дить до ка за тельст ва, выс ка зы ва ни я, ло ги чес ки свя зан ные меж ду со бой, де лать вы во
ды, обос но вы вая свои суж де ни я, и, в ко неч ном ито ге, са мос то я тель но при об ре тать зна ни я. 

THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING DURING MATH CLASSES 
IN ELEMENTARY SCHOOL

A. KARTASHYAN

The cultivation of logical thinking in elementary schoolchildren is an important and integral 
part of the educational teaching process. It’s one of the main objectives of the modern school to 
help the students fully realise their potential – develop their independence, creativity, and sense 
of initiative.

In elementary school the students should already be able to grasp some aspects of logical op
erations. That is why one of the most important tasks of an elementary school teacher is to foster 
the development of independent logical reasoning, which would enable the students to come up 
with logical deductions, collect proofs and logically interconnected statements, come to conclu
sions that are based on accurate reasoning, and, ultimately, learn to acquire new knowledge on 
their own.
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ԼՈ ՐԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 

 ՓՈ ԹՈՐ ԿԱ ՀՈՒՅԶ ԴԱ ՐԻ ՄԵԾ ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾԸ
 Հայ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան 

զար գաց ման ճա նա պար հին նոր եր ևույթ է 
Եղի շե Չա րեն ցը, որն իր բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րի և պոեմ նե րի նո րա րա րա կան 
շնչով գրա վեց ժա մա նա կի գրա կա նա գետ
նե րի և քն նա դատ նե րի ու շադ րու թյու նը. 
« Տե սայ մի նոր մարդ, նոր նիւթ, նոր վե րա
բե րում եւ վարժ տա ղա չա փու թիւն»,− գրել է 
Ն. Աղ բա լյա նը (1, էջ 329): Չա րեն ցի վաղ 
շր ջա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վրա նկա
տե լի է եղել Տե րյա նի ազ դե ցու թյու նը, որը 
դրս ևոր վել է ինչ պես նրա բա ռա պա շա րում և 
տրա մադ րու թյան մեջ, այն պես էլ նրա տա
ղա չա փու թյան: Հարկ է նշել, որ հե տա գա յում 
Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյան լեզ վաար
տա հայտ չա մի ջոց նե րը և գե ղար վես տա կան 
խոս քը դար ձան էլ ավե լի հա րուստ և խո
րունկ: Նա առա տո րեն օգտ վել է ան ցյա լի ու 
ներ կայի հայ դա սա կան քնա րեր գու նե րից` 
Նա րե կա ցուց, Քու չա կից, Սա յաթ− Նո վայից, 
Հ. Թու մա նյա նից, Դ. Վա րու ժա նից, Սի ա
ման թոյից և Մ. Մե ծա րեն ցից: «Որ պես օրի
նակ,− գրում է Ե. Չա րեն ցը,− ես վերց նում եմ 
հայ կա կան պոե զի ան` նրա ան ցյա լով և ներ
կայով, որով հետև վեր ջինս ինձ ավե լի է ծա
նոթ, քան որ ևէ այլ ազ գային գրա կա նու թյուն: 
Ես տես նում եմ այն պի սի վար պետ ներ… որ 
չի կա րե լի գտ նել ու րիշ մի գրա կա նու թյան 
մեջ, հար կավ ոչ նրանց հան ճա րե ղու թյան 
իմաս տով, այլ գույ նե րի ու երանգ նե րի, ձևի 
և նյու թի մշակ ման ինք նա տի պու թյան իմաս
տով» (4, էջ 166):

 Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծա կան բազ մա
զա նու թյու նը նկա տե լի է նրա ողջ գրա կան−
ս տեղ ծա գոր ծա կան կյան քում, որով հետև 
հե ղի նա կը ձգ տում էր հե ռու մնալ մի ա պա ղա
ղու թյու նից ու մի աձ ևու թյու նից: Կար ևո րե լով 
Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծա կան բազ մա զա նու
թյու նը՝ Պ. Սևակն իր «Ե. Չա րեն ցը և ար դի
ա կա նու թյու նը» հոդ վա ծում ան դրա դար ձել է 
այդ խնդ րին՝ ընդ գծե լով իր մեծ նա խոր դի 
« դի ա պա զո նի ահ ռե լի ու թյու նը…» (7, էջ 318): 
Ե. Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյունն աչ քի է 
ընկ նում նաև պատ կե րա վոր ման հա րուստ 
մի ջոց նե րի կի րա ռու թյամբ: Հ. Օշա կա նը, 

ընդ գծե լով բա նաս տեղ ծի առանձ նա հա տուկ 
տե ղը ար ևե լա հայ ու արևմ տա հայ պոե զի
այի մեջ, գրում է. « Չա րեն ցի նշա նա կու թիւ
նը կը մեծ նայ մա նա ւանդ գոյ նի ու պատ կե րի 
տե սա կէտ նե րով… Եղի շե Չա րենց մի նա կը 
տո ւած է արե ւե լա հայ ոտա նա ւո րին այն քան 
պատ կեր, որ քան չէ ըրած ատի կա անոնց 
քեր թող նե րուն ամ բողջ շա րա նը՝ սկսե լով 
Աբո վե ա նէն» (8, էջ 42): «Ես իմ անուշ Հա
յաս տա նի» բա նաս տեղ ծու թյու նը, որը ոչ մի
այն հայ րե նի քի մա սին գե ղե ցիկ տաղ է և 
«ազ գի աղոթ քը», այլև առանձ նա նում է իր 
լեզ վի պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի ու ոճա
կան հնարք նե րի բազ մա զա նու թյամբ: Բո լոր 
տե սան կյուն նե րից Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը միտ ված էր դե պի գրա կան նոր բար
ձունք նե րի: Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
տա ղա չա փա կան զար գա ցումն ու փո փո
խու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լիս նկա տե լի է 
դառ նում, որ բա նաս տեղ ծը հմ տո րեն տի րա
պե տում էր տա ղա չա փու թյան տե սու թյանն 
ու նրա նոր ձևե րի կի րառ մա նը պոե զի այի 
մեջ: Ըստ հու շա գիր Ցա կան Շո ղեն ցի` Չա
րեն ցը տվել է նաև տա ղա չա փու թյան դա սեր. 
« Տա ղա չա փու թյու նը ոչ մի րո պե բա նաս տեղ
ծը չպետք է մո ռա նա, յու րա քան չյուր միտք 
պի տի ար տա հայտ վի իրեն ան հրա ժեշտ չա
փով ու ձևով, թե չէ ստի խը կդառ նա ան դեմ 
ու անող նա շար… Միտ քը չա փա ծո ստեղ ծա
գոր ծու թյան իրանն է, իսկ խոս քի ռիթմն ու 
տա ղա չա փու թյու նը` նրա թևե րը: Հրա շա լի 
իրա նի հետ պետք են նաև ու ժեղ և ամուր 
թևեր, որ ոտա նա վո րը կյան քի երկ նա կա մա
րում թռ չի բա զե ի նման…» (6, էջ 137): 

Արևմ տա հայ պոե զի ա յում ազատ ոտա
նա վո րի ձևը գոր ծա ծել են Դ. Վա րու ժանն ու 
Սի ա ման թոն: Վեր ջինս, սա կայն, հայ պոե
զի ա յում ազատ ոտա նա վո րի խո շո րա գույն 
վար պետն է հա մար վում: Ազատ ոտա նա
վո րով ստեղ ծա գոր ծել է նաև Ե. Չա րեն ցը, 
ով, զգա լի ո րեն օգտ վե լով Սի ա ման թոյի պա
տու մային բնույ թի ոճից, ազատ ոտա նա վո
րի տար րե րը զու գակ ցել է կա նո նա վոր ձևե
րի հետ` ստեղ ծե լով տա ղա չա փա կան նոր 
որակ: Դա րաշր ջա նի հո գե բա նու թյունն ու 
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ժա մա նակ նե րի կար ևո րա գույն իրա դար ձու
թյուն նե րը ար տա ցո լե լու և այդ տրա մադրու
թյուն նե րը գե ղար վես տա կան գույ նե րով ար
տա հայ տե լու առու մով հատ կան շա կան են 
նաև « Դե պի ապա գան» և «Բ րոն զե թևե րը 
կար միր գա լի քի» ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րը, որոն ցում նկա տե լի են քա ղա քա ցի ա կան 
կյան քի ան մի ջա կան շունչն ու պատ կե րա
վոր ման առանձ նա հա տուկ երանգ նե րը: 
Վե րո հի շյալ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը ևս 
գր ված են ազատ ոտա նա վո րով: Չա րեն ցը 
հա վա սա րա զոր ձևով էր ստեղ ծում իր պոե
զի ան` հարս տաց նե լով ոչ մի այն նրա բո վան
դա կու թյու նը, այլև տա ղա չա փա կան ար տա
հայտ չա մի ջոց նե րը՝ եր կու պա րա գա յում էլ 
ցու ցա բե րե լով բարձր վար պե տու թյուն: Տա
ղա չա փու թյան առու մով Չա րեն ցի գրա կան 
նվա ճում նե րի բարձ րա կետն է « Գիրք ճա
նա պար հի» ժո ղո վա ծուն: Այդ տե սան կյու նից 
այն ու նի բո վան դա կային ներ քին հա րուստ 
կա ռուց վածք և հե ղի նա կի ան ցած գրա կան 
ու ղու նվա ճում նե րի և դա սա կան ավան
դույթ նե րի յու րօ րի նակ հա մադ րու թյունն է: 
Նրա նում Չա րեն ցը տա ղա չա փա կան խոս
քար վես տը բարձ րաց րեց զար գաց ման նոր 
աս տի ճա նի` շաղ կա պե լով կյան քի իրա կան 
պատ կեր նե րի հետ` նոր ու ղի հար թե լով հայ 
պոե զի այի տա ղա չա փա կան ձևե րի ստեղծ
ման հա մար: Հարկ է նշել, որ Չա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտ քի վրա մեծ ազ դե ցու
թյուն են ու նե ցել ինչ պես հայ, այն պես էլ եվ
րո պա ցի նշա նա վոր գրող նե րը: Ե. Չա րեն ցի 
« Գիրք ճա նա պար հի» −ի տա ղա չա փա կան 
ար վես տի գնա հատ մանն է ան դրա դար ձել 
գրա կա նա գետ Դ. Գաս պա րյա նը: Ըստ նրա` 
«… Չա րեն ցը, յու րաց նե լով Նա րե կա ցուց 
մինչև Տե րյան ստեղ ծած հայոց բա նաս տեղ
ծու թյան տա ղա չա փա կան փոր ձը, կա րո
ղա ցավ մինչև ին քը օգ տա գործ ված ձևե րի 
տա րա տե սակ նե րը իմաս տա վո րել նո րո վի և 
ստեղ ծել բազ մա թիվ նոր ռիթ մա կան նրբե
րանգ ներ: Չա րեն ցը ու սում նա սի րեց նաև 
հա մաշ խար հային պոե զի այի` ար ևե լյան 
քնա րեր գու թյան, Դան տե ի, Գյո թե ի, Պուշ կի
նի և շատ ու շատ ու րիշ նե րի, ինչ պես նաև իր 
ժա մա նա կա կից նե րի փոր ձը և դա ծա ռայեց
րեց իր ստեղ ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րին» 
(2, էջ 225−226): Իսկ Պ. Սևա կը գրել է. «1500 
տար վա ճա նա պարհ ան ցած մեր տա ղա չա

փու թյան մեջ նո րու թյուն բե րե լը հա մա րյա 
ան հնա րին մի գործ էր, իսկ Չա րեն ցի բե րած 
նո րու թյուն նե րը շատ էին այն քան, որ ստի
պե ցին Մ. Աբե ղյա նի նման մե կին հա տուկ 
ու սում նա սի րու թյուն գրել այդ մա սին…» 
(7, էջ 328): Մ. Աբե ղյա նը (4), ու սում նա սի րե
լով Չա րեն ցի « տա ղա չա փու թյան զար գա ցու
մը», նկա տել է, որ հայ բա նաս տեղ ծու թյան 
մեջ քիչ կան ազատ ոտա նա վոր ներ: Սա կայն 
ազատ ոտա նա վո րով է գր ված Չա րեն ցի 
«Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված» պոե մը, որից 
բե րենք մի հատ ված.

 Հե ռո՛ւ, մո տիկ / ըն կեր նե րին, Աշ խարհ նե
րին, / արև նե րին, //

 Հը րան ման / հո գի նե րին: //
 Բո լոր նը րանց, 
Ում որ հո գին / վառ վում է վառ, //
 Բո լոր նը րանց / հո գի նե րին / ար ևա վառ:− 

//
 Կյան քի՛, մա հի՛ / այս ամե հի աղ ջա մուղ

ջում // 
Ող ջա կիզ վող / հո գի նե րին –
Ող ջո՛ւյն, ող ջո՛ւյն // (1, էջ 298):
1967 թվա կա նը պատ մա կան տա րի է սո

վե տա կան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում: 
Ավե լին, 1967 թվա կա նը նշա նա կա լից տա
րի է ամ բողջ երկ րագն դի հա մար, աշ խար հի 
մի մա սը ու րա խու թյամբ ու հպար տու թյամբ, 
աշ խար հի մյուս մա սը ոխով ու վա խով 
նշում է Հոկ տեմ բե րյան մեծ հե ղա փո խու
թյան հիս նա մյա կը: 

Իսկ հայ ժո ղովր դի հա մար 1967 թվա
կա նը հո բե լյա նա կան է երիցս. նա ոչ մի այն 
պատ րաստ վել ու պատ րաստ վում է նշե լու 
մեծ Հոկ տեմ բե րի 50 −ա մյա կը, այլև նշում է, 
հենց այ սօր, մեծ Հոկ տեմ բե րի մեծ եր գիչ նե
րից մե կի՝ Ե. Չա րեն ցի ծնն դյան 70 −ա մյա կը: 

Իսկ ո՞վ էր Չա րեն ցը: Թվում է, թե նրա 
մա սին փոք րի շա տե բնո րոշ խոսք ասե լը պի
տի որ շատ դյու րին լի նի, մա նա վանդ մե կի 
հա մար, որ հպար տու թյուն ու նի իրեն հա
մա րե լու Չա րեն ցի հոգ ևոր որ դի նե րից մե կը: 
Բայց այդ դյու րի նու թյու նը մի այն եր ևու թա
կան է ու խա բու սիկ:

Ու եթե դժ վա րու թյու նից ել նե լու ել քեր 
կան, ապա դրանք էլ տա լիս է նույն ին քը 
Չա րեն ցը՝ իր բազ մա թիվ ինք նաբ նո րո շում
նե րով:  Ներ կա յաց նենք դրան ցից մե կը:

1922 −ին գրած իր ինք նա կեն սագ րա
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կան « Չա րենց− նա մե» պոե մը բա նաս տեղ ծը 
սկսում է այս պես.

Ես եկել եմ հե ռու Իրա նից,
Հայ րե նիքս է − Խա նի Մա կուն,
Իմ հո գում − արևն Իրա նի,
Իրա նի արևն է իմ հո գում:
Իսկ արյան մեջ եր գում է իմ−
Նաի րյան տխ րու թյունն ան ծիր,
Իսկ ու ղեղս− կար մի՜ր− կար մի՜ր:
Բո վան դակ աշ խար հի վրա վառ վող մի 

հա րա վային արև, բո վան դակ աշ խար հի վրա 
սփռ ված մի նաի րա կան ան ծայր տխրու թյուն 
և բո վան դակ աշ խար հը իր ոգու հա մար հայ
րե նիք ընտ րած մի ու ղեղ՝ մոս կո վյան կար
միր− կար միր հրով այր ված. ահա Չա րեն ցը: 

Այս քանն իր կող մից իմա նա լուց հե տո 
մենք պար տա վոր ենք մեր կող մից ավե լաց
նել, որ Չա րեն ցի բա նաս տեղ ծա կան աշ խար
հը նման էր միկ րո տի ե զեր քի, որ եթե ու ներ 
իր էպի կե նա րո նային կրա կը, ապա ու ներ 
նաև իր բևեռ նե րը: Այդ բևեռ ներն էին Եր կիր 
Նաի րին, այ սինքն՝ Հա յաս տա նը, և հե ղա փո
խու թյու նը, որ մեծ Հոկ տեմ բերն է:  Սա կայն 
«ո՞վ էր Չա րեն ցը» հար ցին պա տաս խա նե լու 
հա մար մենք պի տի հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նենք ևս մի եր ևույ թի վրա:

Գ րա կա նու թյան պատ մու թյու նը չանց նող 
հար գան քով է ամեն ան գամ հի շում այն
պի սի անուն ներ, որ պի սիք են Դու րյանն ու 
Մե ծա րեն ցը, Բա րա թաշ վի լին ու Խե տա գու
րո վը, Բոտ ևը, Պե տե ֆին ու Լեր մոն տո վը, 
որոնք 20−28 տա րե կա նում ստեղ ծե ցին ան
մահ գլուխ գոր ծոց ներ և ար ժա նի են ոչ այլ 
կերպ կոչ վե լու, քան հան ճա րեղ պա տա նի 
կամ հան ճա րեղ երի տա սարդ: Իսկ մեր մտ
քով ան ցե՞լ է Չա րեն ցին էլ մտց նել այդ ցու
ցա կի մեջ: Չի ան ցել եր ևի այն պատ ճա ռով, 
որ Չա րեն ցի կյան քի թե լը կտր վեց 40 −ա մյա 
հա սա կում:

Բայց չէ՞ որ 14−15 տա րե կա նում նրա 
գրած բա նաս տեղ ծու թյուն ներն ու նեն մի մա
կար դակ, որին « նոր մալ» բա նաս տեղծ նե րը 
հաս նում ես առն վազն 24−25 տա րե կա նում: 
Ըն դա մե նը 18 տա րե կա նում նա գրել է քնա
րա կան այն պի սի գյուխ գոր ծոց ներ, որոնց 
տակ իր անու նը սի րով կգ րեր հայ բազ մա
դա րյան քնա րեր գու թյան հազ վա գյուտ կա
խարդ նե րից մե կը, իր իսկ ու սու ցիչ Վ. Տե
րյա նը: Հի շենք թե կուզ « Գի շերն ամ բողջ 
հի վանդ, խե լա գար», « Կան ան տես հյու րեր», 

« Հայ րե նի քում», « Փո ղոց նե րի մեջ կա մի 
անա նուն, անըմբռ նե լի կա րո տի ճախ րում» և 
այլն: Եվ նույն այդ՝ 18−19 −ա մյա ժա մա նակ՝ 
մի այն պի սի լայ նակ տավ պոեմ, որ պի սին է 
« Դան թե ա կան առաս պե լը», այն էլ մի այն
պի սի վեր ջով, որ կա րող է գրել մի այն մեծ 
բա նաս տեղ ծը՝ առն վազն 30 տա րե կա նից 
հե տո:

Իսկ 19 տա րե կա նում՝ «Ա թիլ լա» պոե մը, 
պար զա պես ան թե րի և արու մի ծնունդ, ինչ
պես նաև այն պի սի գլուխ գոր ծոց ներ, ինչ պի
սիք են « Լու սամ փո փի պես աղ ջի կը», «Ոս
կին», « Հար դա գո դի ճամ փորդ նե րը»:

Եվ իմա նա լով հան դերձ, հա վա տա լի՞ է 
թվում, որ «Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված» պոե
մը (ի նչ պես նաև « Սո ման») գր ված է ըն դա
մե նը 25 տա րե կան պա տա նու գր չով: Եվ 
հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան բազ մա
դա րյան պատ մու թյու նը կա րո՞ղ է մի քա նի 
տաս նյակ նմա նօ րի նակ 21 տա րե կան նե րի 
հի շել:

23 −ա մյա Չա րեն ցը ստեղ ծեց իր երեք 
«Ո դի սա կան նե րը»՝ բե րե լով բա նաս տեղ
ծա կան նոր ոճ, ավե լի ճիշտ՝ հիմ նադ րե լով 
բա նաս տեղ ծա կան նոր դպ րոց: Սրանց հետ
ևեց նույն տա րում գր ված «Ա մե նա պոե մը», 
որով պոե մի ժան րը հայ գրա կա նու թյան մեջ 
ապ րեց իր զար գաց ման նոր փու լը: Բայց 
23 −ա մյա նույն Չա րեն ցի գր չով են ստեղծ
վել նաև այն պի սի ան թե րի և մնա յուն բա
նաս տեղ ծու թյուն ներ, ինչ պի սիք են, օրի նակ՝ 
« Շա մի րա մը», «Ան կում նե րի սար սա փից», 
«Ինչ պես եր կիրս ան սփոփ»: 23 −ա մյա մե կի 
գրիչն է գրել, վեր ջա պես, նաև « Մահ վան տե
սի լը», որ հայոց լեզ վով հայ ժո ղովր դի բախ
տի մա սին 1500 տար վա ըն թաց քում գր ված 
ամե նա սա կա վա թիվ հան ճա րե ղու թյուն նե
րից մեկն է:

 Չա րեն ցի պոե տի կայի նուրբ և քիչ հե
տա զոտ ված եր ևույթ նե րից է գաղտ նագ րու
մը, որ խոս տա նում է գրա կա նա գի տա կան 
նոր անակն կալ ներ: Իսկ ահա բա ղա ձայ
նույ թով և հատ կա պես մ −ով ար վող գաղտ
նագ րե րը մեկ նա բա նե լիս աչ քի է զար նում, 
որ Չա րեն ցը իր ողջ գրա կան ճա նա պար հին 
գոր ծադրված բա ղա ձայ նույթ նե րի հա մե
մատ առա վե լու թյու նը տվել է հենց այդ տա
ռին: Մ−ն, որ առա ջին տառն է  մահ, մռայլ, 
մութ, մայ րա մուտ և նման ու հա րա կից այլ 
բա ռե րի, բնագ րային ընդ գծ ված ար տա հայ
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տու թյուն է ու նե նում հենց այն պա հե րին, 
երբ հե ղի նակն ան դրա դառ նում է ան ձնա
կան, ազ գային կամ հա սա րա կա կան կյան
քի մռայլ վի ճակ նե րին: Պեր ճա խոս փաստ է, 
որ մ −ե րի կու տակ ման առա ջին դեպ քե րից 
մե կը թերևս ոչ պա տա հա կա նո րեն զու գա դի
պում է Չա րեն ցի առա ջին գաղտ նագ րե րից 
մե կին՝ Մե ռած Քա ղա քի այ լա բա նու թյա նը: 
« Դան թե ա կան առաս պե լի» հին գե րորդ գլ խի 
սկզ բում՝ կից եր կու տո ղե րի բա ռե րի կե սից 
ավե լին՝ հին գը, սկս վում է հենց մ  տա ռով.

Մենք մտանք Մե ռած  Քա ղա քի շեմ քից
Մե ռած  Քա ղա քի փո ղոց նե րը  մառ: 
«Ազ գային երազ» պոե մում, որ նույն

պես գաղտ նագ րու թյուն է՝ ամ բող ջո վին և 
ըստ էու թյան, տո ղե րից մե կի գրե թե բո լոր 
բա ռե րը սկս վում են մ −ով՝ ակն հայ տո րեն 
կազ մե լով ներ քին տավ տոգ րամ.

Մինչ վա զում էր նա դաշ տում ամայի,
Ուր մութ էր ու  մուժ, մշուշ էր  մա հի... 
Եվ դար ձյալ, ինչ պես և մյուս տա ռե րով 

ստեղծ ված ալի տե րա ցի ա նե րի պա րա գա յում, 
մ −ով բա ղա ձայ նույ թը չի սահ մա նա փակ վում 
որ ևէ թե մայի կամ ժան րի շր ջա նա կում: Հար
ևան եր կու −ե րեք բա ռեր, եր բեմն տո ղի գրե
թե բո լոր բա ռե րը մ −ով սկ սե լը սո վո րա կան 
եր ևույթ է Չա րեն ցի 1910 −ա կան թթ. պոե զի
ա յում: Ազ գային− քա ղա քա կան բո վան դա
կու թյամբ վե րո հի շյալ գոր ծե րից բա ցի՝ այդ
պես է բա նը, օրի նակ, խորհր դա պաշ տա կան 
« Մա նու շա կա գույ նում» (« Մե ռած, մա րա
ծաստղ»), այդ պես է տաս նա մյա կի վեր ջում 
գր ված առան ձին բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում 
(«Ա շու նը մ շո՛ւշ է,  մոր մո՛ք է ու  մահ...», «Իսկ 
 մու թը ման վում է, ման վում է,  ման վում է...»): 
Այդ պես է նաև ար դեն եր կու տաս նա մյակ
նե րի սահ մա նագ ծում՝ 1920 թ. ստեղծ ված 
գոր ծե րում, ընդ որում՝ մ−ն  ներ խու ժում է 
թե՛ հայ րե նի քի վախ ճա նը կան խա գու շա
կող « Մահ վան տե սիլ» («Եր թամ  մա րող ու 
 մարմ րող ի րիկ վա մեջ)», թե՛ մեղ մա խոս− 
խաղաղ «Է մա լե պրո ֆի լը Ձեր» («Եր գե րը 
Ձեր  մար ման դ ու  մով», « Մար մանդ մոր մո քը 
մեզ  տան ջող»):

  Նույն 1936 թվա կա նին գր ված որոշ գոր
ծե րում Չա րեն ցը պատ կե րում է ար դեն իր 
օրե րի մարդ կանց և իր կյան քի մա հա շունչ 
տագ նապ նե րը և հենց մա հը, որոնց ներ
դաշ նա կում են ամ բող ջո վին մի այն մ տա ռով 
սկս վող բա ռե րից կազմ ված տո ղեր: Ամե

նից ցայ տուն օրի նակ նե րը կա րե լի է քա ղել 
թաղ ման սարս ռազ դե ցիկ նկա րագ րու թյուն 
ներ կա յաց նող եր կու գոր ծե րից: Առա ջի նը 
«Ան վեր նա գիր» կոչ վող անա վարտ պոեմն է: 
Չտեսն ված տրտ մա թա խիծ թաղ մա նը մաս
նակ ցող մի քա նի մարդ կանց առջ ևից գնա
ցող և դա գա ղի կա փա րի չը գլ խին դրած 
խորհր դա վոր մար դուն բա նաս տեղ ծը բնո
րո շում է այս պի սի մռայլ տո ղով.

Մի մամ ռա գույն մշակ ման րա մար մին...
Ոչ պա կաս ցն ցող է « Դո ֆին նայի րա

կա նի» « Սո նետ քստմ նե լի» մա սի առա
ջին տու նը: Հենց այս տեղ է տր ված Աղա սի 
Խան ջյա նի բուն մահ վան կամ սպա նու թյան 
պատ կե րը, և խիստ բնո րոշ ու տպա վո րիչ է, 
որ քա ռա տողն ավարտ վում է գրե թե մի այն մ 
տա ռով սկս վող բա ռե րից կազմ ված տո ղով.

Ըն կած ես դու, Հո գի՜ս, զբո սան քի հա մար
« Բա րե կա մի» կան չով ան տառ տար ված–
Եվ– լլկ վե լուց հե տո– դա շու նա հար ար

ված
Մի մո լոր ված ման կան մե ռած մարմ նի 

նման...
Թե՛ ժա մա նա կագ րո րեն, թե՛ ստեղ ծա

գոր ծա կան ըն թաց քի առու մով սա 1937 −ին 
ստեղծ ված տավ տոգ րամ նե րի նա խա շեմն է: 
Ընդգծ վա ծը ինքն էլ տավ տոգ րամ է՝ նույ նա
գիր տող, որ առան ձին վերց րած էլ կըն կալ
վեր իբրև մեկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ինչ պես 
որ մի տո ղա նի բա նաս տեղ ծու թյուն (մո նոս
տի քոս) կա րող էր հա մար վել մայ րա մու
տային տավ տոգ րամ նե րը բա ցող « Մառ մոր
մո քում է մայ րա մու տը» տո ղը: 

Այդ պի սով` հատ կա պես հե ղա փո խա կան 
շր ջա նի Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
հա մար հատ կան շա կան են այն բո լոր գծե րը, 
որոնք, ըստ էու թյան, գա լիս են 19−րդ դա րա
վեր ջի և 20−րդ դա րասկզ բի ռու սա կան և եվ
րո պա կան պոե զի այի ազ դե ցու թյուն նե րից` 
կապ վե լով Շ. Բոդ լե րի, Ա. Ռեմ բոյի, Պ. Վեռ
լե նի, Է. Վեր հար նի, Ա. Բլո կի և ու րիշ նե րի 
հետ: Մի ան գա մայն իրա վա ցի է ֆրան սի ա
ցի բա նաս տեղծ Լո ւի Արա գո նը, որ 20−րդ 
դա րի ճա կա տը պսա կող բա նաս տեղ ծա կան 
պայ ծառ անուն նե րի մեջ` Գար սի ա Լոր կայի, 
Քիփ լին գի, Ապո լի նե րի, Ռիլ կե ի, Էլյո ւա րի, 
Մա յա կովս կու, Եսե նի նի և Իսա հա կյա նի 
կող քին տա լիս է նաև Չա րեն ցի անու նը:
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 ВЕ ЛИ КИЙ ПО ЭТ ЭПО ХИ РЕ ВО ЛЮ ЦИ И
Л. ГРИ ГО РЯН

В стат ье расс мот рен твор чес кий путь из вест но го ар мянс ко го по э та, но си те ля ре во лю
ци он ных идей Е. Ча рен ца. Про а на ли зи ро ва ны ре во лю ци он ная те ма ти ка его твор чест ва, 
выс ка зы ва ния раз лич ных пи са те лей о Е. Ча рен це, а так же осо бен нос ти шиф ро ва ния в его 
про из ве де ни ях.

THE GREAT POET OF THE EPOCH OF THE REVOLUTION
L. GRIGORYAN

The article considers the creative path of the famous Armenian poet, the bearer of the revo
lutionary ideas of E. Charents. Analyzed the revolutionary theme of his work, the statements of 
various writers about E. Charents, as well as the features of encryption in his works. 
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АН ЖЕ ЛА ПА ПО ЯН 

С РАВ НИ ТЕЛЬ НЫЕ МЕ ТО ДЫ ОБУ ЧЕ НИЯ 
ПУНК ТУ А ЦИИ РУСС КО ГО И АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА

 Тер мин «ин тер фе рен ци я» час то вст ре ча
ет ся в линг вис ти чес кой, пси хо ло ги чес кой и 
ме то ди чес кой ли те ра ту ре. Воз ник нув из на
чаль но в рам ках фи зи ки, а за тем пси хо ло ги и, 
он пос те пен но про ник как в линг вис ти ку, так 
и в ме то ди ку. В пси хо ло гии ин тер фе рен ция 
по ни ма ет ся как конф ликт меж ду ин фор ма
ци ей в па мя ти, при ко то ром но вую ин фор
ма цию или труд но ус во ить изза пре ды ду
ще го опы та (п ро ак тив ная ин тер фе рен ци я), 
или ког да ста рую ин фор ма цию труд но вс
пом нить изза пос ту па ю щей ин фор ма ции 
(рет ро ак тив ная ин тер фе рен ци я) [1]. Та кая 
трак тов ка ин тер фе рен ции расп рост ра не на в 
пси хо ло ги чес ких те о ри ях обу че ния и па мя ти.

С точ ки зре ния вли я ния на вы ков друг 
на дру га, в том чис ле и ре че вых, раз ли ча ют 
два ви да вза и мо дейст ви я: пе ре нос (т ранс по
зи ци ю) и ин тер фе рен ци ю. Ес ли бла го да ря 
воз дейст вию од но го на вы ка на дру гой но
вая де я тель ность вы пол ня ет ся ус пеш но, то 
го во рят о пе ре но се (т ранс по зи ци и) на вы ка. 
Ес ли при вза и мо дейст вии на вы ков но вая 
де я тель ность ос ва и ва ет ся с тру дом, то речь 
ве дут об от ри ца тель ной ин тер фе рен ци и. В 
линг вис ти чес кой ли те ра ту ре сло во «ин тер
фе рен ци я» впер вые ис поль зо ва ли предс та
ви те ли Пражс кой шко лы. Дан ный тер мин 
стал ак тив но ис поль зо вать ся в линг вис ти ке 
с воз ник но ве ни ем те о рии язы ко вых кон так
тов. Ин тер фе рен ция оп ре де ля лась как слу
чаи отк ло не ния от язы ко вых норм, наб лю да
е мые в ре чи би линг вов вс ледст вие вла де ния 
бо лее чем од ним язы ком, т.е. как ре зуль тат 
ре че во го кон так та [2].

Ин тер фе рен цию в не ко то рых слу ча ях 
мож но предс ка зать в ме то ди чес ких це лях 
пре дуп реж де ния воз мож ных оши бок. Яв ле
ни ям от ри ца тель ной ин тер фе рен ции в ре
чи изу ча ю ще го иност ран ный язык сле ду ет 
про ти во пос та вить собст вен но ошиб ки. Воп
ро сам ин тер фе рен ции в ме то ди ке пре по да
ва ния язы ков пос вя ти ли свои исс ле до ва ния 

Н.И. Гез [3], Л.М. Уман [5]. 
И так, расс мот ре ние по ня тия ин тер фе рен

ции воз мож но с трех то чек зре ни я: пси хо ло
ги чес кой, ме то ди чес кой, линг вис ти чес кой. 
Пси хо ло ги чес кие и ме то ди чес кие взг ля ды на 
ин тер фе рен цию в нас то я щий мо мент прак
ти чес ки сов па да ют. Кро ме то го, ин тер фе
рен цию мож но расс мат ри вать с то чек зре ния 
со ци о линг вис ти ки, те о рии ком му ни ка ции и 
т. д. 

Пе ре хо дя не пос редст вен но к ме то ди ке 
обу че ния русс кой и анг лийс кой пунк ту а ции 
в со пос та ви тель ном ас пек те, от ме тим, что в 
про цес се обу че ния долж ны прес ле до вать ся 
две ос нов ные це ли. Речь идет о сис те ма ти
за ции осоз на ния пунк ту а ции русс ко го язы ка 
и выст ра и ва нии на её ос но ве сис те мы анг
лийс кой пунк ту а ци и. Изу че ние двух язы ков 
в со пос та ви тель нок лас си фи ка ци он ном ас
пек те мо жет спо собст во вать фор ми ро ва
нию линг вис ти чес кой ком пе тен ци и. При 
изу че нии и опи са нии сис те мы пунк ту а ции 
в иност ран ном язы ке не об хо ди мо при ни
мать во вни ма ние ин тер фе рен цию язы ков, 
по ло жи тель ную и осо бен но от ри ца тель ну ю. 
Имен но учет ин тер фе рен ции яв ля ет ся од ной 
из глав ных опор, на ко то рой мож но пост ро
ить эф фек тив ную срав ни тель ную ме то ди ку 
обу че ния пунк ту а ции в русс ком и анг лийс
ком язы ках. Сис те мы русс кой и анг лийс
кой пунк ту а ции сов па да ют по но менк ла ту
ре зна ков пре пи на ни я. Сис те ма анг лийс кой 
пунк ту а ции во мно гом, по доб но русс кой, 
под чи ня ет ся тем же прин ци пам. Речь идет 
о ст рук тур ном, се ман ти чес ком (с мыс ло вом) 
и ин то на ци он ном прин ци пах. Пос лед ний мо
жет по ни мать ся не как прин цип пунк ту а ци и, 
а как средст во ак ту а ли за ции се ман ти ки в уст
ной ре чи и от ра же ния ее на пись ме. В мо ног
ра фии Р. Скел то на, на и бо лее пол ной и прак
ти чес ки единст вен ной ра бо те по анг лийс кой 
пунк ту а ци и, расс мат ри ва ет ся « вы бо роч ный 
прин цип», под ко то рым по ни ма ет ся ис поль
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зо ва ние пунк ту а ции в це лях на и боль ше го 
приб ли же ния пись мен ной ре чи к уст ной, т.е. 
при да ния ей на и боль шей вы ра зи тель нос ти. 
В анг лийс ком язы ке в ря де слу ча ев пунк ту а
ция мо жет сле до вать за эмо ци о наль ной сто
ро ной ре чи, иг но ри руя её син так си чес кую 
сто ро ну, о чем пой дет речь ни же, пос коль ку 
как раз в дан ном ра кур се про яв ля ет ся от ри
ца тель ная ин тер фе рен ция [4 ].

 Со пос тав ле ние зна ков пре пи на ния по 
функ ци ям при изу че нии двух язы ков так же 
яв ля ет ся од ной из за дач сов ре мен ной ме
то ди ки. В русс ком язы ке пунк ту а ци он ные 
пра ви ла дос та точ но чет ко сис те ма ти зи ру
ют ся на ос но ве функ ций зна ков пре пи на ния 
(от де ли тель ных, раз де ли тель ных и вы де ли
тель ных). В анг лийс ком язы ке мож но клас си
фи ци ро вать ос нов ные зна ки пре пи на ния и, 
сле до ва тель но, пунк ту а ци он ные пра ви ла по 
ана ло гич ным функ ци ям. В анг лийс ком язы
ке, как и в русс ком, су щест ву ет оп ре де лен
ное ко ли чест во пунк ту а ци он ных пра вил. По 
функ ци ям раз лич ных зна ков пре пи на ния в 
обо их язы ках сходст во про яв ля ет ся преж де 
все го в упот реб ле нии точ ки, воп ро си тель
но го и воск ли ца тель но го зна ков (от де ли
тель ная функ ци я), за пя той, дво е то чи я, ти ре, 
точ ки с за пя той (раз де ли тель ная функ ци я). 
На и бо лее час тые слу чаи от ри ца тель ной ин
тер фе рен ции мо гут наб лю дать ся при упот
реб ле нии за пя той, иног да ти ре и точ ки с 
за пя той в раз де ли тель ной и вы де ли тель ной 
функ ци ях.

В сис те ме раз де ли тель ных зна ков пре
пи на ния в прос том пред ло же нии от ри ца
тель ная ин тер фе рен ция яр ко про яв ля ет ся 
в сле ду ю щих слу ча ях. Пос та нов ка за пя той 
в анг лийс ком язы ке пе ред пос лед ним из 
трех или бо лее од но род ных чле нов, ко то ро
му пред шест ву ет со юз and (русс кий и) или 
or (и ли): Ко рабль был заг ру жен пше ни цей, 
яч ме нем и ку ку ру зой. The steamer was load
ed with wheat, barley, and maize. Она лю би
ла жизнь, сво бо ду и счаст ье. She loved life, 
liberty, and happiness. В сов ре мен ном анг
лийс ком язы ке мож но наб лю дать тен ден цию 
из бе гать упот реб ле ния за пя той в по доб ном 
слу ча е. Од но род ные чле ны, со е ди нен ные 
пов то ря ю щи ми ся со ю за ми, мо гут не вы де
лять ся за пя ты ми, как в русс ком язы ке: Я хо

чу счи тать ся доб рым, и чест ным, и ак ку рат
ным. I’d like to be considered good and honest 
and accurate. Возь ми свой элект ри чес кий по
езд, и иди, и по иг рай в дру гой ком на те. Take 
your electric train and go and play in the other 
room. (M. Quin) В анг лийс ком язы ке в от ли
чие от русс ко го за пя тая в сво ей раз де ли тель
ной функ ции мо жет ста вить ся иног да и меж
ду от дель ны ми чле на ми пред ло же ни я. Так, 
за пя тая ста вит ся для от де ле ния пос лед не го 
из нес коль ких од но род ных под ле жа щих, 
сто я щих в на ча ле пред ло же ни я, от ос таль
ной час ти пред ло же ни я: No amount of pity, 
or reason, or duty, can overcome a repulsion 
implicit in Nature. (Galsworthy). Ни жа лость, 
ни смысл, ни чувст во дол га не мо гут пре о
до леть гнев при ро ды. (Гол су ор си) За пя тая 
мо жет ста вить ся меж ду дву мя до пол не ни я
ми, за ви ся щи ми от од но го и то го же гла го ла, 
ес ли пер вое из них яв ля ет ся расп рост ра нен
ным: They call their own profound boredom 
and incapacity to understand the beauty of life, 
virtue. Они на зы ва ют свою ску ку и нес по соб
ность по ни мать кра со ту жиз ни доб ро де тел
ью. Ес ли в пред ло же нии име ет ся нес коль ко 
од но род ных ска зу е мых, вы ра жен ных ана ли
ти чес ки ми гла голь ны ми фор ма ми с об щим 
ин фи ни ти вом, то ин фи ни тив от де ля ет ся от 
ос таль ных час тей за пя той: Аnyone who can
not, does not, or will not, fight must leave the 
field. (Skelton) Лю бой, кто не мо жет или не 
бу дет сра жать ся, дол жен по ки нуть по ле бо я. 
(С кел тон) Ана ли зи руя и со пос тав ляя за ко но
мер нос ти упот реб ле ния раз де ли тель ных зна
ков в слож ном пред ло же нии в обо их язы ках, 
сле ду ет так же при ни мать во вни ма ние мо
мен ты от ри ца тель ной ин тер фе рен ци и. Так, 
сфе ры упот реб ле ния за пя той в анг лийс ком 
и русс ком слож но со чи нен ном пред ло же нии 
сов па да ют. Од на ко в анг лийс ком пред ло же
нии за пя тая мо жет опус кать ся пе ред со ю зом 
and и or, ес ли они со е ди ня ют ко рот ки е, не
расп рост ра нен ные пред ло же ни я. Срав ни те: 
Он на жал на кла ви шу, и ра ке та вз ле те ла. He 
pressed the on button and the rocket flew up.

 Так же в анг лийс ком язы ке от дель ные 
пред ло же ни я, со е ди нен ные со ю зом and, 
вхо дя щие в сос тав слож но со чи нен но го, мо
гут не вы де лять ся за пя ты ми, ес ли в со чи
нен ных пред ло же ни ях со дер жит ся опи са ни е: 
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The snowstorms came down in a yellow dark
ness and every lull was followed by a fresh fury 
of snow. (Lindsay) Бу ран при шел во ть ме, и 
каж дое вре мен ное за тиш ье соп ро вож да лось 
но вым кру го во ро том сне га. (Линд сей) На и
бо лее яр ко от ри ца тель ная ин тер фе рен ция 
про яв ля ет ся в об лас ти упот реб ле ния за пя той 
в слож но под чи нен ном пред ло же ни и. В анг
лийс ком язы ке в ря де слу ча ев за пя тая меж
ду глав ным и при да точ ным пред ло же ни ем в 
сос та ве слож но под чи нен но го пред ло же ния 
мо жет от сутст во вать. В анг лийс ком язы ке 
при да точ ные пред ло же ния час то не осоз
на ют ся как от дель ные пре ди ка тив ные еди
ни цы и не от ме ча ют ся пунк ту а ци он но. Так, 
под ле жащ ны е, ска зу ем ные и до пол ни тель
ные при да точ ные пред ло же ния в анг лийс
ком язы ке не от де ля ют ся за пя той от глав но го 
пред ло же ни я: Проб ле ма в том, что я по те рял 
его ад рес. The trouble is that I have lost his 
address. Ни ко му не по нят но, по че му она его 
ос та ви ла. Why she left him is a mystery. (Th. 
Hardy) Изу ча ю щим анг лийс кий язык не об хо
ди мо об ра тить вни ма ние на от сутст вие за пя
той пе ред под чи ни тель ным со ю зом в при да
точ ных до пол ни тель ных пред ло же ни ях: He 
said that he would never start smoking again. 
Он ска зал, что ни ког да не бу дет ку рить. Ес
ли при да точ ное до пол ни тель ное в анг лийс
ком язы ке пред шест ву ет глав но му пред ло
же ни ю, то оно мо жет как вы де лять ся, так 
и не вы де лять ся за пя той. Все это яв ля ет ся 
от ра же ни ем ха рак тер но го для дан ных ви дов 
слож но под чи нен ных пред ло же ний слит но го 
про из не се ния при да точ ной и глав ной час тей 
в анг лийс ком язы ке. При на ли чии па уз име
ет мес то осо бая ин то на ция не за кон чен но го 
выс ка зы ва ни я.

С лож но под чи нен ные пред ло же ния с при
да точ ны ми оп ре де ли тель ны ми диф фе рен
ци ру ют ся по раз но вид нос тям. В анг лийс ком 
язы ке при да точ ные оп ре де ли тель новы
де ли тель ные (в анг лийс кой тер ми но ло гии 
при да точ ные ог ра ни чи тель ны е), при да точ
ные оп ре де ли тель нока чест вен ные в про
ти во по лож ность русс ко му не вы де ля ют ся 
за пя ты ми: The letter that I received from him 
yesterday is very important. (Dreiser) Пись мо, 
ко то рое я по лу чил от не го вче ра, очень важ
но. (Д рай зер) I met such a beauty that I had 

never seen before. Я вст ре тил та кую кра са ви
цу, ка кую ни ког да рань ше не ви дел.

В анг лийс кой пунк ту а ции от де ля ют ся 
за пя той лишь при да точ ные оп ре де ли тель
ноп ри со е ди ни тель ные (в анг лийс кой грам
ма ти ке они на зы ва ют ся опи са тель ны ми). 
Ха рак тер от но ше ний здесь го раз до бо лее 
сво бод ный и приб ли жа ет ся к со чи ни тель
ным от но ше ни ям, так как пер вое по по ряд ку 
сле до ва ния пред ло же ние об ла да ет боль шой 
сте пен ью са мос то я тель нос ти и за кон чен
нос ти (ав то се ман тич нос ти): He wore a man’s 
coat, which reached nearly to his heels. (Dick
ens) На нем бы ло мужс кое паль то, ко то рое 
поч ти дос ти га ло его пят. Оп ре де ли тель ные 
при да точ ные мо гут быть при со е ди не ны к 
глав но му и без по мо щи со юз ных слов. В та
ком слу чае эти пред ло же ния не от де ля ют ся 
за пя ты ми. Русс ко му язы ку та кой тип свя зи 
не свойст вен: The drawings the engineer gave 
us helped to understand the task better. Чер
те жи, ко то рые нам дал ин же нер, по мог ли 
ре шить за да чу быст ре е. Глав ное раз ли чие 
в упот реб ле нии за пя той в пред ло же ни ях с 
обс то я тельст вен ны ми при да точ ны ми зак лю
ча ет ся в том, что в анг лийс ком язы ке обс то я
тельст вен ные пред ло же ния мес та, вре ме ни, 
при чи ны, ус ло ви я, об ра за дейст ви я, срав не
ни я, сто я щие пос ле глав но го, не вы де ля ют
ся за пя ты ми, ес ли они ма ло расп рост ра не
ны: He nodded to them as they went off down 
through the fields. (Galsworthy) Он им кив
нул, ког да они ухо ди ли с по лей. (Гол су ор си) 
Remember our friendship wherever you are. 
Пом ни о на шей друж бе, где бы ты ни был. 
Ес ли же обс то я тельст вен ные при да точ ные 
дан ных ти пов яв ля ют ся расп рост ра нен ны
ми, ос лож нен ны ми, то они вы де ля ют ся за
пя ты ми не за ви си мо от мес та в пред ло же ни и. 
Обс то я тельст вен ные при да точ ные це ли, 
следст ви я, ус туп ки в обо их язы ках всег да от
де ля ют ся за пя той.

К ро ме то го, в сов ре мен ном анг лийс ком 
мож но за ме тить тен ден ци ю, ког да обс то я
тельст вен ные при да точ ные вре ме ни, при чи
ны, ус ло ви я, сто я щие пе ред глав ным, да же 
яв ля ясь ма ло расп рост ра нен ны ми, ча ще вы
де ля ют ся за пя той, чем на о бо рот.

В обо их язы ках в раз де ли тель ной функ
ции в обо их язы ках упот реб ля ют ся дво е то
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чие и ти ре. В об лас ти упот реб ле ния дво е
то чия дейст ву ет в ос нов ном по ло жи тель ная 
ин тер фе рен ци я. Знак ти ре при ме ня ет ся как 
в русс кой, так и в анг лийс кой сис те мах пунк
ту а ци и, при чем ди а па зон ис поль зо ва ния 
дан но го зна ка в русс ком язы ке нес коль ко 
ши ре. Так, в прос том пред ло же нии для анг
лийс ко го язы ка не ха рак тер но ис поль зо ва
ние ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым. В 
анг лийс ком язы ке ис поль зу ют ся свя зоч ные 
гла го лы: Moscow is the capital of Russia. Our 
task is to learn well. Моск ва – сто ли ца Рос си и. 
На ша за да ча – хо ро шо учить ся.

Ст рук тур носе ман ти чес кий прин цип 
пунк ту а ции ре а ли зу ет ся в вы де ли тель ной 
функ ции зна ков пре пи на ни я. В анг лийс ком 
и русс ком язы ках раз лич но го ро да обо соб
лен ные обо ро ты вы де ля ют ся зна ка ми пре
пи на ни я, глав ным об ра зом за пя той. Речь 
идет об обо соб лен ных оп ре де ле ни ях, обс
то я тельст вах, при ло же ни ях, до пол не ни ях, 
уточ ня ю щих и при со е ди ни тель ных чле нах 
пред ло же ни я. В обо их язы ках так же при ня
то вы де лять ввод ные сло ва и пред ло же ни я. 
Бо лее то го, в русс ком и анг лийс ком язы ках 
мож но ус мот реть тен ден цию прев ра ще ния 
ввод ных слов, сто я щих в на ча ле пред ло же
ни я, в обс то я тельст ва с мо даль ным зна че
ни ем (дейст ви тель но, в са мом де ле, преж де 
все го, с од ной сто ро ны, с дру гой сто ро ны 
и т.п.). В та ком слу чае ввод ные ком по нен
ты не вы де ля ют ся за пя той: Really it is so. 
Дейст ви тель но это так. On the one hand he is 
right. С од ной сто ро ны он прав. Иног да вст
ре ча ют ся слу чаи от ри ца тель ной ин тер фе
рен ци и, свя зан ные с упот реб ле ни ем за пя той 
при вы де ле нии ввод ных слов. В анг лийс ком 

язы ке ввод ные сло ва, обоз на ча ю щие не у
ве рен ность, ло ги чес кое оформ ле ние мыс
ли, мо гут не вы де лять ся за пя ты ми да же при 
ре а ли за ции се ман ти чес ко го прин ци па пунк
ту а ци и, что бы не на ру шать ритм по вест во
ва ни я: Perhaps he was killed by General The 
(Greene). Воз мож но, он был убит ге не ра лом 
Те (Г рин). В русс ком язы ке в дан ных слу ча ях 
обыч но ста вит ся за пя та я. Вс тав ные конст
рук ции в обо их язы ках на хо дят ся на пе ри фе
рии упот реб ле ни я. Они обыч но вы де ля ют ся 
за пя ты ми, круг лы ми скоб ка ми или ти ре.

И так, при со пос тав ле нии русс кой и анг
лийс кой сис тем пунк ту а ции наб лю да ет ся в 
ос нов ном по ло жи тель ная ин тер фе рен ци я, 
что де ла ет перс пек ти ву пост ро е ния срав
ни тель ных ме то дик впол не ре аль ной. От
ри ца тель ная ин тер фе рен ция на и бо лее яр
ко про яв ля ет ся в упот реб ле нии за пя той в 
слож но под чи нен ных пред ло же ни ях. Дан ный 
факт дол жен на хо дить ся в цент ре вни ма ния 
ме то дис тов и пре по да ва те лей. Учет слу ча ев 
от ри ца тель ной и по ло жи тель ной ин тер фе
рен ции мо жет стать ос но вой но вой срав
ни тель ной ме то ди ки обу че ния пунк ту а ци и. 
От ли чи тель ны ми чер та ми та кой ме то ди ки 
бу дут ее сис тем ность, ин тег ра тив ность, она 
по мо жет уг лу бить и ин тен си фи ци ро вать 
про цесс обу че ния пунк ту а ци и, даст воз мож
ность бло ки ро ва ния пунк ту а ци он ных пра вил 
и об рат ной свя зи, обес пе чит де я тель ност
ный под ход в изу че нии пунк ту а ции в обо их 
язы ках. Со пос тав ле ние сис тем пунк ту а ции 
в двух язы ках сде ла ет воз мож ным соз да ние 
ин тег ра тив ной ме то ди ки, сов ме ща ю щей об
щее в прин ци пах и функ ци ях обе их пунк ту а
ци он ных сис тем. 
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COMPARATIVE METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN AND 
ENGLISH PUNCTUATION

A. PAPOYAN

The article focuses on the concept of interference from different points of view: psychologi
cal, linguistic, methodological. The types of interference, positive and negative, are analyzed. It 
is also emphasized that taking into account positive and especially negative interference along 
with analyzing principles of punctuation and functions of punctuation marks may become a basis 
for creating an effective comparative methodology of teaching Russian and English punctuation.

 ՌՈՒ ՍԵ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ԿԵ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ա. ՊԱ ՊՈՅԱՆ

 Հոդ վա ծում դի տարկ ված է ին տեր ֆե րեն ցի այի եր ևույ թի տար բեր տե սա կետ ներ՝ հո գե բա
նա կան, լեզ վա բա նա կան, մե թո դա բա նա կան: Վեր լուծ ված են ին տեր ֆե րեն ցի այի տար բեր 
տե սակ նե րը՝ դրա կան և բա ցա սա կան: Հոդ վա ծում շեշտ վում է, որ դրա կան և հատ կա պես 
բա ցա սա կան ին տեր ֆե րեն ցի ոն եր ևույթ նե րի հաշ վառ մամբ, կե տադ րա կան սկզ բունք նե րի և 
կե տադ րա կան նշան նե րի գոր ծա ռույթ նե րի դի տարկ մամբ կա րե լի է ար դյու նա վե տո րեն մշա
կել ու սուց ման մե թո դի կա ռու սե րե նի և ան գլե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում:
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ԳԱՅԱ ՆԵ ԲՈՒԼ ԴՈՅԱՆ

Բ ՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՆԱ ԽԱԳ ԾԱՅԻՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ՄԵ ԹՈ ԴՈՎ 

Այ սօր, առա վել քան երբ ևէ, աշ խար
հում սր վել են գլո բալ, տա րա ծաշր ջա նային 
և տե ղե կատ վա կան բնա պահ պա նա կան 
հիմ նախն դիր նե րը, որոնք վտանգ են ներ
կա յաց նում բնու թյան ամ բող ջա կա նու թյան, 
կա յու նու թյան և մարդ կու թյան գո յատև ման 
հա մար։

 Մարդ կային զար գաց ման ներ կա փու
լում չա փա զանց կար ևոր է, որ հա սա րա
կու թյան յու րա քան չյուր ան դամ օժտ ված լի
նի բնա պահ պա նա կան մտա ծե լա կեր պով, 
բնա պահ պա նա կան մշա կույ թով, ին չը կա
պա հո վի մարդ կային հա սա րա կու թյան գո
յատ ևու մը, կա յուն զար գա ցու մը և նրա կող
մից երկ րագն դի բնա կան պայ ման նե րի և 
պա շար նե րի խնայո ղա բար օգ տա գոր ծու մը, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու մը։

 Հա մա մարդ կային ար ժեք նե րին ին
տեգրվե լու գոր ծըն թա ցում Եր կիր մո լո րա կի 
պահ պա նու մը պետք է դի տար կել որ պես 
հիմ նա կան և կար ևոր ար ժեք։ Այդ ար ժեք
նե րի գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
ու նե նալ բնա պահ պա նա կան գի տե լիք ներ, 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ։

 Մե զա նից յու րա քան չյու րը պար տա վոր է 
իմա նալ, որ պա տաս խա նա տու է շր ջա կա մի
ջա վայ րի վի ճա կի հա մար և հենց այդ պատ
ճա ռով էլ ան հրա ժեշտ է մեծ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել սո վո րող նե րի բնա պահ պա նա կան 
գի տե լիք նե րի հարս տաց ման և նրանց բնու
թյան հետ հա րա բեր վե լու բնա պահ պա նա
կան հար ցե րին։

Կեն սա բա նու թյան դա սըն թա ցում շատ 
քիչ ժա մա նակ է հատ կաց ված էկո լո գի ային, 
բնա պահ պա նու թյա նը։ Սա կայն շատ կար
ևոր է մա տաղ սերն դին իրա զե կել այ սօր վա 
իրա վի ճա կը (Եր կի րը կանգ նած է էկո լո գի ա
կան աղե տի առաջ, հար կա վոր է փր կել Եր
կիր մո լո րա կը, որով հետև այն մեր տունն է)։

Բնա պահ պա նա կան գի տե լիք նե րի իմա
ցու թյու նը սո վո րող նե րի մեջ կձ ևա վո րի էկո
լո գի ա կան մտա ծե լա կերպ, ինչ էլ բնու թյան 
հետ ճիշտ հա րա բեր վե լու, առողջ ապ րե

լա կեր պի և բնա պահ պա նա կան մշա կույ թի 
ձևա վոր ման հիմք կդառ նա: Դրան հաս նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է, որ կր թու թյան բո լոր 
աս տի ճան նե րում սո վո րող նե րը ստա նան 
բնա պահ պա նա կան գի տե լիք ներ, իրա զեկ 
լի նեն հան րա պե տու թյու նում առ կա բնա
պահ պա նա կան խն դիր նե րին, շր ջա կա 
մի ջա վայ րին սպառ նա ցող վտանգ նե րին, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը վե
րա բե րող իրա վա կան փաս տաթղ թե րին, 
ծրագ րե րին և ակ տիվ մաս նակ ցեն այն որո
շում նե րին, որոնք նպա տա կաուղղ ված են 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը և 
կա յուն զար գաց մա նը։

Բնա պահ պա նա կան կր թու թյու նը շա
րու նա կա կան և զար գա ցող գոր ծըն թաց է և 
չպետք է ու սու ցան վի սոսկ որ պես առան ձին 
առար կա։ Էկո լո գի ա կան ներ կա իրա վի ճակն 
ան հրա ժեշ տու թյուն է առա ջաց նում աշա
կերտ նե րին, հան րու թյա նը հետ ևո ղա կա նո
րեն և պար բե րա բար բնա պահ պա նա կան 
գի տե լիք ներ փո խան ցել, իրա զե կել և կր թել։

Մարդ կու թյու նը մտա հոգ ված է բնա պահ
պա նա կան խն դիր նե րով։ Իսկ ինչ է այն։ 

Ժա մա նա կա կից բնա պահ պա նա կան 
կրթու թյու նը լա վա գույնս բնու թագ րում են 
հետ ևյալ սահ մա նում նե րը։

«Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյու նը ար
ժեք նե րի ճա նաչ ման և ըն կա լում նե րի պար
զա բան ման մի գոր ծըն թաց է։ Այն կոչ ված է 
զար գաց նե լու մար դուն ան հրա ժեշտ այն պի
սի հմ տու թյուն ներ և վե րա բեր մունք, որոնք 
պետք են նրան իր մշա կույ թի և կեն սա ֆի զի
կա կան շր ջա պա տի փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը հաս կա նա լու և գնա հա տե լու հա մար»։ 
ԱՄՆ, Նևա դա 1970 UCN/UNESCO –ի հա
մա ժո ղով, սա հա մար վում է բնա պահ պա
նա կան կր թու թյան առա ջին պաշ տո նա կան 
սահ մա նում նե րից մե կը։

«Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյու նը կոչ
ված է դաս տի ա րա կել, ձևա վո րել այն պի սի 
հա սա րա կու թյուն, որը ոչ մի այն տե ղյակ է 
բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րին ու 
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հա րա կից հար ցե րին և մտա հոգ ված է դրան
ցով, այլև ու նի որո շա կի գի տե լիք ներ, հմ
տու թյուն ներ, շար ժա ռիթ ներ ու նվի րում՝ թե՛ 
ան հա տա պես, թե՛ մի աս նա կան ջան քե րով 
ըն թա ցիկ խն դիր նե րը լու ծե լու և նո րե րը կան
խե լու հա մար»։ Թբի լի սի 1977 UNESCO –ի 
66 ան դամ երկր նե րի բնա պահ պա նա կան 
կր թու թյան միջ կա ռա վա րա կան խորհր դա
ժո ղով։ 

Ինչ պես տես նում ենք, ժա մա նա կա
կից բնա պահ պա նա կան կր թու թյու նը են
թադրում է ոչ մի այն ակա դե մի ա կան գի
տե լիք նե րի ձևա վո րում, այլ նաև պրակ տիկ 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում։ Այն երե խա
նե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում բնու
թյան պահ պա նու թյան խնդ րում ձեռք բե
րե լու մաս նակ ցային փոր ձա ռու թյուն։ Այս է 
պատ ճա ռը, որ երե խա նե րը պետք է ու սու մը 
առ նեն ոչ մի այն դաս սեր տե լով, այլ նաև 
հե տա զո տու թյուն ներ և գործ նա կան աշ խա
տանք ներ կա տա րե լով։ Այ սօր մարդ կանց 
քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյու նը կա րե լի է 
ապա հո վել մի այն նրանց՝ խն դիր նե րի լուծ
ման գոր ծըն թաց նե րին մաս նա կից դարձ նե
լու մի ջո ցով1։

Յու րա քան չյուր ոք ծա նոթ է հետ ևյալ 
ասաց ված քին «Հմ տու թյուն նե րը պրակ տի
կայի ար դյունք է»։ Մաս նա գի տա կան որա
կա վո րու մը ձեռք է բեր վում տվյալ առար կայի 
ին տե րակ տիվ պա րապ մունք նե րի շնոր հիվ, 
ուս ման կամ գի տա կան պրակ տի կայի ըն
թաց քում։ 

Սա կայն ինչ պես ենք մենք ձեռք բե րում 
նյու թի ըն կա լու մը, դառ նում տե ղե կաց ված։ 
Այո՛, սկզ բուն քո րեն դա նույն բանն է, ինչ էլ 
որ դուք որո շեք, ին չոր բան պետք է նա խա
պես յու րաց վի, դա ձեր ան ձնա կան փոր ձի 
ար դյունքն է։ Սա կայն, ինչ պես յու րա քան չյու
րը գի տի, փոր ձը չի կա րող դա սա վանդ վել։ 

Գա լի լեյո Գա լի լեյը մի ան գամ ասել է. 
« Մենք մարդ կանց ոչինչ չենք կա րող սո վո
րեց նել, մենք կա րող ենք մի այն օգ նել նրանց 
բա ցա հայ տե լու այն իրենց մեջ»։ Այս ար տա
հայ տու թյու նը ար դի ա կան է նաև այ սօր, հատ
կա պես, երբ խո սում ենք բնա պահ պա նա
կան գի տակ ցու թյան և տե ղե կաց վա ծու թյան 
զար գաց ման մա սին։ Բնու թյան գե ղեց կու
թյան ըն կալ ման ան ձնա կան փոր ձը, վայ րի 
1  Ո ւել սի  Կար լա,  Միտք  սեր մա նիր,  ծառ  տն կիր,  Եր., 
« Նո յան տա պան» 2010, էջ 6:

կեն դա նի նե րի հան դեպ հի աց մուն քը, էկո լո
գի ա կան փոխ կապ վա ծու թյան բա ցա հայ տու
մը, բնա կան ռե սուրս նե րից ան ձնա կան շահ 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա
հայ տու մը, բո լոր այս փոր ձե րը հան գեց նում 
են բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ խոր և դրա կան վե րա բեր մուն
քի։ Բնա պահ պա նա կան կր թու թյու նը մե ծա
պես աջակ ցում է աշա կերտ նե րի մոտ նման 
գի տակ ցու թյան ձևա վոր մա նը։ Փոր ձա րա
րա կան կր թու թյու նը էա կան դեր է խա ղում 
բնա պահ պա նա կան կր թու թյան մեջ։ Փո փո
խու թյան գոր ծըն թա ցին զգա լի աջակ ցու
թյուն է ցու ցա բեր վում ոչ մի այն մտքի, այլև 
ան ձնա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով: 
Այս պատ ճա ռով բնա պահ պա նա կան և փոր
ձա րա րա կան կր թու թյան հա մադ րու թյու նը, 
հա վա նա բար, ամե նաար դյու նա վետ ճա նա
պարհն է դպ րոց նե րում եր կա րատև բնա
պահ պա նա կան գի տակ ցու թյան ձևա վոր
ման հա մար2։

Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյունն ու նի 
մի շարք առանձ նա հատ կու թյուն ներ ևս, այն 
չի սահ մա նա փակ վում մեկ առար կայի կամ 
մեկ գի տու թյան շր ջա նակ նե րում։ Իրա կա
նում այն ամ բող ջա կան, ին տեգ րալ կր թու
թյուն է, որը նե րա ռում է գի տե լիք ներ ինչ պես 
տար բեր առար կա նե րի և գի տու թյուն նե րի, 
այն պես էլ կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե
րի՝ տն տե սու թյան, առող ջա պա հու թյան, տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, քա ղա
քա կա նու թյան վե րա բե րյալ։ Բա ցի այդ՝ այն 
դուրս է երկ րի, պե տու թյան, տա րա ծաշր ջա
նի սահ ման նե րից և ընդ գր կում է ողջ Եր կիր 
մո լո րակն ու ան գամ տի ե զեր քը։ Բնա պահ
պա նա կան կր թու թյու նը նաև տար բեր ժո ղո
վուրդ նե րի և մշա կույթ նե րի ժա ռան գու թյանն 
ան դրա դառ նա լու լուրջ մի տում ու նի3։

Դպ րոց նե րում իրա կա նաց վող բնա պահ
պա նա կան կր թու թյու նը պետք է նե րա ռի 
այն պի սի կար ևոր հար ցեր, ինչ պի սին են՝ 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը, թա
փոն նե րի կա ռա վա րու մը, անա ղարտ բնու
թյան կար ևո րու թյունն ու ար ժե քը, ոչն չաց
ման վտան գի առջև կանգ նած տե սակ նե րի 

2  Մար տին Գաբ րի ել, «ԲԿ մար գա գե տին նե րում և արո
տա վայ րե րում»,  Աշ խա տան քային  փաս տա թուղթ,  Հա
յաս տան−13/2012, էջ 4:
3  Ուել սի  Կար լա,  Միտք  սեր մա նիր,  ծառ  տն կիր,  Եր., 
« Նո յան Տա պան», 2010, էջ 6:
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պահ պա նու թյու նը և այլն, նաև հնա րա վո րու
թյուն ներ ստեղ ծել պահ պա նե լու մաք րա մա
քուր բնու թյուն. շատ կար ևոր է գի տակ ցել, 
որ բնա պահ պա նա կան կր թու թյու նը հի ա նա
լի կեր պով կա րե լի է հա մադ րել ան մի ջա պես 
դպ րո ցի պա տե րից դուրս1։

Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյու նը շա
րու նա կա կան գոր ծըն թաց է։ Դպ րո ցա կան 
դա սըն թա ցում աշա կերտ նե րի ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ամ փո փու
մը, ին նե րորդ դա սա րա նի կեն սա բա նու թյան 
դա սըն թա ցում կա րե լի է ներ կա յաց նել «Բ նու
թյան պահ պա նու թյուն» թե մայի ու սուց ման 
ըն թաց քում։

Պե տա կան ծրագ րով այդ թե մային հատ
կաց ված է չորս դա սա ժամ։ Այն կա րե լի է 
ան ցկաց նել նա խագ ծային տեխ նո լո գի այի 
մե թո դով։ Այս մե թո դով աշ խա տան քը աշա
կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ինք
նու րույն հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լու, 
վեր լու ծե լու ար դյունք նե րը, տա լու առա ջարկ
ներ և ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն ցու ցա
բե րե լու բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րը լու
ծե լիս։

«Բ նու թյան պահ պա նու թյուն» թե մայի 
ու սու ցու մը իմ դա սա վան դած ին նե րորդ 
դա սա րան նե րում հա ջո ղու թյամբ իրա կա
նաց նում եմ նա խագ ծային տեխ նո լո գի այի 
մե թո դով։ Նա խագ ծի մե թո դը իր մեջ նե րա
ռում է հետ ևյալ քայ լե րը՝ նա խա պատ րաս
տա կան, պլա նա վոր ման, հե տա զո տա կան 
և ար դյունք նե րի ներ կա յաց ման փու լե րը։ 
Եր կու դա սա ժամ հատ կաց նում եմ նա խա
պատ րաս տա կան, պլա նա վոր ման, հե տա
զո տա կան փու լե րին։ Աշա կերտ նե րը իմ 
ուղ ղորդ մամբ կա տա րում են հա մա պա
տաս խան աշ խա տանք ներ։ Հա ջորդ եր կու 
դա սա ժա մե րին խմ բե րը ներ կա յաց նում են 
իրենց հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե
րը։ Ստորև ներ կա յաց նում եմ թե մայի ու
սուց ման ըն թաց քը։

Ա ռա ջին օր. 
Դա սի պլան
9−րդ դա սա րան
 Դա սի թե ման՝ Բնու թյան պահ պա նու թյուն
 Դա սի նպա տա կը՝ 

1  Մ. Գաբ րի ել,  « Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը  գյու ղա կան 
և քա ղա քային մի ջա վայ րե րում», Աշ խա տան քային փաս
տա թուղթ, Հա յաս տան−20/2013 էջ:

Ա շա կերտ նե րը կի մա նան՝
• բ նա պահ պա նա կան չորս հիմ նախն դիր

նե րը, 
• ի րա կա նաց նել էկո լո գի ա կան տե ղե

կատ վու թյան հա վա քագ րում։
Կ կա րո ղա նան՝
•  բա ցատ րել ԲՊ հիմ նախն դիր նե րի առա

ջաց ման պատ ճառ նե րը, հետ ևանք նե րը
•  տես նել բնու թյան փո փո խու թյուն նե րի և 

մար դու գոր ծու նե ու թյան միջև եղած պատ
ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը,

•  դա սա կար գել տե ղե կատ վա կան նյու թը,
•  կան խա գու շա կել էկո լո գի ա կան իրա վի

ճակ նե րը։
Կարժ ևոր վեն՝
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը, 
• ի րենց դե րը բնա պահ պա նա կան 

խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում,
բ նու թյան հետ ներ դաշ նակ և առողջ ապ

րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը2:

 Դա սի ըն թաց քը՝
 Նա խա պատ րաստ ման փու լում աշա

կերտ նե րին հե տաքրք րե լու և առա վել մաս
նակ ցային դարձ նե լու հա մար ու սում նա կան 
ֆիլ մի մի ջո ցով ներ կա յաց նում եմ չորս հիմ
նախն դիր նե րը։

1. Մթ նո լոր տի պահ պա նու թյուն
2. Ջրո լոր տի էկո լո գի ա կան հիմ նախնդիր

նե րը
3. Հո ղե րի աղ տո տում։ Անա պա տա ցում 
4. Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու

թյու նը
 Տա լիս եմ կարճ բա ցատ րու թյուն, որից 

հե տո աշա կերտ նե րի մի ջո ցով լրաց վում է 
«Ա պա գայի անի վը», որ տեղ ներ կա յաց վում 
են բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րը և դրանց 
լուծ ման ու ղի նե րը։ 

Այ նու հետև՝
1. Ծա նո թաց նում եմ սո վո րող նե րին նա

խագ ծային տեխ նո լո գի այով աշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյա նը, կա նոն նե րին և 
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րին։

2. Ձևա վո րում եմ նա խագ ծային խմ բե րը՝ 
հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի հե տաքրք րու
թյուն նե րը, ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րը։

3. Հս տա կեց նում եմ ձևա վոր ված (օդ, 
ջուր, հող, կեն սա բազ մա զա նու թյուն) խմ բե
2  Գաս պա րյան Ա.  և մյուս ներ, Կեն սա բա նու թյուն, Եր., 
«ՎՄՎ–Պ ՐԻՆՏ», 2014, էջ 170: 
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րում կա տար վե լիք աշ խա տանք նե րը։
4. Ընտ րում ենք յու րա քան չյուր խմ բի ղե

կա վար։
5. Որո շում ենք յու րա քան չյուր խմ բի 

անե լիք նե րը՝ չա փո րոշ չային պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խան։ Օրի նակ՝ «Օդ» 
խմ բին ներ կա յաց վում է մթ նո լոր տի առ կա 
հիմ նախն դիր նե րը՝ երեք ուղ ղու թյուն նե րով՝ 
օզո նային շեր տի պահ պա նու թյուն, ջեր մո
ցային էֆեկտ, թթ վային տե ղում ներ։

Պ լա նա վոր ման փու լում իմ ուղ ղորդ մամբ 
աշա կերտ նե րը՝

1.  Հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար առա
ջար կում են վար կած ներ։

2. Քն նար կում ենք հնա րա վոր ար դյունք
նե րը: 

3 . Ո րո շում ենք աշ խա տանք նե րի իրա
կա նաց ման ժամ կետ նե րը՝ վերջ նա կան և մի
ջան կյալ (ժա մա նա կա ցույց):

4. Ու սում նա կան խն դիր նե րը բաշ խում 
ենք մաս նա կից նե րի միջև։

5.  Կազ մում ենք աշ խա տան քային պլան։
6. Հանձ նա րա րում եմ տե ղե կատ վու թյան 

հա վա քագ րում՝ նա խօ րոք կազ մած հար ցա
շա րի և գրա կա նու թյան ցան կի հա մա պա
տաս խան։

 Նա խագ ծի տեխ նո լո գի այով աշ խա տող 
աշա կերտ նե րին բա ժան վում է

Աշ խա տան քային գրա ֆիկ

Նա խագ ծի թե ման––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Աշ խա տան քի սկիզ բը––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Նա խագ ծի պաշտ պա նու թյուն––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Խմ բի կազմ
1.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Սո վո րող Աշ խա տան քի 
տե սա կը Պա տաս խա նա տու նե րը Կա տար ման ժա մա նա

կա հատ վա ծը

1

1  Գաս պա րյան Ա. և մյուս ներ, Կեն սա բա նու թյուն, Եր., «ՎՄՎ–Պ ՐԻՆՏ», 2014, էջ 171:
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 Գ րա ֆի կը լրաց նում են խմ բե րը և ներ կա
յաց նում հա ջորդ դա սին։ 

Երկ րորդ օր.
 Դա սի նպա տա կը՝
•  Դա սա կար գել հա վա քագր ված տե ղե

կատ վա կան նյու թը։
• Ձ ևա կեր պել հե տա զո տու թյան ար

դյունք ներ։
•  Ներ կա յաց նել կա տար ված աշ խա

տանք նե րը հաշ վետ վու թյան կամ զե կույ ցի 
տես քով։

 Դա սի ըն թաց քը՝ 
Ա շա կերտ նե րը ներ կա յաց նում են աշ խա

տան քային գրա ֆի կը և իրենց կա տա րած 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը։ Իմ ուղ
ղորդ մամբ կա տար վում է հա վա քագր ված 
տե ղե կատ վու թյան դա սա կար գում, խմ բա վո
րում։ Յու րա քան չյուր խումբ ձևա կեր պում է 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, տա լիս են 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րը։ Ներ
կա յաց նում են կա տար ված աշ խա տանք նե
րը հաշ վետ վու թյան կամ զե կույ ցի տես քով։ 
Խմ բե րի զե կույց նե րը ստուգ վում են իմ կող
մից։ Անհ րա ժեշտ ուղ ղում ներ եմ կա տա րում։ 
Խմ բե րը նա խա պատ րաստ վում են հա ջորդ 
դա սե րին աշ խա տանք նե րի ներ կա յաց մա նը։ 

Եր րորդ օր.
Ար դյունք նե րի ներ կա յաց ման փու լում՝ 

նա խագ ծային խմ բե րը ներ կա յաց նում են 
իրենց կա տա րած աշ խա տանք նե րը։ 

Ա ռա ջին խում բը ներ կա յաց նում է «Մթնո
լոր տի պահ պա նու թյու նը» թե մայով կազմ
ված զե կույ ցը, որը ու ղեկց վում է սխե մա նե
րի, գծագ րե րի, նկար նե րի ցու ցադ րու թյամբ։ 
Իրա կա նաց նում եմ նա խագծ ման ըն թաց
քում կա տար ված աշ խա տանք նե րի քն նար
կում, որի ըն թաց քում աշա կերտ նե րը ար տա
հայ տում են իրենց կար ծիք նե րը։ 

Երկ րորդ խում բը ներ կա յաց նում է «Ջ րո
լոր տի էկո լո գի ա կան հիմ նախն դիր նե րը» թե
մայով կազ մած սա լի կա հան դե սը։

Խմ բե րի աշ խա տանք նե րի գնա հա տու մը 

կա տար վում է ըստ գնա հատ ման սանդ ղա
կի (յու րա քան չյուր աշա կեր տի բա ժան վում է 
«Գ նա հա տու մը ըստ իրա տե սու թյան» աղյու
սա կը)։ Աշա կերտ նե րը լրաց նում են աղյու
սակ նե րը՝ տա լով մի ա վոր ներ։ Ներ կա յաց
վում են ար դյունք նե րը։ Առա վել շատ մի ա վոր 
հա վա քած խում բը խրա խուս վում է։ Բո լոր 
աշա կերտ նե րը գնա հատ վում են։

 Չոր րորդ օր.
Եր րորդ խում բը ներ կա յաց նում է « Հո ղե րի 

աղ տո տում։ Անա պա տա ցում» թե մայով 
պատ րաս տած զե կու ցու մը, որը ու ղեկց վում է 
իրենց նկա րած ֆո տո շար քով։

 Չոր րորդ խում բը ներ կա յաց նում է 
« Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու
թյուն» թե մայով սա լի կա հան դե սը։ Աշ խա
տանք նե րը քն նարկ վում են։ Ամ փո փում եմ 
կա տար ված աշ խա տանք նե րը և գնա հա
տում ինչ պես խմ բե րին, այն պես էլ յու րա
քան չյուր աշա կեր տի։

Խմ բե րի կա տա րած աշ խա տանք նե րի 
հի ման վրա իմ օգ նու թյամբ բաց վում է ցու
ցա հան դես։ Ցածր դա սա րան նե րի աշա
կերտ նե րի հա մար կազ մա կեր պում եմ ցու
ցադ րու թյուն, որ տեղ որ պես ու ղեկ ցորդ ներ 
հան դես են գա լիս ին նե րորդ ցի նե րը։ Այս ցու
ցադ րու թյու նը ապա հո վում է բնա պահ պա
նա կան կր թու թյան շա րու նա կա կա նու թյու
նը, դաս տի ա րա կում է իրա զեկ, սր տա ցավ և 
գոր ծու նյա վաղ վա քա ղա քա ցուն։

 Նա խագ ծային մե թո դով իրա կա նաց վող 
ու սուց ման ըն թաց քում աշա կերտ նե րը խոր 
և բազ մա կող մա նի գի տե լիք ներ են ձեռք բե
րում։ Կար ևոր է, որ ստա ցած գի տե լիք նե րը 
ան ձնա կան փոր ձա ռու թյան ար դյունք են։ Սո
վո րող նե րը ձեռք են բե րում հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հմ տու թյուն ներ։ 
Ձևա վոր վում է շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ հա
րա բեր վե լու մշա կույթ, ան ձնա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի մի ջո ցով հիմ նախն դիր նե րի 
լուծ ման գոր ծըն թա ցին մաս նա կից դառ նա լու 
վս տա հու թյուն։

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ո ւել սի Կար լա, Միտք սեր մա նիր, ծառ տն կիր, Եր., « Նո յան Տա պան», 2010, էջ 205: 
2.  Մար տին Գաբ րի ել, «Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյու նը մար գա գե տին նե րում և արո տա վայ րե րում», 

Աշ խա տան քային փաս տա թուղթ, Հա յաս տան−13/2012, էջ 66:
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3. Մար տին Գաբ րի ել, « Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը գյու ղա կան և քա ղա քային մի ջա վայ րե րում», Աշ
խա տան քային փաս տա թուղթ, Հա յաս տան−20/2013, էջ 77:

4. Գաս պա րյան Ա. և ու րիշ ներ, Կեն սա բա նու թյուն, Եր., «ՎՄՎ–Պ ՐԻՆՏ», 2014, էջ 175:

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫЙ ПРО ЦЕСС ЗА ЩИ ТЫ ПРИ РО ДЫ ПРИ ПО МО ЩИП РО ЕК ТИ-
РО ВАН НО ГО ТЕХ НОЛ ГИ ЧЕС КО ГО МЕ ТО ДА

Г. БУЛ ДО ЯН 

Сов ре мен ная на у ка о за щи те при ро ды и эко ло гии в це лом пред по ла га ет не толь ко ака
де ми чес кие зна ния но и прак ти чес кие на вы ки.Те ма о за щи те при ро ды при по мо щи про ек
ти ро ван но го тех нол ги чес ко го ме то да спо собст ву ет про во дитъ экс пе ри мен талъ ные ра бо ты 
вы яв ле ния твор чес кой мыс ли и воз мож ные пу ти ре ше ния ос нов них за дач дан но го про цес са. 
Онас по собст ву ет быт ъин фор ми ро ван ны мип редп ри им че вым.

EDUCATION OF ENVIRONMENTALPROTECTION IN SCHOOLS BY THE METHOD OF 
PROJECT TECHNOLOGY

G. BULDOYAN

Modern education presumes not only formation of academic acquirements but also develop
ment of practical skills.

Education of environmental protection as a subject by the method of project technology gives 
an opportunity to perform explorative implementions, create, find solutions to lots of problems, 
be awared, participant and organizer.
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А ЙАС ТАН МАР ТИ РО СЯН 

У НИ ВЕР БЫ РУСС КО ГО ЯЗЫ КА
В русс ком язы ке про дол жа ет ся рост про

дук тив нос ти од нос лов ных еди ниц, об ра
зо ван ных на ба зе ус той чи вых сло во со че та
ний. В ре зуль та те по яв ля ют ся про из вод ные 
ти па ав то ном ка ← ав то ном ное отоп ле ни е, 
важ няк ←важ ная осо ба, ко то рые яв ля ют ся 
ре зуль та том комп рес сив но го сло во об ра зо
ва ни я. В.В. Ви ног ра дов еще в 1950 го ду от
ме тил, что в ис то рии русс ко го ли те ра тур но го 
язы ка с се ре ди ны XIX в. все ши ре раз ви
ва ет ся тен ден ция соз да вать для сос тав ных 
на и ме но ва ний раз го вор ноп рос то реч ные эк
ви ва лен ты в фор ме од но го сло ва, и при во
дит при ме ры: ве чер няя га зе та – ве чер ка, 
ноч леж ный дом – ноч леж ка, По го динс кая 
ули ца – По го дин ка и т.п. [1, с. 38]. Та кие 
про из вод ные по лу чи ли наз ва ние суф фик
саль ных уни вер бов.

 Суф фик саль ные уни вер бы бы ла пред ме
том изу че ния в ра бо тах ру сис тов Е. А. Земс
кой, В. В. Ло па ти на, Л. И. Оси по вой, И. А. 
Ус ти мен ко и ук ра и нис тов В.В. Гре щук, А.Н. 
Не лю ба др.

 Цель стат ьи – вы я вить ин вен тарь суф
фик сов, с по мощ ью ко то рых об ра зу ют ся 
уни вер бы. 

Ак ту аль ность те мы исс ле до ва ния оп
ре де ля ет ся тем, что по яв ля ют ся но вые перс
пек ти вы для поз на ния язы ко вой сис те мы в 
це лом, для вы яв ле ния но вых сло вооб ра зо
ва тель ных мо де лей. 

А на лиз пос лед них исс ле до ва ний. «В по
дав ля ю щем боль шинст ве сло во об ра зо ва
тель ных ти пов роль суф фик сов в фор ми
ро ва нии се ман ти ки про из вод ных весь ма 
зна чи тель на» [8, с. 31]. В то же вре мя в не
ко то рых, ст ро го оп ре де лен ных слу ча ях эта 
роль мо жет сво дить ся «к прос то му, фор
маль но му зак реп ле нию за про из вод ным 
зна че ни ем, пе ре да ва е мо го про из во дя щи ми 
сло ва ми» [8, с. 31], а так же сло во со че та ни
я ми [7]. По мне нию В.И. Мак си мо ва, «п ри 
вк лю че нии зна че ний опус ка е мых ком по
нен тов сло во со че та ний в се ман ти ку сох ра
ня ю ще го ся ком по нен та суф фик сы при да ют 

про из вод ным час те реч ное зна че ни е, со от
ветст ву ю щее клас су опус ка е мо го су щест ви
тель но го, а так же раз ряд ное и ка те го ри аль
ное зна че ни е» [8, с. 31].

«П ри аф фик саль ной уни вер ба ции СЗ 
(с ло во об ра зо ва тель ное зна че ние – Г. Р.) – 
это зна че ние дру гой при ро ды. В этом слу чае 
суть ак та де ри ва ции в пе ре во де сло во со че та
ния в сло во… роль суф фик са здесь – офор
мить сло во (пе ре вес ти ос но ву при ла га тель
но го в субс тан тив) и мар ки ро вать ос но ву как 
про из вод ну ю. СЗ мож но сфор му ли ро вать 
как зна че ние пред мет нос ти» [5, с. 35].

Оп ре де ле на сту пень про из вод нос ти, на 
ко то рой по яв ля ют ся суф фик саль ные уни
вер бы. Уни вер бы с суф фик сом к(а). Линг
вис ты от ме ча ют, что на и бо лее про дук тив
ным при об ра зо ва нии уни вер бов яв ля ет ся 
суф фикс к(а). Л.И. Оси по ва оп ре де ли ла, 
что суф фикс к(а) вы пол ня ет три функ ции 
в ст рук ту ре и се ман ти ке уни вер ба: «г рам ма
ти чес кую (яв ля ет ся средст вом ин ди ка ции 
час те реч ной при над леж нос ти сло ва); де ри
ва ци он ную (поз во ля ет пре об ра зо вать но ми
на тив ное со че та ние в од нос лов ную еди ни цу 
с обоб щен ным зна че ни ем пред мет нос ти); 
эксп рес сив ную (в сем суф фик саль ным уни
вер бам в мо мент об ра зо ва ния при су ща эксп
рес сив ность)…» [9, с. 8].

Ос нов ная мас са уни вер бов с суф фик сом 
к(а), как счи та ют не ко то рые исс ле до ва те ли, 
яв ля ет ся сло ва ми с об щеп ред мет ным зна че
ни ем. Так, А.М. Ха ми дул ли на и Л.А. Са мо хи
на от ме ча ют, что « не о ду шев лен ные де ри ва
ты с вк лю че ни ем на и бо лее час то ис поль зу ют 
суф фикс к(а), так как имен но он спо собст
ву ет в чис том ви де вы ра же нию идеи “п ред
мет нос ти”» [14, с. 29].

З на че ние суф фик са по пы та лась сфор
му ли ро вать И.П. Гло то ва: «Оп ре де ле ни е …
об щей се ман ти ки дан но го суф фик са как пе
ре да ю ще го зна че ние пред ме та во об ще – вы
зы ва ет сом не ни е… Не все су щест ви тель ные 
с суф фик сом к(а) име ют конк рет ноп ред мет
ное зна че ни е; сре ди них есть и об ра зо ва ния 
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со зна че ни ем ли ца, и отв ле чен ные (нап ри
мер, пер вок лаш ка, ка пи тал ка (ка пи таль ный 
ре монт), во ен ка (во ен ная служ ба). Ви ди мо, 
суф фикс к(а) не име ет ре гу ляр но го зна че
ни я, ес ли не счи тать та ким зна че ни ем сиг нал 
стя же ния комп лекс но го на и ме но ва ни я» [3, с. 
8–9]. 

Мы под дер жи ва ем исс ле до ва те лей, ко
то рые счи та ют, что суф фикс к(а) пе ре да ет 
в уни вер бе зна че ние пред ме та во об ще. Это 
ут верж де ние не про ти во ре чит то му фак ту, 
что сре ди уни вер бов вы де ля ют ся про из вод
ные с конк рет ным (а том ка, мо тор ка) и абст
ракт ным (а мо рал ка, за ду шев ка) зна че ни ем. 
При этом ха рак тер но, что пер во на чаль но об
ра зо вы ва лись уни вер бы с конк рет ным зна
че ни ем: «С ре ди сор бен тов (суф фик саль ных 
уни вер бов – Р.Г.) нет слов с абст ракт ным 
зна че ни ем, есть толь ко наз ва ния пред ме тов 
и лиц» [11, с. 9]. Та ким об ра зом, мож но го во
рить об эво лю ции в про цес се об ра зо ва ния 
суф фик саль ных про из вод ных. В.Н. Ви ног
ра до ва от ме ча ет, что суф фикс к(а) про яв
ля ет вы со кую про дук тив ность «в кру гу на
и ме но ва ний не о ду шев лен ных пред ме тов» 
[2, с. 96]. Фак ти чес кий ма те ри ал вы я вил 
еди нич ные слу чаи уни вер бов со зна че ни ем 
ли ца женс ко го по ла: баль за ков ка ← жен щи
на баль за ковс ко го воз рас та, анг ли чан ка ← 
учи тель ни ца анг лийс ко го язы ка.

 Суф фикс к(а) предс тав лен мор фа ми 
ушк(а), ашк(а)/шк(а), овк(а). Уни вер бы с 
мор фом ушк(а). « Суф фикс к в раз го вор
ной ре чи и в прос то ре чии иног да за ме ня ет ся 
суф фик са ми ушк, ашк» [13, с. 92], а так
же мор фом шк(а).

В.В. Ло па тин от ме ча ет, что «в сов ре мен
ной ре чи весь ма ак ти вен в функ ции уни вер
ба та морф ушк(а)» [7, с. 75]. Од на ко соб
ран ный ма те ри ал сви де тельст ву ет о том, что 
ак тив ность мор фа яв но пре у ве ли че на, на ми 
соб ра на нем но го чис лен ная кар то те ка с суф
фик саль ным мор фом ушк(а).

М.Ф. Ту зо ва за ме ча ет, что «исс ле до ва
те ля ми не от ме ча ет ся суф фикс ушк, не 
име ю щий зна че ния суб ъек тив ной оцен ки, 
ко то рый ис поль зу ет ся, прав да, ред ко для 
об ра зо ва ния су щест ви тель ных женс ко го ро
да с пред мет ным зна че ни ем», и выд ви га ет 
ги по те зу о по яв ле нии «в сло во об ра зо ва

тель ной сис те ме су щест ви тель но го но во го 
суф фик са, ко то рый по ка не по лу чил ши ро
ко го расп рост ра не ни я. В су щест ви тель ном 
коп чуш ка (коп че ная ры ба) суф фикс ушк(а) 
слу жит и для об ра зо ва ния су щест ви тель но го 
на ба зе сло во со че та ния и вно сит до пол ни
тель ное зна че ние умень ши тель нос ти» [12, с. 
109]. В на шей кар то те ке не от ме че ны уни
вер бы с до пол ни тель ным зна че ни ем умень
ши тель нос ти.

 Позд нее В.Н. Ви ног ра до ва пи са ла о том, 
что «об ра зо ва ния с мор фом ушка обыч но 
име ют умень ши тель нолас ка тель ный от те
нок, ср. лег ко ву ха – лег ко вуш ка, пол ко вуш ка 
‘пол ко вая пуш ка’ и др.» [2, с. 55].

 На наш взг ляд, се ман ти чес кая мо дель 
на ушк(а) еще не выз ре ла. Морф ушк(а) 
со е ди ня ет ся с ос но ва ми имен при ла га тель
ных, и в этом зак лю ча ет ся осо бен ность его 
функ ци о ни ро ва ния в сос та ве уни вер бов; 
эмо ци о наль ный же ком по нент сис тем но ак
ту а ли зи ру ет ся в про из вод ных при ус ло вии 
вза и мо дейст вия суф фик са с ос но ва ми имен 
су щест ви тель ных: зверь → зве руш ка. Уни
вер бы с суф фик сом ушк(а) ус лов но мож но 
раз де лить на два ти па по сте пе ни рас ши ре
ния функ ции фор ман та: а) с лас ка тель ным 
зна че ни ем, ко то рое осо бен но яр ко про яв
ля ет ся в оп по зи ци ях од но ко рен ных лек сем: 
бре зен туш ка – бре зен ту ха, теп луш ка – 
теп лу ха, ти по вуш ка – ти по ву ха, са ман ка 
– са ма нуш ка; в) с от сутст ви ем кон но та тив
но го зна че ни я: ноч нуш ка, пси хуш ка, раск ла
душ ка.

У ни вер бы с мор фом ушк(а) об ра зу ют
ся на I и II сту пе нях. Уни вер бы с мор фа ми 
ашк(а)/шк(а). Уни вер бы с суф фик саль
ны ми мор фа ми ашк(а), шк(а) так же но
сят раз го вор ный ха рак тер. В ря де слу ча
ев про из вод ные име ют « до пол ни тель ный 
лас ка тель ноп ре неб ре жи тель ный от те нок»: 
мел каш ка, меб ли раш ки, чер няш ка « чер ный 
хлеб», штаб няш ки «ш таб ные дев ча та» [2, с. 
54].

У ни вер бы с мор фом ашк(а) об ра зу ют
ся на I–III сту пе нях. Уни вер бы с мор фом 
овк(а). Суф фик саль ный морф овк(а) вст
ре ча ет ся не так час то. В.В. Ло па тин от ме ча
ет, что в уни вер бах суф фик саль ный морф 
овк(а) выс ту па ет спо ра ди чес ки [7, с. 77]. В 
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РГ80 про из вод ные с мор фом овк(а) за фик
си ро ва ны как раз го вор ные и прос то реч ные 
об ра зо ва ни я: по лы нов ка ← по лын ная на лив
ка; спе цов ка ← спе ци аль ная одеж да.

 Морф овк от ме чен так же в про из вод
ных, об ра зо ван ные на ба зе име ни собст
вен но го с вк лю чен ны ми пре ди кат ны ми ак
тан та ми: ват со нов ка «ш ля па, ко то рую но сил 
глав ный ге рой Ват сон про из ве де ний А. Ко
нан Дой ла», холм сов ка « фу раж ка, ко то рую 
но сил глав ный ге рой Холмс про из ве де ний А. 
Ко нан Дой ла», сад да мов ка « де неж ный знак, 
вы пу щен ный Сад да мом Ху сей ном в Ира ке». 
Об ра зо ва ния с мор фом овк по яв ля ют ся на 
I и II сту пе нях. Уни вер бы с мор фа ми лк(а)/
ловк(а). Суф фик саль ные мор фы лк(а)/
ловк(а) так же ис поль зу ют ся в « раз го вор ных 
и прос то реч ных об ра зо ва ни ях, мо ти ви ро
ван ных при ла га тель ны ми с суф фик са ми 
тельн и тельск» [10, стр. 293]: на чер тал
ка ←на чер та тель ная ге о мет ри я, урав ни лов ка 
← урав ни тель ная сис те ма оп ла ты.

Исс ле до ва те ли от ме ча ют, что морф 
ловк(а) «п ри да ет сло ву не о доб ри тель ный, 
осуж да ю щий от те нок зна че ни я: обя за лов ка, 
при ну ди лов ка» [9, с. 9]. В ря де про из вод ных 
кон но та тив ный от те нок от сутст ву ет: заг ра
ди лов ка ← заг ра ди тель ный от ряд, от ри ца
лов ка ← от ри ца тель ные ро ли и др. Не ко то
рые уни вер бы име ют си но ни ми чес кие па ры: 
уч ре дил ка и уч ре ди лов ка, соп ро во дил ка и 
соп ро во ди лов ка, пот ре бил ка и пот ре би лов
ка. В от дель ных слу ча ях суф фик саль ные 
мор фы слу жат диф фе рен ци а ции зна че ний 
уни вер бов: спа сал ка ← спа са тель ная стан ция 
и спа са лов ка ← спа са тель ные ра бо ты. Уни
вер бы с мор фа ми лк(а)/ловк(а) об ра зу ют ся 
толь ко на II сту пе ни.

Н.А. Ян коТ ри ниц кая счи та ет, что « ме нее 
ти пич ным, но все же до воль но расп рост
ра нен ным яв ля ет ся вк лю че ние в об раз це с 
суф фик сом ик и сис те мой флек сий муж. ро
да» [15, с. 29].

 Суф фикс ик так же ис поль зу ют ся для об
ра зо ва ния на и ме но ва ний не о ду шев лен ных 
пред ме тов: гу се неч ник ← гу се нич ный трак
тор, ма хо вик ← ма хо вое ко ле со и др. Е.А. 
Земс кая конс та ти ру ет, что про из вод ные с 
суф фик сом ик со зна че ни ем пред ме та об
ра зу ют ся «от имен ных ос нов ме нее ак тив

но. Та кие сло ва мо гут обоз на чать пред мет 
по от но ше нию к дру го му пред ме ту» [4, с. 
130]: мо лоч ник ← мо лоч ный те ле нок, кас сет
ник ← кас сет ный маг ни то фон. С по мощ ью 
суф фик сов ик, ник об ра зу ют ся су щест
ви тель ны е, име ну ю щие в пер вую оче редь 
ме ха низ мы по ко ли чест ву че гото (вы пус ка
е мой про дук ци и, энер ге ти чес кой мощ нос
ти, прой ден ных ки ло мет ров): мил ли он ник ← 
тур би на мощ ност ью мил ли он квт., вось ми
тон ник ← транс порт ное или под ъем ное уст
ройст во гру зо под ъем ност ью 8 тонн.

У ни вер бы с суф фик сом ник. Уни вер
бы с суф фик сом ник сос тав ля ют нем но го 
чис лен ную груп пу, хо тя Е.А. Земс кая ут
верж да ет, что « суф фикс ник – один из са
мых ак тив ных в про из водст ве имен лиц от 
ос нов су щест ви тель ных и при ла га тель ных» 
[4, с. 97]: та ре лоч ник ← спе ци а лист по ле та
ю щим та рел кам, тун гус ник ← исс ле до ва тель 
тун гусс ко го ме те о ри та. Уни вер бы с мор фом 
ник об ра зу ют ся толь ко на II сту пе ни.

«И ме на на о вик яр ко об на ру жи ва ют 
двой ную со от не сен ность: а) толь ко фор
маль ну ю, а в ря де слу ча ев и фор маль ну ю, 
и смыс ло вую с от субс тан тив ны ми при ла га
тель ны ми на о вый – син так си чес ки ми де
ри ва та ми; б) смыс ло вую – с су щест ви тель
ны ми…» [4, с. 108]: ба зо вик ← ра бот ник 
(о вощ ной) ба зы, шел ко вик ← ра бот ник по 
про из водст ву шел ка.

Од на ко ма те ри ал по ка зал, что уни вер бы 
с мор фа ми е вик/о вик мо гут иметь а) двой
ную мо ти ви ро ван ность: кад ро вик ← кад ро
вый ра бот ник и ра бот ник по кад рам; б) мо
ти ва цию име нем при ла га тель ным: теп ло вик 
← спе ци а лист по теп ло вым ус та нов кам; в) 
мо ти ва цию име нем су щест ви тель ным: слу
хо вик ← че ло век с му зы каль ным слу хом. Уни
вер бы с мор фа ми е вик/о вик функ ци о ни ру
ют в про фес си о наль ной ре чи и об ра зу ют ся 
на II сту пе ни.

У ни вер бы с суф фик са ми ак/як и ач. 
Линг вис ты счи та ют, что об ра зо ва ния с суф
фик са ми ак/як, ач ме нее про дук тив ны. В 
РГ80 за фик си ро ва ны слу чаи об ра зо ва ния 
субс тан ти вов от сло во со че та ний при по мо
щи суф фик са ач: « ле вач ‘ле вый за ра бо
ток’, мет кач ‘мет кий иг рок’ (с порт.)» [10, § 
292]. Од на ко в пос лед нее вре мя наб лю да
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ет ся про дук тив ность в об ра зо ва нии про из
вод ных. Сло ва на ак на зы ва ют: а) ли цо: 
пер вак ← уче ник пер во го клас са, дис кач ← 
ис пол ни тель в сти ле дис ко; б) пред ме ты и 
раз лич ные яв ле ни я: гор няк ← гор ный ве тер, 
ст ро гач ← ст ро гий вы го вор. Уни вер бы с суф
фик сом ач со зна че ни ем ли ца не ре гу ляр ны, 
про из вод ные мо гут об ра зо вы вать ся на ба зе 
субс тан тив но го ком по нен та: кор мач ← за го
то ви тель кор мов.

В. Н. Ви ног ра до ва от ме ча ет, что про
из вод ные с дан ны ми суф фик са ми « но сят 
сни жен но раз го вор ную ок рас ку, сто ят на 
гра ни прос то ре чи я» [2, с. 200]. Часть уни
вер бов яв ля ет ся жар го низ ма ми: стан кач ← 
стан ко вый пу ле мет (в проф. ре чи во ен ных), 
круп няк ← круп но ка ли бер ный пу ле мет (в 
проф. ре чи охот ни ков), ввод няк ← ввод ная 
за да ча (в проф. ре чи ма те ма ти ков). Про из
вод ные с суф фик сом ак пре об ла да ют на I 
сту пе ни и нем но го чис лен ны на III, а де ри
ва ты с суф фик сом ач за фик си ро ва ны на 
I и II сту пе нях. Уни вер бы с мор фа ми чик/
щик. «П ри сгу ще нии ре же ис поль зу ет ся суф. 
щик/ чик» [4, с. 61] для обоз на че ния лиц 
по об ъек ту про фес си о наль ной де я тель нос
ти: ма гист раль щик ← ст ро и тель ма гист раль
но го тру боп ро во да, мно го се рий щик ← соз
да тель мно го се рий ных филь мов и др. В.И. 
Мак си мов от ме ча ет, что мор фы чик/щик 
об ла да ют весь ма ши ро ким се ман ти чес ким 
ди а па зо ном и «и ме ют зна че ние но си те ля 
про цес су аль но го приз на ка не за ви си мо от 
то го, кто или что яв ля ет ся этим но си те лем» 
[8, с. 27].

П ро из вод ные с мор фа ми чик/щик об
ра зу ют нем но го чис лен ную груп пу од но ко
рен ных си но ни мов с суф фик сом ик: аль
тер на тив щик – аль тер на тив ник, атом щик 
– атом ник, при этом про из вод ные с суф фик
сом ик пре об ла да ют. Г.С. Зен ков счи та ет, 
что это свя за но с фо не ти чес кой со че та е мост
ью «с оп ре де лен ны ми раз ря да ми про из во
дя щих ос нов по зи ция суф фик са щик (чик) 
выг ля дит как бо лее ущерб на я: там, где про
из во дя щая ос но ва окан чи ва ет ся на ч, ц, ц//ч, 
к, к//ч, х//ш, ш, щ, об ра зу ю щие воз мож нос ти 
суф фик са щик (чик) в сов ре мен ном русс
ком язы ке очень ог ра ни че ны. Здесьто и 
при хо дит ему на по мощь суф фикс ли ца (н)

ик с тем же зна че ни ем, и пот реб ность в об
ра зо ва ни ях от со от ветст ву ю щих ос нов ком
пен си ру ет ся с иск лю чи тель ной лег кост ью» 
[6, с. 136]. Уни вер бы с мор фа ми чик/щик 
об ра зу ют ся на I–III сту пе нях.

У ни вер бы с суф фик сом ух(а). В раз го
вор ную речь ак тив но про ни ка ют суф фик
саль ные уни вер бы, об ра зо ван ные при по мо
щи неп ро дук тив но го ра нее суф фик са ух(а). 
И.А. Ус ти мен ко от ме ча ет, что уни вер бы с 
суф фик сом ух(а) «с ти лис ти чес ки сни же ны, 
но впол не ли те ра тур ны» [13, с. 97]: крас ну
ха ← крас ный дип лом, бы то ву ха ← бы то вая 
тех ни ка и др. Уни вер бы со зна че ни ем ли ца 
неп ро дук тив ны, еди нич ные об ра зо ва ния 
ха рак те ри зу ют ся на ли чи ем от ри ца тель ной 
оцен ки: толс ту ха ← толс тая жен щи на, гряз
ну ха ← гряз ная жен щи на. Уни вер бы с суф
фик сом ух(а) об ра зу ют ся на I и II сту пе нях. 
Уни вер бы с суф фик сом ец. И. А. Ус ти мен ко 
от ме ча ет, что « вов ле ка ют ся в сфе ру се ман
ти чес кой кон ден са ции и суф фик сы ец и 
ист» [13, с. 94]. В. Н. Ви ног ра до ва пи шет, 
что «в стя же нии не од нос лов ных на и ме но
ва ний мо гут при ни мать учас тие и дру гие 
суф фик сы имен ли ца, хо тя и го раз до ре же: 
суф. ец от на и ме но ва ний, вк лю ча ю щих 
отг ла голь ные су щест ви тель ные на (е) ни е» 
[2, с. 62]: уп рав ле нец, прик лю че нец. Про
дук тив ной ста но вит ся мо дель об ра зо ва ния 
уни вер бов на ба зе ад ъек тив но го ком по нен
та мо ти ви ру ю ще го сло во со че та ни я: аф га нец 
← участ ник аф ганс кой вой ны, чер но бы лец ← 
лик ви да тор чер но быльс кой ава рии и др.

У ни вер бы с суф фик сом яг(а). Уни вер бы 
с суф фик сом яг(а) ха рак те ри зу ют ся эмо ци
о наль ноэксп рес сив ной ок рас кой, т. к. но
сят « лас ка тель нофа мил ьяр ную ок рас ку или 
иног да иро ни чес ку ю, не о доб ри тель ну ю» [4, 
с. 232]: ск ром ня га ← ск ром ный че ло век, сим
па тя га ← сим па тич ный че ло век. Уни вер бы с 
суф фик сом яг(а) на зы ва ют ли цо и об ра зу
ют ся на пер вой и вто рой сту пе нях про из вод
нос ти. Уни вер бы с суф фик са ми няк и ин(а). 
Про из вод ные ре а ли зу ют со би ра тель ное зна
че ни е: верб няк ← за рос ли вер бы, мо лод няк 
← мо ло дой лес и др. Уни вер бы с суф фик сом 
ин(а) мо ти ви ру ют ся оты мен ны ми и отг ла
голь ны ми при ла га тель ны ми: пуш ни на ← мех 
пуш но го зве ря, све же ни на ← све жее мя со, 
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кра ше ни на ← кра ше ная ткань, ква ше ни на ← 
ква ше ная ка пус та. Уни вер бы с суф фик сам 
няк и ин(а) об ра зу ют ся на I–III сту пе нях.

 Вы во ды. Та ким об ра зом, при уни вер ба
ции ис поль зу ют ся как тра ди ци он ны е, так и 
не о быч ные суф фик сы, яв ля ю щи е ся следст
ви ем пе ре ос мыс ле ния или об нов ле ния неп
ро дук тив ных сло во об ра зо ва тель ных ти пов 
или се ман ти чес ко го пре об ра зо ва ния ра нее 
про дук тив ных ти пов с дру гой се ман ти кой. 
Глав ным фор ман том уни вер бов яв ля ет ся 
суф фикс к(а), про дук тив но участ ву ю щий в 
об ра зо ва нии про из вод ных с раз лич ной се
ман ти кой. Исс ле до ван ный мас сив но во об

ра зо ва ний поз во лил вы де лить и дру гие про
дук тив ные суф фик сы, к ко то рым от не се ны 
сле ду ю щи е: ик со зна че ни ем ли ца, Ø, чик, 
ух(а), ак и ач.

 Меж ду сло во об ра зо ва тель ной ст рук ту рой 
уни вер ба и сту пен ью де ри ва ции су щест ву ет 
за ко но мер ность. Про из вод ные с суф фик сом 
к(а) об ра зу ют ся на всех сту пе нях де ри ва ции 
(с I по V); уни вер бы с фор ман та ми ак, ух(а), 
ач по яв ля ют ся толь ко на I и II сту пе нях; про
из вод ные с суф фик са ми ик, чик/щик, ец 
со зна че ни ем ли ца об ра зу ют ся на вто рой 
сту пе ни.
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UNIVERBS IN RUSSIAN LANGUAGE
H. MARTIROSYAN

The article reviews the system of suffixes with the help of which univerbs are formed. The 
number of newly created units researched gave an opportunity to pick out productive suffixes. 
Derivatives are investigated in the structure of wordformative family in compliance with the level 
of derivation.

 ՌՈՒ ՍԱՑ ԼԵԶ ՎԻ ՈՒ ՆԻ ՎԵՐԲ ՆԵ ՐԸ
Հ. ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ

 Հոդ վա ծում դի տարկ ված են հա մա կար գաս տեղծ վեր ջա ծանց նե րի հա մա կարգ, ո րոնց 
օգ նու թյամբ ձևա վո րում են ու նի վերբ նե րը: Ու նի վեր բի ձևա վոր ման վեր ջա ծանց է к(а) վեր
ջա ծան ցը: Մեր հե տա զոտ ված նո րա րար տեքս տե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս դուրս բե
րե լու ևս այդ պի սի մի շարք վեր ջա ծանց ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ик, ак, чик,  ух(а), ач:
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ԼԻ ԴԱ ԹԵ ԼՈՅԱՆ 

ՀԱՐ ՑԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱ ԴԱ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶՄ ՄԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
Վ. ԱՆԱՆՅԱ ՆԻ « ՍԵ ՎԱ ՆԻ ԱՓԻՆ» ՎԵ ՊՈՒՄ

Յու րա քան չյուր նա խա դա սու թյան մեջ 
առ կա է նա խա դա սու թյան բո վան դա կու թյան 
հա րա բե րումը իրա կա նու թյան նկատ մամբ, 
իսկ այդ վե րա բեր մունքն էլ ներ քին հաշ վով 
նա խա դա սու թյունն ար տա հայ տո ղի՝ խո սո
ղի, վե րա բեր մունքն է։ Ու րեմն յու րա քան չյուր 
նա խա դա սու թյան մեջ կա խո սո ղի վե րա բեր
մուն քը իրա կա նու թյան նկատ մամբ, և դա 
նա խա դա սու թյան բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից 
մեկն է, որով նա տար բեր վում է լեզ վա կան 
այլ մի ա վոր նե րից, ասենք՝ բա ռից, բա ռա կա
պակ ցու թյու նից։ Տար բեր նա խա դա սու թյուն
նե րի մեջ դրս ևոր ված վե րա բեր մունք նե րի 
տար բե րու թյու նը խո սո ղի տար բեր նպա
տակ նե րի ար տա հայ տու թյունն է։ Եվ իրոք, 
մտ քե րի հա ղոր դակ ցու մը տար բեր նպա
տակ նե րով է լի նում, մի դեպ քում խո սո ղի 
նպա տա կը կա րող է լի նել որ ևէ բան հա ղոր
դել (որ ևէ իրո ղու թյուն, եր ևույ թի, առար կայի 
գո յու թյա նը, որ ևէ առար կայի՝ այս կամ այն 
հատ կա նիշն ու նե նա լը և այլն), մի այլ դեպ
քում նա կա րող է հարց նել որ ևէ բա նի մա սին, 
մի եր րորդ դեպ քում՝ իր հի ա ցա կան, զար մա
ցա կան և այլ վե րա բեր մունքն ար տա հայ տել 
այս կամ այն եր ևույ թի, առար կայի և այլ նի 
մա սին, վեր ջա պես չոր րորդ դեպ քում՝ իր 
կամ քը թե լադ րել՝ կա տա րե լու այս կամ այն 
գոր ծո ղու թյու նը։ Եվ որով հետև մարդ կային 
հա ղոր դակ ցու թյան կամ մտ քի ար տա հայտ
ման հիմ նա կան նվա զա գույն մի ա վո րը նա
խա դա սու թյունն է, ուս տի և յու րա քան չյուր 
նա խա դա սու թյուն սո վո րա բար ար տա հայտ
վում է վե րո հի շյալ նպա տակ նե րից որ ևէ մե
կով և ու նե նում է յու րա հա տուկ երանգ։ Այս 
երանգ նե րը, ճիշտ է, ու նեն իրենց որո շա կի 
հատ կա նիշ նե րը, սա կայն դրանք մի մյան ցից 
խիստ ան ջատ ված չեն։ Եվ դա բնա կան է, 
քա նի որ մարդ կային խոս քը մի ա տարր չէ, 
այլ հա րուստ է զա նա զան երանգ նե րով, ապ
րում նե րով, նպա տակ նե րով, ար տա հայտ
չա կան զա նա զան նր բե րանգ նե րով, որոնք 
զու գակց վում են ար տա հայտ վող մտ քին։ Այդ 

երանգ նե րի ակ նա ռու դրս ևոր մա նը հա ճախ 
օժան դա կում են եղա նա կա վո րող բա ռե րը, 
կո չա կան նե րը և այլ բա ռեր։ Ամեն մի դա
տո ղու թյուն, հար ցում, հրա ման, իղձ, հոր
դոր և այլն ար տա հայտ վում է նախ և առաջ 
հն չե րան գի մի ջո ցով: Թեև վեր ջինս ար տա
սա նա կան իրո ղու թյուն է, սա կայն նա խա
դա սու թյուն նե րի հն չե րան գային տի պե րի 
ձևա վոր ման մեջ էա կան դեր են կա տա րում 
նա խա դա սու թյան ար տա սա նա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Դրանք առա վե լա պես 
պայ մա նա վոր ված են խո սո ղի հա ղոր դակ
ցա կան նպա տա կադ րում նե րով, ինչ պես նաև 
լեզ վա կան այլ գոր ծոն նե րով: Նա խա դա
սու թյան հա ղոր դակ ցա կան−հն չե րան գային 
տի պե րին Մ. Աբե ղյանն ան դրա դառ նում է 
խոս քե րի տե սակ նե րը քն նե լիս: Նա նույն
պես առանձ նաց նում է խոս քի (նա խա դա
սու թյան) չորս տե սակ: Հա մա պա տաս խան 
հն չե րան գի օգ նու թյամբ խո սո ղը կա րող է 
ներ կա յաց նել իրո ղու թյու նը, փաս տը, դեպ
քը կամ ար տա հայ տել իր վե րա բեր մուն քը 
կա տար վող գոր ծո ղու թյան նկատ մամբ: Ըստ 
որում՝ խոս քի եղա նա կա վո րու մը կա տար
վում է ոչ մի այն հն չե րան գի մի ջո ցով, այլև 
բայի խո նարհ ման եղա նակ նե րով, առան
ձին երան գա վո րում ու նե ցող բա ռե րի, ձայ
նար կու թյուն նե րի, եղա նա կա վո րող բա ռե րի 
մի ջո ցով: Ըստ խոս քի եղա նա կա վոր ման և 
հն չե րան գային տար բե րակ նե րի՝ հայե րե նում 
առանձ նա նում են չորս կար գի նա խա դա
սու թյուն ներ՝ պատ մո ղա կան, հար ցա կան, 
հոր դո րա կան և բա ցա կան չա կան1:

Այժմ փոր ձենք ներ կա յաց նել հար ցա կան 
նա խա դա սու թյան ու սուց ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը՝ հաշ վի առ նե լով մի ջա
ռար կա յա կան կա պե րը և դրան ցում ստա
ցած գի տե լիք նե րը:

 Հար ցա կան է կոչ վում այն նա խա դա սու
թյու նը, որի մի ջո ցով խո սո ղը ցան կա նում է 

1  Առաքելյան Վ. Դ., Հայերենի շարահյուսություն, հհ. Ա, 
Բ, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1958, 1964, 504 էջ, 466 էջ:
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խո սակ ցից որ ևէ բան իմա նալ: Հար ցա կան 
նա խա դա սու թյուն ներն իրենց ար տա հայ
տած իմաստ նե րով տա րաբ նույթ են, որոն
ցից յու րա քան չյու րը խոս քի մեջ ու նի ոճա կան 
յու րա հա տուկ երան գա վո րում: Հար ցա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րը ըստ հարց ման նպա
տա կի և ար տա հայ տած իմաս տի լի նում են 
երեք տե սակ՝ հա վաս տի ա կան կամ բուն 
հար ցա կան, լրա ցա կան և ճար տա սա նա
կան կամ հռե տո րա կան: Կա րե լի է ասել, որ 
ար տա հայտ չա կան սույն մի ջո ցին դի մում են 
առա վե լա պես նրանք, ով քեր ամե նից շատ 
ու սերտ են կապ ված ժո ղովր դա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյա նը և սն վում են նրա ակունք
նե րից: Վախ թանգ Անա նյանն էլ պատ
կա նում է ար վես տա գետ նե րի այս խմ բին: 
Վ. Անա նյա նը, հայ գրա կա նու թյան մեջ լի
նե լով ար կա ծային ժան րի հիմ նա դի րը, 
ստեղ ծեց հայ ար ձա կի մնա յուն ար ժեք
ներ։ «Ս ևա նի ափին»  վե պում բնան կա րիչ 
գրո ղը ըն թեր ցո ղի առջև բա ցում է մի նոր՝ 
կա խար դանք նե րի աշ խարհ, հրաշք նե րի մի 
նոր գան ձա րան, որով գե րում է մա նուկ ու 
մեծ ըն թեր ցո ղին։ Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
մեծ ճա նա չում բե րեց հե ղի նա կին: Ինչ պես 
նշել է Սե րո Խան զա դյա նը, «Ա նա նյա նը ու նի 
ինչ ասել ամեն մե կի սր տին։ Ին քը շատ բա
ներ է տե սել, շատ բա ներ գի տի։ Հա վա տա
րիմ լի նե լով հայ դա սա կան գրա կա նու թյան 
ավան դույ թին՝ ին քը գրում էր ժո ղովր դի լեզ
վով, ժո ղովր դի մա սին և ժո ղովր դի հա մար: 

Ա մեն մի պատ մո ղա կան նա խա դա սու
թյուն կա րե լի է վե րա ծել հար ցա կան նա խա
դա սու թյան մի քա նի մի ջոց նե րով: Այդ մի
ջոց ներն են՝ հար ցա կան հն չե րան գը (ո րը 
այս կար գի նա խա դա սու թյուն նե րի էա կան 
հատ կա նիշն է), հար ցա կան նա խա դա սու
թյուն նե րին հա տուկ դե րա նուն նե րի, մակ
բայ նե րի և հար ցա կան մաս նիկ նե րի կի րա
ռու թյու նը, որոնք մեծ մա սամբ իրենց վրա են 
կրում հարց ման հն չե րան գը, մա սամբ նաև 
շա րա դա սու թյու նը:1 Հար ցա կան հն չե րան
գը որոշ կա ռույց նե րում դառ նում է ոճա կան 
հնա րանք և ար տա հայ տում ոճա կան որո
շա կի երան գա վո րում: Նպա տակ ու նե նա լով 
ու ժե ղաց նել խոս քի հու զա կան շեշ տը` հռե
տո րա կան հար ցը հա ճախ իր մեջ պա րու
նա կում է նաև պա հանջ վող պա տաս խա նը 
1  Առաքելյան  Վ.  Դ.,  Հայերենի  շարահյուսություն, 
հհ. Ա, Բ, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1958, 1964, 504 էջ, 426 էջ:

և տա րած ված է լե զու նե րում: Հար ցա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րում հար ցա կան հն
չե րան գը հա մընկ նում է տրա մա բա նա կան 
շեշ տի հետ և դր վում է նա խա դա սու թյան 
ցան կա ցած ան դա մի (ի նչ պես նաև ոչ ան
դա մի) վրա: Հար ցա կան նա խա դա սու թյուն
նե րում հն չե րան գը բարձ րա նում է հար ցում 
ար տա հայ տող բա ռի վրա և աս տի ճա նա բար 
իջ նում է: Ըստ հարց ման տակ ընկ նող բա
ռի շա րա դա սու թյան` ել ևէ ջում նե րը փոխ վում 
են: Եթե հար ցա կան ար տա բե րու թյան տակ 
գտն վող բա ռը շա րա դաս վում է նա խա դա
սու թյան սկզ բում, ապա ար տա բե րու թյու նը 
իջ նում է. օրի նակ՝ «Գ նա՞նք,− շշու կով ասաց 
Գրի գո րը»: Երբ հար ցա կան ար տա բե րու
թյուն կրող բա ռը նա խա դա սու թյան մի ջին 
մա սում է, ապա ամ բողջ նա խա դա սու թյան 
ար տա բե րու թյու նը բարձ րա ցող −իջ նող է: 
Օրի նակ՝ « −Եր ևի սրա ար մատ նե րի վրա է 
կանգ նած մնում ամ բողջ կղ զին. չէ՞ որ եղեգ
նի ար մատ նե րը լճի հա տա կին չեն հաս նում, 
գույ նից եր ևում է, որ այս տեղ ջու րը խորն է,− 
մտած կոտ ասաց Ար մե նը»2: 

Իսկ եթե հար ցա կա նի տակ գտն վող 
բա ռը նա խա դա սու թյան վեր ջում է, ապա 
ամ բողջ նա խա դա սու թյու նը հն չում է բարձ
րա ցող ար տա բե րու թյամբ. օրի նակ՝ «− Քո 
քա վոր Մու քե լի հո գու խա թեր մի բադ սպա
նիր, ի՞նչ կլի նի3»: Հար ցա կան հն չե րան գով 
կա րող են ար տա բեր վել բո լոր նա խա դա
սու թյուն նե րը, ըստ որում՝ խո սո ղը կա րող է 
հար ցա կան հն չե րան գով ար տա բե րել ցան
կա ցած բա ռը: Այս պես՝ « Հեզ հարս նե րի 
նման իրենց եր կար թար թիչ նե րը խո նար
հել էին նար գիզ նե րը» այս պատ մո ղա կան 
նա խա դա սու թյու նը հեշ տու թյամբ կա րե լի է 
դարձ նել հար ցա կան՝ հար ցու մը վե րագ րե լով 
ցան կա ցած ան դա մի: Օրի նակ՝ « Հեզ հարս
նե րի նմա՞ն էին իրենց եր կար թար թիչ նե րը 
խո նար հել նար գիզ նե րը» (թե՞ ու րի շի): « Հեզ 
հարս նե րի նման իրենց թար թիչ ներն էին 
խո նար հել նար գիզ նե րը» (թե՞ չէ ին խո նար
հել): « Հեզ հարս նե րի նման իրենց թար թիչ
նե րը խո նար հել էին նար գիզ նե՞ րը: Նկա տե
լի է, որ հար ցա կան հն չե րան գը սեր տո րեն 
կապ ված է օժան դակ բայի հետ: Նա յած թե 
խո սո ղը որ բառն է ու զում հար ցա կա նով ար

2 Անանյան  Վ.,  Սևանի  ափին,  Վիպակ,  «Արևիկ», 
1987, էջ 105։
3  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 106:
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տա բե րել, նրա նից հե տո էլ դնում է օժան դակ 
բայը: Եթե հար ցա կան նա խա դա սու թյան մեջ 
կա թե շաղ կապ, հարց ման նշա նը դրվում է 
թե −ից առաջ եղած բա ռի վրա, թե −ին 
հա ջոր դող բա ռի վրա հար ցա կան նշան չի 
դր վում. այն դր վում է թե շաղ կա պի վրա: 
Օրի նակ՝ «Ա պա րա տի շխ կո ցի՞ց, թե՞ նրա նից, 
որ մար դիկ հա մա ռո րեն չէ ին հե ռա նում իր 
մո տից, բա դը ստիպ ված թռավ»1:

Վ. Անա նյա նի «Ս ևա նի ափին» վե պում 
բա վա կան հա ճախ ենք հան դի պում նաև լրա
ցա կան հար ցա կան նա խա դա սու թյուն նե րի 
դրս ևո րում ներ: Լրա ցա կան հար ցա կան նա
խա դա սու թյուն ներ են այն կա ռույց նե րը, երբ 
հար ցը տր վում է ար տա հայտ վող մտ քի մի
այն այս կամ այն տար րե րը պար զե լու, մաս
նա կի ճշգր տում ներ անե լու հա մար2. օրի նակ՝ 
«− Տե՛ս, որ ասո՞ւմ եմ, տե՛ս, ձուն տաք է, ա՛ռ 
թշիդ դեմ արա,− ասաց Հաս մի կը՝ նոր ածած 
ձուն վերց նե լով: «− Մի տես, մա՛մ, դեռ թաց է: 
Հի մա ձվի դեղ նուց չտա՞նք»: « −էն սի րուն 
փոմ փո լա վոր թռ չուն նե րին ի՞նչ են ասում քո 
գր քում, գիտ նա կա՛ն բա լա»3: 

Լ րա ցա կան հար ցա կան նա խա դա սու
թյուն նե րը շատ հա ճախ ակն կա լում են պա
տաս խան այո կամ ոչ պա տաս խա նա կան 
բա ռե րով, ինչ պես նաև՝ դրանց զու գա հեռ 
հարց ման բո վան դա կու թյա նը հա մա պա
տաս խան պա տաս խան նա խա դա սու թյամբ, 
օրի նակ՝ «− Ի՞նչ եք անում այդ քան ձվե րը… 
եր ևի ձվա ծեղ եք անում, այն պես չէ՞», Շատ 
դեպ քե րում էլ հարց ման տակ վերց վող 
բառն է հաս տա տա կան հն չե րան գով դառ
նում պա տաս խան, որին կա րող է հա ջոր դել 
կամ չհա ջոր դել լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն: 
Այս պի սի նա խա դա սու թյուն նե րում պա տաս
խա նը կա րող է հար ցով էլ տր վել: Այս պես՝ 

«− Պա՛հ, բա էս ին չի՞ ձու է, կար ծես արյուն 
են քսել վրան− սու զա հա վի՞,− հարց րեց Ար մե
նը: Հարց ման այս տե սա կով եր բեմն ավե լի է 
սր վում հար ցի բնույ թը, եր բեմն խո սո ղը կրկ
նա կի հար ցադ րում է կա տա րում՝ դրա նով 
ավե լի հաս տա տե լով իր միտ քը: Օրի նակ՝ 

1  Կ. Ավետիսյան, Նախադասության հաղորդակցական−
հնչերանգային տիպերի կառուցվածքային և իմաստային 
առանձնահատկությունները  ժամանակակից  հայերեն
ում, Եր., 2017, էջ 17:
2  Բադիկյան  Խ.,  Ժամանակակից  հայոց  լեզվի 
շարահյուսություն,, Եր., 2008:
3  Անանյան  Վ.,  Սևանի  ափին,  Վիպակ,  «Արևիկ», 
1987, էջ 86։

«− Ո՞նց չու րա խա նանք, Գրի գո՛ր, չէ՞ որ իս
կա պես ու րա խա լի էր…»4: 

Այս պի սով՝ լրա ցա կան հար ցում նե րը 
Անա նյա նի վե պում շատ են, հիմ նա կա նում 
հան դի պում ենք հե րոս նե րի խոս քում՝ կեր
պար նե րի տի պա կա նաց ման հա մար: Լրա
ցա կան հար ցում նե րի շնոր հիվ հե ղի նա կի 
և հե րոս նե րի խոս քը աչ քի է ընկ նում հու
զա կան հարս տու թյամբ և պատ կե րա վո րու
թյամբ, իսկ գրա կա նու թյան և լեզ վի դա սա
ժա մե րի զու գակ ցու մը թույլ է տա լիս առա վել 
հմ տո րեն յու րաց նել այդ ամե նը:

4  Անանյան  Վ.,  Սևանի  ափին,  Վիպակ,  «Արևիկ», 
1987, 126 էջ։
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О СО БЕН НОС ТИ ВОП РО СИ ТЕЛЬ НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИИ В РО МА НЕ В. АНА НЯ НА 
“НА БЕ РЕ ГУ СЕ ВА НА”

Л. ТЕ ЛО ЯН

В стат ье расс мат ри ва ют ся осо бен нос ти воп ро си тель ных пред ло же нии в ро ма не В. Ана
ня на “На бе ре гу Се ва на”. Предс тав ле ны конк рет ные при ме ры, ко то рые обос но вы ва ют и 
по ка зы ва ет их роль в ли те ра тур ных про из ве де ни ях.

THE FEATURES OF INTERROGATIVE SENTENCES IN THE NOVEL V. ANANYAN “ON 
LAKE SEVAN”

L. TELOYAN

The article discusses the features of interrogative sentences in the novel V. Ananyan “On Lake 
Sevan”. Specific examples are presented that substantiate and demonstrate their role in literary 
works.
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КА РИ НЕ АС МА РЯН

ИН ТЕГ РА ТИВ НАЯ МЕ ТО ДИ КА ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ 
РУСС КО ГО ЯЗЫ КА В ШКО ЛЕ

В ве де ни е. Глав ным че ло ве чес ким ре
сур сом, яв ля ю щим ся важ ней шим фак то ром 
оп ти маль но го ре ше ния на сущ ных гло баль
но к ри зис ных проб лем, ста но вит ся твор чес
кое мас терст во и вы со кий про фес си о на лизм 
раз лич ных спе ци а лис тов. При наб лю да ю
щей ся ми ро вой тен ден ции по ис ка но вой 
па ра диг мы, ко то рая нап рав ле на на пре о до
ле ние ог ра ни чен нос ти клас си чес кой мо де ли 
об ра зо ва ни я, от хо да от иде а ла ра ци о наль
но го об ра за ми ра, сов ре мен ные сис тем ные 
пре об ра зо ва ния об ра зо ва тель но го прост
ранст ва мо гут стать клю че вы ми нап рав ле ни
я ми мо дер ни за ции выс ше го об ра зо ва ния в 
21 ве ке, та ки ми как: раз ви тие ака де ми чес кой 
мо биль нос ти сту ден тов и пре по да ва те лей в 
меж ду на род ном масш та бе, меж ву зовс кой 
ко о пе ра ци и, вве де ние кре дит номо дуль ной 
сис те мы, воз рож де ние единст ва исс ле до ва
тельс ко го и об ра зо ва тель но го прост ранст ва 
уни вер си те тов [1, с. 7].

И мен но дис тан ци он ное обу че ние с его 
воз мож нос тя ми: ши ро ким дос ту пом к об ра
зо ва тель ным ре сур сам, с опо рой на но вей
шие ин фор ма ци он ноком му ни ка ци он ные 
тех но ло ги и, пре дель но опос ре до ван ной рол
ью пре по да ва те ля, са мос то я тель ной и ав
то ном ной рол ью обу ча ю ще го ся как нель зя 
луч ше от ве ча ет зап ро сам вре ме ни.

 Цель исс ле до ва ния – вы я вить осо бен
нос ти кур са ме то ди ки пре по да ва ния в рам
ках се те во го обу че ни я.

Из ло же ние ос нов но го ма те ри а ла стат
ьи. Под дис тан ци он ным об ра зо ва ни ем по
ни ма ет ся комп лекс об ра зо ва тель ных ус луг, 
ко то рые пре дос тав ля ют ся для ши ро ких 
сло ев на се ле ния при по мо щи ин фор ма ци
он нооб ра зо ва тель ной спе ци а ли зи ро ван ной 
с ре ды.

 Дис тан ци он ное об ра зо ва ние яв ля ет ся 
од ной из форм неп ре рыв но го об ра зо ва ни я. 
Лю бой курс дис тан ци он но го обу че ни я, по 
мне нию Е.По лат, – это пол но цен ный учеб

ный про цесс, ко то рый пре дус мат ри ва ет воз
мож ность ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных 
и раз лич ных пе да го ги чес ких тех но ло гий на 
раз ных ста ди ях обу че ни я, обес пе чи вая кон
так ты с пре по да ва те лем, об суж де ние воп ро
сов в рам ках те ле кон фе рен ций, фо ру мов, 
ор га ни за цию сов мест ных про ек тов [3, с. 
111].

 Се год ня соз да ние кур сов се те во го обу
че ния по от дель ным пред ме там, раз де лам 
или те мам прог рам мы не об хо ди мо для ка
чест вен но го обес пе че ния учеб но го про цес
са уча щих ся не толь ко оч ной, но за оч ной 
фор мы обу че ни я, же ла ю щих по вы сить свой 
про фес си о наль ный уро вень, сме нить про
фес си ю

К на и бо лее перс пек тив ным мо де лям дис
тан ци он но го обу че ния от но сит ся «Ин тег ра
ция оч ных и дис тан ци он ных форм обу че
ни я», в си лу бо лее ши ро ко го ис поль зо ва ния 
обу че ния по ин ди ви ду аль ным прог рам мам, 
ко то рое очень вост ре бо ва но в кре дит номо
дуль ной тех но ло гии [4].

 Расс мот рим осо бен нос ти « Ме то ди ки пре
по да ва ния русс ко го язы ка» в рам ках дан
ной мо де ли. Мо дель дан но го се те во го кур
са бу дет вк лю чать: об щие све де ния о кур се 
(це ли, за да чи, об ще куль тур ные и про фес
си о наль ны е  ком пе тен ци и); ин фор ма ци
он но сп ра воч ные ма те ри а лы; прак ти чес кие 
ра бо ты, за да ния (ин ди ви ду аль ны е, груп по
вы е); конт роль ные за да ни я, тес ты; муль ти
ме дий ные элект рон ные учеб ни ки или учеб
ные по со би я, а так же ад ми нист ра тив ный 
блок (ре гист ра ция участ ни ков кур са, мо ни
то ринг их обу че ни я, лич ные де ла, пр.).

У чи ты вая спе ци фи ку пред ме та 
« Ме то ди ка пре по да ва ния русс ко го язы ка 
в шко ле», ко то рая сос то ит в его осо бой те
о ре ти коп рак ти чес кой нап рав лен нос ти, в 
ов ла де нии ме то ди чес кой тер ми но ло ги ей и 
про фес си о наль ны ми уме ни я ми: ана ли зи
ро вать прог рам му и учеб ник, вы яв лять 
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уро вень под го тов ки уча щих ся, ор га ни зо
вы вать оп рос и конт роль; пла ни ро вать 
учеб ную ра бо ту и ее ре зуль та ты, в со
от ветст вии с це ля ми и за да ча ми; сос
тав лять конс пек ты раз лич ных ти пов 
уро ков; знать и эф фек тив но ис поль зо
вать ме то ди чес кий инст ру мен та рий 
(ме то ды и при е мы учеб ной ра бо ты); вы
пол нять са мо конт роль, осу ществ лять 
зап ла ни ро ван но е, со вер шенст во вать 
ме то ди чес кое мас терст во; вно сить 
кор рек ти вы в свою де я тель ность; ана
ли зи ро вать чу жой опыт.

В рам ках се те во го кур са был раз ра бо
тан блок прак ти чес ких за ня тий для са мос
то я тель ной ра бо ты по те мам: « Русс кий язык 
как учеб ный пред мет», « Сов ре мен ные пе
да го ги чес кие тех но ло гии на уро ках русс
ко го язы ка», «Ор га ни за ция учеб но го про
цес са по русс ко му язы ку в шко ле», « Ви ды 
уро ков русс ко го язы ка», « Ме то ди ка изу че
ния раз де лов на у ки о язы ке», « Ме то ди ка 
изу че ния фо не тик», « Ме то ди ка изу че ния 
лек си ки», « Ме то ди ка изу че ния сло во об ра зо
ва ни я», « Ме то ди ка изу че ния мор фо ло ги и», 
« Ме то ди ка изу че ния син так си са», «О бу че ние 
раз лич ным ви дам ре че вой де я тель нос ти», 
« Ме то ди ка ор фог ра фи и», « Ме то ди ка пунк
ту а ци и», « Ви ды раз бо ра на уро ках русс ко го 
язы ка. Грам ма ти чес кое конст ру и ро ва ни е», 
« Нор мы оцен ки зна ний, уме ний и на вы ков 
уча щих ся. Клас си фи ка ция оши бок» [2].

 Се те вое обу че ние – не толь ко про цесс 
пе ре да чи ин фор ма ци и, но и ор га ни зо ван
ная по мощь обу ча ю щим ся в ве де нии сво ей 
учеб ной де я тель нос ти. Та кая ра бо та пре
дус мат ри ва ет чет кую пос ле до ва тель ность 
дейст вий, на чи ная с це ле по ла га ни я, пла ни
ро ва ния и мо ти ви ро ва ни я, за кан чи вая обес
пе че ни ем конт ро ля ре зуль та тов де я тель
нос ти и кор рек ти ров ки ее це лей и за дач. 
Ст рук ту ра прак ти чес ких от ве ча ет дан ной 
ло ги ке, по мо гая обу ча ю щим ся пос ле до ва
тель но ов ла де вать каж дым эле мен том бу
ду щей про фес си о наль ной де я тель нос ти и 
предс тав ля ет со бой сис те му за да ний для ин
ди ви ду аль ной и груп по вой са мос то я тель ной 
ра бо ты, нап рав лен ной на от ра бот ку ме то ди
чес ких по ня тий и при ме не ние зна ний в раз
лич ных, не ред ко ме ня ю щих ся ус ло ви ях.

С пе ци фи ка про вер ки ра бот обу ча ю щих ся 
в ус ло ви ях дис тан ци он ных тех но ло гий обу
че ния – предс тав ля ет со бой од ну из су щест
вен ных сос тав ля ю щих мо де ли мо ни то рин га 
ка чест ва об ра зо ва ни я. Конт роль уров ня зна
ний и сфор ми ро ван нос ти уме ний, обес пе чи
вая об рат ную связь в сис те ме «о бу ча е мый 
– пе да гог» вы пол ня ет в учеб ном про цес се 
конт ро ли ру ю щу ю, обу ча ю щу ю, ди аг нос ти
чес ку ю, вос пи та тель ну ю, мо ти ви ру ю щую и 
дру гие функ ци и. Для уп рав ле ния про цес сом 
обу че ния на раз лич ных эта пах, не об хо ди мо 
знать, как обу ча ю щи е ся восп ри ни ма ют и ус
ва и ва ют учеб ный ма те ри а ла.

 Комп ью тер ное тес ти ро ва ние в рам ках се
те во го кур са « Ме то ди ки пре по да ва ния русс
ко го язы ка в шко ле» пол ност ью ре а ли зу ет ся 
при про ве де нии конт роль ных ра бот, тес ти ро
ва ни я, конт ро ля над са мос то я тель ной ра бо
той (в ход ной, те ку щий, те ма ти чес кий).

Д ля те ку ще го конт ро ля в рам ках кур са 
раз ра бо та ны тес ты по сле ду ю щим те мам: 
«П ред мет и за да чи ме то ди ки пре по да ва
ния русс ко го язы ка», « Це ли и за да чи обу
че ния русс ко му язы ку в сов ре мен ной шко
ле», «С редст ва обу че ния русс ко му язы ку», 
«С редст ва наг ляд нос ти в обу че нии русс ко му 
язы ку», «Ор га ни за ция учеб но го про цес са по 
русс ко му язы ку», «И зу че ние раз де лов на у ки о 
язы ке», « Ме то ди ка ор фог ра фи и», « Ме то ди ка 
пунк ту а ци и», «О бо га ще ние сло вар но го за па
са уча щих ся», «О бу че ние раз лич ным ви дам 
ре че вой де я тель нос ти», « Раз ви тие связ ной 
ре чи», « Конт роль за ус во е ни ем зна ний уча
щих ся по русс ко му язы ку, фор ми ро ва ни ем 
язы ко вых и ре че вых уме ний и их оцен ка» [2].

О су ществ ляя конт роль, ис поль зу ют ся ос
нов ные фор мы тес то вых за да ний отк ры той 
фор мы, зак ры той, на со от ветст ви е, на ус та
нов ле ние пра виль ной пос ле до ва тель нос ти, 
нап ри мер:

 По оп ре де ле нию А. В. Те ку че ва ме то ди ка 
пре по да ва ния русс ко го язы ка – это на у ка: 

а)  о со дер жа нии обу че ния русс ко му 
язы ку;

б)  о прин ци пах, ме то дах и при е мах обу
че ния русс ко му ли те ра тур но му язы ку;

в)  о пу тях и ус ло ви ях ус во е ния уча щи
ми ся зна ний и на вы ков по русс ко му язы ку в 
шко ле;
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г)  о со дер жа ни и, прин ци пах, при е мах 
и ме то дах обу че ния русс ко му ли те ра тур но му 
язы ку, а так же о пу тях и ус ло ви ях ус во е ния 
уча щи ми ся зна ний и на вы ков по русс ко му 
язы ку в шко ле.

Оп ре де ли те суть учеб ноя зы ко вых уме
ний, ука зав пра виль ное со от ветст вие в ви де 
ком би на ций цифр и букв: 

о поз на ва тель ные учеб ноя зы ко вые уме
ния нап рав ле ны на...

к лас си фи ка ци он ные учеб ноя зы ко вые 
уме ния нап рав ле ны на.

 син те ти чес кие учеб ноя зы ко вые уме ния 
нап рав ле ны на.

а)  о бу че ние школь ни ков груп пи ров ке 
язы ко вых и ре че вых яв ле ний на оп ре де лен
ной ос но ве;

б)  о бу че ние школь ни ков пол но му раз
бо ру по оп ре де лен но му пла ну язы ко вых и 
ре че вых уме ний;

в)  уз на ва ние от дель ных яв ле ний язы

ка и ре чи.
Д ля про ве де ния ито го во го конт ро ля 

пред ла га ют ся ва ри ан ты конт роль ных ра бот, 
в ко то рых ин ди ви ду аль ный под ход ре а ли зо
ван за счет диф фе рен ци а ции со дер жа ния 
пред ъяв лен но го учеб но го ма те ри а ла и под
бо ра за да ний по уров ню слож нос ти.

 Вы во ды. Та ким об ра зом, в рам ках мо
де ли «Ин тег ра ция оч ной и дис тан ци он но
го форм обу че ни я» при раз ра бот ке кур са 
« Ме то ди ка пре по да ва ния русс ко го язы ка в 
шко ле» боль шую часть ма те ри а ла для са
мос то я тель ной ра бо ты в ви де прак ти чес ких 
за ня тий мож но пе ре нес ти на дис тан ци он
ные фор мы, вк лю чая и воз мож ные фор мы 
тес ти ро ва ния и конт ро ля, что поз во лит обу
ча ю щим ся оце нить на собст вен ном опы те 
про цесс транс фор ма ции по лу чен ных зна ний 
и сфор ми ро ван ных уме ний в го тов ность к 
ре а ли за ции сво ей про фес си о наль ной де я
тель нос ти.
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 Հոդ վա ծում քն նարկ ված է ռու սե րե նի ու սուց ման մե թո դի կայի դա սըն թա ցը ու սուց ման հե
ռա վար և առ կա մո դել նե րի ին տեգր ման շր ջա նակ նե րում:

INTEGRATIVE METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN SCHOOL
K. ASMARYAN

The article discusses the features of the course “methods of teaching Russian language at 
school” in the framework of the “Integrationtime and distance learning”.
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LANGUAGE LEARNING STYLES AND STRATEGIES
Introduction

Language learning styles and strategies are 
among the main factors that help determine 
how and how well our students learn a second 
or foreign language.

Our research paper reviews theory in the 
realm of language learning strategies and pro
vides implications for teaching. Language strat
egies are ‘operation employed by the learner to 
aid the storage and use of information taken 
by the learner to make learning easier, faster, 
more effective. People learn in different ways. 
Some learn through watching, some through 
listening, others learn through touching or 
movement. Understanding EFL/ESL learning 
styles helps the teacher bring more variety into 
the classroom. It is always a challenge to make 
the classroom environment more interesting. It 
is important for the teacher to be aware of the 
students’ learningstyle preferences, and of his 
or her own preferred way of instructing. Some 
researchers state that if the teacher’s instruc
tional style “matches” the student’s learning 
style, there is usually a productive learning en
vironment. The term “learning styles” speaks 
to the understanding that every student learns 
differently. Technically, an individual’s learning 
style refers to the preferential way in which 
the student absorbs, processes, comprehends 
and retains information. This notion of individ
ualized learning styles has gained widespread 
recognition in education theory and classroom 
management strategy. For years it has been 
proposed that the differences among people 
extend to the way they learn. 

Definitions. Style: “an individual’s natural, 
habitual and preferred ways of absorbing, pro
cessing, and retaining new information and 
skills” (Reid, 1995) 

Strategies: “activities consciously chosen 
by learners for the purpose of regulating their 
own language learning” (Griffiths, 2013)

Common features of language learning 
strategies

All language learning strategies are related 
to the features of control, goaldirectedness, 
autonomy. Goals are the engine that fires lan
guage learning action and provides the direc
tion for the action, examples of goals are to 
use English fluently and accurately in business, 
to order meals, to ask directions, etc. Using 
learning strategies does not instantly propel 
language learners to attain such goals. They 
are usually fulfilled by aiming for smaller short
term language goals. 

Learning strategies help learners become 
more autonomous. Autonomy requires con
scious control of one’s own learning processes. 

Language learning strategies
Learning strategies are operations, steps, 

plans, thoughts or behaviors that learners use 
to help themselves to acquire, retain, regain 
and use information. In other words, learning 
strategies are characterized as specific ac
tions that learners take to make their language 
learning “easier, faster, more enjoyable, more 
selfdirected, more effective and more trans
ferable to new situations.” Among the strategy 
taxonomies developed by varied researchers, I 
am particularly interested in the Strategy Inven
tory for Language Learning (SILL) which was 
developed by Oxford in 1990 for its importance 
as an effective tool to determine the strategies 
that a learner uses in learning English. Oxford 
separates language learning strategies into two 
general classes: direct strategies and indirect 
strategies. These two classes are divided into 
six groups: memory, cognitive, compensation, 
affective and social strategies.

Memory strategies used for information 
storage and retention included in four sets: 
creating mental linkages, applying images and 
sounds, reviewing well and employing actions. 
These strategies helps learners remember 
what they have learned better by putting them 
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together in a logical order, retain and retrieve 
them by associating them with images and 
sounds and act them out if it is possible. At 
the early stage of the language learning or for 
the learners who are young children, memory 
strategies are applied most frequently to learn 
vocabulary.

Cognitive strategies used for analyzing, 
classifying and combining new information with 
the learners’ prior knowledge comprise of four 
sets: Practicing, receiving and sending messag
es strategies, reasoning and creating structure 
for input and output. Learners employ these 
strategies as tools to achieve the target lan
guage by repeating verbally or in words to get 
new information, to complete a complex task 
needing a lot of thinking like reading compre
hension which is closely related to the learners’ 
prior knowledge, to summarize and restruc
ture the target language in useful forms. 

Compensation strategies used for reducing 
the effects of lacking knowledge of the target 
language included in two sets: guessing intel
ligently and overcoming limitations in speak
ing and writing. The learners’ insufficiency of 
vocabulary and grammar can be overcome by 
guessing, using gestures, adjusting the mes
sage.... Indirect Strategies used for general 

management of learning can be used in com
bination with Direct Strategies to regulate the 
learning.

Affective strategies used for controlling 
learners’ emotions, attitudes and motivations. 
They fall into four sets: lowering your anxiety, 
encouraging yourself and taking your emotion
al temperature. The learners have both positive 
and negative feelings that may slow down or 
speed up their learning process. The strategies 
help them to control their negative feelings to 
overcome difficulty, selfencourage to have en
gaged fully in learning the language and com
mand themselves by sharing their feelings in 
different ways.

Social strategies used for cooperating 
with others in learning. These strategies con
tain three sets: asking questions, cooperating 
with others, empathizing with others. Asking 
question is the most useful way to get infor
mation and its meaning. Learning language 
occurs mostly in communicating with others. 
So cooperation gives learners the best chance 
to get involved in the learning environment to 
learn the language.1

1  TEXT 1. LANGUAGE LEARNING STRATEGIES SYSTEM 
OF REBECCA OXFORD
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Classification of the learning style 
preferences

A person’s learning style can be classified 
as follows:

• Visual learners those who learn pri
marily with their eyes;

• Auditory learners those who learn 
best through listening;

• Kinesthetic learners those who learn 
best through movement.

Visual Learners prefer the use of images, 
maps and graphic organizers to access and un
derstand new information.

Auditory Learners learn with their ears. 
When they have to remember something they 
think about where and how they heard about it. 
They understand new content through listen
ing and speaking in situations. The following 
resources should be provided: lectures, discus
sions, records, CDs, radio, TV, computer, etc. 
Auditory learners are good at role plays and 
discussions.

Kinesthetic/Tactile Learners need to 
be physically involved in the learning pro
cess. They understand better when things are 
demonstrated, when teachers use actions and 
gestures. Such students are practical, and 
they like to be “handson”. They are good at 
drama activities, games, role plays. They get 
bored quickly if they are not actively involved. 
These type of learners prefer to learn through 
touching objects or modeling something. They 
are good at working with tools. For these stu
dents teachers should have manipulative and 
three – dimensional materials that are touch
able. The students should be allowed to plan, 
demonstrate and perform written graphic and/
or computer recorded information.

Read and write learners: students with a 
strong reading/writing preference learn best 

through words. These students may present 
themselves as copious note takers and are able 
to translate abstract concepts into words and 
essays. 

How to identify students’ learning styles?
Learning is more productive when teachers 

take learning styles into account. So how can 
teachers identify the students’ learning styles? 
There are several methods which help both 
trainers and trainees get information regarding 
learners’ styles. They are called learningstyle 
inventories. 

Classroom activities
Now we want to speak about some class

room activities. Here is an example of a class
room activity which will help me and my stu
dents find out their learning style preferences. 
As usual we practice it at the beginning of the 
new school year. Students are divided into four 
groups. They are to answer the following ques
tions:

• How do you learn new words?
• How do you remember them?
• Read words aloud and associate the 

sound with words which have similar sounds. 
• Look at the word in context. (vis.)
• Define part of speech and see if this is 

changeable. (vis.)
• Keep a vocabulary notebook. (vis. / 

tact.)
• Use dictionaries. (vis.)
• Listen to songs. (aud.)
• Draw illustrations. (vis. / tact.) 
Then we ask them to choose answers from 

the following suggestions. The students can 
also brainstorm and write their own answers. 

BRAINSTORMING: Think about the way 
you learn new words. Write your ideas into the 
thought bubbles. 
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Discussion: After the brainstorming we 
ask our students to share their answers with 
the class. They can then be divided into four 
groups, including auditory, visual, kinesthetic, 
and combined learning types. Each group dis
cusses learning techniques for their particular 
style and share preferences with the class.

After determining our student’s preference 
our students and we know that learning needs 
have to be taken into account to provide maxi
mum effectiveness.

There is no doubt about the importance 
of having a sense of one’s own preferred lan
guage learning style when deciding how to 
learn a language. Whilst there is clearly some 
truth in the assertion that different people can 
have different learning styles and we have to 
pay attention to that in deciding what is the best 
way to learn (or teach), there is a lot more to 
this issue than meets the eye and that is what 
I want to spend a bit of time looking at here. I 
have decided to do this as we have seen learn
ing styles sometimes confused with learning 
strategies and this has created beliefs that are 
not helpful to improving one’s own learning. 
 Some learners can be heard to say that, “we 
prefer learning languages through translation 
or through reading and writing”. We would 
suggest though that these are learning strat
egies, not learning styles. They are strategies 
which people have become used to because 
that is how they were taught in school, for ex
ample. Do something often enough and it can 
become comfortable even though it might not 
be so effective or even a match for the learning 
style best suited to you. These habits then start 
to form the basis of our beliefs. The two, habits 
and beliefs, can become a powerful cocktail to 
keep us wedded to what we are used to doing, 
preventing us exploring other ways that may 
indeed be more effective1.

The habits of learning, where the learner, 
for example, feels that the only way they can 
learn a new word is to translate it or look it 
up in a dictionary, are strategies we have got 
used to. There are in fact many of these kinds 
of strategies of learning we have accumulated 
some of which I have looked at in these pag

1  Language Learning Strategies: An Update. ERIC Digest.

es. Now, I would like to look at another one 
of them, one that many people these days feel 
strongly connected to and that is the need that 
to write or read what is being learned. There 
is of course no trouble with this medium being 
used and it is something that can support our 
learning. However at times, like anything that is 
taken to excess it can cause problems.

There are of course the few people who can 
learn languages just by reading, but don’t be 
confused by that. The vast majority of people 
can’t. The few who can have just made some ad
justments to how they learn that have enabled 
them to do it, but if others tried it, they would 
be most probably doomed to failure or a long 
hard road, most probably prompting them to 
give it away. I am not saying reading can’t help, 
it certainly can help your language learning, of 
that there is no doubt. This way of learning lan
guages is clearly a preferred learning strategy, 
which some people use but it has nothing to do 
with our innate learning styles. The important 
take away is to seek to find ways of learning 
that you enjoy AND produce results for you, 
even if they go a little against the grain! 

Conclusion
Most of the studies on language learning 

styles and strategies in recent decades have 
stated that learning styles effect the selection 
of language learning strategies the learners 
apply to their language learning. In the other 
hand, research also indicates that the levels of 
success and proficiency the learners reach and 
the frequency of learning strategy use of the 
learners increase accordingly. These findings 
are vitally important to language teachers who 
play a very significant role in part of the suc
cesses that their students may enjoy or part of 
the failure that their students’ learning may end 
in. Learning about the difference of language 
learning strategy use between the successful, 
high proficiency learners and unsuccessful, 
low proficiency learners is necessary to teach
ers so that they can adapt their teaching styles 
to match their students’ learning styles, train 
their students the language learning strategies 
that the successful, high proficiency students 
utilize in their learning to help them to enhance 
their learning’s effectiveness in the ways that 
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the “good language learner” does.
• By recognizing and understanding our 

students’ learning styles, we can use techniques 
better suited to our learners. This will improve 
the speed and quality of their learning.

• We realize that we should be sensitive to 
our students’ feelings and needs.

• While planning lessons we take into ac
count our students’ learning styles and try to 
enhance their learning strategies for their suc
cessful learning.

It’s time for us, teachers to seek a way to 
teach English so that our students can commu
nicate effectively.
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Լ. ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ, Կ. ԴԻ ԼԱՔՅԱՆ

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում լեզ վի ու սուց ման ոճե րի և ռազ մա վա րու թյուն նե
րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի մեծ մա սը հա վաս տել է, որ դրանք ազ դում են լեզ վի ու սուց ման 
վրա, մյուս կող մից էլ հա մա պա տաս խա նա բար աճում է վե րոն շյալ ռազ մա վա րու թյան կի
րա ռու մը: Լե զու նե րի ու սուց ման ռազ մա վա րու թյա նը տի րա պե տե լը ան հրա ժեշտ է ու սու ցիչ
նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու իրենց և իրենց աշա կերտ նե րի ու սում նա ռու թյան ոճե րը՝ 
ու սու ցա նե լով աշա կերտ նե րին բարձր որա կա վո րում ու նե ցող ու սա նող նե րի: 

• Ճա նա չե լով և հաս կա նա լով մեր աշա կերտ նե րի ու սում նա ռու թյան ոճե րը՝ մենք կա րող 
ենք օգ տա գոր ծել մեր սո վո րող նե րին ավե լի հար մար տեխ նի կան: Սա կբա րե լա վի ուս ման 
արա գու թյունն ու որա կը:

• Դա սա վան դե լու ժա մա նակ հաշ վի ենք առ նում մեր աշա կերտ նե րի ու սուց ման ոճե րը և 
փոր ձում ենք իրենց ու սում նա ռու թյան ռազ մա վա րու թյու նը բարձ րաց նել հա ջող ված ու սուց
ման հա մար:

С ТИ ЛИ И СТ РА ТЕ ГИИ ИЗУ ЧЕ НИЯ ЯЗЫ КА
Л. ГРИ ГО РЯН, К. ДИ ЛА КЯН

В пос лед ние де ся ти ле тия боль шинст во исс ле до ва ний сти лей и ст ра те гий изу че ния язы ка 
до ка за ли, что они вли я ют на пре по да ва ние язы ка, а с дру гой  на уве ли че ние ис поль зо ва ния 
вы ше у по мя ну той ст ра те ги и. Этот вы вод осо бен но ва жен для учи те лей как за лог ус пе ха или 
на о бо рот. 

• Приз на вая и по ни мая сти ли обу че ния на ших сту ден тов, мы мо жем ис поль зо вать бо лее 
удоб ные ме то дыд ля на ших уче ни ков . Это улуч шит ско рость и ка чест во обу че ни я.

• Мы по ни ма ем, что мы долж ны быть ос то рож ны ми с эмо ци я ми и пот реб нос тя ми на ших 
уче ни ков.
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LILIT YEGHYAN 

NEW METHODS OF TEACHING ENGLISH

Learning a foreign language is a difficult 
process requiring great effort, time and com
mitment on the part of man, so very often the 
initial interest and desire to study it can disap
pear, giving way to the need, if any, especial
ly among students. Therefore, a teacher must 
constantly look for ways and various means to 
save this interest to support. The use of gaming 
technology in the classroom is very important 
in the learning process foreign languages. To
day, we would like to consider one of variants of 
the game in the classroom – crossword. Obser
vation of training process showed that students 
at the initial stage of learning liked to perform 
tasks in electronic form. So we introduced in 
educational process of electronic crosswords 
containing the elements of entertainment and 
excitement. So we solved several important fol
lowing tasks: 

 The development of interest in the sub
ject, increasing knowledge, improving skills 
and abilities; 

 The task of organizing the free time of 
students for their overall development, so as 
crosswords can be transferred and during ex
tracurricular activities. 

We set ourselves the following methodolog
ical objectives: promote the study of language 
based on those passed, broadening the hori
zons of students, the development of memory, 
intelligence and independence. Crosswords 
can be used at different stages of the lesson to 
ensure students’ knowledge, repetition of the 
material. Crossword puzzles in a foreign lan
guage are an excellent means of training men
tal abilities. After all, when the student answers 
to the question it encourages his brain to work 
remembering the correct word. And in order 
to guess the correct word, he needs to under
stand what was going on, and the job, but it 
requires from a good vocabulary.

The actuality of this problem is the diffi
culties of teaching and learning English vocab
ulary. Learning a foreign language is not easy 
to do. While we are learning language, it means 

that we are learning to listen, speak, read, and 
write. To learn such those skills, we also need 
to learn its component including grammar, vo
cabulary, pronunciation, and spelling. As we 
know spelling system in English is not consis
tent, so it has to be taught since whenever we 
come across a word we have not written be
fore, we usually make a guess unless the spell
ing confirms regular phonic rules. Even though 
a guess is admittedly helped by all sorts of lin
guistic clues, it may be wrong. 

The first “wordcross” in the United States 
was published in the New York World in 1913, 
although similar puzzles have been around in 
different forms since Egyptian times. In 19th 
century England, they were aimed mostly at a 
juvenile audience, and did not become a craze 
for adults until Simon and Schuster printed the 
first book of them in the US in the 1920’s, when 
they then took on the familiar name “cross
words.” The puzzle’s popularity continued to 
build throughout the rest of the twentieth cen
tury. Today, most daily newspapers include a 
crossword puzzle as well as many magazines. In 
fact, magazine racks usually include a number 
of magazines and books containing only cross
word puzzles [1]. 

First of all, crossword solving involves sev
eral useful skills including vocabulary, reason
ing, spelling, and word attack skills. To solve 
any crossword puzzle, a person must be able 
to identify and understand the terms being 
used. This often involves acquiring new vocab
ulary or terminology. It can also involve mak
ing differentiations between similar words or 
phrases. Correctly deciphering a crossword 
also requires exact spelling, which for students 
may mean practicing dictionary skills. Other 
important skills required for completing these 
puzzles include making inferences, evaluating 
choices, and drawing conclusions. Another 
benefit of using crossword puzzles in the class
room is that they are associated with recreation, 
and can be less intimidating for students as re
view tools. Students who might normally balk 
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at practice tests, flashcards, or review sessions 
with the teacher find puzzle solving to be much 
less threatening and more like game play. Puz
zle solving is a much more active type of learn
ing, and will engage students with the material 
more than passive types of review techniques 
do. Crossword puzzles also have the advantage 
of appealing to different learning styles. 

Visual learners often have strong puz
zlesolving skills, and feel great satisfaction 
when they complete one. Auditory learners 
enjoy stepbystep reasoning, so they also ben
efit from the sequential steps of completing 
a crossword. Even kinesthetic learners enjoy 
the multitask strategies required to solve a 
crossword. Finally, crossword puzzles have the 
benefit of being customizable to study con
tent. Puzzle creation software and websites 
are abundant, and easy to use, so teachers can 
create curriculumspecific crosswords with lit
tle trouble. Whether you are studying Abraham 
Lincoln, geometry terms, or the water cycle, a 
crossword puzzle with subjectspecific vocab
ulary can be created with ease and in a short 
amount of time. Crossword puzzles have en
dured as a favorite national pastime because 
they are appealing to all ages, they can be 
completed in a rather brief period of time, and 
solving them provides a sense of accomplish
ment. For all these reasons, crosswords make 
a terrific educational tool, and teachers and 
homeschoolers will probably continue to use 
them for many years to come [1]. 

The use of crossword at the lesson has the 
following objectives: 

• Motivation. The task of any teacher is to 
create interest and desire for the study of lan
guage. Most of them at the beginning stage of 
learning there is a high motivation for learning 
language because they are interested in every
thing new and unknown. They eagerly begin to 
study, want to learn to read, write and speak. 
Their interest largely depends on the success 
in the study and interest, therefore, special at
tention should be paid to play activities in the 
classroom, which will evoke positive emotions 
and engage the student. One of the versions of 
the game at the lesson is a crossword puzzle. 
The solution of the colorful, illustrated cross
word puzzles will not leave indifferent student, 

and will interest him. Crossword puzzles will 
help to diversify the lesson more effective and 
attractive for the student. In addition, in the 
case of successful solving, the student develops 
selfesteem and a desire to continue. 

• Organization of the lesson. Although 
the students are able to perceive and assimilate 
a huge amount of material, do not expect the 
student’s full concentration during the whole 
lesson, because after a while, his attention is 
scattered, and the material ceases to absorb, if 
not to captivate a child of any interesting tasks. 
A crossword puzzle can help to create the nec
essary atmosphere, focused and aimed at the 
learning process. 

Crossword puzzles are especially help
ful with vocabulary retention for any subject. 
Therefore, crossword puzzles can also be use
ful with ELL/ESL students as they try to retain 
new words in a different language. Providing 
definitions in the crossword puzzle format 
challenges students to explore past experienc
es, recall recently learned information, and 
manipulate vocabularies to find the right word. 
The process of filling in a crossword puzzle en
courages independence, creativity, and active 
engagement [2]. 

Crossword puzzles in the classroom can be 
used as: 

1. Check. Crosswords can be a great way 
to test the studied material, whether grammar 
(grammar crossword puzzles) or vocabulary 
(thematic crosswords), which helps to evaluate 
the knowledge of the student and the assimilat
ed material to them. 

2. Award. One of the most popular ways of 
organizing a lesson is its division into two parts. 
The first part is the basis of the lesson is aimed 
at studying a new topic, followed by a game 
aimed at the consolidation of the new material, 
which is usually called “reward” for the work in 
the first part of the lesson. Solving a crossword 
puzzle is one of the best “awards.” 

3. Homework. Teachers still continue to 
argue on the subject of whether to give the 
homework. There is one most important con
dition for such a domestic task must be inter
esting to the student. Compiling a crossword 
for many children, can be one of these tasks: 
creative and fun, where they can express them
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selves. The end of the study surrounds the top
ic, which was given a lot of new concepts – the 
most appropriate time for such work. And of 
course we should not forget the promotion, an
nouncing the author of the best crossword and 
offer to solve the crossword puzzle on speed.

Training. Lessons with crossword puzzles 
are useful because they can be used to rein
force learning, to greatly expand the vocabu
lary, develop spelling skills. Furthermore, the 
crossword puzzles in the classroom is the up
dating and consolidation of knowledge, drawing 
attention to the material, intellectual exercises 
in an entertaining way, they train visual mem
ory and activate mental activity of the student. 

When designing a crossword puzzle we rec
ommend paying attention to these important 
stages: 

 What will be the purpose of the proj
ectcrossword puzzle (to test knowledge on the 
subject at students of the other group class
es: final/intermediate; to create an app for the 
textbook, for use as didactic material, etc.); 

 How to organize the work on the creation 
of the crossword puzzle (individually, in pairs, 
in groups, joint); 

 If required, define the functional role of 
the students: “grammarian”, “linguist”, “trans
lator”, “editor”, “designer”, “correction”, etc. 

 What is the duration of work on the proj
ect; 

 What is the plan of action for compiling a 
crossword puzzle; 

 What tools will be needed (textbook, dic
tionary, the linguistic dictionary, encyclopedia, 
Internet resources, etc.); 

 What criteria should be considered when 
evaluating projecta crossword puzzle, etc. 

Planning for the compilation of a crossword 
puzzle the teacher must pay attention to the 
following: 

 To determine the purpose of compilation 
of the crossword puzzle. 

 To see and examine the grammatical mate
rial on the topic in the textbook. 

 To select the type of crossword puzzle. 
 To consider the components of the cross

word puzzle. 
 To study additional material on the topic. 
 Consider the judging criteria. 

 Make a list of words separated by direc
tions. 

 To write a text of crossword puzzle. 
 To check the spelling of text, the line num

bering. 
 Analyze the crossword under the assess

ment criteria. 
 To make the finished crossword. 
 Consider the protection of the project of a 

crossword puzzle. 
We recommend these websites where both 

teachers and students can make more sophis
ticated online crossword puzzles that would be 
useful for language development [3]: 

• ITESLJ http://iteslj.org Lots of interactive 
crosswords for ESL students at six levels, start
ing from easy. Created by Charles Kelly of The 
Internet TESL Journal. 

• ESOL Courses Blog http://www.esol
courses.com Lots an`d lots of interactive cross
words  Theme based. Great for elementary 
level students. 

• Puzzle Maker http://puzzlemaker.discov
eryeducation.com Free crossword puzzle mak
er and other puzzles. 

• ManyThings.org http://www.manythings.
org/cs/ Lots of online crosswords on verbs, op
posites and Voice of America Special English 
words. Requires JavaScript. 

• Vocabulary.co.il http://vocabulary.co.il/
games2/crosswords/index.php 53 online cross
word puzzles for PreIntermediate (plus) learn
ers on a range of topics. Some require javas
cript to play. 

• ESL Flow http://www.eslflow.com Print
able crosswords in PDF. 

• BBC World Service Learning English 
http://www.bbc.co.uk Online crossword puz
zles. Most are quite challenging, and suitable 
for Intermediate learners upwards. New cross
words are added fortnightly. 

• ESL Galaxy.com http://www.eslgalaxy.
com Dozens of themebased crosswords in pdf 
format  ready to print. 

• PrintActivities.com http://www.printac
tivities.com Hundreds of printable puzzles: 
“These printable crossword puzzles are small 
and easy enough for kids and beginner level 
crossword puzzle enthusiasts.” 

• ABC Teach http://abcteach.com Lots 
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and lots of colourful PDF crosswords for kids. 
Great for ESL students. 

• ESL Civics.com http://www.elcivics.com 
Crossword puzzles with a largely American 
theme. There’s a puzzle for every U.S. state. 
Others on holidays and American life. All in pdf 
format. 

• ESL Activities.com http://www.eslactivi
ties.com Online Crossword maker. 

• Puzzle Choice.com http://www.puz
zlechoice.com “Printable crossword puzzles 
and solutions. Choose from different cross
word styles: AlphaCross, CrossWise, Mys
teryWord, WordFit.” 

• Crossword Helper http://casr.adelaide.
edu.au Enter the known letters of an unknown 
word and use a full stop / period for each un
known letter to find the word you need. This is 
also great for noncrossword lexical dilemmas. 

• WESLI English Online Crosswords 

http://www.english.wesli.com Requires JavaS
cript and can take a while to load, but this site 
has a good selection of crosswords, with puz
zles for Beginner, Intermediate and Advanced 
learners. 

Conclusion 
The paper has also highlighted the benefits 

of crossword puzzles as a method of vocabu
lary instruction. Despite the fact that cross
word puzzles require a lot of time to prepare, 
the benefits accrued from the method are pro
found. The finding in this study implies that 
teachers of languages should utilize crossword 
puzzles in their language classrooms for max
imum fun and effective acquisition of vocab
ulary. This will create a good learning atmo
sphere for learners and this in turn will help 
in the improvement of learners’ performance 
in English [4].
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НО ВЫЕ МЕ ТО ДЫ ОБУ ЧЕ НИЯ АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА
Л. ЕГЯН

Дан ная стат ья пос вя ща ет ся воп ро сам при ме не ния кросс вор дов в обу че нии лек си ке 
анг лийс ко го язы ка. Су щест ву ют раз лич ные ти пы кросс вор дов, ко то рые вк лю ча ют в 
се бя за гад ки, но вую лек си ку, пе рес каз си ту а ци и, ре ше ния проб ле мы и т. д. Про цесс про ек
ти ро ва ния кросс вор дов  это уси ли я, ко то рые не тре бу ют боль ших на вы ков, и для это го 
су щест ву ют мно го чис лен ные шаб ло ны. В дан ной стат ье ре ко мен ду ют ся раз лич ные веб
сай ты для сос тав ле ния кросс вор дов, и де ла ет ся вы вод, что ис поль зо ва ние кросс вор дов 
по мо га ет уча щим ся рас ши рить сло вар ный за пас и уг лу бить ус во е ния анг лийс кой лек си ки. 
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ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ՄԱ ՍԻՆ
Լ. ԵՂՅԱՆ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է խաչ բա ռե րի կի րառ ման խն դիր նե րը ան գլե րե նի բա ռա գի
տու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: Գո յու թյուն ու նեն խաչ բա ռե րի մի շարք տե սակ ներ, 
որոնք նե րա ռում են իրենց մեջ ինչ պես հա նե լուկ ներ, այն պես էլ նոր բա ռեր, իրա վի ճակ նե րի 
վե րա պատ մում, առա ջադ րանք նե րի լու ծում և այլն: Խաչ բա ռե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցը չի 
պա հան ջում մեծ հմ տու թյուն ներ, և դրա հա մար այ սօր գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ նա խա
տի պեր: 

Այս հոդ վա ծում երաշ խա վոր վում են տար բեր վեբ կայ քեր խաչ բա ռե րի մշակ ման հա մար, 
և վեր լուծ ված է, թե ինչ պես են խաչ բա ռե րը օգ նում սո վո րող նե րին բա րե լա վե լու բա ռա րա
նային պա շա րը և խո րաց նում ան գլե րե նի բա ռա գի տու թյու նը:
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MELANYA HAKOBYAN 

PICULIARITIES OF TEACHING ENGLISH VOCABULARY
Vocabulary is an important part of teaching 

English, it is obviously proved that vocabulary 
ensures a successful start for personal knowl
edge. English language learners are involved 
with English vocabulary every day in the real 
world through movies, media, and daily life. 
A student’s vocabulary grows over time and 
compiling vocabulary lists from resources like 
books or other texts and materials is a great 
way to strengthen vocabulary1.

This research paper is directed to the role 
of vocabulary for the progress in teaching and 
learning foreign languages, to find out the ap
propriate and effective principles and methods 
for teaching vocabulary, to illustrate the theo
retical support of the importance of teaching 
vocabulary, to use techniques of teaching vo
cabulary on the lessons, and finally to enlarge 
own knowledge of teaching. 

The basic reason for learning foreign 
languages that all people have in common is 
communication, which requires the ability to 
understand each other. Vocabulary is one of 
the most important components of learning a 
foreign language. Knowing a word is the key 
to understanding and being understood. To 
acquire a good skill of communication in a 
foreign language it is necessary to be famil
iar not only with the vocabulary (single words 
and their meanings, collocations, phrases and 
phrasal verbs) but also with language struc
tures and strategies for using them in the 
right context according to concrete situations. 
Here are some quotes on the power of words.

1. “Be careful with your words. Once they 
are said, they can be only forgiven, not forgot
ten.” Unknown

2. “Raise your words, not your voice. It is 
rain that grows flowers, not thunder.” Rumi

3. “...But the human tongue is a beast that 
few can master. It strains constantly to break 
out of its cage, and if it is not tamed, it will run 

1  https://www.elc.edu/englishcourses/englishteach
ingmethods/

wild and cause you grief.” Unknown
4. “One kind word can change someone’s 

entire day.” Unknown
5. “Handle them carefully, for words have 

more power than atom bombs.” Pearl Stra
chan Hurd

6. “Words have energy and power with the 
ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to 
harm, to humiliate, and to humble.” Yehuda 
Berg

7. “Don’t ever diminish the power of words. 
Words move hearts and hearts move limbs.” 
Hamza Yusuf

8. “Words are seeds that do more than blow 
around. They land in our hearts and not the 
ground. Be careful what you plant and careful 
what you say. You might have to eat what you 
planted one day.” Unknown

9. “Good words are worth much, and cost 
little.” George Herbert

10. “Your words have power. Speak words 
that are kind, loving, positive, uplifting, en
couraging, and lifegiving.” Unknown

11. “No matter what anybody tells you, 
words and ideas can change the world.” John 
Keating

12. “Speech has power. Words do not fade. 
What starts out as a sound, ends in a deed.” 
Abraham Joshua Herschel2. 

Vocabulary is not a developmental skill 
that can ever be seen as fully mastered. The 
elaboration of vocabulary is something that 
extends across a lifetime. The acquisition of 
vocabulary is essential for successful language 
use because, without an extensive vocabulary, 
it is meaningless to use the structures we have 
learned for comprehensible communication. 
The process of assimilating vocabulary is not 
as easy as it seems. Knowing a word includes a 
wide set of its features such as form, pronunci
ation, spelling, meaning and use.

The next consideration of vocabulary in re
search and practice is that individuals have var

2  https://www.inc.com/petereconomy/26brilliantquotes
onthesuperpowerofwords.html
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ious types of vocabulary that they use for dif
ferent purposes. Failure to distinguish among 
the different kinds of vocabulary can lead to 
confusion and disagreement about instruction
al implications. All the vocabulary that should 
be practically acquired by pupils in order to 
provide their productive and receptive perfor
mance is called real. No matter how extended 
the real vocabulary is, it could not be enough 
for unimpeded reading and speaking, as there 
are always words which you do not know. The 
extension of potential vocabulary helps to rec
ognize and understand vocabulary units which 
are met at first but could be easily comprehend
ed. In order to teach pupils to guess potentially 
known words, certain methods and approaches 
are used. Among them are understanding of 
derivative and compound words, exploration 
prefixes and suffixes, understanding of un
known meanings of polysemantic (words that 
have many and different meanings) words, ac
quisition of vocabulary through context. 

All these approaches are used in vocabulary 
learning strategies and methods of vocabulary 
acquisition. Foreign language learners may use 
different strategies to acquire the target lan
guage word knowledge, but all of them require 
a good memory, as memorization is essential 
for vocabulary learning. If words cannot be 
remembered, few are likely to be produced 
properly.

It is a teacher’s job to make sure that 
students learn and understand this vocabu
lary. Teachers can reinforce new vocabulary 
through a number of comprehension exercises 
of any unfamiliar words. These exercises may 
also assist students with the learning and re
tention of these new words, by using teaching 
techniques such as vocabulary exercises, word 
searches, quizzes, and games1. New vocabulary 
is one of the basic building blocks in students’ 
learning. Students must learn thousands of 
words that speakers of English use. Teachers 
should put much thought into how to intro
duce new words? Learning long laundry lists of 
words can be very tedious for students. Teach
ing process should always be fun, where the 
students acquire the teaching material quick
1  https://www.elc.edu/englishcourses/englishteach
ingmethods/

ly. On the other hand, introducing words in 
students’ native language and then translating 
them into English or vice versa is not very ef
fective, either. The teacher has to start training 
them to think in English right from the start. 
To effectively acquire new vocabulary, students 
must go through four essential stages:

• firstly, they notice a new word with 
help

• secondly, they recognize the word at 
first with help

• then later on their own
• and lastly, they are able to both recog

nize and produce the word.
It is essential that the teacher makes use 

of activities that target each of these stages; 
more often than not, we make the mistake of 
merely introducing new vocabulary, and we 
don’t give students the opportunity to put these 
new words to use2. 

After students have seen or heard a new 
lexical item for the first time, they will need 
opportunities to become more familiar with it, 
to practice recognizing, manipulating and us
ing it. Exercises include matching pictures to 
lexical items; matching parts of lexical items to 
other parts; matching lexical items to others, 
e.g. collocations, synonyms, opposites; using 
prefixes and suffixes to build new lexical items 
from given words; classifying items into lists; 
using given lexical items to complete a specif
ic task; filling in crosswords, grids, diagrams; 
filling in gaps in sentences; memory games. To 
sum up, a good vocabulary exercise focuses on 
useful words, preferably high frequency words 
that have already been met before; focuses on a 
useful aspect of learning burden; gets learners 
to meet or use the word in ways that establish 
new mental connections for the word; involves 
the learners in actively searching for and evalu
ating the target words in the exercise; does not 
bring related unknown or partly known words 
together.

There are some great ways to teach English 
vocabulary, outlined for each of the stages of 
vocabulary acquisition and there are lots of 
ways in which the teacher can effectively intro
duce new vocabulary and not have to resort to 

2  Teaching English Vocabulary BY CLAUDIA PESCE 
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translation. Here are some useful suggestions1:
Pointing
The teacher shows students illustrations 

or flashcards and points to the items they wish 
to teach. The teacher can also use posters, 
Power Point presentations, or different types 
of computer software where illustrations are 
presented in electronic format. Google Imag
es is a real lifesaver! Pointing works best with 
nouns which include food, clothes, animals, 
professions, sports, classroom objects, office 
supplies, etc… but also colors, actions, and any 
adjective that can be clearly illustrated (like 
facial expressions, for example to teach feel
ings). The main advantage of pointing is that 
words may be introduced in blocks, and you 
may easily and effectively introduce several in 
one lesson. Works well with visual students. Try 
to use real objects whenever possible, or even 
sounds, smells and tastes. Appeal to all your 
students’ senses. 

Substitution
This technique can be used with students 

of all levels and works best with concepts and 
ideas that can’t be easily seen or touched, like 
abstracts, or anything that is not a real object. 
There are different ways to use substitution:

Synonyms – You substitute one word stu
dents are familiar with for another new one. 
When you call someone, do you sometimes 
have to wait? You have to hold. Do trains usu
ally run on time? They are on schedule.

Antonyms – You substitute one word they 
are familiar with for its opposite. Is a Ferrari 
a cheap car? (No) It’s an expensive car.

Substitution works very well with phrasal 
verbs, which usually have a oneword equiv
alent: Do you put off going to the dentist? 
You postpone seeing your dentist.

However, teachers should be careful when 
using words that are not exact synonyms or 
antonyms. We should remember that the con
notation may be different in some cases.

Naming
This technique is similar to substitution, but 

in this case, you set a scene or situation and 
then substitute it with a new word or phrase, 
thus effectively naming the scene.
1  https://busyteacher.org/41975bestwaystointroduce
newvocabulary.html

o Do you usually eat pancakes, eggs, 
and bacon for breakfast? (No) So, you have 
a light breakfast.

o The hotel accepted too many reserva
tions. The hotel is overbooked.

o The steak I ordered last night was 
not cooked enough. It was undercooked/rare/
bloody.

Miming and Total Physical Response
This technique works great with kines

thetic learners, namely those who learn best 
by moving their bodies. Most teachers believe 
that miming works best with children, particu
larly when it comes to exaggerating emotions 
and facial expressions, but adults may also en
joy miming.

Most teachers are also aware of the advan
tages of Total Physical Response in the class
room. TPR works well with parts of the body 
(I’m touching my nose! Touch your nose!), ac
tions (I’m walking to the door), and the imper
ative mood or commands (Sit down! Stand up!)

The main advantage in miming and TPR is 
that you can get students physically engaged in 
the lesson. It gets them out of their seats and 
shakes things up. 

Realia
The use of realia, or reallife objects in the 

ESL classroom can make a huge difference in 
student learning. It engages them and moti
vates them to learn. It’s fun and sets a more 
natural learning environment. Some realia you 
may use to introduce new vocabulary includes:

o Maps
o Tea sets, dishes, and utensils
o Clothes
o Toy planes, trains, cars, animals, fur

niture, etc…
o Family photos
o Holiday items (pumpkin, Easter eggs, 

Halloween or Christmas decorations)
o Plastic fruits and vegetables
Here’s another case where realia will help 

to teach new adjectives; the use of real life 
objects is wonderful for words like “soft” and 
“rough”, adjectives that may take precious 
minutes of class time to explain. For more ad
vanced adjectives, like “stunning”, “gorgeous”, 
“spectacular”, “huge”, or “immense”, bring in 
photos of famous sights from around the world 
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like the Louvre, Egyptian pyramids, the Eiffel 
Tower, etc…then use these new adjectives to 
describe these places in ways that clearly illus
trate their meaning

A student needs to encounter a new 
word 10 to 16 times to effectively “learn” 
it according to recent research. It’s better 
to teach vocabulary in context, in other words, 
teach highly descriptive adjectives when the 
lesson is about travel, or clothes and accesso
ries when talking about shopping. Never teach 
a list of words just because, or students won’t 
have a chance to practice this new vocabulary. 
It is also important to remember the difference 
between recognizing and producing words: to 
practice recognition the words have to be sup
plied by teacher; then students use them to fill 
in blanks or match them. For students to effec
tively and accurately produce vocabulary, they 
have to spontaneously recall the words. And 
accordingly grammar tasks is to be stressed.

It is widelyknown that presentation of new 
language items should be immediately followed 
by their practice. New knowledge needs to be 
integrated into existing knowledge, There are a 
lot of different types of tasks that teacher can 
use to help students to transfer new words into 
longterm memory. Such tasks are either re
ceptive, when learners make judgments about 
words, but do not necessarily produce them, or 
productive, in which learners are required to 
insert the newly studied words into some kind 
of speaking or writing activity. Definitely such 
division is a bit vague as receptive tasks can 
become productive if the learners are invited 
to talk about their judgments. 

While learning vocabulary game is a special 
helper in the process of integrating new words 
as well. Game factor can make words more 
memorable and help to involve every student 
into the class work. Most games offered by 
the authors of the modern textbooks are role 
plays, mainly pair work1. They are not precise
ly vocabulary games but give an opportunity 
to practice speaking skills on the basis of the 
vocabulary learned while working through the 
unit. These tasks are based on realistic prob

1  Lewis  M.  Hill  J.  Practical  Techniques.  For  Language 
Teaching. – London: Language Teaching Publications, 1995. 
– 135 p

lems or situations and are designed to motivate 
learners, develop their skills working in teams, 
delegating and interacting effectively with each 
other.

All these activities give students possibility 
to practice their communication and language 
skills in order to develop fluency in speech and 
put professional vocabulary to practice. They 
make work nonroutine and keep learners 
being interested and active during the whole 
class. What are the benefits of these approach
es?

• It will address the learning needs and 
styles of every student in the classroom.

• It will guarantee a higher and faster 
success rate among learners.

• It will increase retention and recall of 
material and longterm memory.

• It will instill higher confidence and 
selfesteem in learners.

• It will promote the creativity as well as 
the learning and social competence of the stu
dents.

• It will create a pleasant, cooperative 
and fun learning environment in the class
room.

• It will motivate students to come to 
classes  students who have rediscovered the 
joy of learning. 

The aim of the research is to know on prac
tice the requirements to the teaching foreign 
language vocabulary in modern secondary 
schools, looking for interesting and effective 
ways of teaching and learning foreign language 
vocabulary in order to make lessons effective, 
productive, valuable, interesting on each stage 
of the teaching process.

When the way of introducing and making 
lesson is interesting and colorful, all the mate
rials are always memorized. From my point of 
view the suggested principles and methods of 
teaching vocabulary includes all for improving 
language skills: Reading, Writing, Speaking, 
and Listening. It means while we use principles 
and methods of teaching vocabulary we can 
improve one or several of these skills in group 
work.

Using of some techniques systematically 
helped my students to work out the habit for 
different activities. In this way I try to follow the 
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structure of the lesson which I build. First of 
all each lesson I start with warmingup activity, 
that usually is done to remind the useful vo
cabulary which they have already studied. Each 
work should be planned so that to make the 
lessons meaningful. Planning the lesson play 
the greatest role in teaching and studying En
glish. It is an integral part of the whole teaching 
process. 

I also tried to show how teacher could help 
children to develop their knowledge of vocabu
lary through the experiencing some principles 
for teaching vocabulary. I believe that the most 
effective way for learning and studying foreign 
language is systematical practice of using vo

cabulary in speech. The motivation of students 
also plays the key role in the process of learn
ing and using different unusual ways of teach
ing helps to increase the motivation of children.

From the observation (during my teaching 
process for so many years at school) I noticed 
that encouraging the student and the correct 
treatment of errors help students to participate 
actively and break barriers in speaking.

I have tried to present some methods of 
teaching vocabulary at school studying and an
alyzing scientific literature to prove the impor
tance of the new ways and methods in teaching 
and learning foreign languages, especially vo
cabulary. 
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О СО БЕН НОС ТИ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ЛЕК СИ КИ АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА 
М. АКО БЯН 

Э та стат ья нап рав ле на на важ ность ро ли сло вар но го за па са в пре по да ва нии и изу че нии 
иност ран ных язы ков. Обу че ние сло вар но му за па су соп ро вож да ет ся со от ветст ву ю щи ми ме
то да ми ко то рые де ла ют обу че ние на и бо лее ре зуль та тив ны ми. Это спо собст ву ет не толь ко 
ор га ни за ции про цес са обу че ния но и рас ши ре нию собст вен ных зна нии о пре по да ва ни и. 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Մ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ

 Հոդ վա ծը կար ևո րում է բա ռա պա շա րի դե րը օտար լե զու նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 
Բա ռա պա շա րի ու սու ցու մը զու գորդ վում է հա մա պա տաս խան մե թոդ նե րով, որն էլ առա վել 
դյու րին է դարձ նում ու սուց ման ձևը: Այն նպաս տում է ոչ մի այն դա սապ րո ցե սի կազ մա կերպ
մա նը, այլև սե փա կան գի տե լիք նե րի կա յու նաց մա նը և ընդ լայն մա նը:
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ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ 
«Ա ՐԵ ՎԵԼՅԱՆ ԿՈՎ ԿԱ ՍԻ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌ ՆԱՅԻՆ 

ԼԱՆԴ ՇԱՖՏ ՆԵՐ» ԹԵ ՄԱՅՈՎ

Դպ րո ցա կան կր թու թյան կար ևո րա գույն 
բա ղադ րիչ նե րից են ինք նու րույն աշ խա
տանք նե րը և հե տա զո տու թյուն նե րը: Դրանք 
զար գաց նում են սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր
ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ինք նու րույ նու
թյու նը, հա մա կարգ վա ծու թյու նը: Աշա կերտ
նե րը սո վո րում են աշ խա տել գի տա կան 
աղ բյուր նե րով, գրա կա նու թյամբ: Մեր կող
մից նմա նա տիպ աշ խա տանք իրա կա նաց
վել է Գյում րու թիվ 37 ավագ դպ րո ցում: Ներ
կա յաց նենք աշա կեր տի վեր լու ծու թյու նը:

 Թե մա՝ Ար ևե լյան Կով կա սի բարձր լեռ
ներ

 Կա տա րող՝ Գյում րու թիվ 37 ավագ 
դպրո ցի աշա կեր տու հի 

Ու սուց չու հի՝ Վար դա նյան Վար դու հի 
Ժո րայի

 Հե տա զո տու թյան բո վան դա կու թյու
նը՝ Ար ևե լյան Կով կա սի բարձր լեռ նե րի 
լանդ շաֆ տային բազ մա զա նու թյու նը պայ
մա նա վոր ված է մի շարք պատ ճառ նե րով՝ 
բարդ հնա գույն աշ խար հագ րու թյամբ, լեռ
նա գո յա ցու թյան պրո ցես նե րով, սառ ցա կա
լում նե րով, կեն սաաշ խար հագ րա կան շատ 
ոլոր տե րի և ֆլո րայի ու ֆաու նայի փոխ գոր
ծու նե ու թյամբ, կլի մայի տա տա նում նե րով և 
փո փո խու թյուն նե րով, որոնք հան գեց րել են 
աշ խար հագ րա կան և աշ խար հագ րաձ ևա
բա նա կան պայ ման նե րի, ռե լի ե ֆի բնույ թի, 
ինչ պես նաև տե ղա կան շր ջա նա ռու թյուն նե
րի ձևա վոր ման մեծ բազ մա զա նու թյա նը [2]: 
Հարկ է նշել նաև եղա նա կային կլի մա յա կան 
պայ ման նե րի մեծ սե զո նային փո փո խա կա
նու թյու նը: 

Լանդ շաֆտ նե րի վրա մար դա ծին ազ
դե ցու թյուն նե րը, բե րե լով կա ռուց ված քի 
բար դու թյան և կեն սա բա նա կան ար դյու նա
վե տու թյան կորս տին, միև նույն ժա մա նակ 
նպաս տել են բույ սե րի բազ մա թիվ նոր տե
սակ նե րի առա ջաց մա նը, որոնք ներ մուծ վել 
են կամ պա տա հա բար են հայտն վել շր ջա

նի գյու ղատն տե սու թյու նում [1]: Լանդ շաֆ
տային կամ բի ո գե ո կե նո տիկ բազ մա զա նու
թյու նը գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան 
տե ղա կայ ման պլա նա վոր ման, բնա կե լի 
կոմպ լեքս նե րի ստեղծ ման ժա մա նակ պա
հան ջում է հաշ վա ռում: 

Ար ևե լյան Կով կա սի բարձր լեռ նային 
լանդ շաֆտ նե րը բնու թագր վում են մի շարք 
աշ խա տանք նե րում: Այս բո լոր աշ խա տանք
ներն ար տա ցո լում են տա րա ծաշր ջա նի լանդ
շաֆ տային կա ռուց ված քը, որը ձևա վոր վել է 
20−րդ դա րի վեր ջին: Լանդ շաֆ տային քար
տե զը կազ մե լիս որ պես հիմք մեր կող մից կի
րառ վել է դա սա կար գային մի ա վոր նե րի հա
մա կար գը: Ներ կա յումս աշ խար հագրա կան 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի տեխ նո
լո գի ա նե րի հնա րա վո րու թյուն ներն ու հե ռա
կա ռա վար ման զոն դա վոր ման տվյալ նե րը 
հնա րա վոր են դարձ րել Բարձ րա լեռ նային 
Դաղս տա նի 1:200000 մասշ տա բով լանդ
շաֆ տային քար տե զի կազ մու մը, որի վրա 
առա վել ցածր ար տա ցոլ վող մի ա վոր հան դի
սա նում են լանդ շաֆտ նե րի տե սակ նե րը [3]: 

Հե տա զոտ վող տա րա ծաշր ջա նի սահ
ման նե րում լայ նո րեն տա րած ված են բարձ
րա լեռ նային մար գա գետ նային լանդ շաֆտ
նե րը՝ զբա ղեց նե լով մա կե րե սի գրե թե կե սը, 
ընդ որում՝ մա կե րե սի 70% −ը բա ժին է ընկ
նում լանդ շաֆ տի բարձ րա լեռ նային են թալ
պի ան ան տա ռաթ փու տա մար գա գետ նային 
են թա տի պին: Տե ղա բաշխ ման ամե նա փոքր 
մա կե րե սով բնու թագր վում են սառ ցա դաշ
տային լանդ շաֆտ նե րը, որոնց մա կե րե սը 
գլո բալ տա քաց ման հետ կապ ված ու նի կր
ճատ վե լու մի տում: 

Բարձ րա լեռ նային մար գա գետ նային 
լանդ շաֆտ նե րը ու սում նա սիր վող տա րա
ծաշր ջա նի տա րած քում տա րած ված են 
1800−2000 մինչև 2800−3000 մ բարձ րու
թյուն նե րի սահ ման նե րում: Լանդ շաֆտ նե րի 
նկա րագր վող տա րա տե սա կի ողջ տա րած քը 
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սահ մա նա փակ ված է Կո ղային լեռ նաշղ թայի 
բարձ րա լեռ նային մա սիվ նե րով (Ձյու նային, 
Բո գո սյան, Նու կատլ, Շա լիբ, Դյուլ տի դագ, 
Կյա բյակ տե պե, Սա մու րյան լեռ նաշղ թա ներ), 
ինչ պես նաև Ջր բա ժան լեռ նաշղ թայի հյու սի
սային լան ջե րով [5]: Լանդ շաֆ տի բարձ րա
լեռ նային մար գա գետ նային տա րա տե սակն 
ընդ գր կում է լեռ նային Դաղս տա նի մա կե
րե սի գրե թե կե սը՝ 10175 կմ2: Այս տա րած քը 
կազմ ված է ստո րին և մի ջին յու րայի թեր
թա քա րային և կար բո նա տային կազ մա վո
րում նե րից, իսկ սառ ցա կալ ման են թարկ ված 
տա րա ծու թյան վրա տա րած վում է հնա սառ
ցա դաշ տային ռե լի ե ֆը:

 Լանդ շաֆ տի դի տարկ վող տե սա կի տա
րած քում տե ղա կայ ված է մի այն մեկ եղա նա
կային կա յան՝ « Սու լակ՝ բարձ րա լեռ նային» 
(2923 մ): Ընդ հա նուր առ մամբ բարձ րա լեռ
նային− մար գա գետ նային լանդ շաֆտ նե րի 
կլի ման բնու թագր վում է չա փա վոր մայր ցա
մա քայի նով՝ զով և խո նավ ամ ռա նով և տևա
կան ձմե ռով: Կախ ված եղա նա կային կա յան՝ 
« Սու լակ՝ բարձ րա լեռ նային» −ի գտնվե լու 
վայ րից (այդ լանդ շաֆ տի տա րած ման բարձ
րու թյու նից ավե լի բարձր) իրա կա նաց վել են 
կո ռե լա ցի ոն (հա րա բե րակ ցային) ուղ ղում
ներ: 

Լանդ շաֆ տի տվյալ տե սա կի սահ ման
նե րում տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 
կազ մում է −2°С: Ապ րիլ− նոյեմ բեր ամիս նե
րի ժա մա նա կա հատ վա ծում դիտ վում են մի
նու սային ջեր մաս տի ճան ներ, որի մի ջին ջեր
մաս տի ճա նը կազ մում է −6,8°С: Իսկ մնա ցած 
ամիս նե րի ըն թաց քում, այիսնքն՝ մայի սից 
մինչև հոկ տեմ բեր, ջեր մաս տի ճա նային ցու
ցա նիշ նե րը տա տան վում են +1,4 −ից մինչև 
+8,9°С՝ հաս նե լով իրենց առա վե լա գույ նին 
օգոս տո սին: Տաք շր ջա նի ջեր մաս տի ա նի 
մի ջին ցու ցա նիշ նե րը կազ մում են +5,6°С: 

Լանդ շաֆ տի ու սում նա սիր վող տա րած
քում մի ջին տա րե կան տե ղում նե րը կազ մում 
են մո տա վո րա պես 1150 մմ (կո ռե լյա ցի ոն 
ուղ ղում նե րի հա մա ձայն), որոնց մեծ մա սը 
բա ժին է ընկ նում ապ րի լից մինչև սեպ տեմ
բեր ժա մա նա կա հատ վա ծին (73%): Առա վե
լա գույն տե ղում նե րը ամա ռային շր ջա նում 
են և հա մընկ նում է մայիս և հու նիս ամիս նե
րի հետ: Տե ղում նե րի նվա զա գույն քա նա կը 
նկատ վում է հոկ տեմ բե րից մինչև մարտ ըն
կած հատ վա ծում և տա տան վում է 28−80 մմ 

սահ ման նե րում՝ հաս նե լով իր նվա զա գույ նին 
դեկ տեմ բե րին՝ 28 մմ [4]: 

Դի տարկ վող լանդ շաֆ տի հա մար առա
վել բնո րոշ է մար գա գե նային և մար գա գետ
նա տա փաս տա նային տե սա կի խո տա ծածկ 
բու սա կա նու թյու նը: Եր բեմն հյու սի սային 
լան ջե րին հան դի պում են կով կա սյան ռո
տո դենդ րո նի մա ցա ռուտ ներ (Rhododendron 
caucasicum): Ու սում նա սիր վող լանդ շաֆ տի 
հա մար բնո րոշ են լեռ նա մար գա գետ նային 
հո ղե րը: 

Լանդ շաֆ տի բարձ րա լեռ նային− մար գա
գետ նային տե սա կը բա ժան վում է երեք են
թա տե սակ նե րի՝

1)  Լանդ շաֆ տի բարձ րա լեռ նային 
մեր ձալ պյան ան տա ռաթ փու տա մար գա
գետ նային են թա տե սա կը հե տա զոտ վող 
տա րած քի սահ ման նե րում զբա ղեց նում է 
7215 կմ2 մա կե րես, ին չը կազ մում է բարձ րա
լեռ նային մար գա գետ նային լանդ շաֆտ նե րի 
մա կե րե սի կե սից ավե լին: Լանդ շաֆ տի այս 
են թա տե սա կի տա րած քը բաշխ ված է երեք 
տի պի, որոնց սահ ման նե րում առանձ նաց
վում է լանդ շաֆ տի 13 տե սակ: 

2)  Լանդ շաֆ տի բարձ րա լեռ նային 
ալ պյան թփու տա մար գա գետ նային են
թա տե սա կը հե տա զոտ վող տա րած քի սահ
ման նե րում զբա ղեց նում է 1125 կմ2 մա կե րես: 
Լանդ շաֆ տի նկա րագր վող են թա տե սա կում 
առանձ նաց վում է լանդ շաֆտ նե րի մեկ տե
սակ՝ բարձ րա լեռ նային հնա սառ ցա դաշ
տային դե նու դա ցի ոն (լեր կաց նող) կով կա
սյան ռո տո դենդ րո նի հետ ամ բող ջու թյուն 
կազ մած ալ պյան մար գա գե տին նե րով, որը 
ներ կա յաց ված է լանդ շաֆ տի մի այն մեկ տա
րա տե սա կով: 

3)  Լանդ շաֆ տի բարձ րա լեռ նային 
մերձ նի վա լային են թա տե սա կը Բարձ րա լեռ
նային Դաղս տա նում զբա ղեց նում է 1835 կմ2 
տա րածք: 

Բարձ րա լեռ նային մեր ձալ պյան ան տա
ռաթ փու տա մար գա գետ նային լանդ շաֆտ
նե րը սահ մա նա փակ ված են Ձյու նային, 
Բո գո սյան, Նու կատլ, Շա լիբ, Դյուլ տի դագ, 
Կյա բյակ տե պե, Սա մու րյան լեռ նաշղ թա նե րի 
լան ջե րով 1800−2000 −ից մինչև 2800−2900 
մ բարձ րու թյուն նե րի սահ ման նե րում: Սա
կայն լանդ շաֆ տի սահ ման նե րը կա րող են 
տա տան վել՝ կախ ված լան ջե րի ցու ցադ
րան քի և տա րած ման շր ջա նից: Այս պես 
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Ձյու նային լեռ նաշղ թայի հա րա վար ևե լյան 
լան ջե րին լանդ շաֆ տի բարձ րա լեռ նային 
մեր ձալ պի ա կան ան տա ռաթ փու տա մար գա
գետ նային են թա տե սա կի ստո րին սահ մա նը 
իջ նում է 1800 մ ցածր: Վե րին սահ մա նում՝ 
2200−2400 մ բարձ րու թյան վրա, լանդ շաֆ
տի այս են թա տե սա կը սահ մա նակ ցում է 
բարձ րա լեռ նային ալ պյան թփու տա մար գա
գետ նային են թա տե սա կի հետ: 

Լանդ շաֆ տի ու սում նա սիր վող են թա տե
սա կի հա մար բնո րոշ է չա փա վոր մայր ցա
մա քային կլի ման՝ զով խո նավ ամ ռա նով և 
բա վա կա նին խիստ ձմե ռով: Օդի մի ջին տա
րե կան ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է −0,2°С: 
Ցուրտ շր ջա նը տևում է նոյեմ բե րից մինչև 
ապ րիլ՝ ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րով՝ 
−1,6 մինչև −11,4°С: Ամե նա ցուրտ ամի սը հա
մար վում է հուն վա րը՝ −11,4°С: Հա մե մա տա
բար տաք ժա մա նա կա հատ վա ծը տևում է 
մայի սից մինչև հոկ տեմ բեր, որ տեղ ջեր մաս
տի ճան նե րի առա վե լա գույ նը գրանց վում է 
հու լի սին (+10,5°С) և օգոս տո սին (+10,6°С): 
Տե ղում նե րի մի ջին տա րե կան քա նա կը կազ
մում է մո տա վո րա պես 1500 մմ: գար նան 
ավար տից մինչև աշ նան սկիզ բը գրանց
վում է տե ղում նե րի ամե նա մեծ քա նա կը՝ 640 
մմ, ին չը կազ մում է տա րե կան տե ղում նե րի 
գրե թե 42%: Տե ղում նե րի առա վե լա գույն քա
նա կը գրանց վում է մայի սին՝ 198 մմ, իսկ 
նվա զա գույ նը՝ ձմե ռային շր ջա նում՝ հուն վար՝ 
81 մմ: 

Մեր ձալ պյան մար գա գե տին նե րի բու սա
կան խո տա ծած կում գե րակշ ռում են հետ ևյալ 
տե սակ նե րը՝ գմ բե թա վոր եղե գը (Calamo
grostis arundinacea), հար թա տերև ագր խո
տու կը (Eragrostis planifolia), խո շո րա ծա ղիկ 
թթ վի ճը (Betonica macrantha), Բի բերշ տեյ նի 
նվազ աստ ղի կը (Stellaria biebersteinii), Ռուպ
րեխ տի խոր դե նին (Geranium ruprechtii), 
ան տա ռային խոր դե նին (G. sylvaticum), հս
կա յա կան ցեֆ լյա րի ան (Cephalaria gigant
hea), մար գա գետ նային երեք նու կը (Trifo
lium pratense), երեք նուկ փո փո խա կա նը 
(T. ambiguum), երեք նուկ մա զագլ խի կայի նը 
(T. trichocephala), ափային ցոր նու կը (Bro
mopsis riparia), բր դա կիր վի րա խո տը (Antil
lis lachnophora), կով կա սյան լո տո սը (Lotus 
caucasica), շյու ղա խոտ մար գա գետ նայի նը 
(Festica pratensis), շյու ղա խոտ կար մի րը (F. 
rubra), խա տու տիկ բու ժա կա նը (Taraxacum 

officinale), դաշ տավ լուկ եր կա րա տեր ևը (Poa 
longifolia), լեռ նա կան մսա կար մի րը (Poligo
num carneum) և այլն:

 Բարձ րա լեռ նային ալ պյան թփու
տա մար գա գետ նային լանդ շաֆտ նե րը 
զբա ղեց նում են լանդ շաֆտ նե րի բարձ րա
լեռ նային մեր ձալ պյան ան տա ռաթ փու տա
մար գա գետ նային և բարձ րա լեռ նային մերձ
նի վա լային տա րա տե սակ նե րի միջև ըն կած 
նեղ հատ վա ծը 2800−3000 մմ բարձ րու
թյուն նե րի սահ ման նե րում: Նկա րագր վող 
են թա տե սակն ամ բող ջու թյամբ սահ մա նա
փակ ված է Սա մու րյան լեռ նաշղ թայով, հա
րում է Նու կատլ, Շա լիբ, Դյուլ տի դագ լեռ
նաշղ թա նե րին, Բո գո սյան լեռ նաշղ թայի 
մա սիվ նե րին և Դիկ լոսմ տա լե ռան (4285 մ) 
ար ևե լյան լան ջե րին, ինչ պես նաև Գլ խա
վոր Կով կա սյան (Ջր բա ժան) լեռ նաշղ թայի 
առան ձին ար ևե լյան լան ջե րին և մա սիվ նե
րին: 

Լանդ շաֆ տի այս են թա տե սա կի սահ
ման նե րում մի ջին ձմե ռային ջեր մաս տի ճա
նը հաս նում է 8−10°С ցր տի, « Սու լակ՝ բարձ
րա լեռ նային» եղա նա կի կա յա նի գրան ցած 
առա վե լա գույն ջեր մաս տի ճա նը կազ մում է 
−36°С: Տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 
կազ մում է −0,8°С: Նոյեմ բե րից մինչև ապ րիլ 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում մի ջին 6,8°С 
ջեր մաս տի ճա նի պա րա գա յում նկատ վում 
են մի նու սային ջեր մաս տի ճան ներ: Ամե նա
ցուր տը հուն վարն է՝ −9,9°С: Իսկ մնա ցած 6 
ամիս նե րին, այ սինքն՝ մայի սից մինչև հոկ
տեմ բեր, ջեր մաս տի ճա նային ցու ցա նիշ նե րը 
տա տան վում են +1,4 մինչև +8,9°С սահ ման
նե րում՝ հաս նե լով առա վե լա գույ նին օգոս տո
սին: Տաք շր ջա նի ջեր մաս տի ճան նե րի մի ջին 
ցու ցա նիշ նե րը կազ մում են +5,3°С: 

Հե տա զոտ վող լանդ շա ֆի տա րած քում 
տե ղում նե րի մի ջին տա րե կան քա նա կը կազ
մում է 1092 մմ, որի մեծ մա սը գրանց վում է 
ապ րի լից մինչև սեպ տեմ բեր ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծում՝ 796 մմ (տա րե կան քա
նա կի մոտ 73%): Առա վե լա գույն տե ղում նե րը 
նկատ վում են հու նի սին՝ 169 մմ: Տե ղում նե րի 
նվա զա գույն քա նա կը գրանց վում է դեկ տեմ
բե րին՝ 28 մմ: Կա րե լի է նշել նաև, որ ապ րիլն 
առա վել ձյու նա ռատ ամիսն է, մի ջին ամ սա
կան −2,6°С ջեր մաս տի ճա նի պա րա գա յում 
գրանց վում են 128 մմ տե ղում ներ:
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Բու սա ծած կի հա մար բնո րոշ են ոչ խա
րի շյու ղա խո տը (Festuca ovina), բազ մա գույն 
շյու ղա խո տը (F. variegata), կով կա սյան գայ
լա թա թը (ար ծա թա խո տը) (Alchemilla cauca
sica), թախ ծոտ կնյու նը (Carex tristis), կով
կա սյան մի նու րա ցի ան (Minuartia cau casica), 
կով կա սյան չա մա նը (Carum caucasicum), 
Ֆի շե րի կա պույտ տե րե փու կը (Centaurea 
fischerii), պարս կա կան կոբ րե զի ան (Kobresia 
persica) և այլն:

 Բարձ րա լեռ նային մերձ նի վա լային 
լանդ շաֆտ նե րը տա րած ված են 3000−3100 
մմ բարձ րու թյուն նե րի և ավե լի բարձր հատ
ված նե րի սահ ման նե րում: Մի այն որոշ բարձ
րա դիր լեռ նային մա սիվ նե րի և լեռ նաշղ
թա նե րի հյու սի սային և հյու սի սար ևե լյան 
լան ջե րին դրանք փոխ վում են սառ ցա դաշ
տային նի վա լային լանդ շաֆտ նե րով: Լանդ
շաֆտ նե րի հե տա զոտ վող են թա տե սա կի 
հա մար բնո րոշ են հնա գույն սառ ցե ձևե րը, 
ժայ ռային հատ ված նե րը քա րային փլ վածք
նե րի լայն զար գաց մամբ և ցած րա խոտ 
անա պա տային մար գա գե տին նե րի կղ զյակ
ներ՝ պար զա գույն հո ղա ծած կով: 

Կ լի ման խիստ է, ցուրտ և տևա կան ձմ
ռա նով, գա րու նը ու շա ցած է և եր կա րաձգ
ված ժա մա նա կի տե սան կյու նից: Ցուրտ շր
ջա նը տևում է հոկ տեմ բե րից մինչև մայի սը, 
ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րով՝ −3,5° 
մինչև −15,3°С: Փետր վա րին դիտ վում է 
նվա զա գույն ջեր մաս տի ճա նը՝ −15,3°С: Հա
մե մա տա բար տաք շր ջա նը տևում է ըն դա
մե նը 3 ամիս՝ հու նի սից մինչև օգոս տոս, 
ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րով՝ −0,3 
մինչև +3,4°С: Դրա կան ջեր մաս տի ճան ներն 
ան ցնում են տվյալ լանդ շաֆտ նե րի ցածր 
սահ մա նը մայի սի վեր ջե րին և հու լի սի վեր
ջե րին բարձ րա նում են մինչև բա ցար ձակ 
նիշ քը (3900—4000 մմ): Ջեր մաս տի ճա նի 
նման բարձ րա ցու մը բա ցատր վում է ձյու նա
ծած կի և սա ռույ ցի հալ մա նը տրա մադր վող 
ջեր մու թյան մեծ ծախ սով: Նի վա լային գո տու 
կլի ման որո շում է օր գա նա կան կյան քի հնա
րա վոր գո յու թյան վե րին սահ մա նը: 

Սառ ցա դաշ տային նի վա լային լանդ
շաֆտ նե րը (սառ ցա դաշ տեր և ձյու նա
ծած կեր) զբա ղեց նում են բարձ րա լեռ նե րի 
ոչ այդ քան մեծ տա րածք՝ ըն դա մե նը 71 կմ2 

մա կե րես: Լանդ շաֆ տի այս տե սա կը ամ
բող ջու թյամբ հար մա րեց ված է առա վել 

բարձր լեռ նաշղ թա նե րի և մա սիվ նե րի հյու
սի սային, հյու սի սարևմ տյան և հյու սի սար ևե
լյան լան ջե րին՝ Ձյու նային, Բո գո սյան, Նու
կատլ, Շա լիբ, Դյուլ տի դագ, Կյա բյակ տե պե, 
Սա մու րյան լեռ նաշղ թա ներ, Բի շի նեյ− Սա
լա դա գյան շղ թա և Գլ խա վոր Կով կա սյան 
լեռ նաշղ թա: Սառ ցա դաշ տային− նի վա լային 
լեռ նաշղ թա նե րը ներ կա յաց ված են եր կու 
տե սակ նե րով՝ սառ ցա դաշ տեր և ֆիր նային 
դաշ տեր (ֆիրն− խո շո րա հա տիկ ձյուն): Բու
սա կա նու թյուն գրե թե չկա, ժայ ռե րի մերկ 
հատ ված նե րում եր բեմն հան դի պում են Լե
կա նո րի քա րա քո սեր (Lekanora) և ռի զո կար
պա (Rhizokarpa): Միկ րոօր գա նիզմ նե րից 
ձյան վրա զար գա ցած են նավ կու լա մու տի
կան (Navikula mutica) և նի վա լային խլա մի
դո մո նա սը (Chlamidomonas nivalis). 

Լանդ շաֆտ նե րի բարձ րա լեռ նային մեր
ձալ պյան ան տա ռաթ փու տա մար գա գետ
նային են թա տե սա կը տար բեր վում է տա
րած ման առա վե լա գույն մա կե րե սով՝ 7215 
կմ2, որից մի այն 45,5 կմ2 −ը զբա ղեց նում են 
շի նա րա րա կան լանդ շաֆտ նե րը: Այս լանդ
շաֆ տում նշ վում է բնա կեց ման նվա զա
գույն խտու թյու նը՝ 30 կմ2, բա ժին է ընկ նում 
0,19 կմ2 մի ջին մա կե րե սով 1 բնա կա վայր: 
Բնա կա վայ րե րը տե ղա կայ ված են գլ խա վո
րա պես ու սում նա սիր վող լանդ շաֆտ նե րի 
ստո րին հատ ված նե րի սահ ման նե րում: Այս 
տա րած քի նվա զա գույն բնա կեց վա ծու թյու
նը բա ցատր վում է խիստ բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րով: Տն տե սու թյան հիմ նա կան 
ճյու ղը անաս նա բու ծու թյունն է: Ներ կա յումս 
Բարձ րա լեռ նային Դաղս տա նի ՀՀԲՏ հա մա
կար գի մեջ են մտ նում կեն դա նա բա նա կան 
ուղղ վա ծու թյան 4 պե տա կան բնա պահ պա
նա կան ար գե լա վայ րեր, դրան ցից երեքն ու
նեն տա րած քային կար գա վի ճակ (Բաժ տինս
կի, Կո սոբս կո− Կե լեբս կի և Չա րո դինս կի) 
և 1 ար գե լա վայր՝ դաշ նային կար գա վի ճակ 
Տլյա րա տինս կի: Բարձ րա լեռ նային ար գե լա
վայ րե րը կց ված են Կա րա կոյ սու, Ավա րյան 
Կոյ սու գե տե րի ավա զան նե րի վե րին հատ
ված նե րին և Բո գո սյան լեռ նաշղ թայի արևմ
տյան լան ջե րին, այ սինքն՝ Մետ լյու դա գե տի 
աջ ափին: Բարձ րա լեռ նային Դաղս տա նի 
ՀՀԲՏ մա կե րե սը կազ մում է 317,4 հազ. հա: 

Տա րած քի բարձր լանդ շաֆ տային կեն սա
բա նա կան բազ մա զա նու թյունն ու լանդ շաֆ
տաա ռա ջաց նող բա ղադ րիչ նե րի և բնա կան 
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տա րած քային կոմպ լեքս նե րի բա ցա ռի կու
թյու նը նա խա տե սում է սկզբ նա կան շր ջա նում 
այս տեղ Դաղս տա նի պե տա կան բնա կան 
ար գե լո ցի Տլյա րա տինս կի բարձ րա լեռ նային 
հատ վա ծի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
որը կոչ ված է պահ պա նել և ու սում նա սի րել 
Ար ևե լյան Կով կա սի բարձ րա լեռ նային լանդ
շաֆտ նե րը: Դաշ նային նշա նա կու թյան Տլյա
րա տինս կի պե տա կան բնա կան ար գե լա վայ
րը՝ 83,5 հազ. հա մա կե րե սով, ստեղծ վել է 
1986 թ. դեկ տեմ բե րի 16 −ին: Ար գե լա վայ րի 
ստեղծ ման նպա տա կը տն տե սա կան, գի
տա կան և մշա կու թային տե սան կյու նից ար
ժե քա վոր որ սի՝ կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև 
հազ վա դեպ և ան հե տաց ման վտան գի տակ 
կանգ նած կեն դա նի նե րի տե սակ նե րի պահ
պա նու մը, վե րա կանգ նու մը, վե րար տադ րու
թյունն ու ռա ցի ո նալ կի րա ռումն էր: Այս տեղ 
պահ պան ման հիմ նա կան օբյեկտ նե րի տե
սակ նե րի թվին են պատ կա նում կով կա սյան 
ազն վա ցեղ եղ նի կը, դաղս տա նյան քա րայ
ծը, բե զոա րյան այ ծը, կով կա սյան շա գա նա
կա գույն ար ջը, քա րե կզա քի սը, կով կա սյան 
ցա խաք լո րը, գի շա տիչ թռ չուն նե րի մի շարք 
տե սակ ներ, որոնք ընդ գրկ վել են ռու սա կան 
Կար միր գր քի մեջ: 

Հա ջորդ քայ լը կա րող է լի նել Ար ևե լյան 
Կով կա սում ան դր սահ մա նային հա տուկ հսկ
վող բնա կան տա րած քի ստեղ ծու մը: Անդր
սահ մա նային հա տուկ հսկ վող բնա կան 
տա րած քի ստեղծ ման նա խա գի ծը հե ռան
կա րային «Ար ևե լա կով կա սյան բարձ րա լեռ

նային բնա կան ար գե լո ցի» ստեղ ծումն է 
« Զա կա տալս կի» ար գե լո ցի (Ա դր բե ջա նի 
Հան րա պե տու թյուն), « Լա գո դեխս կի» ար
գե լո ցի (Վ րաս տա նի Հան րա պե տու թյուն), 
դաշ նային նշա նա կու թյան «Տ լյա րա տինս կի» 
(Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն) ար գե լա վայ րի, 
ինչ պես նաև հան րա պե տա կան նշա նա կու
թյան « Գու տոնս կի» և « Կո սոբս կո− Կե լեբս կի» 
ար գե լա վայ րե րի բա զայի վրա, ինչ պես նաև 
բարձ րա լեռ նային Բո գո սյան Լեռ նաշղ թայի 
հի ման վրա: Այս հա տուկ հսկ վող բնա կան 
տա րած քի հե ռան կա րային ստեղծ ման հիմ
նա կան նպա տակն է պահ պա նել Մեծ Կով
կա սի ար ևե լյան հատ վա ծի լանդ շաֆ տային 
և կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյու նը: Սա 
իր հեր թին կն պաս տի կեն դա նի նե րի և բույ
սե րի էն դե միկ, հազ վա դեպ և ան հե տա ցող 
տե սակ նե րի պաշտ պա նու թյա նը, հատ կա
պես խո շոր կաթ նա սուն նե րի՝ ար ջի, լու սա նի, 
կով կա սյան ազն վա ցեղ եղ նի կի, բե զոա րյան 
այ ծի, դաղս տա նյան քա րայ ծի, ըն ձա ռյու ծի, 
ինչ պես նաև խո շոր թռ չուն նե րի՝ քա րար ծի
վի, սպի տա կա պոչ ծո վար ծի վի, գառ նանգ
ղի, պո պու լյա ցի ային: 

Այս պի սով՝ ներ կա յաց վա ծը վկա յում է, որ 
հե ղի նա կը ամ բող ջու թյամբ խո րա սուզ վել է 
իր աշ խա տան քում, կա տա րել մաս նա գի տա
կան խոր վեր լու ծու թյուն ներ, որոնք կա րող 
են հիմք հան դի սա նալ թե մայով հե տա գա 
հե տաքրքր վող նե րի, ու սում նա սի րող նե րի, 
ու սու ցիչ նե րի հա մար:
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 НА УЧ НО −ИСС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬС КАЯ РА БО ТА « ВЫ СО КИЙ ГОР НЫЙ ПЕЙ ЗАЖ ВОС-
ТОЧ НО ГО КАВ КА ЗА»

В. ВАР ДА НЯН

В стат ье расс мат ри ва ют ся ре зуль та ты исс ле до ва ний по гор ным ланд шаф там на вос точ
ном Кав ка зе, ко то рые про во ди лись уча щи ми ся сред них школ и с ис поль зо ва ни ем за ру беж
ных на уч ных ис точ ни ков. Под роб но про а на ли зи ро ва ны де та ли ланд шафт ных осо бен нос тей 
на при ме ре Да гес та на. Пре зен та ция мо жет быть эф фек тив но ис поль зо ва на в бу ду щем для 
про ве де ния исс ле до ва ний по этой те ме.

RESEARCH WORK “HIGH MOUNTAIN LANDSCAPE OF THE EASTERN CAUCASUS”
V. VARDANYAN

The article discusses the results of research on mountain landscape on the eastern Cau
casus, which were carried out by students of secondary schools and with the use of foreign 
scientific sources. Details of landscape features are analyzed in details on the example of 
Dagestan. The presentation can be effectively used in the future to conduct research on 
this topic.
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НА И РА НА ЗА РЕ ТЯН

 МЕ ТО ДИ КА ОБУ ЧЕ НИЯ РОД НО МУ И РУСС КО МУ 
ЯЗЫ КА В МА ЛО КОМП ЛЕКТ НОЙ ШКО ЛАХ

П ро ис хо дя щие на сов ре мен ном эта пе 
раз ви тия об щест ва про цес сы ду хов но го воз
рож де ния че ло ве ка, его на ци о наль но го соз
на ни я, сох ра не ния на ци о наль ной куль ту ры 
пред по ла га ют в пер вую оче редь воз рож де
ние и со вер шенст во ва ние род но го язы ка как 
од но го из важ ней ших средств вы ра же ния и 
сох ра не ния на ци о наль ной са мо быт нос ти, с 
од ной сто ро ны, а с дру гой  фор ми ро ва ния 
и раз ви тия на ци о наль но русс ко го дву я зы чия 
как од но го из на деж ных пу тей при об ще ния 
че ло ве ка к куль ту ре русс ко го на ро да, а че рез 
нее  к ми ро вой куль ту ре.

 По ли ти чес кие и со ци аль ноэ ко но ми чес
кие из ме не ния пос лед них лет кос ну лись и 
сфе ры об ра зо ва ни я, тре буя глу бо ко го пе
ре ос мыс ле ния и об нов ле ния его сис те мы. В 
этом нап рав ле нии сде ла но уже мно го: при
ня ты за ко ны, раз ра бо та ны го су дарст вен ные 
стан дар ты об ра зо ва ни я, кон цеп ту аль ные 
до ку мен ты обу че ния и вос пи та ния в об ще
об ра зо ва тель ной шко ле, мно го ва ри ант ные 
учеб ные пла ны, соз да ют ся аль тер на тив ные 
учеб ни ки по пред ме там, отк ры ва ют ся раз
ные ти пы школ. Од на ко все это де ла ет ся 
глав ным об ра зом при ме ни тель но к пол но
комп лект ным (« пол но цен ным») шко лам, ма
ло комп лект ные же сельс кие шко лы поп реж
не му ос та ют ся вне по ля зре ни я.

 Ма ло комп лект ные шко лы от ли ча ют ся 
боль шим раз но об ра зи ем в за ви си мос ти от 
то го, где они рас по ло же ны тер ри то ри аль
но, нас коль ко да ле ко на хо дят ся от ра йон
ных цент ров, го ро дов, ка ко вы со ци аль но 
э ко но ми чес кие ус ло вия и об ра зо ва тель ный 
уро вень на се ле ни я. Они не од но род ны и по 
сос та ву комп лек ту е мых клас сов, и по ко ли
чест ву уча щих ся, со от ветст вен но, и учи те
лей. Меж ду тем, ма ло комп лект ная на чаль ная 
шко ла, воп ло щая в се бе единст вен ный очаг 
куль ту ры и об ра зо ва ния в се ле, центр воз
рож де ния и сох ра не ния язы ка эт но са, на ци
о наль ной куль ту ры и на род ных тра ди ций, 

яв ля ет ся дос та точ но перс пек тив ной в сво
ем су щест во ва ни и. Се год ня за да ча сос то ит 
в том, что бы под нять эту шко лу на уро вень 
сов ре мен ных тре бо ва ний, обес пе чи ва ю щих 
ус пеш ное обу че ние уча щих ся в пос ле ду ю
щих клас сах об ще об ра зо ва тель ной шко лы. 
Од на ко этот тип шко лы нас толь ко сво е об ра
зен и спе ци фи чен, что он тре бу ет со вер шен
но ино го под хо да как в ор га ни за ци он нопе
да го ги чес ком, так и ме то ди чес ком пла не.

М но го лет ние наб лю де ния за учеб новос
пи та тель ным про цес сом в ма ло комп лект ной 
шко ле, изу че ние сос то я ния зна ний, уме ний 
и на вы ков, а так же уров ня раз ви тия род ной 
и русс кой ре чи уча щих ся на чаль ных клас сов 
поз во ля ют ут верж дать, что де ти, обу ча ю щи
е ся в ус ло ви ях ма ло комп лект ной шко лы, по 
мно гим па ра мет рам отс та ют от сво их сверст
ни ков, обу ча ю щих ся в дру гих ти пах школ, 
осо бен но по уров ню раз ви тия связ ной уст
ной и пись мен ной ре чи. Этот про бел об на
ру жи ва ет ся сра зу же пос ле пе ре хо да уче ни ка 
в 4 или 5 класс ос нов ной шко лы. Не со вер
шенст во обу че ния ре чи уча щих ся на чаль ных 
клас сов ма ло комп лект ной шко лы в пер вую 
оче редь об ъяс ня ет ся слож ност ью и спе
ци фич ност ью тех ус ло вий, в ко то рых осу
ществ ля ет ся обу че ние и вос пи та ни е. Ра бо та 
од но го учи те ля од нов ре мен но с нес коль ки ми 
клас са ми в од ном учеб ном по ме ще ни и, ре а
ли зу ю ще го те же тре бо ва ни я, ко то рые пред
ъяв ля ют ся к обыч ной (пол но комп лект ной) 
шко ле, обу ча ю ще го по тем же учеб ни кам, 
ко то рые соз да ют ся для шко лы, бе зус лов но, 
не мо жет дать адек ват ных ре зуль та тов. 

С пе ци фи ка де я тель нос ти учи те ля ма ло
комп лект ной на чаль ной шко лы, обус лов лен
ная не об хо ди мост ью ор га ни за ции учеб но го 
про цес са од нов ре мен но с уча щи ми ся раз но
го воз рас та и впол не об ъек тив ной воз мож
ност ью обу че ния всем пред ме там им са мим, 
соз да ет бла гоп ри ят ные ус ло вия для ус пеш
ной ре а ли за ции прин ци па ин тег ри ро ван но го 
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под хо да к обу че нию и вос пи та нию во об ще, 
од нов ре мен но му обу че нию двум (род но му и 
русс ко му) язы кам в част нос ти. Од на ко с со
жа ле ни ем при хо дит ся конс та ти ро вать, что в 
боль шинст ве слу ча ев учи те ля ма ло комп лект
ной шко лы ра бо та ют тра ди ци он но, не об
ра щая дос та точ но го вни ма ния на ре аль ную 
воз мож ность и не об хо ди мость ин тен си фи
ка ции про цес са обу че ния за счет внед ре ния 
эле мен тов вза и мос вя зан нос ти меж ду все ми 
пред ме та ми на чаль но го зве на. Тре бу ет ся су
щест вен ный пе рес мотр ор га ни за ции учеб
новос пи та тель но го про цес са в на чаль ных 
клас сах ма ло комп лект ной шко лы на той ос
но ве, ко то рая бы пре дус мат ри ва ла внут рип
ред мет ны е, межп ред мет ные и межк ласс ные 
ин тег ра ции в ус ло ви ях од нов ре мен ной ра бо
ты од но го учи те ля с дву мят ре мя (че тырь
мя) клас са ми. Важ но при этом учи ты вать 
тот факт, что в обоз ре нии од но го учи те ля 
ма ло комп лект ной шко лы сос ре до то че ны 
все учеб ные пла ны, прог рам мы и учеб ни ки 
всех клас сов, сос тав ля ю щих один комп лект, 
а так же уча щи е ся это го клас сакомп лек та со 
все ми при су щи ми им воз раст ны ми и ин ди
ви ду аль ны ми осо бен нос тя ми. Соз да ва е мая 
та ким об ра зом це лост ная кар ти на про цес са 
обу че ния да ет учи те лю воз мож ность осу
ществ лять эле мен ты внут рип ред мет ной, 
межп ред мет ной и межк ласс ной ин тег ра ци и.

У ча щи е ся на чаль ных клас сов сельс кой 
шко лы в по дав ля ю щем сво ём боль шинст ве 
мо но линг вы, и учеб новос пи та тель ная ра бо
та с ни ми ве дет ся на род ном язы ке. Ана лиз 
учеб ни ков род но го язы ка сви де тельст ву ет о 
том, что они со дер жат боль шое ко ли чест во 
межп ред мет ных свя зей. Ил люст ра тив но текс
то вой ма те ри ал учеб ни ков род но го язы ка 
та ков, что урок род но го язы ка час то на по
ми на ет то урок при ро до ве де ния и ок ру жа ю
ще го ми ра, то урок му зы ки и ис кусст во ве де
ни я. Дру ги ми сло ва ми, курс род но го язы ка, 
бу ду чи « на де лен ным боль ши ми пол но мо чи
я ми», поз во ля ет вы хо дить за рам ки изу че
ния су гу бо язы ко вых яв ле ний и не толь ко 
ис поль зо вать зна ния по дру гим пред ме там, 
но рас ши рять их и упот реб лять в ре че вой 
прак ти ке. И, на о бо рот, ме то ди чес ки уме лое 
со че та ние эле мен тов раз ных пред ме тов мо
жет спо собст во вать ус пеш но му ус во е нию 

от дель ных яв ле ний род но го язы ка, ми нуя 
спе ци аль ные уро ки по этой учеб ной дис цип
ли не. Так, сог лас но на шим раз ра бот кам, бы
ли про ве де ны се рии уро ков по раз ным пред
ме там, где в про цес се изу че ния собст вен но 
те мы от ра ба ты ва лись пра ви ла про из но ше
ния и пра во пи са ния род но го язы ка. На п ри
мер, на уро ке при ро до ве де ния при изу че нии 
те мы « Го ры и ре ки род но го кра я» уча щи е ся 
од нов ре мен но ус во и ли пра ви ло о том, что 
наз ва ния гор и рек пи шут ся с заг лав ной бук
вы. А на сле ду ю щих уро ках, пос вя щен ных 
изу че нию го ро дов, на се лен ных пунк тов, эти 
пра ви ла по в то ря лись и зак реп ля лись. Бо лее 
то го, впос ледст вии зна ния уча щих ся о пра
во пи са нии собст вен ных имен ав то ма ти чес
ки пе ре нес лись на про цесс ус во е ния это го 
яв ле ния на русс ком язы ке. Та ким об ра зом, 
бы ло сэ ко ном ле но учеб ное вре мя, не бы ло 
дуб ли ро ва ния ма те ри а ла, и са мое глав ное – 
про цесс ус во е ния ока зал ся не о быч ным, нет
ра ди ци он ным, с боль шим сти му ли ру ю щим 
эф фек том.

 Та ким об ра зом, в на чаль ных клас сах 
шко лы с род ным (не русс ким) язы ком обу
че ния име ет ся уни каль ная воз мож ность ст
ро ить меж дис цип ли нар ную мо дель раз ви тия 
дву я зы чия на ба зе род но го язы ка – ве ду ще
го на на чаль ном эта пе обу че ния пред ме та, 
язы ка об ще ния и мыш ле ния уча щих ся. Та
кая мо дель предс тав ля ет со бой ин тег ра цию 
ме то ди ки раз ви тия род ной ре чи и ме то ди ки 
обу че ния русс ко му язы ку как вто ро му в еди
ную ме то ди ку раз ви тия ре чи на двух язы ках. 
Эта ме то ди ка поз во ля ет ре бен ку ос мыс лить, 
что од но и то же со дер жа ние мо жет быть пе
ре да но в раз ных язы ках раз ны ми средст ва
ми, спо собст ву ет фор ми ро ва нию од но род
ных ре че вых на вы ков и ком му ни ка тив ных 
уме ний. Об ъе ди не ние пред ме тов язы ко
во го цик ла во вза и мос вя зан ный комп лекс 
родст вен ных учеб ных пред ме тов, ме то ди ки 
обу че ния ко то рым долж ны вза и мо дейст во
вать, вли ять друг на дру га, И. Л. Бим счи
та ет « ве ле ни ем вре ме ни»1. Л. С. Вы готс кий 
пи сал, что «и ност ран ный язык не пов то ря ет 
путь раз ви тия род но го, но тем не ме не е, оба 
эти про цес са име ют так мно го об ще го, что, 
1  Бим И. Л. Ме то ди чес кие проб ле мы обу че ния пред ме
там язы ко во го цик ла // Со ветс кая пе да го ги ка.  1989.  № 3
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в сущ нос ти, они от но сят ся к еди но му клас
су про цес сов ре че во го раз ви ти я. Во вре мя 
ус во е ния иност ран но го язы ка ис поль зу ет
ся вся се ман ти чес ка я, смыс ло вая сто ро на 
род но го язы ка»1. Ин тег ри ро ва ние ме то дик 
обу че ния род но му и русс ко му язы кам пред
по ла га ет обя за тель ный учет двух фак то ров: 
от ри ца тель ный пе ре нос (ин тер фе рен ци я) и 
по ло жи тель ный пе ре нос (т ранс по зи ци я) яв
ле ний род но го язы ка на про цесс ус во е ния 
вто ро го язы ка. В пер вом слу чае сра ба ты ва ет 
мо дельфор му ла: «в русс ком язы ке не так, 
как в род ном», а во вто ром слу чае – «в русс
ком язы ке так же, как и в род ном»2.

С ко ор ди ни ро ван ная ме то ди ка пре по да
ва ния род но го и русс ко го язы ков в ус ло ви ях 
ма ло комп лект ной шко лы поз во ля ет ор га ни
зо вать изу че ние сов па да ю щих тем од нов
ре мен но в нес коль ких клас сах. Нап ри мер, 
пра ви ла пос та нов ки зна ков пре пи на ния в 
кон це по вест во ва тель ных воп ро си тель ных 
и по бу ди тель ных пред ло же ний мо гут изу
чать ся во 2м клас се на уро ке род но го язы ка 
и в 3м клас се на уро ке русс ко го язы ка од
нов ре мен но. При этом к об ъяс не нию но во го 
ма те ри а ла во 2м клас се учи тель прив ле ка ет 
уча щих ся 3 го клас са, т. е. трет ьек ласс ни кам 
пре дос тав ля ет ся воз мож ность восп ро из вес
ти в па мя ти зна ния по род но му язы ку, за
тем ис поль зо вать их для ус во е ния вто ро го 
язы ка. Им ос та ет ся про вес ти наб лю де ния 
на при ме рах русс ко го язы ка и сде лать вы
во ды, а учи те лю – обоб щить и ор га ни зо вать 
са мос то я тель ную ра бо ту по зак реп ле нию те
мы и раз ви тию ре чи. Та ким об ра зом, ма те
ри ал ус ва и ва ет ся лег ко и неп ри нуж ден но, с 
на и мень шей зат ра той энер гии и вре ме ни, а 
ос тав ше е ся с каж до го ор га ни зо ван но го по
доб ным об ра зом уро ка вре мя учи тель ис
поль зу ет для обу че ния на и бо лее труд ным, 
спе ци фич ным, ко рен ным об ра зом от ли ча ю
щим ся от род но го язы ка яв ле ни ям русс ко го 
язы ка (ка те го рия ро да, пред лож ное и бесп
ред лож ное уп рав ле ни е, ви дов ре мен ная сис
те ма гла го ла и т. д).

1  Вы готс кий Л. С. Мыш ле ние и речь / Собр. соч. Т. 2.  
М., 1982
2  Ба ра нов, М. Т. Ме то ди ка пре по да ва ния русс ко го язы ка 
в шко ле  / М. Т. Ба ра нов, Н. А. Ип по ли то ва, Т. А. Ла ды
женс ка я, М. Р. Ль вов; под ред. М. Т. Ба ра но ва. – М., 2000

В шко лах, где весь учеб новос пи та тель
ный про цесс ве дет ся на род ном язы ке, ус
во е ние русс ко го язы ка глав ным об ра зом 
осу ществ ля ет ся на уро ках по это му пред ме
ту, и русс кую речь де ти слы шат в ос нов ном 
толь ко на этих уро ках. А в ус ло ви ях ра бо ты 
од но го учи те ля од нов ре мен но с нес коль ки
ми клас са ми, изу ча ю щи ми в од но и то же 
вре мя раз ные пред ме ты, уча щи е ся ли ше
ны и этой воз мож нос ти. По э то му есть смысл 
го во рить о том, что на и боль ший эф фект в 
обу че нии вто ро му язы ку да ют сов ме щен ные 
од ноп ред мет ные уро ки, ко то рые за счет ин
тег ра ции ме то ди ки ра бо ты по клас сам приб
ли жа ют про цесс ов ла де ния язы ком к бо лее 
ес тест вен ным ус ло ви ям ре че во го об ще ния 
(межк ласс ная ин тег ра ци я). Удобст во та кой 
со че та е мос ти в том, что де ти име ют боль ше 
воз мож нос тей ус лы шать русс кую речь (как 
учи те ля, так и уча щих ся бо лее стар ше го воз
рас та), учи те лю же пре дос тав ля ют ся ус ло вия 
с ус пе хом ис поль зо вать сов па да ю щие те
мы, прив ле кать вни ма ние уча щих ся раз ных 
клас сов к од но му и то му же воп ро су, расс
мат ри вать один и тот же ма те ри ал как но вый 
в од ном клас се и как пов то ре ние и обоб ще
ние в дру гом3.

Ин те рес но про хо дят уро ки раз ви тия ре чи, 
ор га ни зо ван ные с прив ле че ни ем уча щих ся 
всех клас сов комп лек та к ра бо те по од ной и 
той же кар ти не, ст ро го диф фе рен ци руя при 
этом це ли и за да чи каж до го клас са, нап ри
мер: ус во е ние оп ре де лен ной лек си ки для 1 
клас са, уме ние сос тав лять с дан ны ми сло
ва ми сло во со че та ния и пред ло же ния – для 
2 клас са, уме ние сос тав лять пред ло же ние и 
связ ный расс каз – для уча щих ся 3 (4) клас са. 
Цен ность та кой ме то ди ки в том, что в про
цес се ра бо ты с уча щи ми ся млад ших клас
сов при ни ма ют учас тие и уча щи е ся стар ших 
клас сов: от ве ча ют на воп ро сы учи те ля вмес
то млад шек ласс ни ков, исп рав ля ют ошиб ки в 
про из но ше нии или упот реб ле нии слов и т. д. 
И, на о бо рот, уча щи е ся 1 и 2 клас сов с ин те
ре сом слу ша ют от ве ты уча щих ся 3 (4) клас
са, у них то же по яв ля ет ся же ла ние об щать
ся порусс ки, чтото ска зать, расс ка зать, 

3  Те о рия и прак ти ка обу че ния русс ко му язы ку / Е. В. Ар
хи по ва, Т. М. Во и те ле ва, А. Д. Дей ки на и др.; под ред. Р. Б. 
Са бат ко е ва. – М., 2005.
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от ве тить сп ро сить, т. е. де ти в та кой бо лее 
или ме нее ес тест вен ной ре че вой си ту а ции 
быст рее пре о до ле ва ют тот пси хо ло ги чес кий 
и линг вис ти чес кий бар ьер, ко то рый не из бе
жен при ов ла де нии вто рым язы ком.

Д ру гой при мер. Уча щи е ся вто ро го клас са 
зат руд ня ют ся в упот реб ле нии слов « ды ня» и 
« тык ва», так как они пло хо предс тав ля ют се
бе пред ме ты, обоз на ча е мые эти ми сло ва ми. 
А в это вре мя в 3 клас се идет урок при ро
до ве де ния (ок ру жа ю ще го ми ра) и уча щи е ся 
ри су ют ово щи и фрук ты. Учи тель пред ла
га ет трет ьек ласс ни кам расс ка зать о ды не и 
тык ве, по ка зать ри су нок этих ово щей (с вой 
или в кни ге) уча щим ся 2 клас са. Да лее каж
дый класс про дол жа ет свою ра бо ту: 3 класс 
са мос то я тель но, а 2 под ру ко водст вом учи
те ля.

 Межк ласс ная ин тег ра ция в ус ло ви ях ма
ло комп лект ной шко лы, собст вен но го во
ря, на чи на ет ся с мо мен та при хо да де тей в 
шко лу. Пос коль ку все де ти, т. е. уча щи е ся 
всех клас сов, при хо дят в один класс, к од
но му учи те лю, то млад шие де ти об ъек тив но 
ста но вят ся сви де те ля ми, а иног да и участ
ни ка ми об ще ния стар ших их то ва ри щей с 
учи те лем, ко то рый час то в це лях ус ко ре ния 
про цес са при об ще ния к русс кой ре чи об ра
ща ет ся к ним порусс ки.

С опо рой на род ной язык мож но ор га ни
зо вать и уро ки внек ласс но го чте ни я. В на
ци о наль ной шко ле, осо бен но в од но я зыч
ной сре де, де ти на чи на ют чи тать на род ном 
язы ке. Ин те рес к чте нию на род ном язы ке 
пос те пен но мож но пе ре нес ти и на чте ние на 
вто ром язы ке, опи ра ясь при этом на те уме
ния и на вы ки, ко то рые уче ни ки уже при об
ре ли: уме ние об ра щать ся с кни гой, зна ние 
пра вил чте ни я, уме ние вес ти бе се ду по про
чи тан но му, уме ние под би рать нуж ную кни гу, 
ра бо тать с ее ог лав ле ни ем и т. д. Од ни и те 
же прог рамм ные тре бо ва ния к уро кам внек
ласс но го чте ния поз во ля ют про во дить од но
тем ные уро ки на двух язы ках, ис поль зо вать 
од ни и те же близ кие по со дер жа нию текс
ты, од ни и те же слу хоз ри тель ные средст
ва с со от ветст ву ю щей диф фе рен ци а ци ей их 
це лей и за дач по клас сам. Имея воз мож ность 
го во рить на род ном язы ке и в то же вре мя 
слу шать речь на русс ком, млад шек ласс ни ки 

сме лее вхо дят в ком му ни ка тив ную си ту а ци ю.
 Сов ме щен ные уро ки внек ласс но го чте

ния име ют тот пе да го ги чес кий и ме то ди чес
кий смысл, что на та ких уро ках с боль шей 
эф фек тив ност ью мож но ре а ли зо вать прин
цип пре емст вен нос ти и перс пек тив нос ти 
обу че ни я, прин цип раз ви ва ю ще го обу че
ни я, а так же, и это са мое глав но е, прин цип 
неп ре рыв нос ти ли те ра тур но го об ра зо ва ния 
школь ни ков. Ма ло чис лен ность уча щих ся и 
ра бо та од но го учи те ля со все ми клас са ми 
соз да ют для осу ществ ле ния этих прин ци
пов оп ре де лен ны е, мож но ска зать, в не ко
то рой сте пе ни пре и му щест вен ные ус ло ви я: 
учи тель хо ро шо зна ет уро вень под го тов ки и 
ре че вые воз мож нос ти каж до го уче ни ка, ин
тел лек ту аль ные воз мож нос ти в ор га ни за ции 
по мо щи и конт ро ля над са мос то я тель ным 
чте ни ем де тей со сто ро ны ро ди те лей и стар
ших чле нов сем ьи. Учи тель име ет воз мож
ность опе реть ся на те ли те ра тур ные зна ния 
уча щих ся, ко то рые они по лу чи ли или по лу
ча ют на род ном язы ке, ис поль зо вать те же 
ме то ды и при е мы, ко то рые при ме ня ют ся на 
уро ках внек ласс но го чте ния по род но му язы
ку и т. д. Ст рук ту ра и со дер жа ние книг для 
внек ласс но го чте ния са ми по се бе бла гоп ри
ятст ву ют ус пеш но му про ве де нию ин тег ри
ро ван ных уро ков: пов то ря ю щи е ся из клас са 
в класс раз де лы от ли ча ют ся лишь тем, что 
текс ты пос те пен но уве ли чи ва ют ся по об ъе
му, ус лож ня ют ся по со дер жа ни ю, за да ния к 
текс там тре бу ют от уча щих ся бо лее стар ше го 
воз рас та про яв ле ния боль шей са мос то я тель
нос ти и твор чес ко го ре ше ни я.

Е ди ная ме то ди ка с од нов ре мен ной диф
фе рен ци а ци ей це лей и за дач, об ъе ма и со
дер жа ния ра бо ты по клас сам да ет воз мож
ность изу чать ма те ри ал по од ной и той же 
те ме в од ном клас се как но вый, в дру гом – в 
пла не пов то ре ния и зак реп ле ни я, в трет ьем 
– в це лях рас ши ре ния и уг луб ле ния зна ний. 
Та кая ме то ди ка в свою оче редь соз да ет бла
го дат ные ус ло вия для про ве де ния вне у роч
ных и внеш коль ных ме роп ри я тий с ис поль
зо ва ни ем ли те ра тур ных зна ний уча щих ся: 
круж ков, ут рен ни ков, те ма ти чес ких ве че ров, 
не дель язы ка, кон кур сов на луч ше го чте ца, 
на луч шее со чи не ни е, дис пу тов и т. д. В пе
ре чис лен ных ме роп ри я ти ях каж дый класс 



183

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

при ни ма ет по силь ное учас ти е, на каж до го 
уче ни ка на хо дит ся со от ветст ву ю щая « роль». 
В про цес се сов мест ной ра бо ты уча щи е ся 
бо лее млад ших клас сов, гля дя на стар ших, 
быст рее вов ле ка ют ся в ре че вую си ту а ци ю, 
ак тив нее на кап ли ва ют сло варь, лег че пре о
до ле ва ют труд нос ти об ще ния на не род ном 
язы ке, ста но вят ся сме ле е, уве рен нее в ре че
вом об ще ни и.

 Це лям ус ко ре ния про цес са раз ви тия дву
я зы чия мож но под чи нить и сов ме щен ные 
уро ки по дру гим пред ме там: фи зи чес кой 
куль ту ры, тру да (ма те ри аль ной тех но ло ги и), 
изоб ра зи тель но го ис кусст ва. Уме лое соп ро
вож де ние тех дейст вий, с по мощ ью ко то рых 
при ви ва ют ся на вы ки тру да, фи зи чес кой 
куль ту ры, изоб ра зи тель ной де я тель нос ти, 
дос туп ной лек си ки русс ко го язы ка спо собст
ву ет быст ро му и проч но му за по ми на нию 
слов и упот реб ле нию их в ре чи. На этих уро
ках уча щи е ся зна ко мят ся с но вы ми сло ва ми, 
мно гие из ко то рых упот реб ля ют ся (да же без 
эк ви ва лен та) в род ных язы ках, нап ри мер: 
плас ти лин, аль бом, гер ба рий, гло бус, кар
та, пар та, метр, ли ней ка, ба ян, ман до ли на, 
пи а ни но, но та, ск рип ка, фут бол, во лей бол, 
ком пас и ряд дру гих. Млад шек ласс ни ки, 
как пра ви ло, по доб ные сло ва про из но сят по 
при выч ным нор мам род но го язы ка. Уже на 
уро ках по дру гим пред ме там учи тель от ра
ба ты ва ет про из но ше ние по доб ных слов, об
ъяс ня ет их зна че ни е, при у ча ет де тей вес ти 
сло ва ри ки по пред ме там. На уро ках русс ко го 
язы ка вк лю ча ет эти сло ва в раз лич но го ро да 
уп раж не ни я, тре ни ру ет уча щих ся в про из но
ше ни и, про ве ря ет уме ние упот реб лять их в 
ре чи. В це лом та кой под ход к ор га ни за ции 
учеб но вос пи та тель но го про цес са на на чаль

ном эта пе в оп ре де лен ной ме ре спо собст ву ет 
вы рав ни ва нию язы ко вой си ту а ции у школь
ни ков, соз да ва е мой в за ви си мос ти от сте пе
ни функ ци о ни ро ва ния то го или ино го язы ка, 
па рал лель но му и бо лее рав но мер но му раз ви
тию би линг виз ма. 

Та ким об ра зом, всё ска зан ное поз во ля ет 
сде лать вы вод о том, что оп ре де ле ние и ре а
ли за ция на и бо лее оп ти маль ных пу тей по вы
ше ния эф фек тив нос ти обу че ния род но му и 
русс ко му язы кам в на чаль ных клас сах ма ло
комп лект ной шко лы тре бу ют уче та сле ду ю
щих фак то ров:

– спе ци фи ки ус ло вий обу че ния и вос пи
та ния в ма ло комп лект ной шко ле;

– об щей це ли уро ков род но го и русс ко
го язы ка – ком му ни ка тив ной, ко то рая са ма 
по се бе расс мат ри ва ет ся как ин тег ра тив на я, 
пред по ла га ю ща я, с од ной сто ро ны, ов ла де
ние конк рет ны ми зна ни я ми по пред ме там, с 
дру гой – раз ви тие ре чи;

– це лост нос ти кар ти ны ми ра и ок ру жа
ю щей дейст ви тель нос ти, ко то рую поз на ет 
ре бе нок средст ва ми сна ча ла род но го, за тем 
русс ко го язы ков;

– спе ци фи ки ме то дов и при е мов, нап рав
лен ных на фор ми ро ва ние у уча щих ся од но
род ных на вы ков и ком му ни ка тив ных уме ний 
при ме ни тель но к ре чи на род ном и русс ком 
язы ках;

– воз мож нос ти ис поль зо ва ния еди ных 
средств обу че ни я;

– воз мож нос ти соз да ния ре че вых си ту а
ций, близ ких к ес тест вен ным, за счет бо лее 
ра ци о наль но го комп лек то ва ния клас сов, со
че та е мос ти пред ме тов и эф фек тив ной опо
ры на род ной язык и ре че вой опыт уча щих
ся.

 ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ ԵՎ ՌՈՒ ՍԵ ՐԵՆ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ 
ԹԵՐ ԲԵՌՆ ՎԱԾ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Ն. ՆԱ ԶԱ ՐԵԹՅԱՆ

 Հոդ վա ծում դի տարկ ված են մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք բարձ րաց նում են մայ րե նի և 
ռու սե րեն լե զու նե րի ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը տար րա կան դա սա րան նե րում թեր
բեռն ված դպ րո ցում։ Ներ կա յաց ված են մի շարք ա ռա ջար կու թյուն ներ տար րա կան դա սա
րան նե րում թեր բեռն ված դպ րո ցում մայ րե նի և ռու սե րեն լե զու նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
ա րա գաց ման և ար դյու նա վե տու թյան հա մար։



184

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

METHODS OF TEACHING NATIVE AND RUSSIAN LANGUAGES 
IN AN UNGRADED SCHOOL

N. NAZARETYAN

Factors of improving the effectiveness of teaching native and Russian languages in lower 
grades of an ungraded school are given. Concrete recommendations of teaching process intensi
fication in an ungraded school are suggested.
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 

Պ ՐՈԲ ԼԵ ՄԱՅԻՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ 
ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԵ ՐԻՆ 

Ակ տիվ ու սու ցու մը են թադ րում է այն
պի սի մե թոդ նե րի հա մա կար գի կի րա ռում, 
որը ոչ թե նա խա տե սում է ու սուց չի կող մից 
պատ րաս տի գի տե լի քի մա տու ցում, մտա
պա հում և վե րար տադ րու թյուն, այլև ու սուց
ման ակ տիվ ճա նա չո ղա կան և պրակ տիկ 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում գի տե լիք նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի ինք նու րույն ձեռք բե րում։ 
Ու սուց ման ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցը 
ակ տի վաց նե լու հա մար կի րառ վում են ու
սուց ման ավան դա կան մե թոդ նե րը՝ օգ տա
գոր ծե լով այն պի սի հնար ներ, ինչ պի սիք են 
պրոբ լե մային իրա վի ճա կի ստեղ ծու մը, հար
ցադ րու մը՝ նե րա ռե լով պրակ տիկ վար ժու
թյուն ներ, խն դիր ներ։ Իհար կե, ակ տիվ մե
թոդ նե րի կի րա ռու մը ուղղ ված է առաջ նային 
գի տե լի քի ձեռք բեր մա նը, մտա ծո ղու թյան 
զար գաց մա նը, հե տաքրք րու թյուն նե րի, հմ
տու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը, սա կայն պետք է հաշ վի առ նել, որ 
այդ գոր ծըն թա ցը բա վա կա նին ժա մա նակ է 
պա հան ջում, և այդ պատ ճա ռով ան հնար է 
ան ցկաց նել ողջ ու սու ցու մը մի այն ակ տիվ 
մե թոդ նե րով։ Դրանց հետ զու գա հեռ կի րառ
վում են նաև ավան դա կան մե թոդ ներ, ինչ
պի սիք են պատ մե լը, բա ցատ րե լը, դա սա խո
սու թյու նը։ 

Ինչ պե՞ս սո վո րող նե րին պա սիվ ունկնդ
րու մից տե ղա փո խել ակ տիվ ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան դաշտ: Ինչ պե՞ս ապա հո վել 
սո վո րող նե րի ներ քին մո տի վա ցի ան խնդ
րի լուծ ման նկատ մամբ: Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ 
ման կա վար ժին, որ պես զի պրոբ լե մային 
իրա վի ճակն ու նե նա զար գա ցում սո վո րող
նե րի կող մից հե տա գա լուծ մամբ ձևա կերպ
ված խնդ րի տես քով: 

Բո լոր այս հար ցե րը նախ և առաջ վե րա
բե րում են դա սի ըն թաց քում պրոբ լե մային 
իրա վի ճա կի փու լի առա ջաց մա նը: Հենց այս 
փու լում է կար ևոր ակ տի վաց նել սո վո րող նե
րի ճա նա չո ղա կան ակ տի վու թյու նը և ապա
հո վել խնդ րի լուծ ման ներ քին մո տի վա ցի ան: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ճիշտ կազ մա կերպ

ված պրոբ լե մային իրա վի ճա կը հան դի սա
նում է դա սի հա ջող ան ցկաց ման և սո վո րող
նե րի ակ տիվ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
նա խա պայ ման: Դա սի ժա մա նակ կա ռու ցո
ղա կան երկ խո սու թյու նը սկս վում է ու սում նա
կան պրոբ լե մային իրա վի ճա կի ստեղ ծու մից, 
որը նպաս տում է սո վո րող նե րի մտա ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց մա նը, որն ուղղ
ված է ու սում նա կան խն դիր նե րի լուծ ման ոչ 
ստան դարտ մո տե ցում նե րի ձևա վոր մա նը 
[1, էջ 29]: 

Պ րոբ լե մային իրա վի ճա կը բնու թագր
վում է հո գե բա նա կան վի ճա կով, որն առա
ջա նում է սուբյեկ տի մոտ (սո վո րո ղի) նրա 
կող մից առա ջադ րան քի կա տար ման ժա
մա նակ, որը պա հան ջում է բա ցա հայ տել 
նոր, սուբյեկ տին նախ կի նում ան հայտ գի
տե լիք ներ և գոր ծու նե ու թյան եղա նակ ներ: 
Պրոբ լե մային իրա վի ճա կի կար ևո րա գույն 
բա ղադ րիչ նե րից է, ըստ հո գե բան նե րի, հու
զա կա նու թյու նը, հե տաքրք րա սի րու թյունն 
ու կա մային ձգ տու մը [4, էջ 10]: Ի սկզ բա նե 
մենք չէ ինք հաս կա նում, որ պրոբ լե մային 
իրա վի ճա կը, որն առա ջարկ վել է ու սուց չի 
կող մից, չոր, ոչ հու զա կան ձևով գոր ծու նե
ու թյան է դր դում մի այն այն սո վո րող նե րին, 
որոնք վա խե նում են ցածր գնա հա տա կան 
ստա նա լուց: Հետ ևա բար, կի րա ռե լով նո
րա րա րա կան մե թո դը, մենք ստա նում ենք 
ար տա քին մո տի վա ցի ա այն սո վո րո ղի մոտ, 
որը բնու թագր վում է իբրև ան հա ջո ղակ լի
նե լու վախ, ան հա ջո ղու թյու նից խու սա փում 
[2, էջ 28]: Տվյալ դեպ քում ոչ մի ակ տիվ, 
զար գաց նող ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու
թյուն չկա: 

Շա տե րը կա ռար կեն, որ չկան նմա նա
տիպ խն դիր ներ և, որ պես հետ ևանք, իրա
վի ճակ ներ, որոնք կա րող են ան ձնա պես 
նույ նը լի նել բո լոր սո վո րող նե րի հա մար, 
հատ կա պես եթե հաշ վի առ նենք հան րակր
թա կան դպ րո ցի առար կա յա ցան կը: Հենց 
այդ պատ ճա ռով մեր կող մից մշակ վել և 
փոր ձարկ վել են պրոբ լե մային իրա վի ճակ
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նե րի կազ մա կերպ ման նոր եղա նակ ներ, 
որոնք ընդ գր կում են դե ռա հա սու թյան տա
րի քի դպրո ցա կան նե րի հու զա կան և ստեղ
ծա գոր ծա կան ոլոր տը, որոնք թույլ են տա լիս 
նրանց մեջ ձևա վո րել ներ քին մո տի վա ցի ա 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հան դեպ: 
Դրան ցից են.

1. Կեն սա բա նա կան սխալ ներ կամ ան
ճշտու թյուն ներ պա րու նա կող գրա կան տեքս
տե րի կի րա ռում:

2. Օբյեկ տի կեր պա րի վի զո ւա լի զա ցում 
ըստ թե լադր վող տեքս տի:

3. Ման կա վար ժի կող մից պատմ ված 
իրա վի ճա կի կամ նկա րի նկա րագ րում:

4. Սո վո րող նե րի կող մից իրա վի ճա կի բե
մա կա նա ցում կամ ներ կա յա ցում:

5. Կեն դա նի օբյեկտ նե րի ցու ցադ րում:
6. Այն սո վո րող նե րի ռեֆ լեք սի ան, որոնց 

հա մար տվյալ իրա վի ճա կը ան ձնայ նո րեն 
կար ևոր է: 

Ա ռա ջարկ ված եղա նակ նե րը կեն դա նա
բա նու թյան ու սուց ման մե թո դի կա յում նկա
րագր ված չեն, քա նի որ ու սու ցո ղա կան չեն: 
Դրանց խն դիրն է ան ձնայ նո րեն մո տեց նել 
ու սուց չի կող մից ներ կա յաց ված պրոբ լե
մային իրա վի ճա կը սո վո րող նե րին: 

1. Կեն սա բա նա կան սխալ ներ կամ ան
ճշ տու թյուն ներ պա րու նա կող գրա կան 
տեքս տե րի կի րա ռում: Այս եղա նա կը պրոբ
լե մային իրա վի ճակ ստեղ ծե լու այն տար բե
րակն է, որի ժա մա նակ գոր ծըն թացն իրա
կա նաց վում է կեն դա նա բա նու թյան և այլ 
առար կա նե րի ին տեգր ման մի ջո ցով: Գրա
կան նյու թի ընտ րու թյունն իրա կա նաց վում է 
դրա բո վան դա կու թյան մեջ կեն դա նա բա
նա կան օբյեկտ նե րի կամ եր ևույթ նե րի առ
կա յու թյան պայ մա նով, որոնք պա րու նա կում 
են սխալ կամ ան ճշ տու թյուն, որն էլ կոնֆ
լիկ տի մեջ է մտ նում սո վո րող նե րի գի տակ
ցու թյան հետ: Տեքս տի ըն թեր ցու մը պետք է 
լի նի ար տա հայ տիչ՝ ան ճշ տու թյան վրա շեշ
տադ րու մով: Այ նու հետև ման կա վար ժը սո
վո րող նե րին հարց նում է այն մա սին, թե ինչ 
ան ճշ տու թյուն կա տեքս տում, կար ծիք նե րը 
կա րող են լի նել մե կը կամ նույ նիսկ մի քա
նի սը: Այ նու հետև, եթե կար ծիք նե րը շատ են, 
ապա դրանք դա սա կարգ վում են՝ մի ա վո րե
լով մի ան ման նե րը կամ բևե ռաց նե լով հա կա
դարձ նե րը: Պրոբ լե մային իրա վի ճա կի վեր
ջին փու լը « կոնֆ լիկտ» −ի ձևա կեր պումն է:

Պ րոբ լե մային իրա վի ճա կի կազ մա կերպ
ման օրի նակ կա րող է լի նել կեն դա նա բա
նու թյան դա սին « Սար դան ման նե րի վար քը» 
թե մայից և ռուս գրա կա նու թյան դա սե րից Կ. 
Չու կովս կու « Մու խա Ցո կո տու խա» բա նաս
տեղ ծու թյու նից մի հատ վա ծի ըն թեր ցա նու
թյու նը [3, էջ 28]:

2. Օբյեկ տի կեր պա րի վի զո ւա լի զա
ցում ըստ թե լադր վող տեքս տի: Առա ջարկ
վող եղա նակն ընդ գր կում է դպ րո ցա կա նի 
ստեղ ծա գոր ծա կան և կեր պա րային ոլոր
տը: Ստեղ ծե լով այս կամ այն օբյեկ տի կամ 
եր ևույ թի կեր պա րը՝ սո վո րող ներն այն հա
մա րում են ան ձնա կան: Վի զո ւա լի զաց ման 
առա ջին փու լում ու սու ցի չը սո վո րող նե րին 
առա ջար կում է մտա վոր պատ կե րաց նել, թե 
ինչ տեսք ուեն որոշ կեն սա բա նա կան օր
գան ներ՝ թի թեռ, մո ծակ, բզեզ, ճպուռ, մե ղու, 
մո րեխ, մր ջյուն և այլն: Դպ րո ցա կան նե րից 
շա տե րի մեջ առա ջա նում են թի թեռ նե րի, 
բզեզ նե րի և ճպուռ նե րի տար բեր կեր պար
ներ, այդ իսկ պատ ճա ռով վի զո ւա լի զաց ման 
հա ջորդ փու լում մի քա նի աշա կերտ ներ նկա
րագ րում են այն մի ջատ նե րին, ո րոնց նրանք 
պատ կե րաց րել են: Ըստ հնա րա վո րու թյան՝ 
ման կա վար ժը պետք է նա խա պատ րաս տի 
ամե նա տա րած ված և էկ զո տիկ մի ջատ նե րի 
նկար ներ: Սա ան հրա ժեշտ է նրա հա մար, 
որ պես զի աշա կերտ նե րը ոչ մի այն ըն կա լեն 
իրենց հա մա դա սա րան ցի նե րի նկա րագրու
թյուն նե րը, այլ նաև նկա րի վրա տես նեն 
նկա րագր վող օբյեկ տը: Ար դյուն քում, դա սի 
պրոբ լե մա տի կայի մեջ են ընդ գրկ վում բո լոր 
սո վո րող նե րը: « Կոնֆ լիկտ» −ի ձևա կերպ ման 
փու լում ու սու ցի չը տա լիս է բա նա լի ար տա
հայ տու թյունն այն մա սին, որ բո լոր դի տարկ
վող օբյեկտ նե րը վե րագր վում են մեկ կար գի՝ 
« Մի ջատ ներ», և հարց է տա լիս՝ Ո՞րն է հա
կա սու թյան պատ ճա ռը: Սո վո րող ներն ար
տա հայ տում են տար բեր կար ծիք ներ, որոնք 
հե տո նո րից քն նարկ վում են:

3. Ման կա վար ժի կող մից պատմ ված 
իրա վի ճա կի կամ նկա րի նկա րագ րում: Այս 
եղա նա կը ուղղ ված է իրա վի ճա կը նկա րի 
տես քով ներ կա յաց նե լու ու նա կու թյա նը: Վեր
ջի նիս կի րա ռու մը են թադ րում է սո վո րող նե
րի խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կեր պում, 
իսկ նկա րը դպ րո ցա կան նե րի խմ բի ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի ար դյունքն է: 
Առա ջին փու լը են թադ րում է ու սուց չի կող
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մից կեն դա նի նե րի, նրանց կա ռուց ված քի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, բնա կու թյան 
վայ րե րի և նրանց կեն սա բա նու թյան մա սին 
ու սուց չի պատ մու թյուն ներ: Երկ րորդ փու լում 
սո վո րող նե րը նկա րում են ու սուց չի կող մից 
առա ջարկ վող նկա րը, որն ար տա հայ տե
լու է վեր ջին նե րիս վե րա բեր մուն քը ու սուց
չի պատ մու թյան վե րա բե րյալ: Եր րորդ փու
լը նկա րի ներ կա յա ցումն ու քն նար կումն է: 
Պրոբ լե մային իրա վի ճակն առա ջա նում է 
այն դեպ քում, եթե խմ բե րը տա րա կար ծի քի 
են, կամ եթե քն նար կու մից հե տո ընդ հա
նուր եզ րա կա ցու թյուն նե րը պա րու նա կում 
են կոնֆ լիկտ: Օրի նակ՝ « Վե րա ցած սո ղուն
ներ» թե մայով դա սի ժա մա նակ ու սու ցի չը 
դպ րո ցա կան նե րին պատ մում է այն մա սին, 
որ հա զա րա վոր տա րի ներ առաջ վե րա ցած 
իխ տի ո զավր նե րը շատ նման են ժա մա նա
կա կից դել ֆին նե րին: Սո վո րող նե րը պետք է 
փոր ձեն նկա րել իխ տի ո զավր նե րին, առանց 
լրա ցու ցիչ այլ տե ղե կատ վու թյուն օգ տա գոր
ծե լու (դա սա գիրք, հան րա գի տա րան, աղյու
սակ ներ): Հա ջորդ փու լում խմ բե րը ցույց են 
տա լիս իրենց նկար նե րը և պար զա բա նում 
են, թե ին չու իխ տի ո զավրն իրենց կար ծի քով 
պետք է ու նե նա հենց այդ տես քը: Այ նու հետև 
ու սու ցի չը ցույց է տա լիս իխ տի ո զավ րի նկա
րը՝ ար ված ըստ ոս կոր նե րի վե րա կանգն
ման: Իրենց նկար նե րի նկա րագր ման ըն
թաց քում ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ բո լոր 
խմ բե րը նշում են այն փաս տը, որ իխ տի ո
զավ րի և դել ֆի նի նմա նու թյունն իս կա պես 
շատ մեծ է: Հարց է առա ջա նում՝ ին չո՞ւ: Այս 
հարցն ան ձնա պես կար ևոր է, քա նի որ ձևա
կերպ վում է հենց սո վո րող նե րի կող մից:

4. Կեն դա նի օբյեկտ նե րի ցու ցադ րում: 
Ժա մա նա կա կից փու լում կեն սա բա նու թյան 
և կեն դա նա բա նու թյան դա սե րին ավե լի 
ու ավե լի մեծ տեղ են գրա վում ու սուց ման 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը: Դրանց մի ջո ցով 
ու սում նա ռու թյունն դառ նում է ավե լի հե
տաքրքիր ու ժա մա նա կա կից: 

Ինչ պես ցույց ցույց է տա լիս պրակ տի կան, 
դա սի ժա մա նակ կի րառ վող ցան կա ցած կեն
դա նի օբյեկտ առա ջաց նում է ակ տիվ ճա նա
չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն: Սա կայն դա սի 
ժա մա նակ պրոբ լե մային իրա վի ճակ առա
ջաց նել մի այն սո վո րող նե րի կող մից կեն դա
նի օր գա նիզմ նե րի պարզ դիտ ման մի ջո ցով, 
կա րե լի է շատ հազ վա դեպ: Պրոբ լե մային 

իրա վի ճակն ավե լի հեշտ է ստեղ ծել կեն դա
նի օր գա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու թյան հա
մար ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն նե րի բա ցա
կա յու թյան դեպ քում: 

Այս եղա նա կի հա մար հար մար օրի նակ է 
գործ նա կան աշ խա տան քը «Օ ղա կա վոր որ
դե րի կա ռուց ված քը» թե մայով: Սո վո րող նե
րին բա ժան վում են լվաց ված ան ձր ևոր դեր 
և քարտ −ա ռա ջադ րանք ներ: Սո վո րող նե
րի ընդ գր կու մը պրոբ լե մային իրա վի ճակ 
տե ղի է ու նե նում գրե թե մի ան գա մից, ին
չը պարզ է դառ նում ըստ նրանց հու զա կա
նու թյան: Քար տը պա րու նա կում է հետ ևյալ 
առա ջադ րանք նե րը՝ չա փել որ դի եր կա րու
թյու նը, հաշ վել օղակ նե րի քա նա կը, գտ նել 
մարմ նի դի մային և հետ նային բա ժին նե րը 
և այլն: Սո վո րող նե րը գի տեն, որ օբյեկտ
նե րի չափ ման հա մար կի րառ վում է քա նոն, 
բայց ինչ պե՞ս չա փել որ դի եր կա րու թյու նը, 
որը սո ղում է և միև նույն ժա մա նակ փո խում 
իր եր կա րու թյու նը: Ինչ պե՞ս որո շել դի մային 
բա ժի նը, եթե որ դը սո վո րա կան բա ժան ված 
գլխային բա ժին չու նի: Սո վո րող նե րի բո
լոր այս հար ցե րը վկա յում են պրոբ լե մային 
իրա վի ճա կի առ կա յու թյան մա սին: Առա ջա
ցած դժ վա րու թյուն նե րի քն նարկ ման ժա մա
նակ էլ ձևա կերպ վում է պրոբ լե մային իրա
վի ճա կը: 

Վե րը դի տարկ ված մե թո դի կա նե րի փոր
ձարկ ման հա մար մեր կող մից իրա կա նաց
վե ցին փոր ձա րա րա կան դա սեր կեն դա նա
բա նու թյուն առար կայից Շի րա կի մար զի 
ք. Գյում րու թիվ 18 հիմ նա կան դպ րո ցում: 
Փոր ձա րա րու թյան ըն թաց քում խում բը բա
ժան վեց եր կու են թախմ բե րի՝ ստու գո ղա կան 
և փոր ձա րա րա կան: Մի խմ բում ու սում նա
ռու թյու նը իրա կա նաց վել է ավան դա կան 
եղա նա կով, մյու սում ակ տի վո րեն կի րառ
վել է պրոբ լե մային ու սու ցու մը:

 Փոր ձա րա րու թյան վեր ջում հե տա զոտ
վել է ավան դա կան և պրոբ լե մային ու սուց ման 
մե թոդ նե րով դա սա վանդ մամբ գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյան դի նա մի կան ստու գո
ղա կան և փոր ձա րա րա կան են թախմբե
րում: Ընդ որում՝ ստաց ված ար դյունք նե րը 
դի տարկ վել են ըստ բարձր, մի ջին և ցածր 
մա կար դակ նե րի: Եթե գի տա փոր ձի սկզ բում 
ու սում նա սիր վող դա սըն թա ցի յու րաց ման 
և ըստ այդմ թես տային առա ջադ րանք նե րի 
կա տար ման մա կար դա կը ստու գո ղա կան 
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խմ բե րում կազ մել է բարձր` 18%, մի ջին` 38%, ցածր` 44%, փոր ձա րա րա կան խմ բե րում` 
բարձր` 22%, մի ջին` 48%, ցածր` 30%, ապա գի տա փոր ձի վեր ջում ար դյունք ներն այս պի սին 
են` ստու գո ղա կան խմ բե րում` բարձր` 20%, մի ջին` 42%, ցածր` 38%, փոր ձա րա րա կան խմ բե
րում` բարձր` 42%, մի ջին` 50%, ցածր` 8% (տ րա մա գիր 1, 2):

Տ րա մա գիր 1. Ըստ թես տա վոր ման ար դյունք նե րի՝ աշա կերտ նե րի յու րաց ման մա կար դակ նե րը 
ստու գո ղա կան և փոր ձա րա րա կան խմ բե րում փոր ձա րա րու թյան սկզ բում

Տ րա մա գիր 2. Ըստ թես տա վոր ման ար դյունք նե րի՝ աշա կերտ նե րի յու րաց ման մա կար դակ նե րը 
ստու գո ղա կան և փոր ձա րա րա կան խմ բե րում փոր ձա րա րու թյան վեր ջում

 Փոր ձա րա րու թյան ար դյունք նե րը հա վաս տե ցին, որ պրոբ լե մային ու սուց ման` դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցում նպա տա կաուղղ ված կի րա ռու մը բա վա կա նա չափ ար դյու նա վետ է: 
Մաս նա վո րա պես, պրոբ լե մային ու սուց ման ներդ րու մը դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
խթա նում է սո վո րող նե րի ինք նու րույ նու թյու նը, հե տաքրք րու թյու նը, ակ տի վու թյու նը. որա կա
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պես փո փոխ վում է աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը:
Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. П ро хо ро ва Е. Б., Раз ви ва ю щее обу че ние из на чаль ных клас сов в ос нов ную шко лу // Би о ло гия в 

шко ле, 2001, N 3.
2.  Ре ли до ва Н. И., Мо ти ва ция уча щих ся к учеб ной де я тель нос ти // Би о ло гия в шко ле. 2001, N 5.
3.  Жа ри ко ва Н. В., Ме то ди чес кая раз ра бот ка уро ка  проб ле ма ти за ции « По ве де ние па у ко об

раз ных». Би о ло ги я, 8 класс. Учеб номе то ди чес кие ма те ри а лы к об ра зо ва тель ной прог рам ме 
« Пе да гогу част ник и ор га ни за тор сов мест ной де я тель нос ти», Томск, 2001.

4.  Пу гал Н. А., Ис поль зо ва ние на ту раль ных об ъек тов при обу че нии би о ло ги и, М., 2003.

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ПРОБ ЛЕМ НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ НА УРО КАХ БИ О ЛО ГИ И 
А. АКО БЯН

В стат ье предс тав ле ны не ко то рые осо бен нос ти ор га ни за ции проб лем но го обу че ния на 
уро ках зо о ло ги и. Уро ки предс тав ле ны в конк рет ных си ту а ци ях.В се это ос но ва но на пе да го
ги чес ких экс пе ри мен тах, что до ка зы ва ет, что проб лем ное обу че ние бо лее эф фек тив но. Оно 
по вы ша ет спо соб ность уча щих ся мыс лить са мос то я тель но.

USE OF PROBLEM TRAINING IN LESSONS OF BIOLOGY
A. HAKOBYAN

The article presents some features of the organization of problembased learning in the zo
ology class. Lessons are presented in specific situations. All this is based on pedagogical experi
ments, which proves that problem training is more effective. It enhances students’ ability to think 
independently.
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 ՆԱԻ ՐԱ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ

1−6−ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ 
ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՆԱԽԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Մա թե մա տի կա կան հիմ նա կան հաս կա
ցու թյուն նե րի նա խաու սուց ման խն դիր նե
րը առա ջա նում են այն ժա մա նակ, երբ ի 
հայտ են գա լիս սիս տե մա տիկ դա սըն թա
ցում նրանց ձևա վոր ման դժ վա րու թյուն նե րը: 
Այն կա րե լի է իրա կա նաց նել անընդ հա տու
թյան սկզ բուն քով՝ նա խորդ դա սըն թաց նե
րի ու սում նա կան նյու թի հիմ նա կան բո վան
դա կու թյան հետ տրա մա բա նա կան կապ 
ապա հո վե լու մի ջո ցով: Դպ րո ցա կան մա թե
մա տի կայի տրա մա բա նա կան ամ բող ջա կա
նու թյան խն դիր ներն ու նեն դա րա վոր պատ
մու թյուն:

XX դա րի սկզ բում ի հայտ եկավ հան
րակր թու թյու նում առան ձին հան րա հաշ վա
կան դա սըն թա ցի ներ մուծ ման մի տու մը, և 
որի կա ռուց ման հիմ քում ի սկզ բա նե տր վեց 
ֆունկ ցի ո նալ մո տե ցու մը: Եվ ամեն ևին էլ 
պա տա հա կան չէր, որ հայտ նի խորհր դային 
մա թե մա տի կոս և ման կա վարժ Ա. Յա. Խի
չի նը պատ կե րա վոր կեր պով նշում էր, որ 
ֆունկ ցի ան այն սյունն է, որի շուր ջը հյուս
վում են մնա ցած մա թե մա տի կա կան գա ղա
փար նե րը:

 Վեր լու ծե լով հան րակր թա կան դպ րո ցի 
մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում ֆունկ ցի
այի գա ղա փա րի ներ մուծ ման և ու սուց ման 
նախ կին փոր ձը` կա րող ենք փաս տել, որ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, մեզ այդ պես էլ չհա ջող վեց 
ձևա վո րել միջ նա կարգ դպ րո ցի սո վո րող նե
րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյան ֆունկ ցի ո
նալ մտա ծո ղու թյու նը: Ին չո՞ւմն է բա նը: 

Է. Այ վա զյա նի կար ծի քով հար ցի բար դու
թյու նը ոչ այն քան նրա մեկ նա բան ման (սահ
ման ման) հետ է կապ ված, այլ թե այդ բա վա
կա նին բարդ մա թե մա տի կա կան և ընդ հա նուր 
գի տա կան հաս կա ցու թյու նը դպ րո ցա կան ո՞ր 
տա րի քի երե խա նե րին (ե ՞րբ) և ինչ ձևով (մե
թո դի կայով) պետք է մա տու ցել [3]: 

Այ սօր հա սա րա կու թյու նը կր թու թյան 
նկատ մամբ ու նի նոր մո տե ցում ներ: Ու սու
ցի չը առա ջին հեր թին պետք է հոգ տա նի 
աշա կերտ նե րի ինք նա զար գաց ման կա

րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման մա սին, որը 
կնպաս տի նրանց ազ գային և մի ջազ գային 
մշա կույթ նե րի ին տեգր ման մեջ:

 Մա թե մա տի կայի ու սուց ման ժա մա նակ 
գլ խա վոր տե ղում դր վում է՝

•  Մա թե մա տի կա կան գոր ծու նե ու
թյան ու սու ցում՝ նպա տակ դնե լու կա րո ղու
թյուն, մա թե մա տի կա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու, նո րը հայտ նա գոր ծե լու, վար կած 
ձևա կեր պե լու, ապա ցու ցե լու և հեր քե լու, իր 
աշ խա տան քը գնա հա տե լու կա րո ղու թյուն: 

• Անձ նային որակ նե րի ձևա վո րում. 
մաս նա վո րա պես՝ մտ քի, կամ քի, զգաց
մունք նե րի և էմո ցի ա նե րի, ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի, գոր ծու նե ու թյան 
իմա ցա կան շար ժա ռի թի ձևա վո րում:

 Մա թե մա տի կայի ծրագ րային նյու թը դպ
րո ցա կան դա սագր քե րում մշակ վում և շա
րադր վում է եր կու եղա նա կով՝ գծային կամ 
պա րու րաձև: Օրի նակ` գծային շա րադ
րանք ու նի 1−6 դա սա րան նե րի մա թե մա տի
կայի դա սըն թա ցը, իսկ 7−9 դա սա րան նե
րի « Հան րա հա շիվ» և «Երկ րա չա փու թյուն», 
ինչ պես նաև ավագ դպ րո ցի « Հան րա հա շիվ 
և մաթ. անա լի զի տար րեր» և «Երկ րա չա
փու թյուն», առար կա նե րի հա մա պա տաս
խան դա սըն թաց ներն ու նեն պա րու րաձև 
շա րադրանք, որոնք իրա կա նաց վում են բո
վան դա կային գծե րի՝ պա րույր նե րի մի ջո ցով: 

«Մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի բո վան
դա կային գի ծը տվյալ առար կայի այն հիմ
նա կան՝ ին վա րի անտ հաս կա ցու թյուն ներն 
(մա թե մա տի կայի տե սու թյան շա րադր ման 
այն պա րույր ներն) են, որոնք գոր ծում են 
նրա բո լոր բա ժին նե րում, և որոնց շուրջ 
հյուս վում (փա թաթ վում) է մնա ցած ողջ 
բո վան դա կու թյու նը:

 Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն
թա ցի բո վան դա կային գծերն են՝ ար տա
հայ տու թյուն ներ և դրանց նույ նա կան ձևա
փո խու թյուն ներ, ֆունկ ցի ա ներ, բա նաձ ևեր, 
տրա մա բա նու թյան և ին ֆոր մա տի կայի 
տար րեր, երկ րա չա փա կան պատ կեր ներ 
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ու դրանց հատ կու թյուն ներ, մե ծու թյուն ներ, 
մա թե մա տի կա կան անա լի զի տար րեր, մի ա
ցու թյուն նե րի, հա վա նա կա նու թյուն նե րի տե
սու թյուն նե րի և վի ճա կագ րու թյան տար րեր» 
[4; 32 – 33]: 

Այս պի սով՝ մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան 
դա սըն թա ցում ֆունկ ցի այի բո վան դա կային 
գի ծը ոչ մի այն հան րա հաշ վի և մա թե մա տի
կա կան անա լի զի տար րե րի, այլև 7−9−րդ 
դա սա րան նե րի հան րա հաշ վի դա սըն թաց
նե րի տար բեր բա ժին նե րի և տար բեր թե
մա նե րի ու սուց ման գլ խա վոր որո շիչ ուղղ վա
ծու թյուն նե րից մեկն է: Այս ուղղ վա ծու թյան 
առա վել ակն հայտ առանձ նա հատ կու թյունն 
այն է, որ նրա օգ նու թյամբ կա րո ղա նում ենք 
ու սուց ման ըն թաց քում տար բեր կա պեր հաս
տա տել:

 Ֆունկ ցի ո նալ ուղղ վա ծու թյան առա վել 
ակն հայտ առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
նրա օգ նու թյամբ կա րո ղա նում ենք ու սուց
ման ըն թաց քում տար բեր կա պեր հաս տա
տել: 

Ա շա կերտ նե րի ֆունկ ցի ո նալ պատ
կե րաց ման ամ բող ջա կան զար գաց մա նը 
նպաս տում է թվի գա ղա փա րի զար գա ցու մը, 
նույ նա կան ձևա փո խու թյուն նե րի տի րա պե
տու մը, հա վա սա րում նե րի և ան հա վա սա րու
մնե րի լուծ ման ու սու ցու մը և այլն: Այդ պատ
ճա ռով էլ 1−6 դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րը 
ձեռք են բե րում պատ կե րա ցում, որն ան հրա
ժեշտ է բարձր դա սա րան նե րում ֆունկ ցի այի 
գա ղա փա րի ար դյու նա վետ ու սուց ման հա
մար:

5−6 դա սա րան նե րի մա թե մա տի կայի դա
սըն թա ցում չա փա վոր հան րա հաշ վա կան 
նյու թը նպաս տում է տվյալ տա րի քի աշա
կերտ նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց մա նը, ֆունկ ցի ո նալ գրա գի տու
թյան, տա րա ծա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց մա նը, ալ գո րիթ մա կան մտա ծո ղու թյան 
ձևա վոր մա նը, մա թե մա տի կա կան բա նա վոր 
և գրա վոր խոս քի կա տա րե լա գործ մա նը, աշ
խար հա յաց քի ձևա վոր մա նը, այ սինքն՝ ու
սում նա կան նյու թի տի րա պե տու մը ապա հո
վում է աշա կերտ նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը 
և զար գա ցու մը [1], [2]: 

Այդ պի սի աշ խա տան քի ուղղ վա ծու թյու նը 
ար տա հայտ վում է աշա կերտ նե րին առա
ջարկ վող առա ջադ րանք նե րի բնույ թով: Տար
րա կան մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի նյու թը 

պա րու նա կում է բա վա կան քա նա կու թյամբ 
օրի նակ ներ, որի հի ման վրա կա րե լի է բա
ցատ րել մի մե ծու թյան կա խու մը մյու սից [5], 
[6], [7], [9]: Մաս նա վո րա պես, դրանց թվին 
են պատ կա նում հա վա սա րու թյան կազմ ման 
և լուծ ման առա ջադ րանք նե րը, օպ տի մա
լաց ման և հա մակց ման առա ջադ րանք նե րը, 
ու ղիղ և հա կա դարձ կախ վա ծու թյամբ մե ծու
թյուն նե րի առա ջադ րանք նե րը, աղյու սակ նե
րի, թվային առանցք նե րի և կոոր դի նա տային 
հար թու թյունն օգ տա գոր ծող առա ջադ րանք
նե րը: 

Ընդ հան րա պես, դի դակ տի կա յում նա
խաու սու ցում ասե լով հաս կա նում ենք նա խա
պատ րաս տա կան դա սըն թաց, որն իրե նից 
ներ կա յաց նում է որ ևէ գի տու թյան կամ ու
սում նա կան առար կայի մուտ քի ապա հո վում՝ 
առանձ նա հա տուկ տար րա կան շա րադրան
քով:

Դպ րո ցի յո թե րորդ և ավե լի բարձր դա
սա րան նե րում, որ պես զի աշա կերտ նե րին 
նա խա պատ րաս տենք ֆունկ ցի ո նալ կախ
վա ծու թյան, հա վա սա րու թյան և ֆունկ ցի այի 
գա ղա փա րին, ան հրա ժեշտ է նա խա պես և 
աս տի ճա նա բար նրանց նա խա պատ րաս տել 
այդ հաս կա ցու թյուն նե րին:

 Նա խա պատ րաստ ման պլա նում պետք է 
օգ տա գոր ծել բո լոր հնա րա վոր վար ժու թյուն
նե րը, որոնք ան մի ջա կա նո րեն չեն իրա կա
նաց վում որ ևէ ընդ հան րաց մամբ, հա սա նե լի 
են կրտ սեր դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րին 
և կա րող են ծա ռայել որ պես նախ նա կան գի
տե լիք ներ նրանց հա մար: Այդ գի տե լիք նե րը, 
բնա կա նա բար, նրանց մեջ կձ ևա վո րի ան
հրա ժեշտ պատ կե րա ցում, որը հիմք կհան
դի սա նա կոնկ րետ թվային և գրա ֆի կա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րի ու սուց ման հա մար [8]:

 Բա ցի մաս նա գի տա կան տեր մի նա բա
նու թյու նից և ընդ հան րա ցու մից՝ այդ վար
ժու թյուն նե րը սո վո րող նե րին պետք է օգ նեն 
բա ցա հայ տե լու, որ նրանց կող մից ու սում նա
սիր վող ար տա հայ տու թյու նը կա րող է ըն դու
նել տար բեր ար ժեք ներ՝ կախ ված նրա մեջ 
գտն վող տա ռի թվային ար ժե քից: Այդ վար
ժու թյուն նե րը սո վո րող նե րին պետք է օգ նեն 
հաս կա նա լու ֆունկ ցի ո նալ կախ վա ծու թյան 
ներ կա յաց ման տար բեր եղա նակ նե րը: 
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Օ րի նակ՝ 5−րդ դա սա րա նում ար դյուն քի 
փո փոխ ման ու սուց ման ժա մա նակ կո տո րա
կային թվե րով վար ժու թյան մե ծու թյուն նե րից 
մե կի փո փոխ ման դեպ քում նպա տա կա հար
մար է կազ մել եր կու թվե րի գու մա րի, տար

բե րու թյան աղյու սակ նե րը, որ տեղ մե ծու
թյուն նե րից մե կը մնում է ան փո փոխ, իսկ 
մյու սը՝ փո փոխ վում է: 

Ա ղյու սա կը կա րե լի է ներ կա յաց նել 
հետևյալ տես քով՝

 Դի տար կե լով այս աղյու սակ նե րը՝ հեշտ է 
սահ մա նել ար դյուն քի կախ վա ծու թյու նը գոր
ծո ղու թյան մե ծու թյուն նե րից և այդ փո փոխ
ման բնույ թը: Այս պես, աշա կերտ նե րին կա
րե լի է առա ջար կել հա մե մա տել 3−րդ և 4−րդ 
օրի նակ նե րի երկ րորդ սյու նա կի հա նե լին և 
հա մա պա տաս խան տար բե րու թյու նը: Հա նե
լին մե ծա ցել է ՝

Ո րի դեպ քում տար բե րու թյու նը փոք րա
նում է՝

 Մի քա նի օրի նակ նե րի այս պի սի վեր լու ծու
թյան դեպ քում աշա կերտ նե րը կն կա տեն, որ 
հա նե լի ի որոշ ար ժե քի մե ծաց ման դեպ քում 
տար բե րու թյու նը նույն քա նով փոք րա նում է 
(նախ կի նում, մինչ կո տո րա կային թվե րի 

հետ ծա նո թա ցու մը, աս վում էր, որ հա նե լի ին 
մի քա նի մի ա վո րով մե ծաց նե լիս տար բե րու
թյու նը փոք րա նում է նույն մի ա վո րով): Այս 
ձևով ստուգ վում և « հաս տատ վում» է, որ ամ
բողջ թվե րով գոր ծո ղու թյան մե ծու թյուն նե րի 
միջև եղած կախ վա ծու թյու նը վե րա բե րում է 
նաև կո տո րա կային թվե րին:

5−րդ դա սա րա նում երկ րա չա փա կան 
նյու թի ու սուց ման և կրկն ման ժա մա նակ 
ավե լի է ամ րապնդ վում փո փո խա կան մե
ծու թյուն հաս կա ցու թյու նը: Օրի նակ՝ ուղ ղան
կյան պա րա գի ծը ընտր ված եր կա րու թյան 
դեպ քում փոխ վում է ուղ ղան կյան լայ նու թյու
նից կախ ված: Եթե ուղ ղան կյան եր կա րու
թյու նը 4 մի ա վոր է, իսկ լայ նու թյու նը փոխ
վում է՝ x է, ապա ուղ ղան կյան P պա րա գի ծը 
կար տա հայտ վի հետ ևյալ բա նաձ ևով՝

P=8+2x: 
Ար դյու նա վետ կլի նի կազ մել պա րագ ծի 

ար ժե քի փո փոխ ման աղյու սա կը:
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5−րդ դա սա րա նում աշա կերտ նե րին կա
րե լի է ծա նո թաց նել 2 մե ծու թյուն նե րի գրա
ֆի կա կան պատ կեր ման հետ:

5−րդ դա սա րա նում երկ րա չա փա կան 
նյու թի կրկն ման ժա մա նակ դի տար կում ենք 
հաս տա տուն՝ օրի նակ՝ 4 մի ա վոր եր կա րու
թյուն ու նե ցող ուղ ղան կյան պա րագ ծի կախ
վա ծու թյու նը լայ նու թյու նից: Ար դյուն քում 
ստա նում ենք աղյու սակ, որը կա րող ենք 
օգ տա գոր ծել գրա ֆի կը կա ռու ցե լիս: Մե ծու
թյուն նե րի կախ վա ծու թյու նը կա րե լի է ար
տա հայ տել նաև սյու նա կային դի ագ րա մով, 

որ տեղ մե ծու թյուն նե րը բնու թագր վում են 
հատ ված նե րով: Եթե բարձ րու թյու նը ար տա
հայ տող հատ ված նե րի վեր ջում դնենք հա
մա պա տաս խան պա րա գիծն ար տա հայ տող 
հատ ված նե րը, ապա կս տաց վի սյու նա կային 
դի ագ րամ: Իսկ եթե առա ջին հատ ված նե րը 
(բարձ րու թյան) տե ղա փո խենք մի ուղ ղի վրա 
ինչ −որ 0 կե տից, ապա կա րե լի է նկա տել, որ 
(պա րագ ծի) երկ րորդ հատ ված նե րի եզ րե
րը ըն կած կլի նեն մի ճա ռա գայ թի վրա: Այդ 
ճա ռա գայթն էլ կլի նի պա րագ ծի ար ժեք նե րի 
փո փո խու թյան գրա ֆի կը (նկ. 1):

Նկ. 1

 Նույ նը կա րե լի է կա տա րել ուղ ղան կյան 
մա կե րե սը գտ նե լու ժա մա նակ, որի եր կա
րու թյու նը հա վա սար է 4 −ի, իսկ լայ նու թյու նը 
փո փոխ վում է: 

Ինչ պես նա խորդ դեպ քում, կա ռու ցենք 
4x փո փո խու թյան գրա ֆի կա կան ար տա հայ
տու թյու նը (նկ. 2): Իհար կե, այս ամ բողջ աշ
խա տան քի ըն թաց քում պետք է պահ պա նել 
հո գե բա նա կան տակտ, օգ տա գոր ծել մի այն 

հա մա պա տաս խան լե զու, թույլ չտա լով, որ 
այս ու սուց ման փու լում նոր, այս տեղ ոչ ան
հրա ժեշտ տեր մի նա բա նու թյուն օգ տա գործ
վի, ինչ պի սիք են՝ կոոր դի նատ ներ, առանցք 
և այլն:
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Նկ. 2

Այս բո լոր ցու ցում նե րը դա սի ըն թաց քում 
կա տա րել դժ վար է (ժա մա նա կը չի բա վա
րա րում): Աշ խա տան քի այդ մա սը որո շում է 
հենց ին քը՝ ու սու ցի չը, օրի նակ, յու րա քան
չյուր դեպ քի հա մար նա խա պես պատ րաս
տել հա մա պա տաս խան գծա գիր: Աշա
կերտ նե րը տա նը կա րող են այդ գծագ րե րը 
ան ցկաց նել մի լի մետ րա կան բա ժա նում ու
նե ցող թղթի վրա (ո րոշ ված ֆոր մա տով) և 
ավար տել գծագ րի մնա ցած մա սը:

Ն մա նա տիպ բազ մա պա տիկ վար ժու
թյուն նե րը աշա կերտ նե րի մեջ ան հրա ժեշտ 
պատ կե րա ցում են կազ մում դի տարկ վող 
կախ վա ծու թյան գրա ֆի կա կան ար տա հայտ
ման մա սին:

6−րդ դա սա րա նի մա թե մա տի կայի դա
սըն թա ցում դի տարկ վում է ջեր մաս տի ճա նի 
փո փո խու թյան և շարժ ման գրա ֆիկ նե րը, 
ինչ պես նաև այդ գրա ֆիկ նե րի ըն թերց ման 
հար ցը [2]:

Ս տաց ված ամ բողջ գրա ֆի կա կան նյու
թի ար դյուն քը կա րող է օգ տա գործ վել 6−րդ 
դա սա րա նում՝ մե ծու թյուն նե րի ու ղիղ հա մե
մա տա կա նու թյան ու սուց ման ըն թաց քում, 
7−րդ դա սա րա նում, երբ ու սու ցան վում է 

y=ax ֆունկ ցի ան, և 8−րդ դա սա րա նում՝ 
« Ֆունկ ցի ա նե րը և նրանց գրա ֆիկ նե րը» 
թե մայի ու սուց ման ժա մա նակ: Այս պի սով՝ 
միջ նոր դա բար կա տար ված նա խաու սու ցու
մը են թադ րում է աս տի ճա նա կան ֆունկ ցի
ո նալ նա խա պատ րաս տում առանց հա տուկ 
տեր մին նե րի և սիմ վոլ նե րի: Բա վա կան է 
հետ ևո ղա կա նո րեն դի տար կել շր ջա պա տող 
աշ խար հի փո փո խու թյան գա ղա փա րը, մե
ծու թյուն նե րի միջև փոխ կապ վա ծու թյու նը՝ 
օգ տա գոր ծե լով մի այն դպ րո ցա կան դա
սագր քե րի նյու թը: Նա խաու սուց ման հա մար 
կան բա վա կան շատ հնա րա վո րու թյուն ներ. 
ու սու ցի չը պար տա վոր է այն տես նել և օգ
տա գոր ծել դա սըն թա ցում:

 Հիմ նա կան դպ րո ցի աշա կերտ նե րի կող
մից ֆունկ ցի այի գա ղա փա րի ձևա վոր մա նը 
նպաս տե լու և դրա առա ջադր ման հնա րա
վո րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է 1−6 դա
սա րան նե րում հա մա կարգ ված առա ջար կել 
նա խա պատ րաս տա կան բնույ թի վար ժու
թյուն ներ, որոնք էլ, բնա կա նա բար, կն պաս
տեն մի ջին դպ րո ցի 7−9−րդ դա սա րան նե
րում « ֆունկ ցի այի» գա ղա փա րի դյու րին 
ներ մուծ մա նը:
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОДАВАНИЕ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИИ 
С 1−ОГО ПО 6−ОЙ КЛАССЫ

Н. ПОГОСЯН 

В пла не под го тов ки уче ни ков к соз на тель но му ус во е нию идеи функ ци о наль ной за ви
си мос ти, по ня тий функ ции и урав не ния в VII и бо лее стар ших клас сах шко лы, не об хо ди мо 
за ра нее и пос те пен но под го то вить их к зна комст ву с эти ми по ня ти я ми.

В пла не под го тов ки долж ны быть ис поль зо ва ны все воз мож ные уп раж не ни я, ко то рые не 
ве дут не пос редст вен но к ка ким− ли бо обоб ще ни ям, но дос туп ны уче ни кам млад ших клас сов 
и мо гут слу жить для на коп ле ния ими опы та. Этот опыт бу дет соз да вать у них не об хо ди мые 
предс тав ле ни я, ве ду щие к об ра зо ва нию со от ветст ву ю щих по ня тий на конк рет ной чис ло вой 
и гра фи чес кой ос но ве. Да ле кие от обоб ще ний и спе ци аль ной тер ми но ло ги и, эти уп раж не
ния долж ны по мочь уча щим ся вы яс нить, что расс мат ри ва е мое ими од но и то же вы ра же ние 
мо жет при об ре тать раз лич ные зна че ния в за ви си мос ти от чис ло вых зна че ний вхо дя щих в 
не го букв. Эти уп раж не ния долж ны по мочь уча щим ся по нять раз лич ные спо со бы вы ра же
ния функ ци о наль ных за ви си мос тей.

PREPARATORY TEACHING OF THE CONCEPT OF FUNCTION FROM 
1ST TO 6TH  CLASSES

N. POGHOSYAN 

In terms of preparing students for the conscious assimilation of the idea of functional depen
dence, the concepts of function and equation in VII and higher grades of the school, it is neces
sary to prepare them in advance and gradually to get acquainted with these concepts. In terms of 
training should be used all sorts of exercises that do not lead directly to any generalizations, but 
are accessible to students of lower grades and can serve to accumulate their experience. This ex
perience will create the necessary ideas for them, leading to the formation of corresponding con
cepts on a specific numerical and graphical basis. Far from generalizations and special terminolo
gy, these exercises should help students find out that the same expression they are examining can 
acquire different values depending on the numerical values of the letters entering into it. These 
exercises should help students understand different ways of expressing functional dependencies.
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ANAHIT HAROYAN 

A METHOD OF TEACHING ENGLISH
Among a great number of foreign language 

assignments which a student performs in the 
course of training at a technical college and 
which are to be done by him in accordance 
with the requirements of the curriculum of 
discipline, writing Paraphrasing and making a 
Summary are very important not only because 
the skill of making a paraphrase of the text is 
a key skill of the student required when he 
deals with scientific texts, but also because it 
is a question of examination card and requires 
from the student a long and timeconsuming 
training. These important skills are necessary 
for the students at foreign language classes, 
and also when they fulfill some assignments 
at home [1]. The ability to paraphrase ideas 
of other authors can arise in future, when a 
student, after graduation high school, has to 
search material in different journal articles or 
in some publications to find the latest informa
tion on their work. The task to teach students 
paraphrasing and summarizing skills writing 
is dictated by academic assignments given to 
students in the process of studying, when the 
latter has to handle a large amount of litera
ture when writing, for example, an essay or an 
abstract; studying on the junior courses or a 
course work – on the middle courses of edu
cation, and finally a diploma at the final stage 
of training. These very useful skills can be re
quired not only at foreign language classes, but 
also when doing some assignments of interdis
ciplinary and technical disciplines. So, students 
are to know how to use sources perfectly and 
high school teachers are searching the most 
effective means of teaching them how to use 
direct quotation and how to make Paraphras
ing and Summary according to a certain algo
rithm. Paraphrasing and Summary are means 
of transforming content of the work of another 
author. The essential difference between these 
two techniques of text transformation lies in 
the fact that paraphrasing is used more often 
because students can get, for example, some 
task to make a preaccession of information 

contained in some other source, when writing 
an article, or to summarize information on the 
topic, or to make a review of the prehistory 
of the question. The advantage of using para
phrasing is that it eliminates excessive citation, 
especially when there are too many ideas to be 
cited and the text might appear to be overload
ed with redundant quotation and punctuation 
marks. Paraphrased text should contain refer
ences to the cited author; that helps to avoid 
plagiarism, which may, if found, cause serious 
problems.

Paraphrasing – is a process of transforma
tion of another author’s work with one’s own 
lexical and grammatical means. Practical work 
experience shows, that there are several subse
quent steps (which can be called a certain step
bystep algorithm), following which a student 
can get a good paraphrasing of the text as a 
result. First of all, initial text should be clearly 
understood (detailed reading technique or, in 
other words, reading with the dictionary is to 
be applied). At this stage it is very important to 
pay special attention to absolutely perfect un
derstanding of the original text by the student 
to avoid unacceptable misrepresentation of the 
final text [2]. Then the students are trained to 
find the main topic sentences and keywords of 
the passage, what helps them to distinguish ba
sic and supplementary ideas. It is reasonable 
in some way to mark them – write them down, 
underline or highlight them not to forget or 
throw out something useful. Good knowledge 
of English grammar can greatly help to formu
late the ideas of the final text. At this stage of 
text «reconstruction», students meet a number 
of difficulties connected with their low level of 
knowledge of English grammatical structures, 
which greatly lowers their ability to choose 
correct grammar patterns: active or passive 
voice, participle (active, passive or a perfect 
one), gerund (and gerund constructions), in
finitive(and constructions with infinitive) and so 
on. Even proper usage of the article might be 
a real problem! Ability to choose proper lexical 
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equivalents help students to find synonyms for 
words to be replaced, keeping in mind that one 
should not use any words except those of sci
entifictechnical or nonfiction vocabulary [3]. 
Vocabulary, moreover, is well chosen to help 
in the development of the content. To avoid 
these grammatical and lexical difficulties it is 
reasonable to precede text paraphrasing by 
doing exercises that will help students to mas
ter grammar and be able to choose neutral, 
suitable for replacement vocabulary. Next stage 
is final, when a student is to check the work. 
First of all, he must follow if information of the 
source text fully coincides with that of the final 
version, then – if the style of the text is saved 
(particular attention should be paid to exclu
sion of the so loved and appreciated by the stu
dents method of work, which is called «copy 
and paste»), then check grammar and vocabu
lary of the paraphrased article and not to for
get to acknowledge the work, not to be accused 
of plagiarism. In order to make paraphrasing 
or a summary in English properly, one needs 
to know some useful wellestablished phrases: 
how to start writing, to express main ideas and 
how to conclude. So, it is useful to choose some 
from the list below to open the theme: at the 
beginning the author describes (depicts, dwells 
on, touches upon, explains, introduces, men
tions, recalls, characterizes, points out, gener
alizes, at first, first, firstly, in the first place, 
lastly, to begin with etc.).To continue writing 
it is possible to insert such expressions as: 

then the author goes on to describe, further 
development of the author’s idea, the author 
reveals the details (describes, analyzes, etc.), 
after all, as one might expect, clearly, it goes 
without saying, naturally, obviously, of course 
in the center of the narration there is the main 
idea, eventually, later, next, second, secondly, 
etc. The following expressions are reasonable 
to be used to finish the process of paraphras
ing of the text: the author gives a summary of, 
in conclusion, to summarize, finally, in brief, 
in short, overall, so, then, to conclude, to sum 
upetc. These words application makes the text 
be logically built and sound continuous. En
glish writing is coherent; that is, the writer is 
to compose the sentences in such a way, that 
they follow each other smoothly and logical
ly. The relationships between the ideas in the 
composition are to be clear to the reader. To 
make the paraphrased text sound coherent it 
is reasonable to teach students to use the so 
called linking words. To express contrast: but, 
even so, despite, in spite of, in contrast, nev
ertheless, yet, on the contrary, on the other 
hand, still, whereas, however, in spite of this. 
To express addition: as well as, furthermore, 
in addition, moreover, nor, not only...but also, 
too, what is more, besides, apart from this, not 
only... but also and so on. Teaching Paraphras
ing students of technical specialties gives the 
latest basic skills of text processing and some 
principal knowledge of how to do this proce
dure effectively.
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ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ՄԱ ՍԻՆ 
Ա. ՀԱ ՐՈՅԱՆ

 Հոդ վա ծում քն նարկ ված է ան գլե րե նի ու սուց ման մի հնա րի մա սին. տեքս տե րի փո խա
կեր պում: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սու ցա նե լու լե զուն ոչ մի այն ան գլե րե նի դա սա
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ժա մե րին, այլև դպ րո ցում, տեխ նի կա կան քո լեջ նե րում և այ լուր մի ջա ռար կա յա կան և տեխ
նի կա կան առար կա ներ ու սում նա սի րե լիս: Ներ կա յաց ված է տեքս տե րի փո խա կերպ ման 
հս տակ ալ գո րիթմ, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա ռու թյունն իրա կա նաց նե լու 
արագ և ար դյու նա վետ:

 

ОБ ОД НОМ МЕ ТО ДЕ ОБУ ЧЕ НИЯ АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА 
А. АРО ЯН

В стат ье об суж да ет ся о лов кос ти для пре по да ва ния анг лийс ко го язы ка. пре об ра зо ва ние 
текс та. Это да ет воз мож ность пре по да вать язык не толь ко на уро ках анг лийс ко го язы ка, но 
так же в шко лах, тех ни чес ких кол лед жах и дру гих об лас тях при изу че нии меж дис цип ли нар
ных и тех ни чес ких пред ме тов. Предс тав лен чет кий ал го ритм пре об ра зо ва ния текс та, что 
поз во ля ет быст ро и эф фек тив но учить ся.
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ՄԱՐ ԳԱ ՐԻՏ ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ 

ՌԱԶ ՄԱ ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԻ ՐԱ ԿԱՆ 
ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

 Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա
րա կու թյու նը այ սօր դի տարկ վում է որ պես 
հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան պա հանջ, 
որ տեղ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի
ա րա կու թյան գլ խա վոր ի նս տի տու տը կր թա
կան հա մա կարգն է: 

Ա ճող սերն դի ռա զա հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախն դիր նե րը 
լուրջ ու շադ րու թյան են ար ժա նա նում Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կր թու թյան և 
գի տու թյան, պաշտ պա նու թյան նա խա րա
րու թյուն նե րի փաս տաթղ թե րում:

 Մա տաղ սերն դի դաս տի ա րա կու թյու նը 
ժա մա նա կա կից հայ հա սա րա կու թյան մեջ 
ի րա կա նաց վում է տն տե սա կան և քա ղա քա
կան բա րե փո խում նե րի լայն պայ ման նե րում, 
ին չի ըն թաց քում է ա կա նո րեն փո փոխ վել են 
ա ճող սերն դի սո ցի ալ−մ շա կու թային կյան քը, 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծառ նու
թյան սկզ բունք նե րը: 

Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյու նը սկս վում է ըն տա նի քից, շա րու
նակ վում դպ րո ցում և ու ղեկց վում ե րե խայի 
ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Սա կայն մեր 
հե տա զո տու թյուն նե րը բա ցա հայ տե ցին, որ 
այ սօր չկա հա մա կարգ ված որ ևէ գործ նա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան, ու ղե ցույց, 
ո րը կա րող է կի րառ վել դպ րո ցում, հատ
կա պես տար րա կան դպ րո ցում ե րե խա նե րի 
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու
թյան ա պա հով ման ո ւղ ղու թյամբ1: 

Ման կու թյան տա րի նե րին մար դու լա վա
գույն ձեռք բե րու մը հա վատն է սե փա կան 
ան ձի նկատ մամբ, այն բա նի նկատ մամբ 
հա վա տը, որ նա գի տի և ըն դու նակ է ա նել, 
սե փա կան ի նք նա սի րու թյան զգա ցու մը: Այս 
ո րակ նե րը պետք է ձևա վո րել ռազ մա հայ րե
նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցում տար բեր մի ջոց նե րով և ե ղա նակ
նե րով: Հե րո սա կան մար տե րը, Հայ րե նի քի 
լա վա գույն որ դի նե րի մա սին պատ մու թյուն
1    Անդրեասյան  Հ.  Պ.,  Ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությունը  դպրոցում,  Եր.,  «Լույս»,  1982, 
121 էջ:

նե րը պետք է դառ նան տար րա կան դպ րո
ցում ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա
րա կու թյան հիմ քը: Պատ մե լով հե րո սա կան 
ա րարք ներ գոր ծած ան ձանց մա սին` ան
հրա ժեշտ է նշել նրանց բա րո յա կան կամ քի 
և նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րի դր դա պատ
ճառ նե րի մա սին, քա նի որ այն կա րող է ներ
գոր ծել ե րե խա նե րի հու զա կա մային ո լոր տի 
վրա: Այս ա ռու մով շատ կար ևոր է ՀՀ ազ
գային հե րոս նե րի, զո րահ րա մա նա տար նե
րի, պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կաշր
ջան նե րում ազ գան պաստ և հայ րե նան վեր 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց րած քա ղա քա
կան և հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի կյանքն 
ու գոր ծու նե ու թյու նը դպ րո ցա կան նե րին 
ներ կա յաց նե լը, նրանց նվիր ված և նրանց 
մաս նակ ցու թյամբ մի ջո ցա ռում նե րի կազ
մա կեր պու մը: Դրա ար դյու նա վե տու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է դպ րո ցա կան նե րի տա
րի քային հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րով, մաս նա վո րա պես ի մպ րի տին գի, 
ըն դօ րի նակ ման, նմա նակ ման հո գե բա նա
կան մե խա նիզմ նե րի ակ տիվ գոր ծառ նու
թյամբ: Այս ա ռու մով մեր հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում ու նենք լուրջ խն դիր ներ:

 Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյու նը այ սօր ըն կալ վում է որ պես եր կա
կի նշա նա կու թյան կր թա կան տեխ նո լո գի ա, 
քա նի որ բո լոր թույ լատ րե լի մի ջոց նե րով և 
ձևե րով ե րե խային զի նում է կար ևոր բա րո
յա հո գե բա նա կան ո րակ նե րով, ո րոնք ան
հրա ժեշտ են ի նչ պես հայ րե նի քի ա պա գա 
պաշտ պա նին, այն պես էլ խա ղաղ, ոչ պա
տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում կեն սա գոր ծող 
մար դուն: Չէ՞ որ քա ջու թյու նը, բնա վո րու թյան 
կա յու նու թյու նը, ֆի զի կա կան դի մաց կու նու
թյու նը ան հրա ժեշտ են ի նչ պես հայ րե նի քի 
պաշտ պա նին, այն պես էլ բժշ կին, ին ժի նե
րին, ման կա վար ժին:

 Բարձր դա սա րան նե րի ու սում նա կան 
պլան նե րում ը նդ գրկ ված են ա ռար կա ներ` 
« Նախ նա կան զին վո րա կան պատ րաս տու
թյուն», «Գ րա կա նու թյուն», « Պատ մու թյուն», 
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«Աշ խար հագ րու թյուն», ո րոնց բո վան դա կու
թյունն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է դպրո
ցա կան նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան խն դիր նե րի լուծ ման 
հետ, սա կայն այս խն դի րը դեռ մնում է ոչ 
հա մա կարգ ված տար րա կան դպ րո ցում: Մեծ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել այն հան գա
ման քին, ո րը շատ դեպ քե րում ծնող նե րի և 
հենց ու սու ցիչ նե րի կող մից ռազ մա կան դաս
տի ա րա կու թյունն ըն կալ վում է որ պես ե րկ
րոր դա կան, ոչ հրա տապ: Բա վա կա նին լուրջ 
խն դիր է մեր հան րա պե տու թյու նում նաև 
հա մա պա տաս խան գոր ծի մաց մաս նա գետ −
ու սու ցիչ նե րի պա հան ջը, նրանց պատ րաստ
ման ու վե րա պատ րաստ ման խն դիր նե րը1:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ռազ մա հայ
րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան, ռազ
մա կան նախ նա կան գի տե լիք նե րի և նախ
նա կան ռազ մա կան պատ րաս տու թյան 
ար դյու նա վետ քա րոզ չու թյան ձև է ներդպրո
ցա կան, միջդպ րո ցա կան հա մայն քային, 
միջ հա մայն քային և հան րա պե տա կան ռազ
մա մար զա կան խաղ−մր ցույթ նե րի ան ցկա
ցու մը: 

Աշ խար հի զար գա ցած ե րկր նե րում մեծ ֆի
նան սա կան մի ջոց ներ են ներդ նում մա տաղ 
սերն դի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի
ա րա կու թյան գոր ծում: Օ րի նակ՝ Իս րայե լում 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ի րա
կա նաց վող նախ նա կան ռազ մա կան պատ
րաս տա կա նու թյան պա տաս խա նա տուն գլ
խա վոր շտա բում ստեղծ ված մար զում նե րի 
հրա մա նա տա րու թյունն է: Իս րայե լյան բա
նա կի կար ևոր օ ղակ նե րից մե կը ռաբ բի ու
թյունն է, ո րի հիմ նա կան խնդիր նե րից մե կը 
հայ րե նա սի րու թյան, սի ո նիզ մի գա ղա փա
րա կան դաս տի ա րա կու թյունն է2: 

Ար ցա խյան ա զա տա մար տի և հետ պա
տե րազ մյան տա րի նե րին ազ գային ո գին, 
հայ րե նա սի րա կան մղում նե րը բարձր մա
կար դա կի վրա է ին: Ի սկ 20−րդ դա րի վեր
ջե րին ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա
րա կու թյան հա մա կար գը սկ սեց խարխլ վել, 
ան տես վել գրե թե բո լոր պե տա կան ի նս տի
տուտ նե րից, կր թա կան, մշա կու թային, գի
տա կան և այլ ո լորտ նե րից: Այ սօր ար դեն 

1  Սարգսյան Ա.,  Հայ  զինվորների դաստիարակության 
գիտատեսական հիմունքները, Եր., 2002, էջ 17−19:
2  Սարգսյան Ա.,  Հայ  զինվորների դաստիարակության 
գիտատեսական հիմունքները, Եր., 2002, էջ 8:

ո րո շա կի ո րեն ակ տի վա ցել են ռազ մա հայ
րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան ո ւղ ղու
թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րը: Սա կայն 
այս գոր ծըն թացն ըն թա նում է շատ դան դաղ 
և հա կա սա կան, ի սկ ռազ մա հայ րե նա սի րա
կան դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գի վե
րա կանգն ման մա սին՝ դեռևս ոչ մի խոսք: 
Ա վե լին, հաղ թա հա րե լով 20−րդ դա րի վեր
ջին տաս նա մյա կի դժ վա րու թյուն նե րը և 
փոր ձու թյուն նե րը` ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցը նոր շու
կա յա կան պայ ման նե րում նոր բո վան դա կու
թյուն է ստա նում, իր խն դիր նե րի լու ծում նե
րը հա մա պա տաս խա նեց նում է ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րին, դարձ նում է ա վե լի ճկուն և 
ար դյու նա վետ: Ներ կա յումս ռազ մա հայ րե
նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան` որ պես 
հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան հա
տուկ ո ւղղ վա ծու թյան ար դի ա կա նու թյու նը 
բա վա կա նին մե ծա ցել է, կապ ված ա ռա ջին 
հեր թին` աշ խար հում և տա րա ծաշր ջա նում 
բարդ ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի, 
ՀՀ ազ գային և ռազ մա կան ան վտան գու
թյանն ո ւղղ ված նոր սպառ նա լիք նե րի, 
Ա դրբե ջա նի հետ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի վերստեղծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հետ, ե րկ րորդ` ա վե լի է մե ծա ցել նա խա զո
րա կո չային տա րի քի պա տա նի նե րի` զին ծա
ռա յու թյա նը պատ րաս տե լու դե րը և նշա նա
կու թյու նը, ազ գային դաս տի ա րա կու թյան 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հրա տա պու թյու նը: 

Խնդ րի հիմ նա վոր վա ծու թյան հա մար մեր 
կող մից ի րա կա նաց վել է սո ցի ո լո գի ա կան 
հար ցում՝ պար զե լու դաս վար նե րի վե րա բեր
մուն քը տար րա կան դպ րո ցում ռազ մա հայ րե
նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցի կազ մա կերպ մա նը:

 Հարց. Որ քա նո՞վ է նպա տա կա հար մար 
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյու նը սկ սել տար րա կան դպ րո ցից:
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 Հարց ման մաս նա կից նե րի 38.9% −ը 
գտնում է, որ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ա մե նան պա տա կա
հար մա րը տար րա կան դպ րո ցից սկ սելն է: 
Սա բա ցատ րում են փոքր տա րի քից ե րե
խա նե րին ճիշտ դաս տի ա րա կու թյուն տա լու 
մղու մով: 32.5% −ը գտ նում է, որ դեռ վաղ է 
այդ տա րի քում խո սել ռազ մա հայ րե նա սի
րա կան դաս տի ա րա կու թյու նից, դեռևս այդ 
տա րի քի ե րե խա նե րը փոքր են և չեն ըն կա լի 
հայ րե նա սի րու թյու նը, հայ րե նի քի հան դեպ 

ի րենց պարտ քի զգա ցո ղու թյու նը: 22.1% −ը 
մա սամբ է նպա տա կա հար մար գտ նում, 
այն էլ մի այն ո րո շա կի խա ղային դր վագ նե
րում, ի սկ 6.5% −ը կտ րա կա նա պես դեմ է այդ 
տա րի քում խո սել ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նից: 

Հարց. Ի ՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ եք ի րա
կա նաց նում դպ րո ցում ե րե խա նե րի ռազ
մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու
թյան բարձ րաց ման ո ւղ ղու թյամբ:

 Հարց ման մաս նա կից դաս վար նե րի 
29.4% −ը ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս
տի ա րա կու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծըն
թա ցում ե րե խա նե րի հետ պար բե րա բար 
այ ցե լում է դպ րո ցում ռազ մա գի տու թյան կա
բի նետ, որ տեղ ե րե խա նե րը ծա նո թա նում 
են ռազ մար վես տին, հե րոս նե րի կյան քին ու 

գոր ծու նե ու թյա նը, հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
գա ղա փա րին: 26.1% −ը դա սե րի ըն թաց քում 
պար բե րա բար ան դրա դառ նում է հե րոս
նե րին, նրանց կեր պար նե րին, կյան քին և 
գոր ծու նե ու թյա նը՝ այս պի սով ա ռաջ բե րե լով 
հե րոս նե րին նման վե լու ե րե խա նե րի ցան կու
թյու նը: Շատ ու րա խա լի էր այն փաս տը, որ 
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հարց ման մաս նա կից նե րի 20.4% −ը ա մեն 
օ ր՝ դա սից ա ռաջ, ամ բողջ դա սա րա նով եր
գում է ՀՀ օ րհ ներ գը: Կար ծում ե նք, որ այս 
պրակ տի կան պետք է տա րա ծել բո լոր դպ
րոց նե րում, և այն շատ ար դյու նա վետ ե ղա
նակ է: 10.6% −ը ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը 
ա վե լաց նում է ռազ մա կան տար րեր՝ դրա նով 
հա մա տե ղե լով ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
և ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյուն նե րը: 
13.5%−ն էլ ի րա կա նաց նում է տար բեր մի ջո
ցա ռում ներ, ե րե խա նե րի հետ այ ցե լում թան
գա րան ներ, կազ մա կեր պում ռազ մա կան այ
ցեր և այլն: 

Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, 
որ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյան ի րա կա նաց ման սկիզ բը դր վում է 
տար րա կան դպ րո ցում, ի նչն ա ռա վել ար
դյու նա վետ է ե րե խայի հե տա գա զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում: 

Այս պի սով՝ տար րա կան դպ րո ցում ռազ
մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ գոր ծառ նե լի ու
թյու նը հնա րա վոր է մի այն ամ բող ջա կան և 
ա մե նօ րյա ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա
ցում:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Անդ րե ա սյան Հ. Պ., Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյու նը դպ րո ցում, Եր., « Լույս», 

1982:
2.  Սարգ սյան Ա., Հայ զին վոր նե րի դաս տի ա րա կու թյան գի տա տե սա կան հի մունք նե րը, Եր., 2002, 

40 էջ: 

ВОЕННО−ПАТРОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛНОЙ ШКОЛЕ
М. АЙВАЗЯН

В статье рассматриваются особенности военно−патриотического воспитания в начальной 
школе. Обоснованно, что военно−патриотическое воспитание эффективно, начиная с 
начальной школы, но сегодня в РА нет скоординированной программы.

MILITARY−PATRIOTIC EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL
M. AYVAZYAN

The article discusses the features of military−patriotic education in elementary school. It is 
justified that military−patriotic education is effective, starting from the primary school, but today 
there is no coordinated program in Armenia.
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ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՕՉԻՆՅԱՆ

 ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի 
ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԿԻ ՆՈՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԻ 

ԵՎ ԹԱ ՏԵ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԴԻՏ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 

Ա պա ցուց ված է` որ քան շատ զգա յա րան
ներ են մաս նակ ցում ու սուց ման գոր ծըն թա
ցին, այն քան ար դյու նա վետ է ըն թա նում այն: 
Ն կա տի ու նե նա լով այս հան գա ման քը` բազ
մա թիվ ու սու ցիչ ներ ձգ տում են ու սում նա
սիր վող նյու թը երե խա նե րի հա մար դարձ նել 
հնա րա վո րինս տե սա նե լի, շո շա փե լի ու զն
նե լի: Հենց այս խնդ րի լ ուծ ման գոր ծըն թա
ցում էլ ծա գում է մի ջա ռար կա յա կան կա պե
րի ապա հով ման պա հանջ:

Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի կի րա ռու մը 
տար րա կան դպ րո ցում են թադ րում է մայ րե
նի ի և նշ ված օղա կում դա սա վանդ վող առն
վազն մեկ այլ առար կայի ու սում նա կան նյու
թե րի և նպա տակ նե րի զու գոր դում:

 Հայտ նի է, որ մայ րե նի ի ու սում նա սիր
ման գոր ծըն թա ցը չի սահ մա նա փակ վում 
մի այն դա սա ժա մե րին կա տար ված աշ խա
տան քով: Այն շա րու նակ վում է նաև դա սից և 
դպ րո ցից դուրս: Օրի նակ՝ աշ խա տան քը կա
րե լի է շա րու նա կել բնու թյան մեջ` դի տում նե
րի ըն թաց քում. ներ կա յա ցում ներ դի տե լով, 
տար բեր թան գա րան ներ կամ մշա կու թային 
կենտ րոն ներ այ ցե լե լով և այլն: Բծախնդ րո
րեն պի տի ընտր վեն այն վայ րե րը, ուր պի տի 
իրենց դասն ան ցկաց նեն աշա կերտ նե րը: 
Պետք է այն պի սի վայ րեր ընտ րել, որոնք ոչ 
մի այն հե տաքր քիր կլի նեն աշա կեր տի հա
մար, այլև ու սու ցո ղա կան: 

Նախ պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել ոչ 
մի այն վայ րի ընտ րու թյա նը, այլև այն հնար
նե րին ու մե թոդ նե րին, որոնց մի ջո ցով պի տի 
կազ մա կերպ վի ու սում նա կան պա րապ մուն
քը դա սա րա նից, դպ րո ցից դուրս: Այս պես, 
օրի նակ՝ մենք մեր պրակ տի կա յում հա մոզ
վել ենք, որ թատ րո նի, կի նոյի ցան կա ցած 
նյութ չի կա րող գրա վել ու հե տաքրք րել 
աշա կեր տին և ապա հո վել ու սում նա սի րու
թյան խնդիր նե րի լու ծում: Ու սու ցի չը պետք է 
ճշգրիտ մո տե ցում ցու ցա բե րի, որով հետև 

սխալ ընտր ված նյու թը կա րող է ոչ մի այն 
հի աս թա փու թյուն առա ջաց նել, այլև թող
նել սխալ ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյուն: 
Օրի նակ՝ մեկ ֆիլմ կամ թա տե րա կան ներ
կա յա ցում դի տե լուց հե տո աշա կերտն այն 
կար ծի քը չհայտ նի, թե ին քը կի նո կամ թատ
րոն հա ճա խել չի սի րում: 

Սա նշա նա կում է, որ ար տա դա սա րա
նային ու սում նա կան պա րապ մունք նե րը 
կազ մա կեր պե լուց առաջ ու սու ցի չը պետք է 
ընտ րի աշա կերտ նե րին ծա նոթ, նրանց տա
րի քային առանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա
մա պա տաս խան թե մա ու նե ցող ֆիլմ կամ 
թա տե րա կան ներ կա յա ցում:

Ըն թեր ցա նու թյան և թա տե րա կան ներ
կա յա ցում նե րի զու գոր դու մը աշա կերտ նե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս առա վել խո րու
թյամբ յու րաց նել ու սում նա կան նյու թը: Աշա
կեր տը ներ կա յա ցում նե րի դիտ ման ըն թաց
քում տե ղա փոխ վում է այն մի ջա վայր, որ տեղ 
տե ղի են ու նե նում գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դրան 
նպաս տում են բե մա կան զար դա րանք նե րը, 
հե րոս նե րի հա գուստ նե րը, իրե րը: Օրի նակ՝ 
հայ ազ գային էպո սը՝ « Սաս նա ծռե րը» կամ 
Հով հան նես Թու մա նյա նի « Սա սուն ցի Դա վի
թը» կար դա լուց հե տո նպա տա կա հար մար է 
դի տել հա մա նուն թա տե րա կան ներ կա յա
ցու մը, որը բե մադ րել է Դա վիթ Հա կո բյա նը: 
Մենք կար ևո րում ենք ստեղ ծա գոր ծու թյու
նը կար դա լուց հե տո ներ կա յաց ման դի տու
մը, քա նի որ, հա կա ռակ դեպ քում, կար դա
լը աշա կեր տին ձանձ րույթ կպատ ճա ռի. նա 
ար դեն գի տի դեպ քե րի ըն թաց քը: Ստեղ ծա
գոր ծու թյունն ըն թեր ցե լուց հե տո աշա կեր տը 
կա րո ղա նում է ‹‹ տե սա նե լի մարդ կանց›› մի
ջո ցով ավե լի խո րու թյամբ ըմբռ նել գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րը: 
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Դի տար կենք, թե ինչ պես կա րե լի է կազ
մա կեր պել մայ րե նի ի ու սում նա կան պա րապ
մունք նե րը` օգ տա գոր ծե լով կի նոյի հնա րա
վո րու թյուն նե րը:

Օգ տա կար և մի ա ժա մա նակ հե
տաքրքիր է ոչ մի այն թատ րո նը, այլև կի
նոն, որը «ար վեստ նե րից ամե նա մաս սա յա
կանն է»: Կի նոն ար վես տի տե սակ է, որը 
ստեղծ վում է կյան քի իրա կան փաս տե րի 
կամ գե ղար վես տա կան կեր պա վոր մամբ 
վե րար տադր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 
մուլ տիպ լի կա ցի այի մի ջոց նե րով ար ված 
պատ մու թյուն նե րի նկա րա հան մամբ: Կի նոն 
մի ա վո րում է տա րա ծա կան և ժա մա նա կային 
ար վեստ նե րի (գ րա կա նու թյուն, երաժշ տու
թյուն, կեր պար վեստ, թա տե րար վեստ) հնա
րա վո րու թյուն նե րը և մի այն իրեն հա տուկ 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րով ներ կա յաց նում է 
բո վան դա կու թյուն, որը կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի հա մար առա վել ըն կա լե լի է :

Այ սօր վա հնա րա վո րու թյուն նե րը թույլ 
են տա լիս, որ դա սագր քե րում տեղ գտած 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը աշա կեր տին ներ
կա յաց վեն շար ժա խա ղե րի մի ջո ցով: Սա
կայն տար րա կան դա սա րան նե րում, ել նե
լով կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի տա րի քային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ավե լի հո գե
հա րա զատ է մուլ տիպ լի կա ցի ոն կի նոն կա րը: 
Հա յաս տա նում առա ջին մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
կի նոն կա րը`« Շունն ու կա տուն», որն ստեղ
ծել է Լև Ատա մա նո վը (նկ. 1, 2, 3), կա րե լի է 
դի տել, երբ ան ցնում ենք Թու մա նյա նի հա
մա նուն բալ լա դը

Նկ. 1  Նկ. 2   Նկ. 3
Մենք մեր փոր ձով հա մոզ վել ենք, որ 

երբ աշա կեր տը դի տում է ու ար դեն գի տի, 
թե դեպ քե րի ինչ պի սի ըն թացք է լի նե լու, 
նա դառ նում է ինք նավս տահ, արժ ևո րում է 
սե փա կան ան ձը, գի տակ ցում, որ ինքն ու
նի որո շա կի ձեռք բե րում ներ: Դա խթա
նում է աշա կեր տի զար գա ցու մը, աշա կեր տը 
ձգտում է հա ջորդ դա սի թե մա նե րը նույն

քան լավ յու րաց նել, որ պես զի ևս մեկ ան գամ 
ինքն իր ձեռք բե րում նե րի մեջ հա մոզ վի:

Մեր ման կա վար ժա կան փոր ձա ռու թյամբ 
հա մոզ վել ենք, որ կի նոն կա րի, մուլտ ֆիլ մի 
և գրա կան տեքս տե րի ու սում նա սի րու թյան 
գոր ծըն թաց նե րի զու գակ ցումն աշա կերտ նե
րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կեր նե
րի մի ջո ցով առա վել գի տակ ցո րեն ըն կա լել 
այն ամե նը, ին չը մի այն կար դա ցել են: 

Եկել ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ աշա
կերտ նե րը որ ևէ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ըն թեր
ցե լիս հիմ նա կա նում թռու ցիկ են կար դում 
կամ ընդ հան րա պես չեն կար դում այն հատ
ված նե րը, որ տեղ եր կա րա շունչ նկա րագ րու
թյուն ներ են: Այ նինչ եր բեմն այդ նկա րագրու
թյուն նե րը կա րող են ավե լի խո սուն լի նել, 
քան երկ խո սու թյուն նե րը կամ ստեղ ծա գոր
ծու թյան մեկ այլ հատ ված: Ի տար բե րու թյուն 
դրա` կի նոն կա րը դի տե լիս աշա կերտ նե րը 
տես նում են բնու թյան եր ևույթ նե րը, զգում են 
դրանց կա պը հե րո սի հո գե վի ճա կի հետ, և 
ավե լի խո ր ու տպա վո րիչ են դառ նում ինչ
պես նկա րագ րու թյուն նե րը, այն պես էլ յու րա
քան չյուր ման րուք: 

Ու րա խու թյամբ պետք է փաս տենք, որ 
մայ րե նի ի դա սագր քե րում տեղ են գտել ոչ 
մի այն հայ, այլև օտար գրող նե րի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն ներ, որոնց էկ րա նա վո րում նե րը 
ևս առ կա են և մատ չե լի կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի հա մար:

Այս պես` « Մայ րե նի 3» (Վ. Ա. Սարգ սյան 
և այլք) դա սագր քի «Ա մե նա սո վո րա կան 
հրաշք ներ» բաժ նում տեղ է գտել ար տա սահ
մա նյան գրող Լո ւիս Քե րո լի «Ա լի սան հրաշք
նե րի աշ խար հում» ստեղ ծա գոր ծու թյու նից 
մի հատ ված՝ « Թա գու հի ներն ու Ալի սան» 
(նկ. 4): Այս ստեղ ծա գոր ծու թյան ու սում նա
սի րու թյան ըն թաց քում աշա կերտ նե րի հետ 
դի տե ցինք «Ո ւոլթ Դիս նեյ»  ըն կե րու թյան 
կող մից 1951 թ−ին նկա րա հան ված հա մա
նուն մուլտ ֆիլ մը: Այ նու հետև երե խա նե րի 
հետ մի ա սին այ ցե լե ցինք խա մա ճիկ նե րի 
պե տա կան թատ րոն` դի տե լու նույն ստեղ
ծա գոր ծու թյան տիկ նի կային ներ կա յա ցու մը: 
Մուլտ ֆիլ մը և թա տե րա կան ներ կա յա ցու մը 
դի տե լուց հե տո աշա կերտ նե րը առա վել գի
տակ ցո րեն և ծա վա լուն կա պակց ված խոս
քով ներ կա յաց րին իրենց կար ծի քը: Նրանք 
մաս նա վո րա պես շեշ տե ցին հետ ևյալ տո ղե
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րը. « −Էլ ինչ գիրք,− մտա ծեց Ալի սը,− որ ո՛չ 
նկար ու նի, ո՛չ խո սակ ցու թյուն»1: 

Այս տո ղե րը վե րոն շյալ գր քից են, և հս
տակ ցույց են տա լիս, որ աշա կեր տի ու շադ
րու թյու նը պետք է գրա վել նաև նկար նե րի 
մի ջո ցով: Թու մա նյա նի « Սա սուն ցի Դա
վիթ» էպո սային մշա կումն ըն թեր ցե լուց հե
տո մենք աշա կերտ նե րի հետ դի տե ցինք ոչ 
մի այն թա տե րա կան ներ կա յա ցու մը, այլև 
մուլ տիպ լի կա ցի ոն կի նոն կա րը, որը նկա
րա հան վել է 2010 թ−ին Ար ման Մա նա րյա նի 
կող մից: Մուլտ ֆիլ մը դի տե լուց հե տո աշա
կերտ նե րին էքս կուր սի ա տա րանք Սա սուն ցի 
Դավ թի ար ձա նի մոտ (նկ. 9): 

Նկ. 9. Նկա րիչ− քան դա կա գործ՝ Եր վանդ 
Քո չար (1959): 

Ա շա կերտ ներն ու շա դիր դի տե ցին ար ձա
նը, պատ մե ցին քան դա կի մա սին իրենց ձեռք 
բե րած տե ղե կու թյուն նե րը: Նրանք այդ քան
դա կի մի ջո ցով ավե լի հս տակ պատ կե րաց
րին հայ ժո ղովր դի կեն սա կան ու ժը, լա վա
գույն ձգ տում նե րը, խո հերն ու զգա ցում նե րը, 
որոնք մարմ նա վոր ված են էպո սի գլ խա վոր 
հե րո սի՝ Դավ թի կեր պա րի մեջ։Ն րանք ամ
փո փե ցին իրենց ձեռք բե րած տպա վո րու
թյուն նե րը և ձևա կեր պե ցին, որ « Դա վի թը 
գեր մարդ կային ուժ ու նե ցող ան խո ցե լի հս
կա է՝ հայ րե նա սեր, ժո ղովր դա սեր, ռա մի կի 
ու աշ խա տա վոր նե րի պաշտ պան, նա ան
ձնու րաց քաջ է, մար դա սեր, խա ղա ղա սեր»։

Այս պի սով՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը 
ավե լի բազ մա կող մա նի և կա յուն գի տե լիք
ներ են ստա նում մի ջա ռար կա յա կան կա պե
րի մի ջո ցով, երբ ու սուց ման գոր ծըն թա ցին 
մաս նակ ցում են մե կից ավե լի զգա յա րան
ներ: Ինչ պես նաև մեր նպա տակն էր բա ցա
հայ տել ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի 
առա վե լու թյուն նե րը և աշա կերտ նե րին սո վո
րեց նել, թե դրանք ինչ պես կա րե լի է կի րա ռել 

1  Լ. Քերոլ, Ալիսան հրաշքների աշխարհում, Եր., 1998:

ու սուց ման գոր ծըն թացն ավե լի հե տաքր քիր 
դարձ նե լու հա մար: 

Իհար կե, ինչ պես ան ցյա լում, այն պես էլ 
այժմ կրտ սեր դա սա րան նե րում ան փո խա րի
նե լի է ու սուց չի դե րը, սա կայն այժմ ու սու ցի չը 
մի այն սո վո րեց նո ղի դե րում չէ, իսկ աշա կեր
տը՝ մի այն սո վո րո ղի. այժմ և՛ ու սու ցի չը, և՛ 
աշա կեր տը կա րող են հան դես գալ թե՛ սո վո
րո ղի, թե՛ սո վո րեց նո ղի դե րում:

Ու սու ցի չը նպաս տում է աշա կերտ նե րի 
իմա ցա կան, գե ղա գի տա կան, հու զա կան 
աշ խար հըն կալ ման զար գաց մա նը: Դա տե
ղի է ու նե նում թե՛ դա սա ժա մի ըն թաց քում, թե՛ 
դպրո ցից դուրս՝ էքս կուր սի ա նե րի ժա մա նակ:

1.  Մայ րե նի ի և թատ րո նի կա պը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ավե լի խո րը յու
րաց նել նյու թը: Կրտ սեր դա սա րան նե րում 
հատ կա պես կար ևոր վում է տիկ նի կային 
թատ րո նի դե րը:

2.  Կի նոյի պա հան ջարկն այ սօր ավե լի 
մեծ է: Կրտ սեր դա սա րան նե րի աշա կերտ
նե րին հե տաքրք րում են ինչ պես կի նո ֆիլ մե
րը, այն պես էլ մուլտ ֆիլ մե րը: Ու րա խու թյամբ 
պետք է նկա տել, որ այ սօր հայ կա կան մուլ
տիպ լի կա ցի ոն կի նոն կա րի ստեղ ծու մը բա
վա կա նին բարձր մա կար դա կի վրա է: Այս 
ոլոր տում ևս ավան դա կա նը մի ա հյուս ված է 
նո րին: Դրա վառ ապա ցույ ցը վեր ջերս նկա
րա հան ված «Ա նա հիտ» մուլտ ֆիլմն է՝ եռա
չափ մո դե լա վոր մամբ:

3.  Տար րա կան դա սա րան նե րում նպա
տա կա հար մար է նաև պատ կե րաս րահ ներ, 
թան գա րան ներ՝ մաս նա վո րա պես տուն− 
թան գա րան ներ այ ցե լե լը: Տեխ նո լո գի այի 
դա սըն թա ցի ժա մա նակ աշա կերտ նե րը կա
րող են տար բեր նյու թե րով պատ րաս տել 
իրենց ծա նոթ հե քի աթ նե րի հե րոս նե րին, 
նույ նիսկ՝ հե ղի նակ նե րին: Ապա՝ հե ղի նակ
նե րի իս կա կան քան դակ նե րը տես նե լուց 
հե տո հա մե մա տեն իրենց և նշա նա վոր քան
դա կա գործ նե րի աշ խա տանք նե րը:

Այս պի սով՝ կա րող ենք ասել, որ 21−րդ 
դա րի աշա կեր տին կա րե լի է ու սուց ման 
գոր ծըն թաց վե րա դարձ նել նոր մե թոդ նե րի, 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի և մի ջա ռար կա
յա կան կա պի օգ նու թյամբ: Դա նպաս տում է 
աշա կերտ նե րի գի տե լիք նե րի զար գաց մա նը, 
գե ղա գի տա կան ճա շա կի հիմ նա վոր մա նը և 
գր քի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան առա
ջաց մա նը: Այս մե թոդ նե րի մի ջո ցով աշա
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կեր տը սկ սում է սի րել գրա կա նու թյու նը, 
վե րա դառ նում է դե պի գիր քը, իսկ գիր քը 
գտ նում է իր կորց րած ըն թեր ցո ղին, քա նի որ 

ինչ պես մա հա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 
չկան, այն պես էլ ան տար բեր ըն թեր ցող ներ 
չպետք է լի նեն:

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1.  Գյու լա մի րյան Ջ., Մայ րե նի ի տար րա կան ու սուց ման մե թո դի կա, « Զան գակ», Եր., 2015 թ., 316 էջ:
2.  Դա վո յան Դ., Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես տա կան պատ կե րա ցում նե րի ձևա վո րու մը ար

վես տի հա մա լիր ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, Եր., 2007 թ., 68 էջ:
3.  Թու մա նյան Հովհ., Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, քա ռյակ ներ, պոեմ ներ, լե գենդ ներ և բալ լադ ներ, Եր., 
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5. Սո ղո մո նյան Լ., Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի գե ղար վես տա կան կր թու թյան իրա կա նա ցու մը ման կա

վար ժա կան գոր ծըն թա ցում, Եր., 2010 թ., 124 էջ:
6.  Տեր−Գ րի գո րյան Ա., Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը մայ րե նի լեզ վի դա սե րին, Եր., 1986 թ., 128 էջ:
7.  Քե րոլ Լ., Ալի սան հրաշք նե րի աշ խար հում, Եր., 1998 թ., 250 էջ:

TEACHING NATIVE LANGUAGE MATERIALS IN ELEMENTARY GRADES THROUGH 
WATCHING FILMS AND THEATER PERFORMANCES

M. OCHINYAN

In this article we can observe effective ways to choose a film or a play while studying native 
language in primary classes of an elementary school. Special attention is given to teaching texts, 
to their consistency either with films or plays and of course to the way they are presented to the 
students.

П РЕ ПО ДА ВА НИЕ МА ТЕ РИ А ЛОВ РОД НО ГО ЯЗЫ КА В НА ЧАЛЬ НЫХ КЛАС САХ 
СПО СО БОМ ПРОС МОТ РА ФИЛЬ МОВ И ТЕ АТ РАЛЬ НЫХ ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИЙ

М. ОЧИ НЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся ре зуль та тив ная ме то ди ка вы бо ра филь мов а так же те ат раль ных 
пос та нов ле ний в про цес се обу че ния род но го язы ка в на чаль ных клас сах. Осо бое вни ма ние 
уде ле но обу ча тель ным текс там, их со от ветст вию с выб ран ны ми про из ве де ни я ми и к пра
виль но му предс тав ле нию уче ни кам.
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ԿԱ ՐԻ ՆԵ ԱՐ ԶՈՒ ՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՍ ՎԱ ՐԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ 
ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հա ղոր դակ ցու մը՝ որ պես սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն թաց, հս կա յա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի ան հա տի շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բողջ հա մա
կար գի հարս տաց ման հա մար:

 Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը 
հա ղոր դակց ման մաս նա վոր ձև է, որն ու
նի իր առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բայց 
միև նույն ժա մա նակ են թարկ վում է հա ղոր
դակց ման գոր ծըն թա ցի ընդ հա նուր օրի նա
չա փու թյուն նե րին:

 Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը 
Ա. Ա. Լե ոնտ ևը սահ մա նել է որ պես « դա
սի ըն թաց քում կամ նրա նից դուրս ու սուց
ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում 
ու սուց չի և աշա կերտ նե րի մաս նա գի տա
կան փոխ հա ղոր դակ ցում, որն ու նի որո
շա կի ման կա վար ժա կան գոր ծա ռույթ ներ և 
ուղղված է (ե թե այն լի ար ժեք է և օպ տի մալ) 
հո գե բա նա կան բա րեն պաստ մթ նո լոր տի 
ստեղծ մա նը, ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում և աշա կեր տա կան կո լեկ տի վում 
ման կա վար ժի ու աշա կերտ նե րի հա րա բե
րու թյուն նե րի օպ տի մա լաց մա նը»1: Այ սինքն` 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը ու սու
ցիչ նե րի և աշա կերտ նե րի փոխ գոր ծակ ցու
թյունն է, որն իրա կա նաց վում է խոս քային, 
գե ղար վես տա կան, նշա նային, կի նե տիկ մի
ջոց նե րով:

 Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
տվե ցին, որ դպ րո ցում ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցում աշա կերտ նե րի հետ ու սուց
չի հա ղոր դակց ման ար դյու նա վե տու թյունն 
ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է նրա 
հա ղոր դակց ման մշա կույ թի մա կար դա կով: 
Այ սինքն` և՛ աշա կեր տի, և՛ ու սուց չի հա
մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի հա ղոր
դակց ման մշա կույ թի բարձր մա կար դա
կը, որը դրս ևոր վում է ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան և կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
սուբյեկտ նե րի փոխ հա ղոր դակց ման մեջ:

1   Леонтьев А. А., Педагогическое общение / Под ред. М. 
К. Кабардова, М., Нальчик, 1996, 96 с.

 Հա ղոր դակց ման մշա կույ թը հիմն ված է 
հա ղոր դակց ման և տե ղե կատ վա կան դաշ
տում կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյան վրա, 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս առանձ նաց նե
լու և գնա հա տե լու հա ղոր դակց ման իրա
վի ճա կը և նրա մաս նա կից նե րի կար ևոր 
հատ կա նիշ նե րը, որոնց շնոր հիվ հնա րա
վոր է դառ նում ար դյու նա վետ և հար մա րա
վետ շփ ման տար բե րակ նե րի ընտ րու թյու նը: 
Մեր կար ծի քով՝ սո ցի ալ–հա ղոր դակ ցա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը իր մեջ նե րա ռում է հա
ղոր դակց ման նոր մե րի իմա ցու թյու նը, հա
ղոր դակց ման տե սակ նե րի դա սա կար գու մը, 
հա ղոր դակց ման մար դա սի րա կան նոր մե
րի իմա ցու թյու նը, մար դու՝ որ պես հա ղոր
դակց ման սուբյեկ տի, ան ձի հո գե բա նա կան 
որակ նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը, որոնք 
ազ դում են հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցի 
վրա, ինչ պես նաև հա ղոր դակց ման իրա վի
ճակ նե րի դա սա կարգ ման, հա ղոր դակց ման 
մաս նա կից նե րի ան ձնային հատ կա նիշ նե րի, 
հա ղոր դակ ցային ռեֆ լեք սի այի տե սակ նե րի 
և մի ջոց նե րի, հա ղոր դակց ման ըն թաց քում 
ծա գած պրոբ լե մային, կոնֆ լիկ տային իրա
վի ճակ նե րի կան խար գել ման և հաղ թա հար
ման տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման մի ջոց
նե րի ու ձևե րի, կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
հա ղոր դակց ման մշա կույ թի զար գաց ման 
յու րա հատ կու թյուն նե րի և մե թո դի կայի վե
րա բե րյալ գի տե լիք նե րը:

 Հեն վե լով տար րա կան դպ րո ցի ու սուց չի 
ան ձի նկատ մամբ ժա մա նա կա կից պա հանջ
նե րի վրա՝ մենք դաս վա րի հա ղոր դակց ման 
մշա կույ թը դի տար կում ենք որ պես հա ղոր
դակ ցա կան պա հանջ մունք նե րի, ըն դու նա
կու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման 
ար դյունք, նրա կող մից հա ղոր դակց ման 
իրաց ման մար դա սի րա կան մի ջոց նե րի, 
ձևե րի, կա նոն նե րի, չա փա նիշ նե րի, ար ժեք
նե րի, դիր քո րո շում նե րի, գի տե լիք նե րի, կա
րո ղու թյուն նե րի յու րա ցում, որոնք կու տակ
վել են պատ մա կան փոր ձի ըն թաց քում, և 
դրանց ստեղ ծա գոր ծա կան կի րա ռու մը, որն 
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ուղղված է կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հա
ղոր դակց ման մշա կույ թի ձևա վոր մա նը:

 Խոս քի մշա կույ թը կար ևոր է առա ջին 
հեր թին այն պատ ճա ռով, որ նպաս տում է 
երե խա նե րի խոս քի լի ար ժեք, ճիշտ զար
գաց մա նը: Դա հատ կա պես կար ևոր է` 
կապ ված կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Եվս մեկ 
տարր` հա ղոր դակ ցա կան սո ցի ա լա կան 
հմտու թյուն նե րի հա մա լի րը, որը կի րա ռա
կան մա կար դա կում կա րող է դի տարկ վել 
որ պես վար քա գիծ:

 Հա ղոր դակց ման մշա կույ թի յու րա ցու մը 
դաս վա րի կող մից փո խուղղ ված գոր ծըն
թաց է, որի հա մար գոր ծում են հա ղոր դակ
ցա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր հիմ նա կան 
օրի նա չա փու թյուն նե րը:

 Հա ղոր դակց ման հիմ նախն դիր նե րի ուղ
ղու թյամբ կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե
րում նշ վում է, որ. « Հա ղոր դակց ման գոր ծո
ղու թյուն նե րի մեջ սուբյեկտ նե րը գոր ծում են 
որ պես հա ղոր դակց ման հա մա կար գի հո գե
ակ տիվ, ինք նու րույն բա ղադ րիչ ներ, որոնք 
տի րա պե տում են հա ղոր դակց ման տե ղե
կատ վա կան (գի տե լիք ներ), օպե րա ցի ոն 
(կա րո ղու թյուն ներ) և դր դա պատ ճա ռային 
(դիր քո րո շում ներ) պատ րաս տու թյա նը»1, 2: 

Ըստ Վ. Մ. Կրո լի` դա սա վանդ ման հիմ
նա րար բնու թագ րի չը հա մար վում է ման կա
վարժ նե րի հա ղոր դակ ցու մը, որոնք ու նեն 
գի տե լիք ներ և փորձ, և սո վո րող ներ, որոնք 
տի րա պե տում են այդ գի տե լիք նե րին և 
փոր ձին: Այ սինքն` դա սա վանդ ման գոր ծըն
թա ցը իրա կա նաց նում է եր կու գոր ծա ռույթ
ներ` հա ղորդ ման և հա ղոր դակց ման3: 

Այդ նշա նա կում է, որ « Խո սե լով հա
ղոր դակց ման մա սին, ընդ հա նուր առ մամբ 
նկա տի է առն վում որ ևէ հա ղոր դագ րու թյան 
փո խանց ման և ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը 
խոս քային և ոչ խոս քային մի ջոց նե րով, նե
րա ռյալ հա կա դարձ կա պը, որի ար դյուն
քում իրա կա նաց վում է տե ղե կատ վու թյան 
փո խա նա կու մը հա ղոր դակց մա նը մաս նակ

1  Гольдин В. Е., Речь и этикет, М., Просвещение, 1983, 
109 с.
2  Հակոբյան  Ն.,  Գևորգյան  Ս.,  Հովհաննիսյան  Ա., 
Դավթյան  Ա.,  Մանկավարժական  հաղորդակցում,  Եր., 
Հեղինակային հրատարակություն, 2010, 202 էջ:
3  Кроль В. М., Педагогика, М., Высшая школа, 2009, 
916 с.

ցող նե րի միջև»4: 
Ա. Ն. Սու խո վը և Ա. Ա. Դեր կա չը նշում 

են, որ հա ղոր դակց ման կա ռուց վա ծի բա
ղադ րիչ ներ են հա մար վում`

•  հա ղոր դակ ցա կան− տե ղե կատ վա կա նը, 
որի հիմ քում ըն կած է հո գե բա նա կան կա պը, 

• ի մա ցա կան տե սան կյու նը` հիմն ված 
մարդ կանց մե կի կող մից մյու սի ըն կալ մա նը 
և հաս կա նա լուն

•  փոխ ներ գոր ծուն կող մը` կապ ված փո
խազ դե ցու թյան և վար քի հետ5: 

Ու սուց չի հա ղոր դակց ման բնույ թը հիմ
նա կա նում կրում է դե րային և գործ նա կան 
բնույթ: Այս պա րա գա յում էա կան նշա նա կու
թյուն է ձեռք բե րում հա ղոր դակ ցա կան կոմ
պե տեն տու թյու նը, որը հա մար վում է մար դու 
այլ մարդ կանց հետ ան հրա ժեշտ կա պե րի 
ստեղծ ման և պահ պան ման կա րո ղու թյուն
նե րի ամ բող ջու թյուն:

 Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը, 
ըստ Ի. Ա. Զիմ նյա յայի, ու սուց չի և աշա կերտ
նե րի ու սում նա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան 
ձևն է, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը6:

 Լայն ընդ գրկ մամբ ման կա վար ժա կան 
հա ղոր դակ ցու մը սահ ման վում է որ պես. «ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում ու սուց չի այն պի սի 
հա ղոր դակ ցում աշա կերտ նե րի հետ, որն 
առա վել հար մա րա վետ պայ ման ներ է ստեղ
ծում սո վո րող նե րի դր դա պատ ճառ նե րի զար
գաց ման և ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի, դպ րո ցա կա նի 
ան ձի ճիշտ զար գաց ման հա մար, ապա հո
վում է ու սուց ման բա րեն պաստ հու զա կան 
կլի մա և ման կա կան կո լեկ տի վում սո ցի ալ− 
հո գե բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա
րու մը»7: 

Ել նե լով նշ ված ձևա կեր պում նե րից` մենք 
գտ նում ենք, որ ման կա վար ժա կան հա
ղոր դակ ցու մը սո վո րող նե րի հետ ու սուց չի 
ինք նաար տա հայտ ման, ինք նա ռեֆ լեք սի
այի, ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 
դրսևոր ման մի ջոց է, աշա կերտ նե րի հա
մար ինք նադրս ևոր ման հնա րա վո րու թյուն: 

4  Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н., Педагогика, 
М., Академия, 2008, 566 с.
5  Социальная психолгия./Под ред. Сухова А. Н., Деркача 
А. А. / М., Академия, 2001, 600 с.
6  Зимняя И. А., Педагогическая психология, М., «Логос”, 
2001, 384 стр.
7  Кроль В. М., Педагогика, М., Высшая школа, 2009, 916 с.
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Սա պետք է իմա նա յու րա քան չյուր դաս վար: 
Դա սա վան դո ղը պետք է լու ծի եռ մի աս նա
կան խն դիր: Նա ոչ մի այն պետք է փո խան
ցի գի տե լիք ներ, այլև զար գաց նի գործ նա
կան խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ այդ 
գի տե լիք նե րը կի րա ռե լու կա րո ղու թյու նը, 
բա ցի դրա նից այդ խն դիր նե րի լուծ ման ժա
մա նակ զար գաց նի հա ղոր դակց ման հմ տու
թյուն նե րը: Կար ծում ենք, որ դաս վար նե րի 
հա ղոր դակց ման մշա կույ թի ձևա վո րու մը 
պա հան ջում է հա մա լիր մո տե ցում նրա հե
տա զոտ մա նը և այդ բնա գա վա ռի վե րա բե
րյալ ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա կան, 

փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի տվյալ
նե րի բա ցա հայտ մա նը, որոնք թույլ կտան 
ավե լի խոր հաս կա նալ, իսկ ամե նա կար ևո
րը, հարս տաց նել բու հում տար րա կան դպ րո
ցի ապա գա ու սուց չի գործ նա կան պատ րաս
տու թյան մա կար դա կը:

 Դաս վար նե րի հա ղոր դակ ցա կան մշա
կույ թի ձևա վոր վա ծու թյան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը պար զե լու հա մար մեր կող մից 
իրա կա նաց վել է սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում 
Գյում րու և Ար թի կի դպ րոց նե րի դաս վար
նե րի հետ: Ներ կա յաց նենք հիմ նախնդ րին 
առա վել մոտ ար դյունք նե րը.

 Հարց. Դաս վա րի հա ղոր դակց ման մշա կույ թի ո՞ր բա ղադ րիչ ներն են Ձեր մեջ առա վել 
ձևա վոր ված ու ամ րապնդ ված:

 

 Հարց. Ըստ Ձեզ՝ որո՞նք են տար րա կան դպ րո ցի ապա գա ու սուց չի պատ րաս տու թյան 
կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը` ուղղված կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հա ղոր դակց ման 
մշա կույ թի զար գաց մա նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ հար ցե րի վեր լու
ծու թյու նը ցույց տվեց, որ դաս վար նե րը 
կար ևո րում են հա ղոր դակց ման մշա կույ թի 
ձևա վոր ման մե թո դա բա նու թյան յու րաց ման 

ապա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ որ պես 
ան հա տի և նրա մշա կու թային ձևե րի զար
գաց ման առա ջա տար գոր ծո նի, ու սուց ման 
բո վան դա կու թյան, ձևե րի, տեխ նո լո գի ա
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նե րի և մե թոդ նե րի կա տա րե լա գործ ման և 
հարս տաց ման, ու սուց ման գոր ծըն թա ցին 
ավե լի մեծ հա ղոր դակ ցա կան ուղղ վա ծու
թյուն տա լու, կոնֆ լիկ տային իրա վի ճակ նե րի 
կան խար գել ման և հաղ թա հար ման կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման, դրանց լուծ ման 

ճիշտ մի ջոց ներ գտ նե լու կա րո ղու թյուն նե րի, 
հա տուկ հանձ նա րա րու թյուն նե րի, վար ժու
թյուն նե րի, խն դիր նե րի հա մա կար գի մշակ
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, որոնց իրա կա
նա ցու մը կբա րե լա վի դաս վար նե րի որա կը:

 Հարց. Գնա հա տե՛ք Ձեր սե փա կան հա ղոր դակց ման մշա կույ թի ձևա վոր վա ծու թյան 
մա կար դա կը:

 

Այս հար ցը տվել էինք նո րեկ դաս վար նե
րին, որոնց հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյուն
նե րի զար գաց ման մա կար դա կի բա ցա հայտ
մա նը ուղղ ված հար ցե րի պա տաս խան նե րի 
վեր լու ծու թյու նը և զրույց նե րի ար դյունք նե րը 
ցույց տվե ցին, որ դեռևս ցածր է վեր ջին նե
րիս հա ղոր դակց ման ակ տի վու թյու նը, աղ
քա տիկ է բա նա վոր և գրա վոր խոս քը, վարժ 
չեն տի րա պե տում խոս քի մշա կույ թին` ար
տա հայտ չա կան ձևե րին և տեխ նի կային, 
երկ խո սու թյան, բա նա վե ճի կա րո ղու թյուն նե
րին, վար քագ ծի մշա կույ թին, ձևա վոր ված չէ 
հա ղոր դակց ման ան հա տա կան ոճը, ներ քին 
վախ կա: 

Այս պի սով՝ դաս վա րի հա ղոր դակց ման 
մշա կույ թի ձևա վոր վա ծու թյան մա կար դա կի 
պատ ճառ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ 
տվեց բա ցա հայ տել ինչ պես բու հե րի կրթա
կան ծրագ րե րի բո վան դա կու թյան մեջ թե
րու թյուն նե րի օբյեկ տիվ առ կա յու թյու նը, 
այն պես էլ ման կա վար ժի մաս նա գի տու թյան 
նկատ մամբ կա յուն դր դա պատ ճառ նե րի բա
ցա կա յու թյան և հա ղոր դակց ման մշա կույ թի 
ձևա վոր ման ման կա վար ժա կան տեխ նո լո
գի այի ոչ բա վա րար մշակ վա ծու թյու նը։
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 О СО БЕН НОС ТИ ФОР МИ РО ВА НИЯ КОМ МУ НИ КА ТИВ НОЙ КУЛЬ ТУ РЫ УЧИ ТЕ ЛЯ 
НА ЧАЛЬ НОЙ ШКО ЛЫ

К. АР ЗУ МА НЯН

В стат ье расс мат ри ва ют ся осо бен нос ти фор ми ро ва ния ком му ни ка тив ной куль ту ры учи
те ля на чаль ной шко лы. Обос но ва но, что эф фек тив ность об ще ния учи те ля с уча щи ми ся в 
пе да го ги чес ком про цес се в шко ле нап ря мую свя за на с куль ту рой об ще ния в шко ле.

FEATURES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE OF THE TEACHER OF 
AN ELEMENTARY SCHOOL

K. ARZUMANYAN

In the article features of formation of communicative culture of the teacher of an elementary 
school are considered. It is proved that the efficiency of communication between a teacher with 
students in the pedagogical process at school is directly linked with the culture of communication 
in the school.



212

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

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

 ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ 
ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը չի կա րող ըն թա
նալ առանց աշա կերտ նե րի՝ դա սա վանդ վող 
նյու թի յու րաց ման ար դյունք նե րի վե րահս
կո ղու թյան: Ֆի զի կայի և բնա գի տա մա թե
մա տի կա կան առար կա նե րից սո վո րող նե րի 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կի վե րահս կո ղու
թյան հա մար առա ջադ րանք նե րի հիմ նա
կան տար րը ու սում նա կան խն դիրն է: Որ
պես կա նոն, սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 
գնա հա տումն իրա կա նաց նում են մի շարք 
ար դյունք նե րով: Նման ար դյունք սո վո րա
բար հան դես են գա լիս լուծ ված խն դիր նե րը, 
որոնք կա րող են գնա հատ վել առան ձին: 

Գո յու թյուն ու նեն ու սում նա կան խնդ րի 
որոշ ման տար բեր մի ջոց ներ: Օրի նակ՝ Ս. Ե. 
Կա մե նեց կին [1, էջ 319] ամե նա լայն իմաս
տով խն դիր է հա մա րում «պ րոբ լե մը և սահ
մա նում է այն որ պես որո շա կի հա մա կարգ, 
որը կապ ված է մեկ այլ հա մա կար գի՝ մար
դու հետ» [1, էջ 319]: Իսկ ֆի զի կայի խն դիր 
կոչ վում է «խն դի րը, որը լուծ վում է ֆի զի կայի 
մե թոդ նե րի հի ման վրա լուծ ման ըն թաց քում 
տրա մա բա նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի, 
ֆի զի կա կան փոր ձարկ ման և մա թե մա տի
կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րառ մամբ» 
[2, էջ 9]: 

Ցան կա ցած ու սում նա կան խնդ րի կար
ևո րա գույն բնու թա գի րը նրա բար դու թյան 
մա կար դակն է: Ներ կա յումս գո յու թյուն ու նեն 
խն դիր նե րի բար դու թյան որոշ ման տար բեր 
մի ջոց ներ, ընդ որում՝ տար բե րում են խնդ րի 
« բար դու թյուն» և «դժ վա րու թյուն» հաս կա
ցու թյուն նե րը: 

Գ. Ա. Բալ լը ներ կա յաց նում է խնդ րի 
« բար դու թյուն» և «դժ վա րու թյուն» հաս կա
ցու թյուն նե րը հետ ևյալ կերպ՝ « բար դու թյան 
ցու ցա նիշ հան դի սա նում է հենց ալ գո րիթ մի 
եր կա րու թյու նը, որի հա մա ձայն լուծ վում է 
խն դի րը, այ սինքն՝ այն գոր ծո ղու թյուն նե րի 
քա նա կը, որոնք ակն հայ տո րեն նշ ված են 
այդ ալ գո րիթ մում», ընդ որում՝ յու րա քան
չյուր խն դիր կա րող է « նույն պես նկա րագր
վել այդ խնդ րի բար դու թյան մա կար դա կով, 

այ սինքն՝ լու ծո ղի կող մից ռե սուրս նե րի փաս
տա ցի կամ են թադր վող ծախ սե րի չա փով» 
[3, էջ 113]: Սա նշա նա կում է, որ միև նույն խն
դի րը որո շա կի պայ ման նե րում սո վո րող նե րի 
մի խմ բի հա մար կա րող է լի նել ակն հայտ, 
իսկ այլ պայ ման նե րում կամ սո վո րող նե րի 
այլ կա տե գո րի այի հա մար՝ դժ վար և նույ
նիսկ չլուծ վող:

 Բար դու թյու նը կա րող է լի նել ինչ պես 
սուբյեկ տիվ, այն պես էլ օբյեկ տիվ: Խնդ րի 
սուբյեկ տիվ բար դու թյու նը պայ մա նա վոր
ված է ան հա տա կան հո գե բա նա կան պատ
ճառ նե րով: Խնդ րի օբյեկ տիվ բար դու թյու նը 
Ա. Ն. Մայո րո վը սահ մա նում է որ պես վի ճա
կագ րա կան բնու թա գիր [4, էջ 155], որն, ըստ 
նրա բնո րոշ ման, պետք է սահ մա նի խնդ րի 
տե ղը թես տի մեջ: Օրի նակ, եթե խն դի րը 
լու ծել են թես տա վոր վող նե րի մի այն 20% −ը, 
ապա այն կա րե լի է գնա հա տել որ պես բարդ 
տվյալ ընտր ված քի հա մար, եթե 80% −ը, 
ապա՝ հեշտ: Վի ճա կագ րա կան բար դու թյու
նը թույլ է տա լիս որո շել խնդ րի տե ղը թես տի 
մեջ: Ըստ դժ վա րու թյան աս տի ճա նի՝ խն դիր
նե րի բաշխ ման ար դյունք պետք է դառ նա 
բար դա ցող խն դիր նե րի «աս տի ճա նը», որի 
յու րա քան չյուր աս տի ճան ներ կա յաց ված է 
հա մա պա տաս խան խն դի րը լու ծած աշա
կերտ նե րի տո կո սով [4, էջ 156]:

 Բեր ված օրի նակ նե րը վկա յում են այն մա
սին, որ ու սում նա կան խնդ րի « բար դու թյուն» 
և «դժ վա րու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի սահ
ման ման մեջ առ կա են շատ տար բե րու թյուն
ներ:

 Դա սա վանդ ման տե սու թյան և պրակ
տի կայի հա մար կար ևոր է ֆի զի կայի առա
ջադրանք նե րի դա սա կար գու մը ոչ մի այն 
ըստ բար դու թյան աս տի ճա նի, այլ նաև ըստ 
ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
տե սա կի: 

Վ. Յե. Վո լո դարս կին խն դիր ներն ըստ 
բար դու թյան աս տի ճա նի տար բե րա կում է 
« պար զի» և « բար դի»: « Պարզ» խն դիր նե
րը ներ կա յաց ված են որ պես վար ժու թյուն
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ներ, իսկ « բար դե րը»՝ որ պես բուն խն դիր
ներ (ճա նա չո ղա կան և պրոբ լե մային) [5, էջ 
17−18]: Վ. Գ. Ռա զու մովս կին աշա կեր տի 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը բա ժա նում է 
երեք հա ջոր դա կան փու լե րի՝ ու սում նա կան 
նյու թի վե րար տադ րու մը այն տես քով, որով 
այն ստա ցել է, մարզ չա կան խնդ րի լու ծում, 
ստեղ ծա գոր ծա կան խնդ րի լու ծում [6, էջ 
12]: Հա մա պա տաս խա նա բար, ըստ ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան տե սա կի՝ Վ. Գ. 
Ռա զու մովս կին առանձ նաց նում է ռեպ րո
դուկ տիվ (մար զո ղա կան խն դիր ներ) և ար
դյու նա վետ (ս տեղ ծա գոր ծա կան խն դիր ներ): 
Ըստ Վ. Գ. Ռա զու մովս կու՝ ար դյու նա վետ 
խն դի րը (ս տեղ ծա գոր ծա կա նը) խն դիր է, որի 
« պայ ման նե րը աշա կեր տին չեն հու շում այն 
կա նոն ներն ու օրենք նե րը, որոնք անհ րա
ժեշտ է կի րա ռել դրա լուծ ման հա մար: Նման 
տե սա կի խն դիր նե րի թվին կա րե լի է դա սել 
նաև որա կա կան խն դիր նե րը»: 

Շատ մե թո դիստ ներ (Ա. Ի. Բու գաև [7, էջ 
207], Ս. Յե. Կա մենս կի, Վ. Պ. Օրե խով [2, էջ 
7], Ն. Ս. Պու րիշ ևա [1, էջ 319]) բե րում են 
ֆի զի կայի առա ջադ րանք նե րի նմա նա տիպ 
դա սա կար գում ներ: Ա. Ի. Բու գա ևը, օրի
նակ, ռեպ րո դուկ տիվ բնույ թի խն դիր նե րը 
նույ նաց նում է պարզ խնդ րի հետ. « Պարզ 
կա րե լի է հա մա րել այն խն դիր նե րը, որոնք 
լուծ ման մեջ են թադ րում են 2−3 բա նաձ ևե րի 
կի րա ռում, 1−2 եզ րա կա ցու թյուն նե րի ձևա
կեր պում, բա նաձ ևե րի մեկ նա բա նում, պարզ 
փոր ձարկ ման կա տա րում. նման խն դիր ներն 
ան վա նում են մար զա կան կամ վար ժու թյուն
ներ և կի րա ռում են ու սում նա սիր վող նյու թի 
ամ րապնդ ման հա մար» [7]: Միև նույն ժա
մա նակ Ի. Ա. Բու գա ևը բարդ խն դիր նե րի 
թվին է դա սում այն խն դիր նե րը, որոնց լու
ծու մը են թադ րում է մի քա նի գոր ծո ղու թյուն
նե րի կի րա ռում: Հա մա ձայն այս տե սան
կյան՝ բարդ են հա մար վում կոմ բի նաց ված 
խն դիր նե րը, որոնց լու ծու մը պա հան ջում է 
ֆի զի կա դա սըն թա ցի տար բեր բա ժին նե րից 
գի տե լիք նե րի կի րա ռում [7]: 

Խն դիր նե րի բար դու թյան մա կար դա կի 
քա նա կա կան գնա հատ ման մա սին հար ցը 
սո վո րող նե րի ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան հաշ վառ ման տե սան կյու նից 
լայ նո րեն դի տարկ ված է Բ. Ս. Կի րյա կո վի 
աշ խա տանք նե րում [8, 9]: Վի ճա կագ րա կան 
մո դե լի շր ջա նակ նե րում հե ղի նա կի կող մից 

կի րառ վել է խն դիր նե րի բար դու թյան ման
կա վար ժա կան սանդ ղա կի կա ռուց ման փոր
ձը, որը հաշ վի է առ նում ինչ պես սո վո րող
նե րի գոր ծու նե ու թյան տե սա կը, այն պես էլ 
դրա բար դու թյան մա կար դա կը: Ընդ որում՝ 
յու րա քան չյուր խն դիր բնու թագր վում է եր կու 
պա րա մետ րե րով՝ նրա Кр ռեպ րո դուկ տիվ և 
Кn ածան ցյալ բա ղադ րիչ նե րի բար դու թյան 
մա կար դա կով: 

Որ պես մետ րիկ հատ կա նիշ, որով կա րե
լի է դա սա կար գել խն դիր նե րի բար դու թյու
նը, կա րե լի է որո շել F(x) ֆունկ ցի այով.

որ տեղ 1/R −ը կար գա վո րող բազ մա պա
տիկն է, m −ը՝ խնդ րի բա լային ար ժե քը, Кр = 
− ∞, …, –2, –1, 0 առա ջադ րան քի ռեպ րո դուկ
տիվ բա ղադ րի չի բար դու թյան մա կար դա կը, 
К−∞n = = 0, +1, +2, …, +∞՝ նրա ար դյու նա
վետ բա ղադ րի չի բար դու թյան մա կար դա կը: 

Մա թե մա տի կա կան տե սան կյու նից (1) 
ար տա հայ տու թյունն իրե նից ներ կա յաց
նում է (–Кр) կար գի աճող թվա բա նա կան 
պրոգ րե սի այի ան դամ նե րի ար տադ րյալ 1 −
ին հա վա սար տար բե րու թյամբ և Кп կար գի 
նվա զող թվա բա նա կան պրոգ րե սի այի ան
դամ նե րի ար տադ րյալ, նույն պես 1 −ին հա
վա սար տար բե րու թյամբ: 

[8] աշ խա տան քում զար գա ցող պատ կե
րա ցում նե րի շր ջա նակ նե րում խն դիր նե րը 
բա ժան վում են ռեպ րո դուկ տիվ, պրո դուկ
տիվ և կոմ բի նաց ված տա րա տե սակ նե րի: 
Кn=0 տի պային խն դիր նե րի և ըստ F(x) հա
վա քած բա լե րով սո վո րող նե րի բաշխ ման 
հա մար (1) նկա րագր վում է նկար 1ա −ում 
պատ կեր ված Кn = 0, +1, +2, … , + կար գով 
աճող թվա բա նա կան պրոգ րե սի այով: 

Ընդ որում՝ Кр
 
= 0 ստեղ ծա գոր ծա կան 

խն դիր նե րի և ըստ
 
F(x) հա վա քած բա լե րով 

սո վո րող նե րի բաշխ ման հա մար [1] նկա
րագր վում է 1բ −ում պատ կեր ված Кn

 
= 0, +1, 

+2, …, + ∞ կար գով նվա զող թվա բա նա կան 
պրոգրե սի այով:
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Ինչ վե րա բե րում է կոմ բի նաց ված խնդիր
նե րին, ապա դրանց որ պես հա մա պա տաս
խա նու թյուն դր վում է զան գա կան ման տե
սա կի F(x) բաշ խու մը (ն կար 1գ) կամ F(x) 
բաշ խու մը, որը նկա րագր վում է շրջ ված 
զան գի տես քով (ն կար 1դ): Առա ջին դեպ քում 
խն դի րը ռեպ րո դուկ տիվ−պ րո դուկ տիվ է, 
իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ պրո դուկ տիվ− ռեպ
րո դուկ տիվ: Անհ րա ժեշտ է նշել, որ նվա զող, 
աճող և կոմ բի նաց ված բնույ թի F(x) բաշ
խում նե րը նկա րագր վում են ան մի ջա կա նո
րեն [1] ար տա հայ տու թյամբ: 

Ա ռա ջարկ վող մո տե ցու մը հար մար է 
նրա նով, որ Кр

 
և Кn ար ժեք նե րը, որոնք որո

շում են խնդ րի տե ղը բար դու թյան երկ չափ 
սանդ ղա կի վրա, կա րե լի է գտ նել դրա լուծ
ման ար դյունք նե րի վի ճա կագ րա կան մշակ
ման ար դյունք նե րով [8]: 

 

որ տեղ  մի ջին մի ա վորն է, σ2՝ բա լային 
առա ջադ րանք նե րի դիս պեր սի ա նե րը: 

Кр և Кп ցու ցա նիշ նե րը հե տաքրք րա կան 
են նրա նով, որ հիմն վե լով դրանց վրա՝ կա
րե լի է ներ մու ծել β բևե ռաց ման աս տի ճա նը, 
որը հաշ վի է առ նում ու սում նա ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի ներդ րու մը: 

β բևե ռաց ման աս տի ճա նը ցույց է տա
լիս, թե որ բա ղադ րիչն է գե րակշ ռում խնդ րի 
մեջ՝ ստեղ ծա գոր ծա կա նը թե ռեպ րո դուկ տի
վը: Եթե β=−1, ապա խն դի րը հա մար վում է 
ռեպ րո դուկ տիվ, իսկ եթե β=1` ստեղ ծա գոր
ծա կան: − 1<β<1 ար ժեքն, ընդ որում, կհա
մա պա տաս խա նի կոմ բի նաց ված առա ջադ
րան քին:

[9] աշ խա տան քում առա ջարկ վում է F(x) 
ստաց վող բաշ խում նե րի մեկ նա բան ման 
մի քա նի այլ եղա նակ ներ: Դրան ցից մե կը 
հիմնված է

 
տես քի վի ճա կագ րա կան մո դու լի կի րառ

ման վրա, որ տեղ p−ն մեկ բա լի ստաց ման 
մի ջին հա վա նա կա նու թյունն է, r −ը մի ա վո
րային գնա հա տա կան նե րի միջև գծային հա
րա բե րակ ցու թյան գոր ծակ ցի մի ջի նաց ված 
ար ժե քը, m −ը՝ խնդ րի մի ա վո րային ար ժե ք:

[7] մո դու լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
մեկ նա բա նե լու փոր ձարկ ման ար դյունք նե րը՝ 
հաշ վի առ նե լով երեք գոր ծոն ներ՝ բար դու
թյան մա կար դա կը, սո վո րող նե րի հա ջո ղու
թյուն նե րի փո խա դարձ կա պե րը և լուծ ման 
ձգ վա ծու թյու նը: Այս երեք գոր ծոն նե րի ազ
դե ցու թյու նը ներ կա յաց ված է նկար 2 −ում, 
որից հետ ևում է, որ ել քը հա մա պա տաս խա
նում է p և r տար բեր ար ժեք նե րի:
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Ն կար 2.

Այս մո տե ցու մը հատ կա պես հար մար է 
այն բաշ խում նե րի մեկ նա բան ման հա մար, 
որոնք հա մա պա տաս խա նում են պրո դուկ
տիվ−պ րո դուկ տիվ և պրո դուկ տիվ− ռեպ րո
դուկ տիվ խն դիր նե րին: 

Ի լրա ցումն [7] մո դու լի [8]՝ աշ խա տան
քում առա ջարկ վում է ստաց վող ար դյունք
նե րի մեկ նա բան ման ևս մի քա նի մո տե ցում: 
Այս մո տե ցում նե րը մեր կող մից կի րառ վել են 
ֆի զի կայի առա ջադ րանք նե րի լուծ ման ար

դյունք նե րի վեր լու ծու թյան հա մար: 
Visual Bacis ծրագ րա վոր ման մի ջա վայ

րում կա րե լի է մշա կել ալ գո րիթմ ներ ստաց
ված ար դյունք նե րի ավ տո մա տաց ված 
վի ճա կագ րա կան մշակ ման և ստաց վող 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան հա մար, որը 
օգ տա կար կլի նի դպ րո ցա կան ֆի զի կայից 
ավագ դպ րո ցում սո վո րող աշա կերտ նե րի 
հա մար:
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О СО БЕН НОС ТИ КЛАС СИ ФИ КА ЦИИ ФИ ЗИ ЧЕС КИХ ЗА ДАЧ
Н. АСАТ РЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся воз мож ная клас си фи ка ция фи зи чес ких за дач и спо со бы их 
иден ти фи ка ции с уче том уров ня слож нос ти и ви дов учеб но− поз на ва тель ной де я тель нос ти.

PECULIARITIES OF CLASSIFICATION OF PHYSICAL PROBLEMS
N. ASATRYAN

The article deals with a possible classification of physical problems and their identification 
methods, taking into account the level of complexity and types of educational and cognitive ac
tivity.
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ԱՐ ՓԻ ՆԵ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ 

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ 
ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Հայտ նի է, որ մա թե մա տի կայի դպ րո
ցա կան դա սըն թա ցի դաս տի ա րակ չա կան 
նպա տակ նե րից հիմ նա կա նը սո վո րող
նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան 
ձևա վո րումն ու զար գա ցումն է, որին հաս
նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի հար ցում 
մա թե մա տի կան շա հե կա նո րեն տար բեր
վում է մնա ցած բո լոր հան րակր թա կան 
առար կա նե րից: 

Միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո
ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի հայ րե
նա կան և ար տա սահ մա նյան բազ մա թիվ 
երկր նե րի տար բեր տա րի նե րի պե տա կան 
ծրագ րե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ նրան ցում միշտ էլ այս կամ այն չա փով 
կար ևոր վել և ընդ գծ վել է սո վո րող նե րի 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան և նրա 
կար ևո րա գույն բա ղադ րի չի` ապա ցու ցե լու 
ու նա կու թյան ձևա վոր ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը: Այդ ծրագ րե րին հա մա պա տաս
խան մա թե մա տի կայի դա սըն թաց նե րը այս 
կամ այն հա ջո ղու թյամբ մշ տա պես փոր ձել 
են լու ծել այդ կար ևո րա գույն հիմ նա հար ցը, 
որը մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի կար
ևո րա գույն նպա տա կի` մտա ծել սո վո րեց
նե լու հեն քային բա ղադ րիչ նե րից մեկն է: 
Սա կայն իրա կա նում այդ հիմ նախնդ րի 
լուծ ման հիմ նա կան ծան րու թյու նը մինչև 
վեր ջին տա րի նե րը ար հես տա կա նո րեն վե
րագր վել էր 7−9−րդ դա սա րան նե րի երկ
րա չա փու թյան դա սըն թա ցին: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սագր
քե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը 20−րդ դա
րա վեր ջին սկս վեց 6−8−րդ դա սա րան նե
րի հան րա հաշ վի դա սըն թա ցից: 1998 թ. 
ստեղծ վեց 6−8−րդ դա սա րան նե րի հան
րա հաշ վի նոր ծրա գի րը, 1999 թ. ու սուց ման 
գոր ծըն թաց մուտք գոր ծե ցին Հ. Ս. Մի
քայե լ յա նի հե ղի նա կած « Հան րա հա շիվ 

6, 7, 8» դա սագր քե րը1, 2, 3 2000 թվա կա
նին` Գ. Գ. Գևոր գյան, Ա. Ա. Սա հա կյան՝ 
« Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան անա
լի զի տար րեր» դա սագր քե րը4, որոն ցում 
ար դեն ներդր ված հս տակ տրա մա բա նա
կան` ապա ցու ցո ղա կան ապա րա տի շնոր
հիվ «կ շեռ քի նժա րը» երկ րա չա փու թյան 
դա սըն թա ցից տե ղա փոխ վեց նաև հան
րա հաշ վի դա սըն թաց: Ավագ դպ րո ցի նոր 
դա սագր քե րով որո շա կի ո րեն բա րե լավ վեց 
նաև « Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան 
անա լի զի տար րեր» առար կայի ապա ցու ցո
ղա կան կա ռույ ցը:

Ն շենք, որ ոչ ավան դա կան ար տա ծում
նե րը, որոնք հան դի պում են որոշ դա սագր
քե րում, էա պես նպաս տում են հիմ նա կան 
դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի փաս տարկ
ման կա րո ղու թյուն նե րի ու ալ գո րիթ մա կան 
մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը, որն էլ իր 
հեր թին նպաս տում է նրանց ճա նա չո ղա
կան ու նա կու թյուն նե րի և տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը։

 Մա թե մա տի կա կան ապա ցու ցում նե րի 
ու սուց ման մե թո դի կային նվիր ված գրա կա
նու թյու նում նշ վում է, որ դպ րո ցա կան մա
թե մա տի կայի ամե նա կի րա ռա կան ապա
ցուց ման մե թո դը՝ հա մադ րու մը, ու նի մեկ 
դժ վա րու թյուն5։ Ինչ պես գրում է Վ.Վ. Ռեպյո
վը, «այդ իմաս տով մե թոդն ու նի առանձ նա
հա տուկ թե րու թյուն։ Ապա ցու ցու մը որո նո ղի 
տրա մա բա նու թյան տակ չկա ճա նա պար հի 

1  Միքայելյան Հ. Ս.,  Հանրահաշիվ 6, Հանրակրթական 
դպրոցի  6−րդ  դասարանի  դասագիրք,  «Էդիթ  Պրինտ», 
1999, 295 էջ:
2  Միքայելյան Հ. Ս.,  Հանրահաշիվ 7, Հանրակրթական 
դպրոցի 7−րդ դասարանի դասագիրք, «Հայ Էդիտ», 2000, 
287 էջ:
3  Միքայելյան Հ. Ս.,  Հանրահաշիվ 8, Հանրակրթական 
դպրոցի 8−րդ դասարանի դասագիրք, «Հայ Էդիտ», 2000, 
287 էջ:
4  Գևորգյան  Գ.  Գ.,  Սահակյան Ա.  Ա.,  Հանրահաշվի  և 
մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10−րդ դասարանի 
դասագիրք, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2009, 208 էջ:
5  Այվազյան Է. Ի., Մաթեմատիկական ապացուցումների 
ուսուցման  մեթոդաբանական  հիմունքները,  Եր.,  2013, 
306 էջ:
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ընտ րու թյան որ ևէ չա փա նիշ. նա չգի տի՝ որ 
ճա նա պար հով պետք է գնա, որ պես զի պնդ
ման պայ մա նը մո տեց նի եզ րա կա ցու թյու նը։ 
Ապա ցու ցո ղի տրա մա բա նու թյան տակ չկա 
նաև այն բա նի չա փա նի շը, թե որ պես ելա
կե տային ինչ պն դում ներ ընտ րել, ինչ պի սի 
հետ ևու թյուն ներ կա տա րել դրան ցից և այլն։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այն ու նի որո շա կի նշա նա
կու թյուն՝ ար ժեք հատ կա պես այն դեպ քում, 
երբ թե ո րե մի պայ մա նը եզ րա կա ցու թյու նը 
կա պող տրա մա բա նա կան իրա վի ճակ նե րը 
բարդ չեն»1։ 

Ի րա կա նում լրի վի ին դուկ ցի ան մի այն 
սկ սում է և ավար տում ապա ցու ցու մը, իսկ 
ապա ցուց ման հիմ նա կան ծան րու թյու նը 
ընկ նում է այն ու ղիղ կամ անուղ ղա կի ապա
ցուց ման մե թոդ նե րի վրա, որոն ցով կա տար
վում է թե ո րե մի ապա ցու ցու մը յու րա քան
չյուր դեպ քում։ Այս պատ ճա ռով մե թո դա կան 
գրա կա նու թյու նում սխալ մամբ լրիվ ին դուկ
ցի այով կա տար ված ապա ցու ցում նե րը հա
ճախ դաս վում են ու ղիղ կամ անուղ ղա կի 
ապա ցու ցում նե րի թվին՝ կախ ված այն բա
նից՝ ու ղիղ մե թո դով են ապա ցուց ված են թա
թե ո րեմ նե րը, թե անուղ ղա կի մե թո դով։

Լ րիվ ին դուկ ցի այով կա տար ված ապա
ցու ցում նե րի ամե նադժ վար պա հերն են՝ 

ա) ճշ մա րիտ բա ժա նա րար դա տո ղու թյան 
ընտ րու թյու նը, բ) օբյեկտ նե րի Q բազ մու թյան 
տրո հու մը զույգ առ զույգ չհատ վող, ոչ դա
տարկ դա սե րի և գ) այն բա նի հիմ նա վո րու
մը, որ սպառ վել են բո լոր դեպ քե րը։ Բա ցի 
դրա նից՝ կա րե լի է նշել հիմ նա կան դպ րո ցի 
այդ մե թո դի կի րա ռու թյան ևս մի առանձ նա
հատ կու թյուն՝ դա տո ղու թյուն նե րի բազ մա
փու լու թյու նը։

Գ րե թե նույն դժ վա րու թյուն ներն են ու
ղեկ ցում նաև բա ցա ռու թյան մե թո դին։ Հենց 
այդ դժ վա րու թյուն ներն են պատ ճա ռը, որ 
ավան դա բար այդ մե թոդ նե րը դաս վում են 
մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցի ամե նա բարդ 
մե թոդ նե րի շար քին, իսկ այդ մե թոդ նե րով 
կա տար ված ապա ցու ցում նե րը ան մատ չե լի 
են հիմ նա կան դպ րո ցի շատ սո վո րող նե րի 
հա մար։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ երկ րա չա փու թյան և հան րա հաշ վի դպ
րո ցա կան դա սըն թաց նե րի ապա ցուց ման 
1  Репьев  В.  В.,  Общая  методика  преподавания 
математики, М.., «Учпедгиз», 1985, 223 с.

առա ջա տար մե թո դը հա մադ րումն է։ Մի ա
ժա մա նակ այն ցան կա ցած այլ մե թո դով կա
տար ված ապա ցու ցում նե րի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս է։ Այս պի սով՝ հա կա սու թյան մե թո դով 
ապա ցուց ման էա կան մա սը ար տած ման 
ստա ցումն է հա մադր ման մե թո դով։ Իսկ դա 
նշա նա կում է, որ հա կա սու թյան մե թո դով 
իրա կա նաց ված ապա ցու ցում նե րում կի րառ
վում են հա կա սու թյան կա ռույ ցը և հա մադր
ման մե թո դը։

 Վեր լու ծա կան− հա մադր ման մե թո դի էու
թյու նից բխում է, որ այդ մե թո դով իրա կա
նաց ված ապա ցու ցում նե րում կի րառ վում են 
պնդ ման եզ րա կա ցու թյան վեր լու ծու թյու նը և 
հա մադ րու մը։ Ընդ որում, եթե վեր լու ծու թյան 
ըն թաց քում ամե նու րեք պահ պան վում է բա
նաձ ևե րի հա մար ժե քու թյու նը, ապա հա մադ
րումն ավե լորդ է։

Ա նուղ ղա կի ապա ցուց ման մյուս տե սա կի՝ 
բա ցա ռու թյան մե թո դի էու թյու նից բխում է, 
որ այդ մե թո դով իրա կա նաց ված անուղ ղա
կի ապա ցու ցում նե րը հան գում են բա ցա ռու
թյան կա ռույ ցի կի րառ մա նը և հա կա սու թյան 
մե թո դով մնա ցած այլ ընտ րանք նե րի բա
ցառ մա նը՝ հերք մա նը։ 

Այս պի սով՝ ապա ցուց ման գոր ծըն թաց
նե րում, բա ցի հա մադր ման մե թո դից, ապա
ցուց ման մնա ցած մե թոդ նե րից և ոչ մե կը 
մա քուր վի ճա կում, մի այ նակ չի գոր ծում, այլ 
դրանք կի րառ վում են որո շա կի հա վա քա ծու
նե րով՝ մի ակ ցու թյուն նե րով։ Ընդ որում՝ յու
րա քան չյուր ապա ցու ցում կա րե լի է առանձ
նաց նել ապա ցուց ման առա ջա տար մե թո դը 
և նշել օժան դակ մե թոդ նե րը։ Առա ջա տար 
մե թո դը սկ սում է և ավար տում ապա ցու
ցու մը, տա նում է ապա ցուց ման ընդ հա նուր 
գի ծը՝ մար տա վա րու թյու նը, իսկ օժան դակ 
մե թոդ նե րը կա տա րում են մի ջան կյալ աշ
խա տանք՝ իրենց վրա վերց նե լով առան ձին 
դեպ քե րի հիմ նա վո րու մը կամ հեր քու մը և 
այլն։

Ա վան դա բար ապա ցուց ման եղա նա կը 
բնու թագ րե լիս ան վան վում է մի այն առա ջա
տար մե թո դը, օրի նակ՝ «ա պա ցու ցում հա կա
սու թյան մե թո դով» կամ «ա պա ցու ցում լրիվ 
ին դուկ ցի այի մե թո դով» և այլն2։

 Հենց այս իմաս տով էլ կա րե լի է խո սել ոչ 
թե առան ձին մե թո դի, այլ մե թոդ նե րի մի ակ
2  Այվազյան  Է.  Ի.,  Մաթեմատիկայի  դասավանդման 
մեթոդիկա, ԵՊՀ հրատ., 2016, 201 էջ:
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ցու թյան մա սին՝ ավան դա բար շա րու նա կե
լով դրանք ան վա նել յու րա քան չյուրն ըստ իր 
առա ջա տար մե թո դի։

 Միջ նա կարգ հան րակր թա կան դպ րո
ցի մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում գոր ծում 
են ապա ցուց ման մե թոդ նե րի հետ ևյալ մի
ակցու թյուն նե րը.

•  հա մադր ման մե թոդ,
•  վեր լու ծա կան− հա մադր ման մե թոդ= 

[ վեր լու ծու թյուն]+[ հա մադ րում],
•  հա կա սու թյան մե թոդ= 

[ հա կա սու թյան կա նոն]+[ հա մադ րում],
•  բա ցա ռու թյան մե թոդ= 

[ բա ցա ռու թյան կա նոն]+[ հա կա սու թյան մե
թոդ],

•  հերք ման հա կօ րի նա կի մե թոդ= 
[ կա ռու ցար կում]+[ հա մադր ման մե թոդ],

•  կա ռու ցարկ ման մե թոդ= [օբյեկ տի 
կա ռու ցար կում]+[ հա մադր ման մե թոդ]

• լ րիվ ին դուկ ցի այի մե թոդ= [լ րիվ ին
դուկ ցի այի կա նոն]+[ հա մադր ման մե թոդ] 
կամ [ հա կա սու թյան մե թոդ],

•  մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի 
մե թոդ= [ մաթ. ին դուկ ցի այի սկզ բունք]+[ հա
մադր ման մե թոդ]:

 Վե րո հի շյալ « հա վա քա ծու նե րի» մեջ 
մտնող մե թոդ նե րի տար րե րը մա թե մա
տի կա կան պն դում նե րի ապա ցուց ման ըն
թաց քում հան դես են գա լիս որ պես մի ամ
բող ջա կան հա մա կար գի տար րեր։ Դեռ 
ավե լին՝ կոնկ րետ իրա վի ճա կում, այ սինքն՝ 
կոնկ րետ թե ո րեմ նե րի ապա ցու ցում նե րում 
կամ խն դիր նե րի լու ծում նե րում սո վո րող նե
րի կող մից հա ճախ չեն ըն կալ վում, չեն գի
տակց վում առան ձին՝ ինչ պես առա ջա տար, 
այն պես էլ օժան դակ մե թոդ նե րի կի րա ռու
մը։ Նույ նիսկ մե թո դա կան կի րա ռու թյու նում 
որոշ հե ղի նակ ներ, օրի նակ՝ բա ցա ռու թյան 
մե թո դով կա տար ված ապա ցու ցում նե րը ան
վա նում են հա կա սող են թադ րու թյան մե թոդ։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ յու րա քան չյուր կոնկ րետ 
ապա ցու ցու մում կի րառ ված մե թոդ նե րի ողջ 
մի ակ ցու թյան ու նրանց տար րե րի ընդ հա
նուր հա վա քա ծուն ըն կալ վում է որ պես մի 
ամ բող ջու թյուն կազ մող գի տե լիք նե րի ու ու
նա կու թյուն նե րի հա վա քա ծու։ 

Աս վա ծից հետ ևում է, որ ապա ցու ցում
նե րի մե թոդ նե րի ու սուց ման պար տա դիր 
ար դյունք նե րի մեջ հա մադր ման մե թո դի 
հետ մի ա սին պետք է քն նար կել նաև սո վո

րող նե րի կող մից ապա ցուց ման մե թոդ նե րի 
հետևյալ հիմ նա կան կա ռույց նե րի յու րա ցու
մը՝ հա կա սու թյան, բա ցա ռու թյան, լրիվ ին
դուկ ցի այի և կա ռու ցարկ ման։ Ընդ որում՝ 
սո վո րող նե րը պետք է հաս կա նան ապա
ցուց ման ըն թաց քում այդ կա ռույց նե րի և 
հա մադր ման մե թո դի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
եղա նա կը։

 Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան ծրագ րում 
նշ վում է. « Դա սըն թա ցը հիմ նա կա նում ու նի 
ին դուկ տիվ կա ռուց վածք, որում հա ճա խա
կի ընդ գրկ վում են դե դուկ ցի այի տար րեր: 
Տե սա կան նյու թը շա րադր վում է զն նա կան 
(ին տո ւի տիվ) մա կար դա կով, որում մա թե
մա տի կա կան մո դել ներն ու օրենք նե րը ձևա
կերպ վում են կա նոն նե րի տես քով1:

 Դա սըն թացն ու սում նա սի րե լուն զու գըն
թաց ձևա վոր վում են սո վո րող նե րի բնա կան 
թվե րով, սո վո րա կան ու տաս նոր դա կան կո
տո րակ նե րով, դրա կան և բա ցա սա կան թվե
րով հաշ վում ներ կա տա րե լու հմ տու թյուն
նե րը, կի րա ռա կան և գործ նա կան բնույ թի, 
տրա մա բա նա կան և հե տաքրք րա շարժ 
խնդիր ներ լու ծե լու կա րո ղու թյուն նե րը…»:

 Գոր ծող դա սագր քե րում կա րե լի է 
առանձ նաց նել սո վո րող նե րի տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման հետ ևյալ 
մի ջոց նե րը.

ա. Քա նի որ 5−6−րդ դա սա րան նե րի մա
թե մա տի կայի դա սըն թա ցը հիմ նա կա նում 
ու նի ին դուկ տիվ կա ռուց վածք, որում մա թե
մա տի կա կան փաս տե րը ձևա կերպ վում են 
կա նոն նե րի տես քով, ուս տի այս դա սըն թա
ցում գոր ծող հիմ նա կան ապա ցու ցո ղա կան 
կա ռույ ցը փաս տի (կա նո նի) տակ տա նե լու 
տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյունն է: 

Օ րի նակ 1. «Օգ տա գոր ծե լով բաշ խա կան 
օրեն քը՝ հաշ վենք առա վել հար մար եղա նա
կով. 193.40+193.60»:

 Լու ծում: Քա նի որ a.b+a.c=a.(b+c), իսկ 
a=193, b=40, c=60, ա պա 193.40+193.60=1
93(40+60)=193.100=19300:

բ. 5−6−րդ դա սա րան նե րի սո վո րող նե
րին 7−9−րդ դա սա րան նե րի հան րա հաշ վի 
և երկ րա չա փու թյան դե դուկ տիվ դա սըն
թաց նե րին նա խա պատ րաս տե լու նպա տա
կով հե ղի նակ նե րը փոր ձում են ցու ցադ րել 
«ա պա ցու ցում նե րի» որոշ նմուշ ներ՝ առանց 
1  Մաթեմատիկա, Հանրակրթական հիմնական դպրոցի 
առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, Եր., 2007, 84 էջ:
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օգ տա գոր ծե լու «ա պա ցու ցում» հաս կա ցու
թյու նը: Մա թե մա տի կա կան խս տու թյան չա
փա նիշ նե րով այդ հիմ նա վո րում նե րը, ինչ 
խոսք, որ հիմ նա կա նում հե ռու են լի ար ժեք 
ապա ցու ցում հա մար վե լուց: Սա կայն այդ 
հար ցը « մա թե մա տի կա 4−5» դա սըն թա ցում 
չի էլ դր վում, որով հետև այն մա թե մա տի կայի 
հա ջորդ աս տի ճա նի՝ հան րա հաշ վի և երկ
րա չա փու թյան դա սըն թաց նե րի խն դիրն է: 
Օրի նակ՝ ռա ցի ո նալ թվե րի (կո տո րակ նե րի) 
հետ կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի թվա
բա նա կան օրենք նե րի և հաս կա ցու թյուն նե
րի « հիմ նա վոր ման» հա մար հե ղի նակ նե րը 
օգ տա գոր ծել են n բնա կան թի վը n հատ 
1 −ե րի գու մա րով ներ կա յաց նե լու մտահ ղա
ցու մը՝ n=1+1+…+1: Նշենք, որ այդ օրենք նե
րից շա տե րը հան րա հաշ վի աք սի ոմ ներ ու 
ար տած ման կա նոն ներ են, և դրանք, իհար
կե, ապա ցու ցե լու կա րիք չկա, այլ ըն դա մե նը 
փորձ է ար վում հա մո զել սո վո րող նե րին այդ 
պն դում նե րի ճշ մար տու թյան մեջ, և այդ հա
մոզ ման ըն թաց քը հե ղի նակ նե րի կար ծի քով 
հան դի սա նում է դե դուկ ցի այի նա խաու սու
ցում:

 Դի տար կենք հետ ևյալ խն դի րը: Երբ 
1993 թ. շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց հայ
կա կան դրա մը, թղ թադ րամ նե րից բա ցի՝ 
թո ղարկ վե ցին մեկդ րա մա նոց, երեքդ րա
մա նոց, հինգդ րա մա նոց և տա սըդ րա մա նոց 
մե տա ղադ րամ ներ: Իսկ հի մա պա տաս խա
նեք հետ ևյալ հար ցին: Տղայի գր պա նում ութ 
դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ եր կու մե
տա ղադ րամ կար: Մե տա ղադ րամ նե րից մե
կը հինգդ րա մա նոց չէր: Ի՞նչ մե տա ղադ րամ
ներ էին դրանք»1:

 Լու ծում: Դի ցուք առա ջին մե տա ղադ րա
մը x դրա մա նոց է, և x≠5, իսկ մյու սը՝ y դրա
մա նոց, ուս տի ըստ պայ մա նի՝ x+y=8, որ տեղ 
x=1 կամ x=3 կամ x=5 կամ x=10: 

Ե թե x=1, ապա՝ y = 8 – 1 = 7, որը հնա րա
վոր չէ: Ուս տի x≠1 

Ե թե x=10, ապա՝ y = 8 – 10 = −2, որը 
հնա րա վոր չէ: Ուս տի x≠10 

Այս պի սով՝ x=1 կամ x=3 կամ x=10 և x≠1, 
x≠10

1  Նահապետյան  Բ.,  Աբրահամյան Ա.,  Մաթեմատիկա 
5, «Մանմար», Եր., 2011 թ., Մաթեմատիկա 6, «Մանմար», 
Եր., 2012 թ.:

 Հետ ևա բար՝ x=3 և y = 8 – 3 = 5:
 Պա տաս խան՝ երեքդրա մա նոց և հինգ

դրա մա նոց: 
Այս լուծ ման մեջ օգ տա գործ վեց բա ցա

ռու թյան կա նո նը, իսկ բուն լու ծու մը կա տար
վեց բա ցա ռու թյան մե թո դով: Այս խնդրի 
լու ծու մը պար տա դիր մա կար դա կին չի 
պատ կա նում և ուղղ ված է 4−րդ դա սա րա նի 
առա վել ըն դու նակ երե խա նե րին: Այ նո ւա
մե նայ նիվ, նրա լուծ ման ըն թաց քում բա ցա
ռու թյան կա նո նը կի րառ վում է ին տո ւի տիվ 
մա կար դա կում, հիմ նա կա նում ու սուց չի օգ
նու թյամբ: Լու ծումն ավե լի պար զեց նե լու հա
մար բա վա կան է նախ բա ցա ռել x=1 դ և x=10 
դ դեպ քե րը և կի րա ռել բա ցա ռու թյան կա նո
նը հետ ևյալ տես քով, քա նի որ x+y=8, ապա՝ 
x=3 կամ x=5, սա կայն x≠5, ուս տի x=3: 

Այս պի սով՝ ՀՀ միջ նա կարգ դպ րո ցի մա
թե մա տի կայի դա սըն թացն իր մեջ ներդր
ված հս տակ ապա ցու ցո ղա կան կա ռույ ցով և 
հա մա պա տաս խան մե թո դա կան սպա սարկ
մամբ ուղղ ված է լու ծե լու սո վո րող նե րի` ՀՀ 
ապա գա քա ղա քա ցի նե րի տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման խն դի րը: Իսկ 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման բա ղադ րիչ նե
րից մե կը, ինչ պես նշել ենք, տրա մա բա նա
կան այն կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն ու 
զար գա ցումն է, որոնք կապ ված են փաս
տարկ ված դա տո ղու թյուն ներ կա տա րե լու, 
ապա ցու ցե լու և հեր քե լու հետ: 
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 О НЕ КО ТО РЫХ ПОД ХО ДАХ К ОБУ ЧЕ НИЮ МА ТЕ МА ТИ КЕ 
А. ОГА НИ СЯН

В стат ье об суж да ют ся раз лич ные под хо ды к обу че нию ма те ма ти ке в шко ле, в част нос
ти ма те ма ти чес кие до ка за тельст ва. Обос но ван но, что ос нов ной цел ью учеб ной прог рам мы 
ма те ма ти ки яв ля ет ся раз ра бот ка и раз ви тие ло ги чес ко го мыш ле ния уча щих ся. Ме тод до
ка за тельст ва яв ля ет ся клю чом к его дос ти же ни ю. В стат ье так же при во дят ся прак ти чес кие 
при ме ры.

ABOUT SOME APPROACHES TO TRAINING MATHEMATICS
A. HOVHANNISYAN

The article discusses the various approaches to teaching mathematics in school, in particular 
mathematical proofs. It is substantiated that the main goal of the curriculum of mathematics is the 
development and development of students’ logical thinking. The method of proof is the key to its 
achievement. The article also gives practical examples.



222

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

 ՄԱ ՐԻ ԱՄ ՍԱ ՐԻ ԲԵԿՅԱՆ− ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ

ԽԱ ՂԸ ՈՐ ՊԵՍ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ 
ՄԻ ՋՈՑ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ան հա տա կա նու թյուն ասե լով՝ հաս կա նում 
ենք կոնկ րետ մար դուն բնո րոշ առանձ նա
հատ կու թյուն ներն ու յու րա հատ կու թյուն նե
րը, ին չով նա տար բեր վում է այլ մարդ կան
ցից: Մարդն ան հա տա կա նու թյուն է դառ նում 
այն ժա մա նակ, երբ գի տակ ցում է սե փա
կան եզա կի ու թյունն ու ան կրկ նե լի ու թյու նը: 
«Ան հա տա կա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
գոր ծե լու սե փա կան ծրագ րով և ըն դու նե լու 
ան ձնա կան որո շում ներ: Մարդ արա րա ծը 
բազ մա շերտ էակ է: Նրա մեջ կա ինչ պես 
կեն դա նա կան (օր գա նիզմ), այն պես էլ սո ցի
ա լա կան (ա նձ նա վո րու թյուն) և մարդ կային 
(ան հա տա կա նու թյուն) սկիզբ»1: Ան հա տա
կա նու թյան ձևա վոր ման խն դի րը բո լոր 
ժա մա նակ նե րում եղել է ար դի ա կան. այդ 
խնդ րին ան դրա դար ձել են մի շարք ման
կա վարժ ներ և հո գե բան ներ (Վ. Ա. Սու խոմ
լինս կի, Կ. Դ. Ու շինս կի, Ն. Ի. Պի րո գով, 
Բ. Գ. Անանև, Ա. Մաս լոու և այլք): Ման կա
վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ ու սուց ման 
ան հա տա կա նու թյու նը դի տարկ վել է տար
բեր տե սան կյուն նե րիցª որ պես դի դակ տի
կա կան սկզ բունք և որ պես ու սուց ման ու 
դաս տի ա րա կու թյան մե թոդ: Ավան դա կան 
ման կա վար ժու թյան մեջ երե խան դիտ վում է 
որ պես հա սա րա կու թյան գո յու թյան մի ջոց: 
Այդ է վկա յում դաս տի ա րա կու թյան հա սա
րա կա կան ուղղ վա ծու թյան սկզ բուն քը, «ին չը 
պա հան ջում է երե խա նե րին դաս տի ա րա կել 
պե տա կան ռազ մա վա րու թյա նը հա մա պա
տաս խան և ուղղ ված է հա սա րա կու թյան 
հա մար պի տա նի սե րունդ դաս տի ա րա կե
լուն: Այ սինքն՝ դպ րո ցը որ պես սո ցի ա լա կան 
կա ռույց կոչ ված է բա վա րա րել պե տա կան 
կր թա կան պա հանջ նե րը, ին չը ար տա հայտ
վում է պե տա կան կր թա կան չա փո րո շիչ նե
րով»2: Բայց երե խան չպետք է լի նի մի ջոց այս 
կամ այն նպա տա կին հաս նե լու հա մար, այլ 

1  Гребенюк О.  С.,  Гребенюк Т.  Б., Основы  педогогики 
индивидуальности:  Учеб.  пособие.  Калининград,  2000, 
12с.
2  ՀՀ  հանրակրթության  մասին  օրենք,  2009,  5−րդ 
հոդված, 1−ին կետ:

նպա տակ, որին հաս նե լու և իրա կա նու թյուն 
դարձ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են բազ մա
թիվ մի ջոց ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ժա մա նա
կա կից ման կա վար ժու թյան մեջ գոր ծած վում 
են նոր մե թոդ ներ և տեխ նո լո գի ա ներ, որոնք 
միտ ված են սո վո րող նե րի աշ խար հա ճա նա
չո ղու թյան մի ջո ցով նրանց ան հա տա կա նու
թյան ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը: 

Այ սօր էլ հան րակր թա կան դպ րոց նե րում 
ու սու ցիչ նե րը ու սուց ման և դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծըն թա ցում սո վո րող նե րից պա
հան ջում են առանց քն նարկ ման կա տա րել 
իրենց հանձ նա րա րու թյուն նե րը՝ դրանք հա
մա րե լով ամե նա ճիշտն ու ամե նա կար ևո րը: 
Սա կայն, եթե ու սու ցիչ նե րը սո վո րող նե րի 
մեջ ու զում են տես նել, բա ցա հայ տել նրանց 
ան հա տա կա նու թյու նը, ապա ու սու ցու մը կլի
նի ներ դաշ նակ ու օգ տա կար թե՛ աշա կեր տի, 
թե՛ ու սուց չի հա մար: Գի տակ ցե լով, որ իր 
խն դի րը երե խայի ամ բող ջա կան զար գաց
ման հա մար լի ար ժեք պայ ման նե րի ստեղ
ծումն է, լավ ու սու ցի չը հար գում է երե խայի 
ան ձը, հաշ վի է առ նում նրա հո գե ֆի զի ո լո
գի ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ճա
նա չում և ըն դու նում է երե խայի իրա վուն
քը՝ լի նել այն պի սին, ինչ պի սին ին քը կա: 
Երե խային հաս կա նա լը և նրա նկատ մամբ 
հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, ու սուց չի կող մից 
իր սո ցի ա լա կան դե րի պա տաս խա նատ վու
թյան գոր ծըն թացն է: Այդ նպա տա կին հաս
նե լու հա մար կար ևոր է հետ ևել մի քա նի 
սկզբունք նե րի.

ա. որ քան հնա րա վոր է հաս կա նալ երե
խային, թա փան ցել նրա նե րաշ խար հը, օգ
նել երե խա նե րին իրենք իրենց ճա նա չե լուն,

բ. ըն դու նել երե խային այն պի սին, ինչ պի
սին նա կա, հա վա տալ յու րա քան չյուր երե
խայի ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րին,

գ. դրս ևո րել դրա կան վե րա բեր մունք, 
առանց որ ևէ նա խա պայ ման նե րի, լի նել ապ
րու մակ ցող,

դ. այլ:
Երե խայի ան հա տա կա նու թյան ձևա վոր
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ման հա մար կան մի շարք ու ղի ներ, որոն ցից 
են դե րային խա ղե րը, բա նա վե ճե րը, հա
մա գոր ծակ ցային ու սու ցու մը, ստեղ ծա գոր
ծա կան դա սե րը, նա խագ ծային ու սու ցու մը, 
խա ղե րը և այլն:

«Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում դպ րո ցի 
կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է դառ նում աշա
կերտ նե րի ճա նա չո ղա կան հե տաքրքրու
թյուն նե րի, նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան, ինք նու րույն որո շում ներ 
կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն 
ու զար գա ցու մը»1: Ան հա տա կա նու թյան զար
գա ցու մը նպաս տում է աշա կեր տի ինք նա
կազ մա կերպ մա նը և ինք նու րույ նու թյա նը, 
որն էլ սկս վում է հենց կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի հա մար ու սուց չի կող մից հա մա
պա տաս խան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մից: Այդ է 
պատ ճա ռը, որ տար րա կան դա սա րան նե
րում ու սուց ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե
լիս պետք է հա ճախ ստեղ ծել խա ղային իրա
վի ճակ ներ, որով հետև ցան կա ցած խա ղային 
գոր ծըն թաց առա վել գրա վիչ է դարձ նում 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցը, կենտ րո նաց նում 
աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը, խթա նում 
մտա ծո ղու թյու նը, մե ծաց նում նրանց ան հա
տա կան որակ նե րը: Խա ղե րը երե խա նե րի 
մեջ դաս տի ա րա կում են ու շի մու թյուն, աշ
խու ժու թյուն, զսպ վա ծու թյուն և այլ ան հա
տա կան դրա կան հատ կա նիշ ներ: Հենց այդ 
նպա տա կով էլ տար րա կան դա սա րան նե
րում (հատ կա պես առա ջի նում) հար կա վոր է 
կազ մա կեր պել ավե լի շատ դի դակ տիկ խա
ղեր: Խա ղի մի ջո ցով ճշգրտ վում, ըն կալ վում 
և ընդ լայն վում են երե խա նե րի պատ կե րա
ցում նե րը շր ջա պա տի, բնու թյան, հայ րե նի
քի, ծնող նե րի և ընդ հան րա պես ճա նա չո
ղու թյան մա սին: Խա ղե րը երե խա նե րի մեջ 
դաս տի ա րա կում են ու շի մու թյուն, աշ խու ժու
թյուն, զսպ վա ծու թյուն և այլ դրա կան հատ
կա նիշ ներ: Ինչ պես նշել է Հ. Թու մա նյա նը. 
« Խա ղը մար դու օրի նա կան պա հանջն է, 
նրա լր ջու թյունն է, նրա էու թյունն է: Կյան
քում ամեն բա նի նա խա ղով է մո տե նում, դա 
նրա ձևն է, նրա մե թոդն է: Եվ ամեն բան, 
ինչ որ նրան տր վում է խա ղով, ու րա խու թյու
նով ըն դու նում է, հեշտ էլ յու րաց նում՝ առանց 
ձանձ րա նա լու, առանց հոգ նե լու»2:

1  М.  А.  Калугин,  Развивающие  игры  для  1−4  классов, 
Ярославль, 2006, 25с.
2  http://www.google am//webhr. sourceid/.

Խա ղը երե խայի հա մա կող մա նի զար
գաց ման, ինք նա հաս տատ ման, ինք նա կա
տա րե լա գործ ման կար ևոր մի ջոց է, որը 
բա ցա հայ տում է երե խայի բնա վո րու թյան 
բո լոր կող մե րը: Խա ղի մի ջո ցով երե խային 
կա րե լի է ոչ մի այն կր թել, այլև դաս տի ա րա
կել: Խա ղի ըն թաց քում երե խան դրսևո րում է 
որո շա կի ինք նու րույ նու թյուն, ձգտում է ինք
նա հաս տատ ման, ձևա վոր վում են բնա վո
րու թյան որո շա կի գծեր (հատ կա պես պա սիվ 
երե խա նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի առա
ջաց ման առու մով): Ինչ պես ար դեն ասա
ցինք, երե խա նե րի ան հա տա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման և ակ տի վաց ման 
հա մար խա ղը հա մար վում է ամե նա մատ չե լի 
և ամե նաու սա նե լի ձևե րից մե կը: Այդ պի սի 
խա ղե րը երե խա նե րին տա լիս են առա վել 
մեծ ազա տու թյուն, ինք նու րույ նու թյուն: Այս 
կար գի խա ղե րից կա րե լի է առանձ նաց նել 
ման կա կան երաժշ տա կան բնույ թի խա ղե
րը. « Գու շա կի՛ր մե ղե դին», «Ար ձա գանք ներ», 
«Ո րո շի՛ր երաժշ տու թյան տե սա կը», «Ո՞վ է 
եր գի չը», « Հարց ու պա տաս խան» և այլն: 
Երաժշ տա կան խա ղե րից է «Ե րաժշտա կան 
երկ խո սու թյու նը», որը հիմ նա կա նում բաղ
կա ցած է հարց ու պա տաս խա նից, որոնք 
փո խա նակ վում են երաժշ տա կան լեզ վով: 
Նա խօ րոք ձևա վոր ված խմ բե րից պա հանջ
վում է նա խա պատ րաս տել հա կա ռա կորդ 
խմ բի հա մար հե տաքր քիր ու սրա միտ 
երաժշ տա կան հարց, կամ, հա կա ռակ դեպ
քում պա տաս խան: Երաժշ տա կան խա ղե րը 
ինք նավս տա հու թյուն են ներշն չում երե խա
նե րին, զար գաց նում նրանց ան հա տա կան 
որակ նե րը: 

Գաղտ նիք չէ, որ սկ սած վաղ տա րի քից՝ 
սո վո րող նե րը որո շա կի հե տաքրք րու թյուն 
են ցու ցա բե րում նաև հա մա կարգ չային խա
ղե րի և բա նաս տեղ ծա կան իմպ րո վի զա
ցի ա նե րի նկատ մամբ: Բա նաս տեղ ծա կան 
իմպ րո վի զա ցի ա նե րը հիմ նա կա նում ան
ցկաց վում են նա խա պես նշ ված թե մայով: 
Այս տի պի խա ղի ժա մա նակ ամեն ինչ կախ
ված է աշա կեր տի կա րո ղու թյուն նե րից: 
Հանձ նա րար ված բա ռե րի, ար տա հայ տու
թյուն նե րի ու նա խա դա սու թյուն նե րի մի ջո
ցով երե խա նե րը հո րի նում են ոտա նա վոր
ներ, գրում փո խադ րու թյուն ներ՝ դրս ևո րե լով 
իրենց ան հա տա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
նե րու ժը: Ընդ հան րա պես խա ղի ըն թաց
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քում երե խա նե րը ազատ են և ինք նու րույն, 
ու նեն հա վա սար իրա վունք ներ և ինք
նադրս ևոր ման լայն հնա րա վո րու թյուն ներ: 
Խաղն ապա հո վում է հա սա կա կից նե րի հետ 
փոխշփում ներ, հա ճե լի մթ նո լորտ և հա մա
գոր ծակ ցե լու լա վա գույն պայ ման ներ: Դա սի 
տար բեր փու լե րում ան ցկաց վող խա ղե րի 
տե սակ նե րից կա րե լի է առանձ նաց նել այն 
դի դակ տիկ խա ղե րը, որոնք հիմ նա կա նում 
հա մա պա տաս խա նում են դա սի թե մային և 
կազ մա կերպ վում են առան ձին թե մա նե րի 
ու սու ցու մը նա խա պատ րաս տե լու, ան ցա ծը 
խո րաց նե լու, ամ րապն դե լու և ամ փո փե լու 
նպա տա կով: Երկ րորդ դա սա րա նում մայ
րե նի լեզ վի դա սա ժա մե րին իրա կա նաց վող 
բա ռա կազ մա կան և վեր լու ծա կան գործ նա
կան աշ խա տանք նե րը, որոնք կազ մա կերպ
վում են խա ղե րի ձևով, նպաս տում են սո
վո րող նե րի՝ ճա նա չո ղու թյան խո րաց մա նը 
և լեզ վա կան աշ խա տանք կա տա րե լու հմ
տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: Երե խա ներն 
աս տի ճա նա բար կա րո ղա նում են պարզ բա
ռե րից կազ մել բարդ և բարդ ածան ցա վոր, 
ինչ պես նաև հո դա կա պով և ան հո դա կապ 
բա ռեր: Այդ կա րո ղու թյուն ներն առա վել 
զար գաց նե լու նպա տա կա հար մար մի ջոց 
են հա ճա խա կի կազ մա կերպ վող բա ռա վեր
լու ծա կան բնույ թի մի շարք խա ղե րը, որոնց 
ժա մա նակ աշա կերտ ներն առիթ են ու նե
նում ընտ րե լու ար մա տը կամ ածան ցը:

Լեզ վա կան խա ղե րը լրաց նում են լեզ
վա կան վար ժու թյուն նե րի հա մա կար գը: 
Որ պես խա ղային մի ջոց՝ դրանք ու նեն սրա
միտ ու զվար ճա լի բնույթ և հնա րա վո րու
թյուն են ըն ձե ռում գրա վելու երե խա նե րի 
ու շադ րու թյու նը, եր կար ժա մա նակ նրանց 
օգ տա կար ու ար դյու նա վետ աշ խա տան քով 
զբա ղեց նել: Լեզ վա կան խա ղե րը նպաս
տում են լեզ վա կան գի տե լիք նե րի ձեռք 
բեր ման դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար մա
նը: Լեզ վա կան դի դակ տիկ խա ղի օրի նակ: 
Խա ղը ան վա նում ենք « Խուլ ու համր բեռ
նա կիր ներ»: Այս խա ղի նպա տակն է սո վո
րող նե րի մեջ ձևա վո րել պարզ ըն դար ձակ 
նա խա դա սու թյուն նե րը հա մա ռո տագ րե լու 
ու նա կու թյուն, զար գաց նել նրանց եր ևա
կա յու թյու նը: Անհրա ժեշտ նյու թե րը՝ թղ թից 
պատ րաստ ված նա վակ և պար կեր, որոնց 
վրա հնա րա վոր լի նի գրել բա ռեր՝ գր ված 
առան ձին քար տե րի վրա: Նա վա կը պետք է 

նկա րել և կտ րել այն պես, որ այն « լո ղա» 
ջրում: Նա խա պես աշա կերտ նե րին պետք է 
բա ցատ րել խուլ, համր, բեռ նա կիր բա ռե
րի իմաստ նե րը: Այ նու հետև գրա տախ տա
կին փակց վում է «ջ րում լո ղա ցող» նա վա կը: 
Խուլ ու համր բեռ նա կիր նե րը մի վայ րից 
մյու սը տե ղա փո խում են ոչ մի այն պար կե
րով բեռ ներ, այլև այդ պար կե րի վրա ամ
րաց ված բա ռե րով որո շա կի նա խա դա սու
թյուն ներ: Այս պի սով՝ կապ է ապա հով վում 
այդ եր կու վայ րե րի բնա կիչ նե րի միջև: 
Ճա նա պար հին փո թո րիկ է բարձ րա նում, և 
հնա րա վոր է, որ նա վա կը խոր տակ վի, ուս
տի պետք է բե ռը թեթ ևաց նել: Բեռ նա կիր նե
րը պետք է հեր թով ջու րը նե տեն պար կե րը: 
Հար կա վոր է ձգ տել նա վա կում թող նել այն 
պար կե րը, որոնց վրա ամ րաց ված բա ռերն 
ար տա հայ տում են սկզբ նա կան նա խա դա
սու թյան գլ խա վոր, հիմ նա կան միտ քը: Օրի
նակ՝ բեռ նա կիր նե րը պետք է տեղ հասց
նեն «Ե րե խա նե րը խա ղում և ըն թաց քում 
ծա փա հա րում էին իրենց ըն կեր նե րին»: 
Վեր ջում նա վա կում մնում են այն պար կե
րը, որոնց վրա ամ րաց ված են « խա ղում» և 
« ծա փա հա րում» բա ռե րը, քա նի որ այդ բա
ռե րով կա րե լի է ար տա հայ տել նա խա դա սու
թյան գլ խա վոր միտ քը: Վեր ջում աշա կերտ
նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վիր վում է այն 
հան գա ման քի վրա, որ նա խա դա սու թյան 
հիմ նա կան միտքն ար տա հայ տող բա ռե րը 
են թա կա և ստո րո գյալ են, և մի այն դրան
ցով կազմ ված նա խա դա սու թյունն է կոչ վում 
պարզ հա մա ռոտ նա խա դա սու թյուն: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մաս նակ ցու
թյու նը դի դակ տիկ խա ղե րին նպաս տում է 
նրանց ինք նադրս ևոր մա նը և ինք նա հաս
տատ մա նը: Դրանք ձևա վո րում են հա ջո
ղու թյան, հաղ թա նա կի հաս նե լու կա յուն 
ձգ տում՝ հետ ևա բար նաև կա մային, ան հա
տա կան որակ ներ: 2−րդ և 3−րդ դա սա րան
նե րում նպա տա կա հար մար է, որ աշա կեր
տը մա թե մա տի կա կան խա ղե րի մի ջո ցով 
և տրա մա բա նա կան խն դիր նե րի հա մար 
ու նե նա առան ձին տետր, որ պես զի կա րո
ղա նա ինք նու րույն գրա ռել ինչ պես դա սա
րա նում, այն պես էլ տա նը կա տա րած մա
թե մա տի կա կան խա ղե րի նկա րագ րու թյու նը 
և լու ծում նե րը: Ել նե լով ու սում նա կան նյու
թի բո վան դա կու թյու նից՝ ան ցկաց նում եմ 
տար բեր խա ղեր ինչ պես մա թե մա տի կայից, 
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այն պես էլ մյուս առար կա նե րից: Օրի նակ՝ 
«Անց նենք դար պա սը» խա ղը, որի կա տար
ման խն դիրն է ամ րապն դել թվե րի կազ
մու թյան վե րա բե րյալ ու նե ցած աշա կեր տի 
գի տե լիք նե րը: Խա ղի ժա մա նակ նա խօ րոք 
պատ րաստ վում է դար պաս և երե խա նե րի 
թվին հա մա պա տաս խան հաշ վե քար տեր: 
Յու րա քան չյուր երե խա ստա նում է մե կա
կան քարտ: Դար պա սի վրա ու սու ցի չը ամ
րաց նում է որ ևէ քարտ, օրի նակ՝ 10ի: Երբ 
խաղն սկս վում է, երե խա նե րը փնտ րում են 
գտ նել իրենց զույ գե րը (պետք է քար տե րի 
վրայի թվե րի գու մա րը կազ մի 10), որ պես
զի ան ցնեն դար պա սով: « Դա սա վանդ ման 
և դաս տի ա րա կու թյան ժա մա նակ է, որ 
առա ջա նում են բազ մա թիվ խն դիր ներ, և 
տար րա կան դա սա րան նե րի ու սու ցիչն է, 
որ ու սուց ման մե թո դա բա նու թյան, ման կա
վար ժա կան վար պե տու թյան և ճկու նու թյան 
շնոր հիվ կա մաց− կա մաց փո խում է երե
խայի հետ աշ խա տե լու բնույ թը՝ ավե լի շատ 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լով նրա՝ և՛ ան ձնային 
և՛ իմա ցա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի զար
գաց մա նը1: Մինչ դեռ նպա տա կային ու սու
ցում կազ մա կեր պե լու նպա տա կով տար
րա կան դա սա րան նե րի ու սու ցի չը պետք է 
հե տա մուտ լի նի սո վո րող նե րի իմա ցա կան 
գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը, նրանց 
հե տաքրք րու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, 
հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը, հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու
թյուն նե րի, ան հա տա կա նու թյան, տրա մա
բա նա կան մտա ծո ղու թյան, վեր լու ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը և այլն: 
«Ու սուց չի խն դիրն է՝ իր ու նե ցած մե թո դա
կան զի նա նո ցից ընտ րել հա մա պա տաս
խան մե թո դը՝ ել նե լով իրա կա նաց վող գոր
ծըն թա ցի նպա տակ նե րից: Խա ղը երե խայի 
հա մա կող մա նի զար գաց ման, ինք նա հաս
տատ ման, ինք նա կա տա րե լա գործ ման կար
ևոր մի ջոց է, որը բա ցա հայ տում է երե խայի 
բնա վո րու թյան բո լոր կող մե րը»2:

Ընդ հան րա պես խաղն օգ նում է ու սուց

1  Թորոսյան  Կ.,  Խաչատրյան  Հ.,  Սարգսյան  Ս., 
Սարգսյան Ռ., Տարրական դասարանների ուսուցիչների 
վերապատրաստումների պլան  և  նյութեր,  Եր.,  2007,  էջ 
31:
2  Дидактические  и  развивающие  игры  в  начальной 
школе.  Методическое  пособие  с  электронным 
приложением  (Сост.  Е.  С.  Галажина), М., Планета,  2011, 
68 с.

ման գոր ծըն թա ցում բազ մա թիվ նպա տակ
նե րի իրա կա նաց մա նը: Լուծ վում են ինչ պես 
կր թա կան, այն պես էլ դաս տի ա րակ չա կան 
բնույ թի, կար գա պա հու թյան, հա ղոր դակց
ման, մի մյանց լսե լու կա րո ղու թյան և հա
մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման հետ կապ
ված բազ մա թիվ խն դիր ներ: Ամ փո փե լով 
վե րը նշ վա ծը՝ կա րե լի է ասել, որ դի դակ տիկ 
խա ղե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է ձևա վո րել և 
զար գաց նել աշա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան կա րո ղու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես 
հաշ վո ղա կան և լեզ վա կան հմ տու թյուն նե
րը: Խա ղերն օգ նում են ու սուց չին առա վել 
մատ չե լի տար բե րա կով ներ կա յաց նե լու դա
սի թե մա տի կան՝ ինք նու րույն կար գա վո րե
լու սո վո րող նե րի ան ձնա կան կա րո ղու թյուն
նե րը: Եթե ցան կա նում ենք երե խա նե րի մեջ 
ձևա վո րել ան հա տա կա նու թյուն, եթե ու զում 
ենք, որ երե խան մե ծա նա ինք նու րույն և ու
նե նա իր պատ կե րա ցում նե րը շր ջա պա տող 
իրա կա նու թյան մա սին, ապա ու սու ցի չը 
պար տա վոր է օգ նել երե խային, որ նա կա
րո ղա նա օբյեկ տիվ գնա հա տել իր ան ձնա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, կա ռա վա րի 
սե փա կան զգաց մունք նե րը, ճիշտ կողմ նո
րոշ վի տար բեր՝ եր բեմն հա կա սա կան իրա
վի ճակ նե րում, գի տակ ցի, որ ինքն ազատ է 
որո շում ներ կա յաց նե լու մեջ և ար տա հայ տի 
իր սե փա կան դիր քո րո շու մը տար բեր հար
ցե րի շուրջ: 

Այս պի սով՝ խա ղե րը՝ որ պես երե խա նե րի 
ան հա տա կա նու թյան ձևա վոր ման մի ջոց, 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն ակ տի վաց
նել կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ճա նա չո ղա
կան և իմա ցա կան հե տաքրք րու թյու նը և 
յու րա քան չյուր դաս դարձ նել առա վել հե
տաքր քիր և ցան կա լի, ինչ պես նաև զար
գաց նել յու րա քան չյուր երե խայի ու սում նա
ռու թյան դր դա պատ ճառ նե րը, ակ տի վաց նել 
նրանց ան հա տա կան մո տե ցու մը ու սուց ման 
պրո ցե սին:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ИГ РА-КАК СРЕДСТ ВО ФОР МИ РО ВА НИЯ ЛИЧ НОС ТИ В НА ЧАЛЬ НЫХ КЛАС САХ
М. СА РИ БЕ КЯН −А КО ПЯН 

В стат ье предс тав ле но по ня тие „лич ность”, его смисл и со дер жа ние в пе до го ги чес кой 
ли те ра ту ре. Пос редтст вом раз лич ных иг ро вых при ме ров под чер ки ва ет ся не об хо ди мость 
са мо у со вер шенст во ва ния и са мо ут верж де ния уче ни ков, оце ни ва ет ся важ ность раз ви тия их 
ин ди ви ду аль но го твор чес ко го по тен ци а ла. Раз ьяс ня ет ся учеб нопоз но ва ва тель ное зна че ние 
иг ры с цел ью фор ми ро ва ния ин ди ви ду аль ных уме ний и раз ви тие на ви ков сот руд ни чест ва 
у млад шек ласс ни ков.

GAMES AS A WAY OF CREATING PERSONALITY IN ELEMENTARY CLASSES
M. SARIBEKYAN−HAKOBYAN 

The article presents the meaning and the content of the concept «Personality» in pedagogical 
literature. Vareous gambling examples, emphasize the necessity of pupils selfaffirmation and 
selfimprovement. Their personal creative potential gets highlighted.

In explains the learning importance of the games on the purpose of creating personal poten
tial and developing cooperative abilities in junior classes.
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ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԻ Ա ՆԱ ՅՈՒ ՐԻ ԿԻ

«MATHEMATICA 7.0» ԾՐԱԳ ՐԱՅԻՆ ՓԱ ԹԵ ԹԻ 
ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

 Ա վագ և հիմ նա կան դպ րո ցում մա թե մա
տի կայի ու սուց ման որա կի բարձ րաց ման 
գոր ծըն թա ցի վրա ազ դող առա վե լա պես 
կար ևո րա գույն գոր ծոն է հան դի սա նում նոր 
տե ղե կատ վա կան− հա ղոր դակ ցա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի ակ տիվ ներդ րու մը, որն էլ են
թադ րում է հա մա կարգ չային հան րա հաշ վի 
լայն կի րա ռու թյուն:

 Հա մա կարգ չային հան րա հա շի վը ժա մա
նա կա կից մա թե մա տի կայի ամե նաա րագ 
զար գա ցող ճյու ղե րից մեկն է, որն իր մեջ 
նե րա ռում է ինչ պես հան րա հա շի վը, այլև 
թվային մե թոդ նե րը, դրա մի ջո ցով մշակ վում 
են նո րա նոր ալ գո րիթմ ներ, ծրագ րային հա
մա կար գեր, որոնք հե տա գա յում կի րառ վում 
են տար բեր գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե
րում, կի րա ռա կան ծրագ րե րում:

 Հա մա կարգ չային հան րա հաշ վի հա մա
կար գե րը պայ մա նա կա նո րեն բա ժան վում են 
ընդ հա նուր նշա նա կու թյան այն պի սի հա մա
կար գե րի, ինչ պի սիք են AXIOM, MACSYMA, 
Maple, Mathematica, REDUCE և մաս նա գի
տա կան՝ CALEY, GAP: Առա վել հա մա պի տա
նի հա մա կարգ կա րե լի է դի տար կել Mathe
matica−ն:

Mathematica հա մա կար գը ցան կա լի է 
կի րա ռել հան րա հաշ վի առա ջին դա սե րին 
զու գա հեռ: Սա կայն հա ճախ առաջ է գա լիս 
այն մտա հո գու թյու նը, որ նմա նա տիպ հա
մա կար գե րի ներդ րու մը վտան գում է մա թե
մա տի կա կան հիմ նա րար կր թու թյան նա
խա հիմ քե րը, քան զի այդ հա մա կար գե րով 
առա վել հեշտ ու արագ են ստաց վում ար
դյունք նե րը, որոնք դուրս բեր ման կա րիք չեն 
զգում: Սա կայն մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
ճիշտ և նպա տա կային մե թո դի կա կի րա ռե
լիս նմա նա տիպ հա մա կար գե րը օգ նում են 
առա վե լա գույնս ար դյուն քի հաս նե լուն: Ու
սուց ման բո վան դա կու թյան և մե թո դի կայի 
կա ռուց ման հան դեպ կշ ռա դատ ված մո
տե ցու մը թույլ է տա լիս ավե լի խոր ու սում
նա սի րել հան րա հա շի վը՝ տա լով դրան հե

տա զո տա կան բնույթ: Միև նույն ժա մա նակ 
ու շադ րու թյան բևե ռու մը հաշ վո ղա կան գոր
ծըն թա ցի վրա թույլ է տա լիս գոր ծըն թա ցին 
տալ առա վել կի րա ռա կան բնույթ, ին չը հատ
կա պես կար ևոր է ու սուց ման սկզ բում: Բա ցի 
այդ, եթե հա մա կարգ չային հա մա կար գե րի 
ներ մու ծու մը սկ սենք ցածր դա սա րան նե րից, 
ապա աշա կերտ ներն արագ գնա հա տում են 
նման հա մա կար գե րի հետ աշ խա տան քի 
առա վե լու թյուն նե րը և ակ տի վո րեն կի րա
ռում են դրանք իրենց հե տա գա ու սում նա
կան գոր ծըն թաց նե րում և հե տա զո տու թյուն
նե րում [1]:

 Հա մա կարգ չային ծրագ րե րի կի րառ մամբ 
մա թե մա տի կայի ու սուց ման մե թո դի կա նե
րի մշա կու մը հե ռան կա րային է նաև այն 
պատ ճաով, որ վեր ջին ներս ներ դաշ նա կո
րեն հա մադր վում են հա մա ցան ցի հետ՝ բա
ցա հայ տե լով ին տե րակ տիվ ու սու ցո ղա կան 
նյու թե րի հե ռա վար մուտ քի հնա րա վո րու
թյուն նե րը: www.demonstrations.wolfram.com 
կայ քում կա րե լի է գտ նել մեծ և մշ տա պես 
թար մաց վող ին տե րակ տիվ ռե սուրս նե րի 
հա վա քա ծու բո լոր առար կա յա կան ոլորտ
նե րից, որոնք ստեղծ ված են Mathematica 
հա մա կար գում: Փաս տաթղ թե րի նոր (CDF) 
ձևա չա փը թույլ է տա լիս կի րա ռել ռե սուրս
ներն առանց հա մա կար գի տե ղադր ման, 
օրի նակ՝ դա սա նյու թե րի բա ցատր ման ժա
մա նակ, ին չը թույլ է տա լիս էա պես բարձ
րաց նել մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը [2, 3]: 

Այժմ ներ կա յաց նենք «Mathematica 7.0» 
ծրագ րային փա թե թի կի րառ մամբ մա թե
մա տի կայի ու սուց ման կոնկ րետ օրի նակ՝ 
բա ցա հայ տե լով հա մա կարգ չային մա թե մա
տի կայի ու սուց ման մե թո դի կայի ար դյու նա
վե տու թյու նը: Դպ րո ցա կան դա սըն թա ցում 
ներդր ված է մատ րից նե րի գա ղա փա րը: 
Mathematica հա մա կար գում մատ րից նե րը 
կա րե լի է ստեղ ծել մի քա նի եղա նակ նե րով: 
Նախ և առաջ մատ րից կա րե լի է ստեղ
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ծել ցու ցակ նե րի ցու ցա կի տես քով, օրի նակ՝ 
: Կա րե լի է նաև 

օգտ վել  ֆունկ ցի այից, որը 
վե րա դարձ նում է k х n տար րե րով և m [i, j] 
չա փե րով մատ րի ցը: MatrixForm ֆունկ ցի ան 
թույլ է տա լիս տես նել մատ րի ցան սո վո րա
կան աղյու սա կային տես քով: Այս ֆունկ ցի ան 
ու նի մեծ թվով գոր ծիք ներ, որոնք թույլ են 
տա լիս դա սա վո րել մատ րի ցը էկ րա նի վրա 
տար բեր տես քե րով: 

Բա ցի այդ՝ կա րե լի է ներ մու ծել մատ րի ցը 
հա մա կար գիչ՝ օգտ վե լով Classroom Assistant 
մե նյո ւի մեջ մատ րի ցի շաբ լո նից և գլ խա վոր 
մե նյո ւից՝ Insert−>Table/Matrix−>New...

Mathematica հա մա կար գում մատ րից նե
րի հան ման և գու մար ման օպե րա ցի ա նե րը 
իրա կա նաց վում են սո վո րա կան տես քով + 
և − սիմ վոլ նե րի օգ նու թյամբ: Մատ րից նե
րի բազ մա պատ կումն իրա կա նաց վում է Dot 
[a, b] ֆունկ ցի այի օգ նու թյամբ, ինչ պես նաև 
a, b տես քով կե տե րի օգ նու թյամբ: * նշա նի 
կի րա ռու մը. նշա նի փո խա րեն (սո վո րա կան 
կետ) հան գեց նում է մատ րից նե րի բա ղադ րի
չային (ս խալ) բազ մա պատկ ման: Եթե փոր
ձենք բազ մա պատ կել մատ րից նե րը, որոնց 
հա մար այս օպե րա ցի ան որոշ ված չէ, ապա 
Mathematica−ն հա ղոր դագ րու թյուն է տա լիս 
սխա լի մա սին: Մատ րի ցի չա փայ նու թյու նը 
կա րել է իմա նալ Dimensions ֆունկ ցի այի օգ
նու թյամբ: 

Տ վյալ մատ րից ներ մուծ ված մեկ այլ մատ
րից գտ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կի րա ռել 
Transpose[m] ֆունկ ցի ան: Մատ րի ցի որո շի չի 
հաշվմ ման հա մար գո յու թյուն ու նի ներ կա
ռուց ված Det[m] ֆունկ ցի ան: Եթե ան հրա
ժեշտ է հաշ վար կել որո շիչն ինչ −որ տր ված 
եղա նա կով, օրի նակ՝ եռան կյու նա կան ձևի 
բե րե լով, ապա դա նույն պես իրա կա նա նա
լի է: Կի րա ռե լով ներ կա ռուց ված ֆունկ ցի ա
նե րը՝ դա սա խո սը կա րող է գրել նոր ֆունկ
ցի ա, որը տար րա կան վե րա փո խում ներ է 
կա տա րում որո շի չի տո ղե րի (սյու նե րի) հետ, 
ին չը թույլ կտա յու րաց նել դրա հաշ վարկ
ման ալ գո րիթ մը՝ չշեղ վե լով թվա բա նա կան 
հաշ վար կի պատ ճա ռով: AddRow[A_, n_, 
m_, k_]:=Module[{B=A}, B[[n]]+=kB[[m]]; В] 
ֆունկ ցի ան մատ րի ցի n հա մա րով տո ղին 
կա րող է ավե լաց նել m հա մա րով A տո ղը՝ 
բազ մա պատ կած k թվով: Հա ման ման ձևով 
կա րե լի է հանձ նա րա րել օգ տա տի րա կան 

AddColumn ֆունկ ցի ան, որն իրա կա նաց
նում է նշ ված վե րա փո խում նե րը մատ րի ցի 
սյու նե րի հետ: Այս տեղ կի րառ վող Module 
ֆունկ ցի ան օժան դակ փո փո խա կան նե րի լո
կա լի զաց ման ծրագ րային մի ջոց է: B մատ
րի ցի տո ղե րի առանձ նաց ման հա մար կի
րառ վում է Part ֆունկ ցի այի կր ճատ [[...]] 
գրա ռու մը: Որո շի չի հաշ վարկ ման հա մար 
հա ճախ օգ տա կար է լի նում նաև այն պի
սի մի ֆունկ ցի ա, որը տե ղե րով փո խում է 
մատ րի ցի տո ղե րը կամ սյու նե րը: Change[X_, 
n, m_]:= Module[{Z=X, I, S}, {l=Z[[n]], S=Re
placePart[ReplacePart[Z, Z[[m]], n]> li m]}> 
5] ներ կա ռուց ված ֆունկ ցի ան ծա ռա յում է 
ցու ցա կի տար րե րի փո խա րին ման հա մար: 
Եռան կյու նա կան ձևի որո շի չը բե րե լու վե րը 
նկա րագր ված ֆունկ ցի ա նե րի աշ խա տան քը 
կա րե լի է տես նել նկար 1 −ում: 

Այն դեպ քում, երբ որո շի չը հա վա սար չէ 
0, հա կա դարձ մատ րի ցը գտ նել կօգ նի ln
verse[m] ֆունկ ցի ան: Գտ նել հա կա դարձ 
մատ րի ցը, օրի նակ՝ տար րա կան վե րա
փո խում նե րի մե թո դով, կա րե լի է կի րա ռել 
RowReduce[m] ներ կա ռուց ված ֆունկ ցի ան, 

Նկար 1.
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որը կա ռու ցում է մատ րի ցի պար զեց ված 
ձևը՝ ստաց ված տո ղե րի գծային կոմ բի նաց
մամբ: Join ֆունկ ցի այի օգ նու թյամբ տր ված 
m մատ րի ցին ավե լաց նում ենք հա մա պա
տաս խան չա փա յա նու թյան IndentityMatrix 
եզա կի մատ րի ցը՝ m1=Join[m, lndentityMa
trix[Dimensions@m], 2]) // MatrixForm: Այ նու
հետև m1 մատ րի ցի նկատ մամբ կի րա ռում 
ենք RowReduce ֆունկ ցի ան, ձա խից ստա
նում ենք եզա կի մատ րից, աջից՝ փնտր վող 
հա կա դարձ մատ րի ցը (ն կար 2): 

Նկար 2.

Կա ռու ցենք հա կա դարձ մատ րի ցը m 
մատ րի ցին մի աց ված մատ րի ցի օգ նու թյամբ: 
Կի րա ռենք ներ կա ռուց ված Minors[m, к], 
ֆունկ ցի ան, որը վե րա դարձ նում է k կար գի 
բո լոր մի նոր նե րի ցու ցա կը: Ու շադ րու թյուն 
դարձ նենք, որ My մի նոր նե րը ստաց ված ցու
ցա կում բաշխ վում են հետ ևյալ կերպ. առա
ջին ներ քին ցու ցա կը պա րու նա կում է մի նոր
ներ, որոնք ստաց վում են մատ րի ցի վեր ջին 
տո ղը ջն ջե լու ար դյուն քում, իսկ այս ցու ցա
կի տար րե րը ստաց վում են վեր ջի նից մինչև 
առա ջին տո ղե րի ջնջ ման ար դյուն քում՝ սկ
սած վեր ջի նից և այլն: Մի աց ված մատ րի ցի 
կա ռուց ման հա մար մեզ ան հրա ժեշտ է դա
սա վո րել մի նոր ներն այլ կար գով՝ Map[Re
verse, Minors@m, {1,0}]: Հան րա հաշ վա կան 
լրա ցում նե րից մատ րի ցի ս տաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր մի նո րից առաջ 
գրել նաև (−1)i+j նշա նը: Դա կա րե լի է անել նոր 
S մատ րի ցի օգ նու թյամբ, որը կա ռուց ված է − 
1:S = Array[(−l)#1+#2&, {Length@m, Length@m}]
աս տի ճան նե րից (այս տեղ # սիմ վո լը նշա նա
կում է տեղ փաս տար կի հա մար, & սիմ վո լը 
նշում է ֆունկ ցի այի որոշ ման վեր ջը, Length` 

վե րա դարձ նում է ցու ցա կի եր կա րու թյու
նը): Այժմ * նշա նի կի րառ մամբ բա ղադ րիչ 
առ բա ղադ րիչ բազ մա պատ կենք մի նոր
նե րից կազմ ված մատ րի ցը S մատ րի ցով: 
Վեր ջա պես, մի աց ված մատ րից ստա նա լու 
հա մար ստաց ված մատ րի ցը Transpose −ի 
օգ նու թյամբ տե ղա փո խում ենք (ն կար 3):

Նկար 3.

Գ ծային հան րա հաշ վա կան հա վա սա
րում նե րի հա մա կար գե րի (ԳՀՀՀ) լուծ ման 
հա մար այն դեպ քում, երբ հա վա սա րում նե
րի թի վը հա վա սար է ան հայտ նե րի թվին, և 
մատ րի ցի որո շի չը տար բեր է 0 −ից, կա րե լի է 
կի րա ռել Կրա մե րի մե թո դը՝ Mathematica −ին 
վս տա հե լով հա մա կար գի լու ծու մը՝ ըստ 

 բա նաձ ևի: Գծային հա վա սա րում նե
րի հա մա կար գե րը կա րե լի է լու ծել մատ
րիկ տես քով Dot և Inverse ֆունկ ցի ա նե րի 
կի րառ մամբ կամ հա տուկ LinearSolve[a, 
b] ֆունկ ցի այի կի րառ մամբ: Գաու սի մե
թո դով հա վա սա րում ներ լու ծել կա րե լի է 
RowReduce[m] ֆունկ ցի այի օգ նու թյամբ: 
Կազ մե լով պար զա գույն ծրագ րեր՝ կա րե լի է 
իրա կա նաց նել ԳՀՀՀ հե տա զո տու թյուն ներ: 

Մատ րի ցի ռան գի հաշ վարկ ման հա
մար կի րա ռում ենք MatrixRank ֆունկ ցի ան: 
lf[condition, t, f] ֆունկ ցի ան կա տա րում է 
պայ մա նա կան օպե րա տո րի դե րը և վե րա
դարձ նում է t−ն, եթե condition հաշվմ ման 
ար դյունք լի նի True և f, եթե ար դյուն քը 
False է: Եթե հա մա կար գի հիմ նա կան և ընդ
լայն ված մատ րից նե րի ռան գե րը համընկ
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նում են, ապա հա վա սա րում նե րի հա մա
կար գը հա մա տեղ է, հա կա ռակ դեպ քում՝ 
ան հա մա տեղ: Print[expr] ֆունկ ցի այի մի ջո
ցով էկ րան է դուրս բեր վում հա մա պա տաս
խան ար դյուն քը: 

Add Row և Change օգտ վո ղի ֆունկ ցի
ա նե րը, որոնք կի րառ վում են գծային հա
վա սա րում նե րի կա մա յա կան հա մա կար գի 
ընդ լայն ված մատ րի ցի նկատ մամբ, թույլ են 
տա լիս փուլ առ փուլ մատ րի ցը բե րել աս տի
ճա նային տես քի և դրա նով իսկ ցու ցադ րել 
Գաու սի մե թո դի էու թյու նը (ն կար 4): 

Mathematica հա մա կար գի կի րառ ման վե
րը նկա րագր ված օրի նակ նե րը կա րե լի է կի
րա ռել « Քա ռա կու սային մատ րից նե րի որո
շիչ ներ», « Հա կա դարձ մատ րից», «ԳՀՀՀ −ի 
հե ռա զո տու թյունն ու լու ծու մը» թե մա նե րով 
դա սա խո սու թյուն նե րի և լա բո րա տոր աշ խա
տանք նե րի ան ցկաց ման ժա մա նակ: 
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П РИ МЕ НЕ НИЕ ПРОГ РАММ НО ГО ПА КЕ ТА MATHEMATICA 7.0 В ПРО ЦЕС СЕ ОБУ-
ЧЕ НИЯ МА ТЕ МА ТИ КИ

Л. МКРТ ЧЯН

В стат ье опи сы ва ют ся воз мож нос ти ис поль зо ва ния си с те мы комп ью тер ной ал геб ры 
Mathematica при изу че нии кур са ли ней ной ал геб ры. От ме ча ют ся пре и му щест ва при ме не
ния сис те мы Mathematica в обу че нии по срав не нию с тра ди ци он ным под хо дом. При во дят ся 
при ме ры ис поль зо ва ния сис те мы Mathematica 7.0 при изу че нии не ко то рых тем кур са ли
ней ной ал геб ры: оп ре де ли те ли, об рат ная мат ри ца, сис те мы ли ней ных ал геб ра и чес ких урав
не ний.

APPLICATION OF MATHEMATICA 7.0 SOFTWARE PACKAGE IN THE PROCESS OF 
MATHEMATICS TEACHING

L. MKRTCHYAN

The possibilities of using the computer algebra system Mathematica in the process of studying 
linear algebra are described in the given article. The advantages of using the system Mathematica 
in education are compared to the traditional approach. The examples of using Mathematica 7.0 
in the course of linear algebra in such topics as determinants, inverse matrix, system of linear 
algebraic equations, are presented.

Նկար 4.
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ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

 Մար դու առող ջու թյու նը մշ տա պես եղել է 
մարդ կու թյան կար ևո րա գույն հիմ նախն դիր: 
Այ սօր առող ջու թյու նը և առող ջա գի տու թյու
նը վա ղուց դա դա րել են լի նել զուտ կեն
սա բա նա կան հաս կա ցու թյուն, դրանք վե
րած վել են հա սա րա կա կան, մշա կու թային, 
կր թա կան և ան ձնա կան ար ժեք նե րի, հա ջո
ղակ, մր ցու նակ, եր ջա նիկ լի նե լու հիմ նա կան 
երաշ խի քի:

 Գո յու թյուն ու նեն « վա լե ո լո գի ա»՝ «ա ռող
ջա գի տու թյուն», հաս կա ցու թյան մի շարք 
սահ մա նում ներ: Սա կայն ամե նաար դի ա կա
նը, մեր կար ծի քով, «ա ռող ջա կեր տում»−ն է: 
« Ման կա վար ժա կան առող ջա գի տու թյուն» 
−ը հիմն ված է հու մա նիս տա կան ման կա
վար ժու թյան սկզ բունք նե րի վրա, որոնց մեջ 
գլխա վո րը երե խայի բարձ րար ժե քու թյան և 
ման կու թյան բա ցա ռի կու թյան սկզ բուն քից 
հե տո ան ձնային զար գաց ման առաջ նայ
նու թյան և սուբյեկ տայ նու թյան սկզ բունքն է: 
Սրա հիմ քում ըն կած է այն մո տե ցու մը, որ 
երե խան ինքն է իրեն զար գաց նողն ու ձևա
վո րո ղը: Ուս տի ման կա վար ժա կան առող
ջա գի տու թյու նը իրա վա ցի ո րեն գտ նում է, որ 
երե խան ինքն է իր առող ջու թյու նը կեր տում, 
իսկ ծնո ղը, ուու ցի չը նրան կող քից օգ նում, 
հեշ տաց նում են այդ գոր ծըն թա ցը, այ սինքն՝ 
հան դես են գա լիս ֆա սի լի տա տո րի կամ հա
մաձ ևա վո րո ղի դե րում՝ հա մա կերպ վե լով այն 
մտ քի հետ, որ երե խայի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցում պետք է իրենք «իշ խա նու թյու նը 
կի սեն» երե խայի հետ1: 

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րով այ սօր 
մարդ կանց կե սից ավե լի ի հա մար առող ջու
թյու նը առաջ նային ար ժեք չէ, հետ ևա բար 
առողջ ապ րե լա կեր պը նույն պես: Մարդ կանց 
80% −ից ավե լին, ան գամ գի տակ ցե լով իրենց 

1  Թո փու զյան Ա. Օ., Գյու լա մի րյան Ջ.  Հ., Պո ղո սյան Լ. 
Մ., Ա լեք սա նյան Լ. Ֆ., Ա լեք սա նյան Ա. Ֆ., Կի րա կո սյան 
Ա. Ա., Մա նու կյան Մ. Ռ., Ման կա վար ժա կան ա ռող ջա գի
տու թյու նը տար րա կան դպ րո ցում. ու սում նա մե թո դա կան 
ձեռ նարկ  ման կա վարժ նե րի  և  ծնող նե րի  հա մար:  ԳԱԱ, 
Եր., 2017 թ.:

առող ջու թյան ար ժե քը, իրա կա նում հե ռու են 
առողջ ապ րե լա կեր պից:

 Մեր կար ծի քով, ամեն ինչ ան հրա ժեշտ է 
սկ սել ապա գա հայ րե րի և մայ րե րի դաս տի
ա րա կու թյու նից: Անհ րա ժեշտ է ավագ դպ րո
ցում, մաս նա գի տա կան կր թու թյան ոլոր տում, 
ապա գա ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման, ու
սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման, ծնո ղա
կան կր թու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծըն
թաց նե րում հա տուկ դա սըն թաց ներ մտց նել՝ 
նվիր ված առողջ ապ րե լա կեր պին: Մյուս 
կող մից՝ ան հրա ժեշտ է երե խա նե րին առողջ 
ապ րե լա կեր պի սկզ բունք նե րով դաս տի ա
րա կել դեռևս վաղ տա րի քում: 

Ե րե խայի առողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վոր
ման նպա տա կով կի րա ռե լի են մի շարք ման
կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա ներ, որոնց մեջ 
իր ու րույն տեղն է զբա ղեց նում Օ. Ս. Գազ
մա նի աջակց ման տեխ նո լո գի ան:

« Ման կա վար ժա կան աջակ ցում» տեր
մի նի տակ Օ. Ս. Գազ մա նը հաս կա նում էր 
երե խայի հետ մի ա սին հա մա գոր ծակ ցային 
և գոր ծըն կե րային փոխվս տա հու թյան մթ նո
լոր տում նրա հե տաքրք րու թյուն նե րի, նպա
տակ նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, դժ վա րու
թյուն նե րի բա ցա հայ տում և հաղ թա հար ման 
այն պի սի ու ղի նե րի որո շում, որոնք կօգ նեն 
նրան պահ պա նե լու մարդ կային ար ժա
նա պատ վու թյու նը և ինք նու րույն հաս նե լու 
ցան կա լի ար դյունք նե րի ու սուց ման, ինք նա
դաս տի ա րա կու թյան, շփ ման, առողջ ապ րե
լա կեր պի ձևա վոր ման մեջ2: 

Օ. Գազ մա նի ման կա վար ժա կան աջակց
ման տեխ նո լո գի ան ուղղ ված է երե խայի 
ինք նա զար գաց ման, ինք նա գոր ծու նե ու թյան, 
ինք նո րոշ ման, ինք նաի րաց ման գոր ծըն
թաց նե րին, որոնք, բնա կա նա բար, նպաս
տում են նրա զար գաց մա նը: Ըստ նրա՝ այս 
բո լոր գոր ծըն թաց նե րը վե րա բե րում են նրա 
առող ջու թյան, ուս ման, հա ղոր դակց ման, 
ստեղ ծա գոր ծե լու, ազատ ժա մա նա ցի ոլորտ

2  Газман  О.  С.,  Неклассическое  воспитание:  От 
авторитарной  педагогики  к  педагогике  свободы  /  Ред.
сост. А. Н. Тубельский, А. О. Зверев. М., 2002.
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նե րին և ման կա վար ժա կան աջակց ման կա
րիք ու նեն: 

Ա ռա ջին դա սա րան հա ճա խող երե խա նե
րից շա տե րը առող ջա կան մի շարք խնդիր ներ 
ու նեն: Չէ՞ որ «դպ րո ցա կան գոր ծո նը» ամե
նան շա նա կա լիցն է, որն ազ դում է երե խայի 
առող ջու թյան վրա: 6 տա րե կան երե խա նե րը 
դեռ հո գե բա նո րեն պատ րաստ չեն դպ րո ցա
կան կար գու կա նո նին, իրենց հա սա կա կից
նե րի հետ լի ար ժեք հա րա բե րու թյուն նե րին: 
Ծանր պա յու սակ ներ, սխալ կեց վածք, վատ 
լու սա վո րու թյուն, նա խա ճա շե լու և ճա շե լու 
կարճ ընդ մի ջում ներ, սա կա վա շարժ կեն սա
կերպ, հի գի ե նայի կա նոն նե րի խախ տում` այս 
ամենն ան դրա դառ նում է երե խայի դեռ չամ
րապնդ ված առող ջու թյան վրա: Ուս տի մեր 
խն դիրն է պահ պա նել և ամ րապն դել երե խայի 
առող ջու թյու նը դպ րո ցում և այն շա րու նա կել 
հե տա գա յում, երբ մե ծա նում է և՛ հո գե բա նա
կան, և՛ ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը 
ման կա կան օր գա նիզ մի վրա: Սկ սած դպ րո
ցից՝ առողջ ապ րե լա կեր պը երե խայի հա մար 
պետք է դառ նա վար քա գիծ, սո վո րույթ: Երե
խայի առողջ ապ րե լա կեր պի նա խա պատ
րաս տու մը առող ջա պահ պան տեխ նո լո գի ա
նե րի հի ման վրա դաս վա րի գոր ծու նե ու թյան 
կար ևո րա գույն խն դիր նե րից մեկն է: Այս 
տեխ նո լո գի ա նե րի հիմ նա կան նպա տա կը սո
վո րող նե րի առող ջու թյան պահ պա նումն ու 
ամ րապն դումն է: Այս տե ղից էլ առաջ են գա
լիս հետ ևյալ հիմ նա կան խն դիր նե րը, որոնք 
պետք է դր վեն դաս վա րի աշ խա տան քում.

* դպ րո ցա կա նի առող ջու թյան պահ
պա նու մը դպ րո ցում սո վո րե լու ժա մա նա կա
հատ վա ծում,

* հի վան դա ցող երե խա նե րի քա նա կի 
նվա զե ցում,

* աշ խա տու նա կու թյան պահ պա նում 
դա սե րին,

* առողջ ապ րե լա կեր պի վե րա բե րյալ 
սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րում,

* սպոր տային −ա ռող ջա պա հա կան աշ
խա տան քի հա մա կար գի ձևա վո րում: 

Աշ խա տե լով առող ջա պահ պան մի ջա վայր 
ստեղ ծե լու խնդ րի շուրջ` ան հրա ժեշտ է բարձ
րաց նել երե խա նե րի շար ժո ղա կան ակ տի վու
թյու նը: Այդ նպա տա կով կար ևո րել հետ ևյալ 
սպոր տային −ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցա
ռում նե րը.

* առա վո տյան նա խա վար ժանք: 
Յու րա քան չյուր ու սում նա կան շա բաթ պա
րապ մունք նե րից առաջ կա տա րել առա վո
տյան մարմ նա մար զու թյուն: Այն ան ցկաց նել 
երաժշ տու թյան ներ քո, ին չը կն պաս տի տրա
մադ րու թյան բարձ րաց մա նը, վար ժու թյու նը 
հա ճույ քով կա տա րե լուն:

* Խա ղային ընդ մի ջում ներ: Դպ րո
ցա կան նե րի հոգ նա ծու թյու նը դրս ևոր վում է 
շար ժա կան ակ տի վու թյան մեջ: Շար ժա կան 
խա ղերն ան ցկաց նել մի ջանց քում` դա սա
սե նյակ նե րի առջև: Նմա նա տիպ խա ղե րում 
մեծ դե րա կա տա րում ու նի դրանց հու զա կան 
երան գա վո րու մը: Երե խա նե րը հանգս տա
նում են ոչ մի այն ֆի զի կա պես, այլև դրա կան 
լից քեր են ստա նում:

* Առող ջու թյան օրեր: Կազ մա կեր պել 
ամի սը մեկ ան գամ: Երե խա նե րը սո վո րում 
են բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, մաս նակ ցում 
վիկ տո րի նա նե րի, ծա նո թա նում կամ իրենք 
են վե րամ շա կում առողջ ապ րե լա կեր պի կա
նոն նե րը: Ար դյուն քում երե խա նե րի մեջ ձևա
վոր վում է կա նոն նե րը պահ պա նե լու դրա
կան մո տի վա ցի ա:

* Խաղ−քն նար կում «Ա ռող ջու թյան 
պահ պա նու մը» թե մայով: Նա խագ ծի շուրջ 
աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պել հետ ևյալ 
կերպ. նախ բա ցա հայ տել առող ջու թյան հետ 
կապ ված այն խն դիր նե րը, որոնք առա ջա
նում են երե խա նե րի մեջ, այ նու հետև ամ
սագ րե րից, ժո ղո վա ծու նե րից, ման կա կան 
թեր թե րից հա վա քել ասաց վածք ներ առող
ջու թյան մա սին: Դրա նից հե տո յու րա քան
չյու րը կընտ րի իր թե մային հա մա պա տաս
խան ասաց վածք: Հա վա քած տե ղե կույ թը 
գրան ցել աշ խա տան քային թեր թի կում, որը 
կկազ մի ու սու ցի չը սո վո րո ղի ան հա տա կան 
աշ խա տան քի հա մար: Մեկ տար վա ըն
թաց քում երե խա նե րը կաշ խա տեն խնդրի 
շուրջ, կպատ րաս տեն թղ թա պա նակ ներ, 
կձ ևա վո րեն թե մային հա մա պա տաս խան 
ցու ցա տախ տակ ներ: Նպա տա կա հար մար է 
դա սերն ան ցկաց նել հա մա կարգ չային դա
սա սե նյակ նե րում, ինչն էլ հե տաքրք րու թյուն 
կարթ նաց նի այդ դա սե րի նկատ մամբ: Նա
խագ ծի ավար տին կպատ րաստ վեն շնոր
հան դե սի:

 Տար րա կան դպ րո ցում դա սա ժա մե րին 
կի րա ռել ֆիզ դա դար ներ, երբ շար ժա կան 
վար ժու թյուն նե րը ու ղեկց վում են քա ռյակ
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նե րի խմ բային ար տա սա նու թյամբ: Ֆիզ
դա դար նե րը պետք է ան ցկաց նել դա սի 
տար բեր փու լե րում` օր գա նիզ մը մար զե լու, 
շն չա ռու թյու նը կա նո նա կար գե լու, տե սո ղու
թյու նը շտ կե լու, կեց ված քի հա մար1:

 Բա ցի խա ղային առող ջա պա հա կան 
դա դար նե րից, որոնք կի րառ վում են ամեն 
դա սի ժա մա նակ, պար բե րա բար պետք է 
ան ցկաց նել խա ղային դա սեր. չէ՞ որ խա ղը 
գոր ծու նե ու թյան ամե նաար դյու նա վետ ձև է 
աշա կերտ −ու սու ցիչ հա րա բե րու թյուն նե րում: 
Խա ղի ըն թաց քում երե խա նե րը տար բեր 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են մտ նում. հա
մա գոր ծակ ցու թյան, փո խա դարձ վե րահս կո
ղու թյան, հան դուր ժո ղա կա նու թյան և այլն: 
Ու սու ցիչն այն օգ տա գոր ծում է ու սուց ման և 
դաս տի ա րակ չա կան խն դիր ներ լու ծե լիս: 

Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի վե րա բե րյալ սո
վո րող նե րի գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի 
և կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման, առող
ջու թյան պահ պան ման հա մար պայ ման ներ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով կա րե լի է կա տա րել 
նաև հետ ևյալ լրա ցու ցիչ աշ խա տանք նե րը.

* հա տուկ դա սըն թաց նե րի կազ մա
կեր պում առողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վոր ման 
նպա տա կով, հի գի ե նայի դա սեր և դրանց 
տար րե րի կի րա ռու մը սո վո րա կան դա սա
ժա մե րին,

* կազ մա կերպ չա կան գոր ծու նե ու
թյուն. դա սա րա նի սա նի տա րա կան վի ճա
կի պահ պա նում, սա նի տար նե րի կող մից 
ան ձնա կան հի գի ե նայի վե րահս կո ղու թյան 
սահ մա նում,

* երե խա նե րի առող ջա ցու մը դպ րո
ցա կան պայ ման նե րում. առողջ սնունդ, ման
կա կան վի տա մին նե րի օգ տա գոր ծում ու
սուց չի վե րահս կո ղու թյամբ, դա սա ժա մե րին 
բու ժիչ ֆիզ կուլ տու րայի տար րե րի կի րա ռում,

* ցու ցա հան դե սի կազ մա կեր պում 
«Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» թե մայով,

* վնաս վածք նե րից խու սա փե լու նպա
տա կով ծա նո թաց նել աշ խա տան քային ան
վտան գու թյան հիմ նա կան կա նոն նե րին,

* վե րահս կել դպ րո ցին սնն դով ապա
հո վող հիմ նարկ նե րի կամ ան ձանց գոր ծու
նե ու թյու նը (սնն դի թար մու թյուն, հա վաս

1  Менчинская,  Е.  А.  Основы  здоровьесберегающего 
обучения  в  начальной  школе:  метод.  рекомендации  по 
преодолению  перегрузки  учащихся  /  Е.  А. Менчинская, 
М., ВентанаГраф, 2008.

տագ րի առ կա յու թյուն):
Ծ նող նե րի հետ տար վող աշ խա տան քում 

մեծ տեղ հատ կաց նել հա մա տեղ դա սա րա
նային մի ջո ցա ռում նե րին, հատ կա պես մար
զա կան −ա ռող ջա պա հա կան մր ցույթ նե րին: 
Առող ջա պահ պան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա
ռու մը ու սուց ման գոր ծըն թա ցում թույլ է տա
լիս սո վո րո ղին ավե լի լավ հար մար վել կր թա
կան և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում:

 Ներ կա յումս մեր երկ րում առողջ ապ րե
լա կեր պը մարդ կային ար ժեք նե րի մեջ նշա
նա կա լի տեղ չի զբա ղեց նում: Բայց եթե մենք 
ան ձնա կան օրի նա կով վաղ տա րի քից երե
խա նե րին սո վո րեց նենք գնա հա տել, պահ
պա նել և ամ րապն դել առող ջու թյու նը, քա նի 
որ այն ամե նա թան կար ժեք պարգևն է, որ 
ստա նում ենք բնու թյու նից, ապա կա րե լի է 
հու սալ, որ ապա գա սե րուն դը առողջ և զար
գա ցած կլի նի ոչ մի այն ան ձնա կան որակ նե
րով, ար ժեք նե րով, հո գե պես, այլև ֆի զի կա
պես: 

Ներ կա յաց նենք մեր կող մից իրա կա
նաց ված հար ցա խույ զից որոշ ար դյունք ներ, 
որոնք իրա կա նաց րել ենք դաս վար նե րի 
շրջա նում:

Հարց. Ի՞նչ է առողջ ապ րե լա կեր պը: 

 Ցու ցա նիշ նե րի առա վե լու թյամբ 
« գոր ծու նե ու թյուն է՝ ուղղ ված առող ջու թյա
նը»՝ 36,6%, ին չը վկա յում է, որ դաս վար
նե րի առողջ ապ րե լա կեր պը սոսկ եր ևույթ 
չէ, այլ նպա տա կաուղղ ված գոր ծըն թաց: 
Հա ջորդ ցու ցա նի շը՝ 34.5%, խո սում է այն 
մա սին, որ առողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ
թը ինք նին դրս ևո րում չէ: 10.1% −ը գտ նում է, 
որ առող ջու թյան պահ պա նու մը կեն սա գոր
ծու նե ու թյան ամե նօ րյա ձև է, և սա շատ ու
րա խա լի է: Այս պի սով՝ պա տաս խան նե րի 
ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ հարց ման 
մաս նա կից դաս վար նե րի շր ջա նում առող
ջու թյան պահ պա նու մը և ապ րե լա կեր պը լոկ 
բա ռեր չեն, այլ գի տակ ցա բար իրա կա նաց
վող գոր ծու նե ու թյուն: Հա ջոր դիվ կպար
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զենք, թե որ քա նով են դրանք կի րա ռում դաս վար նե րը մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում:

 Հարց. Նշ ված նե րից ո՞ր մի ջո ցա ռում ներն են իրա կա նաց վում Ձեր մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում՝ դա սա րա նում:

Հարց ման մաս նա կից նե րի 41,8% −ը դա սե րը ընդ մի ջում է խա ղե րով, որ պես զի վե րա
կանգ նի երե խա նե րի ակ տի վու թյու նը՝ թույլ չտա լով նրանց հոգ նել, ձանձ րա նալ, վնա սել 
առող ջու թյու նը: 28,2% −ը ընտ րել է առա վո տյան նա խա վար ժանք՝ դրանց հիմ նա կա նում 
իրա կա նաց նե լով ֆիզ կուլ տու րային, առողջ ապ րե լա կեր պի դա սա ժա մե րի հաշ վին, և գտնում 
են, որ այդ քա նը բա վա կան է երե խայի առող ջու թյու նը պահ պա նե լու հա մար: 17,2% −ը իր 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կազ մա կեր պում է առող ջու թյան օրեր ոչ մի այն երե խա նե րի, 
այլև ծնող նե րի շր ջա նում՝ այս պի սով սեր տաց նե լով ծնող−դպ րոց −ե րե խա եռա մի աս նու թյու
նը առողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ թի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում: 9,4% −ը կազ մա կեր պում է 
խա ղեր՝ առող ջու թյան վե րա բե րյալ, ին չով և գրա վում է երե խա նե րի ու շադ րու թյու նը՝ մի ա ժա
մա նակ դարձ նե լով ու սում նա ռու թյու նը հա ճե լի ու օգ տա կար: 

Այս պի սով՝ հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, որ դաս վար նե րը ընդ հա նուր առ մամբ 
ծա նոթ են առողջ ապ րե լա կեր պի հի մունք նե րին, երե խա նե րի առող ջա պահ պան մշա կույ
թին՝ դրա ուղ ղու թյամբ կա տա րե լով որոշ գոր ծու նե ու թյուն, սա կայն վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րը դեռևս վկա յում են դրանց ոչ բա վա րար լի նե լու մա սին:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1.  Թո փու զյան Ա. Օ., Գյու լա մի րյան Ջ. Հ., Պո ղո սյան Լ. Մ., Ալեք սա նյան Լ. Ֆ., Ալեք սա նյան 

Ա. Ֆ., Կի րա կո սյան Ա. Ա., Մա նու կյան Մ. Ռ., Ման կա վար ժա կան առող ջա գի տու թյու նը տար րա
կան դպրո ցում. ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ ման կա վարժ նե րի և ծնող նե րի հա մար, ԳԱԱ, Եր., 
2017 թ.:

2.  Газ ман О. С., Нек лас си чес кое вос пи та ни е: От ав то ри тар ной пе да го ги ки к пе да го ги ке сво бо ды / 
Ред.сост. А. Н. Ту бельс кий, А. О. Зве рев, М., 2002.

3.  Мен чинс ка я, Е. А., Ос но вы здо ров ьес бе ре га ю ще го обу че ния в на чаль ной шко ле: ме тод. ре ко мен
да ции по пре о до ле нию пе рег руз ки уча щих ся / Е. А. Мен чинс ка я, М., Вен та наГ раф, 2008.

 ОХ РА НА ЗДО РОВ ЬЯ В НА ЧАЛЬ НОЙ ШКО ЛЕ
В. МКРТ ЧЯН

В стат ье об суж да ет ся проб ле ма фор ми ро ва ния куль ту ры здо ро во го об ра за жиз ни в на чаль
ной шко ле. Обос но ван но, что в на чаль ной шко ле на до на чи нать фор ми ро вать куль ту ры ЗОЖ.

HEALTHY LIFESTYLES IN AN ELEMENTARY SCHOOL
V. MKRTCHYAN

The article discusses the problem of forming a culture of healthy lifestyles in an elementary 
school. It is justifiable that it is in the primary school that we must begin to shape the culture of HLS.
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ԳՈ ՀԱ ՐԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

ՊԱՐԶ ՆԱ ԽԱ ԴԱ ՍՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Վա ղուց ար դեն նո րու թյուն չէ, որ ժա մա
նակ նե րը պա հան ջում են հա տուկ մո տե ցում 
դպ րո ցին վե րա բե րող հար ցե րին: Այ սօր մեր 
երկ րին պետք է հան րակր թու թյա նը մի ջազ
գային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե
ցում: Սա ար դեն են թադ րում է մի կր թու թյուն, 
որը, հեն վե լով ավան դա կան չա փա նիշ նե
րին, կհաս տա տի նո րը: Ժա մա նա կա կից հայ 
դպ րո ցի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ
քում ըն կած է աշա կեր տա կենտ րոն սկզ բուն
քը: Աշա կեր տը օբյեկ տից վե րած վել է գոր ծող 
սուբյեկ տի: Մի այն այս դեպ քում է, որ աշա
կերտ նե րը ներգ րավ վում են այն պի սի աշ
խա տան քային ձևե րի ու առա ջադ րանք նե րի 
կա տար ման մեջ, որոնք հե տաքրք րու թյուն 
են առա ջաց նում ու սու ցան վող նյու թի նկատ
մամբ, ձևա վո րում են նրանց մեջ մի մյանց 
հետ աշ խա տե լու, մի մյան ցից սո վո րե լու և 
սո վո րել սո վո րեց նե լու, ոչ թե պար զա պես 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու կա րո ղու թյուն: 

Ավագ դպ րո ցի հայոց լեզ վի և հայ գրա
կա նու թյան առար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը 
նե րա ռում են`

1. ավագ դպ րո ցում այս առար կա նե րի 
դա սա վանդ ման հայե ցա կար գը,

2. նշ ված առար կա նե րի ու սում նա կան 
ընդ հա նուր նպա տակ նե րը,

3. առար կա նե րի բո վան դա կային կող մը` 
ար տա ցոլ ված ու սում նա կան ծրագ րե րում, 
դա սագր քե րում, ու սում նաօ ժան դակ ձեռ
նարկ նե րում, 

4. սո վո րո ղին ներ կա յաց վող պար տա դիր 
պա հանջ նե րը` գի տե լիք նե րը, հմ տու թյուն նե
րը, կա րո ղու թյուն նե րի ծա վա լը, ար ժե քային 
հա մա կար գը, որի նպա տակն է ձևա վո րել 
ան ձ և քա ղա քա ցի, որը դրս ևոր վում է սո վո
րո ղի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե
րի, վե րա բեր մուն քի, վար քի մեջ, 

5. ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ
նե րը` մե թո դա կան ամե նաընդ հա նուր հանձ
նա րա րա կան նե րով,

6. առա ջարկ վող գրա կա նու թյան ցան կը:
 Ա վագ դպ րո ցի հետ կապ ված կր թա

կան հիմ նախն դիր նե րի լու ծու մը կապ ված է 
ու սուց չի հետ, որը դառ նում է կր թա կար
գով առա ջադր վող պա հանջ նե րի կա տա
րող: Իր գոր ծու նե ու թյու նը պլա նա վո րե լով 
նոր մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, ու սում նա կան 
ան հրա− ժեշտ, խթա նիչ նյութ ստեղ ծե լով, 
առաջ նորդ վե լով և ինք նակրթ վե լով գնա
հատ ման զար գաց նող հա մա կար գով` նա 
իրա կա նաց նում է այն գոր ծըն թա ցը, որն 
ապա հո վում է ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի 
հա մա կարգ, կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն
ներ է զար գաց նում (ճա նա չո ղա կան, հա ղոր
դակ ցա կան, հա մա գոր ծակ ցային, ստեղ ծա
գոր ծա կան, ինք նու րույն գոր ծու նե ու թյուն), 
ինչ պես նաև ձևա վո րում է ար ժե քային հա
մա կարգ: Այ սինքն` ցան կա ցած գի տե լիք 
պետք է վե րա ճի կա րո ղու թյան, հմ տու թյան, 
ձևա վո րի ար ժե քային հա մա կարգ:

 Հայոց լեզ վի ու սու ցու մը բա ցա ռիկ նշա
նա կու թյուն ու նի ան հա տի և քա ղա քա ցու 
բա րո յա կան կեր պա րի և ար ժե քային հա
մա կար գի ձևա վոր ման գոր ծում: Անհ րա
ժեշտ գի տե լիք ներ պետք է ար մա տա վոր վեն 
հայոց լեզ վի բնույ թի, նրա պատ մա կան զար
գաց ման փու լե րի, գրա կան և բար բա ռային 
տար բե րակ նե րի, աշ խար հում հայոց լեզ վի 
գոր ծած վա ծու թյան, հայե րե նի ու սում նա սի
րու թյան պատ մու թյան, հայ և օտա րազ գի 
նշա նա վոր հա յա գետ նե րի, նրանց կող մից 
հայոց լեզ վին և հայ գրա կա նու թյան գո հար
նե րին տր ված գնա հա տա կան նե րի մա սին:

 Հայոց լեզ վի ու սու ցու մը նպաս տե լու է սո
վո րող նե րի մտ քե րի, զգաց մունք նե րի և ապ
րում նե րի առա վել հս տակ և ճշգ րիտ ար տա
հայտ մա նը:

Հայոց լե զուն որ պես դա սա վանդ ման 
առար կա նե րա ռում է եր կու կողմ`

1. բուն լեզ վի իմա ցու թյուն (հա ղոր դակ
ցում, գրա վոր և բա նա վոր շա րադ րան քի 
ստեղ ծում),

2. լեզ վի քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի 
իմա ցու թյուն (լեզ վա բա նա կան գի տե լիք):

 Սո վո րող նե րին ներ կա յաց վող նվա զա
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գույն պա հանջ նե րը տր վում են 3 մա կար
դա կով. 1. նշ վում է այն նվա զա գույ նը, ինչ 
պի տի իմա նա և կա րո ղա նա սո վո րո ղը, 
2. նշ վում է գի տե լի քի և կա րո ղու թյուն նե րի 
չա փը, 3. բարձր մա կար դակ ու նե ցող սո վո
րող նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը:

Այս մա կար դակ նե րին հետ ևող ու սու ցի չը 
յու րա քան չյու րի ավար տին հս տակ պատ կե
րա ցում կա րող է ու նե նալ իր սա նե րից յու րա
քան չյու րի գի տե լիք նե րի ծա վա լի, նրա ձեռք 
բե րած կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
մա սին: 

Ա վագ դպ րո ցում դա սա վան դե լիս հայոց 
լեզ վի ու սու ցի չը պետք է նկա տի ու նե նա մի 
շարք կար ևոր նպա տակ ներ, որոնք կն պաս
տեն ծրագ րով նա խա տես ված ու սու ցան վող 
նյու թի յու րա ցու մը հասց նել հան րակր թու
թյան մա սին օրեն քում ամ րագր ված չա փո րո
շիչ նե րին: 

Ու սուց ման նպա տակ նե րին հաս նե լու հա
մար ու սու ցի չը խոս քային մե թոդ նե րի հետ 
հա մա տեղ պետք է կի րա ռի բազ մա զան մե
թոդ ներ և տեխ նո լո գի ա ներ: 

Հիմ նա կան դպ րո ցի VIII դա սա րա նում 
աշա կերտ նե րը խոր գի տե լիք ներ են ստա
ցել պարզ նա խա դա սու թյան քե րա կա նա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին: 
Եվ քա նի որ ավագ դպ րո ցի XI դա սա րա նի 
ծրագրում պարզ նա խա դա սու թյան մա սին 
քիչ է խոս վում, մենք, հեն վե լով ար դեն ու նե
ցած գի տե լիք նե րի վրա, փոր ձում ենք վեր
հի շել այն ամե նը, ին չը ու սում նա սիր վել է VIII 
դա սա րա նում: 

Օր վա դա սի պլան
 Թե մա − Պարզ նա խա դա սու թյան ու սու

ցու մը
 Դա սա րա նը − XI 
Տևո ղու թյու նը − 45 րո պե
 Ին տեգր ված առար կա նե րը − գրա կա նու

թյուն, նկար չու թյուն, տե ղե կատ վա կան տեխ
նո լո գի ա ներ (ՏՀՏ)

Ն պա տակ նե րը. 
Ա) ակա դե մի ա կան / առար կա յա կան
• Վեր հի շում` պարզ նա խա դա սու թյան 

կազ մու թյու նը
• Կա րո ղա նալ տր ված տեքս տում գտ նել 

պարզ նա խա դա սու թյուն նե րը, առանձ նաց նել 
գլ խա վոր և երկ րոր դա կան ան դամ նե րը

• Խո րաց նել և ամ րապն դել լեզ վա կան գի
տե լիք նե րը

• Գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան ձևա
վո րում

Բ) սո ցի ա լա կան / ընդ հա նուր զար գա
ցում

• Հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցում

• Պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան զար գա
ցում

• Կա պակց ված խոս քի զար գա ցում
Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ − քար տեր, 

պաս տառ ներ, նկար ներ 
Ըն թաց քը − դա սը վա րում ենք ԽԻԿ հա

մա կար գով:
1. Խթան ման փուլ − պարզ նա խա դա սու

թյան կազ մու թյան վեր հի շում տոհ մա ծա ռի 
մի ջո ցով:

2. Իմաս տա վո րում (ի մաս տի ըն կա լում) 
− նշ ված նե րի ապա ցու ցում տեքս տի հի ման 
վրա

 Մե թո դը − հե տա զո տա կան −ո րո նո ղա
կան

 Պատ րաս տել տեքս տեր, նկար:
Ակ. Բա կունց. « Միր հավ» (հատ ված), 

Դ. Դե միր ճյան. « Վար դա նանք» (հատ ված), 
Հ. Մաթ ևո սյան. « Կա նաչ դաշ տը» (հատ ված), 
Րաֆ ֆի. « Սամ վել» (հատ ված), Մ. Սա րյան. 
« Հա յաս տան»: 

Աշ խա տան քի ձևը` խմ բային:
Ձևա վո րել 5 խումբ: Բա ժա նել քար տե րը 

և նկար նե րը:
1. Առանձ նաց նել պարզ նա խա դա սու

թյուն նե րը:
2. Առանձ նաց նել պարզ ըն դար ձակ նա

խա դա սու թյուն նե րը:
3. Առանձ նաց նել պարզ հա մա ռոտ նա

խա դա սու թյուն նե րը:
4. Առանձ նաց նել 5 −ա կան գո յա կա նա կան 

և բա յա կան ան դա մի լրա ցում ներ:
5. Ըստ նկա րի՝ կա ռու ցել տեքստ` ու նե նա

լով պարզ հա մա ռոտ և ըն դար ձակ նա խա դա
սու թյուն ներ:

Ժա մա նա կը լրա նա լուց հե տո խմ բե րը 
ներ կա յաց նում են իրենց աշ խա տանք նե րը: 
Քն նարկ մա նը մաս նակ ցում են բո լո րը:

Կշ ռա դա տում − Ինչ պես ըն կալ վեց, հաս
կաց վեց: Ցու ցադ րում ենք նկա րը և նկա րի 
սյու ժե ի վրա տեքստ ստեղ ծում` ու նե նա լով 
պարզ նա խա դա սու թյուն ներ:

Գնա հա տում − 1. ան հա տա կան` հար ցա
շա րով, 2. խմ բային` սյու նա շա րով: Տնային 
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հանձ նա րա րու թյուն − Գրել ստեղ ծա գոր ծա
կան վեր լու ծա կան շա րադ րու թյուն «Իմ լեռ
նաշ խար հի գա րու նը» վեր նագ րով: Մեր վա
րած դա սը ու նե ցավ հետ ևյալ պատ կե րը:

Խթան ման փու լում վեր հիշ ման հա մար 
հար ցադ րում նե րի մի ջո ցով կի րա ռում ենք 
տոհ մա ծառ հնա րը: (Պատ կեր 3) 

Նա խա դա սու թյուն Հար ցադ րում ներ`
1. Ո՞րն է կոչ վում պարզ նա խա դա սու թյուն:
2. Ըստ կազ մու թյան՝ քա նի՞ տե սա կի են 

պարզ նա խա դա սու թյուն նե րը:
3. Որո՞նք են նա խա դա սու թյան գլ խա վոր և 

երկ րոր դա կան ան դամ նե րը: Յու րա քան չյուր 
հար ցի պա տաս խան ան պայ ման ներ կա յաց
վում է նա խա դա սու թյան ու ղեկ ցու թյամբ:

Իմաս տա վո րում կամ իմաս տի ըն կա լում 
− Աշ խա տանք տեքս տի վրա:

Մե թո դը − հե տա զո տա կան −ո րո նո ղա
կան: 

Աշ խա տան քի ձևը − խմ բային:
Ձևա վո րում ենք 5 խումբ: Բա ժա նում ենք 

քար տե րը և նկա րը:
1 −ին խումբ. Ակ. Բա կունց « Միր հավ» 

(հատ ված):
«Ա շուն էր: Պայ ծառ աշուն…
Օդը մա քուր էր, ար ցուն քի պես ջինջ:
Կապ տա վուն սա րերն այն քան մոտ, այն

քան պարզ էին եր ևում, որ հեռ վից կա րե լի էր 
հա մա րել նրանց մա քուր լան ջե րի բո լոր ձո
րակ նե րը, կարմ րին տվող մաս րե նու թփե
րը: Աշուն էր տեր ևա թա փով, ար ևի նվազ 
ջեր մու թյամբ, դառ նա շունչ քա մի ով, որ ծա
ռե րի ճղնե րից պո կում էր դեղ նած տերև նե
րը, խմբե րով քշում, տա նում հե ռու ձո րե րը: 
Նույ նիսկ քա րա փի հաս տա բուն կաղ նին խո
նարհ վում էր քա մու առաջ: Ամայի ձո րե րում, 
դեղ նա կար միր ան տա ռի և հն ձած ար տե րի 
վրա իջ նում էր մի պայ ծառ տխ րու թյուն: Ջինջ 
օդի սառ նու թյան մեջ զգաց վում էր առա ջին 
ձյու նի շուն չը»1:

Առա ջադ րանք: Առանձ նաց նել պարզ 
նա խա դա սու թյուն նե րը, մե կը վեր լու ծել շա
րա հյու սո րեն:

2−րդ խումբ. Դ. Դե միր ճյան. 
« Վար դա նանք›› (հատ ված):

« Մե նա վոր մի դամ բա րան է ծած կում իր 
տա կին ամ փոփ ված մի հո գու հա վեր ժա կան 
հան գիս տը: Ասում են` Վար դանն է այդ տեղ: 
Ճշ մա րի՞տ է դա,− դժ վա րին է ասել: Բայց 

1  Բա կունց Ա., « Միր հավ», էջ 210:

դաշ տա վայ րի վճիտ լռու թյան մեջ եր բեմն 
կլ սես մի կո կոր դային մե ղե դի ի մեղ մա ձայն 
գեղ գե ղանք: Դա մի վա նա կան է թերևս կամ 
այլ ան ցորդ կամ մի խումբ մար դիկ: Այդ 
 մե ղե դին երգ վում է այն պա հին, երբ ոտը 
դնում են Ավա րայ րի դաշ տա վայ րը: Դա րե րի 
հին երգն է դա` վար դա նանց նվիր ված:

Ահա այդ հա վեր ժա կան եր գի մեջ են ար
դեն ճշ մար տո րեն ամ փոփ ված Վար դա նը և 
վար դա նանք2:

Առա ջադ րանք: Առանձ նաց նել պարզ ըն
դար ձակ նա խա դա սու թյուն նե րը:

3−րդ խումբ. Հ. Մաթ ևո սյան. « Կա նաչ 
դաշ տը» (հատ ված):

« Քու ռա կը ճչաց: Մայ րը ծառս եղավ: Պա
րա նը կտր վեց` մտ րակ վե լով մոր ոտ քե րին: 
Մայ րը սլա ցավ: Նա արա գըն թաց զամ բիկ էր, 
բայց իր կյան քում եր բեք այդ պես թռիչք չէր 
ու նե ցել:

Գայ լը փախ չում էր: Ձին հար ձակ վում է, և 
գայ լը մի քիչ փա խավ: Ձին դար ձյալ գա լիս էր, 
և գայ լը մի քիչ էլ ետ քաշ վեց: Դուն չը գետ նին 
հպած` ձին գա լիս էր, դան դաղ, սպառ նա լի. 
ձին գա լիս էր: Գայ լը ճա պաղ վեց գետ նին և 
ահա −ա հա կա րող էր ցատ կել ու կախ վել ձի ու 
ռուն գե րից, և ձին շուռ եկավ»3:

Առա ջադ րանք: Դուրս գրել պարզ հա մա
ռոտ նա խա դա սու թյուն նե րը: Մե կը դարձ
նել ըն դար ձակ:

4−րդ խումբ. Րաֆ ֆի. « Սամ վել» (հատ
ված):

«Ա ռա վոտ էր, Արա րա տյան դաշ տի լու սա
պայ ծառ առա վոտ նե րից մե կը:

Ար ևի առա ջին ճա ռա գայթ նե րի ներ քո 
Մա սի սի սպի տա կա փառ գա գա թը փայ լում էր 
վար դա գույն շող քե րով, որ աչք էին շլաց նում: 
Արա գա ծի պսա կաձև գա գա թը չէր եր ևում:

Նա դեռ պա տած էր ձյու նի պես ճեր մակ 
մշու շով: Կա նա չա զարդ դաշ տա վայ րը, ցող
ված վար դա գույն մար գա րիտ նե րով, վառ
վում էր ծի ա ծա նի ամե նա նուրբ գույ նե րով:

Փչում էր մեղմ հո վի կը, ծա ղիկ նե րը ժպ
տում էին, դա լար խո տա բույ սե րը ծփում ու 
ծա ծան վում էին, և դաշ տի խա ղաղ տա րա ծու
թյու նը օրոր վում էր սքան չե լի ալե կո ծու թյամբ: 
Գե ղե ցի՜կ էր այդ առա վո տը»4:

Առա ջադ րանք: Առանձ նաց նել գո յա կա

2  Դեմիրճյան Դ., Վարդանանք, «Լույս», Եր., 1987, էջ 977:
3  Մաթևոսյան Հ., Կանաչ դաշտը, էջ 576:
4  Րաֆֆի, Սամվել, էջ 394:
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նա կան և բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րը:
5−րդ խումբ. Մ. Սա րյան. « Հա յաս տան» 

(ն կար):
Ա ռա ջադ րանք: Ըստ նկա րի՝ կա ռու ցել 

տեքստ` ու նե նա լով մի ա կազմ և երկ կազմ՝ 
հա մա ռոտ և ըն դար ձակ նա խա դա սու թյուն
ներ:

Ժա մա նա կը լրա նա լուց հե տո խմ բե րը 
ներ կա յաց նում են իրենց աշ խա տանք նե րը: 
Քն նարկ մա նը մաս նակ ցում են բո լո րը:

1 −ին խումբ. Նույ նիսկ քա րա փի հաս տա
բուն կաղ նին խո նարհ վում էր քա մու առաջ: 
Ամայի ձո րե րում, դեղ նա կար միր ան տա ռի 
և հն ձած ար տե րի վրա իջել էր մի պայ ծառ 
տխրու թյուն:

Ջինջ օդի սառ նու թյան մեջ զգաց վում էր 
առա ջին ձյու նի շուն չը:

2−րդ խումբ. Մե նա վոր մի դամ բա րան է 
ծած կում իր տա կին ամ փոփ ված մի հո գու հա
վեր ժա կան հան գիս տը:

Բայց դաշ տա վայ րի վճիտ լռու թյան մեջ 
եր բեմն կլ սես մի կո կոր դային մե ղե դի ի մեղ
մա ձայն գեղ գե ղանք:

Դա րե րի հին երգն է դա` վար դա նանց 
նվիր ված:

Ահա այդ հա վեր ժա կան եր գի մեջ են ար
դեն ճշ մար տո րեն ամ փոփ ված Վար դա նը և 
վար դա նանք:

3−րդ խումբ. Քու ռա կը ճչաց: Մայ րը ծառս 
եղավ: Մայ րը սլա ցավ: Գայ լը փախ չում է: 

Քու ռա կին սպառ նա ցող վտան գը տես նե
լով` մայ րը խեն թի պես սլա ցավ առաջ:

4−րդ խումբ. Գո յա կա նա կան՝ լու սա
պայ ծառ −ո րո շիչ, պ սա կաձև −ո րո շիչ, ար
ևի− հատ կա ցու ցիչ, մեղմ −ո րո շիչ: Բա յա կան՝ 
նաչք −ու ղիղ խն դիր, մշու շով− մի ջո ցի խն դիր, 
գույ նե րով− մի ջո ցի խն դիր, դեռ− ժա մա նա կի 
պա րա գա, ալե կո ծու թյամբ−ձ ևի պա րա գա: 

5−րդ խումբ. Հա յաս տան (շա րադ րու
թյուն)

Բարձ րա բերձ լեռ ներ: Ձյու նա փառ գա
գաթ ներ: Կա պույտ եր կինք: Ան սահ ման հո
րի զոն:

Եր կիրս է, օր րանս` փռ ված իր բար ձունք
նե րին, ան սահ ման սի րով ու լույ սով:

Տրոր վել է, ավեր վել, սպան վել, բայց ինչ
պես փյու նիկ, ելել կրակ նե րից:

Արա րող է ժո ղո վուրդս, ստեղ ծող:
Կա ռու ցել է վան քեր, ամուր բեր դեր:
Ծաղ կել է մա տյան ներ: Քա րից հաց է քա

մել ու ապ րե՜լ, ապ րե՜լ…
Առյու ծա ծին են հայոց մայ րե րը:
« Զար թիր, լաո՛…» եր գե լով` զա վակ են մե

ծաց նում, դարձ նում հայ րե նյաց նվի րյալ:
Օրհն ված ես, հայո՛ց հող…
Կշ ռա դա տում: Ինչ պես ըն կալ վեց, 

հաս կաց վեց: Կի րա ռում ենք պրիզ մա 
(պատ կեր 1): Կշ ռա դատ ման փու լը փա
կում ենք պրիզ մայով և քա ռա բա ժա նով 
(պատ կեր 2): 

Գնա հա տում− 1. ան հա տա կան` հար ցա
շա րով, 2. խմ բային` սյու նա կա շա րով 

Ա ռա ջադ րանք նե րի գնա հատ ման հա մար 
հար կա վոր է հաշ վի առ նել. 

«Ա շա կեր տը, որն իրոք հաս կա նում է» 
ըմբռն ման 6 կող մե րից յու րա քան չյու րը 

Աշա կերտ, որն իրոք ըմբռ նում է… Գ նա հա տա կան

1. … կա րող է մեկ նա բա նել…
2. … կա րող է բա ցատ րել…
3. … կա րող է այդ գի տե լիք նե րը կի րա ռել…
4. … տես նում է իր տե սան կյու նից… 
5. … ցու ցա բե րում է հա մակ րու թյուն…
6. …դրս ևո րում է ինք նա գի տակ ցու թյուն և կա րո ղու թյուն է տա լիս…
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Տնային հանձ նա րա րու թյուն. Գրել 
ստեղ ծա գոր ծա կան շա րադ րու թյուն «Իմ լեռ
նաշ խար հի գա րու նը» վեր նագ րով: 

Ներ կա յաց նե լով ավագ դպ րո ցում « Պարզ 
նա խա դա սու թյուն» թե մայի ու սու ցու մը, դրա 
հետ կապ ված ու սուց ման նոր մե թոդ ներն ու 
ձևե րը, ու սում նա սի րե լով թե մայի կարևո րու
թյունն ու ար դի ա կան պա հանջ նե րին հա մա
պա տաս խա նու թյու նը, օգտ վե լով մաս նա գի
տա կան և մե թո դա կան գրա կա նու թյու նից, 
հեն վե լով իմ ման կա վար ժա կան փոր ձի 
վրա`ե կել եմ հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան` 

ա) Պարզ նա խա դա սու թյուն նե րի տե սակ
նե րի ըմբռ նումն ու զա նա զա նու մը, դրանց 
կի րա ռու մը խոս քի մեջ, գլ խա վոր և երկ րոր
դա կան ան դամ նե րի ար տա հայ տու թյու նը 
նպաս տում է կա պակց ված խոս քի զար գաց
մա նը, ինչն էլ այ սօր ավագ դպ րո ցի առջև 

դր ված մե ծա գույն խն դիրն է:

բ) Հետ ևա բար քե րա կա նա կան նյու թը 
ծա ռայեց նե լով աշա կերտ նե րի բա նա վոր և 
գրա վոր խոս քի զար գաց մա նը` կա րող եմ 
ասել, որ կա տա րում եմ կար ևոր գոր ծա ռու
թյուն նե րից մե կը:

գ) ժա մա նա կա կից մե թոդ ներն ու հնար
նե րը` ԽԻԿ, տոհ մա ծառ, պրիզ մա, քա ռա
բա ժան, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ավագ 
դպ րո ցում « Պարզ նա խա դա սու թյուն» թե
մայի ու սու ցու մը տա նե լու աշա կերտ նե րի 
խոս քի զար գաց ման, կա պակց ված խոսք 
կա ռու ցե լու ուղ ղու թյամբ: 

դ) Հա մոզ վե ցի, որ հա մա գոր ծակ ցային 
բազ մա թիվ մե թոդ նե րի կի րա ռու թյամբ սո
վո րող նե րի մեջ կա րե լի է ձևա վո րել ինք
նու րույ նու թյուն, աշ խար հա ճա նա չո ղու թյուն, 
ազատ մտա ծո ղու թյուն, տրա մա բա նու թյուն, 
որոնք ի վեր ջո հան գում են բա նա վոր խոս քի 
զար գաց մա նը: 

Պատ կեր 1    Պ Ր Ի Զ Մ Ա
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Պատ կեր 2    Ք Ա Ռ Ա Բ Ա Ժ Ա Ն

Ի՞նչ գի տե ի. Ար տա հայ տում է մեկ միտք: 
Լի նում է հա մա ռոտ և ըն դար ձակ, մի ա
կազմ և երկ կազմ: Ու նե նում է գլ խա վոր և 
երկ րոր դա կան ան դամ ներ:

 Ի՞նչ իմա ցա.
 Պարզ նա խա դա սու թյու նը շա րա հյու սու թյուն 
բաժ նի մի ա վոր է: 

 Ինչ պե՞ս կա րող եմ օգ տա գոր ծել. 
Բա նա վոր և գրա վոր խոս քում: 

Ի՞նչ եզ րա կա ցու թյուն արե ցի. 
Պարզ նա խա դա սու թյան իմա ցու թյու նը 
կարևոր է կա պակց ված խոս քի ձևա վոր ման 
հա մար: 

Պատ կեր 3 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայոց լե զու և հայ գրա կա նու թյուն հան րակր թա կան ավագ դպ րո ցի առար կա յա կան չա փո րո շիչ 

և ծրագ րեր, Եր., 2009:
2. Բա կունց Ա., Ընտ րա նի, « Միր հավ», «Հա յա գի տակ», «Նաի րի», Եր., 2009, էջ 210: 
3. Դե միր ճյան Դ., « Վար դա նանք››, «Լույս», Եր., 1987, էջ 977:
4. Մաթ ևո սյան Հ., Եր կեր 2 հա տո րով, «Կա նաչ դաշ տը», « Սո վե տա կան գրող», Եր., 1985, էջ 576:
5. Րաֆ ֆի, « Սամ վել», «Սո վե տա կան գրող», Եր., 1984, էջ 394:
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ОБУ ЧЕ НИЕ ПРОС ТО ГО ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ В СТАР ШЕЙ ШКО ЛЕ
 Г. МКРТ ЧЯН

В VIII клас се ос нов ной шко лы уче ни ки по лу чи ли глу бо кие зна ния о грам ма ти чес ких осо
бен нос тях прос то го пред ло же ни я.И пос кол ку в праг рам ме XI −о го клас са стар шей шко лы 
ма ло го во рит ся о прос тых пред ло же ни ях, мы ос но вы ва ясь на име ю щи е ся зна ни я, пы та ем ся 
вс пом нить все то, что изу ча лось в VIII −ом клас се. 

Уче ни ки уже зна ют, что та кое прос тое пред ло же ни е, зна ют об од но сос тав ных и дву сос тав
ных− расп рост ра нен ны хи не расп рост ра нен ных пред ло же ни ях, глав ных и вто рос те пен ных, 
гла голь ных и имен ных чле нах, об их син так си чес кой ро ли. Для дос ти же ния це лей обу че ния 
вмес те со сло вар ны ми ме то да ми я ис поль зую раз ные ме то ды, изоб ре те ния и тех но ло ги и.

TEACHING SIMPLE CLAUSES AT HIGH SCHOOL
 G. MKRTCHYAN

Pupils gained a deep knowledge of grammatical peculiarities of simple clauses in the 8th grade 
of basic school. And as very little is spoken about simple clauses in the curriculum of the 11th grade 
of high school, relying on the knowledge already gained we try to recall everything we studied in 
the 8th grade.

Students already know what a simple clause is, they know about one−clause and double−clause 
sentences, independent and subordinate clauses, short and longer clauses, the noun phrase and 
the verb phrase, their syntactic functions. To achieve the teaching aims I apply different skills and 
techniques together with speech methods.
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ԳԱՅԱ ՆԵ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ 

 ՎԻՐ ՏՈՒ ԱԼ ՄՈՒԼ ՏԻ ՄԵ ԴԻ Ա ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ 
ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

 Ֆի զի կան փոր ձա րա րա կան գի տու
թյուն է: Ֆի զի կայի ու սուց ման գոր ծըն
թացն ան հնար է առանց լա բո րա տոր առա
ջադրանք նե րի: ՏՀՏ օգ նու թյամբ կա րե լի է 
լու ծել բա զում խն դիր ներ, որոնց հետ մենք 
բախ վել ենք ֆի զի կայի դա սա վանդ ման գոր
ծըն թա ցում: Թվար կենք դրան ցից մի քա նի
սը. շատ եր ևույթ ներ ֆի զի կայի դա սա սե նյա
կային պայ ման նե րում դժ վար է պատ կե րել: 
Օրի նակ՝ միկ րո− եր ևույթ ներն են, արագ ըն
թա ցող գոր ծըն թաց նե րը կամ փոր ձերն այն 
սար քե րի օգ նու թյամբ, որոնք դա սա սե նյա
կում առ կա չեն: Այս տեղ օգ նու թյան են հաս
նում վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա նե րը:

 Վիր տո ւալ լա բո րա տոր աշ խա տանք նե
րը կա րող են ցույց տալ այդ եր ևույթ նե րի, 
գոր ծըն թաց նե րի իրա կա նաց ված մո դել, բա
ցի այդ՝ կօգ նեն նաև փո փո խե լու այդ գոր
ծըն թաց նե րի իրա կա նաց ման պայ ման նե
րը: Սո վո րա բար, ու սում նա սի րե լով այս կամ 
այն սար քա վո րու մը, մենք ցու ցադ րում ենք 
այն, ընդ որում՝ կի րա ռում ենք մո դե լը կամ 
սխե ման, սա կայն հա ճախ սո վո րող նե րը 
դժվա րու թյուն ներ են զգում՝ փոր ձե լով պատ
կե րաց նել այս սար քի աշ խա տանքն ապա
հո վող ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց նե րի ողջ շղ
թան: Հա մա կարգ չային մո դել ներն օգ նում են 
« հա վա քել» սարքն առան ձին դե տալ նե րից, 
դի նա մի կա յում վե րար տադ րել այն գոր ծըն
թաց նե րը, որոնք ըն կած են դրա գոր ծարկ
ման սկզ բուն քի հիմ քում: 

Ին տե րակ տիվ լա բո րա տոր աշ խա
տանք նե րի կի րա ռու մը լրաց նում է ֆի զի կա 
դա սըն թա ցի « փոր ձա րա րա կան» մա սը և 
զգա լի ո րեն բարձ րաց նում է դա սի ար դյու նա
վե տու թյու նը: Ընդ որում՝ ավե լի հեշտ է պար
զել գլ խա վո րը եր ևույ թի մեջ, հայտ նա բե րել 
օրի նա չա փու թյուն նե րը, բազ միցս կա տա րել 
փոր ձար կում ներ փո փոխ վող պա րա մետ րե
րով, պահ պա նել ար դյունքն ու վե րա դառ
նալ հե տա զո տու թյա նը ցան կա ցած ժա
մա նակ: Հա մա կարգ չային մո դել նե րի հետ 
աշ խա տան քը սո վո րող նե րի հա մար բա ցա

հայ տում է ճա նա չո ղա կան լայն հնա րա վո
րու թյուն ներ՝ դարձ նե լով նրանց ոչ մի այն 
դի տորդ ներ, այլև փոր ձե րի ակ տիվ մաս նա
կից ներ: 

Հա մա կարգ չային ին տե րակ տիվ լա բո
րա տոր աշ խա տանք նե րի կի րա ռու մը ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում է ավե լի 
հա սա նե լի և իրազն նո ղա կան, թույլ է տա լիս 
տե սա շարք ստեղ ծել մի շարք բարդ հաս կա
ցու թյուն նե րի հա մար: 

Ի րա կան ֆի զի կա կան օբյեկտ նե րի ցան
կա ցած փո խա րի նում դրանց էկ րա նային 
պատ կեր նե րով զար գաց նում է աշա կերտ
նե րի դի տե լու, ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե
րը հաշ վար կե լու, փոր ձեր ան ցկաց նե լու և 
տար բեր ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի կախ
վա ծու թյուն նե րը, ֆի զի կա կան սար քե րի կա
ռուց ված քը հե տա զո տե լու ու նա կու թյուն նե
րը: Սա կայն, սրա հետ մեկ տեղ, ձևա վոր վում 
են լրիվ այլ ու նա կու թյուն ներ: Նման փո խա
րի նու մը չի կա րող հա վա սա րա չափ լի նել, 
դրա հա մար ան հրա ժեշտ է ըն դու նել, որ 
կեն դա նի իրա կա նու թյան փո խա րեն հա մա
կարգ չային հա ման ման նե րի ներ մու ծու մը ոչ 
միշտ է օրի նա չափ, եր բեմն կա րե լի է կի րա
ռել վիր տո ւալ մո դել ներն իրա կան օբյեկտ նե
րի հետ մի ա սին՝ դարձ նե լով դրանց օգ տա
գոր ծու մը հա մա տեղ: Իրա կան և վիր տո ւալ 
փոր ձար կում նե րի հա մադ րու թյունն օգ նում է 
հաս նե լու դրանց էու թյան ավե լի խոր ըն կալ
մա նը [1, 2]: 

Հա մա կարգ չային մո դել նե րի կի րառ ման 
ակն հայտ առա վե լու թյուն նե րի թվին ան
հրա ժեշտ է դա սել դրանց ան վտան գու թյու
նը սար քա վո րում նե րի իրա կան կի րառ ման 
հա մե մա տու թյամբ, դրանց հետ ինք նու րույն 
աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյու նը: Այս հան
գա ման քը հաշ վի առ նե լով՝ խիստ նպա տա
կա հար մար է իրա կան փոր ձարկ ման ան
ցկա ցու մից առաջ իրա գոր ծել վիր տո ւա լը, 
որի ըն թաց քում հս տակ մշա կել փոր ձարկ
ման ան ցկաց ման ողջ ըն թաց քը: 

Մեր պրակ տի կա յում կի րա ռում ենք վիր
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տո ւալ լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի երեք 
խումբ՝

•  մո դել ներ, որոնք կի րառ վում են 
իրա կան լա բո րա տոր առա ջադ րանք նե րից 
առաջ փոր ձարկ ման ավե լի ամ բող ջա կան 
պատ կե րաց ման հա մար,

•  մո դել ներ, որոնք կի րառ վում են 
իրա կան նե րի փո խա րեն, քա նի որ իրա կան 
փոր ձար կումն ան հնա րին է դպ րո ցա կան 
դա սա սե նյա կի շր ջա նակ նե րում,

•  սե փա կան մո դել ներ, որոնք ստեղծ
ված են այն թե մա նե րի վե րա բե րյալ, որոն
ցից պատ րաս տի վիր տո ւալ աշ խա տանք ներ 
չկան: 

Օրի նակ՝ վիր տո ւալ լա բո րա տոր աշ խա
տանք ներ (1 −ին խմ բի աշ խա տանք ներ), 
որոնք ստեղծ վել են « Նոր սկա վա ռակ» 
ՓԲԸ −ի կող մից [3]՝ փոքր մար մին նե րի չա
փե րի, վա նող ու ժի չա փում և այլն (ն կար 1):

 Լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րում ընդ
գրկ ված փոր ձա րա րա կան առա ջադ րանք
նե րը օգ նում են ոչ մի այն խո րու թյամբ հաս
կա նա լու ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց նե րը, այլև 
կի րա ռե լու ստա ցած գի տե լիք նե րը պրակ տի
կա յում: 

« Ֆի զի կոն ՍՊԸ» ըն կե րու թյան 
ծրագրային ար տադ րան քում ներ կա յաց ված 
ին տե րակ տիվ մո դել նե րը [4] (2 խմ բի աշ
խա տանք ներ) սո վո րող նե րին թույլ են տա
լիս ստա նալ ֆի զի կա կան փոր ձար կում նե րի 
և եր ևույթ նե րի իրազն նո ղա կան պատ կե
րա զար դում նե րը, վեր լու ծել օրի նա չա փու
թյուն նե րը, որոնք հա ճախ դուրս են մնում 
իրա կան փոր ձար կում նե րի դի տու մից: Ին
տե րակ տիվ մո դել նե րում նա խա տես ված են 
լայն շր ջա նակ նե րում փոր ձե րի սկզբ նա կան 
պա րա մետ րե րի և պայ ման նե րի, ինչ պես 
նաև իրա վի ճակ նե րի մո դե լա վոր ման փո
փո խու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, որոնք 
իրա կան փոր ձե րի ժա մա նակ հա սա նե լի չեն: 
Օրի նակ, մագ նի սա կան դաշ տե րի ու սում նա
սի րու թյան ժա մա նակ ուղ ղա կի ան փո խա րի
նե լի է վիր տո ւալ փոր ձար կու մը, որի ըն թաց
քում աշա կերտ նե րը կա րող են դի տար կել 
մագ նի սա կան դաշ տով լից քա վոր ված մաս
նի կի ան հնա րին դեպ քե րը (ն կար 2): 

Ո րոշ աշ խա տանք ներ կա րե լի է ընդ գր կել 
իրա կան փոր ձարկ ման ան ցկա ցու մից հե տո՝ 
ար դյունք ներն ավե լի պատ կե րա վոր հա մե
մա տե լու հա մար: Օրի նակ՝ լա բո րա տոր աշ
խա տան քում, որը որո շում է մա կեր ևութային 
ձգո ղա կա նու թյան ու ժի կախ վա ծու թյու նը 
սահ մա նա փա կող եզ րագ ծի եր կա րու թյու
նից, սկզ բում փոր ձար կում ներ ենք կա տա
րում զգա յուն դի նա մո մետ րի և տար բեր եր
կա րու թյամբ մե տա ղա լա րե րի օգ նու թյամբ, 
ապա մեր աշա կերտ նե րի կող մից մշակ ված 
հա մա կարգ չային մո դե լի վրա ավե լի ման րա
մաս նո րեն ենք ու սում նա սի րում այս եր ևույ
թը և ստա նում ենք գրա ֆի կա կան կախ վա
ծու թյուն նե րը (ն կար 3): 
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Թե քու մով դա սա րան նե րում ու սում նա
սիր վող որոշ թե մա նե րից կա րե լի է ան ցկաց
նել մի քա նի վիր տո ւալ փոր ձար կում ներ (3 
խմ բի աշ խա տանք ներ): Այս պես, մա զա նո
թային եր ևույթ նե րի ավե լի խոր ըն կալ ման 
հա մար ան ցկաց վում են վիր տո ւալ լա բո
րա տոր աշ խա տանք ներ, որոնք ստեղծ վել 
են ու սուց չի և աշա կերտ նե րի կող մից՝ ըստ 
տար բեր պա րա մետ րե րից հե ղու կի բարձ
րու թյան կախ վա ծու թյան սահ ման ման: Այս 
լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րը պատ րաս տի 
ձևով չկան թվային ռե սուրս նե րի հա վա քա
դա րա նում (ն կար 4): 

Ինչ պես ցույց է տա լիս ու սում նա կան 
գոր ծըն թաց հա մա կարգ չային փոր ձարկ
ման ներ մուծ ման պրակ տի կան, առա վել 
ար դյու նա վետ հա մար վում է հա մա կարգ

չային մո դել նե րի հետ աշա կերտ նե րի այն 
աշ խա տան քը, որի ըն թաց քում վեր ջին ներս 
ու նեն աշ խա տան քային թեր թիկ ներ, որոնք 
ապա հո վում են դա սի ըն թաց քում աշա կեր
տի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան տր ված 
հե տա գի ծը: Ընդ որում՝ դա սի ըն թաց քում 
իրա կա նաց վում է աշա կեր տի հե տա զո տա
կան գոր ծու նե ու թյան մի ջան կյալ ամ փո փում 
գոր ծըն թա ցի շտկ ման նպա տա կով: Առա
ջադ րանք նե րը հաշ վարկ ված են պատ ճա
ռա հետ ևան քային կա պե րի հայտ նա բեր ման, 
ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի ֆունկ ցի ա նե րի 
կա ռուց ման, ֆի զի կա կան օրենք նե րի կի րա
ռե լի ու թյան սահ ման նե րի որոշ ման տե սան
կյու նից, ին չը թույլ է տա լիս աշա կերտ նե րի 
հետ քն նար կել ֆի զի կայի օրենք ներն ավե լի 
բարձր մա կար դա կում: 

Այս պի սով՝ ֆի զի կայի դա սե րին հա մա
կարգ չային ին տե րակ տիվ մո դել նե րի կի րառ
ման փոր ձը ցույց տվեց պա րապ մունք նե րի 
աճող ին տեն սի վու թյունն ու ակ տի վու թյու նը, 
ֆի զի կա դա սըն թա ցի ու սում նա սի րու թյան 
հե տաքրք րու թյան բարձ րա ցու մը: 

Հա մա կարգ չային փոր ձե րի կի րա ռու
մը թույլ է տա լիս ավե լի լայ նո րեն կի րա ռել 
զար գաց նող ու սուց ման ակ տիվ տեխ նո լո
գի ա նե րը՝ նա խագ ծե րի մե թո դը, պրոբ լե մա–
մո դու լային ու սու ցու մը, աշ խա տան քի ֆրոն
տալ և խմ բային մե թոդ նե րը աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րի քն նարկ ման պար տա դիր 
քննարկ մամբ և ստուգ ման և ինք նաս տուգ
ման տար բեր տե սակ նե րով: 

Մո դել նե րի հետ սո վո րող նե րի հե տա զո
տա կան աշ խա տան քը թույլ է տա լիս ստա
նալ փոր ձա րա րա կան աշ խա տան քի, ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյան, գրա ֆի կա կան 
տե ղե կատ վու թյան ըն թերց ման և ըն կալ ման 
ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն նե րը, ձևա կեր պել 
եզ րա կա ցու թյուն նե րը: 
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П РИ МЕ НЕ НИЕ ВИР ТУ АЛЬ НЫХ МУЛЬ ТИ МЕ ДИЙ НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИИ 
В ОБУ ЧЕ НИЕ ФИ ЗИ КИ

Г. МАР ТИ РО СЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся ис поль зо ва ние вир ту аль ных муль ти ме дий ных тех но ло гий в обу
че ние фи зи ки. Обос но ван но, что ис поль зо ва ние ИКТ яв ля ет ся це ле со об раз ным и эф фек
тив ным в изу че нии ес тест вен ных на ук, пос коль ку они уде ля ют боль ше вни ма ния ла бо ра тор
ной ра бо те.

APPLICATION OF VIRTUAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES TO TRAINING PHYSICS
G. MARTIROSYAN

The article deals with the use of virtual multimedia technologies in the teaching of physics. It is 
justified that the use of ICT is appropriate and effective in the study of the natural sciences, since 
they pay more attention to laboratory work.
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 ԺԵՆՅԱ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵ ՂԱՅԻՆ ԿԱԹ ՎԱԾ 
ԱԽ ՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հա տուկ կա

րիք նե րով երե խա նե րին հան րակր թա կան 
գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է որա կյալ, հաս կա նա լի և մատ չե
լի դա սա վան դում, որը և նպաս տում է աշա
կերտ նե րի ակ տի վու թյան բարձ րաց մա նը: 
Այս առու մով կար ևոր է, որ յու րա քան չյուր 
ման կա վարժ նախ ևա ռաջ հիմ նա վո րա
պես տե ղե կաց ված լի նի աշա կեր տի խնդ րի 
մա սին` առա վել պատ րաս տա կա մո րեն իր 
աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար: Հա մա
կող մա նի ո րեն տե ղե կաց ված լի նե լու պա րա
գա յում ու սու ցի չը կու նե նա հնա րա վո րու թյուն 
իրա կա նու թյունն ավե լի շո շա փե լի ըն կա լե լու, 
իր առջև դր ված խն դիր ներն առա վել սր տա
ցավ և գրա գետ լու ծե լու:

 Նե րառ ված երե խայի հետ աշ խա տե լիս 
ու սուց չի առա ջին ար ձա գան քը երե խայի 
խնդ րի ու սում նա սի րումն է թե՛ ֆի զի ո լո գի ա
կան, թե՛ հո գե բա նա կան դի տան կյուն նե րից: 
Այս տե ղից բխում է ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը:

Այս պես, ման կա կան ու ղե ղային կաթ վա
ծը մի վի ճակ է, որի ժա մա նակ խան գար
վում է մարմ նի մկան նե րի վե րահս կո ղու
թյու նը: Դա ի հայտ է գա լիս կյան քի առա ջին 
տա րի նե րին: ՄՈՒԿ −ը ոչ թե մկա նի կամ 
նյար դի հի վան դու թյուն է, այլ ու ղե ղի ան կա
րո ղու թյունն է ճիշտ վե րահս կե լու և կա ռա
վա րե լու շար ժում ներն ու կեց ված քը: Նրանք 
ու նեն դժ վա րու թյուն ներ փոքր շար ժում նե րի, 
ինչ պես, օրի նակ, գրել կամ մկ րա տով կտ րել, 
չեն կա րո ղա նում կա ռա վա րել ձեռ քե րի ոչ 
կա մային շար ժում նե րը կամ թքար տադ րու
թյու նը: Տար բե րում են շար ժո ղա կան արա տի 
ծան րու թյան 3 աս տի ճան.

1.  Թեթև − ֆի զի կա կան արա տը թույլ է 
տա լիս ազատ շարժ վել, չի առա ջաց նում 
դժվա րու թյուն սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ա
յում: Երե խան կա րող է նե րառ վել հա սա րա
կու թյուն ան նշան սահ մա նա փա կում նե րով:

2.  Մի ջին − կա թեթև օգ նու թյան կա

րիք հա րա զատ նե րի կող մից շար ժում նե րի և 
ինք նաս պա սարկ ման հար ցում:

3.  Ծանր − լի ար ժեք կախ վա ծու թյուն 
շր ջա պա տից:

Ու սուց չի հա մա կող մա նի գի տե լի քը վե
րոն շյա լի մա սին կխ թա նի մո տե ցում նե րի և 
մե թոդ նե րի ճիշտ ընտ րու թյա նը աշա կեր
տի հետ աշ խա տե լիս: Պետք է ընդ գծել այն 
կար ևոր հան գա ման քը, որ յու րա քան չյուր 
ու սու ցիչ բա ցի ԿԱՊ ԿՈՒ երե խա նե րի ֆի զի
ո լո գի ա կան խն դիր նե րից, առա վել հան գա
մա նո րեն պետք է տե ղե կաց ված լի նի նաև 
աշա կեր տի հո գե կան զար գաց ման մա սին: 

Հո գե կան զար գաց ման խան գա րում
նե րը ՄՈՒԿ −ի դեպ քում: Եթե գլ խի ախ տա
հա րու մը տե ղի է ու նե նում հղի ու թյան վաղ 
շր ջա նում, ապա երե խան ու նե նում է մտա
վոր հե տամ նա ցու թյուն: Հղի ու թյան երկ
րորդ կե սին տե ղի ու նե ցած ախ տա հար ման 
դեպ քում հո գե կան խան գա րում նե րը կրում 
են մո զաիկ, ան հա մա չափ բնույթ: Հս տակ 
փոխ կա պակց վա ծու թյուն չկա շար ժո ղա կան 
և հո գե կան խան գա րում նե րի միջև: Օրի
նակ, ծանր շար ժո ղա կան խան գա րում նե րը 
կա րող են ու ղեկց վել հո գե կան զար գաց ման 
թեթև հա պա ղու մով, իսկ թեթև շար ժո ղա
կան խան գա րում նե րը` հո գե կան գոր ծա
ռույթ նե րի կո պիտ թեր զար գաց մամբ1: Հո գե
կան խան գա րում նե րի առա ջաց ման հա մար 
մեծ դեր ու նեն գոր ծու նե ու թյան, շփ ման սահ
մա նա փա կու թյունն ու դաս տի ա րա կու թյան և 
շր ջա պա տի պայ ման նե րը:

 Հո գե կան զար գաց ման անո մա լի ա նե րը 
ՄՈՒԿ −ի դեպ քում բնու թագր վում են ճա նա
չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան, հու զա կա մային 
ոլոր տի և ան ձի խան գա րում նե րով: Հու զա
կա մային ոլոր տը ան կա յուն է, հակ ված են 
տրա մադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի, մի 

1  Аб ра мо вич− Лехт ман  Р.  Я.  Пси хо ло ги чес кая  по мощь 
де тям с це реб раль ны ми па ра ли ча ми // Ле чеб ная по мощь 
де тям с це реб раль ны ми па ра ли ча ми: Тру ды НИИ им. Г. 
И. Тур не ра. − Л., 1962, ст. 54.
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մա սը հու զա կա նո րեն գրգռ ված է, մյուս նե
րը` ար գե լակ ված, հա ճախ` լալ կան: Վար քի 
խան գա րում ներն ար տա հայտ վում են շար
ժո ղա կան ար գե լակ վա ծու թյան, ագ րե սի
այի, հա կադր վե լու մի ջո ցով: Որոշ երե խա
նե րի մոտ նկատ վում է ան տար բե րու թյուն: 
Անվստահ են, ներշնչ վող, նե ղաց կոտ, խո
ցե լի: Օրի նակ՝ առա ջին դա սա րա նում սո վո
րող Ալեք սը ձայ նե րի նկատ մամբ բա վա կա
նին զգա յուն է։ Բարձր և հրա մա յա կան տոն 
ար տա հայ տող ձայ նից, որը նույ նիսկ իրեն 
ուղղ ված չէ, երե խան կա րող է խոց վել, նրա 
մոտ մի ան գա մից նկա տե լի է տրա մադ րու
թյան ան կու մը, շատ հա ճախ նաև կա րող է 
լաց լի նել։ Այ սու հան դերձ Ալեք սը ժպ տե րես 
և դրա կան մարդ է, մի այն թե նրա նկատ
մամբ պետք է ցու ցա բե րել առա վել ու շա դիր 
և նրբան կատ վե րա բեր մունք, քա նի որ նրա 
մոտ առ կա է բա զային ան վս տա հու թյուն, նա 
դժ վա րու թյամբ է կոն տակ տի մեջ մտ նում շր
ջա պա տի հետ։ Հա ճախ դրս ևո րում է կա մա
կոր վարք։ Պետք է նշել, որ դպ րոց հա ճա խե
լու առա ջին շր ջա նում նա « պա հան ջում էր», 
որ պես զի մայ րը մշ տա պես չհե ռա նա իր տե
սա դաշ տից, այ լա պես սկ սում էր լաց լի նել։ 
Մի այն հետ ևո ղա կան և համ բե րա տար աշ
խա տան քի շնոր հիվ և հա տուկ ման կա վար
ժի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ հա սանք այն 
բա նին, որ երե խան քիչ առ քիչ ըն դու նեց մոր 
բա ցա կա յու թյու նը։ Հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 
ու սում նա սի րե լով աշա կեր տի ախ տո րոշ ման 
հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան առանձ նա հատ կու
թյուն ներն ու ստա նա լով մեզ հա մար ան հրա
ժեշտ էս քի զային պատ կե րը՝ ուղ ղորդ ված 
աշ խա տանք նե րով կա րո ղա ցանք ադապ
տաց նել նրան դա սա րա նային մի ջա վայ րում։ 
Բանն այն է, որ Ալեք սը շատ է սի րում գույ
ներ։ Այս փաս տը մեր ման կա վար ժա կան 
խմ բի աչ քից չվ րի պեց։ Ճիշտ է, նա դժ վա րու
թյամբ է դրանք տա րո րո շում, մի այն մի քա
նի գույն է հս տակ մտա պա հում, բայց դրանք 
հա մադ րե լիս նա «ա ռանձ նա կի հա ճույք է 
ստա նում»։ Ծնո ղի հետ պայ մա նա վոր վա
ծու թյամբ նրան տրա մադր վե ցին « ներ կիր 
ինքդ» ալ բոմ ներ, որով նա ար դեն առանց 
ծնո ղի պար տա դիր ներ կա յու թյան զբաղ
վում էր իր սի րե լի գոր ծով։ Քա նի որ երե
խայի բա ռա պա շա րը աղ քա տիկ է, և խոս քը 
չի հա մա պա տաս խա նում տա րի քային զար
գաց մա նը, մենք թի րա խային հա մա րե ցինք 

նաև այս խն դի րը։ Նա ար դեն կա րո ղա նում է 
իր ներ կած պատ կեր նե րից որոշ բա ներ ճա
նա չել և մտա պա հել։ Այս առու մով կար ևո
րում ենք երե խայի ճա նա չո ղու թյան խթա նու
մը, քա նի որ մտա վոր արա տի կա ռուց վածքն 
ու նի մի շարք առանձ նա հատ կու թյուն ներ. 

1. Շր ջա պա տի մա սին գի տե լիք նե րի և 
պատ կե րա ցում նե րի ան հա մա չափ պա կաս, 
որը պայ մա նա վոր ված է մե կու սաց վա ծու
թյամբ, քիչ շփում նե րով հա սա կա կից նե րի և 
մե ծա հա սակ նե րի հետ, շար ժո ղա կան խան
գա րում նե րից բխող առար կա յա կան գոր ծու
նե ու թյան դժ վա րու թյուն նե րով, զգա յա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի խան գա րում նե րով: Դժ վա
րա ցած է շո շա փո ղա կան ճա նա չու մը:

2. Մտա վոր ան բա վա րա րու թյան ան
հա մա չափ բնույթ, այ սինքն՝ որոշ մտա վոր 
գոր ծա ռույթ նե րի խան գա րում, մյուս նե րի 
զար գաց ման հա պա ղում: Բարձ րա գույն կեղ
ևային գոր ծա ռույթ նե րի ձևա վոր վա ծու թյու նը 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան խան գա
րում նե րի կար ևո րա գույն օղակն է:

3. Բնո րոշ է հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
հա պա ղում, գոր ծու նե ու թյան մի տե սա կից 
մյու սին ան ցում, ու շադ րու թյու նը բա վա րար 
կենտ րո նաց նե լու ան կա րո ղու թյուն, մե խա
նի կա կան հի շո ղու թյան փոքր ծա վալ: Երե
խա նե րի մեծ մասն ու նի ճա նա չո ղա կան ակ
տի վու թյան ցածր մա կար դակ1։ 

Ըստ մտա վոր զար գաց ման մա կար դա
կի՝ ՄՈՒԿ −ով երե խա նե րը տար բեր են, 
նրանց մի մասն ու նի նոր մալ ին տե լեկտ, մի 
մա սը` ՀԶՀ, մյուս նե րը` մտա վոր հե տամ նա
ցու թյուն: Ըստ այդմ` ՄՈՒԿ −ով երե խա նե րի 
հի շո ղու թյու նը ու նի որո շա կի առանձ նա
հատ կու թյուն ներ: Այս երե խա նե րը կա րող են 
շատ դժ վար ըն կա լել նոր ին ֆոր մա ցի ան` մի
այն եր կար կրկ նու թյուն նե րից հե տո, արագ 
մո ռա նալ ըն կա լա ծը և չկա րո ղա նալ ժա մա
նա կին կի րա ռել ձեռք բե րած կա րո ղու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րը պրակ տի կա յում2: 
Մի լե նան 4−րդ դա սա րա նում է սո վո րում։ 
Ցան կա ցած թե մա բա ցատ րե լիս նա առա
վել կամ պա կաս չա փով յու րաց նում է, կա
րո ղա նում է ինք նու րույն օրի նակ ներ կազ մել, 

1  Се ме но ва К. А., Мах му до ва Н. М. Ме ди цинс кая ре а би
ли та ция и со ци аль ная адап та ция боль ных детс ким це реб
раль ным па ра ли чом. − Таш кент, 1979, ст. 232.
2  Ма май чук И. И. Пси хо кор рек ци он ные тех но ло гии для 
де тей с проб ле ма ми в раз ви ти и. − СПб. 2006, ст. 241.
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սա կայն մտա պա հել չի կա րո ղա նում, և ամեն 
ան գամ նախ կին թե մային ան դրա դառ նա լիս 
նրան պետք է նո րից բա ցատ րել։ Որ պես օգ
նող օղակ՝ մշա կել ենք մի մե խա նիզմ՝ նրան 
հի շեց նե լու. հիմն վե լով այն փաս տի վրա, որ 
թեև չի մտա պա հում, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ 
օրի նա կը ինքն է կազ մում, թե ման հի շեց նում 
ենք հենց իր բե րած օրի նա կի մի ջո ցով։ Այս
կերպ հա ջող վում է որոշ չա փով երե խայի 
մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը օգ տա գոր ծել 
և մի քայլ առաջ գնալ։ Պետք է նշել, որ մո
տո րի կայի զար գա ցու մը ևս ան հա մե մա տե լի 
նշա նա կու թյուն ու նի երե խայի մտա վոր զար
գաց ման վրա։ Այս հան գա ման քը ևս պետք է 
ու սուց չի և հա տուկ ման կա վարժ նե րի ու
շադրու թյան կենտ րո նում լի նի՝ որ պես նե րա
ռա կան երե խայի առա ջըն թացն ապա հո վող 
կար ևոր խթան։

 Խոս քի խան գա րում ներ: ՄՈՒԿ −ի ժա
մա նակ կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում խոս
քի խան գա րում նե րը: Խոս քի խան գա րում
նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրանց 
ար տա հայտ ման աս տի ճա նը կախ ված են 
գլ խու ղե ղի ախ տա հար ման ծան րու թյու
նից և տե ղայ նա ցու մից: Խոս քի զար գաց
ման հա պա ղու մը ՄՈՒԿ −ի դեպ քում կապ
ված է շր ջա պա տի մա սին գի տե լիք նե րի և 
պատ կե րա ցում նե րի սահ մա նա փա կու թյան, 
առար կա յա կան գոր ծու նե ու թյան ան լի ար
ժե քու թյան հետ: Խոս քի զար գաց ման վրա 
ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
ծնող նե րի սխալ նե րը երե խա նե րի դաս տի
ա րա կու թյան գոր ծում: Հա ճախ ծնող նե րը 
չա փից դուրս են պաշտ պա նում երե խային, 
ձգ տում են ամեն ինչ անել նրանց փո խա
րեն, կան խա տե սում են բո լոր ցան կու թյուն
նե րը և իրա գոր ծում դրանք երե խայի որ ևէ 
ժես տի կամ հա յաց քի դեպ քում: Այդ դեպ քում 
չի ձևա վոր վում խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյուն, և երե խան զրկ վում է 
խոս քային շփ ման կար ևոր հնա րա վո րու
թյու նից: Այս հան գա ման քի վրա ցան կա լի է 
ու շադրու թյուն դարձ նել երե խայի վաղ տա
րի քից։ Որ քան շուտ գի տակ ցենք մեր քայ լե
րի լր ջու թյու նը, այն քան խն դիր նե րի ծա վա
լը կնե ղա նա։ Առաջ նա հերթ բա ցա հայ տե լով 
երե խայի պո տեն ցի ա լը՝ այն առա վե լա գույնս 
պետք է ուղ ղոր դենք խն դիր նե րի լուծ մա նը։ 

Ա շո տը ևս ու նի ՄՈՒԿ ախ տո րո շում, նա 
սո վո րում է առա ջին դա սա րա նում, ու նի 

խոս քային խան գա րում, երե խան եր բեմն 
կա րող է ագ րե սի վու թյուն դրս ևո րել հա մա
դա սա րան ցի նե րի նկատ մամբ, թեև հիմ նա
կա նում պաս սիվ է՝ կախ ված շար ժո ղա կան 
հա մա կար գի և խոս քային խան գա րում նե
րի հետ։ Ու սում նա կան պրո ցե սում նկա տե
ցինք, որ երե խան առանձ նա կի հա կում ու նի 
երաժշ տու թյան նկատ մամբ։ Երաժշ տու թյուն 
լսե լիս նա կար ծես խա ղաղ վում է, ոգ ևոր
վում, նկա տե լի է նրա ձգ տու մը՝ մի ա նա լու 
ընդ հա նուր խմ բին։ Պար բե րա կան աշ խա
տանք նե րի ար դյուն քում նա ար դեն կա րո
ղա նում է « Տա րե դարձ է այ սօր» եր գի ներ քո 
մյուս նե րի պես բարձ րաց նել ձեռ քե րը և նույ
նիսկ ար տա բե րել տա րե դարձ բա ռը։ 

Այս պի սով՝ ան դրա դառ նա լով վե րոն
շյալ օրի նակ նե րին՝ կա րող ենք փաս տել, 
որ ՄՈՒԿ −ի դեպ քում շտ կո ղա կան աշ խա
տանք նե րը պետք է լի նեն հա մա կող մա նի, 
փոխ կա պակց ված և ուղ ղորդ ված։ Հիմ նա
կան ուղ ղու թյուն նե րից են.

* բժշ կա կան օգ նու թյուն
* հո գե բա նա կան օգ նու թյուն
* ման կա վար ժա կան օգ նու թյուն
* լո գո պե դա կան օգ նու թյուն
* սո ցի ա լա կան օգ նու թյուն
* վաղ և լի ար ժեք սո ցի ա լա կան ադապ

տա ցի այի ապա հո վում
* ընդ հա նուր և մաս նա գի տա կան կր թու

թյուն1:
Շտ կո ղա կան աշ խա տանք նե րում պետք է 

ընդ գր կել նաև ծնող նե րին: Ըն տա նի քում 
դաս տի ա րա կու թյան բա րեն պաստ պայ
ման ներ ստեղ ծե լու հա մար պետք է իմա նալ 
երե խայի զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե
րը և հե ռան կար նե րը, ձևա վո րել ճիշտ ինք
նագ նա հա տա կան և ճիշտ վե րա բեր մունք 
արա տի նկատ մամբ, զար գաց նել կա մային 
որակ նե րը2: Դրա հա մար կար ևոր է երե խայի 
ընդ գր կու մը ըն տա նի քի առօ րյա կյան քի մեջ, 
որ պես զի երե խան ոչ մի այն սո վո րի ինք
նասպա սարկ ման հմ տու թյուն ներ, այլև ու նե
նա որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ, որոնց 
կա տա րու մը կար ևոր է շր ջա պա տի հա մար: 
Ար դյուն քում նրանց մեջ կձ ևա վոր վի հե
տաքրք րու թյուն աշ խա տան քի նկատ մամբ, 

1  Ма май чук И. И. Пси хо кор рек ци он ные тех но ло гии для 
де тей с проб ле ма ми в раз ви ти и. − СПб. 2006, ст. 253.
2  Ле бе дев В. Н. На ру ше ния пси хи чес ко го раз ви тия у де
тей с це реб раль ны ми па ра ли ча ми. − М., 1991, ст. 68. 
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վս տա հու թյուն սե փա կան ու ժե րի հան դեպ: 
Գերխ նամ քի հետ ևան քով երե խա նե րի մեջ 
հա ճախ առա ջա նում է պա սի վու թյուն: Ծնող
նե րի բա րի, համ բե րա տար վար քը պետք է 
զու գակց վի պա հանջ կո տու թյամբ: Այս առու
մով ծնող −ու սու ցիչ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
պար տա դիր է։ Օրի նակ՝ 4−րդ դա սա րա նում 
սո վո րող Նել լին ու նի կա մային որակ ներ, 
սի րում է հայտ նել իր կար ծի քը, թեև դան
դաղ է մտա ծում և շուտ է հոգ նում։ Սի րում է 
վառ գույ ներ, աշ խույժ, ռիթ միկ երաժշ տու
թյուն, սա կայն շատ արագ կա րող է տրա
մադ րու թյան ան կում ու նե նալ։ Աշա կեր տը 
ոգ ևոր վում է, երբ լսում է գո վես տի խոս քեր 
իր հաս ցե ին։ Մի ան գամ դա սապ րո ցե սի ըն
թաց քում երբ տր վեց տնային հանձ նա րա
րու թյուն՝ որ ևէ լրա ցու ցիչ նյութ ներ կա յաց նել 
թե մայի վե րա բե րյալ, Նել լին ևս ներ կա յաց
րեց իր նյու թը։ Կա տար ված աշ խա տան քի 
հա մար նա գո վես տի ար ժա նա ցավ, և պայ
մա նա կան մր ցույ թում Նել լի ին ճա նա չե ցինք 
հաղ թող։ Այ դու հետ ծնո ղի հետ զրույց նե րում 
պարզ վեց, որ նմա նա տիպ աշ խա տանք նե
րը նա մեծ ոգ ևո րու թյամբ ու սի րով է կա
տա րում՝ չնա յած հակ ված է ծու լա նա լու։ 
Ծնո ղի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ պայ
մա նա վոր վե ցինք լրա ցու ցիչ նյու թե րը ոչ թե 
հա մա կարգ չից տպել, այլ աշ խա տանք ներ 
տա նել այն ուղ ղու թյամբ, որ Նել լին դրանք 
ար տագրի կամ գրի ծնո ղի թե լադ րու թյամբ։ 
Իսկ դա սա րա նում ներ կա յաց նե լիս հա սանք 
այն ար դյուն քին, որ ինչ −որ հատ ված ին քը 
կար դա և ոչ թե ու սու ցի չը։ 

Ել նե լով կա մային որակ նե րից՝ Նել լին 
հիմ նա կա նում պահ պա նում է վար քի նոր մե
րը, հաղ թա հա րում է հո գե բա նա կան բար
դույթ նե րը։ Թեև ըն կա լում նե րը զար գա ցած 
են, այ դու հան դերձ ու շադ րու թյու նը թույլ է։

 Պետք է նշել, որ ոչ բո լոր երե խա ներն են 
ու նակ հաղ թա հա րել բար դույթ նե րը, և այս 
ուղ ղու թյամբ փոր ձը ցույց է տվել, որ նպաս
տա վոր է պար բե րա կան հե քի ա թա թե րա պի
ան1։

 Հե քի ա թի օգ նու թյամբ ըն թեր ցո ղը կամ 
լսո ղը հան դի պում է ինքն իրեն, բա ցա հայ
տում է իր դեռ չբա ցա հայտ ված գաղտ նի 
կող մե րը: Մաս նա գետ նե րը հե քի ա թի մի ջո
ցով կա րող են բա ցա հայ տել լուրջ խն դիր
1  Ле бе дев В. Н. На ру ше ния пси хи чес ко го раз ви тия у де
тей с це реб раль ны ми па ра ли ча ми. − М., 1991, ст. 71.

ներ: Բո լոր երե խա ներն էլ ու նեն իրենց սի
րե լի հե քի աթ նե րը, և այդ ընտ րու թյու նը հենց 
այն պես չէ: Երե խան սի րում է այն հե քի ա թը, 
որում հե քի ա թի հե րո սը վար վում է այն պես, 
ինչ պես ին քը կվար վեր: Ծնո ղը, պար զե լով 
երե խայի սի րե լի հե քի ա թը, կա րող է ավե լի 
ճիշտ հաս կա նալ իր երե խային:

 Հե քի ա թի ազ դե ցու թյան տակ դուրս են 
գա լիս ան հա տի պոռթ կում նե րը, ար տա հայ
տում նե րը այն քան ճիշտ են լի նում, որ ինչ իրեն 
խան գա րում է, չի թող նում հան գիստ ապ րի, 
դուրս է բե րում:  Հե քի ա թա թե րա պի այի մի 
մա սը կա րող է լի նել հե քի ա թի անա վար տու
թյու նը այն առու մով, որ այն լրաց նի ին քը՝ 
երե խան։ Հայտն վե լով իր սի րե լի հե քի ա թի 
մի ջա վայ րում՝ աշա կեր տը ինքն է որո շում 
դրա ավար տը՝ ստա նա լով մեծ բա վա կա նու
թյուն ար ված աշ խա տան քից։ Այս մե թո դը 
առա վել ար դյու նա վետ է ագ րե սիվ դրս ևո
րում ներ ոնե ցող երե խա նե րի հա մար։ 

«Ե րե խան երե խային» սկզ բուն քով աշ
խա տան քի մե թոդ ներ։ Երե խա նե րը, որ պես 
կա նոն, ավե լի հան դուր ժող են հաշ ման դա
մու թյան նկատ մամբ, քան իրենց ու սու ցիչ
ներն ու ծնող նե րը: «Ե րե խան երե խային» 
սկզ բուն քով մո տե ցու մը շատ ար դյու նա
վետ մի ջոց է երե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը 
հա մախմ բե լու հա մար2: Երե խա նե րը շատ 
ակ տիվ են լի նում իրենց հա մայն քում հաշ
ման դա մու թյան նկատ մամբ բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քը հաղ թա հա րե լու հա մար՝ 
հայտ նա բե րե լով դպ րո ցից դուրս մնա ցած 
երե խա նե րին, օգ նե լով հա տուկ կա րիք նե րով 
երե խա նե րին հաս նե լու դպ րոց, դա սե րի ըն
թաց քում գրա ռում ներ անե լով նե րա ռա կան 
երե խա նե րի հա մար, ու սու ցա նե լով հա տուկ 
կա րիք նե րով երե խա նե րին տա նը: Օրի նակ՝ 
Նել լի ին ծնող նե րը դպ րոց են հասց նում սայ
լա կի մի ջո ցով։ Առա վո տյան դա սըն կեր նե
րը հեր թա պա հում են դպ րո ցի մուտ քի մոտ՝ 
Նել լի ին դա սա րան հասց նե լու, պա յու սա կը 
տա նե լու, օգ նե լու նպա տա կով։ Դա սա րա
նում ֆի զի կա կան տվյալ նե րով ամե նաու
ժեղ տղա նե րից մե կը՝ Մկր տի չը, դա սա մի
ջոց նե րին մո տե նում է Նել լի ին և հարց նում, 
թե ին չի կա րիք ու նի, ճա շա րա նից ինչ կա

2  Аб ра мо вич− Лехт ман  Р.  Я.  Пси хо ло ги чес кая  по мощь 
де тям с це реб раль ны ми па ра ли ча ми // Ле чеб ная по мощь 
де тям с це реб раль ны ми па ра ли ча ми: Тру ды НИИ им. Г. 
И. Тур не ра. − Л., 1962, ст. 42.
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րող է բե րել նրա հա մար և այլն։ Դա սըն կեր
նե րի պատ րաս տա կա մու թյունն ու սր տա
ցա վու թյու նը զգա լի դեր ու նեն՝ մեղ մե լու և 
կր ճա տե լու ԿԱՊ ԿՈՒ երե խա նե րի բա րո յա
հո գե բա նա կան խն դիր նե րը։ Կար ևոր է այն 
հան գա ման քը, որ ցան կա ցած աշա կեր տի 
ճիշտ մո տե ցու մը դառ նում է մշա կույթ ամ
բողջ դա սա րա նի հա մար։ Նել լին դառ նում է 
ան հան դուր ժող, երբ դա սա րա նում աղմ կում 
են, և բո լո րը առանց բա ցա ռու թյան պատ
րաս տա կա մո րեն պահ պա նում են լռու թյուն՝ 
ան սա լով ու սուց չի հոր դոր նե րին և սր տակ
ցե լով իրենց դա սըն կե րու հուն։ Ու սուց չի 
Ճիշտ շփու մը և հաս կա նա լի հա ղոր դակ
ցու մը շատ կար ևոր են ինչ պես ու սուց ման 
և դա սա վանդ ման, այն պես էլ երե խա նե րի 
մի մյանց հետ հա րա բեր վե լու ըն թաց քում: Ու
սու ցիչ նե րը պետք է ջա նան՝

*ս տեղ ծել մի մյանց փո խօգ նու թյան և հա
մե րաշ խու թյան մթ նո լորտ,

* խո սել պարզ, հաս կա նա լի լեզ վով, 
հետևո ղա կան խոս քով,

*ի մա նալ ոչ վեր բալ շփ ման հնարք նե րը, 
ժես տե րի լե զուն, կռա հել դեմ քի ար տա հայ
տու թյուն նե րը և այլն,

*օգ տա գոր ծել շփ ման ող ջույ նի և խրա
խու սա կան, այլ ոչ թե վե րահս կո ղա կան 
հնարք ներ,

*ճ կուն լի նել շփ ման եղա նակ ներն օգ տա

գոր ծե լիս, օգ նել նրանց, ով չի կա րող օգտ
վել խո սակ ցա կան լեզ վից, լսել նրանց, ում 
մայ րե նի լե զուն տար բեր վում է ու սուց ման 
լեզ վից,

*շփ ման ժա մա նակ կա նո նա վոր դա դար
ներ տալ՝ կենտ րո նա նա լու և ու շադ րու թյան 
ոչ մեծ լար վա ծու թյուն ստեղ ծե լու հա մար

* հետ ևել, որ բո լոր երե խա նե րը կա րո ղա
նան նոր մալ տես նել և լսել։

 
Այս պի սով՝ կար ևո րում ենք նաև հա տուկ 

կա րիք նե րով երե խա նե րի, երի տա սար դու
թյան և մե ծա հա սակ նե րի ներգ րա վու մը 
քա ղա քա կա նու թյան և գործ նա կան հանձ
նա րա րա կան նե րի մշակ ման պրո ցե սում: 
Անհ րա ժեշտ է գոր ծի դնել հա տուկ կա րիք նե
րով երե խա նե րի և երի տա սարդ մարդ կանց 
ոչ մեծ խմ բեր և օգ նել նրանց՝ ար տա հայ
տե լու իրենց գե րա կա յու թյուն ներն ու պա
հանջ մունք նե րը. սա դե պի երե խան կողմ
նո րոշ ված ու երե խա նե րի առօ րյա կյան քում 
առա վել օգ տա կար կր թու թյան ստեղծ ման 
ճա նա պար հին առա ջին քայլն է: Նրանց 
մաս նակ ցու թյու նը հա ճախ կա րող է նե րա
ռա կան մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման արա գա
ցու ցիչ ծա ռայել: Հաշ ման դա մու թյան հար ցե
րում նրանց գի տե լիք ներն ու իրա զե կու թյու նը 
պետք է հար գել բո լոր մա կար դակ նե րում:
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О СО БЕН НОС ТИ РА БО ТЫ С ДЕТЬ МИ С ДИ АГ НО ЗОМ ДЦП
Ж. ОГАН НИ СЯН

ДЦП это не бо лезнь мыш цы или нер ва, а нес по соб ность моз га конт ро ли ро вать и конт
ро ли ро вать дви же ния и по зи ци и. По ве ден чес кие расст ройст ва вы ра жа ют ся пос редст вом 
дви га тель но го тор мо же ни я, аг рес си и, конт рас та. Комп лекс ная под го тов ка пе да го ги чес кой 
груп пы мо жет дос тичь ощу ти мых ре зуль та тов.

SPECIALITIES OF THE WORK WITH CHILDREN DIAGNOSED BY INFATILE CERE-
BRAL PARALYSIS

J. HOVHANNISYAN

IPC (infantile cerebral paralysis) is not the disease of muscle or nerve but is the unability to 
control properly and to control movements and state. Behavoural disorders are expressed by 
motoric inhibition, aggression and contrast. Complex preparation of the pedagogical group may 
obtain tangible results.
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RITA MANUKYAN 
KNARIK DILAKYAN 

OBJECTIVES OF INTERACTIVE LEARNING-TEACHING 
INTRODUCTION
Education can be described as an act that 

has an influence on the formation of mental 
and physical ability of an individual. 

Teaching methods can best be defined as 
the types of principles and methods used for 
instruction. There are many types of teach
ing methods, depending on what information 
or skill the teacher is trying to convey. Class 
participation, demonstration, recitation, and 
memorization are some of the teaching meth
ods being used. When a teacher is deciding 
on their method, they need to be flexible and 
willing to adjust their style according to their 
students. Student success in the classroom is 
largely based on effective teaching methods.

Diversity in Teaching in the Classroom
For effective teaching to take place, a good 

method must be adopted by a teacher. A teach
er has many options when choosing a style by 
which to teach. The teacher may write lesson 
plans of their own, borrow plans from other 
teachers, or search online or within books for 
lesson plans. When deciding what teaching 
method to use, a teacher needs to consider 
students’ background knowledge, environ
ment, and learning goals. Teachers often use 
techniques which cater to multiple learning 
styles to help students retain information and 
strengthen understanding.

IDENTIFICATION OF INTERACTIVE LEARN
ING TEACHING

The basic idea of interactive teaching is that 
students must be active. Interactive teaching 
takes into account that learners have experi
ence and knowledge that they bring to each sit
uation. Instead of just adding more knowledge 
to that, teachers use the students’ knowledge 
to assist in learning more. Instead of just giving 
the information to the students, teachers en
courage them to come up with ideas on how it 
connects to their own world, thus constructing 
their own meaning of the material.

• Internacive teaching is not something 
new, it is part of each teacher’s activity in class 
when asking questions, checking homework or 
having group tasks and discussions.

Even the most brilliant lecture of a teach
er can not have its expected results and be 
diguested by students’ brain and for it there 
are certain reasons such as, They may,

• not to understand the key theme of 
the subject that brings to failour of overall per
cepation of the lecture

• not having complete information of 
prior discussions and lectures brings to chain 
cut and complete misunderstanding of current 
lecture 

• lack of motivation to upgrade knowl
edge base by getting involved in the discussed 
team and going deep to all arguments concern
ing later.

The conculsion is that without interacting 
with students there is no single chance to fig
ure out what is in their brain and how effective 
was the teaching process, and it is necessary to 
put accent on 3 reasons that make interactive 
teaching essential

1 Summative aspect – questioning the su
dents to have an idea what part of your given 
information reached to students’ brain..

2 Formative – with the help of questions 
and arguments to make the students to come 
by themselves to the understanding of the main 
concept of the discussed subject 

3 Motivation – It is very important factor in 
getting the maximum knowledge and informa
tion and the teacher having interactive lecture 
involves students in the process and makes 
them speak and be part of teaching. 

OBJECTIVES OF INTERACTIVE LEARNING 
TEACHING

We have chosen this case study as it sum
marizes the work of a group of teachers who 
spent time looking at the potential of whole 
class interactive teaching. They discovered that 
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when good quality responses and questioning 
skills are incorporated into a teacher’s inter
active teaching repertoire, then there can be 
many benefits for pupil learning. These teach
ers made five key findings about what works 
and what is useful in this area.

A group of key stage 3 teachers from the 
Manchester area became interested in the high 
levels of mathematical attainment, whole class 
teaching, levels of classroom discussion and 
pupils’ willingness to discuss their mistakes or 
difficulties in classrooms in Hungary .

How did the teachers test and refine differ
ent strategies?

Some teacher exchange visits to Hungary 
took place to exchange ideas. Following this a 
group of interested teachers from five schools 
met every half term at the Manchester Metro
politan University to explore whole class inter
active teaching.

The group used video to record lessons. 
These recordings were analyzed and theories 
were refined before returning to the class
room. Other research and development strate
gies used were reading, classroom observation 
and peer discussion. Effectiveness was judged 
on the basis of pupil achievement and on their 
ability to justify conjectures articulately.

What were found to be the most effective 
strategies?

The teachers came to five key conclusions 
about the practice and potential of interactive 
whole class teaching.

1. Whole class interactive teaching encour
aged a culture of working publicly with pupils’ 
beliefs and difficulties.

The schools involved adopted the idea of 
encouraging pupils to regularly come to the 
front and demonstrate their mathematics to 
the rest of the class, especially at the beginning 
of lessons. Pupils’ sensitivities to this exposure 
became an issue for the group. An important 
and helpful distinction was therefore made be
tween the pupils as individuals and their math
ematics. This proved liberating for the pupils. 
This way of working encouraged a culture of 
cooperation and mutual support – pupils be
came increasingly willing to expose and explain 
their ideas and difficulties.

2. Whole class interactive teaching necessi

tated an indepth focus on a small number of 
significant problems.

The teachers found that pupils needed to 
have sustained engagement with a small num
ber of problems where indepth discussion was 
essential, in order for whole class teaching to 
be effective. Pupils’ partial understandings, 
beliefs, feelings, instincts and misconceptions 
needed to be explored. Tasks for pupils needed 
to be seen as problematic and worthwhile and 
the mathematics needed to be not obviously 
embedded in the task. Teachers found greatest 
success when they focused on concepts and is
sues and not simply on techniques for solving 
problems. Pupils needed to be allowed to fall 
into traps. False generalizations were found to 
be useful to help pupils to come to recognize 
the correct generalization.

3. Whole class interactive teaching focused 
on key ideas and misconceptions.

Early on the teachers agreed that their 
stances towards mathematics, pupils’ beliefs 
and conceptions needed to change, especially 
by replacing exercises as a means to develop 
pupil understanding. Examples of strategies 
which worked included; gaining greater aware
ness of pupils’ beliefs and misconceptions; a 
raised awareness of the teachers’ own tenden
cy to jump in to correct pupils and explain away 
difficulties; designing problems which allowed 
pupils access to key mathematical ideas.

4. Whole class interactive teaching promot
ed high levels of articulation in pupils of all 
abilities.

The teachers found to their surprise that 
pupils in lower ability groups could be encour
aged to discuss their mathematics openly. Suc
cessful strategies included:

• valuing pupil contributions without 
judgment

• recognizing when to facilitate discus
sion and when to intervene

• developing high level questioning and 
prompting skills

• insisting on the use of correct mathe
matical language where appropriate.

5. Whole class interactive teaching required 
a significant shift in the teacher’s role

It became apparent to the group that lesson 
preparation had to change. Teachers needed to:
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• be able to respond to what they had 
heard, not with a predetermined script

• recognize that pupils’ misconceptions 
needed to be challenged

• develop a repertoire of additional 
questioning skills

• increase their repertoire of activities 
for each and every topic.

These five findings distilled the learning of 
this group of teachers over a long term proj
ect. They can be used provide the scaffolding 
for other teachers who wish to enhance their 
interactive whole class teaching.

TECHINQUES OF INTERACTIVE LEARNING 
TEACHING

Interactive technique are essential for quick 
checking how students mastered the class. It 
helps students not to be only listeners and get 
bored missing part of the lecture but be in
volved in it and be more attentive and more 
motivated. 

1 Picture prompt Visual teaching is always 
making students be more interested in the 
lesson and the main method that can be used 
here to show the the picture and not give an 
answer but make students express themselves 
and have the themselves to have the answer to 
the question. 

2 Empty Outlines at the end of the lesson 
to give the outline of the given lecture and ask 
the students to complete it. 

3. Think Break – this is part of problem 
solving process when you give a question and 
then give a short break that allows students to 
think over it. 

4. Hankd Held Response – by creating cards 
for example for false and correct answers to 
make students be part of the lecture by show
ing correct or wrong card for statements of the 
lecturer. 

5. Make them guess – before the lecture 

starts to prepare questions that will make the 
student outline the subject 

6. One minute papers – giving students pa
pers and asking to write either key statements 
of the lecture or to figure out main questions 
that will describe the topic of the day. This will 
help to understand how much the students 
were involved in the lesson.

CONCLUSION
By using interactive teaching, it is easy to 

see how much the students know. It also allows 
the teacher to understand how the students’ 
individual thought processes are working with 
the information they are learning. This allows 
for more useful planning for future lessons 
on similar topics. The students gain by learn
ing facts within a bigger picture, which makes 
it easier to remember. Interactive learning is 
motivating, due to the use of peer groups and 
positive interactions between the students and 
teacher.

When planning interactive learning situa
tions, it is important to keep the environment 
and time constraints in mind. Too many tasks 
should not be planned at one time because it 
can lead to frustration for both the student and 
teacher. The student will be more concerned 
about getting the tasks done than about learn
ing, and the teacher will be too busy keeping 
the task going to participate in the process. 
Small groups are going to lead to some noise, 
so these activities should be reserved for times 
and places where others will not be disturbed.

Interactive teaching with new methods is 
an essential strategy in our schools. It makes 
lessons more effective: it gives the teacher 
possibility to use different tactics for passing 
knowledge it makes the process of gaining 
knowledge and it makes the whole process of 
the lesson very active keeping all the pupils in
volved in the process of studying.
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ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Ռ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Ք. ԴԻԼԱՔՅԱՆ

Ինտերակտիվ ուսուցումը նոր մեթոդներով կարևոր ռազմավարություն է մեր 
դպրոցներում: 

Այն դասերը ավելի արդյունավետ է դարձնում, ուսուցչին հնարավորություն է տալիս 
տարբեր մեթոդներ օգտագործելու գիտելիք հաղորդելու համար: 

Ինտերակտիվ ուսուցումը ակտիվացնում է ամբողջ դասապրոցեսը` աշակերտներին 
ուսուցման պրոցեսում ընդգրկելով: Այս ուսուցմամբ ավելի հեշտ է ստուգել աշակերտների 
իմացության մակարդակը: Այն հնարավորություն է տալիս ուսուցչին պարզելու, թե ինչպես 
են աշակերտները իրենց անհատական մտածողությունը օգտագործում նոր մատուցվող 
նյութը ընկալելու համար:

Ինտերակտիվ ուսուցումը պլանավորելիս պետք է հաշվի առնել ժամանակի սահմանափակ 
լինելը: Առաջադրանքները շատ չպետք է լինեն,  որպեսզի աշակերտները չմտահոգվեն 
միայն այն կատարելու համար, այլև կենտրոնանան սովորելու վրա: 

 ЦЕ ЛИ ИН ТЕ РАК ТИВ НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ 
Р. МА НУ КЯН, К. ДИ ЛА КЯН

 Ин те рак тив ное обу че ние но вы ми ме то да ми име ет важ ное ст ра те ги чес кое зна че ние в на
ших шко лах. В ре зуль та те это го обу че ния уро ки ста но вят ся бо лее ка чест вен ны ми и дос туп
ны ми, и поз во ля ют учи те лю раз ны ми ме то да ми до вес ти зна ние до уче ни ков.

Ин те рак тив ное обу че ние ак ти ви зи ру ет про цесс уро ка, в ко то ром уче ни ки ста но вят ся ак
тив ны ми участ ни ка ми. С по мощ ью это го обу че ния лег че про ве рить уро вень зна ний уче ни
ков, и ис поль зо вать их ин ди ви ду аль ное мыш ле ние в про цес се восп ри я тия но во го уро ка.

П ри пла ни ро ва нии ин те рак тив но го обу че ние обя за тель но на до учи ты вать ог ра ни че ность 
вре ме ни. Ко ли чест во за да ний не долж но быть на сы щен ным, что бы уче ни ки скон цент ри ро
ва лись не столь ко на их вы пол не ни и, сколь ко на их обу че ни и. 
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 ԳՈ ՀԱՐ ԶԱ ՔԱՐՅԱՆ

ԱՂՅՈՒ ՍԱ ԿԱՅԻՆ ԲԱԶ ՄԱ ՊԱՏ ԿՈՒՄ ԵՎ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒՄ
 Պար զա բա նում եմ բազ մա պատկ ման և բա ժան ման գոր ծո ղու թյուն նե րի կոնկ րետ իմաս

տը: Այ նու հետև առա ջար կում եմ խն դիր միև նույն գու մա րե լի նե րի գու մա րը գտ նե լու վե րա
բե րյալ: 

Ե րեք տու փե րից յու րա քան չյու րում կա 6 մա տիտ: Ըն դա մե նը քա նի՞ մա տիտ կա տու փում: 
Լու ծե լով նմա նա տիպ խն դիր ներ (օ րի նակ ներ)՝ սո վո րող նե րը տես նում են, որ կա միև նույն 
գու մա րե լի նե րով գու մար ներ և հաշ վե լով գու մա րե լի նե րի թի վը՝ կա րե լի է այն փո խա րի նել մի 
նոր գոր ծո ղու թյամբ, որը կոչ վում է բազ մա պատ կում:

II դա սա րա նում միև նույն գու մա րե լի նե րի գու մա րը փո խա րի նում են ար տադ րյա լով: 
6+6+6+6+6=30 6 • 5=30
4+4+4+4+4=20 4 • 5=20
Գ րու թյան երկ րորդ ձևը (6 • 5=30 կամ 4 • 5=20) երե խա նե րին պար զա բա նում եմ, որ 

բազ մա պատկ ման գոր ծո ղու թյա նը մաս նակ ցող ան դամ նե րը կոչ վում են ար տադ րիչ ներ, իսկ 
ստաց ված ար դյուն քը` ար տադ րյալ: I ար տադ րի չը  հա վա սար գու մա րե լի նե րից որ ևէ մեկն է, 
իսկ II ար տադ րի չը ցույց է տա լիս, թե այդ հա վա սար գու մա րե լին քա նի ան գամ է կրկն վում: 
Ցույց եմ տա լիս, որ բազ մա պատ կու մը նշա նակ վում է մեկ կե տով: 

Երբ երե խա նե րը ծա նո թա նում են բազ մա պատկ ման գոր ծո ղու թյա նը, դրա նշա նին, 
գրու թյան ձևին, յու րաց նում են ար տադ րիչ նե րի դե րը: Առա ջար կում եմ երե խա նե րին լու ծել 
հետ ևյալ խն դի րը. Աղ ջի կը դրոշ մա նի շեր փակց րեց ստ վա րա տետ րի 4 էջի վրա, յու րա քան
չյուր էջին՝ 5 դրոշ մա նիշ: Ըն դա մե նը քա նի՞ դրոշ մա նիշ փակց րեց աղ ջի կը: Պատ կե րում ներ 
կա տա րե լով` գրում են լու ծու մը. 5+5+5+5=20: 

Ի՞նչ կա րե լի է ասել այս գու մա րի գու մա րե լի նե րի մա սին (դ րանք նույնն են): Քա նի՞սն են  
(4): Այս տեղ 4 ան գամ վերց րել են 5 −ա կան:

 Բա ցատ րում եմ երե խա նե րին, եթե գու մա րե լի նե րը նույնն են, ապա գու մա րը կա րե լի է 
այլ կերպ գրել` 5 • 4=20 

Այս գրա ռու մը կար դում ենք այս պես` 5 −ը վերց րած 4 ան գամ, ստաց վում է 20:
Կրկ նել եմ տա լիս երե խա նե րին: Այս գրա ռու մը կա րե լի է այլ կերպ կար դալ` 5 −ը բազ մա

պատ կած չոր սով, ստաց վում է 20: Նո րից կրկ նել եմ տա լիս երե խա նե րին: Պար զա բա նում 
եմ երե խա նե րին, որ մենք կա տա րե ցինք բազ մա պատկ ման գոր ծո ղու թյուն: Այս պի սով` նույն 
գու մա րե լի նե րի գու մա րը կոչ վում է բազ մա պատ կում: Այ նու հետև գրա տախ տա կին գրում եմ 
մի քա նի օրի նակ ներ գու մարն ար տադ րյա լով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ` 

1. 7+7+7=7 • 3
2. 3+3+3+3+3=3 • 5
3. 2+2+2+2=2 • 4
Գ րա տախ տա կին գրում եմ հետ ևյալ օրի նակ նե րը և պա հան ջում փո խա րի նել այն:
1. 5+5+4+5=?
2. 6+6+6=
3. 3+3+2+3+5=? 
Ե րե խա նե րը պար զա բա նում են, որ I և III օրի նակ նե րը հնա րա վոր չէ փո խա րի նել ար

տադ րյա լով, որով հետև գու մա րե լի նե րը նույ նը չեն: 
Արդյոք միշտ հնա րա վո՞ր է գու մար ման օրի նա կը փո խա րի նել բազ մա պատկ ման օրի նա

կով (ոչ միշտ): Ի՞նչ դեպ քում է դա հնա րա վոր (ե րբ գու մա րե լի նե րը նույնն են):
 Հա մոզ վե լով, որ երե խա նե րը կա րող են կողմ նո րոշ վել, թե որ դեպ քում է հնա րա վոր գու

մա րու մը փո խա րի նել բազ մա պատ կու մով, աշ խա տում եմ պար զա բա նել ար տադ րյա լը գտ
նե լու I հաշ վե ե ղա նա կը` բազ մա պատ կու մը փո խա րի նե լով հա վա սար գու մա րե լի նե րի:

Օր.՝ 2 • 3=2+2+2=6
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Ն ման օրի նակ նե րով ամ րապն դե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է ծա նո թաց նել միև նույն գու մա
րե լի նե րի խմ բա վոր ման հնա րին (ա ռանց այն ան վա նե լու): 

Օ րի նակ`
2+2+2+2+2+2+2+2=10+2+2+2=16
4+4+4+4+4+4=20+4=24
5+5+5+5=10+10=20
 Բազ մա պատկ ման իմաս տի իմա ցու թյան և դրա հետ կապ ված հաշ վե ե ղա նա կի ամ

րապնդ ման նպա տա կով առա ջար կում եմ հետ ևյալ վար ժու թյուն նե րը` 
1. Ըստ տր ված նկար նե րի՝ կազ մե՛ք գու մար ման օրի նակ ներ:

2. Ըստ 4+3 և 4 • 3 օրի նակ նե րի՝ կա տա րե ցե՛ք նկար ներ: Հա մե մա տե՛ք և լու ծե՛ք օրի նակ
նե րը: 

3. Բազ մա պատկ ման օրի նակ նե րը փո խա րի նեք գու մար ման օրի նակ նե րով և լու ծեք. 7 • 
4, 1 • 5, 10 • 6, 15 • 4:

4. Խն դի րը սկզ բում լու ծե՛ք գու մար մամբ, այ նու հետև լու ծու մը գրեք բազ մա պատկ մամբ. 
« Չորս տու փե րից յու րա քան չյու րում կա 7 մա տիտ: 

Ըն դա մե նը քա նի՞ մա տիտ կա տու փե րում»:
5.  Հա մե մա տե՛ք ար տա հայ տու թյուն ներն ու աստ ղա նի շե րի փո խա րեն դրեք «>», «<» կամ 

«=» նշան նե րը.
13 • 3 * 14 • 2 5+5+5 * 5 • 2
3 • 4 * 2 • 4  4 • 7+4 * 4 • 9 
6. Օգտ վե լով I օրի նա կից, գտե՛ք II օրի նա կի ար դյուն քը:
2 • 7=14 2 • 10=20 7 • 4=28 5 • 8=40
2 • 8= 2 • 9= 8 • 4= 6 • 8=
 Պար զա բա նե լով  առա ջադ րանք նե րը, այ նու հետև պար զա բա նում եմ ար տադ րյա լը գու

մա րի փո խա րի նե լու այն դեպ քը, երբ ար տադ րիչ նե րից մե կը մյուս ար տադ րյա լում նույնն է, 
իսկ մյու սը են թարկ ված է փո փո խու թյան: 

Օ րի նակ`2 • 3=2+2+2=6
  2×4=2+2+2+2=6+2=8 
Այս սկզ բուն քը օգ տա գոր ծե լով՝ դուրս ենք բե րում 2 −ի աղյու սա կը.
2 • 2=4 2+2=4
2 • 3=6 2+2+2=6
2 • 4=8 2+2+2+2=8
2 • 5=10 2+2+2+2+2=10
2 • 6=12 2+2+2+2+2+2=10+2=12
2 • 7=14 2+2+2+2+2+2+2=10+4=14
2 • 8=16 2+2+2+2+2+2+2+2=10+6=16
2 • 9=18 2+2+2+2+2+2+2+2+2=10+8=18 
Ար դյուն քը հաշ վե լիս միշտ երե խա նե րը պետք է օգտ վեն իրենց իմա ցած հաշ վե ե ղա նա

կից1:
2 • 2=2+2=4
2 • 3= 2+2+2=4+2=6
2 • 4=2+2+2+2=6+2=8 
Իսկ երբ 2 • 5 −ից ավել է, ապա միշտ ավե լա ցու մը կա տար վում է 10 −ի վրա:
2 • 6=2+2+2+2+2+2=10+2=12
2 −ի աղյու սա կը սեր տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ընդ գր կել վար ժո ղա կան բնույ թի վար ժու

թյուն ներ՝ դրանք առա ջադ րե լով հե տաքրք րա շարժ ձևով: Օրի նակ` ֆիզ կուլտ. հրա պա րա կում 

1  Մ.  Ա.  Բանտովա,  Գ.  Վ.  Բելտյուկովա,  Ա.  Մ.  Պոլևշչիկովա,  Տարրական  դասարաններում  մաթեմատիկայի 
դասավանդման մեթոդիկա, էջ 115−117:
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խա ղում են 7 երե խա ներ: Հաշ վել քա նի ոտ քեր, քա նի ձեռ քեր, քա նի աչ քեր և քա նի ականջ
ներ ու նեն երե խա նե րը:

 Բազ մա պատկ ման մի ջո ցով երե խա նե րին պար զա բա նում եմ, թե ինչ պես կա րե լի է մի 
քա նի են թա բազ մու թյուն նե րից ստա նալ մեկ բազ մու թյուն: Սա կայն ան հրա ժեշտ է, որ երե
խա նե րը կա րո ղա նան տր ված բազ մու թյու նը վե րա ծել մի քա նի են թա բազ մու թյուն նե րի: Իսկ 
այդ կա րե լի է իրա կա նաց նել  բա ժան ման մի ջո ցով: Բա ժան ման կոնկ րետ իմաս տը պար
զա բա նե լու հա մար աշա կերտ նե րին առա ջադ րում եմ ըստ բո վան դա կու թյան և ըստ հա վա
սար մա սե րի բա ժա նե լու վե րա բե րյալ պարզ խն դիր ներ՝ պա հան ջե լով տր ված բազ մու թյու նը 
բա ժա նել պա հանջ ված քա նա կի են թա բազ մու թյուն նե րի: Օրի նակ` 8:4  քա նոր դը գտ նե լու 
հա մար պետք է պա հան ջել աշա կերտ նե րից 8 շր ջա նա կը քա նի՞ 4 −ա կան խմ բեր կլի նեն կամ 
8 շր ջա նա կը 4 հա վա սար մա սի բա ժա նե լու դեպ քում յու րա քան չյուր մա սում քա նի՞ շր ջա նակ 
կլի նի: Բա ժան ման գոր ծո ղու թյան իմաս տը և նրա հաշ վե ե ղա նա կը ամ րապն դե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է մեծ թվով խն դիր նե րի և օրի նակ նե րի լու ծումն իրա կա նաց նել կոնկ րետ առար
կա նե րի հետ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով: Բազ մա պատկ ման և բա ժան ման հաշ վե ե ղա
նակ նե րը տա լիս են հնա րա վո րու թյուն իմա նա լու նրանց բա ղադ րիչ նե րի ան վա նում նե րը:

 Բազ մա պատ կում −ար տադ րիչ, ար տադ րիչ, ար տադ րյալ:
 Բա ժա նում− բա ժա նե լի, բա ժա նա րար, քա նորդ: Ամ րապն դե լու նպա տա կով լու ծում եմ 

բազ մա թիվ օրի նակ ներ: 
Օր.` 1.  4 • 3,   4 −ը առա ջին ար տադ րիչն է, 3 −ը` երկ րորդ: Գտ նել ար տադ րյա լը:
       2.  20:5, 20 −ը բա ժա նե լին է, 5 −ը`  բա ժա նա րա րը: Գտ նել քա նոր դը:
I  օրի նա կը 4 և 3 թվե րի ար տադ րյալն է, իսկ  II −ը` 20 և 5 թվե րի քա նոր դը: Որից հե տո 

պար զա բա նում եմ բազ մա պատկ ման տե ղա փո խա կան հատ կու թյու նը: Երե խա նե րը գծում 
են ուղ ղան կյուն և այդ ուղ ղան կյու նը բա ժա նում քա ռա կու սի նե րի: 

Ա ռա ջար կում եմ եր կու եղա նա կով իմա նալ, թե ընդ հա մե նը քա նի քա ռա կու սի ստաց վեց 
(4 • 3=12, 3 • 4=12): Հա մե մա տե լով ստաց ված օրի նակ նե րը՝ սո վո րող նե րը նկա տում են, որ 
ար տադ րիչ նե րը նույնն են, մի այն տե ղերն են փոխ ված, ար տադ րյալ նե րը հա վա սար են: Մի 
քա նի հա ման ման վար ժու թյուն ներ կա տա րե լուց հե տո աշա կերտ նե րը ձևա կեր պում են այս 
հատ կու թյու նը. «Ար տադ րիչ նե րի տե ղե րը փո խե լիս ար տադ րյա լը չի փոխ վում»:

 Բազ մա պատկ ման տե ղա փո խա կան հատ կու թյու նը ամ րապն դե լու նպա տա կով առա ջար
կում եմ այս պի սի վար ժու թյուն.

1. Օգտ վե լով առա ջին օրի նա կից՝ լու ծե՛ք երկ րոր դը.
7 • 6=42 6 • 7= 
2. Աստ ղա նի շե րի փո խա րեն դրե՛ք «>»,  «<» կամ «=» նշա նը.
3 • 6 * 6 • 3 
3. Աստ ղա նի շե րի փո խա րեն դրե՛ք գոր ծո ղու թյան բաց թողն ված նշա նը.
7 • 2=2 * 7
4. Լ րաց րե՛ք բաց թողն ված թի վը.
2 • 9=9 • □
Օգտ վե լով տե ղա փո խա կան հատ կու թյու նից՝ ար տադ րյա լը կա րե լի է հաշ վել գու մար ման 

մի ջո ցով, երբ երկ րորդ ար տադ րի չը փոքր է 3 • 7=7 • 3,  7 • 3 հաշ վե լը ավե լի հեշտ է, որով
հետև 3 հատ 7 −ե րի գու մար է: 

Ե րե խա նե րի հա մար պար զա բա նում եմ բազ մա պատկ ման և բա ժան ման գոր ծո ղու թյուն
նե րի բա ղադ րիչ նե րի և ար դյունք նե րի միջև եղած կա պը: Աշա կերտ նե րը կազ մում են 5 • 
3=15 օրի նա կը: Ասե՛ք առա ջին ար տադ րի չը (5): Ան վա նե՛ք ար տադ րյա լը (15): Օգտ վե լով այդ 
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թվե րից՝ կազ մե՛ք բա ժան ման եր կու օրի նակ ներ:
5 • 3=15
15:3=5
15:5=3
 Բա ժան ման օրի նակ նե րը հա մե մա տե՛ք բազ մա պատկ ման օրի նակ նե րի հետ: Ինչ պե՞ս 

ստաց վեց երկ րորդ ար տադ րի չը` 3 −ը (15 −ը բա ժա նե ցինք առա ջին ար տադ րի չի` 5 −ի վրա): 
Ինչ պե՞ս ստաց վեց առա ջին ար տադ րի չը` 5 −ը (15 ար տադ րյա լը բա ժա նե ցինք երկ րորդ ար
տադ րի չի` 3 −ի վրա):

Ս տաց ված կա պը ամ րապն դե լու նպա տա կով առա ջար կում եմ, որ լու ծեն հետ ևյալ օրի
նակ նե րը.

1.  Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ պես կա րե լի է լու ծել երկ րորդ և եր րորդ վար ծու թյուն նե րը` օգտ վե
լով առա ջի նից.

6 • 3=18 18:6= 18:3=
2.  Լու ծե՛ք բա ժան ման վար ժու թյուն նե րը`օգտ վե լով բազ մա պատկ ման վար ժու թյուն նե րից.
5 • 8=40 3 • 9=27 10 • 5=50 8 • 7=56
40:5= 27:9= 50:10= 56:7=
3.  Բազ մա պատկ ման յու րա քան չյուր օրի նա կի հա մար կազ մե՛ք բա ժան ման եր կու օրի նակ.
5 • 4 7 • 3 10 • 4 12 • 2 
Ա շա կերտ նե րը գու մար ման մի ջո ցով հաշ ված ար տադ րյա լը բա ժա նում են ար տադ րիչ նե

րից մե կի վրա:
4.  Լու ծե՛ք օրի նակ նե րը.
3 • 5 5 • 3 15:3 15:5
7 • 2 2 • 7 14:7 14:2
6 • 4 4 • 6 24:6 24:2
5. 9, 2, 18 թվե րով կազ մե՛ք եր կու օրի նակ՝ բազ մա պատկ ման, եր կու օրի նակ բա ժան ման 

վե րա բե րյալ:
6.  Լու ծե՛ք 7 • X=27, X • 4=12 հա վա սա րում նե րը: Նշ ված օրի նակ նե րի լու ծում նե րը ցույց են 

տա լիս ար տադ րյա լի և ար տադ րիչ նե րի կա պը, որի հի ման վրա աշա կերտ նե րը 2 −ով բազ մա
պատկ ման աղյու սա կից գրում են բա ժան ման հա մա պա տաս խան դեպ քե րի ար դյունք նե րը:

2 • 2=4 4:2=2 6:3=2
2 • 3=6 6:2=3 8:4=2
2 • 4=8 8:2=4 
Ո րից հե տո պար զա բա նում եմ բա ժան ման այն դեպ քը, երբ բա ժա նե լին հա վա սար է բա

ժա նա րա րին:
Օր.` 3:3=1 4:4=1 6:6=1 1:1=1 
Իսկ երբ բա ժա նա րա րը հա վա սար է մե կի, ապա քա նոր դը հա վա սար վում է բա ժա նե լի ին: 

Օր.` 5:1=5 3:1=3 
Այս պի սով`ա ղյու սա կային բազ մա պատ կումն ու բա ժա նու մը ու սում նա սիր վում են հա մա

տեղ, այ սինքն` բազ մա պատկ ման յու րա քան չյուր դեպ քից ստաց վում է բա ժան ման հա մա
պա տաս խան դեպ քե րը:

4 • 5=20 20:5=4 20:4=5 
Ո րի հա մար հիմք է ծա ռա յում բազ մա պատկ ման գոր ծո ղու թյան բա ղադ րիչ նե րի և ար

դյունք նե րի միջև կա պե րի մա սին երե խա նե րի գի տե լիք նե րը: Հիմք ըն դու նե լով եր կու սի, երե
քի բազ մա պատկ ման աղյու սա կի իմա ցու թյու նը՝ փոր ձում եմ կազ մել 4 −ի բազ մա պատկ ման 
աղյու սա կը և բա ժա նու մը կա տա րել չոր սի վրա:

 Բա ցում եմ գրա տախ տա կին նա խօ րոք գր ված չոր սի բազ մա պատկ ման աղյու սա կը (4 • 
4, 4 • 6, 4 • 9) և առա ջար կում այն ար տագ րել տետ րում: Երե խա նե րից պա հան ջում եմ կար
դալ առա ջին ար տադ րյա լը (4 −ը բազ մա պատ կած 4 −ով): 

Այդ թվի ար տադ րյա լը պատ կե րաց րե՛ք՝ օգ տա գոր ծե լով վան դա կա վոր քա ռա կու սին: 
(Ա շա կերտ նե րը ցույց են տա լիս քա ռա կու սի նե րի 4  շարք`յու րա քան չյու րում 4 −ա կան քա ռա
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կու սի): Հաշ վե՛ք այդ ար տադ րյա լը (16): Ինչ պե՞ս հաշ վե ցիք (4+4+4+4=16): Այդ գու մա րը գրե՛ք 
բազ մա պատկ ման աղյու սա կի ներք ևում: (Կա տա րում են): Իսկ ինչ քա՞ն կս տաց վի, եթե չոր սը 
բազ մա պատ կենք 4 −ով (16): Գրե՛ք բազ մա պատկ ման աղյու սա կում: Օգտ վե լով 4 • 4=16, 4 • 
5՝ կլի նի 16+4=20, որից հե տո պա հան ջում եմ, որ երե խա նե րը լրաց նեն 4 −ի բազ մա պատկ
ման աղյու սա կը:

4+4+4+4=16
4+4+4+4+4=20
4+4+4+4+4+4=24
4+4+4+4+4+4+4=28
4+4+4+4+4+4+4+4=32
4+4+4+4+4+4+4+4+4=36
 Պա հան ջում եմ տետ րում գրել բազ մա պատկ ման և բա ժան ման հետ ևյալ սյու նակ նե րը:
4 • 4=16  16:4=4
4 • 5=20 5 • 4=20 20:4=5 20:5=4
4 • 6=24 6 • 4=24 24:4=6 24:6=4
4 • 7=28 7 • 4=28 28:4=7 28:7=4
4 • 8=32 8 • 4=32 32:4=8 32:8=4
4 • 9=36 9 • 4=36 36:4=9 36:9=4
Գ րա ռու մը կա տա րե լուց հե տո պա հան ջում եմ ծած կել տետ րե րը և ջն ջել գրա տախ տա կի 

վրա կա տա րած բո լոր գրա ռում նե րը: Այ նու հետև սկ սում ենք կրկ նել 4 −ի բազ մա պատկ ման 
և բա ժան ման աղյու սակ նե րը: Ամ րապն դե լու նպա տա կով գրա տախ տա կի մոտ եմ կան չում 4 
երե խայի, որոն ցից  յու րա քան չյու րը մեկ օրի նակ է գրում:

I աշա կերտ: 4 −ը բազմ. 6 −ով, կս տաց վի 24:
II աշա կերտ: 6 −ը բազմ. 4 −ով, կս տաց վի 24:
III աշա կերտ: 24 բաժ. 4 −ի, կս տաց վի 6:
IV աշա կերտ: 24 բաժ. 6 −ի, կս տաց վի 4:
Ն ման ձևով կրկ նում ենք բո լոր դեպ քե րը: Օգտ վե լով հա ման ման եղա նա կից՝ աշա կերտ

նե րի մի ջո ցով սկ սում ենք նոր դեպ քե րի գրան ցում, որի ժա մա նակ աշա կերտ նե րը մեծ ինք
նու րույ նու թյուն են ցու ցա բե րում`դ րանք կազ մե լու գոր ծում: Նրանք արագ են նկա տում, որ 
ըստ միև նույն առա ջին ար տադ րի չի՝ յու րա քան չյուր բազ մա պատկ ման աղյու սա կում առա
ջի նը վերց վում է նույն ար տադ րիչ նե րով դեպ քը, որ յու րա քան չյուր հա ջորդ օրի նա կում 1 −ով 
մեծ է երկ րորդ ար տադ րի չը (2 • 3, 2 • 4): Այդ ամե նը աշա կերտ նե րին օգ նում է, որ նրանք 
հենց իրենք կազ մեն հա ջորդ օրի նա կը և լու ծեն այն: 

Այ նու հետև աշա կերտ ներն իրենք կազ մում են այն աղյու սա կը, որը պետք է ան գիր հի շեն, 
և մի ա ժա մա նակ նրանք հս տակ գի տեն, թե ին չու են ընդ գծ ված մի այն այն դեպ քե րը, որ տեղ 
ար տադ րիչ նե րը նույնն են, իսկ մյուս դեպ քե րը չկան:

2 • 2=4
3 • 2=6 3 • 3=9
4 • 2=8 4 • 3=12 4 • 4=16
5 • 2=10 5 • 3=15 5 • 4=20 5 • 5=25
6 • 2=12 6 • 3=18 6 • 4=24 6 • 5=30 6 • 6=36
7 • 2=14 7 • 3=21 7 • 4=28 7 • 5=35 7 • 6=42 7 • 7=49
8 • 2=16 8 • 3=24 8 • 4=32 8 • 5=40 8 • 6=48 8 • 7=56 8 • 8=64
9 • 2=18 9 • 3=27 9 • 4=36 9 • 5=45 9 • 6=54 9 • 7=63 9 • 8=72 9 • 9=81 

Ա շա կերտ ներն ան գիր են անում մի այն բազ մա պատկ ման աղյու սակ նե րը, իսկ բա ժան
մա նը`  սո վո րողն ինքն արագ պետք է կա րո ղա նա գտ նել` օգտ վե լով բազ մա պատկ ման 
աղյու սա կից: Բազ մա պատկ ման աղյու սա կը սո վո րեց նե լուց հե տո ան դրա դառ նում եմ թվի 
բազ մա պատ կու մը զրոյով և բա ժա նու մը զրոյի վրա դեպ քե րին: Նախ պար զա բա նում եմ 
զրոն բազ մա պատ կած ցան կա ցած թվով դեպ քը:
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0 • 2=0+0=0
0 • 3=0+0+0=0 
Ա շա կերտ նե րը նկա տում են, որ զրոն ցան կա ցած թվով բազ մա պատ կե լիս միշտ ար

տադրյա լը զրո է: Իսկ եթե ցան կա ցած թիվ է բազ մա պատկ վում զրոյով, ապա չի կա րե լի 
լու ծել գու մա րու մով, ար տադ րիչ նե րի տե ղե րը փո խել նույն պես չի կա րե լի, որով հետև դա 
թվե րի նոր բնա գա վառ է, որի հա մար բազ մա պատկ ման տե ղա փո խա կան հատ կու թյու նը չի 
պար զա բան վում: Երկ րորդ դեպ քը լու ծե լիս մի այն բա վա րար վում ենք հետ ևյա լով, որ ցան
կա ցած թիվ զրոյով բազ մա պատ կե լիս ար տադ րյա լը միշտ զրո է:

Զ րոն ցան կա ցած թվի վրա կա րե լի է բա ժա նել՝ օգտ վե լով բա ժան ման բա ղադ րիչ նե րի 
և ար դյուն քի միջև եղած կա պի սկզ բուն քից: Դա նշա նա կում է 0−ն բա ժա նել 6 −ի պետք է 
գտնել մի թիվ, որ բազ մա պատ կե լով 6 −ով՝ ստաց վի 0: Դա հենց զրոն է, որ 0 • 6=0, ուրեմն` 
0:6=0: Բազ մա թիվ օրի նակ նե րի լու ծու մով եզ րա կաց նում ենք, որ զրոն ցան կա ցած թվի վրա 
բա ժա նե լիս միշտ քա նոր դը ստաց վում է զրո: Մի ա ժա մա նակ աշա կերտ նե րին բա ցատ րում 
եմ, որ զրոյի վրա չի կա րե լի բա ժա նել: Օրի նակ` 5 −ը զրոյի վրա հնա րա վոր չէ բա ժա նել, քա
նի որ չկա մի այն պի սի թիվ, որ բազ մա պատ կենք զրոյով, ստաց վի 5:

 Այս պես եմ երե խա նե րին սո վո րեց նում հա վա սար գու մա րե լի նե րի գու մա րը գտ նե լու գոր
ծո ղու թյու նը (բազ մա պատ կում) և ցան կա ցած մե ծու թյուն հա վա սար մա սե րի վե րա ծե լու գոր
ծո ղու թյու նը (բա ժա նում):

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Մ. Ա. Բան տո վա, Գ. Վ. Բել տյու կո վան, Ն. Գ. Կա զանս կին, Տ. Ս. Նա զա րո վան Տար րա կան դա սա

րան նե րում մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման մե թո դի կա, Եր., 1985:

THE TABLE OF MULTIPLICATION AND DIVISION
G. ZAKARYAN

This is the way I teach children to find the sum of equal items rule (multiplication) and the rule 
of division  of any quantity into equal parts (division).

ТАБ ЛИ ЦА УМ НА ЖЕ НИЯ И ДЕ ЛЕ НИ Я
Г. ЗА КА РЯН

 Та ким вот об ра зом я учу де тей как най ти сум му рав ных сла га е мых (ум но же ни е) и пра виль
но де ле ния лю бой ве ли чи ны на рав ные час ти (дем ни е).
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 

ԲԱ ՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱ ՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒՂ ՂԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 7−ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ 

Ձ ևա բա նու թյան ու սու ցու մը կար ևոր նշա
նա կու թյուն ու նի ոչ մի այն գրա կան հայե րե
նի կա ռուց ված քի հիմ նա վոր տի րա պետ ման, 
խոս քի մա սե րի և դրանց քե րա կա նա կան 
կար գե րի ու ար տա հայտ ման մի ջոց նե րի 
ճա նաչ ման, այլև մտա ծո ղու թյան զար գաց
ման գոր ծում: Տի րա պե տե լով տար բեր խոս
քի մա սե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին` 
հղկ վում ու կա տա րե լա գործ վում են աշա
կերտ նե րի ուղ ղագ րա կան, ուղ ղա խո սա կան 
հմ տու թյուն նե րը, հարս տա նում է նրանց բա
ռա պա շա րը, զար գա նում են խոսք կա ռու ցե
լու կա րո ղու թյուն նե րը [2, էջ 4]: 

Այդ իսկ պատ ճա ռով ու սուց չից պա հանջ
վում է մա տուց վող նյու թը ներ կա յաց նել 
մատ չե լի, ուղ ղագ րու թյա նը վե րա բե րող մա
սե րը՝ տե սա նե լի և հաս կա նա լի: Ուղ ղագ րու
թյան՝ իբրև լեզ վա բա նու թյան մի բաժ նի, խն
դիր նե րից է մե ծա տա ռե րի գոր ծա ծու թյու նը: 

Ա շա կերտ նե րի գրա վոր աշ խա տանք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կա տար
ված սխալ նե րի ստ վար մա սը վե րա բե րում է 
հա տուկ անուն նե րի ուղ ղագ րու թյա նը: Բայց 

հա տուկ և հա սա րակ անուն նե րի ու սու ցու մը 
կար ևոր է ոչ մի այն այս, այլև աշա կերտ նե
րի ուղ ղագ րա կան հմ տու թյուն նե րի և խոս քի, 
ճա նա չո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց
ման հա մար: 

Երբ «հա տուկ անուն» հաս կա ցու թյու նը 
աշա կերտ նե րի կող մից յու րաց վում է ինչ պես 
տե սա կա նո րեն, այն պես էլ գործ նա կա նո
րեն, կա րե լի է ու սու ցա նել հա տուկ անուն նե
րի տե սակ ներն ըստ կազ մու թյան և նրանց 
ուղ ղագ րու թյու նը:

 Հա տուկ անուն նե րի կազ մու թյու նը բա
ցատ րե լիս ասել, որ ի տար բե րու թյուն բա
ռե րի կազ մու թյան, որը որշ վում է ար մատ −
ա ծանց հա րա բե րու թյամբ, հա տուկ ան վան 
կազ մու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա 
բա ղադ րիչ նե րի քա նա կով: Եթե հա տուկ 
անունն ու նի մեկ բա ղադ րիչ, պարզ է, 
իսկ մե կից ավե լի ի դեպ քում` բա ղադ րյալ 
[4, էջ 18]:

Գ ծել հետ ևյալ գծա պատ կե րը` նշե լով հա
մա պա տաս խան օրի նակ նե րը.

 Բա ղադ րյալ հա տուկ անուն նե րի մա սին 
խո սե լիս ան հրա ժեշ տա բար ան դրա դառ
նալ ան ձնա նուն նե րին` նշե լով, թե որոնք են 
դրանք: 

Ա ռանձ նաց նել անուն −ազ գա նուն, 
անուն− մա կա նուն, կեղ ծա նուն, տոհ մա նուն: 
Բնա կա նա բար, աշա կերտ նե րը շատ լավ 
գի տեն անուն −ազ գա նու նը, և բա ցատ րե լու 
հարկ չկա: Շփո թու թյու նը հիմ նա կա նում հա
ջորդ նե րի մեջ է: 

Ա նուն− մա կա նուն: Բա ցատ րել բա ռի կազ
մու թյու նը` մակ (վ րա) + անուն, տր վում է ան
ձին նշե լու հա մար նրա բնա վո րու թյան, ար
տա քի նի, գոր ծու նե ու թյան որ ևէ նկա տե լի գիծ: 

Օ րի նակ` Դա վիթ Ան հաղթ, Աշոտ Եր
կաթ, Առյուծ Մհեր, Ձե նով Օհան և այլն: 
Բա ցատրում եմ յու րա քան չյուր մա կան վան 
իմաս տը: 

Օ րի նակ ներ բե րում են նաև աշա կերտ նե
րը և բա ցատ րում:
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Ն շել, որ մա կա նուն նե րը կա րող են կազմ
ված լի նել նաև տե ղա նուն նե րից, ինչ պես` 
Գրի գոր Նա րե կա ցի, Վար դան Այ գեկ ցի, 
Մով սես Խո րե նա ցի և այլն:

 Կեղ ծա նուն նե րը հնա րո վի (կեղծ) անուն
ներ կամ ազ գա նուն ներ են, որ, տար բեր 
պատ ճառ նե րից ել նե լով, ընտ րում են մշա
կույ թի կամ այլ ոլոր տի գոր ծիչ ներ: Օրի նակ` 
Սա յաթ− Նո վա, Հով հան նես Շի րազ, Նաի րի 
Զա րյան և այլն:

 Տոհ մա նուն նե րը որ ևէ տոհ մի, գեր
դաս տա նի, դի նաս տի այի անուն ներն են 
(ը նդ հան րա կան իմաստ ու նե ցող), ինչ պես` 

Ար տա շե սյան ներ, Մա մի կո նյան ներ, Բագ
րա տու նի ներ և այլն:

 Դա սա րա նում կա տա րում են դա սագր քի 
հա մա պա տաս խան առա ջադ րանք նե րը և 
նմա նա տիպ հանձ նա րա րու թյուն` տա նը:

 Բա ղադ րյալ հա տուկ անուն նե րի ուղ
ղագրու թյու նը բա ցատ րե լիս նշել, որ դրանք 
ու նեն գրու թյան եր կու ձև. 1. երբ բո լոր բա
ղադ րիչ ներն են սկս վում մե ծա տա ռով. 2. 
երբ մե ծա տա ռով է սկս վում մի այն առա ջին 
բա ռը [4, էջ 19]:

Գ ծա պատ կե րը ներ կա յաց նել գրա տախ
տա կին.

 Դա սագր քի յու րա քան չյուր կետ ըն թեր
ցե լով և բա ցատ րե լով` աշա կերտ նե րի օգ նու
թյամբ լրաց նել գծա պատ կե րը: 

Այս թե ման ու սու ցա նե լիս ու շադ րու թյուն 
դարձ նել եր կու կար ևոր պա հե րի. կան բա
ղադ րյալ աշ հար հագ րա կան անուն ներ, 
որոնք նաև հան դես են գա լիս որ պես պե

տու թյուն նե րի պաշ տո նա կան անուն ներ: Այդ 
դեպ քում, որ պես պե տու թյան պաշ տո նա կան 
ան վա նում՝ բո լոր բա ղադ րիչ ներն սկս վում 
են մե ծա տա ռով, իսկ որ պես աշ խար հագ րա
կան անուն` մե ծա տա ռով է սկս վում մի այն 
առա ջին բա ղադ րի չը: Օրի նակ`

 Հանձ նա րա րել գծել տետ րում, իսկ շար քը 
ավե լաց նել տա նը:

 Հա ջորդ կար ևոր պա հը. սո վո րա բար 
«պե տու թյուն», «թա գա վո րու թյուն», «իշ խա

նու թյուն» բա ռե րը գր վում են փոք րա տա ռով, 
սա կայն ու նենք պե տու թյուն նե րի պաշ տո նա
կան անուն ներ, որ տեղ այդ բա ռե րը սկս վում 
են մե ծա տա ռով: Օրի նակ`
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 Կա րե լի է ան դրա դառ նալ նաև զու
գաձևու թյուն նե րին, ինչ պես, օրի նակ, 

Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս // Ամե նայն 
Հայոց Կա թո ղի կոս

 Խան դութ խա նում // Խան դութ Խա նում
 Խոր վի րապ // Խոր Վի րապ
 Մայր աթոռ // Մայթ Աթոռ
Մ խի թար սպա րա պետ // Մխի թար Սպա

րա պետ
 Բա ղադ րյալ հա տուկ անուն նե րի ուղ

ղագրու թյու նը բա վա կան դժ վար յու րաց վող 
թե մա է, ուս տի դրա ու սու ցու մը չպետք է 
սահ մա նա փակ վի մեկ կամ եր կու դա սա ժա
մով. այն շա րու նա կա կան բնույթ պի տի կրի, 
և ան հրա ժեշտ է միշտ պա հել ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում: Հանձ նա րար ված տնային և 
դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րը պետք է 

նպաս տեն ուղ ղագ րու թյան ամ րապնդ մա նը: 
Պետք է կա տա րել ոչ մի այն դա սագր քում 
ընդ գրկ ված առա ջադ րանք նե րը, այլև լրա
ցու ցիչ հանձ նա րա րու թյուն նե րի, բա ռային 
թե լադ րու թյուն նե րի, գրույթ նե րի, բա ռա րա
նային աշ խա տան քի օգ նու թյամբ ամ րապն
դել: Ոչ մի այն հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան, 
այլ նաև պատ մու թյան, հա սա րա կա գի տու
թյան, աշ խար հագ րու թյան և այլ առար կա
նե րի ու սուց ման ըն թաց քում ու սու ցիչ նե րը 
պետք է հե տա մուտ լի նեն աշա կերտ նե րի 
կող մից հա տուկ անուն նե րի ուղ ղագ րու թյան 
վե րա բե րյալ ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի ամ
րապնդ մանն ու ուղ ղագ րա կան գի տե լիք նե
րի զար գաց մա նը` ապա հո վե լով նաև մի ջա
ռար կա յա կան կա պը:
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О БУ ЧЕ НИЕ ПРА ВО ПИ СА НИЯ СОБСТ ВЕН НЫХ СЛОЖ НЫХ СУ ЩЕСТ ВИ ТЕЛЬ НЫХ 
В VII КЛАС СЕ 

А. ХА ЧАТ РЯН 

В стат ье предс тав лен мой опыт обу че ния пра во пи са нию слож ных собст вен ных имен. 
П ри да ла боль шое зна че ние дос туп нос ти те мы, ко то рая спо собст ву ет бо лее лег ко му по ни

ма нию и ус во е нию ма те ри а ла. 
Боль шое мес то от ве ла об ъяс не нию пра во пи са ния пос редст вом срав не ний, пра виль но му 

вы бо ру при ме ров, срав ни тель ным схе мам. 

THE TEACHING OF SPELLING OF COMPOUND PROPER NOUNS IN 7 GRADE
A. KHACHATRYAN

The article represents my experience of teaching the spelling of compound proper names. A 
great attention is imparted to availability of the subject which promotes understanding and assim
ilation of the material more easily. 

A considerable place was given to explanation of the spelling by means of comparisons, right 
choice of examples and comparative patterns. 

Key words: simple proper names, compound proper names, nickname, alias, geographic 
names, the first component integrate components. 
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 ՄԱ ՐԻ ԱՄ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

ՄԻ Ա ԿԱԶՄ ՆԱ ԽԱ ԴԱ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 
ՉԱ ՐԵՆ ՑԻ ՊՈԵՄ ՆԵ ՐԻ ՕԳ ՆՈՒԹՅԱՄԲ

« Չա րենցն ապ րեց լի ու հա րուստ, բայց 
ծանր ու դժ վա րին մի կյանք, որն այ սօր, իր 
իսկ բա ռե րով ասած, « լե գենդ» է դար ձել։ 
Այդ « լե գեն դը» նա ստեղ ծեց օր առ օր՝ ժա
մա նա կի ու իրա կա նու թյան մեջ, գրա կան 
ու հան րային մի ջա վայ րում ի հայտ բե րե լով 
ու հաս տա տե լով իր ան կրկ նե լի ինք նու թյու
նը՝ որ պես հա զա րա մյակ նե րի խոր քից եկող 
ժո ղովր դի հոգ ևոր ու մարմ նա վոր սեր մից 
ծնված մի առանձ նա հա տուկ գո յու թյուն»1։

 Չա րեն ցի պոե զի ան ինք նա տիպ է, վիթ
խա րի՝ իր հզոր հայ րե նա սի րա կան պա
թո սով։ Բա ռե րը կուռ են, մաք րա մա քուր, 
հե ղա փո խա կան, ան հա տակ, խո ր փի լի սո
փա յու թյամբ հա գե ցած, սա կայն մեր խնդ րո 
առար կան Չա րեն ցի պոե զի այի բա ռա պա
շա րը չէ, այլ շա րա հյու սա կան մի ջոց նե րի 
ընտ րու թյան ու կի րա ռու թյան հարցն է։ Շա
րա հյու սա կան մի ջոց նե րի ընտ րու թյու նը ևս 
պայ մա նա վոր ված է հե ղի նա կի լեզ վամ տա
ծո ղու թյամբ, նրա ոճա կան ան հա տա կա նու
թյամբ։ 

Որ քան էլ լե զուն հա սա րա կա կան, ընդ
հան րա կան եր ևույթ լի նի, յու րա քան չյուր ան
հատ օգտ վում է լեզ վից ինք նա տիպ ձևով։ 
Իսկ թե ան հա տը գրող է, ապա փոր ձում է 
ան հա տա կա նաց նել լե զուն, ստեղ ծել բա
ռե րի իր աշ խար հը և հաս տատ վել գրա կան 
ան դաս տա նում իր ան հա տա կան ոճով։

« Լեզ վի խն դի րը ամե նից առաջ ոճի խն
դիր է, և չի կա րե լի այն քն նել առանց նկա տի 
առ նե լու տվյալ եր կի ոճը, նրա ուղ ղու թյու
նը։ Որ ևէ եր կի լե զու քն նե լիս ամե նից առաջ 
պետք է նկա տի ու նե նալ, թե ինչ պի սի եր կի 
հետ գործ ու նենք։ Այդ հան գա ման քը կա
րող է շատ ան հաս կա նա լի բա ներ հաս կա
նա լի դարձ նել…»2,— հու շում է Չա րեն ցը։

 Հատ կա պես տա րաբ նույթ է գե ղար վես
տա կան ոճի շա րա հյու սա կան կա ռուց ված քը։ 
Քա նի որ գե ղար վես տա կան ոճը կա ռուց ված
քային քե րա կա նա կան առու մով ընդ հան րա

1  Դ. Գասպարյան, Ողբերգական Չարենցը, Եր., 1990, էջ 3։
2  «Գրական թերթ», 1934, № 16:

կան բնույթ ու նի, ուս տի այս տեղ կա րող են 
գոր ծա ծա կան լի նել նաև գոր ծա ռա կան մյուս 
ոճե րը բնո րո շող շա րա հյու սա կան կա ռույց
ներ, իսկ ամե նից առաջ և հիմ նա կա նում՝ 
խո սակ ցա կան ոճի շա րա հյու սա կան իրո ղու
թյուն ներ (թե րի, զեղչ ված ան դամ նե րով մի
ա կազմ նա խա դա սու թյուն ներ, առանց ստո
րոգ ման հն չե րան գային ավարտ վա ծու թյուն 
ու նե ցող ան դեմ նա խա դա սու թյուն ներ, շր ջուն 
շա րա դա սու թյուն և այլն)։ Պոեմ նե րում կան 
երկ խո սու թյուն ներ, որոնք ավե լի մտեր միկ, 
կեն դա նի են դարձ նում խոս քը, ուս տի և հա
ճախ գոր ծա ծա կան են հար ցա կան բնույ թի 
նա խա դա սու թյուն նե րը, որոնց պա տաս խա նը 
հիմ նա կա նում զեղչ ված ան դամ նե րով նա խա
դա սու թյունն է կամ բառ− նա խա դա սու թյու նը։

 Մեր ու սում նա սի րու թյան թե ման մի
ա կազմ նա խա դա սու թյուն նե րի կի րա ռու
թյունն է Չա րեն ցի պոեմ նե րում։ Չա րեն ցի 
պոեմ նե րը հե ղեղ ված են մի ա կազմ նա խա
դա սու թյուն նե րի տար բեր տե սակ նե րի վար
պետ կի րա ռու թյամբ, և դրանք նրա խոս քում 
օժտ ված են ոճային ար տա հայտ չա կան բազ
մա զան հնա րա վո րու թյուն նե րով։

 Նախ բնու թագ րենք մի ա կազմ նա խա դա
սու թյուն նե րը։ Մի ա կազմ են այն նա խա դա
սու թյուն նե րը, որոնք կա՛մ չու նեն ոչ են թա կա, 
ոչ ստո րո գյալ, կա՛մ ու նեն մի այն ստո րո գյալ, 
և որոնց բա ցա կա ան դամ նե րը վե րա կանգ նել 
հնա րա վոր չէ. դրանք չեն են թադր վում։ 

Մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն ներն էլ 
իրենց հեր թին բա ժան վում են երեք խմ բի՝ 
անեն թա կա, ան դեմ (բա յա կան ան դեմ և ան
վա նա կան ան դեմ) և բառ− նա խա դա սու թյուն
ներ։ 

Վե րոն շյալ նա խա դա սու թյուն նե րը հե ղի
նա կի՝ Չա րեն ցի խոս քում մեծ կշիռ ու նեն, և 
դա պա տա հա կան չէ։ Չէ՞ որ մի ա կազմ նա խա
դա սու թյուն նե րը նպաս տում են հե ղի նա կային 
նպա տա կադ րում նե րի իրա կա նաց մա նը, հե
ղի նա կը դրան ցով ստեղ ծում է մի ջա վայր և 
կա տա րում առան ձին կեր պար նե րի ան հա
տա կա նա ցում։ 
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Ա նեն թա կա է այն մի ա կազմ նա խա դա
սու թյու նը, որի գե րա դաս ան դա մը դի մա վոր 
բայ է, այ սինքն՝ ստո րո գյալ, որը, սա կայն, 
են թա կա չու նի և չի կա րող ու նե նալ։ Այս պի
սի նա խա դա սու թյուն նե րը ար տա հայ տում են 
ա) ստո րո գյա լի դեմ քի անո րո շու թյուն, բ) ընդ
հան րա կան դա տո ղու թյուն, գ) բնու թյան եր
ևույթ նե րին վե րա բե րող եղե լու թյուն։ 

Ա նո րոշ անեն թա կա նա խա դա սու թյուն նե
րի (ո րոնք անեն թա կա նա խա դա սու թյուն նե
րի մի տե սակ են) ստո րո գյալն ար տա հայտ
վում է բայի հոգ նա կի եր րորդ դեմ քով և բո լոր 
եղա նակ նե րով, ժա մա նակ նե րով, բա ցի հրա
մա յա կա նից։ 

Հա ճախ անեն թա կա նա խա դա սու թյուն
նե րը ձևա վո րում են բա նաս տեղ ծի սեղմ ու 
հա մա ռոտ խոս քը։ 

« Դան թե ա կան առաս պել» պոե մում 
« մե ռյալ» քա ղա քի, խա թար ված երա զի, ազ
գային սահմռ կե ցու ցիչ ող բեր գու թյան նկա
րագր ման հա մար հե ղի նա կը կի րա ռել է անո
րոշ անեն թա կա նա խա դա սու թյուն ներ։

● ….Ե րբ ուր վագծ վեց հեռ վում մի լեռ, 
− Ասա ցին, որ գյուղն այն տեղ կլի նի….1 

(ԴԱ) 
● ….Ու մնաց այն տեղ։ Ես ան ցա առաջ։ 

Նրան եր ևի ձի ով կբե րեն….2 (ԴԱ)
● ….Բայց չէ՞ որ այս տեղ ապ րել են ան

հույս, Եվ չեն էլ լսել քնք շու թյան մա սին….3 
(ԴԱ)

« Պատ մու թյան քա ռու ղի նե րով» պոե մում 
կի րառ ված անեն թա կա նա խա դա սու թյու նը 
բխում է պոե մի ներ քին իմաս տից։

● ….Որ պես ան միտ զրույց մեզ պատ մել են 
մի օր Նախ նի նե րի մա սին մեր փա ռա պանծ4։

«Երգ ժո ղովր դի մա սին» պոե մի հիմ նա
կան գա ղա փա րը ամ փոփ վում է հետ ևյալ 
անո րոշ անեն թա կա նա խա դա սու թյուն նե րի 
մեջ։

● Ոչ մի հա րուստ չմ նա թող աշ խար հի 
երե սին։ 

Էս պես ասին ու հս կա բա նակ նե րով ահա
վոր

 Ճա կատ նե րից տուն դար ձան նրանք մի 
օր մի ա սին, 

1  Եղիշե  Չարենց,  Պոեմներ,  բանաստեղծություններ, 
Եր., 1984, էջ 28։ 
2  Նույն տեղում։
3  Նույն տեղում, էջ 33։
4  Նույն տեղում, էջ 467։

Ու տվե ցին կրա կի օրենք նե րը հնա մյա,
 Հա րուստ նե րի ստեղ ծած իրա վուն քը ար

նա տառ, 
Ա սին՝ ամ բողջ աշ խար հում մի՛ իրա վունք 

մի այն կա՝
 Մար դու քր տին քը զու լալ ու աշ խա տան քը 

ար դար5։ 
Ա նո րոշ անեն թա կա նա խա դա սու թյուն

նե րին լրաց նում են ընդ հան րա կան անեն
թա կա նա խա դա սու թյուն նե րը (ա նեն թա կա 
նա խա դա սու թյան տե սակ)։ Ձևա կան են թա
կա « մար դիկ» բա ռը ընդ հան րա կան դա տո
ղու թյուն է հայտ նում։

● Եվ մի՞ թե մար դիկ այս տեղ չեն նայել 
Եր բեք հե ռու ներն այս լավ աշ խար հի….6 

(« Դան թե ա կան առաս պել»)

● Մի՞ թե չգի տես, որ մարդ երա զում 
Եր բեմն հի մար բա ներ է ասում….7 («Ազ

գային երազ») 

Ա ռան ձին հե տաքրք րու թյուն են ներ կա
յաց նում այն անեն թա կա նա խա դա սու թյուն
նե րը, որոնք ար տա հայտ վում են եզա կի եր
րորդ դեմ քի բա ղադ րյալ ստո րո գյալ նե րով։ 
Այս նա խա դա սու թյուն նե րի ոճա կան ար ժեքն 
այն է, որ հե ղի նա կը դրան ցով կեր տում է 
իր հե րոս նե րի հո գե կան աշ խար հը, նրանց 
ապ րում նե րը, խո սո ղին շր ջա պա տող մի ջա
վայ րը, բնու թյան եր ևույթ նե րին վե րա բե րող 
եղե լու թյու նը։ Այս պի սի անեն թա կա նա խա
դա սու թյուն նե րով հե ղի նա կը ստեղ ծում է 
տե սա նե լի և շո շա փե լի պատ կեր ներ, որոնք 
իրենց մեջ շատ գաղտ նիք ներ են ամ բա րում, 
իսկ ըն թեր ցողն իր եր ևա կա յու թյամբ դրանք 
պետք է բա ցի, հաս կա նա ու զգա։ Այս պի սի 
նա խա դա սու թյուն նե րով հա րուստ են «Ամ
բոխ նե րը խե լա գար ված», « Դե պի լյառն Մա
սիս», « Պոեմ հե րո սա կան», «Ա մե նա պոեմ», 
«Ե րե քը», «Ազ գային երազ» և այլ պոեմ ներ։ 
Յու րա քան չյու րից մե կա կան օրի նակ ենք 
դուրս բե րել։

5  Նույն տեղում, էջ 97։
6  Նույն տեղում, էջ 17։
7  Նույն տեղում, էջ 55։
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● Եվ մութ էր շուրջս, մի մթին գի շեր1։ 
(«Ազ գային երազ»)

 ●Ու լուռ էր այն պես։ Ու լուռ էր2։ («Ե րե քը»)

 ●Ու լույս էր այն պես. կա պույտ երե կո3։ 
(«Ե րե քը»)

● Իրի կուն էր, հրա կար միր մի իրի կուն4։ 
(«Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված»)

● Մութ է հի մա, թանձր խա վար5։ («Ամ
բոխ նե րը խե լա գար ված»)

● Վեր ջին ան գամ նայեց իր տնա կին–
Եվ քայ լե րը ուղ ղեց դե պի բա ղե րը։–
 Ցուրտ էր6։ (« Դե պի լյառն Մա սիս»)

 ●Ես – հա յաս տան ցի պոետ –
Եր կիր, ուր մշուշ է ու մահ –
 Բո լո րի, բո լո րի հա մար 
Եր գում եմ
 Նո րից հի մա7։ («Ա մե նա պոեմ»)

●Կռ վի շռինդ էր, թինդ էր երեկ, 
Ե րեկ ճա կատ էր ու բա րի կադ8... (« Պոեմ 

հե րո սա կան»)

 Չա րենցն իր բո լոր նյար դե րով կապ
ված էր ժա մա նա կին, իր օրե րին, իսկ օրերն 
այդ փո թոր կուն էին, հա խուռն ու անո րոշ… 
Եվ իր հո գու փո թո րի կը Չա րենցն ար տա հայ
տում է ան վա նա կան ան դեմ նա խա դա սու
թյուն նե րի գոր ծա ծու թյամբ։ Ան վա նա կան է 
այն ան դեմ նա խա դա սու թյու նը, որի գե րա
դաս ան դա մը, որ պես կա նոն, ար տա հայտ
ված է գո յա կա նով կամ գո յա կա նա կան դե
րա նու նով, եր բեմն՝ ածա կա նով, թվա կա նով, 
մակ բայով։ Լեզ վա կան այս կա ռուց ված քին 
հե ղի նա կը հա ճախ է դի մում։ Սրանք եր բեմն 
ար տա հայ տում են ամե նաու ժեղ հու զա կան 
ապ րում ներ և հո գե վի ճակ ներ։ Մեկ −եր կու 
բա ռի մի ջո ցով բա նաս տեղ ծը ստեղ ծում է 

1  Նույն տեղում, էջ 39։
2  Նույն տեղում, էջ 239։
3  Նույն տեղում, էջ 237։ 
4  Նույն տեղում, էջ 70։
5  Նույն տեղում, էջ 74։
6  Նույն տեղում, էջ 476։
7  Նույն տեղում, էջ 98։
8  Նույն տեղում, էջ 155։

պատ կեր, որը մեծ իմաստ է պա րու նա կում, 
բայց չի աս վում, ըն թե րցողն ինքն է հաս կա
նում…

 Չա րեն ցի պոեմ նե րին այդ նա խա դա սու
թյուն նե րը առանձ նա հա տուկ փայլ ու հմայք 
են տա լիս, դրանք նպաս տում են բա նաս
տեղ ծի ոճի սեղ մու թյա նը, հան դես են գա լիս 
իբրև մտ քի խո րա ցում ներ և ընդ գծում են հե
ղի նա կի ան հա տա կա նու թյու նը։ Լեզ վա կան 
այս կա ռույց նե րի հմուտ օգ տա գործ մամբ հե
ղի նակն իր խոս քը դարձ նում է տպա վո րիչ ու 
պատ կե րա վոր։ 

Ան մի ջա կան, մտեր միկ, էպո սա սա ցի 
նման բա նաս տեղ ծը դի մում է.

● Հե ռո՜ւ, մո տիկ ըն կեր նե րին,– աշ խարհ
նե րին, արև նե րին,

Հ րան ման հո գի նե րին։–
 Բո լո՜ր նրանց հո գի նե րին ար ևա վառ։–
 Կյան քի՜, մա հի՜ այս ամե հի աղ ջա մուղ ջում՝ 
Ող ջա կիզ վող հո գի նե րին – ող ջո՜ւյն, ող

ջո՜ւյն9։ («Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված»)

«Ա մե նա պոեմ» պոե մում հույ զե րի տա
րափ է, մտ քի ահագ նա ցում.

 ●Աշ խար հը –
 Քա ղաք նե րը բո լոր,
 Ճամ փա նե րը, փո շոտ խճու ղին,–
 Վեր ջին ար տաք նո ցը քա րե –
Ու բո լոր բեր քե րը հո ղի: 
Ինչ պի սի՜ բազ մա լար եր գեր 
Ու հրաշք,
 Հե քի աթ,
 Հի աց մունք10։

● Ամեն ինչ – գո՜րշ, առօ րյա։ 
Ինչ պես միշտ – գո՜րշ, փո շոտ փո ղոց։
 Սա ռը ջուր, խա ղող։
 Գի նի։
 Մար դիկ։ Կառ քեր։ Մար դիկ11։

● –Ող ջո՜ւյն, բյու րա հան ճար ըն կե՛ր,–
 Հան քա գո՜րծ,
 Հան քա փո՜ր,
 Հաց թո՛ւխ...12

 ●Եր ևան։ 

9  Նույն տեղում, էջ 70։
10  Նույն տեղում, էջ 99։
11  Նույն տեղում, էջ 101։
12  Նույն տեղում։
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Աս տա ֆյան փո ղոց։
Ք նա թա թախ։ 
Աչ քե րին փո շի1։

●– Պա տե րազմ։ Պա տե րազմ։
– Պա–տե–րազմ2։

● Եր ևան։ 
Այ սինքն – Նաի րի3։

« Չա րենց–նա մե» պոե մը բա նաս տեղ ծի 
կյան քի պատ մու թյունն է, ասե լի քը շատ է, 
ուս տի ան վա նա կան ան դեմ նա խա դա սու
թյուն նե րը իրենց սեղ մու թյամբ բա ցում են 
բա նաս տեղ ծի ան ցած ու ղին. մի մյանց հա
ջոր դում են Չա րեն ցի ման կու թյու նը, պա
տա նե կու թյու նը, երի տա սար դու թյու նը, 
« սե րե րը», կյան քի հոր ձա նուտ նետ վե լը…

● Նաի րի,
 Կարս –
 Ման կու թյուն4։

● Հուն վար…
 Փետր վար…
Ք սան վեց:5

● Մոս կով։
 Տասնյոթ թվա կան6։

● Տաս նութ։
Թ վա կան կյան քի։ 
Ի րի կուն։ Վե րա դարձ։ Առա վոտ։
….Ող ջա կեզ – կարմ րա կեզ բո ցում7։

● Կա յա րան։
 Զոր քեր։
 Զոր քեր։
 Զին վոր ներ կար միր։
 Գի շեր8։

● Կա րի նե…
Մ շո՜ւշ – Կա րի նե…9։

1   Նույն տեղում, էջ 100։
2   Նույն տեղում, էջ 105։
3   Նույն տեղում, էջ 112։
4   Նույն տեղում, էջ 122։
5   Նույն տեղում, էջ 131։
6   Նույն տեղում։
7   Նույն տեղում, էջ 134։
8   Նույն տեղում, էջ 135։
9   Նույն տեղում, էջ 133։

● Հայ կա կան բա նակ։
Հ րա ցան։ Թն դա նոթ։ Ռում բեր10։

● Ող ջա կեզ։ Խն դու թյուն։ Ու մի 
Ան հատ նում վատ նում մի ա սին11։

● Մա՛հ։ Մա՛հ։ Մա՛հ։ 
Ընդ հա նուր, հա նուր։
 Զին վո րի, աղջ կա, հար սի12։
 
Եվ այս պես ողջ պոե մը ողող ված է ան վա

նա կան ան դեմ նա խա դա սու թյուն նե րով։ 
Ան վա նա կան ան դեմ նա խա դա սու թյուն

նե րով են հա գե ցած նաև « Սո մա», «Ամ բոխ
նե րը խե լա գար ված», « Դե պի ապա գան», 
« Դե պի լյառն Մա սիս» պոեմ նե րը։ 

Բե րենք մի օրի նակ « Դե պի լյառն Մա սիս» 
պոե մից.

● Օ՜, ան պտուղ վաս տակ ու տք նու թյուն 
եր կար,

 Գոսն օրե րում – ոգու հոգ նու թյուն ե՛ղկ,–
Ան տես նե լի գա լիք ու կա պա րե ներ կա, 
Ան հո րի զոն կյան քի կա պա րե ե՛րգ….13

 
Ինչ պես նկա տե ցինք, ան վա նա կան ան

դեմ նա խա դա սու թյուն նե րում կային գե րա
դաս ան դա մի, գե րա դաս ան դա մի լրաց ման 
կրկ նու թյուն։ Սրանք ու նեն ոճա կան այն 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որ մեծ չա փով 
նպաս տում են հե ղի նա կային խոս քի ար տա
հայտ չա կա նու թյա նը և պատ կե րա վո րու թյա
նը։ Ան վա նա կան ան դեմ նա խա դա սու թյու նը 
կրկն վե լով՝ ցույց է տա լիս տվյալ առար կայի 
շա տու թյու նը, եր ևույ թի խս տու թյու նը, ու
ժը։ Օրի նակ՝ Զոր քե՜ր, զոր քե՜ր։ Պա տե րազմ, 
պա տե րազմ, պա տե րազմ։ Մահ, մահ, ընդ
հա նուր, հա նուր։

 Բա յա կան ան դեմ նա խա դա սու թյուն նե րը 
շատ քիչ են գոր ծած ված պոեմ նե րում։ Բա յա
կան է այն ան դեմ նա խա դա սու թյու նը, որի 
գե րա դաս ան դա մը անո րոշ դեր բայ է։ Բե
րենք օրի նակ։

● ….Ու պե՜տք է քայ լել ու քայ լե՜լ հա մառ՝ 
Ապ րե լու հս կա տեն չը բեռ արած,–
 Քայ լել անի մաստ մի կյան քի հա մար,

10   Նույն տեղում, էջ 129։
11   Նույն տեղում, էջ 134։
12   Նույն տեղում, էջ 129։
13   Նույն տեղում, էջ 477։
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 Մա րել ու վա ռել աստ ղե րը մա րած, 
Որ տի ե զեր քի զա ռան ցան քը մառ
Չցն դի՜ եր բեք ու մնա – երազ…1 

(« Դան թե ա կան առաս պել»)

 Քիչ գոր ծա ծու թյուն ու նեն նաև բառ− նա
խա դա սու թյուն նե րը։ 

Բառ− նա խա դա սու թյուն են կոչ վում այն
պի սի բա ռե րը կամ առան ձին մա սե րի չբա
ժան վող ամ բող ջա կան բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րը, որոնք լրա ցում ներ չեն ըն դու նում։ 
Ըստ իրենց բնույ թի՝ բառ− նա խա դա սու թյուն
նե րը լի նում են հինգ տե սակ՝ հաս տա տա
կան, ժխ տա կան, հար ցա կան, հոր դո րա կան, 
ար տա հայտ չա կան։ Բե րենք օրի նակ ներ.

● Ո՛չ, չի ստում բար բա ռը,– ահա վա սիկ
 Գար նան հե ղեղ նե րի նման որո տում է իր 

դեմ2։ (« Դե պի լյառն Մա սիս»)

● Բայց ո՛չ... Մեռ նո ղի բնազ դով մթին
Գր կե ցի քա րերն ու ուշ քի ելա3։ 

(« Դան թե ա կան առաս պել»)

 ●Ե՛ս եմ – եղ բայրս – ըն կերս − օ՜, ո՛չ... 
 Կա՛մ քը իմ, կա՛մ քը քո – ու էլի՛, էլի՛

 Կամ քեր, նույ նա զոր – հա զար ու հա զար 
Ու էլի՛, էլի, 
Ու էլի՛, էլի4։ («Բ րոն զե թևե րը կար միր գա

լի քի»)

 ●Օ, ո՛չ։ – Ապ րել է նա իր ճոր տային կյան
քով5։ (« Պատ մու թյան քա ռու ղի նե րով»)

 
Այս պի սով՝ մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն

նե րը, հատ կա պես անո րոշ անեն թա կա և 
ան վա նա կան ան դեմ նա խա դա սու թյուն նե րը 
յու րա հա տուկ հմայք են հա ղոր դում Չա րեն ցի 
պոե զի ային՝ դարձ նե լով ավե լի հն չեղ, հու զիչ 
և մտեր միկ։

«Ի՞նչ եղավ, ի՞նչ պա տա հեց, ինչ պե՞ս խա
վա րեց կյան քի լու սաստ ղը….

….ի նչ քան էլ գա վա ռա կան կյան քի փոքր 
կր քերն ու չա րու թյուն նե րը չհան դուր ժե ին 
իրենց մեջ ապ րող հան ճա րին, ինչ քան էլ 
քա ղա քա կան տար բեր և միշտ էլ ան հիմն մե

1  Նույն տեղում, էջ 33։
2  Նույն տեղում, էջ 481։
3  Նույն տեղում, էջ 29։
4  Նույն տեղում, էջ 87։
5  Նույն տեղում, էջ 473։

ղադ րանք նե րով կա սեց նե ին նրա արծ վային 
հզոր թռիչ քը, ինչ քան էլ մահ վան սար սա
փի տակ նրան լռեց նե ին և, ի վեր ջո, տային 
մա հու բե րան, այ նո ւա մե նայ նիվ Չա րեն ցը 
հաղ թողն է, պարտ վո ղը չէ, մնա ցած բո լոր 
ժա մա նակ նե րի մեջ իր օրե րի տե րը ինքն է, 
մյուս նե րը չեն, և նրա մահն էլ մահ չէ, այլ ան
մա հու թյուն, այլ ան վախ ճա նա կան մի երթ՝ 
իր ժո ղովր դի հա րատ ևու թյան երաշ խի քով»6։

 Չա րեն ցը կա ու մնում է 20−րդ դա րի 
մե ծա գույն հան ճա րը՝ իր լեզ վամ տա ծո ղու
թյամբ, իր խոր փի լի սո փա յու թյամբ, իր հայ
րե նա սի րա կան պա թո սով, մարդ կային վեհ 
նկա րագ րով…

 Չա րեն ցի պոե զի ան դա րե րի հա մար է…

« Մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն ներ» թե
ման ու սում նա սի րե լիս միշտ ան դրա դարձ 
եմ կա տա րում Չա րենց և Տե րյան հե ղի
նակ նե րին և նրանց պոե զի այից կա տա րած 
մեջ բե րում նե րով կեր տում եմ դա սը, քա նի 
որ լեզ վի ու սուց ման հիմ քում տե սա կանն ու 
գործ նա կա նը պետք է սերտ շաղ կապ ված լի
նեն. տվյալ դեպ քում լեզ վի տե սա կան նյու
թի (« Մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն ներ») յու
րա ցու մը կկա տար վի Չա րեն ցի պոեմ նե րից 
դուրս բեր ված մեջ բե րում նե րով։ 

Ու սուց ման մե թոդ նե րը ու սուց չի և աշա
կեր տի աշ խա տան քի այն ձևերն են, որոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում խթա նե լու 
գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը, իմաս տա վո րե լու 
դրանք, զար գաց նե լու աշա կեր տի մեջ կա րո
ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, ձևա վո րե լու 
աշա կերտ նե րի աշ խար հա յաց քը, զար գաց
նե լու նրանց ըն դու նա կու թյուն նե րը։ 

Ու սուց ման ամեն մի մե թոդ ու նի իր նպա
տակն ու բո վան դա կու թյու նը և իրա կա նաց
ման մի ջոց նե րը։ Տա րի նե րի փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ գրա կան մուտ քով ավե լի հե
տաքր քիր ու ճա նա չո ղա կան է դառ նում ան
ցնե լիք նյու թը։

 Դասն սկս վում է ԽԻԿ հա մա կար գով։
Խ թան ման փուլ – նշ վում է օր վա դա սի 

թե ման և նպա տա կը։
 Դա սա խո սու թյամբ (ակ նարկ) մուտք 

անե լով՝ սո վո րող նե րի մեջ հե տաքրք րու թյուն 
եմ առա ջաց նում ան ցնե լիք նյու թի հան
դեպ։ Ապա գրա տախ տա կին գրում եմ այն 
6  Դ.Գասպարյան, Ողբերգական Չարենցը, Եր., 1990, էջ 
382։
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պոեմ նե րի անուն նե րը, որոն ցից ծաղ կա քաղ 
պետք է կա տար վի։ Այ նու հետև կա ռու ցում եմ 
գծա պատ կե րը՝ գրե լով մի այն դա սի թե ման, 

մնա ցած վան դակ նե րը կլ րաց նենք իմաս տի 
ըն կալ ման փու լում։

 Հարցս ուղ ղում եմ դա սա րա նին՝ ին չու 
մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն ներ։ Սո վո րող
նե րը աշ խա տում են մտա ծիր− զույգ կազ
միր−քննար կիր մե թո դով։ Հն չում են տար
բեր պա տաս խան ներ, և ես, ձևա կեր պե լով 
սահ մա նու մը, ան ցնում եմ իմաս տի ըն կալ
ման փու լին։ Կի րա ռե լով T–ա ձև աղյու սակ, 

դա սա խո սու թյուն, Վե նի դի ագ րամ՝ սո վո
րող նե րի մոտ ստեղծ վում է իմա ցու թյան նոր 
կա ռույց։ Սո վո րող նե րը գա ղա փար են կազ
մում մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն նե րի խմ
բե րի մա սին, և գծա պատ կե րը լրաց վում է 
ոչ մի այն ան վա նում նե րով, այլև պոեմ նե րից 
կա տար ված մեջ բե րում նե րով։

Կշ ռա դատ ման փու լում T −աձև աղյու
սակ մե թո դով կս տուգ վի նոր ստա ցած տե

ղե կատ վու թյունն իր բա ռե րով ար տա հայ տե
լու կա րո ղու թյունն ու ըն կա լու մը։
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Լ րաց նել հետ ևյա լը.

Ա նեն թա կա մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն Զեղչ ված են թա կայով նա խա դա սու թյուն

Գ նա հա տում − գնա հա տել այն աշա
կերտ նե րին, ով քեր ակ տիվ են եղել։ 

Տա նը՝ հանձ նա րա րել ստեղ ծել կա պակց
ված խոսք՝ կի րա ռե լով մի ա կազմ նա խա դա
սու թյուն ներ։

 

Ամ փո փում
 Տա րի նե րի փոր ձով հա մոզ վել եմ, որ ու

սուց ման այս մե թոդ նե րով, գրա կա նու թյան և 
լեզ վի շաղ կա պում նե րով « Մի ա կազմ նա խա
դա սու թյուն ներ» թե ման դառ նում է ավե լի 
մատ չե լի և հաս կա նա լի։

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Աբ րա հա մյան Ս., Առա քե լյան Վ., Քո սյան Վ., Հայոց լե զու, II մաս, Եր., 1975։
2.  Գաս պա րյան Դ., Ող բեր գա կան Չա րեն ցը, Եր., 1990։
3.  Զա քա րյան Հ., Ավե տի սյան Յու., Շա րա հյու սու թյուն, Եր., 2009։
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И ЗУ ЧЕ НИЕ ОД НО СОС ТАВ НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ С ПО МОЩ ЬЮ ПО ЭМ ЧА РЕН ЦА
М. ГРИ ГО РЯН

 Те ма на ше го исс ле до ва ния – од но сос тав ные пред ло же ния в по э мах Ча рен ца. Од но сос
тав ные пред ло же ния в ре чи Ча рен ца име ют боль шое зна че ние и это не слу чай но. Эти пред
ло же ния спо собст ву ют осу ществ ле нию ав торс кой це ли. Ра бо та по мо жет луч ше по нять осо
бен нос ти язы ко во го мыш ле ни я, так же вы пи сан ные при ме ры по мо гут учи те лям ар мянс ко го 
язы ка при обу че нии од но сос тав ных пред ло же ний.

TEACHING COMMON SENTENCES THROUGH CHARENTS POETRY
M. GRIGORYAN

The theme of the research is the usage of the Common sentences in Charents’s poems. Com
mon Sentences have a great value in Charents’s Poetry, of course, it isn’t casual.

These type of sentences contribute to realize the author’s purposes.
This research will assist to learn the peculiarities of Charents’s linguistic thinking as well the 

written examples will help the teachers of Armenian in teaching common sentences. 
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 ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՂԱ ԼԵՉՅԱՆ  

« ՏԻԳ ՐԱՆ ՉՈՒ ԽԱՃՅԱՆ» ԴԱ ՍԻ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՄ 
5−ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԻ «Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐ ԿԱՅԻՑ

Ե րե խա նե րի մեջ երաժշ տա կան ճա
շակ ձևա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ 
նրանք խո րա պես ծա նո թա նան հայ կա կան 
մշա կույ թը ներ կա յաց նող հայ դա սա կան 
կոմ պո զի տոր նե րին: Ուս տի ու սու ցի չը ճիշտ 
մո տեց մամբ պետք է կա րո ղա նա բա ցա հայ
տել հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղին և 
նշա նա կու թյու նը հայ երաժշ տու թյան պատ
մու թյան մեջ:

 Տիգ րան Չու խա ճյա նի ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան գծե րի 
իմա ցու թյան հա մար նրա երաժշ տու թյան 
ըն կա լու մը խթան է աշա կերտ նե րի հա մար: 
Ցան կա լի է, որ աշա կերտ նե րը իմա նան, թե 
նրա ար վես տի որ գծերն են ազ դակ հան դի
սա ցել հե տա գա ստեղ ծա գոր ծող նե րի հա մար 
(ժո ղովր դա կա նու թյու նը, հայ րե նա սի րու թյու
նը, երաժշ տա կան թատ րո նի լա վա տե ղյա
կու թյու նը, պատ մա կան թե մայի մո նու մեն
տալ ժան րին տի րա պե տու մը և այլն):

 Դա սը կա ռու ցում եմ այն պես, որ աշա
կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը այդ ըն թաց քում 
լի նի հե ղի նա կի մա սին ճա նա չո ղա կան ձեռք
բե րում նե րի՝ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ունկնդր ման, եր գե ցո ղու թյամբ կա տար վող 
նյու թե րի (մեկ կամ եր կու), երաժշտա տե
սա կան գի տե լիք նե րի ծա նո թաց ման դաս: 
Ստեղ ծում մի ջա ռար կա յա կան կա պեր 
«Ե րաժշ տու թյուն», «Գ րա կա նու թյուն» և 
« Պատ մու թյուն» առար կա նե րի միջև: Կի րա
ռում եմ պրոյեկ տո րով էկ րան, որն էլ ավե լի 
տպա վո րիչ է դարձ նում մա տուց վող նյու թը: 

Այս դա սա րա նում խն դիր նե րը պա հան
ջում են ու շադ րու թյուն դարձ նել աշա կերտ
նե րի երաժշ տա կան ըն կալ ման զար գաց
ման և երգ չային ձայ նի փո փոխ ման վրա, 
քա նի որ թե՛ ըն կա լու մը, թե՛ երգ չային ձայ նը 
և ընդ հան րա պես այդ տա րի քում նրանց հե
տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կը բուռն փո
փո խու թյան և զար գաց ման են են թարկ վում: 
Անհ րա ժեշ տու թյուն է նաև աշա կերտ նե րի 
արագ ներգ րա վու մը դա սի գոր ծըն թա ցին: 

Դա սի թե ման՝ Տիգ րան Չու խա ճյան 

Դա սի նպա տակ նե րը.
• խո րաց նել երաժշ տու թյան և գրա կա

նու թյան փոխ կապ վա ծու թյան և փոխ ներ
գոր ծու թյան մա սին գի տե լիք նե րը,

• ձևա վո րել հոգ ևոր և բա րո յա կան ար
ժեք ներ հայ կա կան մշա կույ թը ներ կա յաց նող 
հայտ նի կոմ պո զի տո րի երաժշ տա կան կեր
պար նե րի հի ման վրա,

• նպաս տել աշա կերտ նե րի ճա նա չո ղա
կան ակ տի վու թյան ձևա վոր մա նը և ու սում
նա կան նյու թի հե տա զոտ ման ըն թաց քի հա
մար հե տաքրք րու թյան առա ջաց մա նը:

Խն դիր նե րը.
• կա րո ղա նալ վեր լու ծել երաժշ տա կան 

ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
• ցան կա նալ ունկնդ րել և կա տա րել դա

սա կան երաժշ տու թյու նը դա սե րի ըն թաց
քում և դա սե րից դուրս,

• նոր սո վո րած եր գը կա տա րել մա քուր և 
ճիշտ ին տո նա ցի այով:

 Մի ջա ռար կա յա կան կապ՝ երաժշ տու
թյուն, գրա կա նու թյուն, պատ մու թյուն:

 Դա սի ըն թաց քում կի րառ վող մե թոդ նե րը՝
Մ տագ րո հի, ավան դա կան, մտ քի քար

տե զագ րու թյան և m –աձև աղյու սակ:
 Դա սի ըն թաց քը՝ 
Էկ րա նին եր ևում են հետ ևյալ խոս քե րը՝ 

«Ի տա լա ցի երաժշ տա կան քն նա դատ Ռ. Թո
րե նը Բո լո նի ա յում լույս ըն ծայ վող թեր թե րից 
մե կում հրա տա րա կել էր «II Verdi Ar–meno» 
(« Հայ կա կան Վեր դի») հոդ վա ծը, որ տեղ 
նշել է. «Տ. Չու խա ճյա նը հիմ նեց երաժշ տա
կան նոր դպ րոց՝ ար ևե լյան մե ղե դի նե րը մի
ա հյու սե լով եվ րո պա կան տեխ նի կայի հետ»1: 

Ու սու ցի չը գրա տախ տա կին կա տա րում է 
գրա ռում և մտագ րո հի և ֆրոն տալ հարց
ման մի ջո ցով պար զում կոմ պո զի տո րի և 
օպե րային ժան րի մա սին երե խա նե րի գի տե
լիք նե րը:

1  Ասատրյան Ա., Տիգրան Չուխաճեան, II Verdi Armeno, 
«Բազմավեպ»  հայագիտական−բանասիրական−գրական 
հանդես, ՃԿԴ տարի, թիվ 1−4, Վենետիկ−Ս. Ղազար, 2006, 
107−115:
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 Քա նի որ խոս քը մեծ կտա վի ստեղ ծա

գոր ծու թյան մա սին է, ան հրա ժեշտ եմ հա
մա րում նախ քն նար կել օպե րային ժան րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սու ցիչ − Ի՞նչ է «օ պե րա»−ն: 
Ա շա կերտ − Երաժշ տա− թա տե րա կան 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն, որ տեղ գե րակշ ռում է 
վո կալ ժան րը: 

Ու սու ցիչ − Ո՞րն է օպե րայի ստեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քային խում բը: 

Ա շա կերտ ներ − Կոմ պո զի տոր, գրա կան 
տեքս տի հե ղի նակ, բե մադ րիչ, դի րի ժոր, 
նկա րիչ, հա գուստ նե րի մո դե լա վո րող, օպե
րա տոր, ձայ նային ռե ժի սոր, դի մա հար դար, 
սո լիստ ներ (մե նա կա տար ներ), երգ չա խումբ, 
նվա գա խումբ: 

Ու սու ցիչ − Ինչ պե՞ս է կա ռուց ված օպե
րային ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: 

Ա շա կերտ − Նա խա բան (ու վեր տյու րա), 2 
կամ 3 գոր ծո ղու թյուն (ա կտ), դա դար (ա նտ
րակտ), վեր ջա բան (ֆի նալ): 

Ու սու ցիչ – Ի՞նչ կա րող եք ասել մե ներ գիչ
նե րի արի ա նե րի և խմ բեր գի մա սին: 

Ա շա կերտ − Կար ևոր են սո լիստ նե րի (մե
ներ գիչ նե րի) կա տա րած արի ա նե րը, որոն
ցում բա ցա հայտ վում են գլ խա վոր կեր պար
նե րի մտ քե րը, ապ րում նե րը, հույ զե րը, նաև 
ծա նո թա նում ենք եր գիչ −ար տիստ նե րի կա
տա րո ղա կան ար վես տին, պրո ֆե սի ո նալ 
վար պե տու թյա նը: 

Ա շա կերտ − Խմ բեր գը լրաց նում է կեր
պա րային հե րոս նե րին կամ գոր ծո ղու թյան 
մի ջա–վայր ստեղ ծում: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ 
Ունկնդ րում՝ հն չում է հատ ված «Ար շակ 

Բ» օպե րայի նա խեր գան քից: 
Չու խա ճյա նի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր

ծու նե ու թյան հիմ նա կան գծե րի իմա ցու թյան 
հա մար նրա երաժշ տու թյան ըն կա լու մը 
խթան է աշա կերտ նե րի հա մար: 

Երբ դա դա րում է երաժշ տու թյու նը, ու սու
ցի չը պատ մում է.

− Նա խեր գան քը առա ջին ան գամ կա
տար վել է 1868 թ. իտա լա կան լա րային 
քառյա կի կա տար մամբ՝ Չու խա ճյա նի ղե
կա վա րու թյամբ: Գլ խա վոր կեր պար ներն են 
Մեծ Հայ քի թա գա վոր Ար շակ Երկ րոր դը, 
Օլիմ պի ա թա գու հին, Փա ռան ձեմ իշ խա
նու հին, Գնե լը, Տի րի թը և ու րիշ ներ: Սյու
ժեն հիմն ված է հայ հին պատ միչ ներ Մ. 
Խո րե նա ցու և Փ. Բյու զան դի տված տե
ղե կու թյուն նե րի վրա, որոնք ծա վալ վել են 
Ար մա վի րում 365−367 թթ.: «Ար շակ Բ»−ն 
առա ջին հայ կա կան օպե րան է: Օպե րայի 
գրա կան −ե րաժշ տա կան միտ քը պայ մա նա
վոր ված է ժա մա նա կի հայ իրա կա նու թյան 
ազ գային նպա տակ նե րով: 

Ա շա կերտ նե րը նա խա պես տպագր ված 
թեր թիկ նե րից բարձ րա ձայն ըն թեր ցում են 
«Ար շակ Բ» օպե րայի նա խեր գան քի ստեղծ
ման իրա կան հե տաքր քիր պատ մու թյու նը՝ 

Ա շա կերտ I. Գևոր գը լու սան կա րիչ էր, 
որը Տ. Չու խա ճյա նին Մի լան էր ու ղար կել 
«Ար շակ Բ» օպե րայի Լիբ րետ տոն: Ամեն ան
գամ, երբ Չու խա ճյանն այ ցե լում էր Գևոր
գին, նա պա հան ջում էր, որ պես զի Չու խա
ճյա նը գրի նա խեր գան քի երաժշ տու թյու նը: 
Չու խա ճյա նը խոս տա նում էր և... խոս տու մը 
հեր թա կան ան գամ չէր կա տա րում: 

Ա շա կերտ II. Մի օր էլ, երբ Չու խա ճյա
նը դար ձյալ այ ցե լում է լու սան կար չա տուն, 
Գևոր գը խնդ րում է նրան այդ օրը իրենց 
տա նը գի շե րել, Տիգ րա նը հա մա ձայն վում է: 
Գևոր գը կոմ պո զի տո րին սե նյակ է հատ
կաց նում, որ տեղ դաշ նա մուր կար, մի քա նի 
տաս նյակ երաժշ տա կան թղ թեր, մա տիտ, 
որոնք նա խա պես էր պատ րաս տել: Չու խա
ճյա նին այդ սե նյակ ու ղեկ ցե լուց հե տո Գևոր
գը հայ տա րա րում է՝ « Մին չեւ որ նա խեր գան
քը չա վար–տես, բան տարկ ված կմ նաս այս 
սե նյա կի մեջ»: Ու դու ռը վրան փա կում: Չու
խա ճյա նը աս վա ծը կա տակ է հա մա րում ու 
հան գիստ քնում: 

Ա շա կերտ III. Գևոր գը իր ըն տա նի քի ան
դամ նե րին պատ վի րել էր, որ Չու խա ճյա նի 
նա խա ճա շը և ճա շը կո ղո վով ներքև իջեց նեն՝ 
վե րին հար կի պա տու հա նից: Սե նյա կը տան 
այ գու կող մում էր: Ճա շի մա տուց ման ձևը նկա
տում է հար ևան տան օրի որ դը և իրա կա նու
թյու նը պատ մում իր ըն կե րու հի նե րին, որոնք, 
հա վաք վե լով մինչև երե կո, խան գա րում են եր
գա հա նին վեր ջաց նել Նա խեր գան քը: 
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Ա շա կերտ IV. Երե կո յան, երբ Գևոր գը 
տուն է վե րա դառ նում և տես նում, որ նա խեր
գան քի մի այն կեսն է պատ րաստ, բար կա
նում է, և երե կո յան ընթ րի քը նույն կերպ է 
տր վում: Չուխա ճյա նը, տես նե լով, որ ըն կերն 
ան դրդ վե լի է, այդ գի շեր՝ մինչև լու սա բաց 
աշ խա տե լով, ավար տում է այն: 

Ու սու ցի չը առա ջար կում է կր կին ունկնդ
րել նա խեր գան քի երաժշ տու թյու նը՝ այս ան
գամ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով՝ ինչ գոր ծիք
ներ են հն չում: Երաժշ տու թյան դա դա րից 
հե տո հն չում են աշա կերտ նե րի պա տաս
խան նե րը.

Ա շա կերտ I − «Սկզ բում՝ հար վա ծային, 
ապա՝ փո ղային»: 

Ա շա կերտ II − « Շե փոր նե րի նվա գը ազ
դա րա րում է Ար շա կի հաղ թա կան մուտ քը»: 
Աշա կերտ III − «Ա պա մի ա նում են լա րային
նե րը, և վեր ջում՝ երգ չա խում բը»: (Ակ տիվ 
մե–թոդ) 

Ու սու ցիչ − Չու խա ճյա նի ար վես տի ո՞ր 
գծերն են ազ դակ հան դի սա ցել հե տա գա 

ստեղ ծա գոր ծող նե րի հա մար:
 Աշա կերտ I − ժո ղովր դա կա նու թյու նը, 

հայ րե նա սի րու թյու նը: 
Ա շա կերտ II − Երաժշ տա կան թատ րո նի 

լա վա տե ղյա կու թյու նը: 
Ա շա կերտ III − Պատ մա կան թե մայի մո

նու մեն տալ ժան րին տի րա պե տու մը: 
Էկ րա նին եր ևում է հա ջորդ սլայ

դը − Չու խա ճյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րից են՝ «Ա րի ֆի խար դա խու թյու նը», 
« Քե ո սե− Քե հյա» (« Ճա ղատ տա նու տեր»), 
« Զե մի րե»: Չու խա ճյա նը նաև բազ մա թիվ 
սիմ ֆո նիկ, կա մե րային, խմ բեր գային, դաշ
նա մու րային (պա րեր, ֆու գա ներ) ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի, ռո մանս նե րի (« Գա րուն»` 
խոսք Պե շիկ թաշ լյա նի) և եր գե րի հե ղի
նակ է: 

Ու սու ցիչ − Հայտ նի է հատ կա պես աշ
խույժ և մատ չե լի երաժշ տու թյամբ նրա 
« Կա րի նե» կա տա կեր գա կան օպե րան, որից 
այժմ կկա տա րենք մեկ հատ ված` նա խա պես 
կա տա րե լով ձայ նա վար ժու թյուն ներ՝

 Նա խա պես բա ժան ված տեքս
տով, ոգ ևո րու թյամբ եր գում են հայտ նի 
« Լեբ լե բի ջի նե րի» խմ բեր գը՝ դաշ նա մու
րի նվա գակ ցու թյամբ: Ու շադ րու թյուն եմ 
դարձ նում, որ պես զի կա տար ման ժա մա նակ 
պահ պան վի սահ ման ված երգ չային կար գը՝ 
նս տեն կամ կանգ նեն ու ղիղ, առանց լար վա
ծու թյան, եր գեն ազատ, ձայ նը չտա տան վի, 
հե րո սա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ 
կա տա րեն գի տակց ված հաս տա տուն շեշ
տադ րում ներ, ձայ նա վոր նե րը եր գեն փա

փուկ: 
Ու սուց չի պա հան ջով երե խա նե րը գրա

տախ տա կին աշ խա տում են m –աձև աղյու
սա կով, նշում են դա սի ըն թաց քում հն չած 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի (ո ւնկնդր ված և 
կա տար ված) ան վա նում նե րը, ժան րի և նվա
գակ ցու թյան տե սակ նե րը: 
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«Ար շակ II» « Լեբ լե բի ջի նե րի 
խմ բերգ» «Խմ բերգ»

օ պե րա
 սիմ ֆո նիկ

ն վա գա խումբ

երգ
 դաշ նա մուր

ռո մանս
 դաշ նա մուր

Կշ ռա դատ ման փուլ՝
 Թե ման եզ րա փա կում ենք մտ քի քար տե զագ րու թյան մե թո դով, հետ ևյալ սխե մայով.

 
Ու սու ցիչ − Այժմ ի՞նչ եզ րա կա ցու թյան 

եկաք: 
Ա շա կերտ − Օպե րան ար վես տի տե

սակ է: 
Ու սու ցիչ − Ի՞նչ նոր բան սո վո րե ցիք: 
Ա շա կերտ − Լսել էի « Մենք քաջ տոհ

մի...» եր գը, սա կայն չգի տե ի հե ղի նակ նե րի 
մա սին: 

Ա շա կերտ − Հայ երա ժիշտ նե րից Չու խա
ճյանն առա ջինն ան դրա դար ձավ օպե րային 
ժան րին: 

Ու սու ցիչ − Ինչ պե՞ս ան ցավ դա սը: 
Ա շա կերտ − Անն կատ և երաժշ տու թյամբ լի: 
Ա շա կերտ նե րի կող մից տր վե ցին նաև այլ 

պա տաս խան ներ:
 Ու սու ցի չը դասն ավար տում է հետ ևյալ 

խոս քե րով. « Տիգ րան Չու խա ճյանն առ հա
վետ կմ նա պատ մու թյան մեջ ոչ մի այն որ

պես հրա շա լի կոմ պո զի տոր, հայ երաժշ տա
կան թատ րո նի հիմ նա դիր, այլև որ պես իր 
ժո ղովր դի հայ րե նա սեր ու քա ջա րի զա վակ»1:

1  Արամ  Խաչատրյան,  Տիգրան  Չուխաճյանի 
ստեղծագործությունը:  Գիտական  նստաշրջանի 
նյութեր  (12  դեկտեմբերի,  2014)/  ՀՀԳԱԱ 
Արվեստի  ին−տ:  Խմբ.  խորհուրդ՝  Ա.  Վ.  Աղասյան 
(նախագահ)  և  այլք:  Պատ.  խմբ.՝  Ա.  Ասատրյան,  Եր., 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015:
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Տ. ՉՈՒԽԱՃՅԱՆ
(18371898)
  «Տիգրան Չուխաճյանն

առհավետ կմնա պատ
մության մեջ ոչ միայն

որպես հրաշալի երաժիշտ, 
հայ երաժշտական

թատրոնի հիմնադիր, այլև՝ 
որպես իր ժողովրդի

հայրենասեր ու քաջարի
զավակ»

Ա.  Խաչատրյան

«IL VERDI ARMENO» «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԴԻ» 

«...Տ. ՉՈՒԽԱՃՅԱՆԸ ՀԻՄՆԵՑ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՆՈՐ
ԴՊՐՈՑ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԵՂԵԴԻՆԵՐԸ ՄԻԱՀՅՈՒՍԵ-
ԼՈՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԵՏ»

Ռ. ԹՈՐԵՆ

1868Թ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է
ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ

•երաժշտաթատերական
ստեղծագործություն, որտեղ
գերակշռում է վոկալ ժանրը

Օպերային
ժանրի
առանձնահատ
կությունները

•ո՞րն է օպերայի
ստեղծագործական
աշխատանքային
խումբը՝
կոմպոզիտոր,գրա
կան տեքստի
հեղինակը ,բեմադրիչ,
դիրիժոր, նկարիչ,
հագուստների մոդե
լավորող, օպերա
տոր, ձայնային
ռեժիսոր, դիմահար
դար,
սոլիստներ(մենակա
տարներ)
,երգչախումբ,
նվագախումբ

ԿԱՐևՈՐ ԵՆ
ՍՈԼԻՍՏՆԵՐԻ(ՄԵՆԵՐԳԻՉՆԵՐԻ)
ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՐԻԱՆԵՐԸ ,
ՈՐՈՆՑՈՒՄ ԲԱՑԱՀՅՏՎՈՒՄ ԵՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ ՄՏՔԵՐԸ,
ԱՊՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՀՈՒՅԶԵՐԸ, ՆԱև
ԾԱՆՈԹԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ԵՐԳԻՉ
ԱՐՏԻՍՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
ԱՐՎԵՍՏԻՆ, ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ:

•

.ԿԱՐևՈՐ Է ԽՄԲԵՐԳԻ ԴԵՐԸ , ՈՐԸ
ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ԿԵՐՊԱՐԱՅԻՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻՆ
ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ Է

ՍՏԵՂԾՈՒՄ:

«ԱՐԻՖԻ ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ» 
1872Թ. ԳՈԳՈԼԻ «ՌևԻԶՈՐԻ» ՍՅՈՒԺԵԻ
ՀԻՄԱՆՎՐԱ,  
«ՔԵՈՍԵ-ՔԵՀՅԱ» («ՃԱՂԱՏ ՏԱՆՈՒՏԵՐ»), 
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹԻ ՀԻՄԱՆՎՐԱ
ԳՐԱԾ «ԶԵՄԻՐԵ» ՕՊԵՐԱՆԵՐԸ
 Ռուսթուրքական պատերազմի տարիներին
ռուսական բանակի գեղարվեստական
սպասարկման համար , ՍանՍտեֆանոյի
հաշտության պայմանագրի կնքման առիթով
Չուխաջյանը ռուսական կայսր Ալեքսանդր 2
դի կողմից պարգևատրվել է ս. Ստանիսլավի
շքանշանով:

«ԿԱՐԻՆԵ » «ԼԵԲԼԵԲԻՋԻՆԵՐԻ» ԽՄԲԵՐԳԸ
ՋՈՐԴԻ ՍԱՎԱԼ և HESPERION

ԱՅՍՊԻՍՈՎ` ՉՈՒԽԱՃՅԱՆԸ ԴԵՌևՍ
XIX Դ. 70ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱԿՑԵԼ Է 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆԻ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեսանյութը
պատրաստել է
Ռ. Միրոյանի ան.
77 հիմն. Դպրոցի
երաժշտության
ուսուցչուհի
Վ. Ղալեչյանը,

Ք. Երևան
Օգտագործված նյու-
թեր՝
համացանց, սխեմա,

MP 3

Օգտագործված
գրականություն ՝

1. « ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒԽԱՃՅԱՆԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ԹԱՏՐՈՆԸ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՅԻՆ
ԱՐՎԵՍՏԻ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԸ »         
ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 2008թ
2. Յուզբաշյան Յու.Վ., Ավետիսյան Վ.Ի., 
Երաժշտությունը 5-րդ դասարանում, 
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2010:                                                                                                        
3.Л.А Безбородова Методика преподавания
музыки в общеобразовательных учреждениях

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ասատ րյան Ա., Տիգ րան Չու խա ճյա նի երաժշ տա կան թատ րո նը. Հայ կա կան օպե րային ար վես տի 

սկզբ նա վո րու մը և զար գաց ման առա ջին փու լը, 2008 թ.:
2. Տիգ րան Չու խա ճյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, Գի տա կան նս տաշր ջա նի նյու թեր (12 դեկ տեմ բե րի, 

2014) / ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ին−տ: Խմբ. խոր հուրդ՝ Ա. Վ. Աղա սյան (նա խա գահ) և այլք: Պատ. խմբ.՝ 
Ա. Ասատ րյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 2015:

3. Ասատ րյան Ա., Տիգ րան Չու խա ճե ան, II Verdi Armeno, « Բազ մա վեպ» հա յա գի տա կան – բա նա սի
րա կան − գրա կան հան դես, ՃԿԴ տա րի, թիվ 1−4, Վե նե տիկ−Ս. Ղա զար, 2006, 107−115:

4. Յուզ բա շյան Յու. Վ., Փահլ ևա նյան Ա. Ա., Ավե տի սյան Վ. Ի., Երաժշ տու թյու նը 5−րդ դա սա րա նում, 
Մե թո դա կան ձեռ նարկ, Եր., 2010: 

5. Ասատ րյան Ա., Էջեր հայ −ի տա լա կան երաժշ տա կան առն չու թյուն նե րի պատ մու թյու նից, 
« Բազ մա վեպ», 2005:

6. Без бо ро до ва Л. А., Ме то ди ка пре по да ва ния му зы ки в об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ни –ях. 
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МЕ ТО ДИ ЧЕС КАЯ РАЗ РА БОТ КА УРО КА «ТИГ РАН ЧУ ХАД ЖЯН» ПО ПРЕД МЕ ТУ 
« МУ ЗЫ КА» 5 КЛАС СА

Н. ГА ЛЕ ЧЯН

 Тиг ран Чу хад жя ан (18371898) ос но во по лож ник ар мянс кой клас си чес кой про фес си о
наль ной ком по зи торс кой шко лы. Ис кусст во Чу хад жя на яв ля ет ся на шим на ци о наль ным бо
гатст вом. Еще од но дос ти же ниe ар мянс ко го ис кусст ва на ро ди не и за ее пре де ла ми и, в 
це лом, вос точ ной му зы ки. Оно и сей час про буж да ет серд ца лю дей луч ши ми, доб ры ми и 
сп ра вед ли вы ми чувст ва ми.

METHODICAL DEVELOPMENT OF THE LESSON “TIGRAN CHUKHADZHYAN”՚S BY 
SUBJECT OF “MUSIC” 5-TH FORM

N. GHALECHYAN

Tigran Tchoukhadjian (18371898) is the founder of the Armenian classical professional school 
of composers. Tchukhajyan’s art is our national wealth. It is another achievement of the Armenian 
art in the homeland and abroad, and in Eastern music general. And today it also affects the hearts 
of people avoking love to the goodness, kindness and to the justice.

Narine Ghalechyan
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ ՄԱՐ ԳԱ ՐԻՏ 

Գյում րի ի թիվ 28 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար 

Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ ՄԱ ՐԻ ԱՄ

 Գյում րի ի թիվ 28 դպ րո ցի տնօ րեն 

Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ ՍՈՖՅԱ 

Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող 

Ա ՍԱՏՐՅԱՆ ՆԱ ՐԻ ՆԵ 

Գյում րի ի թիվ 28 հիմ նա կան դպ րո ցի ֆի զի կայի 
ու սու ցիչ 

ԱՍ ՄԱՐՅԱՆ ԿԱ ՐԻ ՆԵ

 Գյում րի ի թիվ 11 դպ րո ցի ռու սե րե նի ու սու ցիչ 

Ա ՎԵՏՅԱՆ Է ԼՈՆ ՆԱ 

« Զար գա ցում» հո գե բա նա կան հա մա լի րի տնօ
րեն, ք. Սո չի ի մի ջազ գային ին նո վա ցի ոն հա մալ
սա րա նի հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ 

ԱՐ ԶՈՒ ՄԱՆՅԱՆ ԿԱ ՐԻ ՆԵ 

Ար թի կի թիվ 8 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար

 ԲԱ ԲԱՅԱՆ ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ 

Եր ևա նի թիվ 159 ա վագ դպ րո ցի կեն սա բա նու
թյան ու սու ցիչ

ԲԼ ԲՈՒԼՅԱՆ ԳՈ ՀԱՐ

 Դի լի ջա նի թիվ 4 հիմ նա կան դպ րո ցի հայոց լեզ
վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ

 ԲՈՒԼ ԴՈՅԱՆ ԳԱՅԱ ՆԵ 

Եր ևա նի թիվ 186 հիմ նա կան դպ րո ցի կեն սա բա
նու թյան ու սու ցիչ

ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ

ՀՀ ԿԳՆ կր թու թյան ազ գային ի նս տի տու տի 
գլ խա վոր մաս նա գետ, կենս. գիտ. թեկ նա ծու 

ԳԱՎ ՐԻ ԼԻՆ Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ 

ՌԴ Վ լա դի մի րի կր թու թյան զար գաց ման ի նս
տի տու տի լա բո րա տո րի այի վա րիչ, մանկ. գիտ. 
դոկ տոր

ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ ՄԱ ՐԻ ԱՄ

Եր ևա նի Մի սաք Մե ծա րեն ցի ան վան թիվ 146 
դպ րո ցի փոխտ նօ րեն (ու սում նա կան գծով), 
հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ

ԳՅՈ ԴԱԿՅԱՆ ՄԱՐ ԳՈ

 Հայ− ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի 
լեզ վի տե սու թյան և միջմ շա կու թային հա ղոր
դակց ման ամ բի ո նի դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ
նա ծու

ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ ԼՈ ՐԱՆ ՆԱ 

Գյում րի ի թիվ 25 հիմ նա կան դպ րո ցի հայոց լեզ
վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ

ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ 

Ս պի տա կի Սու րեն Ա վե տի սյա նի ան վան ա վագ 
դպ րո ցի ան գլե րե նի ու սու ցիչ

ԴԻ ԼԱՔՅԱՆ ԿԱ ՐԻ ՆԵ 

Ս պի տա կի Սու րեն Ա վե տի սյա նի ան վան ա վագ 
դպ րո ցի ան գլե րե նի ու սու ցիչ

 ԴԻ ԼԱՔՅԱՆ ՔՆԱ ՐԻԿ

Ս պի տա կի Ա. Մյաս նի կյա նի ան վան թիվ 1 հիմ
նա կան դպ րո ցի ան գլե րե նի ու սու ցիչ 

ԵՂՅԱՆ ԼԻ ԼԻԹ 

Գյում րի ի թիվ 37 ա վագ դպ րո ցի ան գլե րե նի 
ու սու ցիչ

 ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ 

ԵՊՀ ը նդ հա նուր ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
հայ ցորդ

 ԶԱ ՔԱՐՅԱՆ ԳՈ ՀԱՐ

 Վայոց ձոր մար զի Ե ղեգ նա ձոր քա ղա քի թիվ 1 
հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար

 ԹԵ ԼՈՅԱՆ ԼԻ ԴԱ 

Իջ ևա նի ա վագ դպ րո ցի հայոց լեզ վի և գրա կա
նու թյան ու սու ցիչ

ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ 

Գյում րի ի « Ֆո տոն» վար ժա րա նի հայոց լեզ վի և 
գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 
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 ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ Ի ԳՈՐ

Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ օ տար լե զու նե րի 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե
սոր

ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ ՍԻ ՐԱՐ ՓԻ

Ե ՊՀ թարգ մա նու թյան տե սու թյան և պրակ տի
կայի ամ բի ո նի դա սա խոս, բան. գիտ. թեկ նա ծու

 ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ ԱՐ ՄԻ ՆԵ 

Գյում րի ի թիվ 18 հիմ նա կան դպ րո ցի կեն սա բա
նու թյան ու սու ցիչ

 ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ ՄԵ ԼԱՆՅԱ

 Շա հի նյա նի ան վան ֆիզ մաթ դպ րո ցի ան գլե րե
նի ու սու ցիչ

 ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ 

Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր
տի պե տա կան ի նս տի տու տի ը մբ շա մար տի 
ամ բի ո նի հայ ցորդ

 ՀԱ ՐՈՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ 

Գյում րի ի թիվ 9 հիմ նա կան դպ րո ցի ան գլե րե նի 
ու սու ցիչ

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ ԱՐ ՓԻ ՆԵ 

Գյում րի ի թիվ 37 ա վագ դպ րո ցի մա թե մա տի
կայի ու սու ցիչ

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ ԺԵՆՅԱ

Եր ևա նի թիվ 174 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար 

ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ ՖՐՈՒՆԶ 

Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և 
սպոր տի պե տա կան ի նս տի տու տի ֆիզիկական 
դաստիարակության տեսության ամբիոնի պրո
ֆե սոր, մանկ. գիտ. դոկ տոր

 ՂԱ ԼԱՉՅԱՆ Ե ԼԵ ՆԱ 

Շի րա կի մար զի Ղա զան չի միջ նա կարգ դպ րո ցի 
հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 

ՂԱ ԼԵՉՅԱՆ ՆԱ ՐԻ ՆԵ

Ռ. Մի րո յա նի ան վան 77 հիմ նա կան դպ րո ցի 
ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ

ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ ՌԻ ՏԱ

Ս պի տա կի Ս. Ա վե տի սյա նի ան վան ա վագ 
դպ րո ցի ան գլե րե նի ու սու ցիչ

ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱ ՆԵ 

Գյում րի ի թիվ 37 ա վագ դպ րո ցի ֆի զի կայի 
ու սու ցիչ

ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ Է ՐԻԿ 

Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր
տի պե տա կան ի նս տի տու տի ատ լե տի կայի 
ամ բի ո նի դոցենտ

ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ

 Գյում րի ի թիվ 25 հիմ նա կան դպ րո ցի ռու սե րե նի 
ու սու ցիչ

 ՄԻ ՐԱ ՋԱՆՅԱՆ ԼԻ ԴԱ 

Եր ևա նի Հայ րա պետ Հայ րա պե տյա նի ան վան 
թիվ 78 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար

 ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ ԳՈ ՀԱՐ 

Հ րազ դա նի թիվ 7 միջ նա կարգ դպ րո ցի պատ
մու թյան ու սու ցիչ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ 

Գյում րի ի թիվ 28 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՈ ՀԱ ՐԻԿ

 Գո րի սի Ա. Բա կուն ցի ան վան թիվ 1 ա վագ 
դպ րո ցի հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԻ Ա ՆԱ ՎՈ ԼՈԴՅԱՅԻ 

Ա զա տա նի միջ նա կարգ դպ րո ցի ֆի զի կայի 
ու սու ցիչ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԻ Ա ՆԱ ՅՈՒ ՐԻ ԿԻ

 Դի լի ջա նի թիվ 4 հիմ նա կան դպ րո ցի մա թե մա
տի կայի ու սու ցիչ

 ՆԱ ԶԱ ՐԵԹՅԱՆ ՆԱԻ ՐԱ

Հա ռի ճի միջ նա կարգ դպ րո ցի ռու սաց լեզ վի 
ու սու ցիչ

 ՊԱ ՊՈՅԱՆ ԱՆ ԺԵ ԼԱ 

Գյում րի ի թիվ 25 հիմ նա կան դպ րո ցի ռու սե րե նի 
ու սու ցիչ
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ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ ՆԱԻ ՐԱ 

Եր ևա նի Մոն թե Մել քո նյա նի ան վան թիվ 11 հիմ
նա կան դպ րո ցի դաս վար

 ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱ ՆԵ 

ՀՀ ԳԱԱ է կո լո գա նոոս ֆե րային հե տա զո տու
թյուն նե րի կենտ րո նի ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ −ի կր թու թյուն 
հա նուն կա յուն զար գաց ման ամ բի ո նի վա րիչ, 
կենս. գիտ. թեկ նա ծու

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՍ ՄԻԿ

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

 ՍԱ ՐԻ ԲԵԿՅԱՆ− ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ ՄԱ ՐԻ ԱՄ 

Վա նա ձո րի թիվ 8 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար

 ՍԵԽ ՊՈՍՅԱՆ ԱՐ ՏԱ ՇԵՍ 

Ին ֆոր մա տի կայի և ավ տո մա տաց ման պրոբ լեմ
նե րի ի նս տի տու տի (Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե
րի ազ գային ա կա դե մի ա) ու սա նող

ՍԵ ՎՈՅԱՆ ՆԵԼ ԼԻ

 Գյում րի ի թիվ 37 ա վագ դպ րո ցի հայոց լեզ վի և 
գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 

ՍԻ ՄՈՆՅԱՆ ԳՅՈՒԼ ՆԱ ՐԱ 

 Գյում րի ի թիվ 28 հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար 

Ս ՏԵ ՓԱՆՅԱՆ ԱՐ ՏԱԿ 

Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր
տի պե տա կան ի նս տի տու տի « Ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյուն և ա ռող ջա րա րա կան տեխ
նո լո գի ա ներ» ֆա կուլ տե տի դե կան, մանկ. գիտ. 
թեկ նա ծու, դո ցենտ 

ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ 

Գյում րի ի թիվ 37 ա վագ դպ րո ցի աշ խար հագ րու
թյան ու սու ցիչ

 ՓԻ ԼՈՍՅԱՆ ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ

 Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա
րա նի օ տար լե զու նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկ նա ծու

 ՔԱՐ ՏԱՇՅԱՆ ԱՐ ՄԻ ՆԵ 

Եր ևա նի Գա գիկ Ստե փա նյա նի ան վան թիվ 135 
հիմ նա կան դպ րո ցի դաս վար 

Օ ՉԻՆՅԱՆ ՄԱ ՐԻ ՆԵ 

Կո տայ քի մար զի ք. Հրազ դա նի թիվ 2 հիմ նա
կան դպ րո ցի դաս վար 

 ՖԻ ԴՈՅԱՆ ԱՇ ԽԵՆ 

Գե ղար քու նի քի մար զի Մար տու նի քա ղա քի 
Տ. Աբ րա հա մյա նի ան վան ա վագ դպ րո ցի հայոց 
լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆ ՐՈՒՆԶ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ 
Է ՐԻԿ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ

Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կության ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե րը դպ րո ցում ...................5
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