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թղթակից անդամ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱԶԱՐՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ		 Խ
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 . Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի օտար լեզուների
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՈՐ 		 Խ
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ		 Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ.
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դեկան, մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԼԻԴԱ		 Ե
 րևանի պետական բժշկական համալսարանի քիմիայի ամ
բիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ		 «Քվանտ» վարժարանի տնօրեն
ԱՅՎԱԶՅԱՆ   ԷԴՎԱՐԴ		 Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ դասախոս
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Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ե Վ Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր ԱԿ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ՖՐՈՒՆԶ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԷՐԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Աշխարհի տարբեր երկրներում սովորող
երիտասարդության ուսուցման, դաստի
արակության և կրթության համակարգում
առանձնացնում են մանկավարժական գոր
ծընթացի կազմակերպման երեք հիմնական
ձև՝ ուսումնական, արտադասարանական
և արտադպրոցական աշխատանք: Հա
մանման մոտեցումները կիրառվում են նաև
տարբեր տարիքի ու սեռի դպրոցականների
ֆիզիկական դաստիարակության գործըն
թացում:
Արտադասարանական կրթության հար
ցերը հայ իրականության մեջ բավականին
ծավալուն ուսումնասիրվել է Ա. Վ. Աբրա
համյանի մենագրության1 մեջ: 19−րդ դարի
երկրորդ կեսից մինչև 20−րդ դարի սկիզբն
ընկած ժամանակահատվածում հայ հա
շարժման
սարակական−լուսավորչական
մեջ նա առանձնացնում է այնպիսի ուղղու
թյուններ, ինչպիսիք են՝ ինքնակրթությու
նը, հրապարակային դասախոսություննե
րը, թատրոնը, ուսումնական կենտրոնները,
գրադարանները, հրատարակչական գոր
ծունեությունը, ազգային համալսարանները,
երեկույթները և այլն: Հեղինակի ուշադրու
թյունից չեն վրիպել նաև արտադասարանա
կան կրթության այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք
են շարժախաղերը և սպորտային վարժու
թյունները:
Դպրոցական կրթության զարգացու
մը Հայաստանում 200 տարի առաջ դան
դաղ էր ընթանում. երկար ժամանակ կր
թական հաստատությունների ծրագրերում
1 Абрамян А. В., Проблема внешкольного образования
в армянском обшественно−просветительном движении
(вторая половина XIX−начало XX вв), Ереван, Луйс, 1990,
с. 163.

ֆիզիկական դաստիարակությունն ուսում
նական առարկա չէր դիտվում: Խնդիրն
այն էր, որ թուրքական կառավարությունը
մարմնամարզությունը և խաղերը դիտար
կում էր որպես երիտասարդությանը ռազ
մական արվեստին նախապատրաստելու
միջոց, սակայն մարմնամարզական վարժու
թյունները և հայկական ժողովրդական խա
ղերը, ինչպես նաև մարզական մրցումներն
անցկացվում էին արտաժամյա2: Հետևաբար
դեռևս այն ժամանակ արդեն նկատելի էր
արտադասարանական ֆիզիկական վար
ժությունների կարևորությունը:
Հ
 ետաքրքրական է, որ սկսած 1864−ից`
Ռուսաստանի դպրոցներում մարմնամար
զությունը համարվել է արտադասարանա
կան ուսումնական առարկա3:
Նշանավոր հայ մանկավարժ Ս. Ման
դինյանը4 իր աշխատություններից մեկում
1882 թ. սերտ կապ է անցկացրել ֆիզիկա
կան դաստիարակության ու սովորողների
առողջության միջև և առաջ է քաշել մարմ
նամարզական (այսինքն` ֆիզիկական դաս
արտադասարանական
տիարակության)
պարապմունքների պարտադիր անցկաց
ման գաղափարը: Ավելի ուշ առաջադեմ ու
սուցիչները սկսեցին ակտիվորեն հանդես
գալ դպրոցներում ֆիզիկական կուլտուրայի
դասաժամերի կատարելագործման, զանգ
վածային մարզական և առողջարարական
2 Սիմոնյան
Ց.
Ռ.,
Հայ
մանկավարժության
պատմություն, Եր., «Մանկավարժություն», 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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աշխատանքների խելամիտ կազմակերպ
ման համար: Մասնավորապես սահմանվեց,
որ ֆիզիկական կուլտուրայի դպրոցական
դասաժամը, ելնելով իր կազմակերպական
և ուսուցողական (դիդակտիկ) առանձնա
հատկություններից, սովորողների համար
չի կարող ապահովել անհրաժեշտ մարզու
մային արդյունք, լավագույն դեպքում այն
կարող է նպաստել շարժումների առանձին
տեսակների` քայլքի, վազքի, ցատկերի, լողի
ուսուցմանը: Ուստի արտաժամյա արտադա
սարանական լրացուցիչ պարապմունքների
անցկացումն առավել արդիական նշանա
կություն է ձեռք բերում: Միևնույն ժամանակ
ապացուցվել է, որ դպրոցում անցկացվող
արտադասարանական պարապմունքներն
ուղղված են ընդլայնելու և խորացնելու սովո
րողների գիտելիքները, կարողությունները և
հմտությունները, զարգացնելու աշակերտ
ների անհատական ընդունակությունները,
բարելավելու նրանց հետաքրքրությունները:
Չանտեսելով դպրոցում դասի կարևո
րությունը` որպես ֆիզիկական դաստիա
րակության գործընթացի հիմք, բացառիկ
դեր և նշանակություն ունի նաև ամենօրյա
ֆիզիկական վարժությունների կատարումը,
որոնք անխոս պատկանում են արտադասա
րանական և արտադպրոցական սպորտ−
առողջարարական աշխատանքներին:
Դասացուցակից դուրս պարապմունքնե
րի անցկացումը, լրացուցիչ դասաժամերի
տեսքով, նպաստում է աշակերտների շար
ժողական հնարավորությունների ընդլայն
մանը1:
Ֆ
դաստիարակության
և
 իզիկական
սպորտի լրացուցիչ պարապմունքներ սկսել

են անցկացվել դեռևս անցյալ դարի սկզբին
ԱՄՆ−ում՝ ընդհանուր զարգացնող վար
ժությունների և կրոսային վազքի տեսքով2:
Ներկայումս ԱՄՆ−ի հանրակրթական դպ
րոցներում արտաժամյա պարապմունքներ
են անցկացվում 27 մարզաձևերից: Մի շարք
եվրոպական երկրներում դպրոցականների
համար առավել հրապուրիչ են արտադա
սարանական պարապմունքները, քան ֆի
զիկական կուլտուրայի դպրոցական դասա
ժամերը3:
Գիտամեթոդական գրականության մեջ
առկա են գործնական առաջարկություն
ներ՝ ֆիզիկական կուլտուրայի արտադա
սարանական պարապմունքների անցկաց
ման վերաբերյալ: Մասնավորապես, նման
պարապմունքները պետք է անցկացվեն
շաբաթական երկու անգամ՝ 60 րոպե տևո
ղությամբ, որտեղ ժամանակի 50 տոկոսը
հատկացվում է տեխնիկայի ուսուցմանը, իսկ
մյուս կեսը՝ շարժողական ընդունակություն
ների մշակմանը` մկանային ուժ, շարժումնե
րի արագություն, դիմացկունություն և այլն4:
Տվյալ դեպքում աշակերտները միավորվում
են ուսումնամարզական խմբերում՝ հաշվի
առնելով նրանց հետաքրքրությունները և
պահանջմունքները, ինչպես նաև շարժողա
կան պատրաստվածության մակարդակը:
Կասկած չի հարուցում նաև այն, որ ման
կավարժական խնդիրներն առավել հաջո
ղությամբ են լուծվում, երբ դասերի ընթաց
քում տարվող ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքները զուգակցվում են նպատա
կային ուղղվածությամբ արտաժամյա պա
րապմունքների հետ5: Ուսումնադաստիա
րակչական գործընթացի կազմակերպման

1 Ավանեսով Է. Յու., Դպրոցականների շարժողական
պատրաստվածության մարզական ուղղվածության
մեթոդիկան // Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2014, 22 էջ:
Մկրտչյան Թ. Լ., Դպրոցականների շարժողական
պատրաստության
մեթոդական
պայմանները
ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում //
Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2016, 22 էջ:
Абрамович Д. В., Шпорин Э. Г., Влияние дополнительных
занятий по физиической 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 обшеобразо
вательной школе // Теория и практика ФК.− 2011, N 8, с.
89−91.

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 գիտակիրառական հիմունքները // Դոկտ.
ատեն. սեղմագիր, Եր., 2004, 42 էջ:
Մելիքսեթյան Ռ. Տ., Ֆիզկուլտուրային−առողջարարական
աշխատանքները դպրոցում, Եր., «Լույս», 1984, էջ 171:
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այս եր
կու ձևե
րի միջև ե
ղած սերտ կապն
արտադասարանական
աշխատանքների
առաջատար սկզբունքներից է1: Այս կապակ
ցությամբ առանձնացվում է երկու կողմ:
Առաջին` արտադասարանական աշխա
տանքի ընթացքում հիմնվում են ակադեմի
ական դասերի ընթացքում ձեռքբերված գի
տելիքների և կարողությունների վրա:
Երկրորդ` արտադասարանական աշխա
տանքի բոլոր ձևերը միտված են կոնկրետ
ուսումնական առարկայի, այսինքն` ֆիզի
կական կուլտուրայի հանդեպ սովորողների
հետաքրքրվածության զարգացմանը:
Արտադասարանական լրացուցիչ պա
րապմունքների անցկացման համար կար
ևոր նախադրյալ ու հիմնավորում է նաև այն,
որ դպրոցականների կանոնավոր ուսուցման
սկզբից երեխաների օրական շարժողական
ակտիվությունը նվազում է 50 տոկոսով:
Դասարանից դասարան փոխադրվելուն
զուգընթաց շարժողական ակտիվության
մակարդակը կտրուկ նվազում է: Ընդ որում`
ցերեկվա տևողության 82−85 տոկոսը սովո
րողների մեծամասնությունն անցկացնում է
ստատիկ վիճակում: Կամայական շարժո
ղական ակտիվությունը կազմում է 16−19
տոկոս, իսկ ֆիզիկական դաստիարակու
թյան կազմակերպված ձևերին բաժին է
ընկնում ընդամենը 1−3 տոկոսը2: Ֆիզիկա
կան կուլտուրայի դասերը միայն մասամբ են
լրացնում շարժումների պակասը՝ օրական
պահանջմունքի շուրջ 40 տոկոսը կամ շա
բաթական 11 տոկոսը3: Եթե դպրոցականը
չի զբաղվում ֆիզիկական վարժություններով
և սպորտով, ապա այն կարող է հանգեցնել
ոչ միայն օրգանիզմի, այլև շարժողական
ընդունակությունների զարգացման դանդա
1 Մարտիրոսյան Ա. Ս., Ֆիզիկական կուլտուրայի
արտադասարանական պարապմունքների 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
դասի
որոշ
առանձնահատկությունները // «Մանկավարժական
միտք», 2010, N 1−2, 65−69 էջ:
Вавилов Ю. Н., Поведенческие факторы здоровья детей и
подростков // Физкультура: В.О.Т., 2007, N 3, с. 9−12.
Шлемин А. В., Физкультурно−оздоровительная работа в
школе, М., Просвешение, 1988, с. 6.
3 Скачков И. Р., Новый вариант школьного урока //
Теория и практика ФК. 1993, N 5−6, с. 35−36.

ղեցման:
Պատահական չէ, որ նախկինում հան
րակրթական դպրոցներում տարբեր մար
զաձևերից գործում էին մարզական սեկ
ցիաներ: Հիմնական դերը պատկանում էր
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչին: Պա
րապմունքները սեկցիաներում անցկաց
վում էին շաբաթական 2−3 անգամ՝ 60−90
րոպե տևողությամբ՝ կախված աշակերտնե
րի սեռից և տարիքից: Արտադասարանա
կան մարզական աշխատանքի անցկացման
համար ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցի
չը դպրոցում ստանում էր լրացուցիչ վար
ձատրություն՝ աշխատավարձի 0,25−ից
մինչև 0,5 դրույքաչափի ծավալով4: Ընտր
ված մարզաձևի լրացուցիչ արտադասարա
նական պարապմունքները, մինչ Խորհր
դային Միության փլուզումը, բավական լավ
հիմքերի վրա էին դրված նաև Հայաստա
նում:
Այսպիսով՝ ֆիզիկական դաստիարա
կության արտադասարանական լրացուցիչ
պարապմունքների միջոցով հաջողությամբ
լուծվում է սոցիալ−մանկավարժական ար
տակարգ լայն խնդիրների շրջանակ, առա
ջին հերթին շարժողական պատրաստվա
ծության մակարդակի բարձրացում, ինչպես
նաև ֆիզիկական դաստիարակության պա
րապմունքների նկատմամբ դրական վե
րաբերմունքի ձևավորում, սովորողների
սոցիալական և հոգեբանական հարմարո
ղականություն և այլն:
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո
բարեփոխումներ եղան նաև կրթական հա
մակարգում, որտեղ լուծարվեցին դաստիա
րակչական աշխատանքներ իրականացնող
ստորաբաժանումները, իսկ արտադասա
րանային առողջարարական, մարզական
աշխատանքները կոմպեսացվեց լրացուցիչ
կրթական համակարգում, կոմերցիոն գոր
ծունեության լայն իրավունքներով: Բնակա
նաբար, այն սահմանափակեց անապահով
ընտանիքների երեխաների մուտքը դեպի
արտադասարանական ֆիզիկական դաս
տիարակություն: Առանձին մարզաձևերը,
ինչպես օրինակ, կարատեն և նրա տարա
տեսակները, գործնականում դուրս են մղել
արտադասարանական, սեկցիոն պարա
4 Физическая культура и спорт в обшеобразовательной
школе, М., Просвещение, 1985, с. 68, 72.
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պմունքների համակարգը դպրոցներից:
Չգիտես ինչու, տարբեր հետաքրքրու
թյուններով արտադասարանական խմբակ
ները և տարբեր մարզաձևերի սեկցիա
ները դպրոցներում դարձել են վճարովի:
Ներկայումս ծնողներից շատերը վճարու
նակ չեն, հետևաբար արհեստականորեն
սահմանափակվում են երեխաների հնա
րավորությունները զարգացնելու իրենց,
հետաքրքրությունները և շարժողական ըն
դունակությունները:
Ներկա ժամանակաշրջանում այս խնդի
րը լուրջ ուշադրության չի արժանանում: Սո
ցիոլոգիական հարցման արդյունքում բա
ցահայտվել է, որ ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսուցիչների ավելի քան 50 տոկոսը ցան
կություն է հայտնել պաշտոնապես վերա
կանգնել նախկինում անցկացվող արտադա
սարանական սեկցիոն պարապմունքները
տարբեր մարզաձևերից1:
 երկայումս
Ն
Ռուսաստանի
Դաշնու
թյունում, համաձայն օրենքի, կրթության
բոլոր ձևերից` դասաժամեր, խմբակներ,
սեկցիաներ, երեխաներն օգտվում են ան
վճար: Անվճար ուսուցանվող առարկաների
ցանկն ամրագրված է պետական կրթական
ծրագրերով, որի կազմում ներառված է նաև
«Ֆիզիկական կուլտուրան»2:
Այսպիսով՝ վերջին երկու տասնամյակում
տարբեր երկրներում մասնագետները սկսել
են նորովի դիտարկել ֆիզիկական դաստի
արակության բովանդակությունը հանրա
կրթական դպրոցում: Այս ուղղությամբ բա
վական լուրջ աշխատանք է իրականացվում
Եվրոպայում և ԱՊՀ երկրներում:
Միևնույն ժամանակ, ֆիզիկական դաստ
իարակությունը ող ջ աշխարհում որոշակի

ճգնաժամ է ապրում3: Պատճառներից մեկն
այն է, որ առկա են հակասություններ՝ դպ
րոցում
անցկացվող
պարապմունքների
ավանդական ձևերի և սպորտային վար
ժությունների արտադասարանական և ար
տադպրոցական առավել գրավիչ պարապ
մունքների միջև: Մյուս կողմից, ֆիզիկական
բեռնվածության ավելացման օբյեկտիվ պա
հանջը հակասում է այն միտմանը, որ դպ
րոցներում նկատվում է բեռնվածության կր
ճատում:
Ավելին, այսօր ֆիզիկական դաստիա
րակության համակարգը դպրոցում բավա
կանաչափ արդյունավետ չի ներգործում
սովորողների առողջության ամրապնդման
և շարժողական պատրաստվածության մա
կարդակի բարձրացման վրա: Շաբաթական
2−3 ժամ տևողությամբ կանոնակարգված
դասաժամերը, կողմնորոշված միջին աշա
կերտով, առանց հաշվի առնելու անհատա
կան և սեռատարիքային առանձնահատկու
թյունները, ոչ լիարժեք են նպաստում լուծել
դպրոցականների ֆիզիկական կատարելա
գործման խնդիրները:
Ներկայումս դպրոցականների ֆիզիկա
կան դաստիարակության մոդեռնացումը
նախատեսում է «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայից ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի կազմակերպման կայացած
ավանդույթների արմատական փոփոխու
թյուններ: Այս ամենը թելադրում է որոնել և
գտնել աշխատանքի նոր ձևեր կամ վերա
կանգնել և ընդլայնել արտադասարանային
լրացուցիչ ֆիզկուլտուրամարզական, առող
ջարարական միջոցառումների անցկացման
համակարգը:

1 Ղազարյան Ա. Վ., Ֆիզիկական դաստիարակությունն
արտասահմանյան
երկրներում
//
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.

3 Криволапчук И. А., Возрастная динамика и
адаптационные изменения функционального 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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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ավանեսով Է. Յու., Դպրոցականների շարժողական պատրաստվածության մարզական ուղղվա
ծության մեթոդիկան // Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2014, 22 էջ:
Գրիգորյան Վ. Ֆ., Ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի գիտակիրառական հիմունքնե
րը // Դոկտ. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2004, 42 էջ:
Ղազարյան Ա. Վ., Ֆիզիկական դաստիարակությունն արտասահմանյան երկրներում // Մա
գիստր. ատենախոսություն, Եր., 2010, 62 էջ:
Ղազարյան Ֆ. Գ., Ստեփանյան Ա. Գ., Ֆիզիկական կուլտուրայի ժամանակակից դասի որոշ
առանձնահատկություններ // «Մանկավարժական միտք», 2010, N 1−2, 65−69 էջ:
Մանդինյան Ս., Ի՞ նչ ծրագիր է հարկավոր մեր ծխական ուսումնարաններին // Վարժարան, 1882,
N 1−2, 41 էջ:
Մ
 արտիրոսյան Ա. Ս., Ֆիզիկական կուլտուրայի արտադասարանական պարապմունքների մեթո
դիկան // Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2009, 21 էջ:
Մելիքսեթյան Ռ. Տ., Ֆիզկուլտուրային−առողջարարական աշխատանքները դպրոցում, Եր.,
«Լույս», 1984, էջ 171:
Մկրտչյան Թ. Լ., Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մեթոդական պայմանները
ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում // Թեկն. ատեն. սեղմագիր, Եր., 2016, 22 էջ:
Սիմոնյան Ց. Ռ., Հայ մանկավարժության պատմություն, Եր., «Մանկավարժություն», 2006, 264 էջ:
Абрамян А. В., Проблема внешкольного образования в армянском обшественно−просветительном
движении (вторая половина XIX−начало XX вв), Ереван, Луйс, 1990, с. 163.
Абрамович Д. В., Шпорин Э. Г., Влияние дополнительных занятий по физиической культуре во
внеучебное время на физическую подготовленность учащихся // Теория и практика ФК., 2016, N
4, с. 36−37.
Вавилов Ю. Н., Поведенческие факторы здоровья детей и подростков // Физкультура: В.О.Т.,
2007, N 3, с. 9−12.
Данюшенков В. С., Коршунова О. В., Современный урок: тенденции развития // Педагогика,
2017, N 8, с. 24−31.
Криволапчук И. А., Возрастная динамика и адаптационные изменения функционального 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 // Физкультура: В.О.Т., 2012, N 6, с. 50−52.
Носановская А. В., Урок физической культуры−каждый день // Физическая культура в школе,
1991, N 3, с. 28−29.
Обухов С. М., Динамика физической подготовленности учашихся при реализации различных
образо
вательной школе // Теория и
вариантов спортизации физического воспитания в обше
практика ФК, 2011, N 8, с. 89−91.
Панин В., Кто остановит школьные поборы // Аргументы и факты, 2017, N 36.
Серова О., Быть здоровым научат в школе // Новое время, РИА, Новости, 2005, N 48, с. 12.
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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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МАРГО ГЁДАК ЯН
РУЗАННА ПИЛОСЯН

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
БИ– И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Армения, как и другие постсоветские ст
раны, является пионером би– и полингваль
ного обучения иностранным языкам. В со
ветское время существовала естественная
двуязычная среда. Кроме русского языка в
армянских школах изучали английский, не
мецкий, французский и другие языки. Важ
но подчеркнуть, что русский язык в то время
не считался иностранным. Несмотря на то,
что методисты русского языка стремились
последовательно улучшать систему обучения
русскому языку, уровень обучения русскому
языку по многим показателям был выше,
чем уровень обучения другим иностранным
языкам.
«Овладение русским языком давало воз
можность приобщения к сферам, которые
не обслуживаются родным языком. Это
обеспечивало определенные преимущест
ва и повышало социальную и ценностную
значимость и русского языка, и двуязычия.
Однако уже в 1991 году языковая ситуация
резко изменилась по сравнению с 1989 г.
Прежде всего, произошли изменения в наци
ональном составе и миграционных процес
сах. Резко снизился процент инонациональ
ного населения – русских, азербайджанцев,
греков, ассирийцев. Начался отток коренных
жителей республики. К январю 1991 года в
Армении находилось 263 тыс. беженцев, а к
маю 1991 года – всего 29 тыс. Но причина
изменения языковой ситуации заключает
ся не только в демографических процессах.
Изменения произошли и в общественном
сознании. Одним из следствий резкого рос
та национального самосознания явилось то,
что антисоветские настроения обернулись
национальной и языковой нетерпимостью.
Увеличился объем функций армянского язы
ка. Он стал основным языком образования:
в 1991 году практически все школы респуб
лики перешли на армянский язык обучения.

Он стал функционировать в учреждениях,
организациях и предприят иях, традиционно
использовавших русский язык. Делопроиз
водство во всех государственных органах, а
также официальные выступления на сесси
ях, собраниях, съездах велись исключитель
но на армянском. Русский язык сохранился
в быту и домашнем обиходе» [М. И. Аруста
мян, 2002, 19].
С одной стороны, иностранный, особен
но английский язык, сегодня востребован.
С другой стороны, он не становится средст
вом коммуникации для армянских учеников
и студентов.
Только правильно организованная язы
ковая политика не может способствовать
эффективному развитию полилингвального
образования.
Вместе с тем, специал исты в области об
разования должны четко определить тенден
ции развития билингвального образования
в мире и в Армении, так как это связано с
процессами глобализации в области науки и
техники, и в целом, образовании.
Особую роль приобретает билингвальное
и полилингвальное образование как техно
логическая и методическая база процесса
интернационализации образования в русле
Болонского процесса.
Армянские методисты должны изучать
мировой опыт билингвального образования,
чтобы не отставать от интеграционных про
цессов, происходящих в развитых странах.
По сути, Армения должна интегрироваться
в единое культурно–образовательное прост
ранство Европы, не забывая о сохранении
своей национально–культурной идентичнос
ти. Без этого мы не можем обеспечить меж
культурное взаимодействие на качественно
новом уровне, используя иностранные язы
ки как средство межкультурной коммуника
ции.
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При разработке методологических основ
билингвального и полилингвального образо
вания ученые признают, что почти во всех
странах европейского союза отсутствует це
лостная система непрерывного билингваль
ного образования.
Существуют различные методологические
подходы к проблеме билингвального образо
вания. Среди них выделяются: системный,
культурологический, контекстный и компе
тентностный, концептуальный подходы.
По сути, проблемы билингвального обу
чения стали обсуждать в рамках традици
онных и современных наук. Неправомерно
утверждать, что психолингвистика и социо
лингвистика исчерпали себя. Однако многие
проблемы би– и полилингвального образо
вания стали рассматривать в рамках социо
культуралистики. Формирование социокуль
турной компетенции стало необходимым
условием языкового поликультурного обра
зования. «Изучая ИЯ и иноязычную культуру,
обучающиеся получают возможность расши
рить свое социокультурное пространство и
прийти к осознанию себя в качестве культур
но –исторических субъектов» [П. В. Сысоев,
2004, 14].
Здесь важно показать динамику разви
тия основных методологических подходов
к проблеме би– и полилингвального обра
зования. В основном для формирования
лингвистических и психологических теорий
билингвизма основополагающее значение
имеют структурные, системно–функцио
нальные подходы. Применение цивилиза
ционного и культурологического подходов
к билингвальному обучению привело к фор
мированию компетентного подхода. Неслу
чайно, современные авторы рассматривают
культурное самоопределение и культурную
осведомленность с точки зрения развития
билингвальной социокультурной компетен
ции.
П. В. Сысоев предлагает модель фор
мирования личности субъекта диал ога куль
тур. Он выделяет основные факторы, вли
яющие на восприятие изучаемой культуры.
Эту модель можно назвать этноцентристс
ким, так как ключевыми понятиями в этой
модели являются понятия «диалог культур»,
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«культурное самоопределение» и «этноцент
ризм».
Этноцентризм рассматривается на на
чальном уровне восприятия иноязычной
действительности, характерной для подавля
ющего большинства обучающихся. Согласно
автору, «яркой отличительной чертой данной
стадии является общая тенденция людей
рассматривать и оценивать другую культуру
с позиций ценностей и норм собственной. В
этом смысле культуру можно сравнить с ок
ном, через которое человек воспринимает
действительность» [П. В. Сысоев, 2004, 15].
В полилингвальной концепции П. В.
Сысоева большое значение имеет понятие
«культурная вариативность». «Вариативность
помогает преодолевать существующие сте
реот ипы, различные конфликты, которые
возникают в процессе межкультурной ком
муникации. «Культурная вариативность
представляется ключевым стержнем процес
са обучения ИЯ на любом этапе и поэтому
присутствует на стадиях культурного самооп
ределения и диалога культур» [П. В. Сысоев,
2004, 16].
Анализ соответствующей литературы
выявляет еще одну тенденцию развития
методологических подходов к би– и поли
лингвальному образованию. В целом мето
дологические подходы к би– и полилинг
вальному образованию формировались в
рамках теорий речевых контактов, бихеви
оризма,ментализма, деятельности, коммуни
кации, культурного самоопределения.
Особенно
выделяются
культуровед
ческие подходы: лингвострановедческий
[Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров], соци
окультурный [В. В. Сафонова] и лингвокуль
турологический.
Можно проследить следующие тенден
ции обучения иностранным языкам с точки
зрения методических теорий билингвизма
1. изучают чужой язык [формы, структу
ру, значения],
2. изучают [языковое] поведение носите
лей языка
3. изучают культуру страны изучаемого
языка,
4. изучают культуру своей страны, реги
она и т.д. [Гедакян 2009: 45]
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Применение культурологического подхо
да позволило методистам осознать необхо
димость изучения не только культуры вооб
ще, культуры страны изучаемого языка и,
ран
но, род
ной куль
ту
ры, так как
как ни ст
невозможно ни знакомство с вариативност
ью и разнообразием культур изучаемых со
обществ, ни диалога культур без изучения
родной культуры на иностранном языке.
Изучение родной культуры позволяет прео
долеть не только стереот ипы относительно
родной, но и «чужой» культуры.
Подчеркивая значение отбора культу
роведческого материала в соответствии с
методическим принципом культуросообраз
ности, В. В. Сафонова считает, что пока
зателем эффективности и продуктивности
поликультурного и, соответственно, полия
зычного образования является тот уровень,
когда учащиеся достигают культурного са
моопределения [В. В. Сафонова, 2001, 25].
На этом уровне они в состоянии определить
свое место в спектре культур, осознавая се
бя в качестве поликультурных субъектов»
[П. В. Сысоев, 2004, 18].
Среди методологических подходов, оп
ределяющих тенденции развития мето
дических теорий би– и полилингвизма,
огромное значение имеет личностно –ориен
тированный подход, появление которого об
ъясняется прежде всего переходом от «шко
лы значений» к «школе мышления». С точки
зрения методологических подходов к би– и
полилингвальному образованию важно то,
что следует учитывать не только языковые,
культурно –исторические различия школьни
ков и носителей изучаемого языка, но и не
однородный состав учащихся. Известно, что
школьники «различаются по многим пара
метрам: уровень обученности, потенциаль
ная способность к обучению, способность
к общению на иностранном языке в группе,
интеллектуальные способности, опыт уче
ния, мотивация к изучению иностранного
языка. Школьники также могут различать
ся стилем учения, особенностями характера,
интересами, общим развитием, степенью
уверенности в своих возможностях, способ
ностью к самодисциплине, а также культур
ными особенностями и особенностями род

ного языка» [Ариян М. А., 2007, 4].
Таким образом, переход на личност
но–ориентированную парадигму образова
ния и воспитания дал импульс к разработке
подходов, к отбору содержания социокуль
турного компонента обучения ИЯ. Согласно
П. В. Сысоеву, «Наибольшую известность в
российских научных кругах получили следу
ющие культуроведческие подходы: лингвост
рановедческий [Е.М.Верещагин, В.Г.Косто
маров], социокультурный [В. В. Сафонова] и
лингвокультурологический [В. В. Воробьев,
В. П. Фурманова]. Модели культуроведчески–
ориентированного образования средствами
ИЯ, представленные в этих подходах и созда
ющие дидактические условия для соизучения
языка и культуры, стали доминирующими мо
делями при разработке многих современных
программ по иностранным языкам и написа
нии УМК и учебных пособий по ИЯ нового по
коления» [П. В. Сысоев, 2007, 2].
 о сути, совершенно иначе выявляется
П
одна из ведущих тенденций развития мето
дических теорий билингвизма, в том плане,
что во –первых, стали доминировать культу
роведчески–ориентированные модели, и во–
вторых, соизучение языка и культуры, вер
нее, речи и культуры становится основным
условием [дидактическим, методическим и т.
д.] организации процесса обучения языкам.
В этом русле большое значение имеют
тенденции гуманитаризации и гуманизации
общества, которые приводят к пересмотру
основных положений методических теорий
билингвизма, функциональных и содержа
тельных характеристик.
Вместе с тем, в работах зарубежных и
отечественных авторов прослеживается тен
денция рассмотрения проблем би– и поли
лингвального образования с точки зрения
прагмалингвистического подхода. Особенно
продуктивно стали применять данный под
ход при разработке методик преодоления
прагматической интерференции. Как пишет
А. М. Акопянц: «лингвистическая прагматика
определила методику и к 80 – годам ХХ века
ушла далеко вперед, в то время как методи
ка продолжала опираться в своем развитии
на традиционную лингвистику» [А. М. Ако
пянц, 2006, 15–19].
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В процессе изучения иностранного языка,
ученики преодолевают не только лексичес
кие и грамматические трудности, но и труд
ности, связанные с преодолением прагмати
ческой интерференции, «которая возникает,
когда одна и та же языковая форма, обла
дая в разных языках разным, подчас не со
поставимым прагматическим потенциал ом,
используется иностранцем в соответствии
с нормами его родного языка. В широком
смысле прагматической интерференцией
можно считать перенос навыков общения
и поведения, усвоенных на родном языке,
на язык иностранный» [Е. В. Миролюбов,
2004, с. 80].
Согласно интерпретации Е. В. Ми-
лосердовой, «прагматическая компетенция
предполагает владение всем комплексом
коммуникативного поведения как совокуп
ностью норм и традиций общения народа,
той или иной лингвокультурной общности»
[Милосердова Е. В. С. 80].
И если на лингвистическом уровне расс
матриваются грамматические, лексические,
фонетические, графические типы интер
ференции, прагматическая интерференция
рассматривается на лингвокультурологичес
ком или прагмалингвистическом уровнях.
Почти во всех прагмалингвистических
исследованиях раскрывается зависимость
социального взаимодействия коммуникан
тов от ситуации, и определяются параметры
прагматической ситуации: обстановка, место
коммуникативного акта, предмет и цель ком
муникации, социальные, этические, инди
видуальные характеристики участников ре
чевого общения, ролевые отношения между
коммуникантами.
Одно и то же подтверждается с точки зре
ния концептуального подхода. Как известно,
концепт находит свое выражение в реальной
жизни: в слове, образе, чувстве, действии.
Являясь глубинной структурой человечес
кого сознания, он содержит специфические
смыслы, присущие культуре, выражает осо
бенности способов общения и деятельности
людей, принятую в обществе шкалу ценнос
тей.
А. П. Бабушкин истолковывает концепт
«…как любую дискретную единицу коллек
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тивного сознания, которая отражает предмет
реального или идеального мира и хранится
в национальной памяти носителей языка в
виде… вербального обозначения субстрата.
Концептуальные сущности близки к поня
тийным…» [Бабушкин 1996: 95]. В целом
он выделяет следующие виды концептов:
мыслительные картинки, схемы, гиперони
мы, фреймы, сценарии, инсайты, а также
«калейдоскопические концепты» [Бабушкин
1996: 95].
По мнению А. А. Залевской, необходимо
«… четко разграничивать то, что функцио
нирует в голове индивида [т.е. концепты] и
то, что является продуктом научного [в том
числе лингвистического] исследования [т.е.
конструкты]» [Залевская 2001: 34].
 онцепт возникает не непосредственно
К
из значений слова, а является результатом
толкования словарного значения слова с на
родным опытом человека. Следовательно,
культурологические концепты отмечены эт
нической спецификой и входят в содержа
тельную ткань менталитета как множество
когнитивных, эмоциональных и поведенчес
ких стереот ипов нации.
Применение концептуального подхода
приводит к отказу от традиционных мето
дов обучения, так как единицей обучения
иностранному языку становиться не слово,
не предложение, и не текст, а дискурс. Уча
щиеся изучают не единицы языка, а едини
цы менталитета – концепты. Такой подход
кардинально меняет представления о би– и
полилингвальном обучении иностранным
языкам.
Заключение. Проблема би– и полилинг
вального образования формировалась в
рамках общей лингвистики и стала бурно
развиваться в сопредельных с лингвистикой
областях научного знания: психолингвисти
ки, социолингвистики, прагмалингвистики
и когнитивной лингвистики. Важно то, что
в области методики преподавания иностран
ных языков происходят изменения парадиг
мального характера. Вместо текста единицей
обучения иностранным языкам становится
дискурс. Языковые единицы заменяются
единицами менталитета, т.е. концептами.
Концептуальный подход придает новое ды
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хание методологии би– и полилингвального
образования.
Таким образом, процесс би– и поли
лингвального образования не может быть
эффективным, если Армения отстает от
глобальных интеграционных процессов, и

иностранный язык не становится средством
коммуникации. Что касается формирования
профессиональных потребностей и мотивов
учащихся, то этот процесс тоже обусловлен и
 ебными факторами.
учебными и внеуч
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ԵՐԿԼԵԶՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱԼԵԶՎՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Մ. ԳՅՈԴԱԿՅԱՆ, Ռ. ՓԻԼՈՍՅԱՆ
Հոդվածում քննարկվում են երկլեզվության և բազմալեզվության ուսուցման մեթոդաբանա
կան մոտեցումների ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները: Ցույց է տրվում, որ երկ
լեզվության և բազմալեզվության ուսուցման հիմնախնդիրը ձևավորվելով լեզվաբանության
շրջանակներում, իր զարգացումն ապրեց լեզվաբանությանը հարակից գիտական ճանաչո
ղության ոլորտներում: Առանձնանում են հատկապես հանրալեզվաբանությունը, հոգելեզվա
բանությունը, գործաբանական լեզվաբանությունը: Կարևոր դրույթն այն է, որ օտար լեզունե
րի ուսուցման ոլորտում տեղի է ունենում հասկացուցային նշանակության փոփոխություններ:
Տեքստի փոխարեն ուսուցման միավոր է դառնում խոսույթը: Լեզվական միավորները փոխա
րինվում են մտածելակերպի կամ մենթալիտետի միավորներով՝ հասկացույթներով:
Հասկացութային մոտեցումը նոր շունչ է հաղորդում երկլեզվության և բազմալեզվության
ուսուցման մեթոդաբանությանը: Դրա հետ մեկտեղ, ապացուցվում է, որ բազմալեզվության
ուսուցումը չի կարող լինել արդյունավետ, եթե Հայաստանը հետ է մնում ինտեգրվելու հա
մաշխարհային գործընթացների, եթե օտար լեզուն չի դառնում հաղորդակցության միջոց:
Ինչ վերաբերում է ճանաչողական և մասնագիտական պահանջմունքների և դրդապատ
ճառների ձևավորմանը, ապա դա նույնպես պայմանավորված է ոչ միայն ուսումնական,
այլև արտաուսումնական պայմաններով:
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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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ԱՐՏԱԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Այսօր անհնար է գտնել մարդկային գոր
ծունեության որևէ ոլորտ, որը կապված չէ
ֆիզիկական կուլտուրայի հետ, քանի որ ֆի
զիկական կուլտուրան համընդհանուր ճա
նաչում գտած նյութական և հոգևոր արժեք
ների միագումարն է ող ջ հասարակության և
առանձին վերցրած յուրաքանչյուր անհատի
համար:
Պատահական չէ, որ վերջին տարիներին
ֆիզիկական կուլտուրան ավելի հաճախ դի
տարկում են ոչ միայն որպես ինքնուրույն սո
ցիալական ֆենոմեն, այլև որպես անհատի
կայուն արժեք: Պատմականորեն ֆիզիկա
կան կուլտուրան ամենից առաջ ձևավորվել է
հասարակության գործնական պահանջ
մունքների ազդեցությամբ՝ աճող սերնդի
լիարժեք ֆիզիկական պատրաստվածու
թյան և չափահաս բնակչությանն աշխա
տանքի նախապատրաստելու նպատակով:
Դրա հետ մեկտեղ ֆիզիկական կուլտուրան,
կազմավորվելով որպես կրթության և դաս
տիարակության համակարգ, շարժողական
կարողությունների և հմտությունների ձևա
վորման հիմնական գործոնն է: Սակայն
նման պարագայում անհրաժեշտ է փաս
տել, որ այսօր կրթության ոլորտում, մաս
նավորապես հանրակրթական դպրոցում,
գործնականորեն չկա ամբողջական ֆիզի
կական կուլտուրայի դաս, որը ենթադրում է
դպրոցականների ֆիզիկական դաստիա
րակության և ֆիզկուլտուրային կրթության
զուգահեռ ու միաժամանակյա իրականա
ցում: Լավագույն դեպքում ֆիզիկական կուլ
տուրայի ուսուցիչներն իրենց ուժերը կենտ
րոնացնում են աշակերտների ֆիզիկական
պատրաստության վրա:
Ուստի ֆիզիկական դաստիարակության
արդի համակարգի զարգացման գործընթա
ցում հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի մո
դեռնացման հիմնահարցը, որի առաջնային
բաղադրիչներից է ֆիզիկական կուլտուրայի

դասի բովանդակության վերաիմաստավո
րումը:
Դպրոցականների ժամանակակից ֆիզի
կական դաստիարակության բովանդակու
թյունը կողմնորոշված է դեպի այն գաղա
փարը, որ դպրոցի շրջանավարտը պետք է
կյանք մտնի ոչ միայն բավարար ֆիզիկա
կան պատրաստվածությամբ, այլև ունենա
բավականաչափ գիտելիքներ ֆիզիկական
կուլտուրայի ոլորտից, ճանաչի սեփական
մարմինը և տիրապետի դրա հետ աշխատե
լու մեթոդներին, ծանոթ լինի առողջության
պահպանման ու ամրապնդման, օրգանիզմի
օրգան համակարգերի ֆունկցիոնալ հնա
րավորությունների բարձրացման ուղինե
րին ու եղանակներին, կարողանա կազմա
կերպել և գրագետ անցկացնել ֆիզիկական
վարժություններով պարապմունքներ1: Հենց
նման բազմակողմանի զարգացած երիտա
սարդները պետք է լուծեն այնպիսի բարդ սո
ցիալ−տնտեսական, բարոյակամային և այլ
խնդիրներ, ինչպիսիք առանցքային են ներ
կա հասարակության համար: Դպրոցական
ֆիզիկական կուլտուրան այսօր պատասխա
նատու է աշակերտների առողջ ապրելակեր
պի ձևավորման համար: Այս կողմնորոշումը
կենսական անհրաժեշտություն է Հայաստա
նի ներկայիս սերնդի համար՝ ընդդեմ հա
մակարգչայնացման, թմրամոլության, ալկո
հոլի և ծխախոտային կախվածության աճող
վտանգի:
Ֆիզիկական կուլտուրայի դպրոցական
պարապմունքները աշակերտի մեջ դաս
տիարակում են ինքնուրույնության, ինք
նաքննադատության, ինքնավերլուծության,
ինքնագնահատման,
ինքնակատարելա
գործման և ինքնավստահության ձգտում:
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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Աշակերտները սովորում են գնահատել ժա
մանակը, ճիշտ կազմակերպել օրվա ռեժի
մը, առանց որի անհնար է պատկերացնել
յուրաքանչյուր մարդու բնականոն կյանքը:
Չափազանց կարևոր է, որ սովորողները
հասկանան օրգանիզմի վրա կատարվող
վարժությունների ազդեցության ու նշանա
կության մասին և դրա հիման վրա ընկալեն
տարբեր շարժումների յուրացման միջոցնե
րը: Հենց այդտեղ է նշված կարողություննե
րի ձևավորման ուղին: Դպրոցականներին
անհրաժեշտ է ոչ միայն ուսուցանել այս կամ
այն կարողությունները և հմտությունները,
այլև պարտադիր՝ ինչպես սովորել: Ի վեր
ջո, առանց ուսուցչի և աշակերտի համատեղ
գործունեության դրան հասնելն անհնար է1:
Հետևաբար, հանրակրթական դպրոցում
ֆիզիկական կուլտուրայի մանկավարժա
կան գործընթացի մոդեռնացման կարևո
րագույն պայմաններից է պարապմունքների
ընթացքում ուսուցչի և աշակերտի համատեղ
գործունեությունը, ինչպես նաև ուսուցման և
դաստիարակության գործընթացի անցումը
դեպի մարդասիրության և ազատականաց
ման, որոնք իրականացվում են սովորողնե
րի փորձի և նվաճումների մակարդակին,
նրանց հետաքրքրություններին և հակումնե
րին համապատասխան:
Ժամանակակից դպրոցում «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայի բովանդակությունը
պետք է բխի հետևյալ սկզբունքներից.
-	Ֆիզիկական կուլտուրան որպես
աշակերտների բազմակողմանի ֆիզիկա
կան զարգացման միջոց՝ հասարակության
պահանջմունքներին համապատասխան:
-	Ֆիզիկական կուլտուրան որպես
դպրոցականների առողջ կենսակերպի կազ
մակերպման, առողջության ամրապնդման
և կյանքի որակի բարելավման միջոց:
-	Ֆիզիկական կուլտուրան երեխա
ներին դեպի հասարակական կյանք, սեփա
կան դիրքորոշում ունենալու, բազմազան
աշխատանքային, ֆիզկուլտուրային−մար
զական և մշակութային միջոցառումներում
ակտիվորեն ներգրավման միջոց:
-	Ֆիզիկական կուլտուրան որպես
1 Ղազարյան Ֆ. Գ., Ստեփանյան Ա. Գ., Ֆիզիկական
կուլտուրայի
ժամանակակից
դասի
որոշ
առանձնահատկություններ, «Մանկավարժական միտք»,
Թիվ 1–2, Եր., 2010, էջ 65–69:
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ինքնուրույն պարապմունքների կազմա
կերպման և անցկացման, առողջ ապրելա
կերպի վարման, շարժողական ընդունակու
թյունների մշակման և մարմնակազմության
ամրապնդման համար անհրաժեշտ գիտե
լիքների, կարողությունների և հմտություն
ների ձևավորման միջոց:
-	Ֆիզիկական կուլտուրան որպես
ստեղծագործական մտածողության զար
գացման, միջանձնային շփումների և հա
ղորդակցումների ձևերի ծանոթացման,
սեփական անձի և շրջապատի նկատմամբ
հարգանքի դաստիարակման, անհատի
ինքնաարտահայտման և ինքնակայացման
ձևավորման միջոց:
Այս ամենը շեշտադրում են ֆիզիկական
կուլտուրայի առանձնահատուկ կարևոր դե
րը՝ դպրոցականների անհատականության,
նրանց հետաքրքրությունների և ստեղծա
գործական կարողությունների ձևավորման,
շարժողական ընդունակությունների մշակ
ման և հոգեֆիզիոլոգիական որակների ամ
րապնդման, աշակերտների առողջության
պահպանման և հիվանդությունների կան
խարգելման գործում: Այսպիսով՝ ֆիզիկա
կան կուլտուրան ֆիզիկականի և հոգևորի
զարգացումն է մարդու մեջ: Այն միաժամա
նակ և՛ ապրելաձև է, և՛ անհատականության
լիարժեք զարգացման միջոց:
Ուստի
հանրակրթական
դպրոցի
ծրագրերի կառուցվածքում ֆիզիկական
կուլտուրան պետք է առաջատար տեղ զբա
ղեցնի այլ առարկաների կողքին՝ նպաստե
լով ընդհանուր մանկավարժական կարևոր
խնդիրների լուծմանը: Ֆիզիկական կուլտու
րան պետք է հանդես գա ոչ միայն որպես
ուսումնական առարկա, այլև դառնա կեն
սակերպ երեխաների համար:
Այդ նպատակի իրագործման համար
անհրաժեշտ է նորացնել մանկավարժա
կան գործունեության ավանդական ձևերը,
մեթոդներն ու եղանակները, որոնց կիրառ
մամբ ֆիզիկական կուլտուրան դպրոցական
կրթության մեջ կմնա միայն որպես ֆիզիկա
կան պատրաստվածության գործընթաց և
դպրոցականների առողջության ամրապնդ
ման միջոց: Լուծելով շարժողական կարողու
թյունների ու հմտությունների ձևավորման և
շարժողական ընդունակությունների մշակ
ման ավանդական խնդիրները՝ շատ ուսու
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ցիչներ հաճախ մոռանում են աշակերտների
մեջ ֆիզիկական վարժություններով պա
րապմունքների և ֆիզիկական կուլտուրայի
դասերի նկատմամբ դրական վերաբերմունք
և հետաքրքրություն ձևավորելու մասին: Այդ
ամենը պետք է կատարվի հետաքրքիր տե
ղեկությունների հաղորդմամբ, խիստ աշ
խատակարգերից հեռացմամբ, դասի հու
զական հագեցվածության բարձրացմամբ,
կիրառվող միջոցների և մեթոդների բազմա
զանությամբ:
Այսպիսով՝ կրթական հարացույցի կա
տարելագործումը բերում է ֆիզիկական կուլ
տուրայի կարգավիճակի փոփոխման` որ
պես հումանիտար ուսումնական առարկա:
Սրանով է պայմանավորված ֆիզկուլտու
րային կրթության բովանդակության մոդեռ
նացումը, և դրանով հանդերձ էականորեն
փոխվում են ֆիզիկական կուլտուրայի ու
սուցչի դիրքը, նրա պրոֆեսիոնալ անձնային
հմտությունների վերաբերյալ առկա հայաց
քը` վերաիմաստավորելով և վերակառու
ցելով նրա պրոֆեսիոնալ գործունեության
բնույթը1:
 իզիկական կուլտուրայի ուսուցչի և
Ֆ
աշակերտների միջև գործնական շփումը
կազմակերպելու և դրա դաստիարակչա
կան ազդեցությունն ապահովելու համար
անհրաժեշտ է գտնել համապատասխան
եզրագիծը2: Նախ և առաջ ֆիզիկական կուլ
տուրայի ժամանակակից դասի ընթացքում
պետք է իրականացվի սովորողի և ուսուցչի
համատեղ ստեղծագործական ուսումնական
գործունեություն: Ֆիզկուլտուրային ճանա
չողական գործունեությունը խթանվում է
տարատեսակ խնդիրների առաջադրմամբ,
որոնք սովորողները լուծում են համատեղ
աշխատանքի ընթացքում: Ուսուցչի գլխավոր
խնդիրներից է սովորողների դրդապատճա
ռային միջավայրի ստեղծումը3: Գաղտնիք 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 դպրոցականների ֆիզիկական դաստիա
րակության գործընթացում միայն դրական
դրդապատճառների դեպքում կարելի է ակն
կալել շոշափելի արդյունքներ:
Դպրոցականների ֆիզիկական դաստիա
րակության գործընթացում դրդապատճառ
ների առաջացման միջոցներից է ֆիզկուլ
տուրային կրթության որակի գնահատման
համակարգը: Առաջադիմության, հաճախե
լիության և ֆիզիկական կուլտուրայի դա
սերին ակտիվության բարձրացման համար
նպատակային է կիրառել գնահատման
վարկանիշային (միավորային) համակար
գը, որը հիմնականում ունի խրախուսական
դեր: Այսպես, աշակերտը նշված ժամանա
կահատվածում (ամիս, կիսամյակ, ուսում
նական տարի) տարբեր առաջադրանքների
կատարման, մրցումների, տարբեր մարզա
կան և հասարակական միջոցառումների
կազմակերպման և մասնակցման համար
հավաքում է որոշակի միավորներ, որը հա
վելվում է նրա ամփոփիչ գնահատականին:
Առարկայի առաջադիմությունը որոշվում է
նաև ձեռք բերված տեսական գիտելիքների
խորությամբ, դասերի ընթացքում աշխա
տունակության բարձր մակարդակով, ար
տադասարանական և արտադպրոցական
մարզական միջոցառումների մասնակցու
թյամբ:
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից
կիսամյակային կամ ամփոփիչ գնահա
տականի նշանակման ժամանակ անհրա
ժեշտ է ոչ միայն հաշվառել ֆիզիկական
պատրաստվածության մակարդակը, այլև
ֆիզիկական վարժություններով պարա
պելու սովորողների կարողությունները և
հմտությունները, առողջ ապրելակերպի կա
նոնների պահպանումը: Դպրոցականների
ֆիզիկական պատրաստվածությունը նպա
տակահարմար չէ գնահատել միայն բացար
ձակ տվյալներով (նորմատիվների կատա
րում կամ չկատարում), այլ թեստավորման
հենքային արդյունքների համեմատ շար
ժողական թեստերի արդյունքների աճով:
Սովորողների շարժողական ցուցանիշնե
րի աճի տեղաշարժերը միաժամանակ նաև
նրանց անհատական հնարավորություննե
րի ցուցանիշներ են:
Այն աշակերտներին, որոնք բժշկական
ցուցումներով ազատված են ֆիզիկական
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կուլտուրայի դասերից, նպատակահար
մար է հանձնարարություններ առաջադրել
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի տե
սական բաղադրիչից: Աշակերտները կգնա
հատվեն բանավոր պատասխանների և ռե
ֆերատների հիման վրա: Այսպիսով՝ բոլոր
աշակերտները, անկախ բժշկական խմբից,
կարող են գնահատվել «Ֆիզիկական կուլ
տուրա» առարկայից:
Ֆիզիկական կուլտուրայի յուրաքանչյուր
ուսուցիչ պետք է լավ գիտենա, որ ժամանա
կակից դասը կողմնորոշված է սովորողների
հանդեպ անհատական մոտեցմամբ, որտեղ
մեծ ուշադրություն է դարձվում յուրաքան
չյուր դպրոցականի հոգեբանական, ինտե
լեկտուալ և շարժողական բաղադրիչներին1:
Նման մոտեցումը թույլ է տալիս լիարժեք լու
ծել ֆիզիկական դաստիարակության առջև
դրված ժամանակակից խնդիրները: Այստեղ
գլխավորը բոլորին միևնույն պահանջներն
առաջադրելը չէ, այլ, որպես կանոն, հար
կավոր է դրսևորել մանկավարժական մո
տեցում` անդադար ուշադրություն դարձնել
աշակերտի անձի, նրա հնարավորություն
ների և հակումների, բնական տվյալների և
պատրաստության վրա: Ընդ որում, ժամա
նակակից դասը կողմնորոշված է ոչ միայն
դեպի ֆիզիկական պատրաստությանը կամ
ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշների
բարելավմանը, այլև սովորողների անձնա
կան հնարավորություններին, նրանց կող
մից ուսումնական նյութի անհատական ըն
կալմանը2:
Ուսուցչի
մասնագիտական
վարպե
տության վառ ապացույց է միջանձնային
հարաբերությունների ձևավորման տա
րատեսակ կապերի կիրառումը3: Նրա պրո
ֆեսիոնալ վարպետության հաջորդ կարևոր
ցուցանիշն է մանկավարժական հաղոր

դակցությունը, որը ենթադրում է աշխատե
լու կարողություն՝ ինչպես դասարանային և
մարզական խմբերի հետ, այնպես էլ սովո
րողների մեծ խմբերի հետ զանգվածային
մարզական միջոցառումների, առողջության
օրերի, մարզական տոների և երեկույթնե
րի անցկացման ժամանակ: Ֆիզիկական
կուլտուրայի ուսուցչի բազմաբնույթ գոր
ծունեության մեջ առանձնացնում ենք նրա
մանկավարժական աշխատանքի հետևյալ
գործառույթները (նկար 1), բացի դրանից,
չափորոշչային փաստաթղթերի համաձայն,
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը պետք է
պատրաստ լինի իրականացնելու հետևյալ
գործունեության տեսակները (նկար 2):
Ներկայումս ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսուցիչների գործունեությունը հիմնված է
այնպիսի կարևորագույն խնդիրների լուծ
ման վրա, ինչպիսիք են աշակերտի ֆիզի
կական և հոգևոր կատարելագործման ար
ժեհամակարգի ձևավորումը, ֆիզիկական
վարժությունների և ընտրված մարզաձևի
կանոնավոր պարապմունքների պահանջ
մունքների ամրապնդումը, բարոյական և
կամային հատկանիշների դաստիարակու
մը, մարդասիրական հարաբերությունների
ձևավորումը և աշակերտների ու մանկա
վարժների միջև հաղորդակցման փորձի
ձեռքբերումը4:
 իզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը, ով
Ֆ
օժտված է մանկավարժական բարձր կուլ
տուրայով, աշխատում է ինքնակատարելա
գործվել՝ սեփական անձի ինքնակրթության
միջոցով՝ հանդիսանալով աշակերտների
դաստիարակության կարևոր միջոց: Այս
ուղղվածությամբ շարժումը ֆիզիկական
կուլտուրան դարձնում է անհատի մշտապես
կատարելագործման միջոց, ինչպես երե
խայի, այնպես էլ ուսուցչի համար:

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
կուլտուրա»
առարկայի
բովանդակության և կառուցվածքի նորարարական
մոտեցումներ //Մանկավարժություն գիտամեթոդական
վերլուծական ամսագիր, 2011/2–րդ, էջ 12–21:
3 Մանուկյան Ս. Պ., Ուսուցման սուբյեկտների
գործունեության մոտիվացիան, Եր., «Զանգակ», 1998,
239 էջ:

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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Նկար 1.

Նկար 2.

Այսպիսով՝ դպրոցականների հետ տար
վող աշխատանքներում անհրաժեշտ են նոր
մոտեցումների, հայեցակարգերի և բովան
դակային ձևերի ստեղծագործական որո
նումներ:
Ըստ այդմ՝ հանրակրթական դպրոցնե
րի ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչնե
րի գլխավոր խնդիրներից պետք է դառնա
աշակերտների մեջ դրական վերաբերմուն
քի ձևավորումը ֆիզիկական կուլտուրայի
նկատմամբ: Այս խնդրի լուծման համար
անհրաժեշտ է օգտագործել հասանելի եղա
նակների և մեթոդների ող ջ բազմազանու
թյունը, որոնք, ընդհանուր առմամբ, պետք է
ուղղված լինեն դպրոցականների շարժողա
կան ակտիվության բարձրացմանը:
Աշակերտների ակտիվությունը ֆիզիկա
կան կուլտուրայի դասերին պայմանավոր
ված է բազմաթիվ գործոններով, որոնցից
են՝ դասի խնդիրների ճիշտ հարցադրումը,
բարենպաստ հուզական մթնոլորտի ստեղ
ծումը, օպտիմալ բեռնվածությունը դասա
ժամին:
Բարենպաստ հուզական մթնոլորտի
ստեղծումն ունի բացառիկ նշանակություն:
Որպես կանոն, այն ձևավորվում է մինչև դա

սի սկիզբը և պետք է պահպանվի ող ջ դասի
ընթացքում, սակայն հուզական մթնոլոր
տը պարապմունքների ընթացքում կարող է
փոփոխվել: Դա կախված է աշակերտնե
րի ինքնազգացողությունից, «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայի և, մասնավորապես,
կատարվող ֆիզիկական վարժությունների
հանդեպ նրանց վերաբերմունքից, կոնկրետ
դասի նկատմամբ հետաքրքրվածությունից,
ինչպես նաև ուսուցչի անձի, նրա մասնագի
տական վարպետության մակարդակից: Ֆի
զիկական կուլտուրայի դասը միշտ պարգ
ևում է ուրախություն և բավարարվածության
զգացում: Եթե աշակերտները մշտական
շարժման մեջ են և չեն ձանձրանում նստա
րաններին նստած, եթե ուսուցչին տեսնում
են լավ տրամադրությամբ, ընկալում են նրա
կատակները, ապա ակնհայտորեն զգում են
իրենց աշխատանքի արդյունքները: Շատ
կարևոր է, որ ուսուցչի խստությունը, գոր
ծողությունների ճշգրտությունն ու հստա
կությունը հերթագայվեն ժպիտներով, աշա
կերտներին հաջողությունների ժամանակ
խրախուսելով, իսկ անհաջողությունների
դեպքում՝ քաջալերելով:
Գոյություն ունեն դասը հետաքրքիր վա
րելու տարբեր եղանակներ.
• օգտագործել ժամանակակից մանկա
վարժական և տեղեկատվական տեխնոլո
գիաներ,
•	կիրառել պարապմունքների ընդհա
նուր, շրջանաձև կամ խմբային կազմա
կերպման ձևեր,
•	ներառել ֆիզիկական վարժություննե
րի նոր ձևեր,
•	փոխել դասի իրավիճակային պայման
ները (օրինակ՝ մարզադահլիճից տեղափոխ
վել բացօթյա մարզահրապարակ),
• կիրառել խաղային և մրցակցային մե
թոդներ, շարժախաղեր և մարզախաղեր՝
շարժողական ակտիվությունը բարձրացնե
լու և ֆիզիկական կուլտուրայի դասերից բա
վականություն ստանալու նպատակով:
Շարժախաղը կրտսեր տարիքի դպրո
ցականների համար ոչ միայն զվարճանք է,
այլև զարգացման միջոց: Շարժողական ակ
տիվության դրսևորումներ պահանջող խա
ղերի օգնությամբ աշակերտները յուրացնում
են շարժումների ռացիոնալ ձևերի կանոն
ներն ու չափանիշները, զարգացնում են
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բարոյակամային հատկանիշները, մշակում
շարժողական ընդունակությունները և հա
ղորդակցական կարողությունները: Կրտսեր
դպրոցականների հետ կարևոր է դասերի
ընթացքում կիրառել սյուժետային խաղեր,
ընդ որում՝ ուսուցիչը, աշակերտների գոր
ծունեության համար որոշակի խաղային
սյուժե ստեղծելով, դասի բովանդակության
մեջ ընդգրկում է ծրագրային ուսումնական
նյութը: Կիրառելով այս մեթոդը՝ ուսուցիչը
պես պետք է դառ
նա խա
ղի մաս
նա
նույն
կից, հավատա իր ստեղծած կերպարների
իրական լինելուն և կատարի սյուժեին հա
մապատասխան դերը: Բարձր դասարաննե
րում անհրաժեշտ է կիրառել մարզախաղեր,
որոնք առանձնանում են առավել մեծ իրա
տեսությամբ: Դրանք սկզբնական շրջանում
կարող են լինել պարզեցված կանոններով,
այնուհետև՝ լիովին համապատասխանելով
իրական պահանջներին: Մրցակցային մե
թոդի հիմքը կազմում են մրցումների, մր
ցակցության ռացիոնալ կազմակերպված
գործընթացը, պայքարը առաջնության և
բարձր նվաճումների համար: Աշակերտը
մրցում է ոչ միայն մյուսների, այլև ինքն իր
հետ՝ ձգտելով գերազանցել սեփական մար
զական արդյունքը կամ նախապատրաս
տական վարժությունների ցուցանիշները:
Մրցակցային մեթոդն ուժեղացնում է ֆիզի
կական վարժությունների ազդեցությունը
և նպաստում է օրգանիզմի ֆունկցիոնալ
հնարավորությունների առավելագույն դրս
ևորմանը՝ դրանով նպաստելով դրանց զար
գացմանը:
 արժախաղերը և մարզախաղերը ֆիզի
Շ
կական կուլտուրայի դասերին զարգացնում
են միասնականության և համագործակցու
թյան ոգին:
Այսպիսով՝ ֆիզիկական կուլտուրան,
որպես ընդհանուր մշակույթի մաս, նպաս
տում է դպրոցականների ընդհանուր զար
գացմանը և նախապատրաստում է նրանց
հետագա ինքնուրույն կյանքին, իսկ սպոր
տը «կյանքի դպրոց» է, քանի որ սպորտում
սովորում են ոչ միայն խաղալ՝ մարզական
գործունեության այս կամ այն ձևում, այլև ին
տեգրվում են թիմային և համատեղ աշխա
տանքում, սովորում են պարտվել և հաղթել,
մշակել մարտավարություն և գործելակերպ,
կառուցել հարաբերություններ մրցակիցնե
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րի և թիմակիցների հետ, ընդունել ինքնու
րույն որոշումներ ոչ միայն խաղի մեջ, այլև
կյանքում:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պա
րապմունքները ձևավորում են առողջ պատ
վախնդրություն, սեփական արժանապատ
վության զգացում, հարվածն ընդունելու
կարողություն (ընդ որում՝ ոչ միայն մարզա
դահլիճում), արթնացնում են ազնիվ մրցակ
ցության ոգի, որն առանձնապես կարևոր է
ժամանակակից աճող սերնդի համար:
Դպրոցական ֆիզիկական կուլտուրան
հիմք է անհատական այնպիսի հատկանիշ
ների ձևավորման համար, ինչպիսիք են աշ
խատասիրությունը, լավատեսական ակտի
վությունը, մյուսներից հետ չմնալու ձգտումը:
Այն արդյունավետ միջոց է դպրոցականների
կառուցողական, ստեղծագործական էներ
գիան բացահայտելու և ճիշտ ուղղորդելու
համար: Ընդ որում՝ ֆիզիկական կուլտու
րայի ուսուցչի վարքագիծը, գիտելիքները,
կարողությունները և անձնական օրինակն
աշակերտների համար ավելի կարևոր կողմ
նորոշիչներ են, քան խրատներն ու հորդոր
ները: Եթե ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցի
չը կարողանա սովորողների մեջ ձևավորել
մշտապես ինքնակրթվելու և ինքնակատա
րելագործվելու պահանջմունք, ապա նրանց
համար հեշտ կլինի ճանաչել և ընդունել սո
ցիալական այնպիսի հասկացություններ,
ինչպիսիք են ընկերությունը, իրավահավա
սարությունը, համախմբվածությունը, արդա
րությունը, գեղեցկությունը, ազատությունը և
երջանկությունը:
Ֆիզիկական կուլտուրայի յուրաքանչյուր
դաս սովորողների համար պետք է լինի բաց,
ճանապարհորդություն դեպի շարժումների
հրապուրիչ աշխարհ, ուր դպրոցականները
սկսում են ճանաչել իրենց օրգանիզմը, յու
րացնում են շարժողական գործունեության
տարածական, ժամանակային, դինամիկ,
ուժային և ռիթմիկ բնութագրումները, սովո
րում են հեշտ կառավարել իրենց շարժում
ները, արդյունավետ լուծել տարբեր շար
ժողական խնդիրներ, համեմատել իրենց
շարժողական հնարավորությունները:
Այսպիսով՝ դպրոցական ֆիզիկական
դաստիարակության բովանդակության հիմ
նական մոդեռնացնողը ֆիզիկական կուլտու
րայի ուսուցիչն է, հատկապես նրա պրոֆե
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սիոնալիզմը և կոմպետենտությունը կարող
են ապահովել անհրաժեշտ արդյունքների
ձեռքբերումը: Որպես հետևանք՝ ֆիզիկա
կան կուլտուրայի ուսուցիչը դառնում է ֆիզ
կուլտուրային կրթության մոդեռնացված
բովանդակության կրողը, մասնագիտա
կան գործունեության արդյունավետությունն
ապահովող մանկավարժական պայմաննե
րի կազմակերպիչը:
Ուստի ֆիզիկական կուլտուրայի ուսու

ցիչն իր մասնագիտական գործունեությունը
պետք է կառուցի ժամանակակից պահանջ
ներին համապատասխան` կիրառելով արդի
նորարարական տեղեկատվական և կրթա
կան տեխնոլոգիաներ: Այսպիսով՝ ֆիզիկա
կան կուլտուրայի ոլորտում ուսումնադաստի
արակչական գործընթացի մոդեռնացման
առաջնային դերը պատկանում է ֆիզիկա
կան կուլտուրայի ուսուցչին:
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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.

24

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

МАРИАМ АРАКЕЛЯН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИК АЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ
Под управлением вообще понимается
деятельность, направленная на выработку
решений, организацию, контроль, регулиро
вание объекта управления в соответствии с
заданной целью, анализ и подведение ито
гов на основе достоверной информации.
Общеобразовательная школа как слож
ная динамическая социальная система выс
тупает объектом внутришкольного управле
ния. Следовательно, мы можем говорить об
управлении школой и ее отдельными компо
 им
 и
нентами или частями,	в ы с т у п а ю щ
подсистемами более общей системы —об
щеобразовательной школы. Такими подсис
темами являются целостный педагогический
процесс, классно-урочная система, система
воспитательной работы школы, система эс
тетического воспитания учащихся, система
профориентационной работы и др.
Исходя из этого, управление школой
можно определить как особую деят ельность,
в которой ее субъект, посредством реше
ния управленческих задач, обеспечивает
организованность совместной деят ельности
учащихся, педагогов, родителей, обслужи
вающего персонала и ее направленность на
достижение образовательных целей и целей
развития школы.
В работе М.М. Поташника управление оп
ределяется как «целенаправленное активное
взаимодействие субъектов, направленное на
обеспечение оптимального функционирова
ния системы и перевод ее в новое качест
венное состояние соответствующее социаль
ному заказу общества»1.
Принцип объективность и полнота ин
формации в управлении педагогическими
системами предполагает, что эффективность
1 Поташник М. М. Управление современной школой (В
вопросах и ответах) [Текст]: Пособие для руководителей
образовательных учреждений. -  М.: Новая школа. 2005,
стр 58.

управления педагогическими системами в
значительной мере определяется наличием
достоверной и необходимой информации.
Объективность и полнота информации про
тивопоставлены неконкретности, поверх
ностности в отборе, анализе и обработке
информации. Трудности с использованием
информации в управлении часто связыва
ются с информационным избытком или,
наоборот, с ее недостатком. Школьный ру
ководитель, менеджер в своей деятельности
активно использует наблюдение, анкетиро
вание, тестирование, работу с инструктив
ными и методическими материал ами.
С внедрением технических средств и
компьютеризации существенно сократились
сроки сбора и обработки материал ов. Уси
лия школьной администрации должны быть
сосредоточены на разработке и внедрении
внутришкольной информационной техноло
гии управления, использовать которую мог
ли бы как руководители школы, так и учите
ля. В управлении педагогической системой
важна любая информация, но прежде всего
управленческая информация, которая необ
ходима для оптимального функционирова
ния управляемой подсистемы.
Управленческая информация может быть
распределена по различным признакам: по
времени — ежедневная, ежемесячная, чет
вертная, годичная; по функциям управления
— аналитическая, оценочная, конструктив
ная, организационная; по источникам пос
тупления внутришкольная, ведомственная,
вневедомственная; по целевому назначению
— директивная, ознакомительная, рекомен
дательная и др. Формирование информаци
онных банков данных, технологий их опера
тивного использования повышает научную
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организацию управленческого труда1.
В настоящее время в обществе остро
возникла проблема информатизации - это
проблема интеллектуального развития об
щества. Современное общество называют
информационным в силу того, что роль и
количество информации, циркулирующей в
нем, стремительно возрастает, есть все не
обходимые средства для ее хранения, расп
ространения и использования. Выделяют
несколько направлений применения инфор
мационных технологий в управлении обра
зовательными учреждениями: мониторинг
качества образовательных услуг на основе
автоматизации сбора статистических дан
ных, внедрение электронного документоо
борота, автоматизация хранения сведений
о кадрах и обучаемых, автоматизированный
учет состояния зданий, оборудования и мате
риал ов, автоматизация бухгалтерского учета.
Для реал изации указанных выше направле
ний формируется информационная система
управления (ИСУ) образовательным учреж
дением, представляющая собой взаимос
вязанную совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, об
работки и выдачи информации в интересах
достижения поставленной управленческой
цели. Для того чтобы обеспечить ее функ
ционирование на всех уровнях управления и
их взаимодействие между собой, необходимо
определить такие информационные систе
мы, которые охватывали бы весь управлен
ческий процесс в целом.
Изначально средства ИКТ и автомати
зированные системы управления в сфере
общего среднего образования разрабатыва
лись как базы данных по контингенту школь
ников, кадрам, учебным планам и другой ин
формации. Средства ИКТ, задействованные
в управлении средним образовательным уч
реждением должны состоять из подсистем:
-	 информационного обеспечения,
-	технического обеспечения,
-	математического и программного обес
печения,
-	методического обеспечения,

-	 организационного обеспечения2.
Наличие таких подсистем позволяет
сформировать совокупность взаимосвязан
ных автоматизированных рабочих мест спе
циалистов, работающих в системе общего
образования на уровне образовательных уч
реждений (школ), территориальных отделов
и управлений образования.
В процессе информатизации организаци
онно-управленческой деятельности учебных
заведений существенную роль должна сыг
рать информация «управленческого характе
ра», содержание которой должно включать
несколько основных структурных составля
ющих. В их числе нужно выделить:
-	 сведения, отражающие материальные и
социальные параметры деятельности школы;
-	 данные о нормах, нормативах, стиму
лах, регулирующих учебную, социальную,
культурную и иную деятельность школы;
-	 информационные материалы и доку
менты, определяющие все сферы деятель
ности учебного заведения, в частности, зако
нодательные и иные нормативные правовые
акты и договорные обязательства, указания
вышестоящих органов, данные контроль
ных актов и т.д.;
-	 сведения о количественном и качест
венном составе, уровне подготовки и ква
лификационном росте педагогического
коллектива, совокупность всех данных, ха
рактеризующих имеющийся кадровый по
тенциал;
-	 сведения об учебном плане и распреде
лении нагрузки;
-	 информацию о событиях в жизни шко
лы (расписание, разовые мероприят ия);
-	данные об успеваемости школьников;
-	данные о внешних связях учебного за
ведения;
-	 сведения об учебно-методическом, тех
ническом и финансовом обеспечении учеб
ного заведения;
-	 сведения о научно-исследовательской,
методической и инновационной деят ельнос

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

2 Моисеев А.М. Качество управления школой: каким
оно должно быть. - М:, Педагогическое общество России,
2006. - 128 с.
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ти учебного заведения1.
Средства ИКТ, используемые в управле
нии образовательным учреждением должны
количественно и качественно обрабатывать
следующие данные:
• списочный состав контингента школь
ников с данными о ходе их обучения:
• сведения о результатах обучения каж
дого школьника по каждому преподаваемо
му предмету (итоговые и текущие отметки,
данные о переводе на следующую ступень),
данные по диагностике качества обучения
(тестовый контроль знаний, умений, навы
ков), данные, которые можно рассматривать
как основные параметры процесса обучения:
• организация учебного процесса (часы,
специфика преподавания предметов, чис
ленность классов и т.п.), кадровый состав
и квалификация педагогов, материальное,
дидактическое и методическое обеспечение
учебного процесса и т.д.
Использование средств ИКТ в органи
зационно-управленческой деятельности уч
реждений общего среднего образования
может привести к появлению многих преи
муществ, а именно:
для администрации школы:
• оперативное получение и обобщение
информации об учебном процессе для при
нятия управленческих решений;
•	ведение алфавитных книг, личных дел
сотрудников, учеников, родителей для соз
дания оперативных отчетов;
•	мониторинг движения учащихся;
•	создание системы школьного докумен
тооборота;
• автоматизированное составление от
четности для управления образования;
для завуча, учителей, учеников и родите
лей:
•	получение итоговых и текущих отче
тов об успеваемости и посещаемости, в т.ч.
конструирование собственных отчетов;
•	доступ к дневнику, в который автома
тически выставляются оценки и отмечаются
задолженности по предметам;
для учителей-предметников:
1 Третьяков П. И. Оперативное управление качеством
образования в школе: Теория и практика [Текст]: Новые
технологии, Скрипторий 2009.- 568с.

•	ведение классного журнала, календар
но-тематических планов, просмотр отчетов;
•	ведение индивидуальных портфолио
учителей и учащихся, а также портфолио
проектов, с гибкой настройкой прав досту
па;
для всех участников учебно-воспитатель
ного процесса:
•	формирование единой среды обмена
информацией в рамках школы, что улучшает
взаимопонимание и сотрудничество между
всеми участниками образовательного про
цесса.
Средства ИКТ, применяемые в управле
нии образовательным учреждением, должны
в совокупности представлять собой систему,
основанную на использовании современных
методов руководства объектом сферы обра
зования, применении математических моде
лей и методов в процессе принятия решений
и создании необходимой информационной
базы на основе средств компьютерной тех
ники и связи, обеспечивающую достижение
нового качества в повышении эффектив
ности системы общего среднего образова
ния.
 ажно обратить особое внимание на сов
В
ременные подходы в работе с информацион
ными материалами (сбор, обработка, накоп
ление, хранение, поиск и распространение
информации). Подготовить педагогический
коллектив к реал изации основ безбумажной
информатики в построении документообо
рота образовательного учреждения.
Из вышесказанного можно сделать оп
ределенные выводы: управление школой
включает в себя большой круг вопросов:
педагогических, хозяйственных, социальнопедагогических, экономических, правовых,
финансовых. Информатизация общества,
в общем, и информатизация образования
в частности, привела эти системы в соот
ветствие с потребностями и возможностями
современного информационного общества.
Важным фактором совершенствования уп
равления являются информационные техно
логии, которые предоставляют массу новых
возможностей. Они позволяют накапливать
и обновлять большие объемы информации,
являются инструментом оптимизации вре
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мени и средств, расходуемых на решение
отдельных задач управления, способствуют
повышению качества принимаемых управ
ленческих решений за счет предоставления
оперативной и достоверной информации о
состоянии управляемого объекта.

В прошлом году мы планировали страте
гический комплекс мероприятий, который
должен дать нам возможность эффективной
информатизации управления нашего школа.

 аблица 1.
Т
План мероприятий по внедрению проекта информатизации управления школой
Цель
проекта

Задачи

Мероприятия

Индикаторы
 езультативности
Р

разработка и внедре
ние
варианта
управления
образовательным
учреждением
на основе
использования
информационнокоммуникационных
технологий.

Задача 1
Определить
осо
процесса
бенности
управления
совре
менной школой в ус
ловиях
Информатизации об
разования

Проведение семина
ров.
Прохождение
курсов переподготов
ки в области управле
ния образованием на
основе ИКТ.

 оля административ
Д
ного персонала, УВП,
прошедших
курсо
вую переподготовку
по заявленной теме100%

Изучение
мн ог офункц ион аль
программы
ности
“Мер дпроц»

Доля
 едагогов,
п
исполь
зующих возможнос
ти данной програм
мы-60%
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Задача 2
Проанализировать
и нф о рм ац ио нн ое ,
техническое
обеспечение
управления
школой.

Задача 3
Разработать и внед
рить вариант управ
ления школой на ос
нове ИКТ.

норматив
Создать
но правовую базу по
внедрению ИКТ в уп
равление школой

Создана НПБ

инвента
Провести
ризацию имеющихся
технических средств,
с целью максималь
ного использования
в управлении школой

ля средств ИКТ
До
используется на 90%

Курсовая переподго
товка педагогов в об
ласти ИКТ

Доля учителей про
шедших
курсовую
п ер еп о дг от о вк у 100%

Учет использования
дистанционных тех
нологий, работы в
локальной сети, АРМ
в
стимулирующей
части оплаты труда
управленцев

Создана НПБ

Разработка модели
управления на осно
ве ИКТ

Принята модель

С ем ин ар ы :
«В о зм о жн о ст и
АСУ. Мер дпроц»;
«Мониторинг
ка
чества
облучён
ности школьника»;
«Мониторинг
пр оф есс ион альн ороста
творческого
учителя»; «Стимули
рование професси
он альн о-тв орч еск о
го роста учителя».
«Современные обра
зовательные техноло
гии, ИКТ и внеуроч
ная деят ельность»

Доля педагогов, при
нимающих активное
участие в работе се
минаров- 80%
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Таблица 2.
Комплекс мероприятий
Задачи

Мероприят
 ия

Индикаторы
 езультативности
р

1. Вовлечение школы в раз
работку и осуществление
системы
инновационных
проектов

Разработка инновационных
проектов по внедрения ИКТ
в процесс управления качест
вом управления образования
и воспитания школьников

Доля педагогов, участвую
щих в разработке инноваци
онных проектов, программ
- 65 %

2. Анализ
информационного, техничес
кого обеспечение управле
ния школой.

Создание нормативно право
вой базы по внедрению ИКТ
в управление школой инвен
таризация имеющихся техни
ческих средств, с целью мак
симального использования в
управлении школой расшире
ние сети

Доля административного пер
сонала, УВП, участвующих в
нормотворчестве-100% Пере
распределение
имеющихся
средств, с целью повышения
эффективности использова
ния технических средств до
85%
90%, имеющихся в ОУ комп
ьютеров объединены в ло
кальную сеть

3.Разработать и внедрить ва
риант управления школой на
основе ИКТ.

Создание условий для ис
пользование
педагогами
школы максимально возмож
ностей АСУ “Мер дпроц» для
организации управленческих
функций на уровне класса,
администрации на уровне
школы

Доля педагогов, админист
ративного
персонала
ис
пользующая
максимальное
количество
возможностей
АСУ-70%;
 оля отчетов, мониторинга
Д
посещаемости, качества зна
ний-до 100%

Создать АРМ «Завуч»
«Секретарь»
«Расписание»
АРМ «Кадры»
 аза «ЭКЗАМЕН»
Б

Автоматизация этих направ
лений-100%
Использование формы отче
тов базы-100%

Развитие школьного медиа
центра

Создание системы
стимулирования результатов
п
 едагогической деят ельности
учителей, администрации,
УВП школы в области
активного внедрения ИКТ в
управление качеством учеб
но-воспитательного
процесса
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Разработана программа раз
вития информационно библи
отечного центра;
Доля ОЭР по предметам-80%
Доля учителей, активно ис
пользующих локальную сеть
и сеть Ин
тер
нет для ана
ли
тики, отчетов, организации
обратной связи с родителями
обучающихся

Создание системы на основе
внедрения
дифференцированной оцен
ки
результатов
профессиональной
деятельности
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Сайт ОУ

Доля ежедневных посещений
сайта -до 40%

Заявка школы как пилотной
по внедрению дистанционно
го обучения

Доля учителей, работающих
по технологии дистанционно
го обучения- 10%

Переход на электронный до
кументооборот

Доля приказов, протоколов
исполненных в электронном
виде до100%;
возможнос
Использование
тей «Электронной почты» до
100%
АРМ «Кадры»
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ–ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Մ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված է տեղեկատվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կի
րառման առանձնահատկությունները դպրոցի կառավարման գործընթացում։ Ներկայաց
ված են ՏՀՏ-ների կիրառման ուղղությունները, ինչպես նաև բերված է մշակված ռազմա
վարական պլանավորումից օրինակ՝ ըստ գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման
հաջորդական քայլերի։

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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ՍԻՐԱՐՓԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԳՈՅԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎ ԿԱՊԱԿՑԱԿԱՆ ԵՎ
ՀԱՏՎԱԾԱԿԱՆ ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ
Բառապաշարի ուսուցումը լեզուների դա
սավանդման ամենակարևոր մասն է, քա
նի որ որևէ լեզու իմանալու համար նախ և
առաջ պետք է տիրապետել դրա հիմնական
բառային կազմին: Անգլերենի և հայերենի
բառապաշարային միավորներից են կա
պակցական և հատվածական հարադրու
ևոր է ոչ մի
այն մայ
թյունները: Շատ կար
րենի, այլև օտար լեզվի բառապաշարային
միավորների ուսուցումը բուհում, քանի որ
առանց մայրենիին լավագույնս տիրապետե
լու հնարավոր չէ որևէ օտար լեզվի լիարժեք
իմացությունը:
Սույն հոդվածի նպատակն է ներկա
յացնել անգլերենի և հայերենի կապակ
ցական ու հատվածական հարադրություն
ների համեմատական ուսուցումը բուհում:
Հայտնի է, որ բառապաշարի դասավանդ
ման բազմաթիվ եղանակներ ու մեթոդներ
կան՝ ինտերակտիվ խաղեր1, զույգերով և
խմբային աշխատանքներ և այլն: Խմբային
աշխատանքների նպատակն ուսանողների
համագործակցային հմտությունների զար
ցումն է. դրանք ապա
հո
վում են տե
ղե
գա
կատվության փոխանակում, ընտրության
հնարավորություն տալիս ուսանողներին և
հետադարձ կապ ապահովում նրանց ու դա
սախոսի միջև2:
Ինչպես գիտենք, հայագիտության մեջ
առանձնացվում են բառակազմության եր
կու՝ համադրական և վերլուծական տիպեր3:
Հայերենի բարդ բառերը քննելիս մեր բոլոր
աշխատանքներում առաջնորդվել 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. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լե
զու (Բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բա
ռարանագրություն), Եր., 1990, էջ 51, Լ. Հովսեփյան,
Բառակազմության տիպեր, եղանակներ և միջոցներ,
«Ջահուկյանական ընթերցումներ» (4), Եր., 2009, էջ
106−108:
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նորդվում ենք այն մոտեցմամբ, որ վերլուծա
կան կառույցները բարդ բառերի (բարդու
թյունների) մեջ չպետք է մտցնել և անվանել
նի որ
հարադրական բարդություններ, քա
«…դրանք կազմվում են բառակազմական
բոլորովին այլ, անկախ եղանակի` հա
րադրման ճանապարհով, ուստի և դրա հետ
ևանքով ստացվող վերլուծական կազմու
թյունները կամ բաղադրությունները պետք է
կոչել պարզապես հարադրություններ»4:
Կապակցական
հարադրությունները
նախկին շարահյուսական կապակցություն
ների կայունացման, քարացման ու բառայ
նացման հետևանքով ստացված միավոր
ներն են: Կապակցական հարադրություններ
ասելով՝ մենք երկու լեզուներում նկատի ու
նենք ոչ թե դարձվածքները կամ բաղադրա
կան կապակցությունները, այլ միայն առա
վելագույնս բառայնացման ենթարկված,
կայունացած բառակազմական միավորնե
րը, որոնց բաղադրիչներն առանձին կորց
րել են իրենց ինքնուրույնությունն ու իմաս
տը` ձեռք բերելով բոլորովին այլ բառային
իմաստ: Այդպիսի կառույցներ են, օրինակ՝
ոտից գլուխ, ըստ երևույթին, ի շահ և այլն:
Սրանցից մեզ հետաքրքրում են միայն այն
կազմությունները, որոնք ունեն կա՛մ երկու,
կա՛մ գոնե մեկ գոյական բաղադրիչ:
Է. Աղայանի կողմից կապակցական հա
մարվող ոտից գլուխ, տակից գլխից (դուրս
տալ), ոտով–ձեռով (կորչել), բեռով–բարձով,
ձեռով–ոտով (անել), շարքով–կարգով5 հա
րադրություններից միայն առաջին օրինակը`
ոտից գլուխ կապակցությունն է այդպիսին,
իսկ մնացածը, մեր ընդունած մոտեցման6
համաձայն, հոլովված բաղադրիչով (ներով)
4 Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլու
ծական տիպը, Եր., 2016, էջ 24:
5 Տե՛ս Է. Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագի
տություն, Եր., 1984, էջ 228:
6 Տե՛ս Լ. Հովսեփյան, նշվ. աշխ., Եր., 2009, էջ 108, Լ. Հով
սեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տի
պը, Եր., 2016, էջ 26−27:
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հարակցական հարադրություններ են:
Մեր առանձնացրած կապակցական հա
րադրությունները միայն մասամբ համընկ
նում են Է. Աղայանի առանձնացրած կայուն
բառակապակցություններին, սակայն նա
ներառում է նաև դարձվածային (բաժակի
ընկեր, անպոչ գդալ) և բաղադրական կա
յուն բառակապակցությունները (հատուկ
գոյական անուն, ուղիղ խնդիր), որոնք մեր
քննության նպատակից դուրս են:
Ուսանողներին պետք է բացատրել, որ
երկու գոյականներով կազմված կապակցա
կան կառույցների առաջին բաղադրիչը սովո
րաբար դրված է բացառական հոլովով, օրի

նակ` այբից քե, առավոտից իրիկուն, ոտից
գլուխ, սկզբից վերջ և այլն: Պետք է ասել
նաև, որ գոյականը կարող է միանալ սպա
սարկու խոսքի մասի` կազմելով բաղադրյալ
մակբայներ, դերանուններ, ածականներ,
շաղկապներ ու կապեր: Գրաբարյան նախ
դիրների և գոյականի հարադրմամբ կազմ
ված կապակցական հարադրություններում
գոյական բաղադրիչը (ները) կա՛մ ուղիղ
ձևով է դրված, կա՛մ գրաբարյան տարբեր
հոլովաձևերով և առ, ըստ, ընդ, ի նախդիր
ներով:
Դրանք ուսանողներին կարելի է ավելի
տեսանելի դարձնել Power Point ներկայաց
ման միջոցով:

առ

առ Աստված, առ սեր

ըստ

ըստ էության, ըստ կարգի, ըստ հարկի, ըստ օրինի

ընդ

ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման

ի

ի գիտություն, ի գործ, ի զեն, ի զարմանս, ի թիվս, ի լրումն, ի խնդիր, ի խո
րոց սրտի, ի խրատ, ի կատարումն, ի հաճույս, ի հաշիվ, ի տնօրինություն, ի
մահ, ի նշան, ի նպաստ, ի շահ ի շարս, ի պաշտոնե, ի պաշտպանություն, ի
պատասխան, ի պատիվ, ի սրտե, ի տեղի, ի փառս

Ի նախդ
րով և տեղ ու ժա
մա
նակ ցույց
տվող որևէ գոյականի կամ գոյականների
հետ վեր, վար կապերով կարող են կազմվել
կապակցական այնպիսի հարադրություն
ներ, ինչպիսիք են` բլուրն ի վար, դարերն ի
վեր, փողոցն ի վար, երկինքն ի վեր, կիրճն
ի վեր, սարերն ի վեր և այլն: Նման կառույց
ները, սակայն, միտում ունեն ժամանակի
ընթացքում վերածվելու համադրական կազ
մությունների, ինչպես` լանջնիվայր, լանջ
նիվեր, լեռնիվայր, լեռնիվեր, սարնիվար և
այլն:
Որպեսզի ուսանողների համար առավել
պարզ դառնա նման հարադրությունների
կառուցվածքն ու իմաստը, կարելի է զուգա
հեռներ անցկացնել hայերենի նմանատիպ
կառույցների և անգլերենի նախդրավոր
քարացած կառույցների միջև. վերջիններս
կազմված են տարբեր նախդիրներով ու գո
յականներով (հաճախ նաև որոշյալ ու անո
րոշ հոդերով). դրանց հարադրմամբ ստաց
վում են տարբեր խոսքի մասերի պատկանող
բառեր` վերաբերականներ, ածականներ,

մակբայներ և այլն, ինչպես օրինակ` at odds
«անհամերաշխ», by virtue of «շնորհիվ»,
in a word «մի խոսքով», in consequence of
«հետևանքով», in grain «բնույթով», in my
book «իմ կարծիքով», in place «տեղին», in
the pink «ուժերի ծաղկման շրջանում», on
the word «անմիջապես» և այլն: Սրանք ան
գլերենում մեկ բառի արժեք ունեցող կայուն
կապակցություններ են և հաճախ են հանդի
պում թե´ գրավոր, թե´ բանավոր խոսքում:
Սա ներկայացնելուց հետո ուսանող
ներին կարելի է բաժանել զույգերի՝ հանձ
նարարելով տարբեր գոյականներից ու
նախդիրներից կազմել կապակցական հա
րադրություններ: Գոյականները տրված են
խառը դասավորությամբ.
ըստ, ընդ, ի, առ
1.
ակն … ական, ատամն … ատաման, …
Աստված, … էության, … կատարումն, …
կարգի, … հաճույս, … հաշիվ, … հարկի, …
մահ, … նշան, … նպաստ, … սեր, … տնօրի
նություն, … գիտություն, … գործ, … զեն, …
զարմանս, … 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
Ուսանողներին պետք է ներկայաց
նել նաև առաջ բառի և գոյականների հա
րադրությամբ կազմված կապակցական կա
ռույցները, ինչպես` ամիս առաջ, ժամ առաջ,
վայրկյան առաջ, րոպե առաջ, օր առաջ և
այլն:
Կապակցական հարադրությունների մեջ
կան իրենց կազմում գոյական բաղադրիչ
ունեցող վերաբերականներ, ինչպես` ամե
նայն հավանականությամբ, ըստ երևույթին,
ինչ խոսք, համենայն դեպս, ցավոք սրտի և
այլն: Շարահյուսական կապակցությունների
կայունացման հետևանքով առաջացած կա
ռույցներ են նաև, օրինակ` այն գլխից, այն
ժամանակ, այն օրը, անցյալ օրը, առանց այլ
ևայլության, հանուն արդարության, տարին
բոլոր, տարին բուն և այլն:
Կապակցական հարադրությունները բա
ռակազմական տեսանկյունից այնքան կեն
սունակ չեն, որքան, ասենք, շաղկապական
և առդրական հարադրությունները և հա
րադրությունների մյուս տեսակները:
Ինչ վերաբերում է հատվածական հա
րադրություններին, դրանք միայն մասամբ
են սույն հոդվածի քննության առարկան,
որովհետև հիմնականում կազմվում են ածա
կանների հարադրությամբ, որոնց առաջին
բաղադրիչները հատված են, ինչպես` ռազ
մական–վարժական > ռազմա–վարժական
> ռազմավարժական, հայերեն–ռուսերեն >
հայ–ռուսերեն, լեզվական–գրական > լեզ
վագրական և այլն: Հատվածականներից
մեզ հետաքրքրում են միայն նրանք, որոնք
իրենց կազմում ունեն մեկ գոյական բա
ղադրիչ` որպես հարադրության երկրորդ
անդամ, և ժամանակի ընթացքում չեն վե
րածվել համադրական բարդությունների,
ինչպես՝ նացիոնալ–շովինիստ, սոցիալ–դե
մոկրատ և այլն:
Մեզ հետաքրքրող կառույցները հիմնա
կանում քաղաքական–հասարակական հաս
կացություններ արտահայտող եզրույթներ
են, որոնք հայերենին են անցել եվրոպական
լեզուներից ռուսերենի միջոցով, հազվադեպ
փոխառվել են ռուսերենից անմիջականո
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րեն1: Դրանք ուսանողներին կարելի է ավե
լի տեսանելի դարձնել Power Point ներկա
յացման միջոցով: Այդպիսիք են, օրինակ`
հետևյալ հարադրությունները` նացիոնալ–
լիբերալիզմ, նացիոնալ–շովինիստ, նացի
սոցիալ–դեմոկրատիա,
ոնալ–սոցիալիստ,
սոցիալ–իմպերիալիզմ, սոցիալ–իմպերիա
լիստ, սոցիալ–շովինիզմ, սոցիալ–շովինիստ,
սոցիալ–պատրիոտ, սոցիալ–պացիֆիզմ, սո
ցիալ–պացիֆիստ և այլն:
Հարկավոր է ուսանողների ուշադրությու
նը հրավիրել այն փաստին, որ մի շարք հա
րադրություններում երկրորդ բաղադրիչները
հայերեն են` սոցիալ–դավաճանություն, սո
ցիալ–դավաճան, սոցիալ–հեղափոխական,
սոցիալ–միաբանիչ, սոցիալ–միաբանողա
կանություն և այլն:
Կրկին զուգահեռներ անցկացնելով ան
գլերենի և հայերենի նշված հարադրություն
ների միջև՝ պետք է անդրադառնալ social և
national բառերի ծագմանը: Անգլերենում so
cial «հասարակական» բառը լատիներենից
փոխառություն է socialis «մոտիկ, ցեղակից»2
բառից, իսկ national «ազգային» բառը ծա
գել է լատիներեն natio (n–) «ծնունդ» բառից3:
տեղ կար
ևոր է շեշ
տադ
րել, որ ան
Այս
գլերենում վերոնշյալ բաղադրությունները
հատվածական հարադրություններ չեն, քա
նի որ ի տարբերություն հայերենի` սրանց
առաջին բաղադրիչները` national, social
բառերն ածանցավոր են և ունեն ածականի
արժեք, իսկ հայերենում, քանի որ չկա ածա
կանակերտ համարժեք ածանց, դրանք գի
տակցվում են ոչ թե որպես ածականներ, այլ
հատված հիմքեր` մեր լեզվում եղած ածակա
նակերտ –ական, –իստ ածանցների կորս
տով4. անգլերենում, փաստորեն, հայերեն
հատված բառի դիմաց ունենք լիարժեք բառ`
ածական, որ, միանալով գոյականին, ստեղ
ծում է նմանատիպ կազմություններ.

1 Տե՛ս Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի բա
ռապաշարը և նրա հարստացման միջոցները, Եր., 1982,
էջ 65−67:
2 Տե՛ս http://www.oxforddictionaries.com/definition/eng
lish/social−Oxford dictionaries
3 Տե՛ս նույն տեղում−http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/national
4 Տե՛ս Գ. Վարդանյան, Ժամանակակից հայերենի
անվանական վերլուծական բառակազմությունը, Եր.,
2010, էջ 87−88:
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national

national–anarchism
«նացիոնալ–անարխիզմ»,
national–Bolshevik
«նացիոնալ–բոլշևիկ», national–Christian «նացիոնալ–քրիստոնյա»

social

social–Chauvinism «սոցիալ–շովինիզմ», social–Code «սոցիալ–օրենս
գիրք», social–democracy «սոցիալ–դեմոկրատիա»

Թերևս անգլերենում այդպիսի հատված
հիմքերով բաղադրություններ կարելի է հա
մարել դասական լեզուներից փոխառյալ բա
ղադրիչով (ներով) բարդությունների մի մասը`
sociolinguistics «հանրալեզվաբանություն»,
electrochemistry «էլեկտրաքիմիա» և այլն,
սակայն դրանք մեծ մասամբ ոչ թե վերլու
ծական, այլ համադրական կազմություն
ներ են: Socio բաղադրիչով կան նաև որոշ
վերլուծական կառույցներ` socio–analysis
socio–econom
«սոցիալ–վերլուծություն»,
ics «սոցիալ–տնտեսագիտություն» և այլն,
որոնք հան
դի
պում են նաև մի
ա
ցյալ գրու
թյամբ:

3. Ուսանողներին կարելի է հանձնա
րարել համապատասխանեցման (matching
exercise)1 վարժություն, որը կնպաստի հատ
վածական հարադրությունների կազմու
թյան և իմաստի առավել խոր ընկալմանը:
Նշված կառույցները և դրանց հայերեն հա
մարժեքները տրված են առանձին սյունակ
ներով, սակայն խառը դասավորությամբ:
Ուսանողներն աշխատում են զույգերով`
համապատասխանեցնելով անգլերենում ոչ
հատվածական համարվող բաղադրություն
ները հայերեն համարժեք հատվածական
կառույցներին, ինչպես՝

1. social–chauvinist

a. սոցիալ–բախում

2. national–Christian

b. սոցիալ–շովինիստ

3. social–democrat

c.

4. national–Bolshevik

d. սոցիալ–դեմոկրատ

5. social–conflict

e.

Նմանատիպ1 վարժությունները մեծապես
օգնում են ուսանողներին մտապահելու նոր
բառերն ու կառույցները2:
Նշենք, որ գոյական բաղադրիչով հատ
վածական բաղադրություններն ավե
լի քիչ
են` համեմատած ածական բաղադրիչներով
հատվածական հարադրություններին:

նացիոնալ–քրիստոնյա

նացիոնալ–բոլշևիկ
Ընդհանրապես հատվածական վերլու
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ОБУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИМ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С
ИМЕННОЙ ОСНОВОЙ АНГЛИЙСКОГО И АРМЯНСКОГО ЯЗЫКОВ (ТИП СВЯЗИСЛОВОСОЧЕТАНИЕ И УСЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ОСНОВЫ)
С. КАРАПЕТЯН
В статье рассмотрены вузовские методы сопоставительного преподавания аналитичес
ких конструкций с именной основой со словосочетальным соположением компонентов и
усечением первой основы английского и армянского языков. Разбор конструкций сопровож
дается их классификацией в определенные структурные и семантические группы, а также
предлагаются модели работы студентов парами и группами с использованием интерактив
ных методов, что способствует лучшему восприят ию способов образования конструкций с
именной основой сo словосочетательным соположением компонентов и усечением первой
основы. Затрагиваются грамматические и лексические особенности данных конструкций.
Изучение английской и армянской лексики с помощью новейших методов, парной и группо
вой работы позволяет студентам всегда быть в курсе нововведений и изменений в области
лексики.

TEACHING ENGLISH AND ARMENIAN COMBINATIONAL AND TRUNCATED COMPOUNDS 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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СОФИЯ АРАКЕЛЯН

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИЕ ХИМИ В ШКОЛЕ
Современный рынок электронных об
разовательных ресурсов развивается очень
быстро. Учителю предлагается большой вы
бор педагогических программных средств
(ППС). С каждым днем возможности таких
ресурсов, нацеленных на существенное по
вышение эффективности образовательного
процесса в целом и обучения химии в част
ности, многократно возрастают. В связи с
этим возникают принципиальные вопросы:
применение каких ППС отвечает задачам
современной школы, где и как их надо ис
пользовать, какие возможности они должны
предоставлять школьникам для того, чтобы
стать помощниками на пути познания, са
моразвития личности, не ограничивать воз
можности ребенка1. По какому пути следует
идти создателям и разработчикам ППС но
вого поколения для того, чтобы успешно ре
шить эти вопросы.
В настоящее время существует несоот
ветствие способов представления учебного
материал а в электронных изданиях и сов
ременных теорий обучения. Большинство
электронных учебных материалов до сих пор
создаются в виде статических гипертексто
вых документов, в которые иногда включа
ются Flash-анимации. В то же время, совре
менными исследованиями2 установлено, что
образовательный процесс становится более
эффективным при использовании интерак
тивных, мультимедиа насыщенных образо
вательных ре
с урсов, обеспечивающих активные мето
ды обучения. Отчасти сущность этого несо
ответствия заключается в том, что процесс
создания образовательного гипертекста
достаточно дешев и прост. Напротив, про
ектирование и реал изация информационной
1 Дорофеев М.В. Информатизация школьного курса хи
мии//Химия. Издательский дом «Первое сентября». 2002.
№ 37. С. 2-4.
2 Anderson, Terry; Elloumi, Fathi (eds.),”Theory and Prac
tice of Online Learning”, Athabasca University, 2004

образовательной среды для активного обу
чения является сложной задачей, требующей
больших временных и финансовых затрат.
Однако, взаимодействие ребенка с ЭВМ
в учебном процессе эффективно лишь в том
случае, если ППС соответствует критериям
высокого уровня интерактивности, предпо
лагающего полноценный, интеллектуальный
диал ог машины и пользователя. Для того,
чтобы у ребенка возник непроизвольный
интерес к сотрудничеству с компьютером
и в процессе этого совместного творчества
устойчивая познавательная мотивация к ре
шению образовательных, исследовательских
задач, необходимо создание таких условий,
при которых ребенок становится непос
редственным участником событий, развива
ющихся на экране монитора, то есть условий
для полноценного деят ельностного подхода
к изучаемому явлению. Залог успешного
применения ППС в образовательном про
цессе современной школы заложен в хоро
шо известных принципах педагогики сотруд
ничества, которые можно перефразировать
следующим образом: «не к компьютеру за
готовыми знаниями, а вместе с компьюте
ром за новыми знаниями».
Р
 езультаты исследований свидетельст
вуют, что простые электронные формы
представления учебного материала при обу
чении не эффективны. Кроме того, в (Pren
sky M., 2000)3 указывается, что учащиеся
«поколения видеоигр» ориентированы на
восприятие высоко-интерактивной, муль
тимедиа насыщенной обучающей среды.
Упомянутым выше требованиям наилучшим
образом соответствуют образовательные
программы, моделирующие объекты и про
цессы реального мира и системы виртуаль
ной реальности. Соответственно, подобные
мультимедиа системы, которые могут быть
3 Prensky, Мark, Digital Game-Base Learning, McGrawHill, 2000

37

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

использованы для поддержки процесса ак
тивного обучения, привлекают в последнее
время повышенное внимание. Примером
таких обучающих систем являются вирту
альные лаборатории, которые могут моде
лировать поведение объектов реального ми
ра в компьютерной образовательной среде
и помогают учащимся овладевать новыми
знаниями и умениями в научно-естествен
ных дисциплинах, таких как химия, физика
и биология.
Оппоненты такого подхода высказывают
вполне обоснованные опасения, что школь
ник, в силу своей неопытности, не сможет
отличить виртуальный мир от реального,
то есть модельные объекты, созданные
компьютером, полностью вытеснят объек
ты реально существующего окружающего
мира. Для того, чтобы избежать возмож
ного отрицательного эффекта использова
ния модельных компьютерных сред в про
цессе обучения, определены два основных
направления. Первое: при разработке ППС
необходимо накладывать ограничения, вво
дить соответствующие комментарии, напри
мер, вкладывать их в уста педагогических
агентов. Второе: использование современ
ного компьютера в школьном образовании
ни в коем случае не снижает ведущей роли
учителя. Творчески работающий учитель по
нимает, что современные ППС позволяют
учащимся осознать модельные объекты,
условия их существования, улучшить таким
образом понимание изучаемого материала и,
что особенно важно, способствуют умствен
ному развитию школьника. Справедливую
критику полной замены реальной школьной
лаборатории виртуальной следует направить
скорее не разработчикам ППС, а в адрес
нерадивых учителей, которые находят мно
жество причин для исключения реального
эксперимента из своей практики.
 о многих исследованиях отмечается зна
В
чение виртуальных экспериментов для хими
ческого образования и подчеркиваются пре
имущества их использования.
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Нап

ри
мер, в (Dalgarno B., 2003)1 ука
зывается, что виртуальные опыты могут
применяться для ознакомления учащихся с
техникой выполнения экспериментов, хими
ческой посудой и оборудованием перед не
посредственной работой в лаборатории. Это
позволяет учащимся лучше подготовиться
к проведению этих или подобных опытов
в реальной химической лаборатории. Не
обходимо особо отметить, что виртуальные
химические эксперименты безопасны даже
для неподготовленных пользователей. Уча
щиеся могут также проводить такие опыты,
выполнение которых в реальной лаборато
рии может быть опасно или дорого. Прове
дение виртуальных экспериментов могло бы
помочь учащимся освоить навыки записи
наблюдений, составления отчетов и интерп
ретации данных в лабораторном журнале. В
(Carnevale D., 2003)2 отмечается, что комп
ьютерные модели химической лаборатории
побуждают учащихся экспериментировать
и получать удовлетворение от собственных
открытий.
При создании виртуальных лабораторий
могут использоваться различные подходы.
Прежде всего, виртуальные лаборатории
разделяются по методам доставки образо
вательного контента. Программные продук
ты могут поставляться на компакт-дисках
(CD-ROM) или размешаться в сети Интернет.
По способу визуал изации различают лабора
тории, в которых используется двухмерная,
трехмерная графика и анимация. Кроме того,
в (Robinson J., 2003)3 виртуальные лаборато
рии делятся на две категории в зависимости
от способа представления знаний о предмет
ной области. Указывается, что виртуальные
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. 90-95.
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.
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лаборатории, в которых представление зна
ний о предметной области основано на от
дельных фактах, ограничены набором зара
нее запрограммированных экспериментов.
Этот подход используется при разработке
большинства современных виртуальных ла
бораторий. Другой подход позволяет уча
щимся проводить любые эксперименты,
не ограничиваясь заранее подготовленным
набором результатов. Это достигается с по
мощью использования математических мо
делей, позволяющих определить результат
любого эксперимента и соответствующее
визуальное представление. К сожалению,
подобные модели пока возможны для огра
ниченного набора опытов.
Эти подходы к созданию виртуальных
лабораторий в разной степени использова
ны в известных зарубежных разработках.
Например, образовательная среда Virtual
Chemistry Laboratory, разработанная в Carn
egie Mellon University (США), доступна через
Интернет, но может распространяться и на
компакт-дисках. Визуально она представля
ется в виде двумерных графических сцен,
а ход химических экспериментов основан
на математической модели1. Продукт Virtual
Chemical Lab из Brigham Young University (С
ША) поставляется на CD-ROM, использует
трехмерную графику, а ход экспериментов в
нем основан на наборе заранее запрограм
мированных фактов2. В доступной через Ин
тернет Virtual Chemistry Laboratory из Oxford
University (Великобритания) для демонстра
ции проводимых опытов используется боль
шой набор видеофрагментов (Virtual chem
istry - http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/).
Н
 еобходимо отметить, что возможности
моделирования в образовательных мульти
медиа продуктах во многом зависят от спо
соба доставки образовательного контента.
Очевидно, что для доставки через Интернет
с его узкими информационными каналами
лучше подходит двумерная графика. 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 время в электронных изданиях, постав
ляемых на CD-ROM, не требуется экономии
трафика и ресурсов, и поэтому могут быть
использованы трехмерная графика и ани
мация. Важно понимать, что именно объем
ные ресурсы - трехмерная анимация и видео
- обеспечивают наиболее высокое качество
и реалистичность визуальной информации.
Однако объемы трехмерной анимации могут
быть настолько велики, что даже возмож
ности CD-ROM будут недостаточны для их
хранения. Альтернативу объемным файлам
анимации и видео, в которых используются
последовательность готовых изображений,
составляет более компактное представление
трехмерных объектов. Синтезированная по
этим моделям в реальном времени анимация
также предоставляет большие возможности
для создания трехмерной образовательной
среды, моделирующей реальную лаборато
рию. Благодаря разумному сочетанию за
ранее подготовленной анимации и анима
ции, синтезированной в реальном времени
трехмерных моделей, в условиях экономии
ресурсов обеспечивается возможность реа
листичного представления, как визуально
го окружения, так и действий учащегося во
время проведения экспериментов. Химичес
кое оборудование, экспериментальные уста
новки и визуализация сложных химических
процессов представляются заранее подго
товленными анимациями. В то же время,
синтезированные в реальном времени трех
мерные модели используются для моделиро
вания химической посуды, жидких и твердых
реактивов, действий, учащихся в реальной
лаборатории (школьники могут приливать из
одного сосуда в другой, помещать реактивы
в пробирки и доставать склянки с раствора
ми с полок).
В состав электронного издания «VCH8» входят более 150 химических опытов из
курса химии средней школы. Содержание
данного ППС полностью охватывает весь
курс школьной химии. Большое внимание
уделяется соблюдению правил техники безо
пасности. Химические опыты проводятся в
реал изованной на экране монитора лабора
тории со всем необходимым оборудованием
и химической посудой (пробирки, стаканы,
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колбы, ступки, штативы и т.п.), а также хи
мическими реагентами. Для того, чтобы
избежать переполнения визуального прост
ранства на экране компьютера, учащимся
доступен лишь тот набор лабораторного обо
рудования и реагентов, которые необходимы
для проведения конкретного опыта. В неко
торых опытах - это емкости с растворами, а
в других - сложные химические установки
(рис. 1).

Рис. 1. Виртуальная химическая лаборатория
Химические опыты реализованы с ис
пользованием синтезированных в реальном
времени трехмерных анимации, благодаря
чему, учащиеся, взаимодействуя с вирту
альным оборудованием, могут проводить
опыты так же, как в реальной лаборатории.
Учащимся предоставляется возможность со
бирать химические установки из составляю
щих элементов и проводить шаг за шагом
виртуальные эксперименты. Кроме того, они
могут производить необходимые измерения,
используя модели измерительных инстру
ментов. Во время выполнения опыта учащи
еся могут занести в «Лабораторный журнал»
свои наблюдения в форме изображений,
«сфотографированных» с экрана с помощ
ью виртуального фотоаппарата, сделать там
же необходимые записи и интерпретировать
данные, полученные в ходе эксперимента.
Специальный инструмент «Окно увеличе
ния» служит для более детального наблю
дения за протеканием химических реакций.
Программа контролирует каждое действие
учащегося, проводя его через все этапы, не
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обходимые для успешного завершения опы
та. Для этого используется педагогический
агент, анимированный персонаж «Химик»,
который делает необходимые комментарии и
дает соответствующие указания голосом и в
текстовой форме. Для обеспечения удобства
написания химических формул и уравнений
реакций в «Лабораторном журнале» был раз
работан специальный инструмент «Редактор
химических уравнений», реал изованный
с использованием технологии Macromedia
Flash. При проведении ряда практичес
ких работ ученики используют видеофраг
менты, позволяющие школьникам увидеть
проводимый ими эксперимент в реальной
лаборатории. Апробация данного ППС по
казала возрастание познавательного инте
реса школьников к реальному эксперименту
после работы в «виртуальной лаборатории»,
развитие их исследовательских и экспери
ментаторских навыков: соблюдение общих и
специфических правил безопасности, выбор
оптимальных алгоритмов выполнения экспе
римента, умение наблюдать, выделять глав
ное, акцентировать внимание на наиболее
существенных изменениях.

Рис. 2. Конструктор молекул.
В
состав
лаборатории
входит
«Конструктор молекул», предназначенный
для построения трехмерных моделей моле
кул органических и неорганических соеди
нений (рис. 2). Использование трехмерных
моделей молекул и атомов для иллюстрации
химических феноменов обеспечивает по
нимание всех трех уровней представления
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химических знаний: микро, макро и сим
вольного1. Понимание поведения веществ и
сущности химический реакций, становится
более осознанным, когда есть возможность
увидеть процессы на молекулярном уровне.
Реализованы ведущие идеи парадигмы сов
ременного школьного химического образо
вания: строение - свойства - применение.
«Конструктор молекул» позволяет полу
чать управляемые динамичные трехмерные
цветные изображения штриховых, шарос
тержневых и масштабных моделей молекул.
В «Конструкторе молекул» предусмотрена
возможность визуализации атомных орби
талей и электронных эффектов, что зна
чительно расширяет сферу использования
моделей молекул при обучении химии. Воз
можно использование «Конструктора моле
кул» при фронтальном объяснении нового
материала, когда учителю необходимо пока
зать модели молекул изучаемых соединений,
обратить внимание учащихся на строение
электронных орбиталей, их гибридизацию,
особенности их перекрывания при образо
вании химической связи. Вместе с тем, как
показала апробация данного ППС, высокая
педагогическая эффективность использо
вания «Конструктора молекул» достигается
при индивидуальной и групповой работе
школьников на уроке. Особый интерес вы
зывают творческие задания, носящие исс
ледовательский характер. Продолжительное
устойчивое внимание к изучаемым объек
там наблюдалось при выполнении заданий,
предполагающих самостоят ельную разра
ботку моделей молекул соединений, облада
ющих заданными свойствами, или, наобо
рот, прогнозирование свойств соединения,
модель молекулы которого создана самим
учеником. При необходимости созданные
учащимися модели молекул могут быть сох
ранены в формате VRML для последующего
просмотра в WEB-броуз ере.
Создание эффективного пользовательс
кого интерфейса для виртуальной лабора
тории является трудной и ответственной
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.
61-74.

задачей. Важно было предусмотреть воз
можность управления большим количест
вом составных частей химических установок,
обеспечить выполнение основных лабора
торных процедур способом, максимальным
образом имитирующим реальные опера
ции, а также предусмотреть для учащихся
удобные управляющие и навигационные
элементы. Было бы интересно построить
пользовательский интерфейс на основе еди
ной метафоры, разместив все управляющие
и навигационные элементы в единое трех
мерное пространство. Однако в виртуальной
лаборатории во время проведения опытов
учащимся приходится взаимодействовать с
таким большим количеством реактивов, хи
мической стеклянной посуды и оборудова
ния, что добавление сюда же управляющих и
навигационных элементов привело бы к пе
реполнению визуального пространства экра
на. В соответствии с этим ограничением при
разработке пользовательского интерфейса
нашей виртуальной лаборатории в трехмер
ном пространстве были оставлены только
необходимые для проведения опыта управ
ляющие элементы (например, виртуальный
фотоаппарат для сбора наблюдений). Все же
остальные навигационные и управляющие
элементы были перенесены в двумерное
пространство и размещены по краям экра
на. Это позволило нам увеличить эффект
присутствия для работающих с виртуальной
лабораторией учащихся. Существуют сер

ьезные основания утверждать, что педагоги
ческие агенты, анимированные персонажи,
очень важны для нового поколения образо
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вательных программ1. Педагогические аген
ты учащимся помогают сконцентрировать
внимание, ведут их через мультимедиа пре
зентацию, обеспечивают дополнительные
невербальные коммуникации через эмоции,
жесты, движения тела. Таким образом, пе
дагогические агенты делают взаимодейст
вие пользователя с компьютером более
«человеческим», более социальным. Сог
ласно приведенным выше доводам, в ин
терфейс виртуальной лаборатории был до
бавлен педагогический агент «Химик». Этот
персонаж реализован с помощью синтези
рованной в реальном времени трехмерной
анимации. «Химик» осуществляет контроль
за всеми действиями учащегося, направляет
его при ошибочных действиях, помогает ему
при возникновении проблем. Иногда педаго
гический агент сам принимает участие в про
ведении опытов, что делает выполняемые
процедуры более занимательными.
Отмечается, что педагогические агенты
способствуют повышению степени доверия
учащихся к учебному материалу. Они повы
шают мотивацию учащихся и увеличивают
время, которое учащиеся проводят, работая
с обучающими программами2. Для усиления
степени доверия к агенту используются спе
циальные средства, подчеркивающие его
индивидуальность. Программа может ге
нерировать набор спонтанных движений,
изменяя визуал изацию синтезированной в
реальном времени трехмерной модели. Кро
ме этого, для моделирования поведения
персонажа используется широкий набор поз,
жестов, движений головы и выражений ли
ца. Для визуал изации многообразных гра
фических элементов экранного пространст
ва был использован многослойный подход,
когда различные двумерные и трехмерные
объекты размещаются в нескольких разных
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. 457-459.
2 Lester, J., Voerman, J., Towns, S., Callaway, C., “Cosmo:
A LifeLike 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. 61-70.
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слоях, расположенных заданным способом.
При формировании изображения на экране
эти слои объектов с учетом прозрачности
накладываются друг на друга, обеспечивая
необходимое динамическое представление
графической информации.
Итак, создание образовательных сред
для активного обучения, повышающих мо
тивацию учащихся, является неотъемлемой
частью успеха в стратегии внедрения элект
ронных образовательных ресурсов. Прог
раммное обеспечение для таких продуктов
сан
ной в этой стат
ье
так же, как для опи
виртуальной лаборатории, основано на мо
делировании и использовании насыщенного
мультимедиа контента.
Техническая сложность и значительная
стоимость таких проектов является основ
ным препятствием на пути широкого расп
ространения виртуальных обучающих сред.
Необходимы новые подходы для решения
этой проблемы. Для создания таких систем
мы предлагаем описанный в данной статье
подход, основанный на применении среды
NATURA, использующей специальный язык
для описания скриптов и позволяющей лег
ко сочетать синтезированную в реальном
масштабе времени трехмерную графику, с
другими графическими и анимационными
компонентами. Как было показано, этот под
ход позволил обеспечить эффективную раз
работку многофункциональной виртуальной
химической лаборатории. Мы полагаем, что
данный подход может быть полезен при соз
дании других виртуальных обучающих сред.
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ՆՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՔԻՄԻԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ս. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Վիրտուալ լաբորատորիաները և մոդելավորման ծրագրային ապահովումները արդյու
նավետ գործիք են սովորողներին ակտիվ ուսումնական դաշտ ներգրավելու համար։ Հոդ
վածում ներկայացված է դպրոցականների ուսուցման վիրտուալ միջավայր։ Վիրտուալ լա
բորատորիաները ներառում են մեծաքանակ փորձեր, որոնք վիզուալիզացվում են եռաչափ
անիմացիաների և իրական ժամանակային գրաֆիկաների տեսքով։ Ուսուցման գործընթա
ցում վիրտուալ լաբորատորիաների կիրառումը մեծացնում է սովորողների՝ քիմիական գոր
ծընթացների մասին գիտելիքների ձեռքբերումը, և հնարավորություն է տալիս վերջիններիս
ձեռք բերելու հմտություններ քիմիական փորձեր իրականացնելիս։

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 three-dimensional animations and real-time 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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

«ԿԱՆԱՆՑ ՁՅՈՒԴՈ» ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒՄ ԴԵՌԱՀԱՍ
ՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
ԻԴԵՈՄՈՏՈՐ ՆԱԽԱՎԱՐԺԱՆՔԻ ԵՎ ՄԵՐՍՄԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:
Երկարամյա
մարդկային էվոլ յուցիայի ընթացքում գոր
ծունեության տարբեր ոլորտներում կանանց
մասնակցության և նրանց շարժողական ակ
տիվության հանդեպ հասարակարգն իր վե
րաբերմունքը հաճախակի փոխել է: Անցյա
լում հասարակության մեջ սեռական խիստ
սահմանափակումը կնոջը հնարավորություն
չի տվել որոշ բնագավառներում դրսևորելու
նկատելի ակտիվություն, հատկապես մի
շարք մարզաձևերում: Կանանց մարզաձև
դարձավ նաև ձյուդո ըմբշամարտը, որում
ուսումնամարզական պարապմունքների և
մրցակցական գործունեության պարտադիր
կողմերից մեկը համարվում է նախավար
ժանքը, որի կարևորության մասին դեռևս
մի քանի տասնամյակ առաջ նշել է մեծ գիտ
նական Ն. Գ. Օզոլինը: Վերջինս արդարա
ցիորեն ընդգծել է, որ նախավարժանքն աշ
խատանքի մեջ մարզիկի ներգրավումը և
օրգանիզմի տաքացումն է: Աշխատանքում
առաջին անգամ հետազոտության առար
կա է դարձել կին ձյուդոյիստների ընդհա
նուր, հատուկ, մտաշարժիչ նախավարժանք
ների և մերսման միջոցների կիրառումը
դեռահաս մարզիկների ուսումնամարզա
կան և մրցակցական գործընթացի օպտի
մալացման գործընթացում:
Աշխատանքում նպատակ է դրվել մար
զումներից և մրցումներից առաջ տարբեր
մարզումային միջոցներով բարձրացնել նա
խավարժանքի արդյունավետությունը:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ նա
խավարժանքային որոշ միջոցների օգտա
գործումն է, որը կբարձրացնի պատանի
ձյուդոյիստների մարզական պատրաստա
կանությունը:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ: Հե
տազոտություններին մասնակցել են 12−14
տարեկան ձյուդոյիստ աղջիկներ, որոնք
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մարզվում են ձյուդո ըմբշամարտի մանկա
պատանեկան մարզադպրոցներում:
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ: Աշխատանքում կիրառ
վել են հարցման, մրցակցական և մարզու
մային գոտեմարտերի նախապատրաստ
ման ընդհանուր, հատուկ և մտաշարժիչ
նախավարժանքների օպտիմալ կիրառման
մեթոդները:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ
ՄԸ: Հետազոտության առաջին խնդրի լուծ
ման նպատակով կազմակերպվել է սոցիո
լոգիական հետազոտություն, որի համար
մշակվել է հատուկ հարցաթերթիկ:
Սոցիոլոգիական հարցմանը մասնակցել
են մենապայքարային տարբեր մարզաձևե
րի 56 մարզիչներ և մարզիկներ: Հարցման
արդյունքներից պարզ դարձավ, որ մարզ
ման գործընթացում և մրցման մեկնարկից
առաջ որոշ մարզաձևերում` ըմբշամարտ,
մարմ նամարզություն, բռնցքամարտ, ծան
րամարտ և այլն, մարզիկները մինչև մրցում
ների սկսվելը վարժությունները և հնարք
ներն ամբող ջությամբ կամ դրանց տարրերը
փորձում և կրկնում են, սակայն հաճախ ժա
մանակի սղության պատճառով չեն կարողա
նում կրկնել և ստիպված դրանք կատարում
են մտապատկերմամբ. մարմ նամարզիկնե
րը գործիքների վրա մտովի փորձում են կա
տարել վարժությունները, ըմբիշները մտովի
մենակ կամ խրտվիլակի վրա փորձում են
հնարքները կամ նրա տարրերը: Ընդ որում`
ոչ բոլոր մարզիկներն են ընդունակ վարժու
թյունները կամ հնարքները լիարժեք կատա
րել կամ կրկնել ամբող ջությամբ: Մարզիկնե
րի միայն 65,0 %−ն է կարողանում դրանք
անել, իսկ նրանց 45,0 %−ը՝ վարժությունը
կամ հնարքները, ինչպես նաև դրանց տար
րերը չեն հասցնում կրկնել:
Հարցվողների 71,0 %−ը պատասխա
նել է, որ վարժությունները, հնարքները և
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դրանց տարրերը ստիպված կատարում և
կրկնում են մտովի` մտապատկերմամբ:
Այսպես` ձյուդո ըմբշամարտի 32 մրցակ
ցական գոտեմարտերի տեխնիկայի և 22
մարմ նամարզական մրցակցական վարժու
թյունների կինոգրամաների ամփոփումից
պարզ դարձավ, որ այն մարմ նամարզիկնե
րը ու կին ձյուդոյիստները, որոնք վարժու
թյուններն առաջին անգամ են կատարում
և առանց հատուկ նախավարժանքի են կա
տարում, նկատվել է որոշակի կաշկանդվա
ծություն, և միայն մի քանի փորձերից հետո
են կարողացել դրանք լիարժեք կատարել:
Երբեմն հերթական գոտեմարտի կամ գոր
ծիքների մոտեցման կանչի ժամանակի
ձգձգման պատճառով նախավարժանքը
հապճեպ է ստացվում, մարզիկը նյարդայ
նանում է, ժամանակը չի բավարարում, որ
օրգանիզմը և նրա մկանային համակար
գերը լավ տաքանան և պատրաստվեն
սպասվելիք բեռնվածության. այդ ամենի
արդյունքում մարզիկը չի կարողանում կա
տարել իրեն առաջադրված խնդիրները:
Ոչ լիարժեք նախավարժանքը, մկանների
թերի տաքացումը պատճառ են դառնում,
որ մկանները լրիվ հզորությամբ չեն կարո
ղանում աշխատանքի մեջ մտնել և դա նաև
վնասվածքների առաջացման պատճառ է
դառնում:
Հետազոտության հաջորդ խնդրի լուծ
ման նպատակով կազմակերպվել է մանկա
վարժական գիտափորձ:
Մանկավարժական գիտափորձի հիմնա
կան խնդիրն է` բացահայտել մարզումային
նախավարժանքի երկու տարբերակների
ազդեցությունը պատանի ձյուդոյիստների
շարժողական և ֆունկցիոնալ հնարավորու
թյունների, աշխատունակության, ինչպես
նաև նրանց տեխնիկական պատրաստու
թյան և մարզական նվաճումների վրա:
Այդ հիմնական խնդրի լուծման համար
կազմակերպվել է մանկավարժական թես
տավորում, որն իր մեջ ընդգրկել է երկու չա
փումներ.
Առաջին չափումը` մեջքի տարածիչ
մկանների ուժի չափումն է` որպես կին ձյու

դոյիստների հիմնական և առաջատար մկա
նային խմբեր: Օգտագործվել է սպորտային
գրականությունում շատ մանրամասնորեն
նկարագրված դինամոմետրիայի մեթոդը (А.
М. Абалаков):
Երկրորդ չափումը` մեջքի տարածիչ
մկանների առավելագույն ուժային հնարա
վորությունների 50 %−ի տարբերակումն է:
Երրորդում իրականացվել է հնարքնե
րի կատարման որակի գնահատում: Տվյալ
քում ընդ
գրկ
վել է եր
կու հնարք. առա
դեպ
ջինը՝ գցում մեջքի վրայից` բռնած մրցակցի
ձեռքը և գլուխը (նկ. 1), և երկրորդ գցումը
կոնքի վրայից` բռնած մրցակցի ձեռքը և
իրանը:
Մանկավարժական գիտափորձում ընդ
գրկվել են 1−3 տարի ձյուդո ըմբշամարտով
զբաղվող 22 ձյուդոյիստ աղջիկներ (12−14
տարեկան), որոնք բաժանվել են փորձա
րարական և ստուգողական երկու խմբերի`
յուրաքանչյուրում 11 մարզիկ: Ստուգողական
խմբի ձյուդոյիստները մարզվել են պետա
կան ծրագրով:
Փորձարարական խմբում ընդգրկված
ձյուդոյիստների հետ կազմակերպվել է
եռամսյա մանկավարժական գիտափորձ,
որի անցկացման նախապայմաններից մե
կը` մարզումային նախավարժանքի տևո
ղության համեմատական մեծություններն
են, սրտի կծկումների հաճախականության
առավելագույն
ցուցանիշները,
հաջորդ
շարժողական գործողությունը շարունակե
լու սուբյեկտիվ պատրաստականությունը և
այլն: Նախավարժանքի օպտիմալացման
նպատակով հատուկ ուսումնասիրության
առարկան է դարձել մերսման և մտաշարժիչ
մարզման տարրերի օգտագործումը:
Կողմնորոշվելով որոշ գրական տվյալնե
րով (А. Г. Дембо, 1979, В. А. Воробев, 2012)`
մենք նույնպես ենթադրում ենք, որ մարզու
մից առաջ նշված միջոցների օգտագործումը
կարելի է դիտարկել որպես նախավարժան
քային միջոց` միաժամանակ մարզապա
րապմունքից առաջ օգտագործելով ընդհա
նուր և հատուկ ֆիզիկական վարժություններ
(աղ յուսակ 1):
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Աղ յուսակ 1
 անկավարժական գիտափորձում կիրառված նախավարժանքների տարբերակները
Մ
Տարբերակներ
I տարբերակ

II տարբերակ

Բովանդակություն
1. Նախավարժանքային մերսում
 նդհանուր զարգացման և հատուկ մասնա
2. Ը
գիտական ֆիզիկական վարժություններ
3. Մտաշարժիչ (պատրաստություն) վարժու
թյուններ
1. Ընդհանուր զարգացման և հատուկ մասնա
գիտական ֆիզիկական վարժություններ
 ախավարժանքային մերսում
2. Ն
 աշարժիչ (պատրաստություն) վարժու
3. Մտ
թյուններ

Փորձարարական շրջանում անցկաց
վում է 32 ուսումնամարզական պարապ
մունք: Գիտափորձից առաջ և հետո իրակա
նացվել է մանկավարժական թեստավորում,
գնահատվել է պատանի ձյուդոյիստների
օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակը: Նախա
վարժանքի 2 տարբերակների համեմատա
կան վերլուծությունը բացահայտեց երկրորդ
մտաշարժիչ տարբերակի առավելությունը:
Նախավարժանքի մարզական մերսման
բովանդակությունը և մեթոդիկան
Մարզումներից առաջ նախավարժանքը
արդյունավետության համար կիրառվել է
15−րոպեանոց մասնակի մերսում (մեջքի,
կրծքի, կոնքի, ազդրի և ձեռքի մկանների):
Նախավարժանքային մերսման համար
մարմնի մասերի հատվածների ընտրությու
նը պայմանավորված է եղել պրոֆեսորներ,
սպորտի վարպետներ Ա. Ա. Բիրյուկովի
(1988) և Մ. Մ. Պողոսյանի (1999) մշակում
ներով, ինչպես նաև հիմնական շարժումնե
րին մասնակցող այլ մկանների մասնակցու
թյամբ:
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Տևողությունը
րոպեներով

Ընդհանուր
ժամանակը
 ոպեներով
ր

15
15

35

5
15
15

35

5

Առավել տարածված մերսման հնարքնե
րից մեկը համարվում է հարթուկումը, որով էլ
պետք է սկսվի և ավարտվի ցանկացած ձևի
մերսում, ինչի մասին վկայում են վերը նշված
հեղինակների ուսումնասիրությունները:
Մ
 յուս հնարքը սպորտային և բժշկական
պրակտիկայում լայնորեն տարածված տրո
րումն է, որն օգտագործվում է կապանային
ապարատի մերսումներում մարմնի տարբեր
հատվածների արագ տաքացման համար:
Ըստ մասնագետների (Ա. Ա. Բիրյուկով,
1988, Մ. Մ. Պողոսյան, 1993)` մերսման հիմ
նական հնարքներից մեկը ճմլումն է:
Մեր հետազոտություններում, հիմնվելով
նշված հեղինակների մշակումների և առա
ջարկությունների վրա, 15−րոպեանոց մեր
սումը կազմվել է`
•	մեջքի համար` 4 րոպե,
•	կոնքի հատված` 2 րոպե,
•	ձեռքերի` 4 րոպե,
•
ոտքերի` 5 րոպե:
Մեջքի մերսումը սկսվել է 2−3 անգամ
համալիր հարթուկումով, այնուհետև 2 ձեռ
քով կատարվել է սեղմումներ 3−4 րոպե
տևողությամբ, որին հետևել է երկար մկան
ների մերսումը (որը կրկնվել է 2 անգամ),
երկար մկանների մերսումից հետո սկսվել է
մեջքի լայն մկանների մերսումը: Այնուհետև
անհրաժեշտաբար մերսվել են կոնքի մկան
ները` չորս մատների բարձիկներով շրջա
նաձև շարժումներով ձգելով և սեղմելով, 4−5
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մերսում կատարել թաթի հիմքով` ձգտելով
կատարվել է 2−3 սեղմումներ:
Հաջորդը ողնաշարի կրծքային հատվա
ծի մերսում է, որն ավարտվել է բռունցքնե
րով և երկու ձեռքերի չորս մատների բար
ձիկներով 2−3 անգամ կոնքից դեպի գլուխն
ամբողջ մեջքի տրորումներով և շփումնե
րով:
Նստամկանային
հատվածի
մերսու
մը սկսվել է երկու ձեռքերով` նստատեղին
3 անգամ սեղմումով (3 րոպե): Այնուհետև
անցում է կատարվել փափկեցման (ճմլ
ման)` կրկնակի գրիֆով` 2−3 անգամ, կրկ
նակի օղակաձև` 2−3 և թափահարումով`
2−3 անգամ: Դրանք անհրաժեշտ էր կրկնել
2−3 անգամ:
Կրծքային մկանների մերսումը կատար
վել է հետևյալ կերպ. մարզիկը, մեջքի վրա
պառկած, մերսումը արվել է 2−3 անգամ
(մեկ կամ երկու ձեռքերով կրծքի սեղմում
ներով): Այնուհետև կատարվել է շփումներ
(ճմլումներ)` միանվագ՝ 3 անգամ, կրկնակի
օղակաձև՝ 3 անգամ. հետո 2−3 անգամ կա
տարվում է թափահարում:
Փափկեցումը (ճմլումը) կատարվում է մի
աերես 3 անգամ, կրկնակի օղակաձև՝ 3 ան
գամ, թափահարումը նույնպես` 3 անգամ:
Այս բոլորը կրկնվել է 2−3 անգամ:
Մտաշարժիչ նախավարժանք
Մենք անհրաժեշտ ենք համարել, որպես
նախադրյալ, ավելի մանրամասն դիտար
կել սպորտում նախավարժանքի ժամանակ
մտաշարժիչ վարժությունների կիրառման
անհրաժեշտության հարցը:
Համաձայն մասնագետների տվյալների`
կրտսեր տարիքում ավելի ակտիվորեն են
ընթանում հոգեկան ֆունկցիաների զար
գացումը և կատարելագործումը, որոնք դր
վել են հոգեկարգավորման հատկություննե
րի զարգացման հիմքում (Г. Д. Бабушкин,
2000; Г. Д. Горбунов, 1986): Այստեղ ավելի
նպատակահարմար է դաստիարակել հատ
կապես կամային, անկաշկանդ և ազատ ըն
կալման ուշադրությունը (В. А. Крутецкий,
1980): Դա հոգեկան ինքնակարգավորման
համար ունեցել է մեծ նշանակություն:
Հայտնի է, որ մարզիկի կողմից ներ
քին խոսքի պատկերավոր մտածողությանն
ուղղված (նպատակասլաց) մեթոդը` մկանա

շարժողական պատկերացումն իր հոգեկան,
ընդհանուր վիճակի կարգավորման և պատ
րաստականություն ձևավորելու մարզական
կամ մրցակցական վարժությունը պատկա
նում է յուրահատուկ մեթոդների խմբին, որը
կոչվում է մտաշարժիչ (Л. П. Матвеев, 2001,
А. А. Белкин, 1983 и др.): Այդպիսի վարժու
թյունները կիրառվում են սպորտային պատ
րաստության պրակտիկայում (А. В. Роденов,
1995, С. К. Багадирева, 2015, В. Г. Савиц
кий, 2007 и др.): Մենապայքարային սպոր
տի պրակտիկայում այդ մեթոդը մրցումների
ժամանակ կիրառվել է Ս. Վ. Սիզ յաևի (С. В.
Сизяев, 2004) կողմից:
Ըստ այդմ` հեղինակը մտաշարժիչ մե
թոդի հինգ փուլեր է տարբերակում` նա
խապատրաստական, հանգստացնող, ան
ցողիկ, հավաքագրող (կենտրոնացնող) և
ավարտական: Նախավարժանքից անմիջա
պես առաջ փորձարարական խմբի պատա
նի ձյուդոյիստների հետ տեսական պատ
րաստության, ֆիզիկական վարժությունների
և առանձին հնարքների փաստարկների
մտապատկերման նշանակության մասին
մենք զրույց ունեցել ենք: Նման զրույցներն
օգնել են դեռահաս մարզիկների մեջ ձևա
վորելու նախատեսվող շարժողական գոր
ծողության մասին հասկանալի պատկերա
ցումներ` նախավարժանքի հիմնական մասի
և անհրաժեշտ փաստարկների վերաբերյալ:
 արևոր նշանակություն է տրվել վերին և
Կ
ստորին վերջույթների շարժումների լայնույ
թին համապատասխան շնչառական վար
ժությունների ճիշտ կատարմանը:
Մտաշարժիչ պատկերացումներն ուղղ
ված են եղել ամբողջ մարմնում զգացմունք
ների պահպանմանը, օրինակ` «Ես ճիշտ
արեցի», «Ես իմ սխալները գիտակցեցի այն
տեղ», «Ես պատրաստ եմ հնարքը կրկնել»
և այլն:
Ինչ վերաբերում է նախավարժանքի ըն
թացքում մտաշարժիչ մարզման հնարքնե
րի և մեթոդական մոտեցումների օգտա
գործմանը, վերևում նշված տեխնիկական
հնարքների ուսուցմանն ու կատարելագործ
մանը, ապա դրանք նույնպես իրականացվել
են երկու փուլերի ընթացքում:
Առաջին փուլում հնարքն ուսուցանվել է
մաս−մաս: Ըմբիշները հրահանգ են ստացել
ըստ ցանկության պառկած կամ կանգնած
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դրությունում ընդունել ազատ դիրք`
ա) աչքերը փակել և ուշադիր լսել,
բ) ընդունել ձյուդոյիստի ելադիրք,
գ) պատկերացնել մոտեցումը, բռնվածքը,
դ) պատկերացնել մրցակցին հավասա
րակշռությունից հանումը,
ե) հնարքի կատարումը և վերջնական
դրությունը:
Երկրորդ փուլում պատանի մարզիկնե
րը առաջադրանք են ստացել հնարքը մաս−
մաս կատարելուց հետո առանց ընդմիջման
հնարքը կատարել ամբողջությամբ:
Մտաշարժիչ մարզման ժամանակ պահ
պանել են հետևյալ մեթոդական կանոնները`
• Նախավարժանքի շարժողական գոր
ծողության կամ հնարքի մտապատկեր
մամբ վերարտադրումը (կրկնում) պատանի
ձյուդոյիստների կողմից իրականացվել է`
համաձայն հնարքի տեխնիկական բնու
թագրման:
• Ուշադրությունը
է
կենտրոնացվել
հնարքի տարրերի ճիշտ կատարման վրա:
Ընդ որում` մտաշարժիչ մարզման ժամա
նակ շարժման պատկերը ստեղծելուց ու
շադրություն է դարձվել ավելի ընդհանուր
չափանիշերի վրա, ինչպիսիք են` շարժման
արագության, տեմպի, շարժման լայնույթի,
անկման անկյան, մոտեցման և բռնվածքի
վրա և այլն:
• Աստիճանաբար, շարժումների ընկալ
ման (ըմբռնման) աճի ավելացման և շարժ
ման պատրաստականությանը զուգահեռ
մտաշարժիչ մարզումը մեծ մասամբ ուղղ
վել է ավելի նուրբ (բարակ և փոքր) շարժո
ղական ընկալման բաղադրամասերի կա
տարելագործմանը:
• Մտաշարժիչ մարզման ժամանակ
կարևոր շեշտը դրվել է պատանի մարզուհի
ների առանձին մկանախմբերի ժամանակին
կծկման և թուլացման կարողության, առա
ջատար մկանների առավելագույն կծկման և
լարման աշխատանքի վրա:
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•	Նախավարժանքի ընթացքում մտա
շարժիչ մարզումը շաբաթական անցկաց
վել է մեկ անգամ:
• Մտապատկերմամբ նախավարժան
քային շարժողական գործողության կամ
հնարքի վերարտադրումը պատանի մար
զուհիների կողմից իրականացվել է` համա
պատասխան տեխնիկական գործողություն
ների բովանդակության (կառուցվածքի):
• Ուշադրությունը կենտրոնացվել է գոր
ծողությունների կոնկրետ տարրերի կատար
ման վրա:
Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ.
1. Մասնագետների կարծիքով մարզումը
համարվում է ուսումնամարզական գործըն
թացի առաջատար բաղադրամասը:
2. Համաձայն հարցվողներին առաջադր
ված հարցերի պատասխանների` տարբեր
մարզաձևերի մարզիչների և մարզուհիների
կարծիքները հիմնականում համընկնում են:
3. Վերջապես նախավարժանքը և դրա
բովանդակությունը պայմանավորված են
կոնկրետ մարզաձևի առանձնահատկու
թյուններով:
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРОСТК АМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИДЕОМОТОРНЫХ УП
РАЖНЕНИЙ И МЕТОДОВ МАСС АЖ А В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ ДЗЮДО
С. АЙРАПЕТЯН
Размика спортсмена является однум из основных частей учебно−тренированного заня
тия и соревмований в женском дзюдо, от чего, во многом, зависит успех как на тренировке,
так и в соревнования. Существует много точек зрений относительно женской разминки. Для
внесения дополнительного корректива в проблему нами проведено социологоческое иссле
дование методики, сроков и средств разминки дзюдоисток на учебно−тренировочных заня
тиях и соревнователхных поединках, результаты в сокрашенном виде приводятся в статье.

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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ЭЛОННА АВЕТЯН

СОЦИА ЛЬНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ СУПРУ
ГОВ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Все поколения людей выражают свои
умения, опыт, знания, психические качества
в продуктах своей деят ельности. К ним при
надлежат предметы материальной культуры
(окружающие предметы, машины, дома), а
также произведения духовной культуры (ис
кусство, язык, наука). Все новые поколения
получают от предыдущих то, что создавалось
раньше, вступает в мир, который «впитал» в
себя деят ельность человечества.
Дети, овладевая миром человеческой
культуры, поэтапно усваивают общественный
опыт, знания, умения, психические качества,
свойственные человеку. Этот процесс и есть
социальное наследование. Естественно, са
мостоятельно ребенок не может расшифро
вать достижения человеческой культуры. Он
делает это при помощи взрослых — в процес
се обучения и воспитания.
Для достижения цели выделяются следу
ющие задачи:
1. Провести анализ рассматриваемой проб
лемы.
2. Изучить взаимосвязь шаблонного пове
дения и взаимоотношений супругов.
3. Раскрыть суть понятия «социальное
наследование».
Сегодня существуют две категории, ко
торые обуславливают индивидуальные и
психологические различия в человеческой
популяции – это генетическое наследование
и средовые влияния. Притом, именно гене
тический фактор является обусловливаю
щим врожденную предрасположенность к
развитию тех или иных личностных качеств
и особенностей. Данная проблема представ
лена в работах А. А. Александрова, Е. Л. Гри
горенкоС. Б. Малых, Т. М. Марютиной, И.
В. Равич-Щербо, С. В. Ковалев и др.[3].
Люди, решившие создать семью, стремят
ся удовлетворить ряд потребностей – в люб
ви, в детях, в переживании общих побед, в
общении, понимании. Однако создание сем
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ьи –не только осуществление идеальных
представлений о супружестве, сложившиеся
у будущих супругов. Это жизнь двух, а затем
нескольких людей, во всем ее многообразии
и сложности; она предполагает непрерывные
переговоры, компромиссы, заключения раз
личных соглашений, разрешение конфлик
 оление трудностей, возникающих в
тов, преод
каждой семье.
Особую значимость в брачных отноше
ниях имеют ценностная и психофизиологи
ческая совместимость партнеров. Остальные
виды совместимости либо несовместимости
подвержены изменениям и легко меняются в
процессе адаптации членов семьи.
Причиной возникающих трудностей в сем
ье могут стать особенности поведения одно
го, либо обоих супругов. Под особенностями
понимаются черты, ранее соответствовавшие
норме, которые, однако, не являлись адекват
ными качествами. Помимо этого, это могут
быть какие –либо патологические качества
личности, которые изначально являются по
мехой гармоничных связей и межличностных
взаимоотношений. (Р. Вулис, 1999).
Изучая личности обоих супругов отдель
ного внимания заслуживают следующие
свойства: доминантность – подчиненность,
интравертность –экстравертность, оптимизм
– пессимизм, ригидность – гибкость, рациона
лизм – романтизм, беспечность – ответствен
ность, лабильность– вспыльчивость, а также
способность к социальной адаптации.
Сегодня нет однозначного ответа на воп
рос относительно того, как гомогенность и
комплиментарность влияют на успешность
супружества. Иногда полярности могут ока
зать свое позитивное влияние, но в ряде слу
чаев (например, при доминировании – под
чинении) выгодным для обоих партнеров
является одно из полярных свойств. Особен
ности характеров супругов могут проявляться
в их отношении к себе, к окружающим людям,
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к работе. Важны моральные принципы, шкала
ценностей, кругозор, мировоззрение, интере
сы, стиль жизни, психосоциальная зрелость.
Данные показатели отражают то, что кро
ме личностных особенностей супругов, брак
связан с ожиданиями и опытом их предыду
щей жизни. Для помощи супругам, имеющим
проблемы, важно выяснить, на чем базируют
ся их ожидания и каково положение дел в их
семье. В связи с этим, обычно рассматрива
ются брак их родителей, для выявления дина
мики развития семейных отношений [1].
 онцепция дублирования свойств роди
К
телей предполагает, что в новых социальных
связях, человек стремится реал изовать свои
отношения к супругу (супруге). Наиболее удач
ные и устойчивые браки наблюдаются тогда,
когда отношения партнеров строятся именно
по этому принципу с учетом их половой при
надлежности. В данном случае супружеские
отношения полностью комплементарны, либо
частично комплементарны. Комплементар
ный– это такой брачный союз, где каждый из
партнеров занимает то же положение, какое
занимал по отношению к сестрам или брат
ьям в родительской семье. Концепция дубли
рования родительских качеств предполагает,
что индивид учится выполнять женскую или
мужскую роль, и неосознанно используя мо
дель отношения своих родителей. супружес
кой роли он обучается отождествляя себя с
родителем того же пола. Идентификация,
отождествление является элементарной пси
хологической реакцией, которая заключается
в том, что индивидуум мысленно приравнива
ет себя к родителю.
Часто, не замечая, он перенимает способ
мышления, ценности и идеи, а главное – внут
ренние состояния и эмоциональные реакции,
сознательно либо неосознанно пытается упо
добиться родителю, поэт ому одобряет стан
дарты его поведения и приспосабливается к
его оценкам. Так, сливается личность родите
 а. В эту схему можно вклю
ля и индивидуум
чить и роль родителя противоположного по
ла: формы родительских взаимоотношений
становятся эталоном.
В браке партнеры стараются приспосо
бить свои отношения к внутренним схемаможиданиям друг друга. Влюбленный человек
определенное время может проявлять «уступ

чивость», «близорукость», частично отказы
ваясь от осуществления своей программы ра
ди своего партнера, стараясь приспособиться
к нему. Как правило, это начинает вызывать
внутренние противоречия, следовательно, по
является стремление вернуться на запрограм
мированный путь.
Социальное наследование поведенческих
шаблонов и личностных свойств определяет и
схожесть супружеских отношений, которые то
же наследуются, поэтому люди часто повторя
ют не только выбор своего партнера, но также
и некоторые проблемы и ошибки родителей.
Успешность брака определяется по двум важ
ным измерениям родительских взаимоотно
шений. Первым является доминирование в
семье, вторым –благополучие (взаимоприня
тие и уравновешенность) взаимоотношений.
Сравнение отношений в конфликтных и бла
гополучных супружеских парах показывает,
что на уравновешенные отношения оказыва
ют огромное влияние благоприятная модель
брака родителей, счастливое детство [4].
Шаблон – совокупность черт, качеств,
свойств, образец, определенного объекта,
который воспринимается индивидом и при
меняется как нечто неизменное. Однако не
всегда шаблоны и шаблонное поведение бы
вает уместным. Вред шаблонов связан с тем,
что индивиды нередко используют шаблоны
как критерии оценки при сравнении больше
го количества объектов. Типичный недостаток
шаблонов заключается в стандартном воспри
ятии окружающих объектов, и если есть отк
лонение свойств объекта от шаблона, то это
будет расцениваться как его «недостаток». В
целом паттерн в психологии обозначает на
бор поведенческих реакций либо последо
вательностей стереот ипических действий,
поэтому относительно любой сферы, где че
ловек использует шаблоны можно говорить о
паттернах. Ежедневно, бессознательно либо
сознательно человек применяет больше пат
тернов, чем кажется. Часто человек прибегает
к помощи словесных паттернов — это такие
готовые фразы, речевые приемы, а также
реакции на определенные вопросы и выска
зывания, которые мы применяем в повсед
невной речи. Также мы активно прибегаем к
паттернам мышления — мыслительным шаб
лонам, обобщениям. Говоря о шаблонном по
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ведении в семье, можно сказать, что шаблоны
– носители однообразия и неизменяемости,
которые противопоставляются своеобразию,
разнообразию, индивидуального поведения
супруга. Склонность индивида шаблониро
вать свое поведение – это признак консерва
тивности его мышления.
Следует различать симметричный, комп
лементарный и метакомплементарный брак.
В симметричном браке супруги обладают рав
ными правами, где никто не подчинен друго
му. Неоднозначные ситуации решаются путем
компромисса, соглашения. В данном случае
исключается шаблонное мышление супругов.
В комплементарном браке один из супругов
дает приказания, другой ожидает соответст
вующей инструкции или совета. В метакомп
лементарном браке ведущее положение зани
мает тот, кто манипулируя своим партнером,
осуществляет свои цели путем подчеркивания
 елости, слабости [2].
своей неопытности, неум
Изучая семейные проблемы с позиции ди
намического подхода, главным образом расс
матривается внутренняя мотивация обоих
супругов. Актуальные семейные конфликты
рассматриваются в комплексе с прошлыми
конфликтами и эмоционально окрашенными
взаимоотношениями. Здесь немаловажное
значение имеет родительская семья, в кото
рой вырос каждый из супругов. Влияет то,
какие отношения были в родительской семье,
как распределялись обязанности и т.д.
Предпосылкой положительных перемен
является способность сравнивать и контро
лировать свое поведение. Способность срав
нивать имеет эволюционный окрас. Это уме
ние учитывать ранние источники нынешнего
поведения супругов. Каждый должен осоз
навать, почему его поведение именно такое,

как он может его изменить, понимать, что он
ожидает от партнера, и почему его реакция
именно такая, а не другая. Супружеский союз
рассматривается как действие определенных
сил прошлого опыта, оказавших влияние на
настоящие личные связи.
 упружество рассматривается как следст
С
вие действия сил, заключающихся в особен
ностях прошлого опыта супругов, главным
образом в их прежних личностных связях.
Исследуя супружескую пару особое внимание
необходимо уделять факторам, оказывающим
влияние на выбор будущей супруги (супруга).
Межличностная привлекательность и выбор
брачного партнера поддерживаются такими
факторами, которые представляют для ин
дивида особую важность либо дают надежду,
что контакт с этим партнером окажется бла
гоприятным [5].
 аким образом, семейное благополучие
Т
связано, главным образом, с тем, насколь
ко члены семьи будут психологически сов
местимыми друг с другом. Совместимость
-многоуровневый феномен, который связан
как с актуальным состоянием и личностны
ми качествами супругов, так и с их прошлым
опытом, в межличностных отношениях в ро
дительской семье. Определенное значение
имеет и наличие шаблонного поведения. Как
уже отмечено, такое поведение исключает
гибкость мышления. Наиболее оптимальна
ситуация, где опыт и усвоенный тип отноше
ний супругов в целом, носят позитивный ха
рактер, сходны либо взаимодополнительны
(комплементарны), не противоречат общесо
циальной системе норм и правил взаимоотно
шений и взаимодействий.
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 well-being (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.

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Է. ԱՎԵՏՅԱՆ
Ամեն մեծացող սերունդ ճանաչում է մարդկային մշակույթի աշխարհը, աստիճանաբար
ձեռք է բերում հասարակական փորձ, գիտելիք, ունակություններ, հոգեբանական որակներ,
որոնք բնորոշ են մարդուն: Այս գործընթացն էլ հենց սոցիալական ժառանգությունն է: Վար
քագծային ձևերի և անձնային հատկանիշների սոցիալական ժառանգությունը բացահայ
տում է նաև ամուսինների հարաբերությունների նմանությունը, որոնք նույնպես ժառանգ
վում են, այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ մարդիկ ոչ միայն կրկնում են իրենց զուգակցի
ընտրությունը, այլև իրենց ծնողների որոշ խնդիրներ և սխալներ: Ամուսնության հաջողու
թյունը որոշվում է երկու կարևոր ծնողների փոխհարաբերությունների չափորոշիչներով:
Առաջինը ընտանիքում դոմինանտությունն է, երկրորդը՝ բարեկեցությունը: Ընդհանուր ձևը
բոլոր հատկանիշների, որակների, օրինակների համախումբն է, որը անհատի կողմից ըն
դունվում է որպես անփոփոխ մի բան, չնայած միշտ չէ, որ դրա կիրառումը տեղին է:
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АРТАШЕС СЕХПОСЯН

ИНТЕРНЕТ−БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЫЗОВ XXI ВЕК А
Информационные технологии (ИТ) в об
разовании в настоящее время является не
обходимым условием перехода общества к
информационной цивилизации. Современ
ные технологии и телекоммуникации позво
ляют изменить характер организации учеб
но−воспитательного процесса, полностью
погрузить обучаемого в информационно−
образовательную среду, повысить качест
во образования, мотивировать процессы
восприятия информации и получения зна
ний. Новые информационные технологии
создают среду компьютерной и телекомму
никационной поддержки организации и уп
равления в различных сферах деятельнос
ти, в том числе в образовании. Интеграция
информационных технологий в образова
тельные программы осуществляется на всех
уровнях: школьном, вузовском и послеву
зовском обучении.
Постоянное совершенствование учеб
но−воспитательного процесса вместе с
развитием и перестройкой общества, с
созданием единой системы непрерывно
го образования, является характерной чер
той обучения в России. Осуществляемая в
стране реформация школы направлена на
то, чтобы привести содержание образова
ния в соответствие с современным уров
нем научного знания, повысить эффектив
ность всей учебно−воспитательной работы
и подготовить учащихся к деятельности в
условиях перехода к информационному об
ществу. Поэтому информационные техноло
гии становятся неотъемлемым компонентом
содержания обучения, средством оптимиза
ции и повышения эффективности учебного
процесса, а также способствуют реализации
многих принципов развивающего обучения.
Основными направлениями применения
ИТ в учебном процессе школы являются:
•	разработка педагогических программ
ных средств различного назначения;
•	разработка web−сайтов учебного наз
начения;
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•	разработка методических и дидакти
ческих материалов;
• осуществление управления реальными
объектами (учебными ботами);
• организация и проведение компьютер
ных экспериментов с виртуальными моделя
ми;
• осуществление целенаправленного по
иска информации различных форм в гло
бальных и локальных сетях, её сбора, накоп
ления, хранения, обработки и передачи.
 о проблема обеспечения безопасности
Н
детей в информационно−телекоммуникаци
онных сетях становится все более актуаль
ной в связи с существенным возрастанием
численности несовершеннолетних пользова
телей. Рассмотрим некоторые методологи
ческие подходы к обеспечению безопаснос
ти, которые посвящены решению проблемы
защиты юных пользователей от различных
опасностей, подстерегающих их во всемир
ной паутине. Родители должны осознавать,
что в большей степени за безопасность де
тей в Интернете отвечают они сами. Только
они могут полностью контролировать своих
детей.
 ель разработки нашей рекомендаций –
Ц
сформировать и расширить компетентности
родителей в пользовании Интернетом для
обеспечения безопасного поведения детей.
Постоянное развитие Интернет−техноло
гий и их широкое проникновение в общество
ставит перед государством и обществом за
дачу поддержания эффективного комплек
са мер по профилактике, предотвращению
и преодолению последствий вредоносных
действий в отношении несовершеннолетних,
совершаемых с применением Интернета1.
Тематика проведения различных мероп
риятий с родителями по медиаб
 езопасности
может быть самой разнообразной, например:
противозаконная, неэт ичная и вредоносная
информация в Интернете: как ее избежать,
1 Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита
и нападение / А.А. Бирюков. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 474 c.
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достоверность информации в интернете,
проблемы и способы проверки информации
на достоверность и полноту, этика сетевого
общения1, социальные сети: как общаться в
сети и не попасть в сети мошенников и зло
умышленников2, что такое хакерство: этика
и основы, интернет−зависимость: угрозы,
реальность, проблемы, решения, Web−сер
финг3: как не потерять себя и свое время в
Интернете, как распознать кибермошенни
чество и не стать жертвой, предложения в
электронных письмах и как не попасться на
удочку мошенников, что такое киберхули
ганство: как защитить свою почту от спама и
не стать спамером, компьютерные вирусы и
методы борьбы с ними, киберпреступления
в законодательстве а Армении, безопасность
в коммерческих Интернет−сервисах4: Интер
нет−магазины, услуги различных фирм и
др., мобильные угрозы в современном мире,
как правильно вести себя с киберхулиганами
и защититься от нежелательного общения.
Б
 ольшое значение для эффективности
мероприят ий по медиаб
 езопасности имеет
не только содержание, но и форма его про
ведения.
Целесообразно использовать следующие
формы: беседу, пресс−конференцию, заня
тие − практикум, деловую игру, дискуссию,
встречу со специал истами медиа−сферы,
системными администраторами и т.д.
Для обеспечения безопасности детей в
сети Интернет и собственной безопаснос
ти необходимо знать виды Интернет−угроз,
уметь их распознать и предотвратить. Для
этого необходимо рассказать детям о вир
1 Информационно-этические проблемы построения
информационного общества [Текст] / С. А. Овчинников,
С. Е. Гришин // ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Государство и
право. - 2012. - № 1(40). - С. 206-210.
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. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009.
4 Петин, Виктор API Яндекс, Google и других
популярных веб-сервисов. Готовые решения для вашего
сайта / Виктор Петин. - М.: БХВ-Петербург, 2012. - 480 c.

ту
аль
ном ми
ре как мож
но боль
ше, о его
возможностях и опасностях. Необходимо
проанализировать и затем вместе с детьми
изучить интересные и полезные Интернет−
ресурсы по безопасному поведению в сети
Интернет. Необходимо научить детей и ро
дителей как реагировать, в случае, если их
кто−то обидел или они получили/натолкну
лись на нежелательный и агрессивный кон
тент в Интернете, рассказать куда в подоб
ном случае они могут обратится.
С каждым годом сообщество интернет−
пользователей молодеет. Дети поколения
Рунета растут в мире, сильно отличающемся
от того, в котором росли их родители. Одной
из важнейших координат их развития стано
вятся информационно−коммуникационные
технологии и, в первую очередь, интернет.
Между тем, помимо огромного количества
возможностей, интернет несет и множест
во рисков. Зачастую дети в полной мере не
осознают все возможные проблемы, с ко
торыми они могут столкнуться в сети. Сде
лать их пребывание в интернете более бе
 ить их ориентироваться в
зопасным, науч
киберпространстве — важная задача для их
родителей и педагогов. Приведем некото
рые интересные факты нашего исследова
ния. Исследование проводилось в Армении
в 2017−2018 годах.
Ситуация с мобильным интернетом ста
ла весьма актуальна в Армении в последние
годы. По данным социологов, сегодня почти
каждый второй армянин старше 12 лет поль
зуется интернетом, при этом каждый третий
из них (18%) использует для выхода в интер
нет мобильный телефон или мобильное уст
ройство. По данным нашего исследования, в
Армении мобильным интернетом пользуется
треть школьников 9−10 лет и 60% подрост
ков 15−16 лет.
В Армении каждый второй ребенок 9−10
лет пользуется интернетом ежедневно и поч
ти треть — один−два раза в неделю. Час
тота пользования растет с возрастом: среди
ни
ков стар
ше 13 лет уже бо
лее 75%
школь
бывают онлайн ежедневно.
Самая популярная сеть среди российс
ких детей Одноклассники, 89% опрошенных
нами детей имеют там профиль. На втором
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месте Facebook — ее назвали 16% детей. Еще
4% школьников пользуются В Контакте, 7%
— другими социальными сетями.
 едагогов и родителей может порадо
П
вать полученный в исследовании обнаде
живающий результат: 80% детей объявили,
что пользуются интернетом в учебных целях.
Возможно, это итог программы модерниза
ции образования: дети могут узнавать до
машние задания, следить за успеваемостью,
отслеживать события и получать нужную ин
формацию через школьные интернет−пор
талы.
Рассмотрим 10 самых распространенных
мифов о онлайн−рисках.
1. Цифровые дети знают все. Утверж
дение, что дети знают о компьютерах и ин
тернете больше, чем их родители, — силь
ное преувеличение. Только 36% школьников
в возрасте от 9 до 16 лет согласились с ут
верждением «Я знаю об интернете больше,
чем мои родители». 31% опрошенных ска
зали, что это «отчасти правда», два из трех
9−10−летних школьников отметили, что это
«совсем не правда». За разговорами о циф
ровых аборигенах утрачивается осознание
необходимости совершенствовать компью
терные навыки младших школьников.
2. Сегодня каждый создает собствен
ный контент. В течение месяца, предшест
вовавшего опросу, только каждый пятый
школьник использовал сайты обмена файла
ми или создал аватар и лишь половина из
них что−либо написала в блоге. Чем младше
дети, тем менее они склонны создавать са
ми. И поскольку социальные сети облегчают
доступ к массовому контенту, дети их исполь
зуют главным образом именно для чтения и
скачивания, а не для создания собственных
текстов.
3.Дети до 13 лет не могут использовать
социальные сети, поэт ому беспокоиться не
о чем. С 38 процентами 9−12−летних школь
ников, имеющих профиль в социальных
сетях, становится очевидно, что возраст
ные ограничения здесь не работают. Дети
при регистрации указывают более старший
раст и все. И да
же ес
ли про
вай
дер ус
воз
тановил соответствующие настройки по бе
зопасности, малолетних пользователей все
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равно невозможно вычислить. Некоторые из
младших школьников открывают свободный
доступ к своему профилю, в котором сооб
щают личные данные, некоторые общаются
с незнакомыми им в реальной жизни людь
ми. Что с этим делать? Следует ли провайде
рам еще усилить системы безопасности или
же снять возрастные ограничения, чтобы не
приучать детей лгать — этот вопрос все еще
остается открытым.
4. В сети есть киберхулиганы (булле
ры) и жертвы. Большинство (60%) тех, кто
занимался буллингом, сам был его жертвой.
Причем не важно, в онлайне это было или
в реальной жизни. В сети доля таких детей
составляет 40%. И те, кто сам занимается
буллингом, и их жертвы имеют общие черты
— такие дети, как правило, особенно рани
мы и психологически уязвимы, чем и объяс
няется склонность к порочному поведению.
5. В сети дети общаются с незнаком
цами. И этот миф не подтвердился — 87%
школьников сказали, что общаются с теми,
кого знают в реальной жизни. 4 из 10 оп
рошенных сообщили, что среди их онлайн−
знакомых есть люди, которых они знают
только по переписке, однако они являются
друзьями их родственников или знакомых.
Однако четверть школьников общается в
онлайне с людьми, которые не принадлежат
к их социальному кругу,
6. Риски реальной жизни перекочева
ли в онлайн. Наши данные подтверждают
это утверждение, но только отчасти. Дети,
которые сообщают о том, что подвержены
различным видам рисков в реальной жиз
ни, более склонны сталкиваться с ними и в
онлайн. Однако нельзя сказать, что те, кто
меньше встречается с рисками реальной
жизни, огражден от них и в виртуальном ми
ре. Онлайновые риски непредсказуемы, и
мы по−прежнему не знаем все те факторы,
которые могут их усиливать. Важно учиты
вать и те, и другие виды рисков примени
тельно киндивидуальной ситуации.
7. Поместите компьютер в общую ком
нату и многие проблемы решатся сами
собой. Почти половина (53%) школьников
выходят в сеть, бывая у друзей, 49 % — в
своей комнате и 33% — через мобильные

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

телефоны и другие портативные устройства.
Так что этот совет уже устарел. Лучше посо
ветовать родителям время от времени об
суждать с детьми, что и как они делают в се
ти, или выходить в интернет вместе с ними.
8. Компьютерная грамотность снижа
 орот — бо
ет онлайн−риски. Как раз наоб
лее высокий уровень компьютерной гра
мотности ассоциируется с большим риском.
Все просто — чем больше дети используют
компьютер, тем выше цифровая грамот
ность. И чем искуснее школьник использу
ет компьютер, тем шире его возможности, а
более широкие возможности связаны с уве
личением риска. Почему возможности и рис
ки взаимосвязаны? Во−первых, защищен
влечений, он невольно сталкивается с рис
ками, поскольку онлайн−среда в принципе
предназначена не для детей (только один из
факторов риска — изобилие всплывающих
окон). Но в то же время с опытом работы в
сети появляется все больше навыков, позво
ляющих снизить риски.
9. Дети могут обойти системы защи
ты. На самом деле только 28% опрошенных
школьников сказали, что они могут изме
нить настройки фильтров. В большинстве
своем дети считают, что то, что делают их
родители в отношении их интернет−безопас
ности, полезно (27% — что «очень полезно»,
43% — «немного полезно». Тем не менее,
почти половина школьников считает, что
действия родителей ограничивают их свобо
ду в интернете, а почти треть в той или иной
степени игнорируют родительские запреты
(7% — «часто игнорируют», 29% — «иногда
игнорируют»).
А сейчас попробуем классифицировать
рисков в сети. Контентные риски. Как их
избежать. Для полного понимания этого тер
мина приведем определение понятия кон
тент. Контент −это наполнение или содержа
ние какого−либо информационного ресурса
−текст, графика, музыка, видео, звуки и т.д.
(например,: контент интернет−сайта); мо
бильный контент −мультимедийное напол
нение, адаптированное для использования
в мобильных устройствах (телефоны, смарт
фоны, коммуникаторы и т.д.) −текст, графи
ка, музыка, рингтоны, видео, игры, допол

нительное программное обеспечение.
Информация нежелательного характера,
которая несет в себе контентные риски − это
различные информационные ресурсы (текс
ты, картинки, аудио, видеофайлы, ссылки
на сторонние ресурсы), содержащие проти
возаконную, неэтичную и вредоносную ин
формацию.
К противозаконной, неэтичной и вредо
носной информации относится: информация
о насилии, жестокости и агрессии, информа
ция, разжигающая расовую ненависть, не
терпимость по отношению к другим людям
по национальным, социальным, групповым
признакам, пропаганда суицида, пропаганда
азартных игр, пропаганда и распростране
ние наркотических веществ, отравляющих
веществ, пропаганда анорексии (отказ от
приема пищи) и булимии (чрезмерное пот
ребление пищи), пропаганда деят ельности
различных сект, неформальных молодежных
движений, эротика и порнография, нецен
зурная лексика и т.д.
В сети Интернет такую информацию мож
но встретить практически везде: в социаль
ных сетях, блогах, торрентах, персональных
сайтах, видеох остингах и др. Не являются
исключением и мобильные сервисы.
Неэт ичная и вредоносная информация
может быть направлена на манипулирование
сознанием и действиями различных групп
людей.
Это могут быть сайты, на которых лю
ди обсуждают способы причинения себе
боли или вреда, способы чрезмерного по
худения, сайты, посвященные наркотикам,
и даже сайты, на которых описываются
способы самоубийства. Такая информация
часто бывает заманчивой и может оказы
вать сильное психологическое давление на
детей и подростков, которые не способны
до конца осознать смысл происходящего и
отказаться от просмотра и изучения сайтов
с подобным содержимым. Влияние подоб
ного рода информации на еще неокрепшую
психику детей и подростков непредсказуемо;
под впечатлением от таких сайтов дети могут
пострадать не только в эмоциональном пла
не, но также прямой урон может быть нане
сен и их физическому здоровью.
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Вредоносный контент может привести к
заражению компьютера вирусами и потере
важных данных, например, просмотр тех или
иных видеоматериалов через сеть интернет
приводит к заражению компьютера вируса
ми. Очень многие распространители подоб
ного негативного контента преследуют цель
заразить компьютер, чтобы в дальнейшем
иметь возможность манипулировать данны
ми и действиями зараженного компьютера,
получить деньги незаконным способом.
В Интернете не существует служб редак
торов и корректоров (такие службы функ
ционируют только в электронных средствах
массовой информации), никто не прове
ряет информационные ресурсы на досто
верность, корректность и полноту. Поэт ому
нельзя использовать Интернет как единст
венный источник информации, необходимо
проверять информацию по другим источ
никам, особенно если эта информация ка
сается жизненно важных моментов в жизни
человека, например, здоровья, обучения,
нормативно−правовых актов и т.п.
Коммуникационные риски или рис
ки общения в сети Интернет. Коммуни
кационные риски связаны с общением и
межличностными отношениями Интернет−
пользователей. Интернет −это не только
средство массовой информации и всемир
ный справочник, но и среда для общения.
В интернете существует много инструмен
тов, позволяющих организовать места для
общения – социальные сети, блоги, чаты,
форумы, гостевые книги, списки рассылки
и пр. Примерами коммуникационных рисков
могут быть: знакомства в сети и встречи с
Интернет−знакомыми, интернет−хулиганст
во: преследование, запугивание и оскорбле
ния (кибербуллинг), незаконные контакты, и
др. С коммуникационными рисками можно
столкнуться при общении в мобильных сер
висах, чатах, онлайн−мессенджерах (ICQ,
Skype, MSN и др.), социальных сетях, на сай
тах знакомств, форумах, блогах и т.д.
Интернет−хулиганство, киберпресле
дование, киберзапугивание (кибербуллинг)
– это явления не только виртуальной, но и
реальной жизни. Английское слово буллинг
(bullying, от bully – драчун, задира, грубиян,
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насильник) обозначает запугивание, униже
ние, травлю, физический или психологи
ческий террор, направленный на то, чтобы
вызвать у другого страхи тем самым подчи
нить его себе. Буллинг, осуществляемый в
виртуальной среде с помощью Интернета и
мобильного телефона, называют кибербул
лингом. Кибербуллинг, преследование с ис
пользованием цифровыхтехнологий, силь
нее всего действует на детей и подростков.
Кибербуллинг не менее опасен, чем реаль
ные издевательства. Если террор может за
кончиться, когда жертва вернется домой или
пожалуется старшим, то кибербуллинг про
должается все время и от него невозможно
спрятаться. В отличие от реальной травли,
для кибер−буллинга не нужно быть здоровя
ком, достаточно компьютера, времени и же
лания кого−то терроризировать. Распрост
ранение кибербуллинга, во многом, отражает
проблемы морали в обществе, где к челове
ку не относятся, как к ценности, личности и
игнорируют его проблемы и переживания,
отвечают цинизмом. Оскорбления в чатах,
на форумах, в блогах и в комментариях к
ним, поддельные страницы или видеороли
ки, на которых над кем−то издеваются или
даже избивают уже давно стали привычной
частью Рунета – каждый десятый ребенок
9−16 лет становился жертвой кибербуллинга.
Основной площадкой для кибербуллин
га в последнее время являются социальные
сети. В них можно оскорблять человека не
только с помощью сообщений – нередки
случаи, когда страницу жертвы взламыва
ют (или создают поддельную на ее имя), где
размещают лживый и унизительный кон
тент. Особенно остро переживают кибербул
линг дети 9−10 лет: 52% детей этого возрас
та. Кроме того, нередко и сами школьники
выступают агрессорами. 25% детей приз
нались, что за последний год обижали или
оскорбляли других людей в реальной жизни
или в Интернете.
Знакомства в Интернете. Общаясь в се
ти, дети могут знакомиться, общаться и до
бавлять в «друзья» совершенно неизвестных
им в реальной жизни людей. В таких ситуа
циях есть опасность разглашения ребенком
личной информации о себе и своей семье.
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Анонимность и приватность в сети −давно
иллюзия. Каждое слово, каждая выложен
ная фотография, каждое действие в сети
могут быть использованы против человека.
"То, что попало в интернет, останется там
навсегда,−напоминает Касперский (один из
основателей, ведущий разработчик и круп
нейший акционер ЗАО «Лаборатория Кас
перского»). Завтра наши дети могут сильно
пожалеть о своем поведении и оставленных
следах в соцсетях. Это может негативно от
разиться на их карьере, социальном статусе
и вообще представляет собой благодатную
почву для шантажа в будущем. Не говоря о
том, что опубликованная информация может
задеть и нас, родителей"1.
Также юный пользователь рискует под
вергнуться оскорблениям, запугиванию и
домогательствам. Особенно опасным может
стать – установление дружеских отношений с
ребенком с целью личной встречи (груминг),
вступления с ним в сексуальные отношения,
шантажа и эксплуатации. Такие знакомст
ва чаще всего происходят в чате, на фору
ме или в социальной сети. Общаясь лично
(«в привате»), злоумышленник, чаще всего
представляясь сверстником, входит в дове
рие к ребенку, а затем пытается узнать лич
ную информацию (адрес, телефон и др.) и
договориться о встрече. Иногда такие люди
выманивают у детей информацию, которой
потом могут шантажировать ребенка, напри
мер, просят прислать личные фотографии
или провоцируют на непристойные действия
перед веб−камерой.
Электронные риски. Электронные рис
ки – это вероятность столкнуться с хище
нием персональной информации или под
вергнуться атаке вредоносных программ.
Вредоносные программы – различное прог
раммное обеспечение (вирусы, черви, «тро
янские кони», шпионские программы, боты
то
рое мо
жет на
нес
ти вред комп
и др.), ко
ьютеру и нарушить конфиденциальность
хранящейся в нем информации. Подобные
программы чаще всего снижают скорость
обмена данными с Интернетом, а также мо
гут использовать ваш компьютер для расп
1

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

ространения своих копий на другие комп
ьютеры, рассылать от вашего имени спам
с адреса электронной почты или профиля
какой−либо социальной сети. Вредоносное
программное обеспечение использует мно
жество методов для распространения и про
никновения в компьютеры, не только через
внешние носители информации (компакт
диски, флешки и т.д.), но и через электрон
ную почту посредством спама или скачан
ных из Интернета файлов.
Хищение личной информации. Кража
личных данных или кибермошенничество
– любой вид мошенничества, в результате
которого происходит хищение личной ин
формации, к примеру, паролей, имен поль
зователей, банковских данных, номеров
кредитных карточек и т.д. Кража данных
доступа к счету пользователей является на
иболее распространенным видом мошен
ничества в Интернете. Хищение личных
данных через Интернет иногда называется
фишингом.
ри
Многие интернет−аферы – это ва
анты мошеннических схем, существовав
ших еще до появления Сети, число которых
увеличилось вместе с популярностью он
лайн−шоппинга и других типов электронной
коммерции. Для обмана пользователей ин
тернет−мошенники используют электронную
почту, чаты, форумы и фальшивые веб−
сайты. Виды кибермошенничества: вишинг,
фишинг, фарминг, нигерийские письма и т.п
(см. словарь терминов). Вы можете самос
тоятельно научиться распознавать мошен
нические сообщения, познакомившись с их
некоторыми отличительными признаками.
Фишинговые сообщения могут содержать
сведения, вызывающие тревогу, или угро
зы, например, закрытия ваших банковских
счетов; обещания большой денежной выго
ды с минимальными усилиями или вовсе без
них; сведения о сделках, которые слишком
хороши, для того, чтобы быть правдой; зап
росы о пожертвованиях от лица благотво
рительных организаций после сообщений в
новостях о стихийных бедствиях; граммати
ческие и орфографические ошибки.
В условиях современной жизни, многие
люди находят весьма удобным для себя не
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тратить время на походы по магазинам. Ведь
при помощи Интернета можно заказать все
необходимое с доставкой на дом за несколь
ко минут. Пара щелчков мышкой, быстрое
оформление заказа и вскоре товар уже в
ваших руках. К сожалению, не все так лег
ко и просто, как представляется на первый
взгляд. Мошенники не дремлют даже в Ин
тернете, и доверчивый пользователь вполне
может оказаться ни с чем, заплатив при этом
немало денег. Потребительский риск заклю
чается в потере денежных средств без при
обретения товара или услуги, или приобрете
ния товара низкого качества, контрафактной
и фальсифицированной продукцию.
Азартные игры на деньги. Как уберечь
детей от азартных игр. Множество детей
обожают искать развлечения (например, иг
ры) в Интернете. Иногда при поиске нового
игрового сайта они могут попасть на кар
точный сервер. Большинство игр и развле
чений для несовершеннолетних вполне за
конны, однако, им нельзя играть в азартные
игры на деньги. В чем состоит отличие меж
ду игровыми сайтами и сайтами с азартными
играми. Разница между игровыми сайтами и
сайтами с азартными играми состоит в том,
что на игровых сайтах обычно содержатся
настольные и словесные игры, аркады и
головоломки с системой начисления очков.
Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни
игровые. Сайты с играми на деньги обыч
но содержат игры, связанные с выигрышем
или проигрышем настоящих денег.
Кроме этого, существует такие понятия
как клиентские и браузерные игры, то есть
игры через Интернет. Клиентские и брауз ер
ные игры бывают платные, бесплатные и
условно−бесплатные. Условно−бесплатные
−это такие игры, где можно играть бесплат
но, но есть возможность что−либо улучшать
(например, улучшить ваш персонаж или по
лучить какие−либо игровые привилегии) за
счет внесения реальных денег.
Существует еще одна опасность−зависи
мость от компьютерных игр. Это – проб
лема, которой было уделено довольно много
внимания в прессе и различных научных ра
ботах. К примеру, ученые выяснили, что 30%
игроков проводят за компьютером слишком

60

много времени, а 10% находятся в сильной
психологической зависимости от своей лю
бимой игры. Заодно посмотрели, чем эта
зависимость иногда кончается – а кончает
ся она плохо, и потому нуждается как мини
мум в научном присмотре. Что же такое эта
«компьютерная игровая зависимость» и в
чем она проявляется? Игровая зависимость
являет собой форму сильной психологичес
кой привязанности к игре – в компьютерном
варианте вплоть до желания жить в вирту
альном мире. Возвращение в реальный мир
связано исключительно с удовлетворением
естественных потребностей, общение с жи
выми людьми сведено к минимуму. Особен
но тяжелые формы игровой зависимости
предполагают также крупные денежные тра
ты на игру, злоупотребление кофе и энерге
тическими напитками, злость и раздражение
при отрывании от игры, пренебрежение
питанием и сном. Зависимость от игр срав
нима с наркотиками и алкоголем, человек
не может контролировать себя в плане вре
мяпрепровождения за игрой, живет в своем
собственном мире и не желает общаться с
родными и друзьями – ибо они пока еще не
«виртуальны». Любое время, проведенное
вне игры, является для такого человека му
чением.
Подводя итоги нашего исследования, мы
представляем несколько открытых ресурсов,
которые помогут педагогам и родителям в
предотвращении интернет−угроз.
При проведении бесед для родителей
младшего школьного возраста рекомен
 ы, разме
дуется использовать материал
щенные:
• на сайте интерактивного курса по Инте
рент−безопасности1 в разделе «Для учащих
ся» рассказы для детей 7−10 лет, а также в
разделе «Тесты» (можно организовать on−
line тестирование школьников 7−10 лет);
• на сайте On−ляндия2. Безопаснаявеб−
страна в разделе «Для детей 7−10 лет» расс
казы в картинках, задания и вопросы;
• в качестве видеозаставки для бе
седы можно использовать мультфильм
1 http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/
koomiksid/rus/html/etusivu. htm
2 http://www.onlandia.org.ua/ru-RU
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«Безопасный интернет»1, который разра
ботала студия Mozga.ru. на сайте «Началка.
ком» материалы по безопасному интернету.
При проведении собраний для роди
телей учащихся 11−14 лет рекомендуется
 ы, размещенные:
использовать материал
• на сайте интерактивного курса по Инте
рент−безопасности2 в разделе «Для учащих
ся» рассказы для детей 11−16 лет, а также в
разделе «Тесты» (можно организовать on−
line тестирование учащихся 11−14 лет);
• на сайте On−ляндия3. Безопасная веб−
страна в разделе «Для детей 11−14 лет»
рассказы в картинках, задания и вопросы; в

разделе «Для учителей» опасности в сети и
поведение в сети;
• на сайте интерактивного курса по Инте
рент−безопасности4 в разделе «Для учащих
ся» рассказы для детей 11−16 лет, а также в
разделе «Тесты» (можно организовать on−
line тестирование школьников 11−14 лет);
• на сайте On−ляндия5. Безопасная веб−
страна в разделе «Для подростков» советы
по безопасному общению и работе в режиме
on−line; в разделе «Для учителей» опасности
в сети и поведение в сети;
В конце следует отметить, что таких веб−
ресурсов на армянском языке нет.
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 21−ՐԴ ԴԱՐԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ
Ա. ՍԵԽՊՈՍՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված են համացանցային անվտանգության կանխարգելման մեթո
դաբանական մոտեցումները, ներկայացված են վտանգների դասակարգումը, դրանց չեզո
քացման մեխանիզմները, որոնք կարող են մեծ օգնություն լինել մանկավարժներին, ծնող
ներին համացանցային դարում։

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.
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/ru-RU/

4 http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/
koomiksid/rus/html/etusivu. htm
5 http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/
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ԱՆԱՀԻՏ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳԱՎՐԻԼԻՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿ
 ԱՆ ԿՈՄՊԻՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԴՊՐՈՑԻՑ
Կրթության բովանդակության նորացու
մը պայմանավորված է կրթության բովան
դակության նպատակների փոփոխությամբ,
որտեղ գիտելիքներին, հմտություններին
և կարողություններին ավելանում է կոմ
պետենտության բաղադրիչը: Վերջինիս
հիմքում ընկած է սովորողների մեջ քաղա
քացիական իրավասության, սոցիալական
ակտիվության, բարոյականության, քաղա
քացիական դիրքորոշման ձևավորման և
քաղաքացիական պարտավորությունների
արդյունավետ իրականացման պատրաս
տակամությունը:
Արդիականությունը: Կրթության բո
վանդակության նպատակի այս փոփոխու
թյունը արդիական է և պահանջված: Ըստ
գիտնականների պնդման՝ անհրաժեշտ է մի
կողմից՝ սովորողներին նախապատրաստել
գիտակից կյանքի և ժողովրդավարական
պետության մեջ ապրելուն, մյուս կողմից՝
նպաստել իրավական գիտակցության ձևա
վորմանը:
Հասարակությունն օբյեկտիվ կարիք ու
նի կոմպետենտ քաղաքացու, ով ի վիճակի
կլինի լավագույնս իրականացնել քաղաքա
ցիական իրավունքները և պարտականու
թյունները:
Արդիականությունը պայմանավորված է
դպրոցի շրջանավարտների համար քաղա
քացիական կոմպետենտության ժամանա
կակից մոդելների մշակման անհրաժեշտու
թյամբ:
կոմպետենտության
Քաղաքացիական
ձևավորման խնդիրը միշտ և գրեթե բո
լոր երկրներում դրված է եղել ուսուցիչների
առջև ու դիտարկվել է որպես միայն ուսուց
չական գործունեություն, այլ ոչ թե կրթական
հիմնախնդիր:
Եթե խորհրդային տարիներին քաղաքա
ցիական կրթության մեջ շեշտադրվում էր
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գաղափարական բաղադրիչը, ապա հետ
խորհրդային շրջանում քաղաքացիական
կրթության նշանակության մեծացման հետ
զուգընթաց (որպես պետությունների գո
յատևման համար անհրաժեշտ պայման) ի
հայտ են գալիս վերջինիս խնդիրները լուծե
լու տարատեսակ և հետաքրքիր մոտեցում
ներ: Միաժամանակ, քաղաքացիական կոմ
պետենտությունը հանդես է գալիս որպես
ինտեգրալ կոմպետենտություն, որը հիմն
ված է մի շարք առանցքային կոմպետենտու
թյունների վրա:
Մանկավարժության մեջ կոմպետեն
տությունը բացատրվում է որպես մարդու
սոցիալ–մասնագիտական գործունեությամբ
պայմանավորված անձնական փորձ՝ հիմն
ված մտավոր և անհատական գիտելիքների
վրա (Զիմնայա Ի., 2006), գիտելիքների, կա
րողությունների և կրթվածության գոյության
միջոց, այն կնպաստի անձնային ինքնա
հաստատմանը (Գալոյան Ս., 2013), անհա
տի գիտելիքների, կարողությունների և փոր
ձի շնորհիվ կենսական և մասնագիտական
խնդիրները լուծելու ունակությանը, անհատի
համապատասխան իրավասություն ունե
նալը, որը ներառում է վերջինիս անձնային
վերաբերմունքը տվյալ գործունեությանն ու
կոմպետենտությանը (Խուտորսկոյ Ա., 2007)
և այլն:
Քաղաքացիական կոմպետենտությու
նը ներկայացվում է որպես` սուբյեկտի
կողմից քաղաքացիականացման կոմպե
տենտության միասնության տիրապետում
(Զիմնյայա Ի., 2006), պատրաստակամու
թյան և ունակությունների միասնություն,
որը թույլ է տալիս ակտիվ, արդյունավետ և
պատասխանատու կերպով վերահսկել ժո
ղովրդավարական հասարակության անդա
մի իրավունքներն ու պարտավորություննե
րը, ինչպես նաև հասարակական կյանքում
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կիրառել գիտելիքներն ու հմտությունները,
հասարակության և պետության կյանքում
սովորողների քաղաքացիական մասնակ
ցության նախապատրաստման ընթացքում
կոմպետենտության համալիր զարգացումը
(Գասպարյան Ա., 2016), քաղաքացիական
գիտելիքների, կարողությունների, փորձի
և հմտությունների ամբողջություն, որն ար
տացոլվում է անհատի` քաղաքացիական
որակներով և արժեքային կողմնորոշմամբ
պայմանավորված գործընթացում դրանք
կիրառելու պատրաստվածությամբ (Գավ
րիլին Ա., 2015), քաղաքացիության կարգա
վիճակով պայմանավորված որակավորող
նախադրյալների խումբ՝ նախատեսված
իրավունքների և պարտավորություննե
րի իրականացման համար (Զախարով Ռ.,
2012, Օվեչկին Մ., 2013) և այլն:
Իրավական հիմքերը Հայաստանում:
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետու
թյան կրթության ոլորտը ևս գտնվում է բա
րեփոխումների շրջանում: Տեղական մա
կարդակով մշակվել են իրավական ակտեր
(ՀՀ կրթության մասին օրենքը 14.04.1999 թ.,
15.11.2005 թ., 10.07.2009 թ., 01.12.2014 թ.,
Ավագ դպրոցի ռազմավարական ծրագիր,
2008 թ.), գլոբալ մակարդակով Հայաստա
նը միացել է միջազգային համաձայնագրե
րի, այդ թվում նաև «Կրթություն հանուն կա
յուն զարգացման» գործընթացին (2005 թ.),
որոնցում առաջնությունը տրվում է կրթու
թյան մարդասիրական բնույթին, անհատի
իրավունքներին ու ազատություններին, նրա
ակտիվ կենսական դիրքորոշման ձևավոր
մանը, բարձր բարոյականությանը, հան
դուրժողականություն և փոխադարձ հար
գանք սերմանելուն, ակտիվ քաղաքացի
լինելուն, հայրենասիրությանը, պատասխա
նատվությանը: Ինչպես նաև առանձնահա
տուկ ուշադրություն է դարձվում ազգային
մշակույթի և մշակութային ավանդույթնե
րի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի
ձևավորմանը:
 երկա վիճակի վերլուծություն: Ներկա
Ն
իրավիճակում ժամանակակից դպրոցի խնդիր
ների շարքում առանձնանում է ոչ բավարար
քաղաքացիական կոմպետենտությամբ սո
վորող ձևավորելու խնդիրը, իսկ քաղաքացու
տարբեր որակների ձևավորման հետ կապված
հարցերը ավելի քիչ են ուսումնասիրվել:

Որոշ ժամանակ քաղաքացիական կոմ
պետենտության ձևավորումը կապվում էր
կոնկրետ
առարկաների
դասավանդ
լո
տի
նայի (2017)`
ման հետ: Ըստ Տ. Բ. Բո
«Պատմություն» և «Հասարակագիտություն»
առարկաները յուրացնելու ընթացքում սո
վորողները գաղափար են կազմում մար
դու հոգևոր զարգացման, «իրավահա
վասարություն»
և
«հավասարություն»
հասկացությունների տարբերության մա
սին: «Գրականություն» առարկան հավել յալ
հնարավորություն է տալիս մանրամասնելու
և կոնկրետացնելու «բարոյախոսություն»,
«իրավունք»,
«օրինականություն»,
«արժանա
«պատասխանատվություն»,
պատվություն», «պատիվ» կարևոր հասկա
ցությունները:
Սովորողներին առաջարկվում է ու
շադրություն դարձնել բարոյափիլիսոփայա
կան բնույթի հարցերին` բարուն և չարին,
կյանքին և մահվան, սերունդների հերթա
փոխմանը, մարդուն և աստծուն, մարդուն և
բնությանը, անհատին և ազգին, պատվին և
պարտքին, խղճին, բարոյական ընտրությա
նը:
Օտար լեզուներ սովորելու ընթացքում
աշակերտներն ընդհանուր տեղեկություն են
ստանում այն երկրի մասին, որի լեզուն սո
վորում են, տվյալ երկրի ազգային մշակույ
թի և համաշխարհային մշակույթում վերջի
նիս ունեցած ներդրումի մասին, թե ինչն է
նպաստում ժողովուրդների և հանրության
միջև փոխըմբռնմանը, նրանց հանդուրժո
ղականությանը:
Բնագիտական ուղղվածության առար
կաները (կենսաբանություն, բնագիտու
թյուն, բնապահպանություն, աշխարհագրու
թյուն, առողջ ապրելակերպ) սովորողների
ուշադրությունը կենտրոնացնում են մարդու
իրավունքների բնական, սոցիալական և
տնտեսական հիմնահարցերի վրա, ինչպես
նաև բնության օրենքների ուսումնասիրման
վրա, որոնց չարաշահումը կարող է բերել
աղետալի հետևանքների:
Բնագիտական առարկաները պատաս
խանատվության զգացում են ձևավորում
աշխարհի, շրջակա միջավայրի նկատմամբ`
ինչպես տեղական, այնպես էլ գլոբալ մա
կարդակներով (Պողոսյան Գ., 2015):
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Քաղաքացիական կոմպետենտության
ձևավորման արդյունավետությունը ապա
հովող մեթոդներ: Ըստ Ե. Կալուցկայայի
(2017) աշխատությունների՝ սովորողների
մեջ քաղաքացիական կոմպետենտության
ձևավորման արդյունավետությունը կախ
ված է ոչ թե առարկայի բովանդակությու
նից, այլ ուսուցման և դաստիարակման
համար ընտրված ճիշտ մեթոդից: Նման մե
թոդների շարքին կարելի է դասել համոզելու
ունակությունն ու պարզաբանումը, դրական
օրինակը (դրական վարքագծի ցուցադրում),
խնդրահարույց իրավիճակները և հաջողու
թյան հասնելու ուղիները, տարաձայնության
վերլուծությունը, ժողովրդավարական երկ
խոսությունն ու մրցակցությունը, մանկա
վարժական կառավարումը, նախագծերը,
դերային խաղերը, առաջատարի ղեկավա
րումը և հեղինակության ձևավորումը, հա
մատեղ ստեղծագործական աշխատանքնե
րի մեթոդը, ազգային մանկավարժության
միջոցները:
կոմպետենտության
Քաղաքացիական
քաղաքացիական
ինքնագիտակցության
բաղադրիչի ձևավորման համար ռուս և
ֆրանսիացի մանկավարժները հատկա
պես առանձնացնում են «սոցիալական կեն
սագրություններ» գրելու (կամ անձնական
գործերի ուսումնասիրման) մեթոդը: Այս մե
թոդը հնարավորություն է տալիս ուսումնա
սիրելու հասարակական կյանքի սուբյեկտիվ
կողմերը: Այն ֆիքսում է մարդու անձնական
վերաբերմունքը այն սոցիալական գործըն
թացներին, սոցիալ−հոգեբանական իրա
վիճակներին, որոնցում վերջինս անուղղա
կիորեն կամ ուղղակիորեն ներգրավված է
եղել: Տվյալ մեթոդի, տեխնոլոգիայի ձևերից
են կոնկրետ ուղղվածություն չունեցող հար
ցազրույցը, հարազատների վկայություննե
րը, տարատեսակ նամակագրությունները,
նկարները, ինքնակենսագրական դրվագ
ները, սեփական կյանքի մասին գրառում
ները (սեփական կյանքի որոշ փուլերի կամ
ընտանիքի, հարազատներից մեկի կյանքի
մասին): Կենսագրության մեթոդի այս բոլոր
ձևերը հնարավորություն են տալիս տարբեր
աստիճանի խորությունից բացահայտելու
տարբեր սոցիալական խմբերին միանալու
դեպքում մարդու կյանքի փորձի առանձնա
հատկությունները, այլ մարդկանց հետ հա
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մատեղ կենսակերպի պայմաններում սեփա
կան կենսական ուժերի յուրացման բնույթը:
Ամերիկյան մանկավարժության մեջ քա
ղաքացիական կոմպետենտության ձևա
վորման մեթոդներն ընդունված է բաժանել
քաղաքացիական գիտակցության և քաղա
քացիական հմտությունների ձևավորման
մեթոդների և տարբերել քաղաքացիա
կան կոմպետենտության ձևավորման եր
կու խումբ` տեղեկատվական−բանավիճման
(դասախոսություններ, զրույցներ, քննար
կումներ, խնդրահարույց առաջադրանք
ներ, տեսագրությունների դիտում, համա
կարգչային տեխնոլոգիաների կիրառում)
և նյութի ինքնուրույն ընկալման մեթոդներ
(առաջադրանքների կատարումը դասագր
քերի, մենագրությունների, կենսագրություն
ների, ինքնակենսագրականների, պատմ
վածքների, էպոսների ուսումնասիրման
միջոցով): Քաղաքացիական իրավունքնե
րի ձևավորման համար նախատեսված մե
թոդներն ուղղված են ինտելեկտուալ հմ
տությունների զարգացմանը (բանավեճերի
մեթոդի, մտագրոհի, թատերականացման,
քաղաքական տեղեկատվության վերլու
ծության, միջազգային միջոցառումների
կազմակերպման, քաղաքական խաղե
րի միջոցով) և գործնական հմտություններ
(սոցհարցումների անցկացում, աշխատանք
բարեգործական
կազմակերպություննե
րում, մանկահասակ իրավախախտների
դատավարություններին մասնակցություն,
հասարակական նախագծերի ստեղծմանն
ուղղված աշխատանք, մասնակցություն
դպրոցների կառավարման գործընթացին):
Քաղաքացիական կրթության տարբեր
մոտեցումները: Գիտնականների ուսումնա
սիրությունները փաստում են, որ անհրա
ժեշտ է սովորողներին նախապատրատել
գիտակից կյանքի և ժողովրդավարական
պետության մեջ ապրելուն՝ ձևավորելով քա
ղաքացի, որն ունի քաղաքացիական դիրքո
րոշում և իրավական գիտակցում (Մորոզով
Ս., 2008):
Գիտնականները և մանկավարժ−փոր
ձագետները հանրակրթական դպրոցներում
առաջարկում են կիրառել քաղաքացիական
իրավական կոմպետենցիաների ձևավոր
ման տարբեր մոդելներ: Միջին և մասնագի
տական կրթություն ստանալու ընթացքում
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քաղաքացիական կոմպետենտության ձևա
վորումը կապվում է կոնկրետ առարկաների
դասավանդման հետ:
Ինչպես արդեն նշել էինք, սովորողների
մեջ քաղաքացիական կոմպետենտության
ձևավորման արդյունավետությունը կախ
ված է ոչ թե առարկայի բովանդակությու
նից, այլ ուսուցման և դաստիարակման հա
մար ընտրված մեթոդից, մանկավարժական
տեխնոլոգիայից (Գասպարյան Ա., 2013,
րա
հա
մյան Ն., 2014): Այս
2014, 2016, Աբ
բոլոր ձևերը հնարավորություն են տալիս
տարբեր աստիճանի խորությունից բացա
հայտելու տարբեր սոցիալական խմբերին
միանալու դեպքում մարդու կյանքի փորձի
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև
այլ մարդկանց հետ համատեղ կենսակերպի
պայմաններում սեփական կենսական ուժե
րի յուրացման բնույթը:
Երեխաների կողմից մշակութային ժա
ռանգության և մշակույթների փոխառության
ընկալման խնդրի հիմքում ընկած է ազ
գային և համամարդկային ներդաշնակու
թյան հարցերի մշակումը:
Էթնո−մշակութային
սովորույթնե
րի պոտենցիալ հնարավորությունները:
Ըստ տարբեր երկրների կրթության արդի
ականացման հայեցակարգերի՝ կրթական
համակարգը պետք է ձևավորի անձանց,
ովքեր ունակ կլինեն ապրել ոչ միայն քաղա
քացիական հասարակության և իրավական
պետության մեջ, այլև պատրաստ կլինեն
լիովին կիրառել քաղաքացիական և քա
ղաքական իրավունքները: Միաժամանակ,
«քաղաքացիական
կոմպետենտության»
ֆենոմենի մասին կուտակված գիտա−տե
սական գիտելիքների ֆոնդում փոքրաթիվ
են հոգեբանական և մանկավարժական
համալիր հետազոտություններ, որոնք ու
սումնասիրում են ազգային մշակութային
ավանդույթների կիրառման հնարավորու
թյունները (Կուլիկովա Լ., 2012, Գավրիլին
Ա., 2016):
Երեխաների կողմից մշակութային ժա
ռանգության և մշակույթների փոխառու
թյան ընկալման խնդրի հիմքում ընկած է
ազգային և համամարդկային ներդաշնա
կության հարցերի մշակումը, այն առկա է
տեղական և տարածաշրջանային փիլիսո
փաների, պատմաբանների, մշակութա

բանների և արվեստագետների աշխա
տանքներում:
գյա
նի (2016)՝ ազ
գային
Ըստ Մ. Գևոր
մշակույթին նոր սերունդներին մերձեց
նելը դառնում է մեր ժամանակների արդի
մանկավարժական խնդիր, քանի որ յու
րաքանչյուր ազգ ոչ միայն պահպանում է
պատմականորեն եկած դաստիարակման
ավանդույթները, այլև ձգտում է ապագայում
դրանք փոխանցել հաջորդ սերունդներին`
ազգային դիմագիծն ու ինքնությունը չկորց
նելու նպատակով:
 ովորողների քաղաքացիական կոմպե
Ս
տենտության ձևավորման մեջ էթնո−մշա
կութային սովորույթների պոտենցիալ հնա
րավորությունները և վերջինիս ռեսուրսների
ոչ բավարար արդիականությունը ուղղված է
աշակերտի քաղաքացիականացման որակի
բարձրացմանը:
 որ կրթական պարադիգմի անցմամբ,
Ն
որտեղ առաջնայնությունը տրվում է սո
վորողի մեջ քաղաքացիական կոմպետեն
տության ձևավորմանը, որն ապահովում է
վերջինիս իմաստալի և պատասխանատու
հասարակական գործունեությունը, բարո
յական քաղաքական դիրքորոշումը և քա
ղաքացիական
պարտավորություններն
իրականացնելու պատրաստակամությունը՝
որպես հասարակության լիարժեք անդամ:
Եզրակացություն:
Քաղաքացիական
կոմպետենտության ձևավորման համար
անհրաժեշտ է նախ ձևավորել կարողու
թյուններ և՛ սովորողների, և՛ մանկավարժնե
րի մեջ, որոնք կյանքի տարբեր պայմաննե
րում կկարողանան՝
• ուսուցման (ինքնակրթության) տար
բեր իրավիճակներում որոշում կայացնել,
• հասկանալ իրավիճակները և խնդիր
ները, բացահայտել և նախաձեռնել լուծում
ներ,
• իրականացնել իրավիճակի կառավա
րում ճգնաժամի և ռիսկի պայմաններում,
•	կատարել նպատակային և պատաս
խանատու գործողություններ,
• առաջադրանքների ուսումնասիրու
թյան ժամանակ՝ զարգացնել կրեատիվ
մտածողությունը և քննադատական մտածո
ղության ձևակերպման ունակությունը:
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ГРАЖДАНСК АЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ШКОЛЫ
А. ГАСПАРЯН, Г. ПОГОСЯН, А. ГАВРИЛИН
Статья посвящена целенаправленно–новому компоненту образовательного контента –
внедрению гражданской компетенции. По теме изучены работы исследователей из разных
стран. Проанализирована актуальность проблемы, текущая ситуация, методы реализации и
необходимость внедрения новых методов.

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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Շ Տ Կ Ո Ղ ԱԿ ԱՆ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
АСМИК САРКИСЯН

ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ И
УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Известно, что научный поиск построе
ния той или иной педагогической системы
или модели невозможны без изучения и ана
лиза практики организации и проведения
этой работы (В.И. Лубовский, М.С. Певзнер,
минс
кая 1977; В.А. Бе
ло
ва,
1963; М.И Кузь
Г.И. Белозерова 2002, В. В. Денискина, 2015
и др.). Поэтому разностороннее изучение
практики воспитания и развития умений и
навыков самообслуживания у умственно отс
талых школьников имеет важное значение.
Учитывая вышеизложенное настоящим исс
ледованием мы, прежде всего, стремились
выяснить:
• проводиться ли в общеобразователь
ной школе (специальной - вспомогательной,
интегрaтивной и массовой) планомерная ра
бота по воспитанию и развитию умений и
навыков самообслуживания у умственно отс
талых детей начальных классов;
•	как бы оценили постановку этой рабо
ты учителя и воспитатели этих школ;
•	когда в основном проводится педаго
гическая работа по воспитанию самообслу
живания у этих детей: на учебных занятиях,
во внеклассное время, на больших переме
нах и т.д.
• проводятся ли в начальных классах
оценка уровня развития самообслуживани у
учащихся;
•	рассматриваются ли вопросы по вос
питанию умений и навыков самообслужива
ния у учащихся начальных классов на педа
гогических советах школы;
Для изучения этих и других подобных
вопросов, связанных с постановкой работы
по развитию навыков самообслуживания у
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умственно отсталых младших школьников
нами проведены наблюдения, беседы, оп
рос и анкетирование учителей и воспитате
лей специальной (вспомогательной) школах
NN 5, 6, 12, 17, интегративной NN 27, 100,
160, 176 и массовой школы N 25, 67, 130
г. Еревана. Эти исследования включали оз
накомление с постановкой всей учебной и
внеклассовой работы в рассматриваемых ти
пах школ, изучение и анализ непосредствен
ного опыта учителей и воспитателей в разви
тии умений и навыков самообслуживания у
учащихся начальных классов, имеющих лег
кую и имеренную степень умственной отста
лости. В исследовании приняли участие 182
учителей и воспитателей: 118-интегративной
и массовой школы и 64 специаьной (вспомо
гательной).
Проведенное исследование убедительно
свидетельствует,что воспитание и развитие
умений и навыков самообслуживания, как
первоначальная ступень трудового воспита
ния умственно отсталых младших школьни
ков, является весьма важной, теоретически,
практически и социально значимой. Об этом
свидетельствуют высказывания самих учите
лей и воспитателей специальной (вспомога
тельной), интегративной и массовой школы.
С другой стороны-большинство опрошен
ных откровенно признают слабую постанов
ку этой работы в указанных типах школ. Это
подтверждают и наши наблюдения,беседы,
опрос учителей и результаты анкетирования
(табл.1).
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Таблица 1
Результаты изучения постановки работы в рассматриваемых типах школ по воспитанию и
развитию умений и навыков самообслуживания у учащихся с легкой и имеренной степенью
умственной отсталости.

Изучаемые
Вопросы

Проводится ли в школе
планомерная работа по
воспитанию самообслужи
вания у умственно отста
лых младших школьников
Обуждаются ли вопросы
по воспитанию самообс
луживания у умственно
отсталых детей на педаго
гических советах школы

 ен
Назначаются ли умств
но отсталые учащиеся
дежурными по классу

Проводится ли в классе
оценка уровня развития
самообслуживания у умст
венно отсталых младших
школьников

Учителя и воспита
тели специальной
школы n = 64
Учителя интегра
тивной и массовой
школы
n = 118

Проводимая работа

Системати
чески

Отс лучая к
случаю

Не прово
дится

n

%

n

%

n

%

Учителя и ивоспитате
ли специальной (вспо
могательной) школы

7

10.9

34

53.1

23

35.9

Учителя интегратив
ной и массовой школы

–

–

19

16.1

99

83.9

Учителя и воспитатели
специальной (вспомо
гательной)

–

–

9

14.1

55

85.9

Учителя интегратив
ной и массовой школы

–

–

–

–

118

100

Учителя и
 оспитатели специаль
в
ной (вспомогательной)
школы

47

73.4

17

26.6

–

–

Учителя интегратив
ной и массовой школы

–

–

11

9.3

107

90.7

Учителя и воспитатели
специальной (вспомо
гательной) школы

–

–

14

21.9

50

78.1

Учителя интегратив
ной и массовой школы

–

–

–

–

118

100

Установлено, что во всех рассматривае
мых типах школ почти не проводится плано
мерная и последовательная работа по воспи
танию умений и навыков самообслуживания
у умственно отсталых учащихся начальных
классов легкой и имеренной степенью умст
венной отсталости..Так, в специальной (вс
помогательной) школе только 10.9% учите
лей и воспитателей систематически проводят

эту ра
бо
ту, 53.1% - от слу
чая к слу
ча
ю, а
35.9% педагогов совсем не проводят эту ра
боту с детьми. В интегративной и массовой
школе эта картина менее выражена. Здесь
83.9% учителей целенаправленно не обуча
ют детей с легкой и имеренной степенью
умственной отсталости умениям и навыкам
самообслуживания, а 16.1% проводят ее от
случая к случаю.
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В беседе с учителями и воспитателями
этих школ выяснилось, что воспитание уме
ний и навыков самообслуживания и закреп
ление приобретенного опыта у учащихся
проводится, в основном, на уроках техно
логии, физической культуры и при подго
товке домашних заданий. Но эта работа не
носит последовательный характер, особенно
в интегративной и массовой школе. Среди
основных причин такого положения они вы
делили:
1.
отсутствие соответствующих прог
рамм, методических разработок и педаго
гических рекомендаций для учителей и вос
питателей рассматриваемых типов школ для
организации и проведении работ по воспи
танию и развитию культурно-гигиенических,
хозяйственно-бытовых и других видов само
обслуживания у умственно отсталых млад
ших школьников с легкой и имеренной сте
пенью умственной отсталости;
2. отсутствие специальных кабинетов,
наглядных пособий, инвентаря и оборудова
ния необходимого при обучении умениям и
навыкам самообслуживания. В свази с чем,
даже отдельно проводимые занятия носят
лишь теоретический, рекомендационный ха
рактер, без практического закрепления это
го материала. Поэтому, такие занятия быва
ют не интересными и неэффективными как
для самих детей, так и учителей, которые их
проводят.
3. отсутствие разъяснительной рабо
ты среди учащихся о важности воспитания
и развития умений и навыков самообслужи
вания у данного к онтингента детей началь
ных классов, особенно в интегративной и
массовой школах. Так, если в специальной
(вспомогательной) школе по данным 81,2%
опрошенных этой работе уделяется опре
деленное внимание, то в интегративной и
массовой школе среди этих учащихся почти
не проводится разъяснительная работа сре
ди учеников о значении развития самообс
луживания в системе подготовки этих детей
к самостоят ельной жизни и труду. Об этом
свидетельствуют высказывания всех 118 оп
рошенных учителей этих образовательных
учреждений.
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4. анализ протоколов заседаний пред
метных методических комиссий и педаго
гических советов специальной (вспомога
тельной), интегративной и массовой школ,
беседы с учителями и воспитателями пока
зали, что вопросы воспитания и развития
самообслуживания у умственно отсталых
учащихся почти не обсуждаются на педаго
гических советах школы,предметных мето
дических обьединениях, родительских коми
тетах школ.
5. отсутствие межпредметных связей
по воспитанию, развитию и закреплению
умений и навыков самообслуживания у уча
щихся начальных классов имеющих легкой и
имеренной степенью умственной отсталости,
особенно таких школьных предметов, как
технология, природоведение, физическая
культура, рисование и др.
6. отсутствие специальных мероприя
тий (семинаров, круглых столов, обмен опы
том и т.д.) для учителей и воспитателей спе
циальной (вспомогательной), интегративной
и массовой школы, направленных на форми
рование и развитие у них теоретических зна
ний и практический уменийв организации и
проведении работ по воспитанию самообс
луживания у младших школьников легкой и
имеренной степенью умственной отсталости.
Наши наблюдения и беседы с учителями
и воспитателями рассматриваемых образова
тельных учреждений также свидетельствуют,
что в большинстве случаев учащиеся с лег
кой и имеренной степенью умственной отс
талости начальных классов, почти не прив
лекаются к самостоят ельному выполнению
хозяйственно-бытовых заданий или поруче
ний. Так, если в специальной (вспомогатель
ной) школе этому вопросу уделяется опреде
ленное внимание и этих детей привлекают к
различным видам самостоятельной работы,
с проявлением элементов самообслужива
ния, то в интегративной и массовой школе
этим детям “не доверяют” самостоят ельное
выполнение многих трудовых поручений и
заданий: быть дежурным в классе, отнести
или принести что-нибудь, помочь другим и
т.д. (рис 1).
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различных сферах самообслуживания и т.д.
Так, если в интегративной и массовой
школах подобные работы не проводятся
совсем, о чем свидетельствуют высказыва
ния всех опрошенных учителей, то в специ
альной (вспомогательной) школе, по данным
89.1% учителей и воспитателей эта работа
проводится от случая к случаю: определя
ются лучшие и отстающие в классе ученики
по развитию навыков самообслуживания, в
 конце учебного года проводится оценка дос
тигнутых результатов в этой сфере и т.д.
Отмечая важность исследуемой пробле
мы, и, вместе с тем недостаточную ее теоре
тическую и практическую разработанность,
слабую постановку работы по воспитанию
умений и навыков самообслуживания у умст
венно отсталых учащихся в рассматриваемых
типах школ, важно было также определить
мнение опрошенных учителейи воспитате
лей о необходимости введения в программу
предмета “Технология” раздела “самообслу
живание”.Опрос и анкетирование показали,
Рис.1	Показатели
привлечения
что из 118 опрошенных учителей интегратив
учащихся с легкой и имеренной тепенью
ной и массовой школ только 7 (5.9%) не счи
умственной отсталости начальных классов
тали столь важным решение этого вопроса,
19 (16.1%) – не могли правильно сориенти
Из рисунка видно, что в специальной
роваться в обсуждаемом вопросе, тогда как
(вспомогательной) школе дети с легкой и
подавляющее большинство (78.0%) респон
имеренной тепенью умственной отсталости
дентов одобрили разработку специального
почти систематичеки привлекаются к выпол
раздела “Самообслуживание” и включили
нению дежурства в классе, об этом свиде
его в школьный предмет ‘’Технология”. Учи
тельствуют 73.4% опрошенных учителей и
тели и воспитатели специальной (вспомога
воспитателей этих школ. В интегративной
тельной) школы единодушно поддержали
школе, по данным 90.7% учителей, таким
это предложение.
учащимся начальных классов не поручают
Важно отметить, что подавляющее боль
дежурство в классе. Это, естественно, отри
шинство (89.4%) учителей и воспитателей
цательно сказывается на развитие самостоя
рассматриваемых образовательных учреж
тельности этих детей и формированию мно
дений, откровенно признавая слабую поста
гих личностных качеств.
новку работ по воспитанию самообслужива
Наблюдением, беседами и анкетирова
ния у учащихся начальных классов с легкой
нием также установлено, что в рассматри
и имеренной тепенью умственной отсталос
ваемых образовательных учреждениях не
ти, высказались за необходимость ее совер
организуются специальные мероприятия,
шенствования. Среди основных направле
направленные на изучение и определение
ний этих преобразований они выделили:
уровня развития умений и навыков самообс
•	разработку примерной программы са
луживания у учащихся с легкой и имеренной
мообслуживания для этих учащихся I-IV клас
тепенью умственной отсталости, выявления
сов;
лучших учеников в этой сфере, подведение
•	создание специальных условий для ор
учебного года по достижению результатов в
ганизации и проведения этой
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работы: специально оборудованный ка
бинет, необходимый инвентарь и оборудова
ние и т.д.
•	разработку научно-методической лите
ратуры и практических рекомендаций
для учителей и воспитателей по воспита
нию и развитию умений и навыков самообс
луживание у таких детей младшего школьно
го возраста;
• проведение мероприят ий по повыше
нию уровня теоретических знаний и
практических умений учителей и воспита
телей для организации эффективной работы
с умственно отсталыми младшими школьни
ками по развитию у них умений и навыков
самообслуживания.
Итак, проведенное исследование, озна
комление и изучение опыта работы специ
альной (вспомогательной), интегративной и
массовой школ по воспитанию и развитию
умений и навыков самообслуживания у млад
ших школьников с легкой и имеренной те
пенью умственной отсталости показали, что
постановка и организация всей этой работы
в этих типах школ желает лучшего. Отсутст
вие примерной программы по самообслужи

ванию, специально оснащенных кабинетов,
методической литературы в помощь учите
лям и воспитателям, недостаточная инфор
мированность педагогов в рассматриваемых
вопросах, слабая их практическая подготов
ка привели к тому, что умственно отсталые
учащиеся начальных классов не получают
соответствующих теоретических знаний и
практических умений, и навыков в само
обслуживании. Они практически не владе
ют многими культурно-гигиеническими, хо
зяйственно-бытовыми навыками, умением
лу
жить се
бя за сто
лом во вре
мя еды,
обс
ориентировки в пространстве и во време
ни и другими жизненно важными навыками
самообслуживания, направленные на подго
товку их к самостоятельной жизни.
Наряду со сказанным четко обозначались
нерешенные проблемы и намечены основ
ные направления совершенствования поста
новки работы во всех рассматриваемых ти
пах школ по воспитанию и развитию умений
и навыков самообслуживания у детей легкой
и имеренной тепенью умственной отсталос
ти младшего школьного возраста.
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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:

72

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

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 selfcare 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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Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆՆ Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ ԱՆ Յ ԱՆ
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
ԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ԻՐԱՆԻ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
«Ինտերակտիվ» եզրույթը, որը հայերե
նում ունի «փոխներգործուն» համարժեքը,
գում է ան
գլե
րեն «interact» («inter» −
ծա
«փոխադարձ», «act» − «գործել») բառերից:
Արդի փուլում հայերեն ուսումնամեթոդա
կան գրականության մեջ երկու եզրույթը հա
վասարապես կիրառելի են: Սույն հոդվածում
մենք նախապատվությունը տալիս ենք հայե
րեն համարժեքին:
Անգլերենի ուսուցման փոխներգործուն
մեթոդների ձևավորման գործընթացը հա
մընկնում է ինչ−որ առումով հաղորդակցա
կան քերականության ձևավորման ժամա
կաշր
ջա
նի հետ: Կար
ևոր է այն, որ թե՛
նա
հաղորդակցական քերականության, թե՛ քե
րականության ուսուցման փոխներգործուն
մեթոդների հիմքում ընկած են կառուցողա
կան−հումանիստական մանկավարժության,
ինչպես նաև ճանաչողական հոգեբանու
թյան սկզբունքները: Պատահական չէ, որ
քերականական նվազագույնի ներմուծումը
տեղի է ունենում ինդուկտիվ եղանակով:
Ընդ որում՝ քերականության շրջանակնե
րում ձևի, նշանակության և գործածության
հարաբերակցությունը լուծվում է վերջինիս
օգտին: Այսինքն՝ առաջնային է դառնում
քերականական երևույթի, կառույցի գործա
ծության ուսուցման հիմնախնդիրը: Շեշտը
դրվում է տվյալ քերականական կանոնը լու
սաբանող օրինակների ինտենսիվ ներմուծ
ման վրա: Ուսուցման ավարտական փուլում
քերականությունը յուրացվում է հաղորդակ
ցական ուղղվածության վարժանքներով
(Dkhissi 2014, 145−153):
Նախորդ դարի 70−80−ական թվական
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ներին իր հաղթարշավը սկսեց հաղորդակ
ցական մոտեցումը: Այն նախորդ մեթոդնե
րից տարբերվում է նրանով, որ շեշտը դրեց
ոչ թե ձևի, այլ նշանակության վրա, որն էլ
նպաստեց յուրացման տեսությունների զար
գացմանը: Ըստ Կապլանի և Բալդաուֆի՝
հիմնովին փոխվել մեթոդների, ուսուցման
նյութերի, ծրագրերի ընտրության քաղաքա
կանությունը (Kaplan and Baldauf 2005):
Առաջին պլան մղվեց քերականության
բացահայտման կամ հայտնագործման մո
տեցումը: Դա ենթադրում է ոչ միայն քերա
կանական երևույթների լուսաբանում, այլև
վերլուծություն: Ըստ այդ մոտեցման՝ զար
գացնելով իրենց վերլուծական կարողու
թյունները և հմտությունները՝ սովորողները
կարողանում են հասկանալ և հայտնագոր
ծել քերականական կանոնները: Քերակա
նությունը դառնում է ոչ միայն ուսումնասի
րության, այլև հաղորդակցության առարկա
և շարժիչ ուժ: Հաղորդակցական մոտեցման
շրջանակներում առաջին պլան է մղվում քե
րականական կառույցների կիրառման սա
հունության և ճշգրտության հիմնախնդիրը:
Կարևորվում է նաև այն, թե ինչ դեր է խա
ղում քերականության իմացությունը այլ լեզ
վական հմտությունների զարգացման գոր
ծում: Այդ փուլում մեթոդիստները սկսեցին
վերլուծել քերականական երևույթները խո
սակցական անգլերենի ուսուցման տեսան
կյունից:
Հաղորդակցական
քերականության
հայեցակարգի ձևավորմանը նպաստեց
նաև կոմպետենտային մոտեցումը: Խնդիր է
դրվում սովորողների առաջ ոչ միայն գիտե
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նալ օտար լեզուն, այլև այն գործածել իրենց
ակտիվ խոսքում (Nunan 1988, 34):
Ընդհանուր առմամբ, քերականության
ուսուցման փոխներգործուն մեթոդների
ձևավորման հիմքում ընկած են քերակա
նական−թարգմանական, ուղիղ, լսողա
բանավոր−իրադրային,
կան−լեզվական,
հուզազգայական–հումա
ճանաչողական,
նիստական, փոխհատուցող և հաղորդակ
ցական մոտեցումները (Celce−Murcia 2001):
Քերականության ուսուցման հաղորդակ
մոտեցումների
ցական−փոխներգործուն
ձևավորումը սկիզբ դրեց մեխանիկական,
ենթատեքստային, հաղորդակցական գոր
ծունեության մոդելների ներմուծմանը:
Օտար լեզվի քերականության ուսուցման
փոխներգործուն մեթոդների կիրառման գոր
ծընթացում շոշափելի դերակատարություն
ունի մանկավարժական քերականությունը,
որը ըստ Քեքի և Կիմի՝ «հետազոտության
ոլորտ է, որը վերաբերում է քերականության
արդյունավետ ուսուցմանը և ուսումնառու
թյանը երկրորդ լեզվի ուսուցման դասարա
նում կամ լսարանում» (Keck and Kim 2014: 1):
Նույն հեղինակները մանկավարժական
քերականության շրջանակներում առանձ
նացնում են երեք ոլորտ՝ երկրորդ լեզվի յու
րացման, երկրորդ լեզվի ուսուցման և նկա
րագրության ոլորտները:
Երկրորդ լեզվի քերականության ուսուց
ման փոխներգործուն մեթոդների մշակման
գործընթացում վճռորոշ դեր է խաղում կա
ռուցողական ուսուցման տեսությունները,
որոնք արժևորում են «ուսուցման գործըն
թացում համագործակցությունը, սովորողնե
րի ինքնավարությունը, ստեղծարարությու
նը, ռեֆլեքսիվ մտածողությունը և ակտիվ
ներգրավվածությունը» (Ping Wang 2011:
274):
Առանցքային նշանակություն ունի այն,
որ ըստ կառուցողական մանկավարժության
ներկայացուցիչների՝ «լեզու սովորողները
պետք է կառուցեն նշանակությունը և ոչ թե
առանց գիտակցելու կրկնեն և սովորեն այն,
ինչ որ մատուցվում է որպես իմաստ ունեցող
և ճիշտ ուսուցման միավ
 որ» (Moore and Han
sen 2012: 8):
Անգլերենի ուսուցման փոխներգործուն
մեթոդների դասակարգման համատեքս
տում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսուցման

հիմնական մոդելները, որոնք դասակարգ
վում են որպես պասիվ (էքստրաակտիվ ռե
ժիմ), ակտիվ (ինտրաակտիվ ռեժիմ), ինտ
րերակտիվ (ինտերակտիվ ռեժիմ):
Ակնհայտ է, որ սույն հետազոտության
տեսանկյունից առաջին պլան է մղվում ին
տերակտիվ մոդելը, որը ենթադրում է նա
խագծել և ստեղծել ուսուցման այնպիսի
պայմաններ, որոնց առկայությամբ սովո
րողներն ակտիվորեն փոխգործակցում են:
Փոխներգործուն ուսուցման կազմակերպու
մը ենթադրում է լեզվակիրներին բնորոշ
իրական խոսքային իրադրությունների մո
դելավորում, դերային խաղերի կիրառում,
իրադրային, ինքնաբերական հարցադրում
ների գործածում, քերականական երևույթ
ների իրավիճակային վերլուծություն, որոնք
ապահովում են սովորողների ակտիվ մաս
նակցությունը և ներգրավվածությունը: Քե
րականության ուսուցման փոխներգործուն
մոդելը ենթադրում է գործածել համապա
տասխան տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ: Այդ
մեթոդների դասակարգման բնութագրիչնե
րը վերլուծելիս բացահայտվում են դրանց
մեթոդաբանական հիմքերը: Ինչպես արդեն
նշվեց, նրանց հիմքում ընկած են կառուցո
ղական−հումանիստական տեսությունները:
Թե՛ մեթոդաբանների համար դժվա
րություն է ներկայացնում փոխներգործուն
մեթոդների խոսութային կամ տրամախո
սական հիմքերի մասին քննարկումնե
րը (Celce−Murcia, M., & Olshtain, E. 2005:
729−742): Բախի կարծիքով՝ խոսութային
վերլուծությունը հնարավորություն է տա
լիս հաշվի առնելու անհատների ուսումնա
ռության ոճերը, ռազմավարությունները,
դասարանային մշակույթը (դրդապատճա
ռը, դպրոցական միջավայրը), տեղական
մշակույթը (տարածաշրջանային տարբե
րությունները, ուսուցիչների և աշակերտնե
րի կարգավիճակը համայքում) և ազգային
մշակույթը (քաղաքականությունը, կրոնը)
(Bax 2003): Ըստ Յուլի՝ քերականության ու
սուցման ընթացքում խոսութային վերլուծու
թյունը ներակայացնում է քերականության
գործաբանական հայեցակերպը (Yule 1996):
Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը են
թադրում է փոխներգործուն, ժողովրդավա
րական, համագործակցային փոխհարաբե
րություններ կամ փոխգործակցություն:
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Տեխնոլոգիական մակարդակում փոխ
ներգործուն մեթոդները ներկայացնում է
ֆասիլիտացիայի կամ աջակցման տեխ
նոլոգիան, որը նպաստում է դրական հու
զական դաշտի ստեղծմանը, ուղղորդում է
սովորողներին, օգնում յուրացնելու հա
մապատասխան տեղեկատվությունը: Ընդ
որում՝ տեղեկատվական բացը լրացնելու
տեխնոլոգիաներին փոխարինելու են գա
լիս մտային բառերի լրացման տեխնոլոգիա
ներն ու գծագրական դասակարգիչները:
Անգլերենի
ուսուցիչները
շոշափելի
դժվարություններ են հաղթահարում սովո
րողների տեսակետների բազմազանության
բացահայտման գործընթացում: Հանրամ
շակութային, հոգեբանական տարբեր գոր
ծոնների ազդեցությամբ որոշ աշակերտ
ներ հակված չեն մասնակցել որևէ խնդրի
մա
նը, այն էլ օ
տար լեզ
վով: Այդ
քննարկ
առումով մեծ նշանակություն ունի սովորող
ների անձնական, մայրենի լեզվով հաղոր
դակցվելու փորձը: Հատկանշական է այն,
որ այդ փորձը երբեմն կարող է խոչընդոտել
հաղորդակցմանը, հատկապես երբ հաշվի
ենք առնում սովորողների խոսքային և ոչ
խոսքային վարքագծի գենդերային հայե
ցակերպը: Որոշ մշակույթներում կանայք
հաղորդակցության նախաձեռնությունն աշ
խատում են իրենց վրա չվերցնել: Այդ հան
գամանքն անհրաժեշտ է հաշվի առնել հատ
կապես դերային խաղերի կազմակերպման
ժամանակ:
Սովորողների ակտիվության աջակց
ման մեթոդները կիրառելու գործընթացում
նույնպես դժվարություններ են առաջ գալիս,
հատկապես երբ սովորողները ստիպված են
լինում քերականական փոխներթափանց
ման իրադրային դրսևորումները (Nooshin
2014: 230−246, Keshavarz 2012): Հատկան
շական է այն, որ Իրանում գործող հայկա
կան վարժարաններում սովորող հայալեզու
աշակերտները հաղթահարում են ոչ միայն
անգլերեն−պարսկերեն, այլև անգլերեն−
պարսկերեն−հայերեն քերականական փոխ
ներթափանցման դրսևորումները: Կարևոր է
նշել, որ կարելի է նախ և առաջ օգտվել սո
վորողների բազմալեզու լինելու հանգաման
քից, այսինքն՝ քերականություն սովորելու
նախորդ դրական փորձից: Անծանոթ քե
րականական երևույթների զուգադրական
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վերլուծությունը կարող է ոչ թե խանգարել,
այլ նպաստել սովորողների փոխգործակցու
թյանը:
Այսպիսով՝ քերականության ուսուցման
փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը
ենթադրում է յուրացնել տեղեկատվությու
նը ակտիվ ռեժիմով, երբ ստեղծվում են
պրոբլեմային իրավիճակներ, օգտագործ
վում են փոխներգործուն ընթացակարգեր և
շրջափուլեր: Նշված մեթոդների կիրառումն
ապահովում է ուսուցման հետադարձ կապը,
որը նույնպես նպաստում է սովորողների հա
ղորդակցական վարքագծի շարունակական
փոփոխությանը: Հետադարձ կապը կա
րող է նպաստել տեղեկատվության (ուսում
նական, դաստիարակչական, կառավարչա
կան) փոխանակման արդյունավետության
զգալի բարձրացմանը:
Մի կողմից՝ սովորողները հաղորդակց
վում են տարբեր թեմաներով: Մյուս կողմից՝
նրանք կարող են անգլերենով քննարկել, թե
ինչ անծանոթ, անհամարժեք, դեռևս չհան
դիպած, տվյալ իրադրությունում անհասկա
նալի քերականական կառույցներ են ուսում
նասիրում:
Քերականության ուսուցման ընթացքում
հետադարձ կապի ապահովումը մեծաց
նում է նաև տեղեկությունների արդյունավետ
փոխանակման հնարավորությունները:
Կարևոր է ևս մեկ անգամ նշել, որ քերա
կանության ուսուցման ընթացքում ուսուցիչը
քերականական գիտելիքի միակ աղբյուր չէ,
եթե անգամ այն ներմուծվում է դեդուկտիվ
մեթոդով: Նա ֆասիլիտատոր է, ով կազմա
կերպում է սովորողների փոխգործակցու
թյունը՝ քերականական երևույթների ուսու
ցումը համարելով որպես հաղորդակցական
կոմպետենցիայի ձևավորման միջոց և ոչ թե
նպատակ: Նա ընտրում է փոխներգործուն
մեթոդներով աշխատող խմբերը, համաձայ
նեցնում է քերականական առաջադրանքնե
րի կատարման պայմանները և այլն:
Եզրակացություն. Գոյություն ունեն որո
շակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժվարություն
ներ, որոնք առաջ են գալիս փոխներգործուն
մեթոդներով անգլերենի ուսուցումը կազ
մակերպելու գործընթացում Իրանի ավագ
դպրոցում: Դրանց թվին կարելի է դասել ու
սուցման ավանդական մեթոդները, ուսուցիչ
ների մտածողության մեջ արմատավորված
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կարծրատիպերը, նրանց մասնագիտական
վարքագծի առանձնահատկությունները, ու
սումնամեթոդական համալիրների բովան
դակությունը և կառուցվածքը:
Այդ մեթոդների կիրառումն ապահով
վում է ուսուցիչների պատրաստման և վերա
պատրաստման համակարգում իրականաց

վող բարեփոխումներով, դասավանդման
նոր տեխնոլոգիաների ներմուծմամբ (ֆասի
լիտացիա, մենթորություն), քերականության
ուսուցման ինդուկտիվ−ներակա մեթոդնե
րով, ինչպես նաև ուսուցանվող քերականու
թյան նվազագույնի խոսութային−գործաբա
նական վերլուծությամբ:
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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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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ ԱԿ ԱՆ Փ Ո Ր Ձ Ի Փ Ո Խ ԱՆ ԱԿ Ո Ւ Մ
ՆԵԼԼԻ ՍԵՎՈՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Քերականական համակարգի՝ ձևա
բանության և շարահյուսության ուսուցու
ևոր տեղ և դեր ու
նի լեզ
վի ու
սուց
մը կար
ման գործընթացում և, բնականաբար, նաև
հանրակրթական դպրոցի լեզվի ուսուցման
ծրագրում։ Մ. Ավագյանը, խոսելով լեզվի
համակարգի մասին, պատկերավոր համե
մատություն է կատարում. «Լեզվի համա
կարգը նշում է նրա պոտենցիալ հնարա
վորությունները ևս, ճիշտ այնպես, ինչպես,
ասենք, Մենդելեևի աղ յուսակը սահմանում է
տարրերի համակարգը և կռահում հնա
րավոր գոյացումները, որոնք հետագայում
ճշտվում են ու լրացվում» [1, էջ 8]։ Քերակա
նական համակարգը ուսուցանելիս երբեմն
օգնության են հասնում միջառարկայական
կապերը։ Խոսքի մասերի դասակարգումը,
գոյականների իմաստային−քերականական
խմբերը, թվականներն ու նրանց տեսակնե
րը, բայական ժամանակները, տարածաժա
մանակային կապերը, պատճառահետևան
քային շաղկապները ուսուցանելիս հաճախ
են օրինակներ բերվում ճշգրիտ գիտություն
ներից, նրանց միջոցով հիմնավորվում են
լեզվական տարբեր իրողություններ։
Յոթերորդ դասարանում թեքվող և չթեք
վող խոսքի մասերն ընդհանուր ձևով ուսու
ցանելուց հետո անդրադառնում ենք բառերի
հիմքին և վերջավորությանը: Ո՞րն է բա
ռի հիմքը: Հիմք բառը տասից ավելի նշա
նակություն ունի: Քիմիա ուսուցանելիս այս
բառը բացատրվում է որպես թթուների ներ
գործությամբ աղ կազմող միացություն։ Լեզ
վաբանության մեջ այն կարելի է բացատրել
մաթեմատիկայի օգնությամբ: Գրատախ
տակին նկարում ենք եռանկյուն և խնդրում
սովորողներին ասել, թե որն է պատկերի
հիմքը: Բնական է, որ սովորողները ցույց
են տալիս գագաթին ուղղահայաց կողմը:
Պատկերի կողքին գրում ենք հետևյալ բա

ռաձևերը՝ աշակերտի, աշակերտից, աշա
կերտով, աշակերտներ, աշակերտներով,
և խնդրում առանձնացնել այն բառը, որից
կազմվել են այս բառաձևերը: Սովորողները
նշում են աշակերտ բառը: Սրա հիման վրա
կարող ենք եզրակացնել, որ ինչպես երկ
րաչափական պատկերի դեպքում գագա
թին ուղղահայաց կողմն այն հիմքն է, որից
վել պատ
կե
րը, այն
պես էլ
սկսում է կազմ
բառերի դեպքում հիմքն այն մասն է, որից
կազմվում է բառը: Հետո, իհարկե, սովորող
ներին տրվում են բառաշարքեր, որտեղ պի
տի գտնեն բառերի ու բառաձևերի հիմքերը,
ինչպես նաև հիմքեր, որոնցով պիտի կազմ
վեն բառաշարքեր:
Գոյականի ուսուցման ընթացքում միջա
ռարկայական կապերի ստեղծումը հատ
կապես անհրաժեշտ է դառնում բաղադրյալ
հատուկ անունների ուղղագրության ուսուց
ման ժամանակ: Հատուկ անունների գրու
թյունը բացատրելիս անդրադառնում ենք
աշխարհագրական տեղանունների, որոնց
մեկնաբանման ժամանակ հիշատակվում
են աշխարհագրությանն առնչվող տեղեկու
թյուններ (Արփա−Սևան, Վայոց ձորի մարզ,
Արևելյան Եփրատ, Սև ծով, Սևանա լիճ, Հայ
կական բարձրավանդակ, Դոնի Ռոստով և
այլն): Նշում ենք պատմական մարդկանց,
դեպքեր, տեղանուններ, պետությունների
պատմական, վարչատարածքային անուն
ներ՝ վերհիշելով պատմության ժամանակ
դասավանդվող նյութի անհրաժեշտ մասերը
(Վանի նահանգ, Դանիել Բեկ−Փիրումյան,
Բյուզանդական կայսրություն, Կիլիկիայի
հայկական պետություն, Կարսի թագավո
րություն, Ավարայրի ճակատամարտ, Վար
դան Մամիկոնյան, Հայաստանի առաջին
հանրապետություն, Հին Հռոմ, Բարձր Հայք
և այլն): Նշում ենք նաև մի շարք գրողների,
ստեղծագործությունների անուններ, որոնց
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սովորողները ծանոթ են կամ պիտի ծանո
թանան գրականության առարկայի միջոցով
(Նար−Դոս, Եղիշե Չարենց, Ձենով Օհան,
Շիրվանզադե, «Ամբոխները խելագարված»,
Սայաթ−Նովա, «Քաջ Նազար» և այլն): Բա
ղադրյալ անունների գրությունն ուսումնասի
րելիս անպատճառ նշվում են նաև հոգևոր
հատուկ անուններն ու դրանց գրություննե
րը, որոնց սովորողն անդրադարձել կամ ան
դրադառնալու է «Հայոց եկեղեցու պատմու
թյուն» առարկայի շրջանակներում (Մուղնու
Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, Հովհան Ոսկեբերան,
Մաստարայի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի և
պես տնային աշ
խա
տանք՝ նման
այլն): Որ
դեպքերում հաճախ հանձնարարվում է գրել
մայրցամաքների, օվկիանոսների և աշխար
հագրական այլ վայրերի անուններ՝ օգտվելով
քարտեզից: Այս պարագայում երկու առար
կաների միջև կապը, ինչ խոսք, սովորողի
համար հեշտացնում և հետաքրքիր ու հեշտ
ըմբռնելի է դարձնում դասը: Հարկ է կրկին
նշել, թե որքան կարևոր է ուսուցչի բազմա
կողմանի զարգացածությունը՝ միջառարկա
յական կապեր կիրառելու և հարցասեր սովո
րողի ամեն հարցին բավարար պատասխան
տալու համար:
Դասն ամրապնդելու համար մենք հաճախ
օգտագործում ենք «Փայլատակի՛ր» կոչվող
խաղը: Խաղը կազմակերպվում է այսպես. մի
քանի աշակերտներ կանգնում են գրատախ
տակի մոտ: Խաղավարը (այս դեպքում՝ ուսու
ցիչը) ասում է մի բառ, օրինակ՝ Արփա−Սևան:
Սովորողները պետք է հերթականությամբ
արագ ասեն բառի գրությունը՝ ամեն սովո
րող մի տառ՝ մեծատառի դեպքում անպայ
ման նշելով այն: Նախավերջին տառն ասողը
պիտի կողքինին ասի «Փայլատակի՛ր»: Աշա
կերտը, ում «փայլատակեցնում են», պետք է
նստի: Եթե խաղի ընթացքում որևէ աշակերտ
սխալ տառ է ասում կամ սխալ է նշում մեծա
տառ−փոքրատառը, խաղը դադարեցվում է,
տվյալ աշակերտը դուրս է գալիս, և խաղա
վարն ա
ռա
ջար
կում է մեկ այլ բառ: Քա
նի
որ սովորողները դասարանում շատ են, կա
րող է մի աշակերտը փոխարինվել մյուսով:
Այս կերպ սովորողները կրկնում են ինչպես
բառերի ուղղագրությունը, այնպես էլ հատուկ
անունների գրությունը:
 ոյական անուն խոսքի մասի ուսուցման
Գ
ընթացքում կարճ անդրադարձ է կատարվում
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աշխարհագրությանը, կենսաբանությանը և
քիմիային անեզական−անհոգնական գոյա
կաններն անցնելիս: Դասը բացատրելիս ու
սուցիչը նշում է, որ անեզական գոյականներ
են աշխարհագրական մի քանի տեղանուն
ներ (ինչպես՝ Ալպեր, Հիմալայներ, Ֆիլիպին
ներ, Նիդեռլանդներ), բույսերի, կենդա
նիների, քիմիական նյութերի դասերն ու
կարգերը ցույց տվող բառեր (ալկոլոիդներ,
աղածիններ, վարդազգիներ, կակտուսազ
գիներ, սագազգիներ, հոդվածոտանիներ):
Անհոգնական գոյականների դեպքում նույն
պես անդրադարձ կա տարբեր առարկանե
րի (սոցիալիզմ, դարվինիզմ, ռեալիզմ, Արա
գած, Տավրոս և այլն):
 ոյականի
Գ
իմաստային−քերականա
կան խմբերը բացատրելիս ուսուցիչը մի
ջառարկայական կապեր է ստեղծում նաև
թանձրացական և վերացական գոյական
ները բացատրելիս: Այս թեման սովորելիս
աշակերտները սկզբում սովորաբար հստակ
չեն զանազանում վերացական և թանձ
րացական գոյականները։ Նրանք հաճախ
սահմանում են, որ վերացական են այն գո
յականները, որոնք չենք կարող շոշափել։
Սակայն ուսուցիչը պետք է բացատրի, որ
այս դասակարգումը պետք է ավելի լայն
իմաստով ըմբռնել։ Օրինակ՝ Արևը չենք կա
րող շոշափել, սակայն այն թանձրացական
գոյական է։ Այսինքն՝ թանձրացական գոյա
կաններն անվանում են նյութական կազմու
թյուն ունեցող առարկաներ, իսկ վերացա
կանները՝ նյութական կազմություն չունեցող,
օրինակ՝ պատիվ, հարգանք, ընկերություն,
րա
կա
նա
ուրախություն և այլն։ Սրանց քե
կան հիմնական տարբերությունն այն է, որ
վերացական գոյականների մեծ մասը հոգ
նակի թվով չի գործածվում։ Հնարավոր է,
որ աշակերտները չկարողանան տարբերա
կել որոշ գոյականների իմաստային խումբը։
Օրինակ՝ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչ
պիսի գոյական է քամի բառը։ Այդ դեպքում
օգնության է գալիս աշխարհագրության մեջ
եղած սահմանումը. օդի հորիզոնական շար
ժումը Երկրի մակերևույթի նկատմամբ կոչ
վում է քամի։ Այնուհետև անհրաժեշտ է ան
դրադարձ ֆիզիկային և քիմիային, որպեսզի
պարզ դառնա, թե ինչ է օդը։ Օդը նյութ է,
հետևաբար քամին թանձրացական գոյա
կան է։
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Ուսուցման ժամանակ պետք է նշել նաև,
որ մթնոլորտային վիճակներ ու երևույթներ
ցույց տվող գոյականների հոգնակին իմաս
տային տարբերություն ունի։ Գոյականների
հոգնակի թիվը ցույց է տալիս մեկից ավելի
միատեսակ առարկաներ, ինչպես՝ սեղան−
սեղաններ, գրիչ−գրիչներ և այլն։ Իսկ վե
րը նշված գոյականների հոգնակին արտա
հայտում է տևականություն, ինչպես՝ շոգեր,
անձրևներ, ցրտեր և այլն։ Օրինակ՝ Շոգեր
են նախադասության մեջ շոգեր հոգնակին
ոչ թե ցույց է տալիս, որ շատ շոգ է, այլ այն,
որ տևական ժամանակ է, ինչ շոգ է։
Նույն ձևով նաև նյութերի անվանում
գոյականների հոգնակին ոչ թե արտահայ
տում է տվյալ նյութի շատ լինելը, այլ նյութի
տարբեր տեսակներ կամ նյութը՝ տարբեր
ամաններում, ինչպես՝ գինիներ, հեղուկներ
և այլն։
Ածականների, մասնավորապես հարա
բերական ածականների ուսուցման ժամա
նակ էլ երբեմն միջառարկայական կապեր
ստեղծելու կարիք է զգացվում։ Հայտնի է,
որ առանձնացվում են երկու տեսակի ածա
կաններ՝ որակական և հարաբերական։
Որակական ածականները հատկանիշն ար
տահայտում են ուղղակիորեն, իսկ հարաբե
րականները՝ միջնորդավորված, այսինքն՝
մեկ այլ առարկայի, երևույթի միջոցով։
Հետևաբար որոշ հարաբերական ածական
ների իմաստը հասկանալու համար անհրա
ժեշտ է իմանալ, թե ինչ է նշանակում այն
առարկան (երևույթը), որի միջնորդությամբ
բնորոշվում է հատկանիշը։ Շատ դեպքե
րում լրացուցիչ բացատրությունների կարիք
դժվար թե զգացվի։ Աշակերտները իսկույն
կըմբռնեն լեռնային, կենդանական, կլիմա
յական, մետաղական, օրգանական և այլ
ածականների իմաստները, թեև այս դեպ
քում էլ այլ դասընթացներից որոշ գիտելիք
ներ են անհրաժեշտ։ Բայց մի շարք ածա
կանների իմաստները անհրաժեշտ կլինի
մեկնաբանել, օրինակ՝ դավանաբանական,
ֆուտուրիստական, մարզպանական, մի
ապետական և այլն։ Նման դեպքերում այլ
գիտությունների անդրադարձներ կատա
րելն անխուսափելի է։
Թվական անուն խոսքի մասն անցնե
լիս ևս ոչ ուղղակի ձևով կիրառվում են մի
ջառարկայական կապեր: Թվական խոսքի

մասում ներառված գոյականներն այն բո
լոր թվերի անվանում ներն են, որոնց աշա
կերտները ծանոթ են «Մաթեմատիկա»
առարկայից։ Միջառարկայական կապեր
հաստատվում են նաև տնային և դասարա
նական վարժությունների միջոցով: Բնա
կան է, որ վարժությունների բովանդա
կությունը, բացի թեմային վերաբերելուց,
պիտի լինի նաև ուսուցողական: Լեզվի ու
սուցման ընթացքում հաճախ են վարժու
թյուններում կիրառվում գրական ստեղծա
գործություններից, հանրագիտարաններից
և այլ աղբյուրներից հատվածներ: Թվական
անվան դեպքում նույնպես այս կիրառումը
կա: Բերենք վարժության մեկ օրինակ, որ
կա հայոց լեզվի յոթերորդ դասարանի դա
սագրքում: Վարժության պահանջն է թվա
կանները գրել բառերով և դուրս գրել բարդ
և բարդածանցավոր թվականները:
Հայկական լեռնաշխարհ
Հայկական լեռնաշխարհը մի ընդարձակ
լեռնային երկիր է, որի տարածությունը 40
000 քառ կմ է, միջին բարձրությունը՝ 1700 մ:
Նրա կենտրոնում Արարատ լեռան հրաբ
խային զանգվածն է՝ Մեծ Մասիս (5156 մ)
և Փոքր Մասիս (3914 մ) գագաթներով: Իր
բարձրությամբ լեռնաշխարհում երկրորդը
Սիփանն է (4434 մ), երրորդը՝ քառագագաթ
Արագածը (4090 մ): Վերջինս Հայաստանի
ամենաբարձր լեռն է: Հաջորդը Կապուտ
ջուղն է (3906 մ) Զանգեզուրի լեռնաշղթա
յում: Հայկական լեռնաշխարհի մյուս բարձր
լեռներն են Բյուրակնը (3650 մ), Սուկավե
տը (3445 մ), Թոնդրակը (3542 մ), Ծաղկոց
լեռը (3519 մ), Նեմրութը (3050 մ), Թեղե
նիսը (2846 մ), Նպատը (2332 մ), Մարութա
սարը (2962 մ) [2]:
Այս կարճ տեքս
տը, ո
րից պի
տի սո
վո
րողները բառերով դուրս գրեն թվականնե
րը, բավական ուսուցողական բնույթ ունի:
Տեքստի նյութը պատմաաշխարհագրա
կան է: Այսինքն՝ մի առարկայի ուսուցումն
իրականացվում է մեկ այլ առարկայի նյութի
մատուցման, վերհիշման միջոցով:
Թվական անվան ուսուցման համար ար
դյունավետ մեթոդ է «Կռահի՛ր բառը» խաղի
կիրառումը: Ցուցաքարտերի վրա նախա
պես գրվում են հարցեր, որոնց պատասխա
նելու համար անհրաժեշտ են գիտելիքներ
տարբեր առարկաներից: Ամեն ցուցաքար
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տի վրա գր
վում է քսան հարց տար
բեր
բնագավառներից, որոնք պահանջում են
թվականով արտահայտված պատասխան
ներ: Սովորողները պետք է իրենց տրված
կարճ ժամանակում գտնեն հարցերի պա
տասխանները և ճիշտ գրեն թվականները:
Ամենաշատ հարցերին պատասխանած և
թվականներն ամենաճիշտը գրած սովորո
ղը հաղթում է: Հարցերի օրինակներ՝
• քանի՞ մոլորակ կա (աշխարհագրու
թյուն)
• ե՞րբ է տեղի ունեցել Առաջին համաշ
խարհային պատերազմը (պատմություն)
• ե՞րբ է ծնվել Հովհաննես Թումանյանը
(գրականություն)
• ո՞ր դարում (կամ ո՞ր թվականին) են
ստեղծվել հայոց գրերը (հայոց լեզու)
• ինչի՞ է հավասար 33 x 3 արտահայ
տությունը (մաթեմատիկա)
Պետք է ընտրվեն այնպիսի հարցեր,
որոնց պատասխանները ուղղագրական
դժվարություն ունեցող թվականներ են:
Բերենք մեկ այլ հանձարարության օրի
նակ, որի կատարման համար էլ անհրա
ժեշտ է միջառարկայական կապերի ստեղ
ծում. տարբեր տեքստերից դո՛ւրս գրիր
տրական, հայցական, բացառական, գոր
ծիական, ներգոյական հոլովներով արտա
հայտված ժամանակի պարագա ունեցող
նախադասություններ: Այս դեպքում էլ աշա
կերտը կարդում է տարբեր աղբյուրներ՝
որոնելու համար պահանջվող օրինակները։
Ձևաբանության և շարահյուսության
ուսուցման ժամանակ աշակերտների սի
րելի խաղերից է «Ամբող ջացրո՛ւ նախա
դասությունը կամ բառ+բառ+բառ=նախա
դասություն» խաղը: Այս խաղի կիրառումը
հնարավորություն է տալիս ստեղծելու միջա
ռարկայական կապեր, որն ավելի հետաքր
քիր ու բազմակողմանի է դարձնում խաղն
ու ուսուցումը: Օրինակ՝ թեման երաժշտա
կան գործիքներն են: Աշակերտներից մեկը
մի բառ է ասում, երկրորդը կցում է նախա
դասությունը շարունակող մեկ այլ բառ, հե
տո՝ չորրորդը, հինգերորդը և այդպես շա
րունակ, մինչև ստացվի նախադասություն,
և վերջին մասնակիցն ասի՝ վերջակետ
(աշակերտները թվում են նաև կետադրա
կան նշանները, որն օգնում է ամրապնդելու
նաև կետադրությանը վերաբերող գիտելիք
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ները): Եթե խաղի որևէ հատվածում սովո
րողները թույլ են տալիս շարահյուսական
կամ ձևաբանական սխալ, խաղը դադա
րեցվում է, և սովորողներին բացատրվում է
սխալը: Օրինակ՝
Առաջին աշակերտ. «Արմենը…»:
Երկրորդ աշակերտ. «...հրաշալի...»:
Երրորդ աշակերտ. «...նվագում է...»:
Չորրորդ աշակերտ. «...դաշնամուրի
վրա...»:
Այս դեպքում դադարեցվում է խաղը, և
սովորողներին բացատրվում, որ դաշնամու
րի վրա նվագել կառույցը ճիշտ չէ. պետք է
ասել նվագել դաշնամուր:
Շարահյուսական և կետադրական որոշ
իրողություններ ուսուցանելիս անհրաժեշտ
են լինում տրամաբանությանն առնչվող
գիտելիքներ։ Օրինակ՝ միջակետի կիրա
ռություններից մեկն այն է, որ միջակետը
դրվում է բարդ համադասական նախա
դասությունների այն բաղադրիչների միջև,
որոնք ունեն պատճառահետևանքային
իմաստային կապ, ինչպես՝ Ընկած քա
րի ձայնը չլսվեց. փոսը շատ խորն էր։ Որ
պեսզի աշակերտները լավ պատկերացնեն
պատճառահետևանքային կապերը, ան
հրաժեշտ է օրինակներ բերել տարբեր բնա
գավառներից և մեկնաբանել դրանք։
Պատճառահետևանքային կապերի վե
րաբերյալ պատկերացումը անհրաժեշտ է
նաև շարահյուսական որոշ կառույցներ լավ
ընկալելու համար։ Օրինակ՝ եթե…ապա զու
գադիր շաղկապներով ձևավորվող բարդ
նախադասություններում էլ առկա են պատ
ճառահետևանքային կապեր։ Այս իմացու
թյունը հիմք է դառնում գործառական ոճե
րին առնչվող որոշ թեմաների ուսուցանման
համար, որոնք դասավանդվում են ավագ
դպրոցում։ Մասնավորապես գիտական
ոճին բնորոշ լեզվաոճական առանձնա
հատկությունների ուսուցման համար կար
ևոր է նման կառույցների մեկնաբանումը։
Ինչպես տեսնում ենք, քերականական
շատ իրողություններ հնարավոր չէ ուսու
ցանել առանց միջառարկայական կապերի
կիրառման։ Որոշ թեմաներ էլ միգուցե հնա
րավոր է մեկնաբանել առանց այլ առար
կաների անդրադարձներ կատարելու, բայց
միջառարկայական կապերի ստեղծման մի
ջոցով բացատրությունը ուսուցման գործըն
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թացը դարձնում է ավելի հետաքրքիր և ար
դյունավետ։ Դրա շնորհիվ աշակերտները
վերհիշում են այլ առարկաների ժամերին
իրենց սովորածը, զուգահեռներ անցկաց

նում, վերլուծություններ և ընդհանրացում
ներ կատարում, որը նպաստում է համա
կողմանի գիտելիքների ձեռքբերմանը։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.

Ավագյան Մ., Խոհեր մայրենի լեզվի մասին, «Լույս» հրատ., Եր., 1982:
Բարսեղ յան Հովհ., Մեյթիխանյան Փ., Հայոց լեզու, դասագիրք 7−րդ դասարանի համար, «Աստ
ղիկ գրատուն» հրատ., Եր., 2016:

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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ԱՇԽԵՆ ՖԻԴՈՅԱՆ

Շ. ՇԱՀՆՈՒՐԻ «ՆԱՀԱՆՋԸ ԱՌԱՆՑ ԵՐԳԻ»
ՎԵՊԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Սփյուռքի պատմությունը, ծայր առնե
լով Մեծ եղեռնից, իսկ ավելի ճիշտ` դրանից
դեռևս դարեր առաջ տեղի ունեցած ցավալի
իրադարձություններից, սկսվում է 1920 թ−ից
հետո, երբ միլիոնավոր հայեր, ստիպված լի
նելով թողնել իրենց դարավոր ունեցվածքը,
իրենց գլխավոր հարստությունը` հայրենի
քը, տարածվեցին աշխարհով մեկ` կտրելով
օվկիանոսներ և ցամաքներ: Ձևավորվում
են հայկական գաղութներ, որոնցում եր
կար տարիների ընթացքում կազմավորվում
և զարգանում է մշակութային կյանքը: Կա
տարվում են սփյուռքահայ գրականության
ստեղծման առաջին քայլերը. Շահան Շահ
նուրի, Հրաչ Զարդարյանի, Զարեհ Որբունու
ստեղծագործությունները դառնում են աքսո
րի գրականության լավագույն նմուշներից:
Սա
կայն հարկ է նշել, որ սփյուռ
քա
հայ
գրականության զարգացման համար արդեն
կային բավարար հիմքով նախադրյալներ,
մշակութային առումով արդեն իսկ ստեղծ
վել էր պարարտ հող:
քում դեռևս ապ
րում և ստեղ
ծա
Սփյուռ
գործում էին արևմտահայ և արևելահայ այն
պիսի հսկաներ, ինչպիսիք էին Ալ. Շիրվան
զադեն և Ավ. Իսահակյանը, ովքեր մինչև
իրենց վերադարձը հայրենիք և դրանից հե
տո նույնպես շարունակում էին հայանպաստ
գործունեություն ծավալել, Արշակ Չոպանյա
նը, Զապել Եսայանը, ովքեր իրենց անմիջա
կան մասնակցությունն են ունեցել Սփյուռքի
կազմավորման և ամրապնդման գործում:
Իսկ Ավետիս Ահարոնյանը, Լևոն Շանթը,
Հակոբ Օշականը, Վահան Թեքեյանը իրենց
ստեղծագործությունների, ինչպես նաև ծա
վալած մանկավարժական մեծ գործունեու
թյան շնորհիվ կարևորագույն դեր խաղացին
նոր սերնդի գրական ձևավորման և կազմա
վորման գործում:
Այդ սերնդի ներկայացուցիչներից է Շա
հան Շահնուրը:
Շահնուրի կյանքը մի երկար աքսոր էր.
քսանամյա երիտասարդը Կ. Պոլսից գաղ
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թում է դեպի Ֆրանսիա, քառասունին չհա
սած` «աքսորվում» է հասարակությունից և
դառնում հիվանդանոցների մնայուն բնա
կիչը: Իսկ դեռևս մանկության ու պատանե
կության տարիները անցել էին մի այլ տե
սակի աքսորի մեջ, քանի որ իր իսկական
հայրենիքում չէ, որ ապրում էր: Եվ, ինչպես
ասում է «Նահանջը առանց երգի» վեպի հե
րոս Սուրենը, «Մենք Հայաստան չենք ապ
րած, անոր հողն ու օդը անծանոթ են մեզի,
անոր բարքերն ու սովորությունները մեզ չեն
կռած, և բնական է, որ մենք կսիրենք մեր
ծննդավայրը միայն, այսինքն` երկինք մը
օտար» (1, էջ 22):
Օտար` թուրքական երկնքի տակ ծնված,
մեկ այլ` ֆրանսիական երկնքի տակ հա
սակ առած աքսորական Շահնուրը կարևոր
մաս է կազմում աքսորական հավաքակա
նու
թյան մեջ և կար
ևոր դեր է կա
տա
րում
աքսորի գրականության ձևավորման գոր
ծընթացում:
«Նահանջը առանց երգի» վեպի գա
ղափարը զգալի է արդեն իսկ վերնագրից
սկսած. սա սոսկ նա
հանջ չէ. սա ան
փա
ռունակ նահանջ է, տարագիր հայերի նա
հանջն է` «առանց երգի»…
Իսկ Հայաստանում ծնված և հասակ
առած պատանիները կհասկանա՞ն այս ցա
վալի իրողությունը, կկարողանա՞ն տեսնել
և զգալ «սպիտակ ջարդի» տարեցտարի
ահագնացող և աղետալի հետևանքները:
Շահնուրն ու իր գրչակից ընկերները
հնչեցնում են ահազանգ` սփյուռքահայու
թյանը ուծացման վտանգից զգուշացնելու
համար: Հեղինակն արել է ամեն ինչ, որ
պեսզի իր խոսքը լսելի և համոզիչ դառնա
թե՛ երիտասարդ, թե՛ հասուն տարիքի բոլոր
մարդկանց համար:
«Նահանջը առանց երգի» վեպը դպրոցա
կան ծրագրում ընդգրկվել է վերջերս: Վեպի
ուսուցումը հնարավորինս արդյունավետ և
լիարժեք կազմակերպելու համար բավարար
քանակով (ընդհանուր և բնագիտամաթեմա
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տիկական հոսքում` հինգ, հումանիտար հոս
քում` ութ) դասաժամ է հատկացված (3, էջ
66, 91): Նպատակաուղղված աշխատանք
կատարելու դեպքում դրանք ուսուցչին թույլ
են տալիս հասնել առավելագույն արդյունքի:
Աչքի առաջ ունենալով վեպի լեզվի և
դիպաշարի հետ կապված բարդություննե
րը` ուսուցիչը պետք է քայլ առ քայլ կազմա
կերպի վեպի ուսուցումը: Ցանկալի է նախ
հանձնարարել կազմել արևմտահայերեն−
արևելահայերեն բառարան` այն հարստաց
նելով նաև դասընկերների կողմից գրված
բառերով և արտահայտություններով: Սա
կնպաստի աշակերտների բառապաշարի
հարստացմանը, աշխարհայացքի և ճանա
չողության զարգացմանը:
Ներկայացնենք տվյալ բառաշարքերը,
որոնք կազմել են սովորողները:
տյալ կո
նի ձևով փն
ջա
վոր
1. Ֆես − հա
գլխարկ
ճակ − մա
շիկ, չուստ, մի տե
սակ
2. Մու
ոտնաման
3. Ալճերիա − Ալժիր
4. Արտորանք − շտապողականություն,
փութկոտություն
5. Երկվայրկյան − վայրկյան, ակնթարթ
6. Ձգել − գցել, թողնել
7. Ակնարկ − հայացք
8. Ծրար − փաթեթ, կապոց
Վերջին երեք բառերի իմաստը բա
ցատրելիս պետք է ուշադրություն դարձ
նել այն հանգամանքին, որ միևնույն բառը
արևմտահայերենում և արևելահայերենում
արտահայտում է տարբեր իմաստներ: Աս
վածն ապացուցելու համար բնագրից բեր
վում են համապատասխան օրինակներ:
1. «Մնացածը ձգեց Աստուծոյ» (1, էջ 20):
2. «Գիրք մը առավ ու նստավ` ակնարկը
ծանոթի մը» (1, էջ 32):
3. «Փիեռ…. ծրարները իջեցուց, գլխար
կը դրավ….» (1, էջ 99):
«Նահանջ»−ի լեզուն ուսումնասիրելիս
պետք է անպայման նկատի ունենալ նաև
այն, որ վեպում հեղինակի կողմից հաճախ
են կիրառվում ֆրանսերեն բառեր և արտա
հայտություններ, նույնիսկ «Հա՛յր մեր»−ը
հնչում է ֆրանսերեն…
Ֆրանսերենի առկայությունը աննպա
տակ չէ. այն ուղղակիորեն առնչվում,
աղերսվում է վեպի գաղափարին` սփյուռ

քահայության ուծացման մասին ահազանգ
հնչեցնելուն: Եվ, ինչպես ասում է գրակա
նագետ, ուսուցիչ, մշակութային − կրթական
գործիչ Գրիգոր Շահինյանը, «Իրողությունը
այն է, որ Շահնուր` երկլեզու և երկմշակույթ
անհատ, բացառապես հայերեն կամ բա
ցառապես ֆրանսերեն չի մտածեր, այլ…
շահնուրերեն` պարագային համեմատ օգ
տագործելով հայերեն կամ ֆրանսերեն
դարձվածքներ մեկ կամ մյուս լեզվի հենքին
մեջ: Անշուշտ, հայերենը` իբրև «սիրտի լե
զու», առաջնահերթ է միշտ… » (2, էջ 88):
Վեպի ուսուցումը արդյունավետ կազմա
կերպելու համար ծրագրով նախատեսված
ժամաքանակի մեծ մասը տրամադրվում է
վեպի դիպաշարի ընկալմանը, կարդացածը
վերարտադրելուն, որից հետո խրախուսե
լի է ուսում նական բանավեճ ծավալելը:
«Ուսում նական բանավեճը մտքերի,
դրույթների, կարծիքների նպատակամետ և
որոշակիորեն կարգավորված փոխանակու
թյուն է` հանուն ճշմարտության որոնման»
(4, էջ 45): Այս մեթոդը նպատակահարմար է
կիրառել, եթե բանավեճի մասնակիցները
թեմայի վերաբերյալ համապատասխան
գիտելիք ունեն, կարդացել են բնագիրը, ու
նեն ինքնուրույն մտածողություն դրսևորելու
կարողություն, ընդդիմախոսներին համո
զելու հմտություն:
Կազմակերպվող բանավեճը վեճի չվե
րածվելու նպատակով տրվում են ուղղոր
դող հարցեր` ինչպես նախօրոք պատրաստ
ված, այնպես էլ հընթացս առաջացող:
Օրինակ` «Ինչո՞ւ էին հայ երիտասարդնե
րը հեռանում Կ. Պոլսից: Դուք նրանց փո
խարեն ինչպե՞ս կվարվեիք. ինչո՞ւ», «Ի՞նչ է
նշանակում «Պոլիս մեկնող նամակներուն
թիվը նվազեցավ…» նախադասությունը»,
«Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք Սուրենի հետևյալ
խոսքը. «Գաղափարականին տեղ դրեր
ենք կաղապարներ − Մեր բոլոր գիրքե
րը ապացույց: Պայքարին տեղ դրեր ենք
կռվազանություն − Մեր բոլոր կուսակցու
թյունները ապացույց» (1, էջ 110), «Ճի՞շտ
վարվեց Սուրենը` իր վեպը գրելով ֆրան
սերեն» և այլն:
Պետք է նշել, որ ուսում նական բանավե
ճի անցկացման ընթացքում շատ կարևոր է
ուսուցչի` սեփական տեսակետները պար
տադրելուց զերծ մնալը:
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Կարդացածը ստեղծագործաբար վե
րարտադրելու, քննարկելու, երկխոսություն
կառուցելու շնորհիվ զարգանում է աշա
կերտների բանավոր խոսքը, ինքնուրույն և
քննադատական մտածողություն ձևավորե
լը, սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես
նաև ուրիշի կարծիքը հաշվի առնելու կարո
ղությունը:
Նյութը լավագույնս ընկալելու համար
կարելի է շարունակել ուսուցումը` աշխա
տելով վեպից ընտրված հատվածների վրա:
Վեպից առանձնացրել ենք որոշ հատված
ներ, որոնց վրա կատարվել են տեքստային
աշխատանքներ: Օրինակ` ընտրվել է վեպի
գաղափարակիր հերոսի` Սուրենի մենախո
թյու
նը, ո
րը սկս
վում է «Ի՜նչ պետք, ի
՜նչ
սու
պետք սակայն ըսել այս բոլորը…» (1, էջ 132)
նախադասությամբ:
«Ձուլումի, ուծացումի վտանգը մատ
նանշող ազգային քարոզչությունն է, որ կ’ար
տահայտվի այս խոսքերուն մեջ,− ասում է
գրականագետ Գ. Շահինյանը:− Խմբագրա
կաններու մեջ տարածված, բեմերեն պատ
գամված, դպրոցներու մեջ կրկնված ծանոթ

գաղափարախոսությունը ավելի ազդու կը
դառնա պարզապես հռետորական ձևա
կերպումով ու գրական ընդհանրացումով»
(2, էջ 68):
Անչափ խոսուն այս հատվածը ուսում
նասիրող յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ
կջանա պահպանել իր լեզուն, իր խոսքը, իր
ազգային դիմագիծը և, վերջապես, իր ինք
նությունը:
Աշակերտներին հանձնարարվել է այդ
հատվածն ուսումնասիրել «Կրկնակի գրա
ռումների օրագիր» մեթոդի օգնությամբ, որը
նպաստում է տեքստի ընկալմանն ու յուրաց
մանը:
Աշխատանքը կատարելու համար տետ
րի էջը ուղղահայաց մեկ գծով բաժանվում է
կու մա
սի: Ձախ կող
մում գրանց
վում է
եր
տեքստից ընտրված հատվածը, աջ կողմում
կատարվում են համապատասխան մեկնա
բանություններ:
Ստորև ներկայացնենք տվյալ հանձնա
րարությունից մի հատված` ծաղկաքաղ ար
ված աշակերտների գրառումներից:

Հատված

Մեկնաբանություն

Ի՜նչ պետք, ի՜նչ պետք սակայն ըսել այս
բոլորը, որ արդեն իսկ այնքան անգամներ
կրկնված ըլլալու տժգունությունը ունի:

Հեղինակը վիրաբույժի նման մատը
դնում է ցավոտ կետի վրա, ցավը հասցնում
մինչև ընթերցողի սիրտը: Սակայն ահագնա
ցող վտանգի առջև զգացվում է անզորություն,
անկարություն, նույնիսկ` պարտություն:

Բայց նահանջը հոգիներու, գլխի պտույտ
տվող զառիթափին վրա սա նահանջը կը
ջնջե, կը ձուլե, կ’անհետացնե ամեն բան:

«Նահանջ» և «զառիթափ»… Ամեն
ի
նչ ճիշտ է. նա
հան
ջը մի
այն վայ
րէջք է`
գլխապտույտ առաջացնող, սարսափազդու,
կործանարար:
Այս նախադասության մեջ որպես պատ
կերավորման միջոց օգտագործված է սաստ
կացնող աստիճանավորումը` «կը ջնջե, կը
ձուլե, կ’անհետացնե…», որը առավել քան
ակնառու է դարձնում նահանջի ոչնչացնող
ազդեցությունը:

Որովհետև այն, որ պիտի գա, պիտի ըլ
լա օտար, բանիվ և գործով, կամա և ակամա,
գիտությամբ և անգիտությամբ, մեղա՜, մեղա՜
Արարատին:

Սա է այն ահազանգը, որը հնչեցնում է հե
ղինակը. ահազանգ մեր ձուլման, մեր կորստի
մասին:
Եվ ինչպե՞ս պետք է քավել մեղքերը ապա
գա սերնդի և, իհարկե, մեր սրբազան լեռան
առջև, որին նույնպես կորստյան ենք մատնել
«կամա և ակամա»…
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Վեպում հանդես եկող կերպարների
վերլուծության համար տրվում է առանձին
դասաժամ: Այդ վերլուծությունները լիար
ժեք և արդյունավետ իրականացնելու հա
մար մշակվել և կիրառվում են մեթոդական
տարբեր հնարներ և գծակարգեր: Ներկա
յացնենք դրանցից մեկը, որի օգնությամբ
կարելի է առավելագույնս հասկանալ կեր
պարների բարոյահոգեբանական զարգաց
ման ընթացքը.
Կերպարը

Կերպարը − Երբ ենք առաջին անգամ
հանդիպում − Բնութագրել մեկ նախադա
սությամբ − Ինչպես են նրան վերաբերվում
մյուս կերպարները − Զարգացման ինչպիսի
ընթացք է ունենում − Արտահայտել սեփա
կան վերաբերմունքը:
րում ե
նք մի հատ
ված` քաղ
Ստորև բե
ված աշակերտների խմբային աշխատանքի
արդյունքում ստացված գծակարգից, որը
հետագայում կարող է հանդիսանալ որպես
ուսումնական նյութ.

Սուրեն

Ե՞րբ ենք առաջին անգամ
հանդիպում նրան

Հրաչի հետ գալիս է Պետրոսին հյուր` փակ դռների
հետևից ձայն տալով. «Եվ այն ատեն Հայկական Հեղա
փոխությունը կը զարներ բոլոր գոց դռները»:

Բնութագրել մեկ նախադա
սությամբ

Մտավորական է, շատ զարգացած, լուրջ խառնված
քի տեր անձնավորություն:

Ինչպե՞ս են նրան վերաբեր
վում մյուս կերպարները

Ընկերները հարգում են նրան իր` մտավորականի
մեծ պաշարի համար, մի տեսակ ակնածանք և հիա
ցում ունեն նրա հանդեպ, խմբի «ամենեն ավելի բարձր
իմացականութեան տեր երիտասարդն է ան»:

Զարգացման ինչպիսի՞ ըն
թացք է ունենում

Ազգասեր, հայրենասեր երիտասարդ է, սակայն
ապազգային գործունեություն է ծավալում` իր վեպը
ֆրանսերեն գրելով, սուր քննադատության է ենթար
կում ժամանակի քաղաքական վերնախավին, սակայն
ինքը տարվում է միայն անգործնական և անարդյունա
վետ հռետորաբանությամբ:

Արտահայտել
վերաբերմունքը

Ունենալով մտավորական առաջնորդի խառնվածք
և հնարավորություն` իրապես ազգօգուտ գործունեու
թյուն ծավալելու փոխարեն դավաճանում է իր կոչմանը`
նահանջողների բանակում դառնալով այն անդամը, ով
ամենից ավելի է արժանի դատապարտության:

սեփական

Կերպարը

Պետրոս – Պիեր

Ե՞րբ ենք առաջին անգամ
«Մուտք» գլխում փորձում է ընդմիշտ հրաժեշտ տալ
հանդիպում նրան
Ժաննին` խոստովանելով իր սիրո մասին:
Բնութագրել
դասությամբ

մեկ

 ախան

կեղծ է, մա
քուր, փնտր
տուք
նե
րի մեջ է… Դեռ
Ան
հստակ չի որոշել իր անելիքը` վերադառնա՞լ Կ. Պոլիս,
թե՞ մնալ Փարիզում:
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Իբրև կենտրոնական դեմք` կապված է բոլորին.
Ինչ
պե՞ս
են
նրան
 երաբերվում մյուս կերպարնե Ժաննի համար նախ` սիրային հերթական արկած էր,
վ
այնուհետև` միակ հարազատը, իսկ ընկերների համար`
րը
ազգային ապրումներ ունեցող անհատ, իրենց խմբի մի
մասնիկը: Կապված է նաև իր ընտանիքի, հատկապես
մոր հետ:
Զարգացման ինչպիսի՞ ըն
Բուն նահանջողն է: Որոշակի մի ժամանակահատ
թացք է ունենում
ված Լոխումի նման տրվում է թմրամոլության և հարբե
ցողության, Հրաչի նման կապվում է օտար կնոջ հետ,
Սուրենի նման գրում է ֆրանսերեն, թեկուզ` օրագրում,
նույնիսկ մտածողությունն է դառնում ֆրանսիական.
ֆրանսերեն է աղոթում, իր «Հա՛յր մեր»−ը հայերեն չի
կարողանում հիշել…
Արտահայտել
կարծիքը

սեփական

Սերը և գաղափարախոսությունը միշտ զուգահե
ռաբար ուղեկցել են հերոսին, նույնիսկ մեղադրում է
Սուրենին` ֆրանսերեն ստեղծագործելու պատճառով,
սակայն գաղթականի իր կենցաղով վերջնականապես
նահանջում է և՛ որպես մարդ, և՛ որպես հայ:

Այսպիսով` կերպարների նմանօրինակ
մանրամասն վերլուծությունը հնարավորու
թյուն է ընձեռում մեկ անգամ ևս ուշադրու
թյամբ հետևելու դեպքերի զարգացման
ընթացքին և ամբողջ խորությամբ ընկալե
լու դիպաշարը: Իսկ իր ասելիքը հեղինակը
մատուցում է յուրօրինակ միջոցներով. վեպն
ամբողջությամբ կազմված է միմյանց սերտո
րեն կապված երկու տարրերից` գաղափա
րախոսությունից և սիրավեպից: Ընթերցո
ղը, առանց զգալու սրանցից մեկի անցումը
մյուսին, լիարժեք պատկերացում է կազմում
վեպի գաղափարի վերաբերյալ, և վեպի
հյուսվածքում քայլ առ քայլ հստակվում է հե
ղինակի մերժողական−քննադատական վե
րաբերմունքը այն ցավալի իրողության հան
դեպ, որը կոչվում է սպիտակ ջարդ:
Նյութի յուրացումից հետո աշակերտնե
րի հետ կատարել ենք ստորև ներկայացվող
ամփոփումը:
Պոլսում ծնված և քսան տարեկանից
Ֆրանսիայում ապրած Շահան Շահնուրը
քսաներորդ դարի արևմտահայ գրականու
թյան ակնառու և ինքնատիպ դեմքերից է:
Նրա կյան
քը և գրա
կան վաս
տա
կը մեր
իրականության մեջ կարևորագույն նշանա
կություն ունեն: Պատահական չէ, որ Շահ
նուրն իր գեղարվեստական էջերն ընդհան
րացրել է «Պատկերազարդ պատմություն
հայոց» խորագրի ներքո: Դրանք թե՛ պոլսա
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հայ կյանքը, թե՛ գաղթական հայի կենցաղը,
թե՛ գաղթականներին ապաստան դարձած
երկրի միջավայրը ներկայացնող մի ամբող
ջական պատկեր են: Շահնուրի ստեղծա
գործությունը դարձել է հայկական գաղթի
գեղարվեստական վկայությունը, հատկա
պես Ֆրանսիայում ապրող հայության` քսա
ներորդ դարի սկզբի կյանքի իրական մի
ներկայացումը: Նրա կենտրոնական նյութը
մարդն է, հայ մարդը, այսինքն` նաև ինքը`
գաղթի և օտարության ճանապարհների
վրա:
Ինչպես ժամանակագրական առումով,
այնպես էլ նորարարությամբ, իր մեծարժեք
ստեղծագործությունների կարևորությամբ և
ներգործած ազդեցությամբ Շահնուրը գլխա
վորում է աքսորի գրականության ներկա
յացուցիչների հաստատուն, երախտաշատ
շարքը: Հայապահպանության, ինչպես նաև
ազգային մտածողության գործում Շահան
Շահնուրի դերն ու նշանակությունը անհեր
քելիորեն մեծ է և նշանակալից:
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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 ԼԻԱՆԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ

LABVIEW ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ժամանակակից աշխարհում օրավուր
աճում են տեղեկատվական−հաղորդակ
ցական տեխնոլոգիաների դերն ու նշա
նակությունը: Այս համատեքստում այսօր
անհնար է պատկերացնել ժամանակակից
ֆիզիկայի դասը առանց ՏՀՏ և համապա
տասխան ծրագրային միջոցների: Ֆիզիկա
կան երևույթների մոդելավորման, դրանց
գործառույթների առավել մանրամասն դի
տարկման լավագույն ծրագրային միջա
վայր է LabVIEW−ն:
LabVIEW գրաֆիկական ծրագրավորման
միջավայրն առաջատար դիրք է զբաղեց
նում չափումների ավտոմատացման, կառա
վարման և մոդելավորման ապարատային
և ծրագրային միջոցների մշակման և ար
տադրման բնագավառում:
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench) լե
զուն մշակ
ված է
«National Instruments» ընկերության կող
մից: LabVIEW ծրագրային միջավայրի օգ
նությամբ իրականացվում են համակարգչին
կցվող տարբեր ինտերֆեյսերով սարքավո
րումներ, գեներացման (ուժեղացման) սար
քեր, տվիչներ, տարբեր ֆիզիկական գոր
ծընթացների վերակրկնիչներ, կատարվում
են իրական էլեկտրական ազդանշանների
մշակումներ և այլն: LabVIEW−ն հնարավո
րություն է տալիս ստեղծելու վիրտուալ (տե
սանելի, դիտելի) սարքեր և չափիչ գործիք
ներ [3]:
LabVIEW լեզուն նման չէ մյուս ծրագրային
լեզուներին. դրա միջոցով ստեղծվում է ոչ թե
սովորականի նման իրականացվող ծրագիր,
այլ ինչ−որ վիրտուալ գործիք, որը նախա
տեսվում է ոչ միայն այս կամ այն գործըն
թացը մոդելավորելու, այլև իրական սար
քավորումներն ու ֆիզիկական օբյեկտները
ղեկավարելու և հետազոտելու համար [1]:
LabVIEW միջավայրում վիրտուալ սար
քերի ստեղծման ընթացքում հնարավոր է
ստուգել սարքերի սխեմայի ծրագրային,
լեզվական սխալները: Սխալն ի հայտ է գա
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լիս անմիջապես, որը հնարավորություն է
տալիս դրանց չկուտակվելուն մինչև խնդրի
ավարտը: Այն կարելի է անմիջապես ուղղել:
LabVIEW միջավայրի գործիքային դաշտն
այնքան ընդարձակ է, որ անգամ փորձառու
օգտագործողների համար առկա են չբա
ցահայտված հնարավորություններ, սակայն
այս դեպքում էլ կարելի է արագ կողմնորոշ
վել և ստեղծել նորը:
LabVIEW լեզվով ստեղծված ծրագրերն
անվանում են վիրտուալ (տեսանելի) գոր
ծիքներ: Այս դեպքում խոսքն իրական սար
քի նմանակման, մոդելավորման մասին է:
LabVIEW միջավայրում կան ղեկավարող
ենթածրագրեր, որոնք հնարավորություն են
տալիս գեներացնելու և չափելու իրական
ֆիզիկական ազդանշաններ: Ըստ էության,
համակարգիչը դառնում է գեներատոր–չա
փիչ համակարգ [2]:
LabVIEW միջավայրի յուրաքանչյուր թո
ղարկման ժամանակ օգտագործողի առջև
հայտնվում է երկխոսության գրադրվագը
(նկ. 1), որն առաջարկում է համակարգչի
մկնիկի ձախ ստեղնի սեղմումով ընտրել հե
տագա գործողությունները:
Այդ պատուհանի օգնությամբ առաջարկ
վում է կա՛մ ստեղծել նոր սարք (New VI), կա՛մ
բացել ուրիշի կողմից ինչ−որ անունով գրված
ֆայլ (Open VI), կա՛մ դուրս գալ ծրագրից
(Exit), եթե օգտագործողը որոշում է ավար
տել աշխատանքը:
Search Examples−ի կամ LabVIEW
Tutorial−ի ընտրությունը կատարվում է
(Help)–ի օգնությամբ` ընտրելով համապա
տասխան գրառությունները:
DAQ Solutions–ի ընտրությունը հնարա
վորություն է ընձեռում աշխատելու ստեղծ
ված վահանակների հետ` տեղեկատվության
ընդունման և մշակման համար:
Երբ բացակայում են այդպիսի վահա
նակները, LabVIEW միջավայր օգտագոր
ծողն ընտրում է համապատասխան ուրվա
գիծ:
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Նկ. 1. LabVIEW–ի մուտքային երկխոսության
պատուհանը

Թվարկենք այն հիմնական հասկացու
թյունները, որոնք գործածվում են LabVIEW
ծրագրային միջավայրում աշխատելիս.
• Դիմային վահանակ (Front panel)
և բլոկ−դիագրամ (Block−Diagram) կամ
ֆունկցիոնալ վահանակ,
• Գործիքների հավաքածու (Tools pal
ette),
• Վերին մենյու,
• Համատեքստային մենյու (Shortcut
menu),
• Գործիքների հավաքածու (Controls
palette) դիմային վահանակի վրա,
• Ֆունկցիաների հավաքածու (Function
palette) բլոկ−դիագրամի վրա:
Դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացում
հաճախ հարկ է լինում անդրադառնալ ջեր
մաստիճանի չափման մի համակարգից
մյուսին անցնելու նրբություններին: Այս
գործընթացն առավել դիդակտիկ դարձ
նելու համար մեզ օգնության է հասնում
LabVIEW−ի գործիքակազմը:
«OC−ի կերպափոխումը OF−ի» վիրտուալ
սարքի ստեղծումը
Վ
 իտուալ (ВП) սարքը համարվում է ծրա
գիր՝ գրված LabVIEW միջավայրում: ВП–ն
բաղկացած է չորս հիմնական բաղադրիչնե
րից՝ արտաքին պանելից, բլոկ−դիագրամից,
իկոնկայից և միացնող պանելից:
Արտաքին պանելը ВП օգտագործողի
ինտերֆեյսն է: Նա ստեղծվում է՝ օգտագոր
ծելով «Բաղադրամասերը»՝ (Controls) գու
նակազմությունը (պալիտրա): Այդ բաղադ
րամասերը կարող են լինել կա՛մ տվյալների
ներմուծման կառավարման էլեմենտներ,
կա՛մ էլ տվյալների ներմուծման միջոցներ՝
«Արտացոլման» էլեմենտներ: Կառավար
ման էլեմենտներ են համարվում՝ սեղմելու կո

ճակը, փոխարկիչ (переключатель), սողուն
(ползунок) և այլ ներմուծման էլեմենտներ:
Արտացոլման էլեմենտները գրաֆիկներ են,
թվային ցուցանակներ, լույսային դիոդներ և
այլն: Տվյալները, որոնք ցուցադրվում են ար
տաքին պանելների վրա−ВП, հաղորդվում
են բլոկ−դիագրամայի վրա, որտեղ ВП−ն
կատարում է անհրաժեշտ օպերացիաներ:
Հաշվարկների արդյունքները փոխանցվում
են ВП−ի արտաքին պանելի տեղեկատվու
թյան արտացոլման էլեմենտներին:
Ստորև բերվում են ВП ստեղծելու գործո
ղությունների հերթականությունը, որը կկեր
պափոխի Ցելսիուսի` OC−ի ջերմաստիճանից
Ֆարենգեյթի OF−ի ջերմաստիճանի:
Արտաքին պանել՝
1. Պետք է վերցնել գլխավոր File «New»
VI մենյուից արժեք, որպեսզի բացվի նոր ար
տաքին պանել:

2. (Լրացուցիչ) Ընտրել «Window» Tile
and Right–ից արժեք և ցուցադրել էկրանին
մյուս արտաքին պանելի և բլոկ−դիագրամի
մոտ:
3. Ստեղծել կառավարման էլեմենտ:
Դրա օգնությամբ արտաքին պանելին կցու
ցադրվի OC ջերմաստիճանը:
ենք
կառավարման
a. Ընտրում
թվային էլեմենտ թվային էլեմենտներ մա
սում: Որպեսզի պալիտրայի էկրանի վրա
ցուցադրվի որևէ ցուցում, անհրաժեշտ է
սեղմել մկնիկի աջ սեղմակին:
b. Տեղադրել կառավարման թվային էլե
մենտը արտաքին պանելի վրա:
c.	Կառավարման էլեմենտի վրա տպել «Г
рад C» և մկնիկով արտաքին պանելի ազատ
տարածությունում կատարել նշում կամ սեղ
մել Enter կոճակը, որը ցուցադրված է ձա
խից: Եթե էլեմենտ ստեղծելուց անմիջապես
հետո անուն չտրվի, ապա LabVIEW−ն ինքը
անուն կտա: Սեփական նշումը ցանկացած
պահի մատչելի է խմբագրելու համար. դա
կատարվում է ВВОД ТЕКСТА, որը ցուցադր
ված է ձախից:
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4. Պետք է ստեղծել տվյալների արտա
ցոլման թվային էլեմենտ: Նա կօգտագործվի
արտացոլելու ջերմաստիճանը OF−ով:
а. Ընտրե՛ք թվային արտացոլման Էլե
մենտ պալիտրայի վրա Control Numeric
մասում:
տվյալների
արտացոլ
б. Տեղադրել
ման էլեմենտը արտաքին պանելի վրա:
c. Կառավարման էլեմենտի սեփական
դաշտում գրանցե՛ք «Град F» և մկնիկով ար
տաքին պանելի ազատ տարածությունում
սեղմե՛ք Enter:
Բլոկ−դիագրամ LabVIEW−ն ստեղ
ծում է տվյալների տերմինալներ, որոնք
համապատասխանում են կառավարման և
արտապատկերման էլեմենտներին: Տվյալ
ների տերմինալները համապատասխան էլե
մենտների տիպերն են: Օրինակ՝ DBL տեր
մինալի տվյալները, որոնք բերվում են ձախ
կողմում, սահուն ստորակետով կրկնակի
ճշտության թվային տվյալների տիպ են:
Բլոկ−դիագրամ
5. Անցե՛ք բլոկ−դիագրամին՝ ընդունելով
գլխավոր մենյու Windows Show Diagram−ի
կետերը:

6. Ընտրե՛ք Multiply (Բազմապատկում)
ֆունկցիան Functions Numeric (Թվաբանա
կան ֆունկցիա) բաժնի Ֆունկցիա պալիտ
րայից: Դա տեղադրե՛ք բլոկ−դիագրամի մեջ:
7. Ընտրե՛ք Add (Գումարում) ֆունկցիան
Functions Numeric (Թվաբանական ֆունկ
ցիա) բաժնի Ֆունկցիա պալիտրայից: Տե
ղադրե՛ք բլոկ−դիագրամի մեջ:
8. Ընտրե՛ք թվային հաստատուն Func
tions Numeric (Թվաբանական ֆունկցիա)
բաժնի Ֆունկցիա պալիտրայից: Տեղադրե՛ք
երկու թվային հաստատուններ բլոկ−դի
ագրամի մեջ: Բլոկ−դիագրամում թվային
հաստատունների տեղադրումից հետո նրա
արժեքների մուտքից հետո մուտքային դաշ
տը լուսավորվում է և խմբագրելու համար
պատրաստ է:
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• Մեկ հաստատուն թվին տվեք 1.8 ար
ժեքը, իսկ մյուսին՝ 32.0:
• Եթե հաստատուն արժեքը անմիջապես
չի ներմուծվել բլոկ−դիագրամի մեջ, պետք է
օգտագործել ВВОД ТЕКСТА գործիքը:
9.	Միացրե՛ք բլոկ−դիագրամի օբյեկտնե
րը СОЕД
 ИНЕНИЕ գործիքի օգնությամբ, ինչ
պես ցուցադրված է ձախից:
10.	Փոխանցե՛ք երեսային վահանակին՝
ընտրելով գլխավոր մենյուի մեջ Windows
Show Panel կետը:
11.	Պահպանե՛ք ВП−ն, այն կօտագործվի
ավելի ուշ:
а. Ընտրե՛ք գլխավոր մենյու Fil”Save կե
տը:
b. Ցուցադրե՛ք С քարտացուցակը (կա
տալոգ): Մուտքագրե՛ք LabVIEW−ի մեջ:
с. Երկխոսության պատուհանում մուտ
քագրե՛ք C−ի կերպափոխումը F−ի (Սկիզբ),
vi:
d. Սեղմե՛ք Save կոճակը:
ВП−ի թողարկումը
Մուտքագրե՛ք թիվը կառավար
12.
ման էլեմենտի մեջ և թողարկե՛ք ВП−ն:
a. Որպեսզի թիվը մուտքագրվի կառա
վարման էլեմենտի մեջ, պետք է օգտագործել
УПРАВЛЕНИЕ գործիքը, որը ցուցադրված է
ձախից կամ ВВОД ТЕКСТА գործիքը:
b.	Սեղմե՛ք Run գործիքը, որը ցու
ցադրված է ձախից, որպեսզի թողարկվի
ВП:
c.	Մուտքագրե՛ք ջերմաստիճանի մի քա
նի արժեքներ և թողարկե՛ք ВП:
13.	Ծածկե՛ք ВП−ն՝ ընտրելով գլխավոր
File” Close−ի կետը:
Այժմ ստեղծենք իկոնկա և կարգավորել
միացնող պանելը ВП–ն օգտագործելու հա
մար որպես ВП−ի ենթածրագիր
Արտաքինին պանել
1. Ընտրե՛ք գլխավոր մենյու File”Open−ի
կետը (պունկտ) և ցուցադրե՛ք C թղթապա
նակը: Մուտքագրե՛ք LabVIEW−ում և ընտրե՛ք
C−ի կերպափոխումը F−ի (սկիզբ). vi ֆայլը:
Եթե փակված են բոլոր ВП ծրագրերը, սեղ
մե՛ք OPEN VI (Բացել ВП) LabVIEW−երկխո
սության պատուհանում:
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Երեսային պանելի վրա կերևա հետևյալ պանելը

Իկոնկա−ն և միացնող պանելը
2. Մկնիկի աջ կոճակով շրխկացնել ВП
իկոնկային և կոնտեքստային մենյույում ընտ
րել Edit Icon կետը (Իկոնկայի խմբագրում):
Կերևա Icon Editor իկոնկայի խմբագրի երկ
խոսության պատուհանը:
3. Մկնիկի աջ կոճակով կրկնակի
շրխկացրե՛ք ВЫБОР գործիքին (ցուցադր
ված է աջից):
4.	Սեղմելով «Delete» կոճակը՝ ջնջել
իկոնկայի խմբագրման տիրույթը:
5. Կրկնակի շրխկացրե՛ք ПРЯМОУГОЛЬ
НИК գործիքին (ցուցադրված է ձախից),
որպեսզի ցուցադրվի ընտրված գույնի
խմբագրման տիրույթի սահմանը:
6. Ստեղծել հետևյալ իկոնկան՝

a.	Ներմուծել ВВОД ТЕКСА գործիքի
տեքստը, որը ցուցադրված է ձախից:
b. Տպագրե՛ք “C” և “F”:
c. Որպեսզի ընտրվի տառերի չափը,
կրկնակի շրխկացրե՛ք մկնիկի ձախ կոճակը
ВВОД ТЕКСА գործիքի օգնությամբ:
d. Որպեսզի նկարել սլաք, օգտվե՛ք КА
РАНДАШ գործիքից:
Այսպիսով՝ LABVIEW−ի գործիքային մի
ջոցները հնարավորություն են տալիս մո
դելավորելու ողջ գործընթացը, ինչն ապա
հովում է դասընթացի դիդակտիկան և
դարձնում անցումները առավել հետաքրքիր:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Блюм П. LabVIEW: стиль программирования, Пер. с англ. под ред. Михеев
 а П., М., ДМК Пресс,
2008, 400 с.
Бутырин, П. А., Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные изме
рения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 [Электронный ресурс] / П. А. Бутырин, Т. А.
Васьковская, В. В. Каратаев; Под. ред. П. А. Бутырина, М., ДМК Пресс, 2009, 265 с.
С
 уранов А. Я., LabVIEW 8.20, Справочник по функциям, М., ДМК Пресс, 2007, 536 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LABVIEW В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬ
НОЙ ФИЗИКИ
Л. МКРТЧЯН
В статье обсуждается использование программного пакета LABVIEW в обучении школь
ной физики. Представлен конкретный пример, демонстрирующий преимущество новых ин
формационных и коммуникационных технологий в обучении физическим явлениям, в ре
зультате которых урок становится более интересным и дидактичным.

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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ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՆՈՐ ՍՈՑԻԱԼ−ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ
Ժամանակակից աշխարհում իրակա
նացող քաղաքական, տնտեսական, սոցի
ալ−մշակութային փոփոխությունները նոր
պահանջներ են առաջադրում հանրակրթու
թյանը, որի կարևոր խնդիրներից է դառ
նում ոչ միայն գիտելիքների փոխանցումը,
այլև կյանքի արագ փոփոխվող պայմաննե
րին աշակերտների հարմարման և դպրո
ցի կրթական միջավայր արդյունավետ ին
տեգրման ապահովումը:
ոլորտից
հան
Նախադպրոցական
րակրթության անցումն ուղեկցվում է ու
սոցիալ−մշակութային,
սումնական,
բարոյահոգեբանական բնույթի մի շարք փո
փոխություններով: Խաղերը, հասակակից
ների, ընկերների, դաստիարակների՝ հա
րազատ դարձած միջավայրից սոցիալական
ջա
վայր ան
ցման հետ կապ
ված հո
նոր մի
գեբանական բարդույթները, այդ միջավայ
րում ինքնահաստատման և ինքնիրացման
ձգտումը մեծ լարվածություն են առաջաց
նում կրստեր դպրոցականի մեջ: Ուսումնա
ռության առաջին շրջանում նա պետք է ոչ
միայն ընտելանա սոցիալական նոր միջա
վայրին, այլև հաղթահարի ուսումնական
գործընթացում առկա մի շարք դժվարու
թյուններ` կապված ուսուցման կազմակերպ
ման դպրոցական ձևերի, վերահսկողության
ձևերի ու մեթոդների, տեղեկատվության
յուրացման, աշխատանքի պլանավորման և
իրականացման հետ: Առաջին դասարանի
աշակերտը հայտնվում է իր համար միան
գամայն նոր սոցիալ−մշակութային միջա
վայրում, որում նա պետք է յուրացնի վարքի
համապատասխան նորմեր, ձևավորի իր սո
ցիալական կարգավիճակը, հաստատի մի
ջանձնային հարաբերություններ, ընտելանա
ներդպրոցական միջավայրին:
Կենսագործունեության նոր միջավայր
ինտեգրման և այդ համատեքստում սոցիալ−
մշակութային նոր պայմաններին կրտսեր
դպրոցականի հարմարման գործընթացի
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ուսումնասիրմանը փիլիսոփայական, սոցի
ոլոգիական, հոգեբանական, մանկավար
ժական նշանակալի հետազոտություններ
են նվիրվել: Այնուհանդերձ, չնայած հետա
զոտության հիմնախնդրի վերաբերյալ գի
տահետազոտական նշանակալի արդյունք
ներին և առանձին տեսանկյունների խոր
լուսաբանմանը, խորությամբ ուսումնասիր
ված չեն ուսումնառության առաջին շրջա
նում դպրոցի կրթական միջավայր կրտսեր
դպրոցականի ինտեգրման, այդ միջավայ
րում սոցիալ−հոգեբանական և ուսումնա
կան հարմարման գործընթացի մեթոդաբա
նական հիմքերը, շարունակական և սահուն
անցման հոգեբանամանկավարժական և
կազմակերպամեթոդական պայմանները:
«Ինտեգրում» եզրույթն առաջացել է լա
նե
րեն «integracio» բա
ռից, որը թարգ
տի
է
մանաբար
նշանակում
միավորում:
Յուրաքանչյուր անձ համարվում է որևէ
հասարակությանը լիովին կամ մասամբ ին
տեգրված, եթե նա գործում է ըստ այդ հա
սարակության կողմից ընդունված նորմերի
և արժեքների:
Փիլիսոփայության տեսանկյունից «ին
տեգրում» հասկացությունը մեկնաբանվում է
որպես մակրոհամակարգերի (հասարակու
թյուն, մշակույթ և այլն) որակական հատկա
նիշ1: Դրանք դիտարկվում են որպես օրգա
նական միավորներ, որոնք բնութագրվում
են իրենց բաղկացուցիչ տարրերի ներքին
համաձայնեցվածությամբ, բնական ներքին
հավասարակշռությամբ` ունենալով ընդհա
նուր սկզբունքներ, հատուկ «ազգային գա
ղափարներ» կամ կոլեկտիվ ոգի2:
Առաջնային ինտեգրատիվ խնդիրն 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 անհատների կոորդինացման մեջ է, չնայած որպես ինտեգրման սուբյեկտ կարելի է
դիտարկել նաև կոլեկտիվները: Ինտեգրատիվ գործառույթն այստեղ վերագրվում է բացա
ռապես սոցիալական համակարգին1:
Ուսումնառության առաջին շրջանում դպրոցական կրթական միջավայր կրստեր դպրո
ցականների ինտեգրմանն ուղղված մանկավարժական աշխատանքների շրջանակներում
առաջադրվել են նպատակահարմար մեթոդներ, միջոցներ և ձևեր, որոնց նպատակն է `
կրստեր դպրոցականների մեջ ձևավորել ուսումնական կայուն դրդապատճառներ,
ü
հաղորդակցական կարողություններ, ինքնուրույն աշխատանքի հմտություններ,
նպաստել դպրոցում ուսումնառության ձևերի ու մեթոդների վերաբերյալ պատկե
ü
րացումների ձևավորմանը, կոլեկտիվի նպատակների շուրջ համախմբմանը,
ü	տարաբնույթ ձևերի, մեթոդների ու միջոցների կիրառմամբ զարգացնել ինքնակազ
մակերպման, ինքնակառավարման, համագործակցային կարողություններ, միջանձնային
հաղորդակցման հմտություններ,
նպաստել դպրոցի կրթական միջավայր սովորողների ինտեգրմանը:
ü
Ուսումնառության առաջին շրջանում, ինչպես ցույց են տալիս բազմաթիվ հետազոտու
թյունների տվյալները, կրստեր դպրոցականների 33%−ը տիրապետում է հաղորդակցա
կան, համագործակցային կարողությունների և ինքնակառավարման ցածր մակարդակի:
Հուզական լարվածությունը հարուցում է մի շարք դժվարություններ2:
Այժմ ներկայացնենք մեր կողմից իրականացված հարցումներից առավել հետաքրք
րական պատասխանները, որոնք իրականացվել են տարբեր դպրոցների մասնագետնե
րի շրջանում՝ պարզելու կրտսեր դպրոցականների՝ դպրոցական միջավայրին հարմարվելու
դժվարությունները ու դրանց հաղթահարման ուղիները:
Հ
 արց. Ինչիպիսի՞ն է Ձեր աշակերտների վերաբերմունքը դպրոցական կյանքի, առար
կաների նկատմամբ:

Հարցման մասնակից դասվարների 17,8%−ը դժվարացավ պատասխանել այն հարցին,
թե արդյոք իրենց սաները հարմարվել են դպրոցական նոր կյանքին: Նրանք նշում էին, որ
այդ ամենի համար պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարվեն բազմամասնա
գիտական թիմերի կողմից: 48,9%−ը փաստում է, որ իրենց աշակերտները չեն հարմար
վում դպրոցական կյանքի ռիթմին, կանոնակարգված դասաժամերին, նրանք ունենում են
հարմարման մեծ դժվարություններ, հաճախ են լացում, ուզում վերադառնալ իրենց տուն
կամ մանկապարտեզ և այլն: Կարծում ենք, որ բնական է, քանզի երեխաները մանկական
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:
1
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խաղերից միանգամից անցում են կատա
րում կանոնակարգված հստակ սահմանված
գրաֆիկի, որին հարմարվելու համար իրեն
ցից ջանք ու ժամանակ է հարկավոր: Ուսու
ցիչների 24.7%−ը գնահատում է աշակերտ
ների հարմարվողականությունը բավարար,
սակայն դեռևս առկա էին հարմարվելու
որոշ դժվարություններ տարբեր իրավիճակ
ներում: Հետաքրքիր ցուցանիշ է 8.6%−ի
պատասխանները, ովքեր լիովին համոզ

ված էին, որ իրենց դասարաններում կրտսեր
դպրոցականները գրեթե պատրաստ են
դպրոցական կյանքին: Այս ցուցանիշում
հայտնվել էին այն երեխաները, ովքեր փոքր
տարիքից հաճախել էին մանկապարտեզներ
և զարգացման կենտրոններ:
 արց. Դպրոցի կրթական միջավայր
Հ
ինտեգրման գործընթացում երեխաների
հետ աշխատանքի ո՞ր ձևերը, միջոցներն
եք համարում առավել արդյունավետ:

Հարցման
մասնակիցների
22.6%−ը
գտնում էր, որ կրտսեր դպրոցականներին
նոր միջավայրին ինտեգրելու արդյունա
վետ եղանակ է երեխաների հետ դերային
խաղերի անցկացումը, որոնք կմոդելավոր
վեն իրական կյանքից և երեխաներին կօգ
նեն առավել արագ հարմարվելուն: 42.8%−ը
նում է, որ պետք է երե
խա
նե
րի հետ
գտ
իրականացնել անհատական սոցիալ−հո
գեբանական և սոցիալ−մանկավարժական
նինգ
ներ, զրույց
ներ, ցույց տալ ման
թրեյ
կավարժական աջակցություն, դուրս բերել
ապահարմարման պատճառներ և մշակել
դրանց ուղիների լուծման պլան: 29.4%−ը
գտնում է, որ երեխաներն առավել արդյու
նավետ կհարմարվեն նոր միջավայրին
խմբային աշխատանքների միջոցով: Սա
նրանք բացատրում են նրանով, որ մարդը
սոցիալական էակ է, և սոցիալականացումն
արդյունավետ է իրականանում իր տեսակի
ալում, ինչ
պես նաև առա
վել լավ հար
արե
մարվող երեխաները կարող են օգնել մյուս
ներին: 5.2%−ը դժվարացավ պատասխանել՝
նշելով, որ հարցին այդքան էլ խորամուխ չեն

եղել:
Ստացված տվյալները վկայում են, որ ու
սումնառության առաջին շրջանում կրտսեր
դպրոցականի` դպրոցական կրթական մի
ջավայր ինտեգրման հիմնախնդիրն արդի
ական է, և առկա է այդ գործընթացում աշա
կերտների մանկավարժական աջակցություն
ցուցաբերելու խոր անհրաժեշտություն, որը
պետք է իրականացնել մանկավարժական
նպատակաուղղված պայմանների ապահով
մամբ:
Առաջին դասարանում կարևոր առաքե
լություն ունի դասվարը, ում գործունեությու
նը հիմնականում ուղղված է խմբի` որպես
կոլեկտիվի ձևավորմանը: Հմուտ դասվարը
պետք է կարողանա կիրառել այնպիսի մո
տեցումներ, որոնք ապահովում են խմբի
ներքին կառուցվածքի ամրապնդումը, յու
րաքանչյուր աշակերտի` որպես կոլեկտիվի
անդամի ուսումնասիրումը: Դասվարը ոչ
միայն անհրաժեշտ օգնություն է ցուցաբե
րում սոցիալ−մշակութային նոր միջավայ
րում հարմարվելու համար, այլև ձգտում է,
որ աշակերտներն ինտեգրվեն դպրոցական
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հանրություն:
Դասվարի գործունեության արդյունա
վետությունը պայմանավորված է այդ գոր
ծընթացի շարունակական մոնիթորինգի և
արդյունավետ ձևերի ու միջոցների կիրառ
մամբ: Մենք համոզված ենք, որ դասվարի
առաջնային դերը անհրաժեշտություն է ու
սումնառության առաջին շրջանում կրթա
կան միջավայր աշակերտների ինտեգրման
գործընթացի արդյունավետ իրականացման
համար: Աշակերտներն այս տարիքում ինք

նակառավարման ցածր կարողություններ
ունեն, և նրանք մանկավարժական աջակ
ցության կարիք ունեն: Դասվարը պետք է
հիմնվի հետևյալ սկզբունքների վրա`
աշակերտի անձի նկատմամբ հարգանք,
դրական վերաբերմունք, նրա անհատա
առանձնահատկու
կան−հոգեբանական
թյունների ուսումնասիրում և հաշվառում,
հաղորդակցման մթնոլորտի ձևավորում,
հանդուրժողականու
մարդասիրություն,
թյուն և այլն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Խ
 աչատրյան Ս., Կրթության փիլիսոփայություն, ձեռնարկ ուսանողների համար, Եր., Լինգվա,
2009, 132 էջ:
Նալչաջյան Ա. Ա., Անձ. խմբային սոցիալականացում և հոգեբանական ադապտացիա, Եր., ՀՍՍՀ
ԳԱ հրատ., 1985, 265 էջ:
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с.
Пакулина С. А., Проблема адаптации и успешность обучения в пед. ВУЗе // Методика вузовского
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ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НОВОЙ
СОЦИА ЛЬНО−ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Г. СИМОНЯН
В статье рассматриваются педагогические условия адаптации младших школьников в
новой социально−образовательной среде. Обоснованно, что деятельность и отношения учи
теля играют решающую роль в адаптации младших школьников. Представлена также не
которые формы работы учителя, которые способствуют адаптации младших школьников.

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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ԼԻԴԱ ՄԻՐԱՋԱՆՅԱՆ

ՊԱՏՄԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՎԱԼՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ
Մ
 այրենիի տարրական դասընթացի հիմ
նական նպատակներից մեկը գրական կեն
դանի լեզվի ուսուցումն է, աշակերտների խոս
քի մշակույթի զարգացումը և ձևավորումը։
նի է, որ լեզ
վի մեջ և լեզ
վի մի
ջո
Հայտ
ցով է երեխան շրջապատող բնության ու
հասարակության մասին ստանում այն տե
ղեկություններն ու գիտելիքները, որոնք ան
հրաժեշտ են նրան հասարակության մեջ
ապրելու, աշխատելու, արարելու համար։
Պատահական չէ, որ մայրենիի տարրա
կան դասընթացի ծրագրում հատուկ տեղ է
տրված սովորողների կապակցված խոսքի
զարգացմանը, որը խոսքի ձևավորման ուղ
ղությամբ տարվող աշխատանքների վերջ
նական նպատակն է։
Տարրական դասարանների աշակերտ
ների բանավոր խոսքի զարգացման գոր
ծում բացառիկ դեր ունի ուսուցչի խոսքը.
սովորաբար ինչպես ուսուցիչն է խոսում,
պես էլ նրա աշա
կերտ
ներն են ձգ
տում
այն
խոսել` ընդօրինակելով նրա բառերը, նա
խադասություններ կազմելու ձևերը, արտա
հայտությունները, լեզվական−լեզվաարտա
հայտչական միջոցները և նույնիսկ խոսելու
տոնը, դիմախաղն ու ժեստերը։ Աշակերտ
ների բանավոր խոսքի զարգացման գործում
ուսուցչի խոսքն ուղղորդող նշանակություն
ունի, նա հանդես է գալիս որպես կենդանի,
աշակերտի հոգուն հաղորդակցվող, նրա հե
տաքրքրություններին ու որոնումներին բա
վարարություն տվող անձնավորություն։
Կապակցված խոսք կառուցելու և պատ
մելու կարողությունների ձևավորումը առա
ջին դասարանից սկսած թե՛ բանավոր, թե՛
գրավոր աշխատանքներում առանձնահա
տուկ տեղ ու արժեք է ստանում։
Խոսքի, ինչպես նաև պատմելու կա
րողության զարգացման համար կրտսեր
դպրոցական տարիքը անփոխարինելի մի
ժամանակաշրջան է, քանի որ այս տարի
խան, եր
բեմն իր հա
մար ան
նկա
քում երե
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տելի կերպով, հազարավոր նոր բառեր, նոր
արտահայտություններ ու դարձվածքներ է
սովորում, տարերայնորեն ընկալում լեզվի
այն հիմնական ատաղձն ու յուրահատկու
թյունները, որոնք հաճախ շատ մեծ ջանքե
րի գնով է հաջողվում չափահաս մարդկանց
[2, էջ 403−404]։
Սովորողների պատմելու կարողությունը
ձևավորվում է քայլ առ քայլ՝ յուրաքանչյուր
քայլում ձեռքբերածի վրա ավելացնելով նոր
ունակություններ։ Ներկայացնենք խոսքի
զարգացման գործընթացի քայլերը.


Ինչպես նշեցինք, ուսումնական գոր
ծունեության վաղ շրջանում աշակերտնե
րի խոսքի զարգացման ուղղությամբ աշ
խատանքները հիմնականում ընթանում են
նկարի շուրջ պատմություն հյուսելով. բառա
պաշարի հարստացմանը և բանավոր խոսքի
զարգացմանը մեծապես նպաստում է նկար
ների բովանդակության վերարտադրումը։
Նկարները, մանավանդ երբ դրանք գունա
վո
րու
թյուն են թող
նում
վոր են, վառ տպա
երեխաների վրա, զուգորդումների ճանա
պարհով հուշում−թելադրում են այն բառերն
ու արտահայտությունները, որոնցով նրանք
պետք է արտահայտեն նկարում պատկեր
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ված առարկաներն ու գործողությունները։
Այս առումով, առաջին դասարանից սկսած՝
մայրենիի դասերին մեծ տեղ է տրվում նկար
ների շուրջ աշխատանքներին։ Բացի խոսքի
զարգացման խնդիրներից, նկարների շուրջ
աշխատանքը նաև նպաստում է աշակերտ
ների տարածական ըմբռնումների, պատկե
րացումների զարգացմանը։
Երբ աշակերտները նկարների շուրջ
տարվող բազմաթիվ վարժությունների մի
ջոցով կսովորեն նկարներն «ընթերցել»,
դրանց բովանդակությունը պարզ, կապակց
ված ու արտահայտիչ վերարտադրել, կա
րելի է անցնել առաջադրված նկարին նա
խորդող կամ հաջորդող գործողությունների
կռահման վարժություններին, որոնք մեծա
պես նպաստում են երեխաների ստեղծա
գործական կարողությունների ու երևակա
յության զարգացմանը։
Կրտսեր դպրոցականների բառապա
շարի հարստացման, խոսքի զարգացման
նպատակով մեր աշխատանքում գործածում
ենք հատուկ թեմատիկ նկարներ։ Աշակերտ
ներին հանձնարարում ենք պատմել այդ
նկարների բովանդակությունը, ընդ որում՝ ոչ
միայն վերարտադրել, այլև պատմել ստեղ
ծագործաբար՝ գործածելով ինչպես ծանոթ,
այնպես էլ նոր բառեր, որոնք հաճախ տրվում
են նկարին կից մեթոդական կառույցում։
 ատմելու կարողության զարգացմանը
Պ
մեծապես նպաստում է նաև կարդացած հեքի
աթների բովանդակության վերարտադրումը։
Մեր պրակտիկայով համոզվել ենք, որ
կրտսեր դպրոցականները չափազանց շատ
են սիրում և մեծ ուրախությամբ ու հաճույ
քով են պատմում իրենց լսած ու կարդացած
հեքիաթները։ Այս հանգամանքը մենք գոր
ծածում ենք մեր աշակերտների բանավոր
խոսքը զարգացնելու և կատարելագործելու
նպատակադրումով։
«Յուրաքանչյուր հեքիաթ մի ամբողջա
մու
թյուն է` իր դեմ
քե
րով, դեպ
կան պատ
քերով, գործողությունների զարգացմամբ`
ժամանակի և տարածության մեջ, և, որպես
այդպիսին, այն նպաստում է երեխաների
կապակցված ու կուռ խոսք կառուցելու կա
րողության զարգացմանը» [2, էջ 120]։
Որպեսզի պատմելու կարողություն ձևա
վորվի, աշակերտներն առաջին հերթին
պիտի իրենց իմացած հեքիաթները բարձ

րաձայն պատմեն։ Դասագրքի մի հեքիաթը
պետք է առիթ տա համանման բազմաթիվ
այլ հեքիաթներ պատմելուն, տարբեր ձևե
տին ու վերս
տին վե
րար
րով դրանք վերս
տադրելուն։ Այս գործընթացը մեծապես
նպաստում է ոչ միայն պատմելու կարողու
թյան զարգացմանը, հղկմանը, բանավոր
խոսքի կատարելագործմանը ու բառապա
շարի հարստացմանը, այլև, ընդհանրա
կան այդ ժան
րի նկատ
մամբ հե
պես, գրա
տաքրքրության ձևավորմանը։
 ոսքի զարգացման նպատակով մենք
Խ
հաճախ ենք հանձնարարում ընթերցած գե
ղարվեստական
ստեղծագործությունների
բովանդակության տպավորությամբ նկա
րել, ստեղծագործության էջը նկարազարդել
քով ներ
կա
յաց
նել։ Այս առա
և դրանք խոս
ջադրանքների նպատակն է զարգացնել
աշակերտների երևակայությունը, գունային
զգացողությունը, զգացմունքները գույների
միջոցով թղթին հանձնելու կարողությունը,
որոնք կարևոր են խոսքի զարգացման գոր
ծընթացում։
Աշակերտների վերացական մտածո
ղությունը զարգացնելու, երևակայությանը
թռիչք տալու և այդ ամենը խոսքային միջոց
ներով ներկայացնելու կարողության մշակ
ման նպատակներով մենք նաև հանձնարա
րում ենք աշակերտներին «Նախ պատմի՛ր,
թե ինչ ես նկարելու, ապա՝ նկարի՛ր» առա
ջադրանքը։
Ջ. Գյուլամիրյանը նշում է, թե ինչպես դա
սագրքի, այնպես էլ երեխաների ստեղծած
նկարների շուրջ աշխատանքներում իր ու
րույն տեղն ունի հարցը։ Դրանք տրվում են.
Նկարի ընդհանուր բովանդակու
1.
թյան բացահայտման նպատակով։ (Ինչի՞
սին է նկա
րը։ Ինչ
պե՞ս դուք այն կվեր
մա
նագրեք։ Ինչո՞ւ է այդպես վերնագրված նկա
րը և այլն)։
2. Առարկաների, երևույթների նկա
րագրման նպատակով։ (Ի՞նչ է նկարված,
ինչպիսի՞ն է։ Ի՞նչ է անում։ Ինչի՞ է նման։ Ինչ
պե՞ս է անում։ Ի՞նչ է տեղի ունենում և այլն)։
3. Նկարի տարբեր մասերի միջև կա
պերի հաստատման նպատակով։ (Ինչո՞ւ։
չի՞ հա
մար։ Ին
չո՞վ են նման։ Ին
չո՞վ են
Ին
տարբեր)։
4. Նկարում պատկերվածի սահման
ներից դուրս գալու համար։ (Ի՞նչ եք կարծում,
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հետո ի՞նչ կլինի։ Ի՞նչ է տեղի ունեցել մինչ այդ։
Ինչպե՞ս իմացաք այդ և այլն)։
5. Կապված աշակերտների՝ նկարի
բովանդակությանը մոտ անձնական փորձի
սկ քեզ հետ պա
տա
հե՞լ է այդ
պի
սի
հետ։. (Ի
դեպք։ Դու ի՞նչ կանեիր նման դեպքում)։
6. Բառապաշարի ակտիվացման նպա
տակով, հոմանիշներ ասելու պահանջով։
(Ինչպե՞ս կարելի է այլ կերպ ասել այս միտ
քը։ Ինչպե՞ս, ուրիշ ի՞նչ գույնով կարելի է նկա
րագրել այս ծառը, ամպը, դաշտը, բույսը և
այլն) [1, էջ 290−291]։
Աշակերտների բանավոր խոսքի զար
գացման ուղղությամբ աշխատանքներում
առանձնահատուկ տեղ ու դեր ունի կարդա
ցածի վերարտադրությունը։ Տեսածի, լսա
ծի ու կարդացածի վերարտադրությունը ոչ
այն նպաս
տում է ձեռք բե
րած տպա
վո
մի
րությունների ու պատկերացումների ուժե
ղացմանն ու կայունացմանը, այլև մեծապես
օգնում է երեխայի խոսքի զարգացմանը։
Տեսածի վերարտադրությունը աշակեր
տին հնարավորություն է տալիս երեխայի
տեսած գործողությունները, դեպքերն ու
դեմքերը, գույներն ու ձայները, բնական ու
հասարակական երևույթները, մարդկանց
աշխատանքային գործունեությունն ու փոխ
հարաբերությունները, իր վերաբերմունքն ու
ապրումները վերարտադրել համապատաս
խան բառերով ու արտահայտություններով,
վո
րել դրանց լեզ
վա
կան ձև տալ։ «Ուղիղ
սո
խոսելը,− ասում է Ա. Բահաթրյանը,− ոչ մի
այն մտքի ու հոգվո համար մի լոգիկական
ժու
թյուն է, այլև այն ան
սխալ փոր
ձա
վար
քարն է, որով կա
րե
լի իմա
նալ, թե արդյոք
երեխան յուր դիտածը ուղիղ է հասկանում,
թե՝ ոչ» [2, էջ 427]։
Լսածի վերարտադրությունը նպաստում է
երեխայի ուշադրության ու հիշողության զար
գացմանը, հնարավորություն է տալիս ընդօ
րինակել ուսուցչի կամ լավ պատմող աշա
կերտի խոսքը, բազմաթիվ նոր բառեր ու
լեզվական−արտահայտչական ձևեր սովորել
և դրանք կիրառել իր խոսքի մեջ։ Այս տեսա
կետից
Ա. Ե. Տեր−Գրիգորյանը օգտակար է հա
մարում լավ կարդացողների կողմից հե
տաքրքիր հեքիաթների ու պատմվածքների
գեղարվեստական ընթերցանության ձայ
նագրությունների կոլեկտիվ ունկնդրումները,
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որոնք աշակերտների խոսքին ոչ միայն որո
շակի բովանդակություն, լեզվական պաշար`
ռեր ու դարձ
վածք
ներ են տա
լիս, այլև
բա
արտահայտչական ձևեր ու գեղեցիկ խոսքի
նմուշներ, որոնք երեխաները հեշտությամբ ու
պատրաստակամությամբ ընդօրինակում են
[2, էջ 427]։
Բանավոր խոսքի զարգացման տեսակե
տից կարևոր նշանակություն ունի նաև առա
ջադրված նյութի անգիր անելը։ Բանաստեղ
ծությունների ու գեղարվեստական արձակ
ստեղծագործությունների հատվածներն ան
գիր անելը մեծապես նպաստում է տվյալ նյու
թի բովանդակության խոր ընկալմանը, այդ
բովանդակությունն արտահայտող բառերի
յուրացմանը, շատ բանով օգնում է նաև խոս
քի ռիթմի և արտահայտչականության, տոնի
ու տեմպի ըմբռնմանն ու ներկայացմանը։
Անգիր անելն աշակերտների բանա
վոր խոսքի զարգացմանը կնպաստի միայն
այն ժամանակ, երբ այն հանգամանորեն
նախապատրաստվում է ուսուցչի կողմից,
աշակերտները բնագիրը շատ լավ կարդում
են, բացատրում են բառերը, պարզ պատկե
րացնում, թե ինչպես են կատարելու հանձ
նարարությունը, ինչպես են արտասանելու
այն և այլն։ Միայն այս դեպքում է, որ անգի
րը կնպաստի աշակերտի բանավոր խոսքի
զարգացմանը, նրա լեզուն կհարստացնի նոր
բառերով ու դարձվածքներով, կբարձրացնի
նրա խոսքի կուլտուրան։
Բանավոր խոսքի զարգացման տեսակե
տից օգտակար են նաև ամփոփիչ դասերը։
Հայտնի է, որ տարրական դասարաննե
րի մայրենի լեզվի ընթերցարաններում նյու
թերը տրված են թեմատիկ խմբերով։ Մեր
աշխատանքում ծրագրով նախատեսված
յուրաքանչյուր թեմատիկ խումբ ավարտելուց
հետո ամփոփիչ դաս ենք անցկացնում այդ
թեմայի շուրջ, որպեսզի երեխաները կարո
ղանան ամփոփել իրենց սովորածն ու որո
շակի հետևությունների հանգել։ Այս դասե
րի ժամանակ էլ աշակերտները սովորում են
ինքնուրույն խոսք կառուցել, ընդհանրացում
ներ կատարել, խոսել ու դատել, ամփոփել ու
եզրակացություններ անել, որոնք, անշուշտ,
պատմելու կարողության կարևոր բաղադրիչ
ներն են։
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Աշակերտների պատմելու կարողության
զարգացմանը մեծապես կարող են նպաս
տել նաև հեռուստա−ռադիոհաղորդումները,
ձայնաժապավենների և ձայնասկավառակ
ների ունկնդրումները, հեռուստատեսային
հաղորդումների ու կինոֆիլմերի դիտում
ները։ Այս ունկնդրումներն ու դիտումները
տպավորություն են թողնում երեխաների
վրա, և փոքրիկներն ընդօրինակում են այդ
խոսքի արտահայտչական ձևերը, սովորում
են նրանց նման պատմել ու արտահայտվել։
Մեր կարծիքով տարրական դասարան
ների աշակերտների պատմելու կարողու
թյան զարգացմանը նպաստում են նաև դա
սարանական ու դպրոցական հանդեսները,
հանդիպումները, ցերեկույթներն ու հավաք
ները։
Ուսումնական տարվա առաջին իսկ օրե
րից պետք է կարևորել երեխաների ինք
նուրույն և տրամաբանական խոսք կառու
ցելու կարողությունը, լեզվական ճաշակն
ու լեզվազգացողությունը, իսկ դրա համար
պետք է միշտ ազատություն տալ երեխային՝
մտածելու և խոսելու հարցում՝ հետևելով, որ
քը, որ
քան կա
րե
լի է, բնա
կան ու
նրա խոս
կենդանի լինի։
Պատմելու կարողության զարգացմանը
մեծապես նպաստում են նաև զրույցները,
որոնք լինում են մի քանի տեսակ։ Զրույցը
բանավոր երկխոսության ձև է, որի ժամա
նակ՝
ճշտվում են կրտսեր դպրոցական
•
ների ուսումնահաղորդակցական գործունե
ության դրդապատճառները,

•
դասարանը կենտրոնանում է ուսու
ցանվող թեմայի հիմնական ուղղությունների
վրա,
աշակերտները նոր տեղեկատվու
•
թյուն են ձեռք բերում զրույցի թեմայից,
•
ստեղծվում են երեխանների հաղոր
դակցական կարողությունները բավարարող
պայմաններ,
ձևավորվում են գործնական և ընկե
•
րային բարեկիրթ փոխհարաբերություններ
[1, էջ 110]։
Զրույցի կարևորությունն ուսուցման գոր
ծընթացում ընդգծել է դեռևս
Խ. Աբով յանը։ Նա նշում է զրույցի երկու
կարևոր գործառույթների մասին, որոնցից
առաջինն ունկնդրին նախապատրաստում է
ստեղծագործության գաղափարի ընկալ
մանը՝ «բանալ զմիտս աշակերտների», իսկ
երկրորդը՝ երեխայի կենսափորձով ձեռք
բերված գիտելիքների իմաստավորմանը,
որը նրանց տալիս է խոսքի նմուշ, ձևավո
րում է զգացածը, տեսածը, ապրածը վերար
տադրելու, դրանց շուրջ դատողություններ
անելու կարողություններ [1, էջ 114]։
Պատմելու կարողության զարգացմանը
խթանում են նաև անավարտ պատմության
շարունակությունն ու հյուսումը։ Այս եղանա
կը կրտսեր դպրոցականներին բավականին
մեծ հաճույք է պատճառում, քանի որ տա
լիս է երևակայելու, ինքնուրույն ստեղծագոր
ծելու, ինչպես նաև իրենց նախընտրած ձևով
պատմվածքը ավարտին հասցնելու հնարա
վորություն։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
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УМЕНИЕ РАССК АЗЫВАТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
УЧЕБНОГО ПРОЦЕСС А
Л. МИРАДЖ АНЯН
В статье у учеников младших классов в начальной школы как основа, рассматривается
формирование умения пересказывать. В частности, в учебном процессе родного языка, важ
но воспроизведение сущности рисунка и пересказ прочитанного произведения. Эти умения
автор рассматривает как важный фактор для дальнейшего расширения у учебного процесса.
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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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ԵԼԵՆԱ ՂԱԼԱՉՅԱՆ

ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄԸ
ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
Լեզուն մարդկության հաղորդակցման
գլխավոր միջոցն է։ Մարդիկ իրենց մտքերը
ձևավորում ու արտահայտում են լեզվի մի
ջոցով։ Ինչպես նշում է Ս. Աբրահամյանը,
մարդն իր գործունեության ընթացքում կեն
ցաղային, հոգեկան պահանջների բավա
րարման և այլ նպատակների համար միշտ
մտքերի հաղորդման կարիք ունի: Մարդու
մտքերը կարող են վերաբերել առարկանե
րի, անձերի, երևույթների, գործողություն
ների, այլ կերպ՝ ամեն բանի, ինչ գոյություն
ունի աշխարհում, տիեզերքում, մեր հոգեկա
նում, ինչ կարող է երևակայել, երազել մար
դը: Եվ այդ բոլորն անվանում են բառերով
[1]:
Բառերի իմաստներն ու ոճական կի
րառությունը քննելիս Հ. Հարությունյանը
գրում է. «Առարկաների, երևույթների նկատ
մամբ մարդիկ ունեն իրենց վերաբերմունքը,
որն էլ արտահայտվում է բառի վերաիմաս
տավորման մեջ։ Դա պայմանավորվում է
առարկայի նկատմամբ ունեցած ոչ միայն ան
հատական, այլև հասարակական վերաբեր
մունքով։ Պատահական չէ, որ որոշ առար
կաների անուններ ինքնին առաջացնում են
բացասական հույզեր» [2, էջ 96]։ Հետևա
բար բառընտրությունը կարևորվում է մի քա
նի առումներով։ Նախ բառերը ճիշտ պետք է
ընտրվեն, որպեսզի արտահայտվի խոսողին
անհրաժեշտ իմաստը։ Սրանից բացի՝ բառի
միջոցով խոսողն իր վերաբերմունքն է ար
տահայտում, բնորոշում, գնահատում որևէ
իրողություն։ Հետևաբար ուսուցման գործըն
թացում էապես կարևորվում է աշակերտի
բառապաշարի հարստացումը։ Եթե լեզվի
համար կարևոր նշանակություն ունեն բա
ռը և լեզվի ընդհանուր բառապաշարը, ապա
խոսքի զարգացման համար՝ անհատական
բառապաշարի հարստացումը: Բնական է,
որ որքան հարուստ է սովորողի բառապա
շարը, այնքան զարգացած են նրա թե՛ գրա
վոր, թե՛ բանավոր խոսքը:

Բառապաշարի զարգացումը լեզվի բա
ռային կազմում տեղի ունեցող այն բոլոր փո
փոխությունների ամբողջությունն է, որոնք
ուղղված են բառային կազմի մակարդակի
արդիականացմանը, նրա համապատաս
խանեցմանը հասարակական կեցության ու
գիտակցության առավել զարգացած աստի
ճանին և տվյալ փուլի կառուցվածքին ու հա
մակարգին: Աշակերտները պետք է պատ
կերացնեն լեզվական ամբողջ համակարգը,
բայց այն պետք է ուսուցանվի ոչ միայն կա
նոնների միջոցով, այլև լեզվի կենդանի կի
րառությամբ՝ խոսքով, իսկ դա հնարավոր է
իրականացնել միջառարկայական կապերի
կիրառմամբ։
Դպրոցում աշակերտի բառապաշարի
հարստացման միջոցներն են առաջին հեր
թին գեղարվեստական գրականության, բա
ռակազմության և քերականական ձևերի ու
սուցումը: Այս բոլորն ուսուցանելիս կիրառելի
են միջառարկայական կապերը, որոնք էա
պես նպաստում են բառապաշարի հարս
տացման գործընթացի իրականացմանը:
Բնականաբար, բոլոր բառերը չէ, որոնք
ուսուցանելիս կարելի է միջառարկայա
կան կապեր կիրառել, սակայն կան բառեր,
րառ
վում են մեր կյան
քի տար
բեր
որոնք կի
բնագավառներում՝ արտահայտելով հասա
րակական, քաղաքական, արդյունաբերա
կան, գյուղատնտեսական, գիտատեխնիկա
կան, ռազմական և այլ հասկացություններ,
և հենց սրանց ուսուցման դեպքում է, որ ան
խուսափելի են միջառարկայական կապերի
դրսևորումները:
Գործնական օրինակներով փորձենք
ներկայացնել, թե ինչ ձևերով են միջառար
կայական կապերի դրսևորումները նպաս
տում աշակերտների բառապաշարի հարս
տացմանը:
Բառուսուցման համար կիրառվող արդյու
նավետ մեթոդներից է խաչբառի կիրառումը:
Խաչբառեր լուծելը սովորողների ամենասի
րելի աշխատանքներից է: Մինչ սովորողը
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խորասուզված է հարցերի պատասխաննե
րը գտնելով, նա չի էլ զգում, թե ինչպես են
բառերը դառնում իր բառապաշարի մի մա
սը, ինչպես է զարգանում իր բառապաշարը,
ինչպես է զարգանում իր վերլուծական−դա
տողական միտքը: Խաչբառների հարցերը
կարող են վերաբերել մեկ կոնկրետ թեմայի,
ինչպես նաև տարբեր թեմաների կամ նաև
տարբեր գիտությունների։ Որոնելով ու գտնե
լով տարբեր գիտությունների վերաբերող
հարցերի պատասխանները՝ աշակերտները
վերհիշում են տարբեր տարիների տարբեր
դասընթացներից անցած նյութերը։
Դասավանդման միջառարկայական կա
պերը հայոց լեզվի դասերին ապահովվում է
հատկապես բառ−տերմինների ուսուցման
շնորհիվ, որն էլ դառնում է խոսքի զարգաց
ման, բառապաշարի հարստացման լավա
գույն նախադրյալ:

Ուսուցման գործընթացում հաճախ են
կիրառվում տարբեր խաղեր, որոնց հեշտ,
արագ և հետաքրքիր կազմակերպմանը մե
ծապես նպաստում են տեխնիկական արդի
միջոցները։ Մենք ևս ուսումնական գործըն
թացում հաճախ կիրառում ենք տարբեր խա
ղեր, որոնցից է հետևյալ խաղ−հնարը։ Սրա
միջոցով սովորողները թե՛ բառապաշարն են
հարստացնում, թե՛ մտածելու, դատելու կա
րողությունը, թե՛ երևակայությունը և թե՛ ծա
նոթանում են բառերի տարբեր խմբերին ու
տեսակներին:
Քանի որ դպրոցը հագեցված է նորա
գույն տեխնոլոգիաներով, այդ թվում՝ էլեկտ
րոնային (smart) գրատախտակով, մենք
համակարգչի օգնությամբ ստանում ենք
աղյուսակ, որտեղ գրված են տարբեր ոլորտ
ների անվանումներ:

Բառեր, որոնք կիրառվում են հետևյալ ոլորտներում՝
Մաթեմատիկա
Ֆիզիկա
Բժշկություն
Գրականություն
Սպորտ
Երաժշտություն
Նկարչություն
Աղ յուսակի ներքևում գրվում են հետևյալ
բառերը՝ ֆիլհարմոնիա, նատյուրմորտ,
կոսինուս, ալերգիա, սոպրանո, իմպուլս,
արտադրյալ, այրվածքաբանություն, անե
միա, էսքիզ, մանկաբարձություն, կիսա
քաշային, վոլտ, մաեստրո, դյուցազներգու
թյուն, ասպիրին, գերհաղորդիչ, այտուց,
ծանրաձող, լոգարիթմ, ջերմափոխանա
կություն, հնգամարտ, ռոմանտիզմ, չափա
ծո, թերապևտ, կատակերգություն, թեո
րեմ, մագնիսականություն, ծանրամարտ,
պաթոլոգիա, մոլեկուլ, բուրգ, կլասիցիզմ,
սիմֆոնիա, ձիաուժ, գեղասահորդուհի,
դեկորացիա, սինուս, դահուկացատկ, սյու
ժե, պրիզմա, հավասարում, էքսպոզիցիա,
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կոմպոզիցիա, դուետ, պարագիծ, վեր
ջերգ, գեղձ, տաղ, կու
բիզմ, արի
ա, ին
ֆարկտ, էստրադա, կիլովատտ, եռացատ
կում:
Աղ յուսակին և բառերին ծանոթանալուց
հետո սովորողներին ժամանակ է տրվում
դասակարգելու բառերն ըստ ոլորտների:
Տրված բառերը ճիշտ դասավորելու դեպ
քում ստացվում է հետևյալ պատկերը.
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Բառեր, որոնք կիրառվում են հետևյալ ոլորտներում՝
Մաթեմատիկա

արտադրյալ, լոգարիթմ, կոսինուս, սինուս, հավասարում, բուրգ, թե
որեմ, պարագիծ

Ֆիզիկա

վոլտ, մոլեկուլ, պրիզմա, ձիաուժ, գերհաղորդիչ, կիլովատտ, իմպուլս,
ջերմափոխանակություն, մագնիսականություն

Բժշկություն

ալերգիա, թերապևտ, պաթոլոգիա, գեղձ, ասպիրին, ինֆարկտ, այտուց,
անեմիա, այրվածքաբանություն, մանկաբարձություն

Գրականություն

կլասիցիզմ, ռոմանտիզմ, վերջերգ, տաղ, սյուժե, չափածո, կատա
կերգություն, դյուցազներգություն

Սպորտ

դահուկացատկ, գեղասահորդուհի, ծանրամարտ, ծանրաձող, հնգա
մարտ, կիսաքաշային, եռացատկում

Երաժշտություն

սիմֆոնիա, սոպրանո, ֆիլհարմոնիա, մաեստրո, դուետ, էստրադա,
արիա

Նկարչություն

նատյուրմորտ, կոմպոզիցիա, էսքիզ, կուբիզմ, էքսպոզիցիա, դեկո
րացիա

Մեկնաբանելով խմբավորված բառե
րը՝ նշում ենք, որ դրանք տեր
մին
ներ են,
սինքն՝ բա
ռեր են, որոնք կի
րառ
վում են
այ
նշված ոլորտներում և արտահայտում մեկ
հասկացություն:
Բնական է, որ բառերից շատերը սովո
րողներին ծանոթ չեն լինում, և անհրաժեշտ է
լինում բացատրել դրանց իմաստները։
Իհարկե, կարելի է առանձին−առանձին բա
ցատրել յուրաքանչյուր բառի իմաստը, բայց
որպեսզի աշակերտներն ավելի ակտիվո
րեն ներգրավվեն ուսուցման գործընթացում,
նշվում է, որ կարելի է օգտվել էլեկտրոնային
բառարաններից, որոնցից համակարգչով
աշխատող աշակերտներն արդեն իսկ օգտ
վել գիտեն (այստեղ շատ կարևոր է նաև ու
սուցչի պատրաստվածությունը, որովհետև
տարբեր հարցեր ծագելու պարագայում,
պիտի կարողանալ համապարփակ ձևով
բացատրել բառերի իմաստները, դրանց կի
րառությունները): Այս ամենի շնորհիվ սովո
րողները յուրացնում են իրենց անծանոթ մի
շարք բառեր, սովորում տերմին հասկացու
թյունը: Բայց միայն սրանով չի ավարտվում
ուսուցումը: Այս աղյուսակի տվյալները ուսու
ցիչը կարող է կիրառել նաև փոխառյալ բա
ռերի (օրինակ՝ էքսպոզիցիա, դեկորացիա,
ասպիրին, ալերգիա, սյուժե, սիմֆոնիա)
առանձնահատկությունները, բառերի կազ
մությունները ուսուցանելու համար (առանձ

նացնելով պարզ, բարդ, ածացավոր, բար
դածանցավոր բառերը):
Այսպես՝ վարկ բառը, պահպանելով իր
նախնական իմաստը՝ պատիվ, հարգանք,
հեղինակություն, ձեռք է բերել նաև ֆինան
սական տերմինի արժեք՝ նշանակելով որո
շակի ծախսերի համար տրվող դրամական
միջոց՝ այս կամ այն պայմանով։ Կռունկ բա
ռը, որը չվող թռչունի անվանում է, ձեռք է
բերել նոր նշանակություն՝ դառնալով շինա
րա
րա
կան ոլոր
տի տեր
մին։ Նույն ձևով էլ
երեկո բառը, բացի իր հիմնական նշանա
կությունից (օրվա վերջին մասը արևամու
տի սկզբից մինչև կեսգիշեր), նոր իմաստ է
ստացել իբրև գրականության ու արվեստի
բնագավառի տերմին՝ նշանակելով երե
կույթ, հանդես, հավաքույթ՝ նվիրված որևէ
բանի։ Այդ իմաստը դրսևորվում է հատկա
պես ասմունքի երեկո, ստեղծագործական
երեկո, մեծարման երեկո, հոբել յանական
երեկո, գրական երեկո և այլ կա
պակ
ցու
թյուններում։
Բազմիմաստ բառերի ուսուցման համար
կիրառվող հետաքրքիր մեթոդներից է պայ
մանականորեն «Փոխանցի՛ր հավը» կոչվող
խաղի կիրառումը: Այն կատարում են ինչպես
ռետինե հավի, այնպես էլ մեկ այլ առարկայի
օգ
նու
թյամբ (գն
դակ, գրիչ և այլն): Մե
թո
դը նախատեսված է սովորածն ամրապն
դելու համար: Սովորողները նստում են շր
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ջանաձև: Մի աշակերտի տրվում է «հավը»
(գրիչը, գնդակը և այլն), և ասվում է մի բազ
միմաստ բառ։ Աշակերտը պետք է նշի բառի
տարբեր իմաստները: Այդ ընթացքում մյուս
մասնակիցները պիտի «հավը» փոխանցեն
կողքինին: Երբ աշակերտը ավարտի թվար
կումը, ում ձեռքում մնա «հավը», նա պիտի
հաջորդ բազմիմաստ բառի իմաստներն
ասի:
Համանունների ուսուցումը միջառարկա
յական կապերի ստեղծման լայն հնարավո
րություններ է տալիս: Մի քանի օրինակով
ապացուցենք ասվածը:
Բերենք փող բառը: Աշակերտը տարբեր
դասընթացներում և առօրյա խոսքում հան
դիպել է փող բառի՝ դրամ իմաստով կիրա
ռությանը, և լեզվի ուսուցման ժամանակ էլ
նշվում են փող−դրամ հոմանիշները։ Ռազ
մագիտության դասընթացում այն արդեն այլ
իմաստով է հանդիպում՝ որպես զենքի կամ
ծի
քի մաս՝ խո
ղո
վակ: Սրանք լրիվ հա
գոր
մանուններ են և ունեն նույն քերականական
ձևերը՝ փողեր, փողի, փողից, փողով, փողե
րի և այլն:
Աշխարհագրություն և պատմություն
առարկաների ուսուցման ընթաքում ատլաս
բառը կիրառվում է որպես քարտեզագիրք,
իսկ տեխնոլոգիա առարկան սովորելիս
աշակերտերը այն կիրառում են կտորի տե
սակ իմաստով: Այս բառերում նույնպես լրիվ
համանուններ են՝ ատլասներ, ատլասի, ատ
լասների և այլն:
Ֆիզիկա կամ քիմիա անցնելիս աշակերտ
ները հանդիպում են գազ բառին, որը բնո
րոշում է նյութի վիճակներից մեկը: Գազ−ը
նաև մետաքսյա շղարշաձև գործվածք է:
Այն նաև չափման միավ
 որ է, որը կիրառել է
Հ. Թումանյանը «Սասունցի Դավիթ» էպոսի
մշակման մեջ.
Իր վըրանում բըռնակալը
Քառսուն գազ խոր հոր էր փորել,
 անցով փակել մութ բերանը,
Ց
 ըրեն փափուկ խալի փըռել:
Վ
Ուսուցիչը պետք է նշի, որ արդի հայերե
նում այս բառը հազվադեպ է գործածվում.
հնացած է։
 ետաքրքրական է նաև բութ բառի կի
Հ
րառությունը: Մարմնի օրգաններն անցնելիս
բութ−ը գործածվում է որպես ձեռքի առաջին
մատ: Երկրաչափություն առարկայում բութ
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բա
ռը ան
կյան ձև է (բութ ան
կյուն նշա
նա
կում է 90 աստիճանից մեծ անկյուն): Հայոց
լեզվում բութ−ը տրոհության նշան է: Իսկ ոչ
կան է՝
տերմինային արժեքով բութ−ը ածա
անհասկացող, հիմար իմաստով։ Օրինակ՝
«Դեմքերը, ա՜խ, բութ են այնպես, կարծես
շինված են տապարով»,– գրում է Եղիշե Չա
րենցն իր «Տաղ անձնական» բանաստեղծու
թյան մեջ:
Ինչպես տեսնում ենք, բառապաշարի
տարբեր շերտերի ուսուցանումը հնարավոր
չէ իրականացնել առանց միջառարկայա
կան կապերի ստեղծման, քանի որ բառերն
անվանում են առարկաներ, հասկացություն
ներ, հատկանիշներ, որոնք առնչվում են
տարբեր գիտությունների, կարող են ունենալ
տերմինային արժեք, իսկ այդ ամենը մեկնա
բանելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել մի
ջառարկայական կապեր, բերել օրինակներ,
բացատրել իմաստային նրբերանգները, կի
րառական առանձնահատկությունները։ Ու
սուցման ընթացքում հնարավոր է կիրառել
տարբեր միջոցներ ու մեթոդներ։ Այս ամենի
միջոցով և´ հարստանում է աշակերտի բա
ռապաշարը, և´ ամբողջանում պատկերա
ցումը այս կամ այն իրողության վերաբերյալ։
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.



Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. Բառ և խոսք, «Լույս» հրատ., Եր., 1986, էջ 3։
Հարությունյան Հ., Գեղարվեստական խոսք, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1986:

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАС А УЧЕНИК А С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
Е. ГАЛАЧЯН
В статье рассматрываются средтсва обогащения словарного запаса учащегося с исполь
зованием межпредметные связи. Дается разные примеры, что подтверждает, что обога
щения словарного запаса учащегося эффективн реал изуется с использованием различных
технологии, а также в следствие использования межпредметных связей.

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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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԲԱԲԱՅԱՆ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՆՊԱՏԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆ
ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Փորձենք հասկանալ ի՞նչ է նպատակը։
Ի սկզբանե նպատակը եղել է փիլիսոփա
յական կատեգորիա, որը հետագայում փո
խադրվել է գիտության ու գործունեության
տարբեր ոլորտներ և ըստ այդմ էլ տարբեր
բնորոշումներ ստացել, որոնցից ամենակեն
սականն ու գործածականը հետևյալ բնորո
շումն է.
Նպատակը մարդու նպատակասլաց
գործունեության հետևանքով ստացվելիք
արդյունքի մտածական, իդեալական կան
խատեսումն է, որը, նախքան գործունեու
թյունը սկսելը, կա մարդու գիտակցության
մեջ։ Նա ամեն ինչ անում է այդ արդյունքին
հասնելու համար։
Նպատակի այս բնորոշումը նման է
խնդրի նմանատիպ բնորոշմանը, բայց
կա էական տարբերություն. նպատակին
հասնելու համար մշտապես դրվում և լուծ
վում են համապատասխան խնդիրներ, այ
սինքն` նպատակին հասնելու ողջ գործըն
թացը բաժանվում է փուլերի, որոնք էլ հենց
խնդիրներ անունն ունեն։
Իսկ ի՞նչ տեղ ու դեր ունի նպատակը ու
սումնական գործունեության մեջ։
տա
կը կար
ծես
Նախ նշենք, որ նպա
իրեն է ենթարկում մարդուն և ստիպում կա
տարել այս կամ այն գործողությունը` ընտրե
լով այս կամ այն միջոցը։ Ահա հենց նպատա
կին հասնելու միջոցների տարբերությունն է
պատճառը, որ միևնույն գործունեությունը
տարբեր անգամ իրար հակառակ արդյունք
ների կարող է հանգեցնել։
Այս փաստը նույնությամբ կրկնվում է
նաև ուսումնական պրոցեսում։ Այսպես, միև
նույն ուսումնական աշխատանքը կատա
րող երեխաների մի մասի մոտ կարող է սեր
արթնանալ դեպի դասապրոցեսը, իսկ մյուս
մասի մոտ` բացասական վերաբերմունք։ Այս
դեպքում նպատակը և ստացված արդյունքը
չեն համապատասխանում իրար, և խնդիր է
առաջանում փնտրել և գտնել առավել ար
դյունավետ ուղի։ Նոր ուղիների որոնման
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պրոցեսը անվերջանալի է և ենթադրում է
նորանոր հետաքրքիր բացահայտումներ։
Հետագայում այս թեմային շատերն ան
դրադարձան, եղան բազմաթիվ տեսակետ
ներ, որոնք մանկավարժների շրջանում
տարակարծության մի շարք առիթներ ըն
ձեռեցին։ Բայց ասել, թե դասանպատա
կի վերջնական և սպառիչ սահմանումը
նի, և դա բնա
կան է,
տրված է` սխալ կլի
քանի որ մանկավարժությունն անընդհատ
զարգացող գիտություն է, իսկ մանկավարժի
աշխատանքը` չընդհատվող ստեղծագործա
կան գործընթաց։ Դասապրոցեսի ժամանակ
ամեն ինչ արվում է սովորողների մտավոր,
բարոյական, էսթետիկական, աշխատան
քային, էկոլոգիական և այլ բնույթի դաստի
արակության իրականացման համար` հաշ
վի առնելով տվյալ դասանյութի ընձեռած
հնարավորությունները։ Սա նշանակում է,
որ դասանյութն ու դասավանդման մեթոդ
ները ծառայում են սովորողի անձնավո
րության ձևավորմանը։ Ուսուցիչը պետք է
թույլատրելի ցանկացած միջոց գործադրի
հետաքրքրություն առաջացնելու, աշակեր
տի ուշադրությունը կենտրոնացնելու և գե
րազանց արդյունքի հասնելու համար1։
Այստեղ տեղին է հիշել հետևյալ խոսքը`
նպատակը արդարացնում է միջոցները։
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑ
ՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԸ
Մարդիկ առօրյա կյանքում ամբողջու
թյամբ չեն ընկալում արտաքին աշխարհից
եկող հսկայական ինֆորմացիան։ Այս օրի
նաչափությունը կրկնվում է բոլոր բնագա
վառներում. գիտության բնագավառը ևս բա
ցառություն չէ։ Յուրաքանչյուր անհատ ամեն
տեսակ հոգևոր սնունդ չի ընդունում, բոլոր
գիտությունների նկատմամբ հետաքրքրու
թյուն չի ցուցաբերում։ Մարդու զգայարան
ների վրա ազդում են բազմաթիվ գրգռիչներ,
բայց մեր գիտակցությունը դրանք ընկա
լում է ընտրողականության սկզբունքով։
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Հոգեբանության մեջ ընկալում ասելով
նկատի ունեն զգայական իմացության աս
տիճաններից մեկը, իսկ մանկավարժա
գիտության մեջ այդ հասկացությունը գի
վում է ավե
լի լայն իմաս
տով` որ
պես
տակց
հոգեկանի բոլոր ոլորտների օրգանական
միություն կազմող գործընթաց, քանի որ ըն
կալման ընթացքին մասնակցում են ոչ միայն
մտածողությունը, հիշողությունը, այլև աշա
կերտի հետաքրքրությունները, ընդունա
կությունները, զգացմունքները և հոգեկան
բոլոր գործընթացները։ Կարևորվում է նաև
հաշվի առնել այն, որ ուղեղը հավասար ըն
դունակություն չունի տարբեր գրգռիչների
նկատմամբ։ Այն ակտիվ է որոշակի գրգռիչ
ների նկատմամբ, որովհետև անհնար է մի
աժամանակ ակտիվանալ ամեն ինչի նկատ
մամբ։
Ուսուցման արդյունավետության բարձ
րացման ամենահուսալի երաշխիքը իմա
ցական ակտիվության ապահովումն է, որը
պայմանավորվում է ոչ միայն անհատի
բնախոսական – հոգեբանական առանձ
նահատկություններով, ստացած դաստիա
րակությամբ, այլ նաև ընկալման ժամանակ
ստեղծված պայմաններով1։
Ապրելակերպի, գոյության և գործունե
ության բնույթի ու զգայարանների ֆիլոգե
նետիկ զարգացման կապի շնորհիվ է, որ
մարդու մեջ երևան են եկել ընկալման զուտ
մարդկային ձևեր։ Այս ամենը ցույց է տալիս,
թե ինչու է աշակերտի համար ինֆորմացի
այի ընկալման սուբյեկտիվ սկզբունքը այդ
ևոր դեր խա
ղում ու
սուց
ման ըն
քան կար
թացքում։
Երբ դասանյութը անձնային նշանակու
թյուն չի ստանում աշակերտի համար, ապա
նա լավագույն դեպքում լսողի կամ դիտողի
տեսք է ընդունում. հետազոտական ռեֆ
լեքսն սկսում է գործել այն ժամանակ, երբ
աշակերտի մեջ առաջանում է հետաքրքրու
թյուն, տարակուսանք, կասկած, զարմանք,
ենթադրություն և այլն։
Երբեմն այդ նյութն աշակերտը դիտում է
պես իրեն պար
տադր
վող մի ծանր բեռ
որ
և շատ հա
ճախ չի հաս
կա
նում, թե ին
չու
պետք է այն սովորի։
1 Տե՛ս Ս. Մանուկյան, աշխ. Մանկավարժական և աշա
կերտական դասանպատակներ, ա, էջ 84 և բ, էջ 174:

Ուսումնական նյութի ընկալման հետ
կապված հարցերի մասին խոսելիս նշեցինք,
որ ընկալումը անհատական բնույթ է կրում։
Յուրաքանչյուրն ընկալում է այն, ինչ որ
կապված է իր հետաքրքրությունների հետ
և բավարարում է իր ներքին պահանջները։
Այս պայմաններում մենք կանգնում ենք ու
սումնական նյութի զանգվածային ընկալ
ման խնդրի առջև։
Արդյո՞ք հնարավոր է հաղորդվող ինֆոր
մացիայի միաժամանակյա ընկալումը սովո
րողների մեծաքանակ խմբի կողմից։
Այսպիսի հարցադրում կատարողները
նշում են, որ դասարանում նստում են 20–30
աշակերտ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր
նպատակը, և ուսուցիչը պարտավոր է հաշ
վի առնել այն։
Այս հարցը պատահական չէ, քանի որ
աշակերտներից յուրաքանչյուրն ունի ու
սուցման իր նպատակները, մեթոդներն ու
միջոցները, և ուսուցչի ու աշակերտի նպա
տակները մեկ պարապմունքի ընթացքում
կարող են և չհամընկնել։
Ուսուցման նպատակը աշակերտին վե
րագրելը անընդունելի է, քանի որ ուսուցումը
ուսուցչի նպատակներին ծառայող գործըն
թաց է, իսկ աշակերտի նպատակը ուսում
նական գործունեություն է։ Իրականում
միևնույն աշակերտական դասանպատակը
պետք է ձևավորվի դասին մասնակցող բո
լոր աշակերտների գիտակցության մեջ։
Դպրոցական պրակտիկան ցույց է տա
լիս, որ եթե ուսուցման ընթացքում մանկա
վարժը հետաքրքիր է սկսում իր բացատրու
թյունը և հուզական մթնոլորտ է ստեղծում,
ապա առավել ակտիվ աշակերտների ու
շադիր վերաբերմունքը հաղորդվող նյութի
նկատմամբ աստիճանաբար անցնում է մյուս
ունկնդիրներին և ծայր է առնում հոգեկան
վարակ։ Ահա թե ինչու լսարանը նվաճելու
ամենաարդյունավետ ուղիներից մեկը նյու
թի հետաքրքիր կամ գրավիչ սկիզբն է։
Նյութի զանգվածային ընկալման համար
կարևոր նշանակություն ունի ինֆորմացի
այի մատուցումից առաջ ճիշտ նախապատ
րաստվելը։ Ամեն մի դասին պատրաստվե
լիս պետք է մտա
ծել այն բո
լոր հնար
նե
րի
ու միջոցների մասին, որոնք կապահովեն
նյութի ընկալումը բոլորի կողմից, և որ կար
նը պետք է հիմն
ված լի
նի
ևոր է, այդ ամե
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իմացության և մտածողության օրինաչափու
թյունների վրա։ Ինչպես գիտենք, իմացու
թյան սկզբնական պահը անհայտը գտնելու
ձգտումն է, որն ի հայտ է գալիս այնպիսի
պայմաններում, երբ մարդը հանդիպում է իր
համար արտասովոր, խորհրդավոր և տա
րօրինակ երևույթների և նրա մոտ սկսում է
գործել ոչ կամածին մտածողությունը։ Նյութի
նման ներածությունը ինֆորմացիայի ընկա
լումը նախապատրաստող լավագույն ուղի
ներից մեկն է։ Այս ամենից ելնելով կարելի է
ասել, որ հստակ նախապատրաստության
դեպքում հնարավոր է ապահովել ուսում
նական ինֆորմացիայի զանգվածային ըն
կալում։ Իհարկե, նախապատրաստությունը
միայն ինֆորմացիան ընդունելի դարձնելու
տակ չի հե
տապն
դում. այն մեծ նշա
նպա
նակություն ունի նաև նյութի մտապահման
համար։ Ինֆորմացիայի ընկալման ապահո
վումը կարևոր է նաև գիտելիքների որոշակի
համակարգ ստեղծելու համար, որն ուսուց
ման կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։
րել և գտ
նել այն
պի
սի
Պետք է փնտ
ներ, որոնք թույլ կտան հա
ղորդ
վող
հնար
ուսում նական ինֆորմացիայի նկատմամբ
աշակերտների մեջ կարճ ժամանակում դիր
քորոշում ձևավորել։ Դրա համար անհրա
ժեշտ է օգտվել այնպիսի եղանակներից,
որոնք սովորողներին ցույց տան իրենց գի
տելիքների համակարգի բաց տեղերը և ան
հրաժեշտություն ու պահանջ ստեղծեն մա
տուցվող ինֆորմացիայի ընկալման համար։
նել նրան, որ յու
րա
քան
չյուր
Պետք է հաս
առարկայի մեթոդիկայում մշակվեն ամեն
մայի ու
սուց
ման տար
բեր ձևեր ու
մի թե
եղանակներ։ Այս հանգամանքը անփորձ ու
սուցչին հնարավորություն կտա ցանկացած
նյութի հաղորդումը սկսել աշակերտների ու
շադրության բարձր մակարդակի պայման
ներում, բայց այն չի խոչընդոտի նրա անհա
տական նախաձեռնություններին։ Այստեղ
ղին է հի
շել, որ ամեն մի դաս իրե
նից
տե
ներկայացնում է ուսուցչի ստեղծագործա
կան աշխատանք, և ոչ թե օրվա պլան1։
Աշակերտների գիտակցության մեջ ին
ֆորմացիայի ընկալման ապահովումը այ
սօր իրականացվում է երեք ձևով.
1 Տե՛ս Հույզերի դերը, Յու. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Ս. Սա
հակյան, Մանկավարժություն, 2005 թ., էջ 137, 138:
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•	Մի դեպքում բուն նյութի հաղորդմա
նը նախորդող աշխատանքը քիչ է առնչվում
այդ նյութի բովանդակությանը։ Այն ուղղա
կի թարմացնում է լսարանը, ունկնդիրների
ուշադրությունը կենտրոնացնում դասարա
նում կատարվող աշխատանքի վրա։
Այս դեպքում ուսուցչի նպատակն է դա
սարանը ուսումնական վիճակի մեջ դնելը,
իր բացատրությունները լսելու ընդհանուր
պատրաստակամություն ձևավորելը։ Ու
սուցման այս ձևի ժամանակ պրոբլեմներ և
խնդիրներ չեն դրվում, այլ ուղղակի հետաքր
քիր փաստեր են բերվում կամ պատմություն
ներ, որոնք աշակերտների մեջ ուսուցչին
լսելու տրամադրություն են ձևավորում։
•
Ուսումնական ինֆորմացիայի ըն
կալման երկրորդ ձևն աչքի է ընկնում նյու
թի հաղորդմանը նախորդող աշխատանքի
և հաղորդվող նյութի միջև եղած օգտակար
կապի ստեղծմամբ։ Այս դեպքում դասա
նյութի բացատրության ժամանակ մեկ ան
գամ ևս աշակերտները կրկնում են անցած
թեմաները և իրենց ունեցած գիտելիքների
զայի վրա ավե
լաց
նում նո
րը, որը աշա
բա
կերտների մոտ կատարվում է գիտակցա
բար և ձևավորում է ինքնուրույն մտածողու
թյուն և տրամաբանություն։ Աշակերտների
մտածողությունը զարգացնելու գործում լայն
հնարավորություն ունի կենսաբանությունը,
քանի որ ուսումնասիրվող օրգանիզմները
կարելի է ցուցադրել, դիտել, զննել, համեմա
տել, հետևություններ և ընդհանրացումներ
կատարել, որը կարևոր է նյութի լիարժեք ըն
կալման համար։
•
Ուսումնական ինֆորմացիայի ըն
կալման ապահովման երրորդ ձևն աչքի է
ընկնում նրանով, որ ամբողջ դասը ուսուցչի
ջանքերի շնորհիվ վերածվում է սովորողնե
րի գիտակցության մեջ առաջացած պրոբլե
մի լուծմանը նվիրված հետազոտության, որի
պատճառով էլ ուսուցման այս եղանակը կոչ
վում է պրոբլեմահարույց (խնդրահարույց)։
Պրոբլեմային է կոչվում այն ուսուցումը,
որի ընթացքում աշակերտներն, ուսուցչի ղե
կավարությամբ, իրենց ունեցած գիտելիք
ների հիման վրա լուծում են պրոբլեմային
խնդիրներ, հաղթահարում պրոբլեմային
իրավիճակներ, որոնցում գործողության նոր
եղանակներ են, կարգավորում ու կողմնորո
շում իրենց գործունեությունը, ինքնուրույնա
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բար ձևավորում իրենց մտահանգում ներն ու
եզրահանգում ները, հասնում վերջնական
նպատակի։
Պրոբլեմային ուսուցման գերագույն
նպատակը սովորողների տրամաբանա
կան մտածողության և ստեղծագործական
գործունեության զարգացումն է, որը կարե
լի է իրականացնել պրոբլեմային խնդիրներ
լուծելու, պրոբլեմային իրավիճակներ հաղ
թահարելու միջոցով։ Պրոբլեմային ուսուց
ման էությունը պրոբլեմային իրավիճակի
ստեղծումն է, որն ակտիվացնում է սովո
րողների մտածական գործունեությունը։ Ու
սուցման այս ձևն ունի մի շարք առավելու
թյուններ.
ա) զարգացնում է սովորողների տրա
մաբանական, դիալեկտիկական մտածողու
թյունը,
բ) ուսում նական նյութը դարձնում է
ապացուցելի և այլևս ոչ մի կասկած չի հա
րուցում,
գ) ուսում նական գործընթացը դարձ
նում է հուզական,
դ) ընձեռում է միջառարկայական կապե
րից օգտվելու հնարավորություն,
ե) ձեռք բերված գիտելիքները երկար
ժամանակ մտապահվում են,
զ) ինտենսիվանում է ուսուցումը և արա
նում է նրա տեմ
պը, ինչ
պես նաև մե
գա
ծացնում է աշակերտների ինքնագործու
նեության շրջանակը, լայնացնում նրանց
որոնողական,
հետազոտական
աշխա
տանքներ կատարելու ոլորտը, ծանոթաց
նում գիտական մեթոդներին1։
Աշակերտական դասանպատակը սո
վորողի գիտակցության մեջ «ինչու» հարցը
տալու և «քանի որ» պատասխանը լսելու ու
նակության ձևավորումն է։
Ըստ նպատակահարույց ուսուցման տե
սության` աշակերտը պետք է ունենա իր
նպատակը, սակայն մանկավարժն է ցան
կացել, որ նա ունենա հենց այդպիսի նպա
տակ։
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՇԱ
ԿԵՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՆՊԱՏԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑ
ՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
1 Տե՛ս Պրոբլեմային ուսուցում, Յու. Ա. Ամիրջանյան,
Ա. Ս. Սահակյան, «Մանկավարժություն», 2005 թ., Գլուխ
5, էջ 228, 236։

Տարիներ առաջ տեսության մեջ և պրակ
տիկայում հաշվի չէր առնվում աշակերտա
կան դասանպատակը և այն չէր որոշվում ու
ձևակերպվում, ուստի բնական է, որ ուսուց
ման մեթոդները մշակողները չէին մտածում
մեթոդների այնպիսի գործառույթների մա
սին, որոնք կդրսևորվեին աշակերտի նպա
տակի առաջացմամբ։
Դիմենք ուսուցման մեթոդների ամենա
տարածված բնորոշում ներին.
«Ուսուցման մեթոդները ուսուցչի և աշա
կերտների փոխկապակցված գործունե
ության կարգավորման եղանակներն են`
ուղղված կրթության նպատակների իրակա
նացմանը»։
«Ուսուցման ցանկացած մեթոդ ուսուցչի
նպատակասլաց գործողությունների համա
մա
կեր
պում են աշա
կարգն է, որոնք կազ
կերտների այնպիսի իմացական և պրակ
տիկ գործունեությունը, որն ապահովում է
կրթության բովանդակության յուրացումը
մից և դրա
նով իսկ` ու
սուց
ման
նրանց կող
նպատակների իրականացումը»։
Ինչպես տեսնում ենք բնորոշում ներից և
ոչ մեկում ակնարկ չկա սովորողների նպա
տակների և դրանց ձևավորման մասին։ Այս
բացթողումը կա բոլոր հեղինակների կող
մից տրված բնորոշում ներում. միայն Ի. Յ.
Լերների կողմից մեթոդի բնորոշման մեջ
մտցվել է լրացում, որում նշվում էր, որ մե
թոդի բաղադրամասերից է նաև սովորողի
նպատակը։
«Ուսուցման մեթոդն իր ընդհանուր դի
դակտիկական նշանակությամբ սովորեց
նողի ու սովորողի փոխգործունեության
մոդելն է, փոխգործունեություն, որի նպա
տակն է կրթության բովանդակության յու
րացումը սովորողի կողմից։ Այդ մոդելի
գլխավոր տարրերից են սովորեցնողի նպա
տակը, նրա գործունեությունը, այդ գործու
նեության միջոցները, սովորողի նպատակը,
որն համապատասխանում է սովորեցնողի
նպատակին, աշակերտի գործունեության
միջոցները, աշակերտի անձնավորության
փոփոխությունները` յուրացման օբյեկտի
հետ փոխգործակցելու ազդեցության շնոր
հիվ, նպատակին հասնելը»։
«Ամբող ջական մանկավարժական գոր
ծընթացի իրականացման մեթոդը ման
կավարժի և աշակերտների պրոֆեսիոնալ
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համագործակցությունն է` ունենալով կրթա
դաստիարակչական խնդիրներ լուծելու
նպատակներ»1։
Մեթոդը նպատակներին հասնելու եղա
նակ է։ Ուրեմն հրատապ է դառնում աշակեր
տական նպատակ առաջացնող մեթոդների
մշակման անհրաժեշտությունը։ Այդ խնդրի
լուծումը, մեր աշխատանքում, ինչպես ցույց
տրվեց, հնարավոր դարձավ, քանի որ արդեն
մշակել ենք աշակերտի նպատակի էության,
որոշման, ձևակերպման և առաջացման
հիմնական հարցերը, ինչպես և հարցեր, որ
վերաբերում են ուսուցչի և աշակերտի նպա
տակների հարաբերությանը։
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՆՊԱՏԱԿԸ ՍՈՎՈ
ՐՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՌԱ
ՋԱՑՆԵԼՈՒ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
սե
նը Բեռ
լի
նում
1923 թ–ին Ս. Խ. Հե
հրատարակեց իր «Մանկավարժության
հիմունքներ» գիրքը, որում հեղինակը հս
տակ քննարկման առարկա է դարձրել դա
սանպատակը։ Ըստ նրա՝ դասը ստեղծագոր
ծությամբ հագեցնելու համար ամենից առաջ
անհրաժեշտ է, որ դասի նպատակները
միշտ այնպիսին լինեն, որ կարծես թե աշա
կերտն է այն դրել իր առջև, չնայած ուսուցչի
կողմից են որոշված։ Ահա թե ինչու դրանք
պետք է հասկանալի լինեն աշակերտին,
ակնհայտ իրենց նշանակությամբ, սիրով ու
հետաքրքրությամբ յուրացված նրանց կող
մից։
Ինչպես տեսնում ենք, սկսած 1923 թվա
կանից առ այսօր, քննարկման առարկա չի
դարձել աշակերտական դասանպատակի
ջաց
ման հար
ցը, խոսք չի եղել նպա
առա
տակահարուցման մասին։ Հայ մանկավար
ժության մեջ այդ հարցին անդրադարձել է
Ս. Պ. Մանուկյանը իր աշխատություններում։
Արդի ժամանակում, երբ ամենուրեք գրվում
և խոսվում է հումանիստական և համագոր
ծակցական մանկավարժությունների մասին,
ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների, ման
կավարժական բարձր տեխնոլոգիաների և
նման այլ բաների մասին, չափազանց կար
ևոր է նպատակահարուցումը, առանց որի
աշակերտը չի կարող դառնալ ուսումնական
գործունեության լիարժեք սուբյեկտ։ Եթե ու
սուցիչը որոշել է նպաստել աշակերտների
1 Дидактика средней школы / Под ред. М. Н. Скаткина,
И. Я. Лернера, М., 1975, глава 4, ст. 27, 28.
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հետազոտական կարողությունների ձևավոր
մանը` օգտագործելով դասանյութի հնարա
վորությունները, ուրեմն տվյալ դասի համար
պետք է այնպիսի աշակերտական նպատակ
ընտրի, հանուն որի սովորողները նախա
տեսված մտավոր կամ պրակտիկ հետազո
տական գործունեության սուբյեկտ դառնան։
Նման օրինաչափությունը ցույց է տալիս, որ
աշակերտի համար ուսուցչի մտածած նպա
կը չպետք է նրան ներ
կա
յաց
վի պատ
տա
րաստի վիճակում, այլ ստեղծի պայման, որի
շնորհիվ էլ կձևավորվի այն սովորողի գի
տակցության մեջ։ Միայն այդ դեպքում նպա
տակը կլինի սեփական աշակերտի համար և
իրեն կենթարկի նրա ողջ գործունեությունը։
Օրինակ՝ աշակերտը լսում է Դարվինի աշ
խատությունների մասին։ Ուսուցչի շնորհիվ
ընդհարվելով այդ փաստերի հետ` նա զար
մանում է, նույնիսկ` զայրանում ու անմիջա
պես նպատակ դնում մերժել, իր համոզմամբ
այդ անհեթեթ կարծիքը։ Այդ անելիս նա
հիմնվում է Աստվածաշնչից ստացած տեղե
կությունների վրա, սակայն աստիճանաբար
մանկավարժից ստանում է նոր գիտելիքներ,
որոնք նրան ստիպում են այլ կերպ մտածել։
Սկսվում է աշակերտի որոնողական գործու
նեությունը, որտեղ քննարկման հարց է դառ
նում «մարդու ծագումը»։
Աշակերտը իր ցանկությամբ է մասնակ
ցում դրանց քննարկմանը` իր համար պար
զելով մի շարք հարցեր, որոնք մինչ այդ իրեն
անհեթեթ ու մերժելի էին թվում։
Իրականացվող այս մտավոր աշխատան
քը հաճույք ու բավականություն է պատճա
ռում աշակերտին, նպաստում նաև հետա
զոտական կարողությունների, ինչպես նաև
մտավոր աշխատանքի պահանջմունքի ձևա
վորմանը, որոնք էլ մտնում են ուսուցչի նպա
տակի մեջ։
Այսպիսով՝ 21–րդ դարը հասարակությա
նը նոր պահանջներ է ներկայացրել, նոր խն
դիրներ առաջադրել, որոնց լուծման համար
մարդկությունը բազմակողմանի զարգացած
անհատների կարիք ունի։ Այդպիսի անձանց
ձևավորումը սկսվում է դպրոցից և շարունակ
վում բարձրագույն ուսումնական հաստա
տություններում։ Ներկայացված պահանջնե
րին համապատասխանեցնելու համար շատ
քայլեր են արվել, բայց անելիքն ավելի մեծ է,
որովհետև բացեր դեռ շատ կան։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Մանկավարժության նպատակը ուսուց
չի և աշակերտի կողմից իրենց փոխգործու
նեության արդյունքների կանխատեսումն է
մտածական կազմավորումների ձևով, որոնց
համապատասխան էլ հարաբերակցվում են

մանկավարժական գործընթացի բոլոր բա
ղադրյալները։
Այսպիսով՝ նպատակը հասարակության
համար գրագետ անհատներ ձևավորելու
խնդիրն է։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Յու. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Ս. Սահակյան, Մանկավարժություն, 2005 թ.։
Սերգեյ Մանուկյան, Մանկավարժագիտություն, «Մանկավարժ», 2005 թ.։
Ս. Մանուկյան, Մանկավարժական և աշակերտական դասանպատակներ, Եր., 2005 թ.։
И. Д. Зверев, А. М. Мягкова, «Общая методика преподавания биологии» 1985 г.
В. М. Корсунская, Г. Н. Мироненко, «Уроки общей биологии», 1977 г.
И. Я. Лернер, «Проблемное обучение», 1974.

THE MAIN PROBLEMS OF PROVIDING THE STUDENT’S PURPOSE
V. BABAYAN
The 21st century requires the society to have individuals with all-round 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.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛИ УРОК А У УЧAЩИХСЯ
В. БАБАЯН
21-й век требует от общества наличия людей со всесторонним образованием для реше
ния новых задач и требований. Обучение таких лиц начинается в школах и продолжается в
высших учебных заведениях. Было предпринято много действий для достижения требуемой
цели, и еще многое предстоит сделать, чтобы заполнить пробелы.
Педагогика стремится предсказать результаты взаимоотношений между учителем и уче
ником посредством творческого мышления, что приводит к соответствующей корреляции
между всеми компонентами педагогического процесса.
Поэт ому ключевой задачей является подготовка грамотных лиц для общества.
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ԳՈՀԱՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀՈՎԱՆՈՒ ՆԵՐՔՈ
Հայաստանյայց առաքելական եկեղե
ցին աշխարհի հնագույն եկեղեցիներից է:
Դժվար է պատկերացնել մեր պատմության
որևէ հատված առանց Հայ առաքելական
եկեղեցու և նրա կարևոր դերակատարման:
Քրիստոնեության ուսմունքը քարոզելուց,
տարածելուց ու պահպանելուց զատ՝ այն իր
վրա է վերցրել նաև ազգային տարաբնույթ
հարցերի ու խնդիրների լուծման, նաև ազ
գապահպանման նվիրական գործը:
Հայոց եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի ազ
գային ինքնության և պահպանության գոր
ծում լավագույնս երևում է հայ ժողովրդի
կողմից Հայոց եկեղեցուն տրված ազգային
եկեղեցի բնորոշման մեջ: Միայն ազգային
ղե
ցին է, որ կա
րող է պահ
պա
նել ազ
եկե
գային ինքնությունը, հոգևոր դրոշմ դնել և
մի նոր փայլ հաղորդել ազգային արժեքնե
րին: Այս իրողությունը նկատի ունենալով է,
րորդ
որ Նիկոլ Աղբալյանը գրում է, թե չոր
դարում Հայաստանը քրիստոնեացավ, իսկ
հինգերորդ դարում քրիստոնեությունը հա
ցավ: 4−5−րդ դա
րե
րում հայ կյան
քի լու
յա
սավորության
ընթացքի
ջահակիրները
եղան Ս. Գրիգորը՝ որպես հոգիների լուսա
վորիչ, ով քրիստոնեության լույսը տարա
ծեց հայ կյանքից ներս, Ս. Ներսեսը՝ սրտերի
լուսավորիչ, ով հայ կյանքից ներս տարա
ծեց քրիստոնեական բարոյականությունը,
գթասրտությունը և ընդհանրապես կենցա
ղավարությունը, և, վերջապես, Ս. Մեսրոպն
ու Ս. Սահակը, որպես մտքերի լուսավորիչ,
հայոց գրերով վառեցին հայ մշակույթի նա
խորդ դարերից եկող կերոնի լույսը [9, http://
haegtek−arm.blogspot.am/2013/09/blog−
post_566.html]:
Հենց այս ժամանակ էլ բացվեցին առա
ջին հայ դպրոցները, հայերեն թարգմանվեց
Սուրբ Գիրքը, գրվեցին բազում գրական,
աստվածաբանական և փիլիսոփայական
գործեր, որոնց հեղինակները անմահացան
այն հայ ժո
ղովր
դի, այլ նաև հա
մաշ
ոչ մի
խարհային գրականության և արվեստի մեջ։
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Մեր հայրերը հասկացան, որ հայ մնա
լու առաջին և գլխավոր նախապայմանը գիր
և գրականություն ունենալն է, իսկ հայ դպ
րոցը՝ հային հայ պահելու դարբնոցը։ Հայ
ժողովուրդը իր վաղվա օրը միշտ կապել է
դպրոցի հետ և այդ մտածողությունը փո
խանցել սերնդեսերունդ:
Հայ ժողովրդի դպրոցն ու կրթությու
նը դարերի պատմություն ունեն՝ հարուստ
բազմաթիվ կրթական օջախների առկայու
թյամբ և իմաստասեր մանկավարժների և
հոգևորականների գործունեությամբ: Հայ
դպրոցի պատմության մեջ իր իրենց ուրույն
լույսով փայլում են Սյունյաց աշխարհի կր
թական օջախները, որոնք մեծապես նպաս
տեցին կրթական գործի զարգացմանը Հա
յաստանում և Հայաստանի սահմաններից
դուրս: Հատկանշական է, որ Սյունիքում
հիմնադրված համալսարանները, վարդա
պետարանները, բարձր կարգի եկեղեցա
կան դպրոցները, այլ եկեղեցական դպրոց
ներ իրենց յուրահատուկ և կարևոր տեղն են
զբաղեցնում հայ ժողովրդի պատմության,
հայոց եկեղեցու պատմության մեջ:
Համառոտ անդրադարձ կատարելով այդ
կրթօջախների պատմությանը՝ կփորձենք
մեկ անգամ ևս կարևորել այն փաստը, որ
մեր պատմության ամենափառավոր էջերը
գրվել են հայոց աշխարհիկ իշխանների և
հոգևոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների
համատեղ գործակցությամբ, և անհնար է
տարանջատել ու ասել, թե այդ էջերից որն է
հայոց պատմությանը պատկանում, և որը՝
հայոց եկեղեցու պատմությանը:
Հայոց դպրության ամենահին ու կարևոր
միջավայրն է եղել Սյունիքը, որտեղ դեռ
5−րդ դարի սկզբին՝ Մեսրոպ Մաշտոցի նա
խաձեռնությամբ, տեղի իշխաններ Վասակի
և Վաղարշակի հովանավորությամբ հիմ
նադրվում են առաջին հայագիր դպրոցները
[7, էջ 567]: Հիմնադրվեցին, որպեսզի նրան
ցից մի քանիսը դասվեն Հայոց մտավոր ու
հոգևոր դաստիարակության ամենախոշոր
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կենտրոնների շարքը: Սյունյաց եպիսկոպո
սությունը, որը կոչվում էր մետրոպոլություն,
դեռ 4−րդ դարից մեծ իրավունքների տեր էր:
Նա ուրիշ տասներկու եպիսկոպոսություննե
րի ղեկավարն էր և իրավունք ուներ եպիս
կոպոսներ ձեռնադրել: Իսկ դպրոցները
հարուստ էին ոչ միայն գիտուն վարդապետ
ներով, այլև ապահովված էին նյութապես,
որովհետև մշտապես Սյունյաց աշխարհի իշ
խանների հոգածության ներքո էին: Հարկ է
նշել, որ Շաղատը ժամանակին Սյունյաց իշ
խանների ոստանն էր և եպիսկոպոսական
նստավայրը, այն Որոտանի վերին հոսանքի
աջ ափին էր՝ Անգեղակոթի դիմաց։ Սյունիքի
կրթական օջախներից է եղել նաև Շաղատի
վանքի վարդապետարանը: Վարդապետա
րանը հիմնել են Պետրոս Քերթողը, ուսուց
չապետ Մաթուսաղա Սյունեցին, Ստեփանոս
Սյունեցին: Այն գործել է 5−9−րդ դարերում:
9−րդ դարում, երբ Սյունյաց իշխանները
կառուցում են Սյունիքի մետրոպոլիտության
 որ կենտրոնը՝ Տաթևի վանքը, վարդապե
ն
տարանը տեղափոխվում է այնտեղ։ Սյունյաց
վարդապետարանում սովորել են Թեոդորոս
Քռթենավորը և Ստեփանոս Սյունեցին։ Դա
սավանդել են անվանի քերթողներ Պետրոս
Սյունեցին, Մաթոս աղան, Մովսեսը և ուրիշ
ներ։
 յունյաց վարդապետարանը համարվել է
Ս
«Գլուխն ամենայն գիտնոց Հայոց և պայծա
ռացեալ դպրոցին» [7, էջ 567]: Դեռ հնագույն
ժամանակներից սովորություն կար, որ Սյու
նյաց վանքերի ու դպրոցների վարդապետ
ները, ուսուցիչները ու նրանց սաները «Ի
քաղաքս և գեաւղս շրջէին ի մեջ գաւառաց
և ի տուն իշխանաց» և ուսուցանեին նրանց:
Սյունյաց դպրավանքերի բոլոր ուսանողնե
րը ընդհանուր, պարտադիր առարկաներից
մասնագիտական կրթություն ստանալուց
հետո, ամեն մեկը շարունակում էր իր ուսումը
իր նախասիրության և բնական ձիրքին հա
մապատասխան: Եվ դառնում էին «անհաղթ
փիլիսոփաներ», «աննման երաժիշտներ»,
«բանիբուն վարդապետներ», «ճարտար
հռետորներ», «իմաստուն դպրապետեր»,
…[7, էջ 567]: Սյունյաց վարդապետարանի
վրա դրված է եղել թարգմանության ու մեկ
նության պարտականություն։
XIV−XV դարերում Հայաստանը, ենթարկ
վելով օտար նվաճողների արշավանքներին

և հանդիսանալով ավերիչ պատերազմների
թատերաբեմ, սուր ճգնաժամ էր ապրում:
Հետամնաց ցեղերի տիրապետությունը,
քմահաճ ու դաժան հարկահանությունը,
բռնության և թալանի օրինականացումը
պատճառ դարձան տնտեսության և մշակույ
թի հետընթացին և անկմանը:
Հայաստանի միայն մի փոքր մասը`
պատմական Սյունիքը, մնաց համեմատա
վոք վի
ճա
կում, այն էլ տվյալ ժա
բար բար
մանակահատվածի ոչ ամբողջ ընթացքում
[3, էջ 51]: Այստեղ ստեղծված քիչ թե շատ
բարենպաստ քաղաքական և տնտեսական
դրության շնորհիվ հաջողվեց ժամանակա
վորապես կանխել բազմադարյան մշակույ
կու
մը, իսկ դրա որոշ ճյու
ղեր զար
թի ան
գացնել ու բարձրացնել նոր աստիճանի: Այս
հայրենանվեր գործի դրոշակակիրը դար
ձավ Վայոց ձորում գործող Գլաձորի համալ
սարանը:
 յունյաց աշխարհի նշանավոր կրթօ
Ս
ջախներից Գլաձորի համալսարանը [5, էջ
191−192], միջնադարյան Հայաստանի հոգ
ևոր, գիտական և հասարակական քաղաքա
կան կյանքի զարգացման գործում իր ուրույն
տեղն է զբաղեցնում: Գլաձորի համալսարա
նը հայ ժողովրդի համար այդ անագորույն
ժամանակաշրջանում ոչ միայն կարողացավ
իր գոյությունը գրանցել Հայոց դպրության
կաճառում, ոչ միայն ոչնչացումից կարո
ղացավ փրկել անցյալից ժառանգված մեծ
արժեքները, այլև ստեղծել նորը, որի գնա
հատականը մի քանի տողով ներկայացնելը
անհնար է:
 ամալսարանի հիմնադիրներն են Ներ
Հ
սես Մշեցին, Եսայի Նչեցին, Տիրատուր վար
դապետը և Կյուրեղ րաբունապետը [6, էջ
123]: Ներ
սես Մշե
ցին Խոր Վի
րա
պի վար
դապետության ուսուցչապետ Վարդան Ար
ևելցու սանն էր: Իր նախնական կրթությունը
ցել էր Մշո Առա
քե
լոց կամ Ս. Ղա
զա
ստա
քում, ապա մեկ
նել (1266 թ.) Խոր
րի վան
Վիրապ` գիտելիքները խորացնելու, ուր էլ
ստացել էր վարդապետական աստիճան
[4, էջ 19−20]: Վարդան Արևելցու մահից հե
տո նա (1271 թ.) փոխարինում է ուսուցչապե
տին, ապա դպրոցը տեղափոխում Տարոնի
Առաքելոց վանքը, ուր գործում է շուրջ մեկ
տասնամյակ: Մինչև 1281 թ.` Ներսես Մշեցու
վարդապետությունը, Մշո Առաքելոց վան
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քում էր, իսկ հաջորդ տարում, հալածվելով
քրդերից, անցնում է Վայոց ձոր [1, էջ 11−12]:
Գլաձորի համալսարանը հովանավորել են
Օրբել յան և Պռոշյան իշխանական տները,
ինչպես նաև Սյունիքի եկեղեցական իշխա
նությունը: Օրբել յանների գերագահու
թյամբ հիմնադրված այս ուսումնական հաս
տատությունը փարոսի նման իրեն էր ձգելու
ոչ միայն բուն Հայաստանի, այլև հեռավոր
հայ գաղթօջախների՝ Կիլիկիայի, Ղրիմի,
Վրաստանի և այլ վայրերի ուսումնատենչ
պատանիներին: Հիսունհինգ տարի շարու
նակ Եսայի Նչեցին հոգ տարավ կրթելու և
հայրաբար խնամելու նրանց, ովքեր գա
լիս էին Գլաձոր՝ առնելու Ոգեղենի իրենց
բաժինը:
Եվ պատահական չէ, որ Գլաձորի հա
մալսարանի սան Հակոբ Թագորեցին
պատկառանքով գրում է. «Համարձակեմ
սա կոչել երկրորդ Աքենք և բոլոր իմաստ
նությունների մայրաքաղաք», իսկ Մխիթար
Երզնկացին Գլաձորի համալսարանը բնու
թագրում է իբրև «մայր իմաստնության»
և «իմաստնության տուն» [10, http://areg
napayl.am/hy/culture]: Գլաձորի համալ
րա
նը նաև հոգ
ևոր կենտ
րոն էր և դի
սա
մագրավում էր կաթոլիկ և քաղկեդոնական
դավանանքների հարձակում ներին: Գլաձո
րի համալսարանի սաներն իրենց ուսուցիչ
ների հետ գնում էին ժողովրդի մեջ և «խրա
տիչ» ու «համոզիչ» զրույցներով դարձի էին
բերում մոլորվածներին:
Գլաձորի համալսարանը մոնղոլների ար
շավանքների ժամանակ ենթարկվեց ահա
վոր ավերածության: Նոր թշնամին եկել էր և
կործանել Հայոց քաղաքների պարիսպները,
բայց չկարողացավ կործանել Հայոց Դպրու
թյան Ոգեղեն Ամրոցը: Այդ անառիկ ամրոցի
պաշտպանությունը, դարեր շարունակ, հայ
մտավորական գործիչների և հոգևորական
ների ձեռքին է եղել՝ ապահով և հուսալի:
Գլաձորի մայրամուտից հետո Եսայի
Նչեցու աշակերտ Հովնան Որոտնեցին
խադր
վեց Տաթևի վանք և այն
տեղ հա
փո
մալսարանական կարգ ու կանոն ստեղ
ծեց։ Որպես համալսարան հիշատակվում է
1390 թվականից և գործել է մինչև 1435 թ.:
Տաթևի համալսարանը նույնպես հովա
նավորել են Օրբել յան իշխանական տունը
և Սյունյաց մետրոպոլիտությունը: Տաթևի
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Բարձրագույն դպրոցի հռչակը ևս, ինչպես
Սյունյաց վարդապետարանի հռչակը, արագ
տարածվում է Հայոց մեջ, ուր նույնիսկ ամե
նահեռավոր գավառներից այստեղ են գալիս
կատարյալ ուսում և հոգևոր աստիճանների
ստանալու համար: Տաթևը դառնում է Սյու
նիքի հոգևոր ամենախոշոր կենտրոնը, որ
տեղ կազմակերպվել էր ամենատիպական
ու դասական Հայոց կատարյալ կրթության
ծը: Տաթ
ևին վի
ճակ
ված էր մինչև մեր
գոր
օրերը հասցնել Հայոց հնագույն դպրության
և հոգևոր կյանքի մասին տեղեկություններ:
Հովհան Որոտնեցին մահից առաջ իրեն
փոխարինող և հայոց րաբունապետ է կար
գել իր աշակերտ Գրիգոր Տաթևացուն:
Հ. Որոտնեցու և Գր. Տաթևացու ժամանա
կակիցներից քչերն էին գիտակցում, որ
ազգային մշակույթի պահպանումն ու զար
գացումը հոշոտված Հայաստանի համար
գրեթե միակ միջոցն էր ահեղ, բայց տգետ ու
բիրտ զավթիչներին ընդդիմանալու համար:
Գրիգոր Տաթևացու րաբունապետության
շրջանում Տաթևի համալսարանը դարձավ
Հայ եկեղեցու ուղղափառ դավանության և
ավանդության պաշտպանության ամրոց:
Տաթևի համալսարանի գիտնական վար
դապետները Գրիգոր Տաթևացու գլխա
վորությամբ անհաշտ պայքար են մղել
Հայաստան ներթափանցած կաթոլիկ քա
րոզիչների՝ միարարների դեմ: Տաթևացին
կատարելագործել է համալսարանի ծրա
րը. կազ
մել դա
սագր
քեր, որոնք եղել են
գի
նրա քարոզչության արվեստի, աստվածա
բանության և Հայ եկեղեցու դավանության
լավագույն ձեռնարկները: Իր մահից հետո
համալսարանը այլևս իր նախկին հռչակը
չուներ, իսկ 1435 թ. Շահռուխի արշավան
քի ընթացքում Տաթևի վանքն ավերվեց, իսկ
միաբաններն ապաստանեցին Գուգարքում:
Տաթևի համալսարանը իր գլխավորած
դպրոցների հետ միասին մոտ 8 տասնա
մյակ կենդանի պահեց անցյալի մշակու
թային ավանդույթները և զգալի ավանդ
մուծեց միջնադարյան հայ մշակույթի գան
ձարան:
Եսայի Նչեցու մյուս աշակերտներից Տի
րատուրը, ով դեռևս Նչեցու կենդանության
օրոք մեծ հեղինակություն էր վայելում Գլա
ձորի համալսարանում և համարվում րաբու
նապետ, տեղափոխվեց Հերմոնի վանք, որ
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տեղ և հիմնեց Հերմոնի նշանավոր դպրոցը:
Որպես մշակութային և գրչության
վանական դպրոցը բուռն
օջախ Հերմոնի 
կում Է ապ
րել XIV−XV դա
րե
րում: Գոր
ծաղ
ծել է շուրջ հա
րյուր տա
րի. մեզ են հա
սել
այնտեղ ընդօրինակված մեկ տասնյակից
լի ձե
ռագ
րեր [8, էջ 584]: Առանձ
նա
ավե
պես մեծ համբավ և հեղինակություն այս
դպրոցը ձեռք բերեց իր հիմնադրի Տիրա
վարդապետի ղեկավարության տա
տուր 
րիներին։ Տիրատուրը եկել էր Կիլիկիայից,
ուսանել Եսայի Նչեցու մոտ՝ կարճ ժամա
նակում հասնելով մեծ փառքի և ճանաչման
[2, էջ 303]: Հերմոնի միաբանները Հովհան
նես Կոլոտիկ առաջնորդի գլխավորությամբ
որոշակի դեր խաղացին Հայոց հայրապե
քաղաքից
տական աթոռը Կիլիկիայի Սիս 
տեղափոխելու գործում: Նա իր
Էջմիածին 
աշակերտ Ստեփանոսի և մյուսների հետ մի
ասին մասնակցեց Էջմիածնի 1441 թ. եկեղե
ցական ժողովին և պատգամավորներին կոչ
արեց Լուսավորչի աջը և կաթողիկոսական
գահը անհապաղ տեղափոխել Արևել յան
Հայաստան:
Այս ուսումնական հաստատությունը
եղել է Օրբել յանների ֆեոդալական տի
րույթի սահմաններում և նյութապես ապա
հովվել է նրանց միջոցներով: XIV դարի
առաջին տասնամյակներին Հերմոնի վար
դապետներին ու սաներին աջակցում էր ան
ձամբ Բուրթել Մեծը:
 յունյաց աշխարհի մեկ այլ կարևորա
Ս
գույն կրթական օջախներից է Հարանց
անապատի դպրոցը: Դպրոցը հիմնադրվել է
Մովսես Գ Տաթևացու կողմից՝ 1614 թ.: Մով
սես Տաթևացին, մինչև Հարանց անապատի
հիմնումը, Երուսաղեմ էր գնացել ուխտի եւ
երկրպագության (Քրիստոսի մարդեղության
վայրերով), գնացել էր Եգիպտոսի երկիրը եւ
շրջել ղպտիների վանքերն ու անապատները
[8, էջ 913−914]: Նրանց մեջ շրջելով, հարց
նելով ու տեսնելով, ամեն ինչին տեղեկանա
լով՝ երբ վերադարձավ Երուսաղեմ ու եղավ
Սուրբ Հարություն տաճարի լուսարար, հան
դիպեց պարոն Սարգսին եւ Տեր Կիրակոսին,
ովքեր տեղ էին որոնում անապատի համար:
Մովսեսն ասաց. «Այդպիսի տեղ, որ որոնում
եք, հայոց արեւել յան երկրում շատերը կան,
մանավանդ Սյունյաց աշխարհում, որոնց ես
իսկն ականատես եմ. այն աշխարհում շատ

ավելի պատշաճ է անապատ շինել, որովհե
տեւ բուն Հայաստանն է….»: Արդ՝ այդպիսի
հորդոր խոսքով նրանց ուղարկեց Սյունիք՝
նե
լով, որ երբ նրանք ժա
մա
նեն
հանձն առ
եւ որեւէ տեղ անդորրանալով՝ զետեղվեն,
ինքը կժամանի եւ նրանց հետ կբնակվի իբ
րեւ միաբան: Այդպես էլ եղավ….։ Հարանց
անապատի դպրոցը կրթել է ընթերցա
սեր կրոնական գործիչներ, որոնք հետագա
յում հիմնել են իրենց միաբանությունները։
Հարանց անապատի դպրոցը նաև գրչու
թյան կենտրոն էր։ Այնտեղ ընդօրինակել
են ոչ միայն ձեռագրեր, այլև կազմվել դա
սագրքեր, ժողովածուներ։ 17−րդ դարասկզ
բի անբարենպաստ պայմաններում ծնունդ
առած Սյունյաց մեծ անապատով (Հարանց
անապատը) սկիզբ դրվեց Արևել յան Հայաս
տանի գիտամշակութային առաջընթացին:
Կազմակերպական իր սկզբունքներով, դա
սավանդվող առարկաներով ուսումնական
այդ կենտրոնը խոր հետք թողեց հայ դպրո
ցական կյանքի եւ մշակույթի պատմության
մեջ: Սյունյաց աշխարհի տարբեր կողմերից
պատանիներ գալիս և սովորում էին նաև
Վահանավանքի դպոցում: Վահանավան
քի կառուցման մասին հիմնական տեղե
կությունները հաղորդում է XIII դ. պատմիչ
Ստեփանոս Օրբել յանը: Նրա վկայությամբ՝
Սյունյաց Բաղք գավառի Ձագիկ գահակալ
իշխանի կրտսեր որդին` Վահանը, Բա
ղաբերդ ամրոցի մոտակայքում, ընտրելով
հարթ ու հարմարավետ մի վայր, գահաժա
ռանգ եղբոր` Ջիվանշիրի աջակցությամբ
սկսել է Սբ Գրիգոր Լուսավորիչ գմբեթավոր
եկեղեցու կառուցումը, որն ավարտել է 911 թ.:
նել է հոգ
ևոր դպ
րոց, ուր կր
թու
Ապա հիմ
թյուն ստացան բազմաթիվ պատանիներ:
Որոշ տարիներ վանքի միաբանությունը ղե
կավարելուց հետո Վահանը հրավիրվում է
Սյունյաց եպիսկոպոսության պաշտոնին,
իսկ այնտեղից էլ` հայոց կաթողիկոսության:
 ավականին երկար կարելի է խոսել
Բ
Հայոց աշխարհի այս գողտրիկ անկյունում
ծվարած կրթական օջախների, աշխատա
սեր ու նվիրյալ հիմնադիրների, այնտեղ
կրթված սաների մասին: Սյունիքի նահան
գի կրթական օջախների գոյությունը ինքնին
հերոսություն էր, հայ եկեղեցու և մշակույթի
գործիչների՝ հայրենիքի և ժողովրդի հան
դեպ ունեցած անսահման սիրո նվիրվածու
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թյան արտահայտություն: Հպանցիկ տեղե
կություննրի այս չափը Սյունյաց դպրոցների
ու վարդապետարանների, ուսուցիչների և ու
սուցչապետների մասին, որոնք իրենց մտքի
փայլատակումներով ապահովեցին Հայոց
Իմաստասեր Ոգու հարատևությունը նշանա
կում է ոչինչ չասել: Հարկավոր է մոռացումի
ընդերքից վկայակոչել Հայոց միջնադարյան
«խավարի» մեջ որպես պայծառ ջահեր վառ
վող բոլոր կրթական օջախների, ուսուցիչնե
րի անունները:
Կցանկանայի հոդվածի շրջանակներում
շարունակել ուխտագնացությունը դեպի
Սյունյաց դպրավանքեր, բայց անհնար է…
Որովհետև դպրոցներն ամենուր էին և
նրանց մասին մագաղաթյա մատյանների
հիշատակարաններում ամփոփված տեղե
կություններից կարելի է բազմածավալ գրքեր
հավաքել, և դա չի լինի վերջնական, որով
հետև հիշատակարանները չեն միայն, որ
խոսում են դպրոցների մասին, այլ ողջ գան
ձեղեն այն կուտակումը, որ Հայոց Ոգեղենի
առահավատչյան է առհասարակ: Համառոտ
կերպով անդրադարձ կատարելով Սյունիքի
կրթօջախների պատմությանը և ժամանա
կագրությանը՝ կարող ենք անվարան փաս
տել, որ սա մի ժամանակահատված է, երբ
հայ դպրոց հասկացությունը գրեթե ամբող

ջությամբ համատեղվում է «հայ եկեղեցի»
հասկացության հետ։ Մի ժամանակահատ
ված է, երբ աշխարհիկ իշխանների և հոգ
ևորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների
սերտ համագործակցության արդյունքում
հիմնվեցին բազմաթիվ կրթօջախներ, որոնց
շրջանավարտները հոգևոր բարձր կոչում
ների արժանանալուց զատ թողեցին գիտա
կան ուսումնասիրությունների ու մատյաննե
րի անգնահատելի նմուշներ:
Այսպիսով՝ սույն հոդվածը կոչված է էլ
ավելի բարձրացնելու և ընդգծելու հայ եկե
ղեցու և հայ դպրոցի միասնականության,
հայ ժողովրդի կյանքում նրանց ունեցած դե
րի բացառիկության գաղափարը։ Հայ աշա
կերտին, ուսուցչին, զինվորին և ընդհանրա
պես հայ մարդուն ներշնչելու այն միտքը, որ
նույնիսկ հայ ժողովրդի պատմության առա
վել դժվարին ժամանակահատվածներում
հայ եկեղեցու և հայ դպրոցի միաձույլ գոյու
թյունն է եղել մեր ժողովրդի հարատևման
միակ իրական երաշխիքը։
Մինչ օրս Հայ առաքելական եկեղեցին
շարունակում է լուսավորչական իր գործու
նեությունը՝ հիմնելով նորանոր ճեմարաններ
ու հոգևոր հաստատության ուսումնական
կենտրոններ:
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СЮНИКСКИЕ ШКОЛЫ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ АРМЯНС
КОЙ АПОС ТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
Г. МИК АЕЛЯН
Одним из важных и древних образовательных центров являлся Сюник, где еще в нача
ле 5 века по инициативе Месропа Маштоца и покровительством местных князей Васака и
Вагаршака были основаны первые школы. В данной статье вкратце представлена история
средневековых Сюникских школ, период, когда понятие Армяская школа ассоциировалась
с понятием Армянская Апостольская церковь, когда благодаря сотрудничеству армянских
священнослужителей и армянских князей было основано огромное количество школ, вы
пускники которых не только получали высокие звания, но оставляли бесценные научные
исследования.

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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ԳՈՀԱՐ ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ

ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՈՃԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
(Խ. ԴԱՇՏԵՆՑԻ «ԽՈԴԵԴԱՆ» ՎԵՊԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Դարձվածաբանությունը
բառագիտու
թյան մեջ ուսումնասիրվում է իբրև նրա են
թաբաժին։ Այս դեպքում նկատի է առնվում
այն հանգամանքը, որ դարձվածքը իր նշա
նակությամբ բառի արժեք ունի։ Դարձվածա
բանությունը սերտորեն առնչվում է շարա
հյուսությանը՝ միաժամանակ շփման եզրեր
ունենալով բառակապակցությունների հետ,
որոնք դարձվածքների առաջացման գոր
ծում սկզբնաղբյուրի արժեք ունեն։
Դարձվածաբանությունը սերտ կապ ունի
նաև ոճաբանության հետ, քանի որ դարձ
վածքները բառագիտության, շարահյուսու
թյան և ոճաբանության ուսումնասիրության
առարկան են1:
 արձվածքը երկու և ավելի բառերի
Դ
այնպիսի կայուն, պատրաստի բառակա
պակցություն է, որի բաղադրիչները վերաի
մաստավորված են, այսինքն՝ դարձվածքի
բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը այդ կա
ցու
թյան մեջ չի պահ
պա
նում իր բա
պակ
ռային, բառարանային բուն իմաստը և
ձեռք է բերում նոր նշանակություն, այսինքն՝
տվյալ դարձվածքի արտահայտած ընդհա
նուր իմաստը այդ բաղադրիչների մեխանի
կական իմաստը չէ [7, էջ 181]։
Դարձվածքներին նման բնութագրում
տալով՝ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ դարձ
վածքի մեջ մտնող բաղադրիչների շարա
հյուսական կապը, նրանց հարաբերությունն
ու իմաստային միաձուլության աստիճանը,
ըստ որի էլ կատարվում է դարձվածքների
իմաստային−շարահյուսական դասակար
գում։ Առանձնացվում են դարձվածքների
հետևյալ խմբերը.
Դարձվածաբանական սերտաճում. այս
խմբի մեջ մտնում են այն դարձվածքները,
որոնց իմաստը չի բխում դարձվածքների մեջ
մտնող բաղադրիչ բառերի բառային իմաստ
1 Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, ԵՊՀ հրա
տարակչություն, 2003 թ., 375 էջ:
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ներից։ Դրանք իմաստային տեսակետից
այնպիսի անբաժանելի, միասնական բա
ղադրիչներ են, որոնց մեջ բառերը, կորցնե
լով արդեն իրենց ունեցած իմաստը, տվյալ
բառակապակցության մեջ վերաիմաստա
վորվում են և արտահայտում բոլորովին մի
նոր իմաստ, ինչպես՝ գլխի ընկնել, աչքից
ընկնել, երես առնել և այլն։ Դարձվածաբա
նական սերտաճման հիմնական հատկանի
շը նրա բառային անբաժանելիությունն է:
Դարձվածաբանական միասնություն.
այս խմբի մեջ մտնում են այն դարձվածքնե
րը, որոնք չնայած իմաստաբանորեն նույն
պես անբաժան են և ամբողջական, բայց
սրանց դարձվածքային ընդհանուր իմաստը
որոշ չափով պատճառաբանված է դարձ
վածքը կազմող բաղադրիչ բառերի առան
ձին փոխաբերական իմաստներով։ Այս դեպ
քում դարձվածքի իմաստը բխում է առանձին
բաղադրիչների բառային իմաստների միա
վորումից, նրանց իմաստների միությունից,
բայց այն տարբերությամբ, որ բաղադրիչ
ները հանդես են գալիս փոխաբերական
իմաստներով, դարձվածքը ամբողջապես
ստանում է վերաիմաստավորված, ընդհան
րացված բովանդակություն։ Դարձվածքնե
րի այս կարգին առաջին հերթին բնորոշ է
պատկերավոր իմաստը։ Օրինակ՝ արյունը
թափել, երես դարձնել, վիզ ծռել և այլն։
կապակցություն,
Դարձվածքային
ո
րոնց մեջ մտ
նում են դարձ
ված
քային այն
միավորները, որոնց ընդհանուր իմաստը
ամբողջովին բխում է նրանց բաղադրիչ
բառերի իմաստներից։ Դրանք այնպիսի
դարձվածքներ են, որոնց կազմի մեջ մտնող
բառերն ունեն ինչպես ազատ, այնպես և
դարձվածաբանորեն կապված գործածու
թյուն։ Այս կարգի դարձվածքներում բա
ղադրիչները հիմնականում պահպանում
են իրենց իմաստային ինքնուրույնությու
նը, բայց իրենց կապերով մնում են կախյալ
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վիճակում, բաղադրիչներից մեկը հաճախ
հանդես է գալիս փոխաբերական իմաստով։
Ինչպես՝ հոնքերը կիտել, կանաչ ճանա
պարհ, քիթը ջարդել և այլն1։
Մեծ է ու բազմաբնույթ դարձվածքների
ոճական արժեքը գեղարվեստական խոս
քում, այն նախ և ա
ռաջ պատ
կե
րա
վոր ու
տպավորիչ է դարձնում խոսքը, նպաստում
նրա հակիրճությանն ու սեղմությանը, ազ
գային երանգավորում հաղորդում և՛ հեղի
նակի, և՛ կերպարների խոսքին, բացահայ
տում նրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ
լեզվամտածողությունը։
«Դարձվածքները խտացված խոսքի ան
զուգական արտահայտությունն են,− նշում է
Ս. Մելքոնյանը,− դրանց սեղմությունը պայ
մանավորող հիմնական հանգամանքը բառը
ընդհանրացման մեծ ուժով օգտագործելն է,
որտեղ «հասարակ» բառերը հանդես են գա
լիս որպես խոր բովանդակության կրողներ,
որպես խորհրդանիշ։ Դրա շնորհիվ էլ դարձ
վածքները հայտանշվում են վերաբերու
թյան լայն շրջանակով, լսողին, ընթերցողին
ազատ հնարավորություն են տալիս խոսքի
բովանդակության ընկալման հարցում ակ
տիվ լինելու, իրողությունը յուրովի ըմբռնե
լու»2։
 արձվածքների լավագույն շտեմարան է
Դ
Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան», ուր դարձված
քի առաջին և հիմնական ոճական արժեքը
խոսքի պատկերավորությունն ու արտա
հայտչականությունն է։ Մի շարք ինքնատիպ
դարձվածքների գործածությամբ ավելի տե
սանելի ու ամբողջական է դառնում հեղինա
կի պատկերավոր մտածողությունը՝ խոսքին
հաղորդելով հուզականություն ու ժողովրդայ
նություն։ Դարձվածքների բնագավառում
Խ. Դաշտենցի մեծությունն այն է, որ վերոն
շյալ բոլոր տեսակներն առկա են նրա վեպում։
«Խոդեդան»−ի մեջ գործածված դարձվածք
ները ունեն գեղագիտական, լեզվաոճական,
ազգային կոլորիտ ստեղծելու արժեք։ Ինչ
պես՝ «Խոդեդանը մեռավ, լա՛ո։ Իր արևը
բաշխեց քեզի ու գնաց քու պապու կուշտ»3։
1 Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, ԵՊՀ հրա
տարակչություն, 2003 թ., 375 էջ:
2 Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանու
թյան, «Լույս», 1984 թ., 247 էջ:
3
Դաշտենց Խ., Խոդեդան, Հայպետհրատ, 1950 թ.,
266 էջ:

Դարձվածքները հաճախ նպաստում են՝
ավելի տեսանելի դարձնելու և բացահայտե
լու առանձին անձանց, կերպարների հոգե
վիճակը։ Հերոսների որոշակի հոգեվիճակ է
ներկայացնում Խ. Դաշտենցը՝ վեպում գոր
ծածելով հետևյալ դիպուկ դարձվածքները։
Դարձվածքները նպաստում են նաև խոս
քի սեղմությանը։ Կենդանի, բնական, հա
կիրճ խոսքի լավագույն վկայությունն է հետ
ևյալ հատվածը՝ «Այլ էր Տոնեն։ Նա մանուկ
հասակից սիրտը տվել էր հովվությանը։ Մի
ոչխարը մի եզան հետ չէր փոխի»4:
Դարձվածքներին բնորոշ ոճական, ար
տահայտչական արժեքներից մեկն էլ հեգ
նական, երգիծական վերաբերմունք արտա
հայտելն է։ Ինչպես նկատել է Ս. Մելքոնյանը.
«Խոսողի բացասական վերաբերմունքը
դարձվածքներով կարող է բազմազան ար
տահայտություն ունենալ։ Այդպիսի դարձ
վածքներն արտահայտում են հեգնանք,
արհամարհանք, հանդիմանություն՝ նպաս
տելով խոսքի համապատասխան երան
գավորմանը։ Հեգնական կամ երգիծական
բնույթի դարձվածքներով արտահայտվում է
խոսողի հեգնական վերաբերմունքը խոսքի
առարկա հանդիսացող անձի կամ երևույթի
նկատմամբ։ Ընդ որում՝ այդ վերաբերմունքն
ունենում է ուղղակի և բավական սուր ար
տահայտություն։ Կարող են արտահայտել
նաև խոսողի անարգական, հանդիմանա
կան վերաբերմունքը խոսքի առարկայի և
հատկապես՝ անձի նկատմամբ5։
«Խոդեդան» վեպում դարձվածքներից
շատերը արտահայտում են խոսողի հիացա
կան վերաբերմունքը, զարմանքը, հաճելիու
թյունը և այլն։ Դրանցից են՝ «Բարով ես եկել։
Իմ գլխու վրա տեղ ունես, լա՛ո։ Ղուրբան եղ
նիմ քըզի»6։
Առածները, ասացվածքները և թևավոր
խոսքերը բավականաչափ շփման եզրեր ու
նեն դարձվածքների հետ. դեռ ավելին՝ մի
շարք դեպքերում կարող է անցում կատար
վել առածից դեպի դարձվածք։ Չպետք է մո
ռանալ նաև, որ և՛ առածների, և՛ ասացվածք
ների, և՛ թևավոր խոսքերի կազմում կարող
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 57:
5 Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանու
թյան, «Լույս», 1984 թ., էջ 198:
Դաշտենց Խ., Խոդեդան, Հայպետհրատ, 1950 թ.,
6
266 էջ:
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են լինել մի շարք դարձվածքներ1։
Տեղին է նկատել լեզվաբան Պ. Բեդիրյա
նը, որպեսզի առածները և ասացվածքները
դարձվածք կոչվեն, նրանք պետք է ինչ−որ
ձևով ու չափով փոխակերպվեն։ Ամենից
է «ձերբազատվեն» իրենց
առաջ պետք
ընդհանրացնող իմաստից, ապա և համե
մատաբար ազատ ձևավորում ձեռք բերեն։
Խոսքային միջավայրում առածը կամ ասաց
վածքը կարող են անգամ միևնույն ձևավո
րումով այնպես օգտագործվել, որ կորցնեն
իրենց ընդհանրացնող իմաստը և կրկին
ընկալվեն իբրև դարձվածք2։ Այս երևույթը
բավականին տարածված է «Խոդեդան» վե
պում։ Օրինակ՝ «
Փոք
րի լե
զուն կարճ կլի
նի», «Մենակ մարդը շուտ կնկնի», «Աչքը
ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար»։
Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան» վեպում շատ
են հանդիպում նաև նորաստեղծ, հեղինա
կային դարձվածքներ, ինչպես՝ «Խոդեդանը
իրեն չի զբաղեցնելու այդպիսի մանր գործե
րով, դա մի տեսակ մտքին մաստակ ծամել
տալ է, պարզ է, որ ծամել չի տա»։ «Բերանը
բացում է և առաջին հերթին մի լավ շուլա
լում է աստծու մորուքը»։ «Երբ Բուլանուխի
գլուխը յուղեցին, ես փախա Մշո դաշտ, մի
քանի ամիս նախրապան եղա Խարտոս գյու
ղում»։
Այսպիսով՝ դարձվածքները Խ. Դաշտեն
ցի վեպերում առանցքային դեր ունեն, այն
քան տարածված են, որ անհնար է պատկե
րացնել նրա ստեղծագործությունը՝ առանց
բավականին նուրբ վարպետությամբ կիրառ
ված դարձվածքների։ Այն, որ դարձվածքնե
րի արվեստը Դաշտենցի ստեղծագործու
թյան մեջ հա
սել է բարձր վար
պե
տու
թյան,
աներկբա է։
Մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ
քերականական դասակարգմամբ հեղինա
կի լեզվին առավել բնորոշ են գոյականա
կան, ածականական, բայական և մակբայա
կան դարձվածքների գործածությունը, իսկ
ոճական տեսանկյունից Դաշտենցի վեպում
դարձվածքները հանդես են եկել խոսքի սեղ
մության, դիպուկության, ժողովրդայնության
ապահովման լավագույն միջոց։ Հեղինակը
1 Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, ԵՊՀ հրա
տարակչություն, 2003 թ., 375 էջ:
2 Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածա
բանություն, «Լույս», 1973 թ., 223 էջ:
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ստեղծել է նաև անհատական դարձվածք
ներ։ Անհերքելի է, որ Դաշտենցի վեպում
դարձվածքները ոչ միայն յուրօրինակ գե
ղարվեստական ոճ են հաղորդում, որոնք
կառուցված են բացառիկ վարպետությամբ
և ապահովում են մեծ գրողի խոսքի հուզար
տահայտչական երանգավորումը։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Բ
 եդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, «Լույս», 1973 թ., 223 էջ:
Դաշտենց Խ., Խոդեդան, Հայպետհրատ, 1950 թ., 266 էջ:
Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003 թ., 375 էջ:
Մ
 ելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, «Լույս», 1984 թ., 247 էջ:

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В ОБУЧЕНИИ СТИЛИСТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ХОДЕДАН” Х. ДАШТЕНЦА)
Г. БЛБУЛЯН
В статье обсуждается роль фразеологических оборотов в обучении стилистике на при
мере романа “Ходедан” Х. Даштенца. Представлены конкретные примеры, которые делают
речь впечатляющей, способствует ее милости и мягкости.

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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ԱՐՄԻՆԵ ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Տրամաբանական մտածողությունը մար
դու կարևորագույն հատկանիշներից է:
Տրամաբանությունը գիտության մի ճյուղ է,
որն ուսումնասիրում է մարդկային մտածո
ղության օրենքները, դատողությունների և
մտահանգումների ձևերն ու ընթացքը, որի
հենքի վրա էլ զարգացել է մաթեմատիկա
կան տրամաբանությունը:
Տրամաբանական կրթվածության իրավի
ճակն առհասարակ շատ նմանություններ ու
նի լեզվական գրագիտության վիճակի հետ:
պես որ ճիշտ գրե
լու և խո
սե
լու հա
մար
Ինչ
անհրաժեշտ է իմանալ և պահպանել քե
րականության կանոնները, այնպես էլ ճիշտ
մտածելու համար անհրաժեշտ է պահպա
նել տրամաբանության կանոնները: Հնարա
վո՞ր է ապահովել սովորողների տրամաբա
նական մտածողության լիարժեք զարգացում՝
առանց «Տրամաբանություն» գիտության
հիմունքների համակարգված ուսուցման:
Այս հարցադրումը խորությամբ արտացոլ
վել է նախ հանրակրթության պետական
չափորոշչում, այնուհետև մաթեմատիկայի
առարկայական չափորոշչում և ծրագրերում:
Հայաստանում ներկայումս գործող ուսում
նական ծրագրերում արդեն ընդգրկված են
այնպիսի թեմաներ, որոնք ուղղակիորեն վե
րաբերում են տրամաբանությանը, և որոնք
նախկին կրթական ծրագրերում գրեթե աչ
քաթող են արվել:
Յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է զար
գացնի աշակերտների տրամաբանական
մտածողությունը: Սակայն ոչ միշտ է ուսու
ցիչներին հաջողվում դա անել: Հաճախ
դա հանգեցնում է նրան, որ տրամաբանա
կան մտածողության զարգացումը զգալիո
րեն դանդաղ է ընթանում: Այդ պատճառով
աշակերտների մեծամասնությունը, նույնիսկ
բարձր դասարաններում, չի տիրապետում
տրամաբանական մտածողության տարրա
կան եղանակներին (համեմատում, վերլու
ծում, համադրում և այլն):
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Ժամանակակից դպրոցի հիմնական
խնդիրներից են՝ օգնել աշակերտներին՝ լի
արժեք բացահայտելու իրենց ընդունակու
թյունները, զարգացնելու նախաձեռնությու
նը, ստեղծագործական կարողությունները:
Մաթեմատիկայի դերը տրամաբանա
կան մտածողության զարգացման մեջ չա
փազանց մեծ է: Մաթեմատիկայի այդքան
ցա
ռիկ դե
րի պատ
ճառն այն է, որ այն
բա
դպրոցի բոլոր հետազոտված գիտություննե
րից առավել տեսականն է: Այն իր մեջ պա
րունակում է վերացականության բարձր մա
կարդակ, որը գիտելիքների օգտագործման
բնականոն ձևով տանում է վերացականից
դեպի կոնկրետացում:
«Այնպես, ինչպես մաթեմատիկան, ոչ մի
ուրիշ առարկա չի տալիս տրամաբանական
մտածողության զարգացման իրական նա
խադրյալներ: Մաթեմատիկան ձևավորում է
մտածողության որակը: Նրա ուսումնասի
րությունը հանգեցնում է նաև հիշողության,
խոսքի, երևակայության, հույզերի զարգաց
մանը, ձևավորում է նպատակասլացությունը,
համբերությունը, անձի ստեղծագործական
կարողությունները: Տարրական դպրոցից
սկսած՝ երեխաները պետք է տիրապետեն
տրամաբանական գործողությունների տար
րերին (համեմատում, դասակարգում, ընդ
հանրացում, հետազոտում և այլն): Այդ պատ
ճառով տարրական դպրոցի ուսուցչի առջև
դրված կարևորագույն խնդիրներից մեկը
համարվում է ինքնուրույն տրամաբանական
մտածողության զարգացումը, որը հնարավո
րություն է տալիս երեխաներին հետևություն
անելու, բերելու ապացույցներ, կարծիքներ
հայտնելու, որոնք տրամաբանորեն կապված
են միմյանց հետ, եզրահանգումներ անելու՝
հիմնավորելով իրենց կարծիքները և, ի վեր
ջո, ինքնուրույն ձեռք բերելու գիտելիքներ»1:
1 Гончарова О. С., Развитие логического мышления
на уроках математики в начальных классах, «Молодой
ученый», № 10, 2012, Казань.
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Մաթեմատիկական տրամաբանության
ձևավորման հիմնական պայմաններից մե
կը ուսուցվող նյութի տեսական մասի բա
ցատրության բնույթն է: Ուսուցչի բացատ
րությունը պետք է բաղկացած լինի երեք
հիմնական մասերից՝ ներածական, բուն
նյութի մեկնաբանում և եզրահանգում: Ու
սուցչի խոսքը, բացատրությունների ծավալը
պետք է լինեն կարճ, կոնկրետ, պարզ, հա
մոզիչ և խիստ տրամաբանական:
Աշակերտների տրամաբանական մտա
ծողության զարգացմանը խթանում են
խնդիրների կազմումը և տեքստի բանավոր
ու գրավոր շարադրումը: Տրամաբանական
խնդիրները կարող են լինել մաթեմատիկա
քան, ստան
դարտ կամ ոչ
կան կամ ոչ այն
ստանդարտ:
մտածողության
Տրամաբանական
զարգացմանը նպաստում է հակադարձ
խնդիրների կազմումը, որը զարգացնում է
աշակերտների
լեզվաարտահայտչական
կարողությունները, նպաստում է խնդրի
պայմանների խոր վերլուծությանը և մղում
այդ պայմաններից բխող եզրակացություն
ների և մտահանգումների:
Օրինակ՝ Աշոտը խնամում է 12 աղավնի,
գը՝ 4
−ով պա
կաս: Քա
նի՞ աղավ
իսկ Գևոր
նի է խնամում Գևորգը:
Հակադարձը՝ Գևորգը խնամում է 8
աղավնի, իսկ Աշոտը՝ 4−ով ավելի: Քանի՞
աղավնի է խնամում Աշոտը:
Փորձը ցույց է տալիս, որ դպրոցական
տարիքում տրամաբանական մտածողու
թյան արդյունավետ եղանակներից է նաև
աշակերտների կողմից ոչ ստանդարտ տրա
մաբանական խնդիրների լուծումը: Դրանք
մարզում են երեխաների միտքը, ընդլայնում
մտահորիզոնը:
Օրինակ՝
Գերանը պետք է բաժանել 4 մասի: Քանի՞
տեղից պետք է սղոցել այն: (Պատ.՝ 3)
Այս խնդիրը լուծելուց առաջ երեխանե
րից մեկին առաջարկում եմ մկրատով զո
լակը բաժանել 2 մասի, մյուսին՝ 3 մասի,
երրորդին՝ 4 մասի: Այնուհետև հարցնում
եմ երեխաներին. «Քանի՞ կտրումով զոլակը
բաժանվեց 2 մասի, 3 մասի, 4 մասի»: Պա
տասխանները ստանալուց հետո երեխանե
րի ուշադրությունը հրավիրում եմ հետևյալ
հանգամանքին. մեկ կտրումով բաժանվում է

2 մասի, 2 կտրումով՝ 3 մասի, 3 կտրումով՝ 4
մասի: Այսինքն՝ ամեն անգամ մասերի թիվը
մեկով ավելին է կտրումների թվից:
Հաջորդ պարապմունքին անդրադառ
նում ենք վերոհիշյալ խնդրի լուծմանը: Առա
ջարկում եմ խնդիրը և հարցնում.
−Երեխանե՛ր, հապա մտածե՛ք, քանի՞ տե
ղից պետք է սղոցվի գերանը, որպեսզի այն
բաժանվի 4 մասի:
 ատասխան՝ 3 տեղից:
Պ
Ոչ ստանդարտ տրամաբանական խնդի
րը պետք է իր մեջ պարունակի որոշակի ան
սպասելիություն, ունենա յուրօրինակ բնույթ:
Ուսուցչի կողմից մաթեմատիկայի դասերին
նման խնդիրներին անդրադառնալը ոչ միայն
ցանկալի է, այլև մաթեմատիկայի ուսուցման
համար անհրաժեշտ տարր: Ոչ ստանդարտ
խնդիրները մեծ ուշադրություն են պահան
ջում պայմանի վերլուծման և փոխկապակց
ված տրամաբանական դատողությունների
շղթայի կառուցման գործում: Բերեմ նման
խնդրի օրինակ, որի պատասխանը անհրա
ժեշտ է տրամաբանորեն հիմնավորել:
Տուփի մեջ կա 5 մատիտ՝ 2 կապույտ և
3 կարմիր: Քանի՞ մատիտ է անհրաժեշտ
առանց նայելու վերցնել տուփից, որպեսզի
դրանց մեջ լինի գոնե մեկ կարմիր մատիտ:
(Պատ.՝ 3)
Ոչ ստանդարտ խնդիրները ներմուծվում
են արդեն առաջին դասարանից: Նման
խնդիրների օգտագործումը ընդարձակում է
կրտսեր դպրոցականների մաթեմատիկա
կան տեսադաշտը, նպաստում է մաթեմա
տիկական զարգացմանը և բարձրացնում է
մաթեմատիկական պատրաստվածության
որակը:
 ովորողներին ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Ս
առաջարկելով՝ մենք նրանց մեջ ձևավորում
ենք ընդունակություններ տրամաբանական
գործողություններ կատարելու համար և,
միաժամանակ, զարգացնում ենք դրանք:
Նման խնդիրների ընտրության չափանի
շը դրանց ուսումնական նպատակն է՝ դասի
կամ մի շարք դասերի նյութերին համապա
տասխան: Նման խնդիրները կարելի է լուծել
և՛ նոր նյութի բացատրման ժամանակ, և՛ ան
ցածի ամրապնդման ժամանակ:
 ետաքրքրաշարժ խնդիրների լուծման
Հ
մա
նակ մեր առջև դնում ենք հետ
ևյալ
ժա
նպատակները.
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•
մտավոր գործողության ձևավորու
մը և զարգացումը՝ վերլուծում և համադրում,
համեմատում, զուգադրում, ընդհանրացում
և այլն,
•
ընդհանրապես
և
հատկապես
ստեղծագործական մտքի զարգացում և
մարզում,
•
առարկայի, ուսումնական գործու
նեության նկատմամբ հետաքրքրության
պահպանումը (հետաքրքրաշարժ խնդրի
եզակիությունը պատճառ է ուսումնական
գործունեության համար),
ստեղծագործական անհատակա
•
նության որակի զարգացում, ինչպիսին են՝
ճանաչողական ակտիվություն, աշխատա
սիրություն, նպատակին հասնելու համառու
թյուն, ինքնուրույնություն,
•	սովորողների նախապատրաստում
ստեղծագործական գործունեության համար
(գիտելիքների, գործողությունների եղանակ
ների ստեղծագործական տիրապետում,
գիտելիքների և գործողությունների եղա
նակների անծանոթ իրավիճակների փո
խանցման հմտություն):
Օրինակ՝ I դասարան.
Անին ուներ 3−ից ավելի և 7−ից պա
1.
կաս ընկույզներ: Քանի՞ ընկույզ ուներ Անին:
(Պատ.՝ 4, 5, 6)
2.	Ջահի վրա կա 5 լամպ: Որոշ ժամա
նակ անց լամպերից 3−ը վառվեցին: Քանի՞
լամպ է անհրաժեշտ փոխել: (Պատ.՝ 3)
II դասարան
1.	Պարանի վրա 4 հանգույցն արել են
այնպես, որ նրա երկու ծայրերն ազատ են
մնացել: Քանի՞ մասի է բաժանվել պարանը:
(Պատ.՝ 5 մասի)
2.	Տիգրանը և Արամը ապրում են ինը
հարկանի շենքում: Տիգրանն ապրում է ավե
լի բարձր հարկում, քան Արամը: Արամն ապ
րում է 7−րդ հարկում: Ո՞ր հարկում է ապրում
Տիգրանը: (Պատ.՝ 8 կամ 9)
Մաթեմատիկայի դասերին տրամաբա
նության զարգացման համար ես օգտագոր
ջադ
րանք
ծում եմ նաև մի շարք այլ առա
ներ՝ տրամաբանական շղթաներ, մոգական
քառակուսիներ, գլուխկոտրուկներ, մաթե
մատիկական հանելուկներ, խաչբառեր,
հաշվեձողիկներով երկրաչափական առա
ջադրանքներ, քաշի և ժամանակի վերաբե
րյալ տրամաբանական խնդիրներ:
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Երեխաների մեջ տարրական մաթեմա
տիկական հասկացությունների վերաբերյալ
գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություն
ներ մշակելու և զարգացնելու ամենաարդյու
նավետ ձևը խաղն է:
ղը չպետք է դի
տել որ
պես տար
րա
Խա
կան մաթեմատիկական հասկացություննե
րը ձևավորող կարգավորված գործընթաց,
այլ որպես ազատ գործունեություն, որտեղ
երեխան գիտակցաբար ընկալում է, համե
մատում և ընտրում արդյունքին հասնելու
ճանապարհներ ու հնարներ, ինքնուրույ
նություն է ցուցաբերում իր ճանապարհին
ընկած դժվարությունների հաղթահարման
գործում:
Մաթեմատիկական
բովանդակությամբ
յուրաքանչյուր դիդակտիկ խաղ ունի իր
խնդիրները՝ զարգացնել համրանք կատարե
լու ունակությունը, ծանոթացնել երկրաչափա
կան պարզ ձևերին, թվերի բնական շարքին,
թվանշաններին, թվերի կազմությանը և այլն:
Խաղ 1. «1−ից 10 թվերը»
Ընթացքը՝
Երեխայի հետ բարձրաձայն կարդալ՝
առարկաների համապատասխան քանակը
շեշտելով:
1 աստղ
2 եռանկյուն
3 արև
4 սլաք
5 սրտիկ
6 շրջան
7 քառակուսի
8 լուսին
9 խորանարդիկ
10 ամպիկ
Քննարկումը՝
Երեխային առաջարկում եմ հարցերի
պատասխանները թվերի շարքի վրա մա
տով ցույց տալ:
«Քանի՞ տարեկան ես»:
•
•
«Քանի՞ ոտք ունես»:
«Քանի՞ մատ ունես»:
•
Դիտարկում՝
Երեխան պետք է սովորի 1−ից 10−ը
արագ ու անսխալ հաշվել, մինչև 10 թվերը
գրել: Հետագայում խաղն ավելի մեծ թվերի
վրա կարող ենք տարածել:
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Նկարների միջոցով 1−ից 10 թվերը
բարձրաձայն կարդալը ոչ միայն երեխային
հաշվել է սովորեցնում, այլև խաղը դարձ
նում առավել հետաքրքիր, գունագեղ, ձևա
վորում է նրանց գեղագիտական ճաշակը:
Խաղերում ստեղծվում են այնպիսի իրա
վիճակներ, որոնք երեխաներին կմղեն փո
խօգնության, աշխատանքի արդյունքը հա
մատեղ քննարկելուն, դրական հույզերի
առաջացմանն ու զարգացմանը:
Տրամաբանական խաղերի նպատակն է
աստիճանաբար դժվարացող հնարամիտ
խաղ−խնդիրների միջոցով աշակերտների
մեջ զարգացնել պատկերային մտածողու
թյուն, տրամաբանություն, ճկուն դատողու
թյուններ կատարելու ունակություն:
«Երեխաների միտքը մարզելու լավագույն
միջոցներ են նաև կատակ−խնդիրները,
որոնք ցույց են տալիս, որ մաթեմատիկան
նույնպես սիրում է կատակել, զվարճանալ,
ծաղրել անուշադիր լինելը, անհավանակա
նը դարձնել ակնհայտ»1:
Օրինակ՝
1.	Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած 2
կգ է: Քանի՞ կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե
կանգնի մեկ ոտքի վրա: (Իհարկե՝ 2 կգ)
2.	Տարվա ընթացքում ժամացույցն
ամենաքիչը ո՞ր ամսվա օրերին կարող է
փչանալ: (Փետրվար)
Կրտսեր դպրոցականների՝ որպես բա
նական էակի ձևավորման գործընթացում
նրա՝ ընդհանրացնելու, վերացարկելու, հիմ
նավորելու և այլ տրամաբանական ունակու
թյունների մշակման ու զարգացման հիմնա
հարցն ունի առանցքային նշանակություն:
Ոչինչ այնքան բարենպաստ կերպով չի կա
րող ներազդել կրտսեր դպրոցականների
ինքնահաստատման վրա, որքան նրա մտա
ծելու ունակությունը: Դիպուկ է այդ առումով
նկատել մեծ մաթեմատիկոս Ռ. Դեկարտը.
«Ես մտածում եմ, ուրեմն գոյություն ունեմ»2:
Այսպիսով՝ տրամաբանական մտածո
ղության ձևավորումը մանկավարժական
գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչ
մասն է: Օգնել լիարժեք կերպով իրենց ըն
դունակությունները դրսևորել, զարգացնել
ինքնուրույնությունը,
նախաձեռնությունը,

ստեղծագործական կարողությունը. սրանք
ժամանակակից դպրոցի հիմնական խնդիր
ներից են: Այս խնդիրների հաջողությամբ
իրականացումը մեծամասնությամբ կախ
ված է սովորողների մեջ տրամաբանական
մտածողության ձևավորման հետ:
Ճիշտ է ասված՝ չկան անընդունակ երե
խաներ: Պարզապես վատ հասկանալու,
չըմբռնելու պատճառը ոչ բավարար մտավոր
դաստիարակությունն է:
Այսպիսով՝ տարրական դասարաններում
մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
կրտսեր դպրոցականների տրամաբանա
կան մտածողության զարգացման ուղղու
թյամբ տարվող աշխատանքները ցանկալի
արդյունք կտան, եթե ուսուցիչը.
1.	մաթեմատիկայի ուսուցումը կազմա
կերպի այնպես, որ յուրաքանչյուր դասի ըն
թացքում ստեղծվեն այնպիսի իրադրություն
ներ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է
ունենալ մաթեմատիկական−տրամաբանա
կան մտածողություն,
2.	համակարգված աշխատանք տանի
աշակերտների մեջ տրամաբանական մտա
ծողության ձևավորման ուղղությամբ,
3.	հետամուտ լինի, որ յուրաքանչյուր
աշակերտ տիրապետի տրամաբանական
մտածողության հնարներին ու կարողանա
դրանք կիրառել մաթեմատիկական առա
ջադրանքներ կատարելիս,
4.	մաթեմատիկայի ուսուցման գոր
ծընթացում ավելի հաճախակի քննարկի
տրամաբանական, հետաքրքրաշարժ, ոչ
ստանդարտ, հանելուկ−խնդիրներ, կիրառի
դիդակտիկ խաղեր, գլուխկոտրուկներ, խաչ
բառեր,
5.	մաթեմատիկայի ուսուցման գոր
ծընթացում կիրառի տարբեր մեթոդներ
այնպես, որ կրտսեր դպրոցականների մեջ
առաջացնի հետաքրքրություն և սեր մաթե
մատիկայի նկատմամբ:

1 Հակոբյան Ա., Խրիմյան Ն., Տրամաբանական խաղեր,
Եր., 2000 թ.:
2 «Նախաշավիղ», Եր., 2004, № 3−4:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Աբրահամյան Ա. Վ., Աշակերտների տրամաբանական մտածողության զարգացումը մաթեմատի
կայի դասերին, Եր., 1978:
Հակոբյան Ա., Խրիմյան Ն., Տրամաբանական խաղեր, Եր., 2000:
«Նախաշավիղ», Եր., 2002, № 5−6:
«Նախաշավիղ», Եր., 2004, № 3−4:
Петерсон Л. Г., 1−4 класс, М., 2010.
Истомина Н. Б., Учебное пособие, «Методика обучения математике в начальной школе», М., 2000.
Гончарова О. С., Развитие логического мышления на уроках математики в начальных классах,
«Молодой ученый», №10, Казань, 2012.
Скаткина Л. Н., Методика начального обучения математике, М., 1972.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОК АХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАСС АХ
А. КАРТАШЯН
Формирование логического мышления младших школьников – важная составная часть
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности,
развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач
современной школы.
Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий. Поэтому
одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие
самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения,
приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выво
ды, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания.

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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ԼՈՐԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՓՈԹՈՐԿԱՀՈՒՅԶ ԴԱՐԻ ՄԵԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ
Հայ գեղարվեստական գրականության
զարգացման ճանապարհին նոր երևույթ է
Եղիշե Չարենցը, որն իր բանաստեղծու
թյունների և պոեմների նորարարական
շնչով գրավեց ժամանակի գրականագետ
ների և քննադատների ուշադրությունը.
«Տեսայ մի նոր մարդ, նոր նիւթ, նոր վերա
բերում եւ վարժ տաղաչափութիւն»,− գրել է
Ն. Աղ
բա
լ յա
նը (1, էջ 329): Չա
րեն
ցի վաղ
շրջանի ստեղծագործությունների վրա նկա
տելի է եղել Տերյանի ազդեցությունը, որը
դրսևորվել է ինչպես նրա բառապաշարում և
տրամադրության մեջ, այնպես էլ նրա տա
ղաչափության: Հարկ է նշել, որ հետագայում
Չարենցի ստեղծագործության լեզվաար
տահայտչամիջոցները և գեղարվեստական
խոս
քը դար
ձան էլ ավե
լի հա
րուստ և խո
րունկ: Նա առատորեն օգտվել է անցյալի ու
ներկայի հայ դասական քնարերգուներից`
Նարեկացուց, Քուչակից, Սայաթ−Նովայից,
Հ. Թումանյանից, Դ. Վարուժանից, Սիա
մանթոյից և Մ. Մեծարենցից: «Որպես օրի
նակ,− գրում է Ե. Չարենցը,− ես վերցնում եմ
հայկական պոեզիան` նրա անցյալով և ներ
կայով, որովհետև վերջինս ինձ ավելի է ծա
նոթ, քան որևէ այլ ազգային գրականություն:
Ես տեսնում եմ այնպիսի վարպետներ… որ
չի կարելի գտնել ուրիշ մի գրականության
մեջ, հարկավ ոչ նրանց հանճարեղության
իմաստով, այլ գույների ու երանգների, ձևի
և նյութի մշակման ինքնատիպության իմաս
տով» (4, էջ 166):
Չարենցի ստեղծագործական բազմա
զանությունը նկատելի է նրա ողջ գրական−
ստեղծագործական կյանքում, որովհետև
հեղինակը ձգտում էր հեռու մնալ միապաղա
ղությունից ու միաձևությունից: Կարևորելով
Չարենցի ստեղծագործական բազմազանու
թյունը՝ Պ. Սևակն իր «Ե. Չարենցը և արդի
ականությունը» հոդվածում անդրադարձել է
այդ խնդրին՝ ընդգծելով իր մեծ նախորդի
«դիապազոնի ահռելիությունը…» (7, էջ 318):
Ե. Չարենցի ստեղծագործությունն աչքի է
ընկնում նաև պատկերավորման հարուստ
միջոցների կիրառությամբ: Հ. Օշականը,

ընդգծելով բանաստեղծի առանձնահատուկ
տեղը արևելահայ ու արևմտահայ պոեզի
այի մեջ, գրում է. «Չարենցի նշանակութիւ
նը կը մեծնայ մանաւանդ գոյնի ու պատկերի
տեսակէտներով… Եղիշե Չարենց մինակը
տուած է արեւելահայ ոտանաւորին այնքան
պատ
կեր, որ
քան չէ ըրած ատի
կա անոնց
քերթողներուն ամբողջ շարանը՝ սկսելով
Աբովեանէն» (8, էջ 42): «Ես իմ անուշ Հա
յաստանի» բանաստեղծությունը, որը ոչ մի
այն հայրենիքի մասին գեղեցիկ տաղ է և
«ազ
գի աղոթ
քը», այլև առանձ
նա
նում է իր
լեզվի պատկերավորման միջոցների ու ոճա
կան հնարքների բազմազանությամբ: Բոլոր
տեսանկյուններից Չարենցի ստեղծագործու
թյունը միտված էր դեպի գրական նոր բար
ձունքների: Չարենցի ստեղծագործության
տաղաչափական զարգացումն ու փոփո
խությունները ուսումնասիրելիս նկատելի է
դառնում, որ բանաստեղծը հմտորեն տիրա
պետում էր տաղաչափության տեսությանն
ու նրա նոր ձևերի կիրառմանը պոեզիայի
մեջ: Ըստ հուշագիր Ցական Շողենցի` Չա
րենցը տվել է նաև տաղաչափության դասեր.
«Տաղաչափությունը ոչ մի րոպե բանաստեղ
ծը չպետք է մոռանա, յուրաքանչյուր միտք
պիտի արտահայտվի իրեն անհրաժեշտ չա
փով ու ձևով, թե չէ ստիխը կդառնա անդեմ
ու անողնաշար… Միտքը չափածո ստեղծա
գործության իրանն է, իսկ խոսքի ռիթմն ու
տաղաչափությունը` նրա թևերը: Հրաշալի
իրանի հետ պետք են նաև ուժեղ և ամուր
թևեր, որ ոտանավորը կյանքի երկնակամա
րում թռչի բազեի նման…» (6, էջ 137):
Արևմտահայ պոեզիայում ազատ ոտա
նավորի ձևը գործածել են Դ. Վարուժանն ու
Սիամանթոն: Վերջինս, սակայն, հայ պոե
զիայում ազատ ոտանավորի խոշորագույն
վարպետն է համարվում: Ազատ ոտանա
վորով ստեղծագործել է նաև Ե. Չարենցը,
ով, զգալիորեն օգտվելով Սիամանթոյի պա
տումային բնույթի ոճից, ազատ ոտանավո
րի տարրերը զուգակցել է կանոնավոր ձևե
րի հետ` ստեղծելով տաղաչափական նոր
որակ: Դարաշրջանի հոգեբանությունն ու
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ժամանակների կարևորագույն իրադարձու
թյունները արտացոլելու և այդ տրամադրու
թյունները գեղարվեստական գույներով ար
տահայտելու առումով հատկանշական են
նաև «Դեպի ապագան» և «Բրոնզե թևերը
կարմիր գալիքի» ստեղծագործություննե
րը, որոնցում նկատելի են քաղաքացիական
կյանքի անմիջական շունչն ու պատկերա
վորման առանձնահատուկ երանգները:
Վերոհիշյալ ստեղծագործությունները ևս
գրված են ազատ ոտանավորով: Չարենցը
հավասարազոր ձևով էր ստեղծում իր պոե
զիան` հարստացնելով ոչ միայն նրա բովան
դակությունը, այլև տաղաչափական արտա
հայտչամիջոցները՝ երկու պարագայում էլ
ցուցաբերելով բարձր վարպետություն: Տա
ղաչափության առումով Չարենցի գրական
նվաճումների բարձրակետն է «Գիրք ճա
նապարհի» ժողովածուն: Այդ տեսանկյունից
այն ունի բովանդակային ներքին հարուստ
կառուցվածք և հեղինակի անցած գրական
ուղու նվաճումների և դասական ավան
դույթների յուրօրինակ համադրությունն է:
Նրանում Չարենցը տաղաչափական խոս
քարվեստը բարձրացրեց զարգացման նոր
աստիճանի` շաղկապելով կյանքի իրական
պատկերների հետ` նոր ուղի հարթելով հայ
պոեզիայի տաղաչափական ձևերի ստեղծ
մար: Հարկ է նշել, որ Չա
րեն
ցի
ման հա
ստեղծագործական մտքի վրա մեծ ազդեցու
թյուն են ունեցել ինչպես հայ, այնպես էլ եվ
րոպացի նշանավոր գրողները: Ե. Չարենցի
«Գիրք ճանապարհի»−ի տաղաչափական
արվեստի գնահատմանն է անդրադարձել
գրականագետ Դ. Գասպարյանը: Ըստ նրա`
«… Չարենցը, յուրացնելով Նարեկացուց
մինչև Տերյան ստեղծած հայոց բանաստեղ
ծության տաղաչափական փորձը, կարո
ղացավ մինչև ինքը օգտագործված ձևերի
տարատեսակները իմաստավորել նորովի և
ստեղծել բազմաթիվ նոր ռիթմական նրբե
րանգներ: Չարենցը ուսումնասիրեց նաև
համաշխարհային պոեզիայի` արևել յան
քնարերգության, Դանտեի, Գյոթեի, Պուշկի
նի և շատ ու շատ ուրիշների, ինչպես նաև իր
ժամանակակիցների փորձը և դա ծառայեց
րեց իր ստեղծագործական նպատակներին»
(2, էջ 225−226): Իսկ Պ. Սևակը գրել է. «1500
տարվա ճանապարհ անցած մեր տաղաչա
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փության մեջ նորություն բերելը համարյա
անհնարին մի գործ էր, իսկ Չարենցի բերած
նորությունները շատ էին այնքան, որ ստի
պեցին Մ. Աբեղ յանի նման մեկին հատուկ
ուսումնասիրություն գրել այդ մասին…»
(7, էջ 328): Մ. Աբեղ յանը (4), ուսումնասիրե
լով Չարենցի «տաղաչափության զարգացու
մը», նկատել է, որ հայ բանաստեղծության
մեջ քիչ կան ազատ ոտանավորներ: Սակայն
ազատ ոտանավորով է գրված Չարենցի
«Ամբոխները խելագարված» պոեմը, որից
բերենք մի հատված.
Հեռո՛ւ, մոտիկ / ընկերներին, Աշխարհնե
րին, / արևներին, //
Հըրանման / հոգիներին: //
Բոլոր նըրանց,
Ում որ հոգին / վառվում է վառ, //
Բոլոր նըրանց / հոգիներին / արևավառ:−
//
Կյանքի՛, մահի՛ / այս ամեհի աղջամուղ
ջում //
Ողջակիզվող / հոգիներին –
Ողջո՛ւյն, ողջո՛ւյն // (1, էջ 298):
1967 թվականը պատմական տարի է սո
վետական բոլոր ժողովուրդների կյանքում:
Ավելին, 1967 թվականը նշանակալից տա
րի է ամբողջ երկրագնդի համար, աշխարհի
մի մասը ուրախությամբ ու հպարտությամբ,
խար
հի մյուս մա
սը ոխով ու վա
խով
աշ
նշում է Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխու
թյան հիսնամյակը:
Իսկ հայ ժո
ղովր
դի հա
մար 1967 թվա
կանը հոբել յանական է երիցս. նա ոչ միայն
պատրաստվել ու պատրաստվում է նշելու
մեծ Հոկտեմբերի 50−ամյակը, այլև նշում է,
հենց այսօր, մեծ Հոկտեմբերի մեծ երգիչնե
րից մեկի՝ Ե. Չարենցի ծննդյան 70−ամյակը:
Իսկ ո՞վ էր Չարենցը: Թվում է, թե նրա
մասին փոքրիշատե բնորոշ խոսք ասելը պի
տի որ շատ դյուրին լինի, մանավանդ մեկի
հա
մար, որ հպար
տու
թյուն ու
նի իրեն հա
մարելու Չարենցի հոգևոր որդիներից մեկը:
Բայց այդ դյուրինությունը միայն երևութա
կան է ու խաբուսիկ:
Ու եթե դժվարությունից ելնելու ելքեր
լիս է նույն ին
քը
կան, ապա դրանք էլ տա
Չարենցը՝ իր բազմաթիվ ինքնաբնորոշում
ներով: Ներկայացնենք դրանցից մեկը:
1922−ին գրած իր ինքնակենսագրա
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կան «Չարենց−նամե» պոեմը բանաստեղծը
սկսում է այսպես.
Ես եկել եմ հեռու Իրանից,
Հայրենիքս է − Խանի Մակուն,
Իմ հոգում − արևն Իրանի,
Իրանի արևն է իմ հոգում:
Իսկ արյան մեջ երգում է իմ−
Նաիրյան տխրությունն անծիր,
Իսկ ուղեղս−կարմի՜ր−կարմի՜ր:
Բովանդակ աշխարհի վրա վառվող մի
հարավային արև, բովանդակ աշխարհի վրա
սփռված մի նաիրական անծայր տխրություն
և բովանդակ աշխարհը իր ոգու համար հայ
րենիք ընտրած մի ուղեղ՝ մոսկով յան կար
միր−կարմիր հրով այրված. ահա Չարենցը:
Այսքանն իր կողմից իմանալուց հետո
մենք պարտավոր ենք մեր կողմից ավելաց
նել, որ Չարենցի բանաստեղծական աշխար
հը նման էր միկրոտիեզերքի, որ եթե ուներ
իր էպիկենարոնային կրակը, ապա ուներ
նաև իր բևեռները: Այդ բևեռներն էին Երկիր
Նաիրին, այսինքն՝ Հայաստանը, և հեղափո
խությունը, որ մեծ Հոկտեմբերն է: Սակայն
«ո՞վ էր Չարենցը» հարցին պատասխանելու
համար մենք պիտի հատուկ ուշադրություն
դարձնենք ևս մի երևույթի վրա:
Գրականության պատմությունը չանցնող
գան
քով է ամեն ան
գամ հի
շում այն
հար
պիսի անուններ, որպիսիք են Դուրյանն ու
Մեծարենցը, Բարաթաշվիլին ու Խետագու
րովը, Բոտևը, Պետեֆին ու Լերմոնտովը,
որոնք 20−28 տարեկանում ստեղծեցին ան
մահ գլուխգործոցներ և արժանի են ոչ այլ
կերպ կոչվելու, քան հանճարեղ պատանի
կամ հանճարեղ երիտասարդ: Իսկ մեր մտ
քով անցե՞լ է Չարենցին էլ մտցնել այդ ցու
ցակի մեջ: Չի անցել երևի այն պատճառով,
որ Չարենցի կյանքի թելը կտրվեց 40−ամյա
հասակում:
րե
կա
նում նրա
Բայց չէ՞ որ 14−15 տա
գրած բանաստեղծություններն ունեն մի մա
կարդակ, որին «նորմալ» բանաստեղծները
հասնում ես առնվազն 24−25 տարեկանում:
Ընդամենը 18 տարեկանում նա գրել է քնա
րական այնպիսի գյուխգործոցներ, որոնց
տակ իր անունը սիրով կգրեր հայ բազմա
դարյան քնարերգության հազվագյուտ կա
նե
րից մե
կը, իր իսկ ու
սու
ցիչ Վ. Տե
խարդ
րյանը: Հիշենք թեկուզ «Գիշերն ամբողջ
հիվանդ, խելագար», «Կան անտես հյուրեր»,

«Հայրենիքում», «Փողոցների մեջ կա մի
անանուն, անըմբռնելի կարոտի ճախրում» և
այլն: Եվ նույն այդ՝ 18−19−ամյա ժամանակ՝
մի այնպիսի լայնակտավ պոեմ, որպիսին է
«Դանթեական առասպելը», այն էլ մի այն
պիսի վերջով, որ կարող է գրել միայն մեծ
բանաստեղծը՝ առնվազն 30 տարեկանից
հետո:
Իսկ 19 տարեկանում՝ «Աթիլլա» պոեմը,
պարզապես անթերի և արու մի ծնունդ, ինչ
պես նաև այնպիսի գլուխգործոցներ, ինչպի
սիք են «Լուսամփոփի պես աղջիկը», «Ոս
կին», «Հարդագոդի ճամփորդները»:
Եվ իմանալով հանդերձ, հավատալի՞ է
թվում, որ «Ամբոխները խելագարված» պոե
մը (ինչպես նաև «Սոման») գրված է ընդա
մենը 25 տարեկան պատանու գրչով: Եվ
համաշխարհային գրականության բազմա
դարյան պատմությունը կարո՞ղ է մի քանի
տասնյակ նմանօրինակ 21 տարեկանների
հիշել:
23−ամյա Չարենցը ստեղծեց իր երեք
«Ոդիսականները»՝ բերելով բանաստեղ
ծական նոր ոճ, ավելի ճիշտ՝ հիմնադրելով
բանաստեղծական նոր դպրոց: Սրանց հետ
ևեց նույն տարում գրված «Ամենապոեմը»,
որով պոեմի ժանրը հայ գրականության մեջ
րեց իր զար
գաց
ման նոր փու
լը: Բայց
ապ
23−ամյա նույն Չարենցի գրչով են ստեղծ
պի
սի ան
թե
րի և մնա
յուն բա
վել նաև այն
նաստեղծություններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝
«Շամիրամը», «Անկումների սարսափից»,
«Ինչպես երկիրս անսփոփ»: 23−ամյա մեկի
գրիչն է գրել, վերջապես, նաև «Մահվան տե
սիլը», որ հայոց լեզվով հայ ժողովրդի բախ
տի մասին 1500 տարվա ընթացքում գրված
ամենասակավաթիվ հանճարեղություննե
րից մեկն է:
 արենցի պոետիկայի նուրբ և քիչ հե
Չ
տազոտված երևույթներից է գաղտնագրու
մը, որ խոստանում է գրականագիտական
նոր անակնկալներ: Իսկ ահա բաղաձայ
նույթով և հատկապես մ−ով արվող գաղտ
նագրերը մեկնաբանելիս աչքի է զարնում,
որ Չարենցը իր ողջ գրական ճանապարհին
գործադրված բաղաձայնույթների համե
մատ առավելությունը տվել է հենց այդ տա
ռին: Մ−ն, որ առաջին տառն է մահ, մռայլ,
մութ, մայրամուտ և նման ու հարակից այլ
բառերի, բնագրային ընդգծված արտահայ
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տություն է ունենում հենց այն պահերին,
երբ հեղինակն անդրադառնում է անձնա
կան, ազգային կամ հասարակական կյան
քի մռայլ վիճակներին: Պերճախոս փաստ է,
որ մ−երի կուտակման առաջին դեպքերից
մեկը թերևս ոչ պատահականորեն զուգադի
պում է Չարենցի առաջին գաղտնագրերից
մեկին՝ Մեռած Քաղաքի այլաբանությանը:
«Դանթեական առասպելի» հինգերորդ գլխի
սկզբում՝ կից երկու տողերի բառերի կեսից
ավելին՝ հինգը, սկսվում է հենց մ տառով.
Մենք մտանք Մեռած Քաղաքի շեմքից
Մեռած Քաղաքի փողոցները մառ:
գային երազ» պոե
մում, որ նույն
«Ազ
պես գաղտնագրություն է՝ ամբողջովին և
ըստ էության, տողերից մեկի գրեթե բոլոր
բառերը սկսվում են մ−ով՝ ակնհայտորեն
կազմելով ներքին տավտոգրամ.
Մինչ վազում էր նա դաշտում ամայի,
Ուր մութ էր ու մ
 ուժ, մշուշ էր մահի...
ձյալ, ինչ
պես և մյուս տա
ռե
րով
Եվ դար
ստեղծված ալիտերացիաների պարագայում,
մ−ով բաղաձայնույթը չի սահմանափակվում
որևէ թեմայի կամ ժանրի շրջանակում: Հար
ևան երկու−երեք բառեր, երբեմն տողի գրե
թե բոլոր բառերը մ−ով սկսելը սովորական
երևույթ է Չարենցի 1910−ական թթ. պոեզի
այում: Ազգային−քաղաքական բովանդա
կությամբ վերոհիշյալ գործերից բացի՝ այդ
պես է բանը, օրինակ, խորհրդապաշտական
«Մանուշակագույնում» («Մեռած, մարա
ծաստղ»), այդպես է տասնամյակի վերջում
գրված առանձին բանաստեղծություններում
 որմո՛ք է ու մահ...», «Իսկ
(«Աշունը մշո՛ւշ է, մ
 ութը մանվում է, մանվում է, մ
 անվում է...»):
մ
Այդպես է նաև արդեն երկու տասնամյակ
ների սահմանագծում՝ 1920 թ. ստեղծված
գործերում, ընդ որում՝ մ−ն ներխուժում է
թե՛ հայրենիքի վախճանը կանխագուշա
կող «Մահվան տեսիլ» («Երթամ մարող ու
 արմրող իրիկվա մեջ)», թե՛ մեղմախոս−
մ
խաղաղ «Էմալե պրոֆիլը Ձեր» («Երգերը
Ձեր մարմանդ ու մով», «Մարմանդ մորմոքը
 անջող»):
մեզ տ
 Նույն 1936 թվականին գրված որոշ գոր
ծերում Չարենցը պատկերում է արդեն իր
օրերի մարդկանց և իր կյանքի մահաշունչ
նապ
նե
րը և հենց մա
հը, որոնց ներ
տագ
դաշնակում են ամբողջովին միայն մ տառով
սկսվող բառերից կազմված տողեր: Ամե
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նից ցայտուն օրինակները կարելի է քաղել
թաղման սարսռազդեցիկ նկարագրություն
ներկայացնող երկու գործերից: Առաջինը
«Անվերնագիր» կոչվող անավարտ պոեմն է:
Չտեսնված տրտմաթախիծ թաղմանը մաս
նակցող մի քանի մարդկանց առջևից գնա
ցող և դագաղի կափարիչը գլխին դրած
խորհրդավոր մարդուն բանաստեղծը բնո
րոշում է այսպիսի մռայլ տողով.
Մի մամռագույն մշակ մանրամարմին...
Ոչ պակաս ցնցող է «Դոֆին նայիրա
կանի» «Սոնետ քստմնելի» մասի առա
ջին տունը: Հենց այստեղ է տրված Աղասի
Խանջյանի բուն մահվան կամ սպանության
պատկերը, և խիստ բնորոշ ու տպավորիչ է,
որ քառատողն ավարտվում է գրեթե միայն մ
տառով սկսվող բառերից կազմված տողով.
Ընկած ես դու, Հոգի՜ս, զբոսանքի համար
«Բարեկամի» կանչով անտառ տարված–
Եվ– լլկվելուց հետո– դաշունահար ար
ված
Մի մոլորված մանկան մեռած մարմնի
նման...
Թե՛ ժամանակագրորեն, թե՛ ստեղծա
գործական ընթացքի առումով սա 1937−ին
ստեղծված տավտոգրամների նախաշեմն է:
Ընդգծվածը ինքն էլ տավտոգրամ է՝ նույնա
գիր տող, որ առանձին վերցրած էլ կընկալ
վեր իբրև մեկ ստեղծագործություն, ինչպես
որ միտողանի բանաստեղծություն (մոնոս
տիքոս) կարող էր համարվել մայրամու
տային տավտոգրամները բացող «Մառ մոր
մոքում է մայրամուտը» տողը:
Այդպիսով` հատկապես հեղափոխական
շրջանի Չարենցի ստեղծագործությունների
համար հատկանշական են այն բոլոր գծերը,
որոնք, ըստ էության, գալիս են 19−րդ դարա
վերջի և 20−րդ դարասկզբի ռուսական և եվ
րոպական պոեզիայի ազդեցություններից`
կապվելով Շ. Բոդլերի, Ա. Ռեմբոյի, Պ. Վեռ
լենի, Է. Վերհարնի, Ա. Բլոկի և ուրիշների
հետ: Միանգամայն իրավացի է ֆրանսիա
ցի բանաստեղծ Լուի Արագոնը, որ 20−րդ
դարի ճակատը պսակող բանաստեղծական
պայծառ անունների մեջ` Գարսիա Լորկայի,
Քիփլինգի, Ապոլիների, Ռիլկեի, Էլյուարի,
Մայակովսկու, Եսենինի և Իսահակյանի
կողքին տալիս է նաև Չարենցի անունը:
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ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ
Л. ГРИГОРЯН
В статье рассмотрен творческий путь известного армянского поэта, носителя револю
ционных идей Е. Чаренца. Проанализированы революционная тематика его творчества,
высказывания различных писателей о Е. Чаренце, а также особенности шифрования в его
произведениях.

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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АНЖЕЛА ПАПОЯН

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПУНКТ УАЦИИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
Термин «интерференция» часто встреча
ется в лингвистической, психологической и
методической литературе. Возникнув изна
чально в рамках физики, а затем психологии,
он постепенно проник как в лингвистику, так
и в методику. В психологии интерференция
понимается как конфликт между информа
цией в памяти, при котором новую инфор
мацию или трудно усвоить из-за предыду
щего опыта (проактивная интерференция),
или когда старую информацию трудно вс
помнить из-за поступающей информации
(ретроактивная интерференция) [1]. Такая
трактовка интерференции распространена в
психологических теориях обучения и памяти.
С точки зрения влияния навыков друг
на друга, в том числе и речевых, различают
два вида взаимодействия: перенос (транспо
зицию) и интерференцию. Если благодаря
воздействию одного навыка на другой но
вая деятельность выполняется успешно, то
говорят о переносе (транспозиции) навыка.
Если при взаимодействии навыков новая
деятельность осваивается с трудом, то речь
ведут об отрицательной интерференции. В
лингвистической литературе слово «интер
ференция» впервые использовали предста
вители Пражской школы. Данный термин
стал активно использоваться в лингвистике
с возникновением теории языковых контак
тов. Интерференция определялась как слу
чаи отклонения от языковых норм, наблюда
емые в речи билингвов вследствие владения
более чем одним языком, т.е. как результат
речевого контакта [2].
Интерференцию в некоторых случаях
можно предсказать в методических целях
предупреждения возможных ошибок. Явле
ниям отрицательной интерференции в ре
чи изучающего иностранный язык следует
противопоставить собственно ошибки. Воп
росам интерференции в методике препода
вания языков посвятили свои исследования
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Н.И. Гез [3], Л.М. Уман [5].
Итак, рассмотрение понятия интерферен
ции возможно с трех точек зрения: психоло
гической, методической, лингвистической.
Психологические и методические взгляды на
интерференцию в настоящий момент прак
тически совпадают. Кроме того, интерфе
ренцию можно рассматривать с точек зрения
социолингвистики, теории коммуникации и
т. д.
Переходя непосредственно к методике
обучения русской и английской пунктуации
в сопоставительном аспекте, отметим, что в
процессе обучения должны преследоваться
две основные цели. Речь идет о системати
зации осознания пунктуации русского языка
и выстраивании на её основе системы анг
лийской пунктуации. Изучение двух языков
в сопоставительно-классификационном ас
пекте может способствовать формирова
нию лингвистической компетенции. При
изучении и описании системы пунктуации
в иностранном языке необходимо прини
мать во внимание интерференцию языков,
положительную и особенно отрицательную.
Именно учет интерференции является одной
из главных опор, на которой можно постро
ить эффективную сравнительную методику
обучения пунктуации в русском и английс
ком языках. Системы русской и английс
кой пунктуации совпадают по номенклату
ре знаков препинания. Система английской
пунктуации во многом, подобно русской,
подчиняется тем же принципам. Речь идет
о структурном, семантическом (смысловом)
и интонационном принципах. Последний мо
жет пониматься не как принцип пунктуации,
а как средство актуал изации семантики в уст
ной речи и отражения ее на письме. В моног
рафии Р. Скелтона, наиболее полной и прак
тически единственной работе по английской
пунктуации, рассматривается «выборочный
принцип», под которым понимается исполь
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зование пунктуации в целях наибольшего
приближения письменной речи к устной, т.е.
придания ей наибольшей выразительности.
В английском языке в ряде случаев пунктуа
ция может следовать за эмоциональной сто
роной речи, игнорируя её синтаксическую
сторону, о чем пойдет речь ниже, поскольку
как раз в данном ракурсе проявляется отри
цательная интерференция [4 ].
 опоставление знаков препинания по
С
функциям при изучении двух языков также
является одной из задач современной ме
тодики. В русском языке пунктуационные
правила достаточно четко систематизиру
ются на основе функций знаков препинания
(отделительных, разделительных и выдели
тельных). В английском языке можно класси
фицировать основные знаки препинания и,
следовательно, пунктуационные правила по
аналогичным функциям. В английском язы
ке, как и в русском, существует определен
ное количество пунктуационных правил. По
функциям различных знаков препинания в
обоих языках сходство проявляется прежде
всего в употреблении точки, вопроситель
ного и восклицательного знаков (отдели
тельная функция), запятой, двоет очия, тире,
точки с запятой (разделительная функция).
Наиболее частые случаи отрицательной ин
терференции могут наблюдаться при упот
реблении запятой, иногда тире и точки с
запятой в разделительной и выделительной
функциях.
В системе разделительных знаков пре
пинания в простом предложении отрица
тельная интерференция ярко проявляется
в следующих случаях. Постановка запятой
в английском языке перед последним из
трех или более однородных членов, которо
му предшествует союз and (русский и) или
or (или): Корабль был загружен пшеницей,
ячменем и кукурузой. The steamer was load
ed with wheat, barley, and maize. Она люби
ла жизнь, свободу и счастье. She loved life,
ре
мен
ном анг
liberty, and happiness. В сов
лийском языке можно наблюдать тенденцию
избегать употребления запятой в подобном
случае. Однородные члены, соединенные
повторяющимися союзами, могут не выде
ляться запятыми, как в русском языке: Я хо

чу считаться добрым, и честным, и аккурат
ным. I’d like to be considered good and honest
and accurate. Возьми свой электрический по
езд, и иди, и поиграй в другой комнате. Take
your electric train and go and play in the other
room. (M. Quin) В английском языке в отли
чие от русского запятая в своей разделитель
ной функции может ставиться иногда и меж
ду отдельными членами предложения. Так,
запятая ставится для отделения последнего
из нескольких однородных подлежащих,
стоящих в начале предложения, от осталь
ной части предложения: No amount of pity,
or reason, or duty, can overcome a repulsion
implicit in Nature. (Galsworthy). Ни жалость,
ни смысл, ни чувство долга не могут прео
долеть гнев природы. (Голсуорси) Запятая
может ставиться между двумя дополнения
ми, зависящими от одного и того же глагола,
если первое из них является распространен
ным: They call their own profound boredom
and incapacity to understand the beauty of life,
virtue. Они называют свою скуку и неспособ
ность понимать красоту жизни добродетел
ью. Если в предложении имеется несколько
однородных сказуемых, выраженных анали
тическими глагольными формами с общим
инфинитивом, то инфинитив отделяется от
остальных частей запятой: Аnyone who can
not, does not, or will not, fight must leave the
field. (Skelton) Любой, кто не может или не
будет сражаться, должен покинуть поле боя.
(Скелтон) Анализируя и сопоставляя законо
мерности употребления разделительных зна
ков в сложном предложении в обоих языках,
следует также принимать во внимание мо
менты отрицательной интерференции. Так,
сферы употребления запятой в английском
и русском сложносочиненном предложении
совпадают. Однако в английском предложе
нии запятая может опускаться перед союзом
and и or, если они соединяют короткие, не
распространенные предложения. Сравните:
Он нажал на клавишу, и ракета взлетела. He
pressed the on button and the rocket flew up.
 акже в английском языке отдельные
Т
предложения, соединенные союзом and,
входящие в состав сложносочиненного, мо
гут не выделяться запятыми, если в сочи
ненных предложениях содержится описание:
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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) Буран пришел во тьме, и
каждое временное затишье сопровождалось
новым круговоротом снега. (Линдсей) Наи
более ярко отрицательная интерференция
проявляется в области употребления запятой
в сложноподчиненном предложении. В анг
лийском языке в ряде случаев запятая меж
ду главным и придаточным предложением в
составе сложноподчиненного предложения
может отсутствовать. В английском языке
придаточные предложения часто не осоз
наются как отдельные предикативные еди
ницы и не отмечаются пунктуационно. Так,
подлежащные, сказуемные и дополнитель
ные придаточные предложения в английс
ком языке не отделяются запятой от главного
предложения: Проблема в том, что я потерял
его адрес. The trouble is that I have lost his
address. Никому непонятно, почему она его
оставила. Why she left him is a mystery. (Th.
Hardy) Изучающим английский язык необхо
димо обратить внимание на отсутствие запя
той перед подчинительным союзом в прида
точных дополнительных предложениях: He
said that he would never start smoking again.
Он сказал, что никогда не будет курить. Ес
ли придаточное дополнительное в английс
ком языке предшествует главному предло
жению, то оно может как выделяться, так
и не выделяться запятой. Все это является
отражением характерного для данных видов
сложноподчиненных предложений слитного
произнесения придаточной и главной частей
в английском языке. При наличии пауз име
ет место особая интонация незаконченного
высказывания.
Сложноподчиненные предложения с при
даточными определительными дифферен
цируются по разновидностям. В английском
языке придаточные определительно-вы
делительные (в английской терминологии
придаточные ограничительные), придаточ
ные определительно-качественные в про
тивоположность русскому не выделяются
запятыми: The letter that I received from him
yesterday is very important. (Dreiser) Письмо,
которое я получил от него вчера, очень важ
но. (Драйзер) I met such a beauty that I had
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never seen before. Я встретил такую красави
цу, какую никогда раньше не видел.
В английской пунктуации отделяются
запятой лишь придаточные определитель
но-присоединительные (в английской грам
матике они называются описательными).
Характер отношений здесь гораздо более
свободный и приближается к сочинитель
ным отношениям, так как первое по порядку
следования предложение обладает большой
степенью самостоятельности и закончен
ности (автосемантичности): He wore a man’s
coat, which reached nearly to his heels. (Dick
ens) На нем было мужское пальто, которое
почти достигало его пят. Определительные
придаточные могут быть присоединены к
главному и без помощи союзных слов. В та
ком случае эти предложения не отделяются
запятыми. Русскому языку такой тип связи
не свойствен: The drawings the engineer gave
us helped to understand the task better. Чер
тежи, которые нам дал инженер, помогли
решить задачу быстрее. Главное различие
в употреблении запятой в предложениях с
обстоят ельственными придаточными заклю
чается в том, что в английском языке обстоя
тельственные предложения места, времени,
причины, условия, образа действия, сравне
ния, стоящие после главного, не выделяют
ся запятыми, если они мало распростране
ны: He nodded to them as they went off down
through the fields. (Galsworthy) Он им кив
нул, когда они уходили с полей. (Голсуорси)
Remember our friendship wherever you are.
Помни о нашей дружбе, где бы ты ни был.
Если же обстоят ельственные при даточные
данных типов являются распространенны
ми, осложненными, то они выделяются за
пятыми независимо от места в предложении.
Обстоятельственные придаточные цели,
следствия, уступки в обоих языках всегда от
деляются запятой.
Кроме того, в современном английском
можно заметить тенденцию, когда обстоя
тельственные придаточные времени, причи
ны, условия, стоящие перед главным, даже
являясь мало распространенными, чаще вы
деляются запятой, чем наоборот.
В обоих языках в разделительной функ
ции в обоих языках употребляются двоет о
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чие и тире. В области употребления двое
точия действует в основном положительная
интерференция. Знак тире применяется как
в русской, так и в английской системах пунк
туации, причем диапазон использования
данного знака в русском языке несколько
шире. Так, в простом предложении для анг
лийского языка не характерно использова
ние тире между подлежащим и сказуемым. В
английском языке используются связочные
глаголы: Moscow is the capital of Russia. Our
task is to learn well. Москва – столица России.
Наша задача – хорошо учиться.
Структурно-семантический
принцип
пунктуации реал изуется в выделительной
функции знаков препинания. В английском
и русском языках различного рода обособ
ленные обороты выделяются знаками пре
пинания, главным образом запятой. Речь
идет об обособленных определениях, обс
тоят ельствах, приложениях, дополнениях,
уточняющих и присоединительных членах
предложения. В обоих языках также приня
то выделять вводные слова и предложения.
Более того, в русском и английском языках
можно усмотреть тенденцию превращения
вводных слов, стоящих в начале предложе
ния, в обстоятельства с модальным значе
нием (действительно, в самом деле, прежде
всего, с одной стороны, с другой стороны
и т.п.). В таком случае вводные компонен
де
ля
ют
ся за
пя
той: Really it is so.
ты не вы
Действительно это так. On the one hand he is
right. С одной стороны он прав. Иногда вст
речаются случаи отрицательной интерфе
ренции, связанные с употреблением запятой
при выделении вводных слов. В английском

языке вводные слова, обозначающие неу
веренность, логическое оформление мыс
ли, могут не выделяться запятыми даже при
реализации семантического принципа пунк
туации, чтобы не нарушать ритм повество
вания: Perhaps he was killed by General The
(Greene). Возможно, он был убит генералом
Те (Грин). В русском языке в данных случаях
обычно ставится запятая. Вставные конст
рукции в обоих языках находятся на перифе
рии употребления. Они обычно выделяются
запятыми, круглыми скобками или тире.
Итак, при сопоставлении русской и анг
лийской систем пунктуации наблюдается в
основном положительная интерференция,
что делает перспективу построения срав
нительных методик вполне реальной. От
рицательная интерференция наиболее яр
ко проявляется в употреблении запятой в
сложноподчиненных предложениях. Данный
факт должен находиться в центре внимания
методистов и преподавателей. Учет случаев
отрицательной и положительной интерфе
ренции может стать основой новой срав
нительной методики обучения пунктуации.
Отличительными чертами такой методики
будут ее системность, интегративность, она
поможет углубить и интенсифицировать
процесс обучения пунктуации, даст возмож
ность блокирования пунктуационных правил
и обратной связи, обеспечит деят ельност
ный подход в изучении пунктуации в обоих
языках. Сопоставление систем пунктуации
в двух языках сделает возможным создание
интегративной методики, совмещающей об
щее в принципах и функциях обеих пунктуа
ционных систем.
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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.

ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԵՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ա. ՊԱՊՈՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված է ինտերֆերենցիայի երևույթի տարբեր տեսակետներ՝ հոգեբա
նական, լեզվաբանական, մեթոդաբանական: Վերլուծված են ինտերֆերենցիայի տարբեր
տեսակները՝ դրական և բացասական: Հոդվածում շեշտվում է, որ դրական և հատկապես
բացասական ինտերֆերենցիոն երևույթների հաշվառմամբ, կետադրական սկզբունքների և
կետադրական նշանների գործառույթների դիտարկմամբ կարելի է արդյունավետորեն մշա
կել ուսուցման մեթոդիկա ռուսերենի և անգլերենի ուսուցման գործընթացում:
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ԳԱՅԱՆԵ ԲՈՒԼԴՈՅԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՈՎ
Այսօր, առավել քան երբևէ, աշխար
հում սրվել են գլոբալ, տարածաշրջանային
և տեղեկատվական բնապահպանական
հիմնախնդիրները, որոնք վտանգ են ներ
կայացնում բնության ամբողջականության,
կայունության և մարդկության գոյատևման
համար։
Մարդկային զարգացման ներկա փու
լում չափազանց կարևոր է, որ հասարա
կության յուրաքանչյուր անդամ օժտված լի
նի բնապահպանական մտածելակերպով,
բնապահպանական մշակույթով, ինչը կա
պահովի մարդկային հասարակության գո
յատևումը, կայուն զարգացումը և նրա կող
մից երկրագնդի բնական պայմանների և
պաշարների խնայողաբար օգտագործումը,
շրջակա միջավայրի պահպանումը։
Համամարդկային
արժեքներին
ին
տեգրվելու գործընթացում Երկիր մոլորակի
պահպանումը պետք է դիտարկել որպես
հիմնական և կարևոր արժեք։ Այդ արժեք
ների գնահատման համար անհրաժեշտ է
ունենալ բնապահպանական գիտելիքներ,
կարողություններ և հմտություններ։
Մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է
իմանալ, որ պատասխանատու է շրջակա մի
ջավայրի վիճակի համար և հենց այդ պատ
ճառով էլ անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն
դարձնել սովորողների բնապահպանական
գիտելիքների հարստացման և նրանց բնու
թյան հետ հարաբերվելու բնապահպանա
կան հարցերին։
Կենսաբանության դասընթացում շատ
քիչ ժամանակ է հատկացված էկոլոգիային,
բնապահպանությանը։ Սակայն շատ կար
ևոր է մատաղ սերնդին իրազեկել այսօրվա
իրավիճակը (Երկիրը կանգնած է էկոլոգիա
կան աղետի առաջ, հարկավոր է փրկել Եր
կիր մոլորակը, որովհետև այն մեր տունն է)։
Բնապահպանական գիտելիքների իմա
ցությունը սովորողների մեջ կձևավորի էկո
լոգիական մտածելակերպ, ինչ էլ բնության
հետ ճիշտ հարաբերվելու, առողջ ապրե

լակերպի և բնապահպանական մշակույթի
ձևավորման հիմք կդառնա: Դրան հասնելու
համար անհրաժեշտ է, որ կրթության բոլոր
աստիճաններում սովորողները ստանան
բնապահպանական գիտելիքներ, իրազեկ
լինեն հանրապետությունում առկա բնա
խնդիրներին,
շրջակա
պահպանական
միջավայրին սպառնացող վտանգներին,
շրջակա միջավայրի պահպանությանը վե
րաբերող իրավական փաստաթղթերին,
ծրագրերին և ակտիվ մասնակցեն այն որո
շումներին, որոնք նպատակաուղղված են
շրջակա միջավայրի պահպանությանը և
կայուն զարգացմանը։
Բնապահպանական կրթությունը շա
րունակական և զարգացող գործընթաց է և
չպետք է ուսուցանվի սոսկ որպես առանձին
առարկա։ Էկոլոգիական ներկա իրավիճակն
անհրաժեշտություն է առաջացնում աշա
կերտներին, հանրությանը հետևողականո
րեն և պարբերաբար բնապահպանական
գիտելիքներ փոխանցել, իրազեկել և կրթել։
Մարդկությունը մտահոգված է բնապահ
պանական խնդիրներով։ Իսկ ինչ է այն։
բնապահպանական
Ժամանակակից
կրթությունը լավագույնս բնութագրում են
հետևյալ սահմանումները։
«Բնապահպանական կրթությունը ար
ժեքների ճանաչման և ընկալումների պար
զաբանման մի գործընթաց է։ Այն կոչված է
զարգացնելու մարդուն անհրաժեշտ այնպի
սի հմտություններ և վերաբերմունք, որոնք
պետք են նրան իր մշակույթի և կենսաֆիզի
կական շրջապատի փոխհարաբերություն
ները հասկանալու և գնահատելու համար»։
դա 1970 UCN/UNESCO
–ի հա
ԱՄՆ, Նևա
մաժողով, սա համարվում է բնապահպա
նական կրթության առաջին պաշտոնական
սահմանումներից մեկը։
«Բնապահպանական կրթությունը կոչ
ված է դաստիարակել, ձևավորել այնպիսի
հասարակություն, որը ոչ միայն տեղ յակ է
բնապահպանական հիմնախնդիրներին ու
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հարակից հարցերին և մտահոգված է դրան
ցով, այլև ունի որոշակի գիտելիքներ, հմ
տություններ, շարժառիթներ ու նվիրում՝ թե՛
անհատապես, թե՛ միասնական ջանքերով
ընթացիկ խնդիրները լուծելու և նորերը կան
խելու համար»։ Թբիլիսի 1977 UNESCO–ի
66 անդամ երկրների բնապահպանական
կրթության միջկառավարական խորհրդա
ժողով։
Ինչպես տեսնում ենք, ժամանակա
կից բնապահպանական կրթությունը են
թադրում է ոչ միայն ակադեմիական գի
տելիքների ձևավորում, այլ նաև պրակտիկ
կարողությունների զարգացում։ Այն երեխա
ներին հնարավորություն է ընձեռում բնու
թյան պահպանության խնդրում ձեռք բե
րելու մասնակցային փորձառություն։ Այս է
պատճառը, որ երեխաները պետք է ուսումը
նեն ոչ մի
այն դաս սեր
տե
լով, այլ նաև
առ
հետազոտություններ և գործնական աշխա
տանքներ կատարելով։ Այսօր մարդկանց
քաղաքացիական ակտիվությունը կարելի է
ապահովել միայն նրանց՝ խնդիրների լուծ
ման գործընթացներին մասնակից դարձնե
լու միջոցով1։
Յուրաքանչյուր ոք ծանոթ է հետևյալ
ասացվածքին «Հմտությունները պրակտի
կայի արդյունք է»։ Մասնագիտական որա
կավորումը ձեռք է բերվում տվյալ առարկայի
ինտերակտիվ պարապմունքների շնորհիվ,
ուսման կամ գիտական պրակտիկայի ըն
թացքում։
Սակայն ինչպես ենք մենք ձեռք բերում
նյութի ընկալումը, դառնում տեղեկացված։
Այո՛, սկզբունքորեն դա նույն բանն է, ինչ էլ
որ դուք որոշեք, ինչոր բան պետք է նախա
պես յուրացվի, դա ձեր անձնական փորձի
արդյունքն է։ Սակայն, ինչպես յուրաքանչյու
րը գիտի, փորձը չի կարող դասավանդվել։
Գալիլեյո Գալիլեյը մի անգամ ասել է.
«Մենք մարդկանց ոչինչ չենք կարող սովո
րեցնել, մենք կարող ենք միայն օգնել նրանց
բացահայտելու այն իրենց մեջ»։ Այս արտա
հայտությունը արդիական է նաև այսօր, հատ
կապես, երբ խոսում ենք բնապահպանա
կան գիտակցության և տեղեկացվածության
զարգացման մասին։ Բնության գեղեցկու
թյան ընկալման անձնական փորձը, վայրի
1 Ուելսի Կարլա, Միտք սերմանիր, ծառ տնկիր, Եր.,
«Նոյան տապան» 2010, էջ 6:
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կենդանիների հանդեպ հիացմունքը, էկոլո
գիական փոխկապվածության բացահայտու
մը, բնական ռեսուրսներից անձնական շահ
ստանալու հնարավորությունների բացա
հայտումը, բոլոր այս փորձերը հանգեցնում
են բնապահպանական հիմնախնդիրների
վերաբերյալ խոր և դրական վերաբերմուն
քի։ Բնապահպանական կրթությունը մեծա
պես աջակցում է աշակերտների մոտ նման
գիտակցության ձևավորմանը։ Փորձարա
րական կրթությունը էական դեր է խաղում
բնապահպանական կրթության մեջ։ Փոփո
խության գործընթացին զգալի աջակցու
թյուն է ցուցաբերվում ոչ միայն մտքի, այլև
անձնական գործողությունների միջոցով:
Այս պատճառով բնապահպանական և փոր
ձարարական կրթության համադրությունը,
հավանաբար, ամենաարդյունավետ ճանա
պարհն է դպրոցներում երկարատև բնա
պահպանական գիտակցության ձևավոր
ման համար2։
Բնապահպանական կրթությունն ունի
մի շարք առանձնահատկություններ ևս, այն
չի սահմանափակվում մեկ առարկայի կամ
մեկ գիտության շրջանակներում։ Իրակա
նում այն ամբողջական, ինտեգրալ կրթու
թյուն է, որը ներառում է գիտելիքներ ինչպես
տարբեր առարկաների և գիտությունների,
այնպես էլ կյանքի տարբեր բնագավառնե
րի՝ տնտեսության, առողջապահության, տե
ղեկատվական տեխնոլոգիաների, քաղա
քականության վերաբերյալ։ Բացի այդ՝ այն
դուրս է երկրի, պետության, տարածաշրջա
նի սահմաններից և ընդգրկում է ողջ Երկիր
մոլորակն ու անգամ տիեզերքը։ Բնապահ
պանական կրթությունը նաև տարբեր ժողո
վուրդների և մշակույթների ժառանգությանն
անդրադառնալու լուրջ միտում ունի3։
Դպրոցներում իրականացվող բնապահ
պանական կրթությունը պետք է ներառի
այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսին են՝
շրջակա միջավայրի պահպանությունը, թա
փոնների կառավարումը, անաղարտ բնու
թյան կարևորությունն ու արժեքը, ոչնչաց
ման վտանգի առջև կանգնած տեսակների
2 Մարտին Գաբրիել, «ԲԿ մարգագետիններում և արո
տավայրերում», Աշխատանքային փաստաթուղթ, Հա
յաստան−13/2012, էջ 4:
3 Ուելսի Կարլա, Միտք սերմանիր, ծառ տնկիր, Եր.,
«Նոյան Տապան», 2010, էջ 6:
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պահպանությունը և այլն, նաև հնարավորու
թյուններ ստեղծել պահպանելու մաքրամա
քուր բնություն. շատ կարևոր է գիտակցել,
որ բնապահպանական կրթությունը հիանա
լի կերպով կարելի է համադրել անմիջապես
դպրոցի պատերից դուրս1։
Բնապահպանական կրթությունը շա
րունակական գործընթաց է։ Դպրոցական
դասընթացում աշակերտների ձեռք բերած
գիտելիքների և հմտությունների ամփոփու
մը, իններորդ դասարանի կենսաբանության
դասընթացում կարելի է ներկայացնել «Բնու
թյան պահպանություն» թեմայի ուսուցման
ընթացքում։
Պետական ծրագրով այդ թեմային հատ
ված է չորս դա
սա
ժամ։ Այն կա
րե
լի է
կաց
անցկացնել նախագծային տեխնոլոգիայի
մեթոդով։ Այս մեթոդով աշխատանքը աշա
կերտներին հնարավորություն է տալիս ինք
նուրույն հետազոտություններ կատարելու,
վերլուծելու արդյունքները, տալու առաջարկ
ներ և անմիջական մասնակցություն ցուցա
բերելու բնապահպանական խնդիրները լու
ծելիս։
«Բնության պահպանություն» թեմայի
ուսուցումը իմ դասավանդած իններորդ
դասարաններում հաջողությամբ իրակա
նացնում եմ նախագծային տեխնոլոգիայի
մեթոդով։ Նախագծի մեթոդը իր մեջ ներա
ռում է հետևյալ քայլերը՝ նախապատրաս
տական, պլանավորման, հետազոտական
և արդյունքների ներկայացման փուլերը։
Երկու դասաժամ հատկացնում եմ նախա
պատրաստական, պլանավորման, հետա
զոտական փուլերին։ Աշակերտները իմ
ուղղորդմամբ կատարում են համապա
տասխան աշխատանքներ։ Հաջորդ երկու
դասաժամերին խմբերը ներկայացնում են
իրենց հետազոտությունների արդյունքնե
կա
յաց
նում եմ թե
մայի ու
րը։ Ստորև ներ
սուցման ընթացքը։
Առաջին օր.
Դասի պլան
9−րդ դասարան
 ասի թեման՝ Բնության պահպանություն
Դ
 ասի նպատակը՝
Դ
1 Մ. Գաբրիել, «Կենսաբազմազանությունը գյուղական
և քաղաքային միջավայրերում», Աշխատանքային փաս
տաթուղթ, Հայաստան−20/2013 էջ:

Աշակերտները կիմանան՝
• բնապահպանական չորս հիմնախնդիր
ները,
• իրականացնել էկոլոգիական տեղե
կատվության հավաքագրում։
Կկարողանան՝
•	բացատրել ԲՊ հիմնախնդիրների առա
ջացման պատճառները, հետևանքները
•	տեսնել բնության փոփոխությունների և
մարդու գործունեության միջև եղած պատ
ճառահետևանքային կապերը,
•	դասակարգել տեղեկատվական նյութը,
•	կանխագուշակել էկոլոգիական իրավի
ճակները։
Կարժևորվեն՝
շրջակա միջավայրի պահպանությունը,
• իրենց
դերը
բնապահպանական
խնդիրների լուծման գործում,
բնության հետ ներդաշնակ և առողջ ապ
րելու անհրաժեշտությունը2:
 ասի ընթացքը՝
Դ
 ախապատրաստման փուլում աշա
Ն
կերտներին հետաքրքրելու և առավել մաս
նակցային դարձնելու համար ուսումնական
ֆիլմի միջոցով ներկայացնում եմ չորս հիմ
նախնդիրները։
1. Մթնոլորտի պահպանություն
2. Ջրոլորտի էկոլոգիական հիմնախնդիր
ները
3. Հողերի աղտոտում։ Անապատացում
4. Կենսաբազմազանության պահպանու
թյունը
 ալիս եմ կարճ բացատրություն, որից
Տ
հետո աշակերտների միջոցով լրացվում է
«Ապագայի անիվը», որտեղ ներկայացվում
են բնապահպանական խնդիրները և դրանց
լուծման ուղիները։
Այնուհետև՝
1. Ծանոթացնում եմ սովորողներին նա
խագծային տեխնոլոգիայով աշխատան
քային գործունեությանը, կանոններին և
գնահատման չափանիշներին։
2. Ձևավորում եմ նախագծային խմբերը՝
հաշվի առնելով սովորողների հետաքրքրու
թյունները, անհատական կարողությունները։
3. Հստակեցնում եմ ձևավորված (օդ,
ջուր, հող, կենսաբազմազանություն) խմբե
2 Գասպարյան Ա. և մյուսներ, Կենսաբանություն, Եր.,
«ՎՄՎ–ՊՐԻՆՏ», 2014, էջ 170:
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րում կատարվելիք աշխատանքները։
4. Ընտրում ենք յուրաքանչյուր խմբի ղե
կավար։
5. Որոշում ենք յուրաքանչյուր խմբի
անելիքները՝ չափորոշչային պահանջնե
րին համապատասխան։ Օրինակ՝ «Օդ»
խմբին ներկայացվում է մթնոլորտի առկա
հիմնախնդիրները՝ երեք ուղղություններով՝
օզոնային շերտի պահպանություն, ջերմո
ցային էֆեկտ, թթվային տեղումներ։
Պլանավորման փուլում իմ ուղղորդմամբ
աշակերտները՝
1. Հիմնախնդրի լուծման համար առա
ջարկում են վարկածներ։

2. Քննարկում ենք հնարավոր արդյունք
ները:
3. Որոշում ենք աշխատանքների իրա
կանացման ժամկետները՝ վերջնական և մի
ջանկյալ (ժամանակացույց):
4. Ուսումնական խնդիրները բաշխում
ենք մասնակիցների միջև։
 ազմում ենք աշխատանքային պլան։
5. Կ
6. Հանձնարարում եմ տեղեկատվության
հավաքագրում՝ նախօրոք կազմած հարցա
շարի և գրականության ցանկի համապա
տասխան։
Նախագծի տեխնոլոգիայով աշխատող
աշակերտներին բաժանվում է

Աշխատանքային գրաֆիկ
Նախագծի թեման––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Աշխատանքի սկիզբը––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Նախագծի պաշտպանություն––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Խմբի կազմ
1.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Աշխատանքի
տեսակը

Պատասխանատուները

Կատարման ժամանա
կահատվածը

1

1

Գասպարյան Ա. և մյուսներ, Կենսաբանություն, Եր., «ՎՄՎ–ՊՐԻՆՏ», 2014, էջ 171:
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Գրաֆիկը լրացնում են խմբերը և ներկա
յացնում հաջորդ դասին։
Երկրորդ օր.
Դասի նպատակը՝
•	Դասակարգել հավաքագրված տեղե
կատվական նյութը։
• Ձևակերպել հետազոտության ար
դյունքներ։
•	Ներկայացնել կատարված աշխա
տանքները հաշվետվության կամ զեկույցի
տեսքով։
Դասի ընթացքը՝
Աշակերտները ներկայացնում են աշխա
տանքային գրաֆիկը և իրենց կատարած
հետազոտական աշխատանքները։ Իմ ուղ
ղորդմամբ կատարվում է հավաքագրված
տեղեկատվության դասակարգում, խմբավո
րում։ Յուրաքանչյուր խումբ ձևակերպում է
հետազոտության արդյունքները, տալիս են
հիմնախնդիրների լուծման ուղիները։ Ներ
կայացնում են կատարված աշխատանքնե
րը հաշվետվության կամ զեկույցի տեսքով։
Խմբերի զեկույցները ստուգվում են իմ կող
մից։ Անհրաժեշտ ուղղումներ եմ կատարում։
Խմբերը նախապատրաստվում են հաջորդ
դասերին աշխատանքների ներկայացմանը։
Երրորդ օր.
Արդյունքների ներկայացման փուլում՝
նախագծային խմբերը ներկայացնում են
իրենց կատարած աշխատանքները։
Առաջին խումբը ներկայացնում է «Մթնո
լորտի պահպանությունը» թեմայով կազմ
ված զեկույցը, որը ուղեկցվում է սխեմանե
րի, գծագրերի, նկարների ցուցադրությամբ։
Իրականացնում եմ նախագծման ընթաց
քում կատարված աշխատանքների քննար
կում, որի ընթացքում աշակերտները արտա
հայտում են իրենց կարծիքները։
Երկրորդ խումբը ներկայացնում է «Ջրո
լորտի էկոլոգիական հիմնախնդիրները» թե
մայով կազմած սալիկահանդեսը։
Խմբերի աշխատանքների գնահատումը

կատարվում է ըստ գնահատման սանդղա
կի (յուրաքանչյուր աշակերտի բաժանվում է
«Գնահատումը ըստ իրատեսության» աղյու
սակը)։ Աշակերտները լրացնում են աղյու
սակները՝ տալով միավորներ։ Ներկայաց
վում են արդյունքները։ Առավել շատ միավոր
հավաքած խումբը խրախուսվում է։ Բոլոր
աշակերտները գնահատվում են։
Չորրորդ օր.
Երրորդ խումբը ներկայացնում է «Հողերի
Անապատացում»
թեմայով
աղտոտում։
պատրաստած զեկուցումը, որը ուղեկցվում է
իրենց նկարած ֆոտո շարքով։
Չորրորդ խումբը ներկայացնում է
«Կենսաբազմազանության
պահպանու
թյուն» թեմայով սալիկահանդեսը։ Աշխա
տանքները քննարկվում են։ Ամփոփում եմ
կատարված աշխատանքները և գնահա
տում ինչպես խմբերին, այնպես էլ յուրա
քանչյուր աշակերտի։
Խմբերի կատարած աշխատանքների
հիման վրա իմ օգնությամբ բացվում է ցու
ցահանդես։ Ցածր դասարանների աշա
կերտների համար կազմակերպում եմ ցու
ցադրություն, որտեղ որպես ուղեկցորդներ
հանդես են գալիս իններորդցիները։ Այս ցու
ցադրությունը ապահովում է բնապահպա
նական կրթության շարունակականությու
նը, դաստիարակում է իրազեկ, սրտացավ և
գործունյա վաղվա քաղաքացուն։
 ախագծային մեթոդով իրականացվող
Ն
ուսուցման ընթացքում աշակերտները խոր
և բազմակողմանի գիտելիքներ են ձեռք բե
րում։ Կարևոր է, որ ստացած գիտելիքները
անձնական փորձառության արդյունք են։ Սո
վորողները ձեռք են բերում հետազոտական
աշխատանքներ կատարելու հմտություններ։
Ձևավորվում է շրջակա միջավայրի հետ հա
րաբերվելու մշակույթ, անձնական գործո
ղությունների միջոցով հիմնախնդիրների
լուծման գործընթացին մասնակից դառնալու
վստահություն։
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ ПРИ ПОМОЩИПРОЕКТИ
РОВАННОГО ТЕХНОЛГИЧЕСКОГО МЕТОДА
Г. БУЛДОЯН
Современная наука о защите природы и экологии в целом предполагает не только ака
демические знания но и практические навыки.Тема о защите природы при помощи проек
тированного технолгического метода способствует проводитъ эксперименталъные работы
выявления творческой мысли и возможные пути решения основних задач данного процесса.
Онаспособствуетбытъинформированнымипредприимчевым.

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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АЙАСТАН МАРТИРОСЯН

УНИВЕРБЫ РУССКОГО ЯЗЫК А
В русском языке продолжается рост про
дуктивности однословных единиц, обра
зованных на базе устойчивых словосочета
ний. В результате появляются производные
типа автономка ← автономное отопление,
важняк ←важная особа, которые являются
результатом компрессивного словообразо
вания. В.В. Виноградов еще в 1950 году от
метил, что в истории русского литературного
язы
ка с се
ре
ди
ны XIX в. все ши
ре раз
ви
вается тенденция создавать для составных
наименований разговорно-просторечные эк
виваленты в форме одного слова, и приво
дит примеры: вечерняя газета – вечерка,
ночлежный дом – ночлежка, Погодинская
улица – Погодинка и т.п. [1, с. 38]. Такие
производные получили название суффик
сальных универбов.
Суффиксальные универбы была предме
том изучения в работах русистов Е. А. Земс
кой, В. В. Лопатина, Л. И. Осиповой, И. А.
Устименко и украинистов В.В. Грещук, А.Н.
Нелюба др.
Цель статьи – выявить инвентарь суф
фиксов, с помощью которых образуются
универбы.
Актуальность темы исследования оп
ределяется тем, что появляются новые перс
пективы для познания языковой системы в
целом, для выявления новых слово-образо
вательных моделей.
Анализ последних исследований. «В по
давляющем большинстве словообразова
тельных типов роль суффиксов в форми
ровании семантики производных весьма
значительна» [8, с. 31]. В тоже время в не
которых, строго определенных случаях эта
роль может сводиться «к простому, фор
мальному закреплению за производным
значением, передаваемого производящими
словами» [8, с. 31], а также словосочетани
ями [7]. По мнению В.И. Максимова, «при
включении значений опускаемых компо
нентов словосочетаний в семантику сохра
няющегося компонента суффиксы придают

производным частеречное значение, соот
ветствующее классу опускаемого существи
тельного, а также разрядное и категориаль
ное значение» [8, с. 31].
«При аффиксальной универбации СЗ
(словообразовательное значение – Г. Р.) –
это значение другой природы. В этом случае
суть акта деривации в переводе словосочета
ния в слово… роль суффикса здесь – офор
мить слово (перевести основу прилагатель
ного в субстантив) и маркировать основу как
производную. СЗ можно сформулировать
как значение предметности» [5, с. 35].
Определена ступень производности, на
которой появляются суффиксальные уни
вербы. Универбы с суффиксом -к(а). Линг
висты отмечают, что наиболее продуктив
ным при образовании универбов является
суффикс -к(а). Л.И. Осипова определила,
что суффикс -к(а) выполняет три функции
в структуре и семантике универба: «грамма
тическую (является средством индикации
частеречной принадлежности слова); дери
вационную (позволяет преобразовать номи
нативное сочетание в однословную единицу
с обобщенным значением предметности);
экспрессивную (всем суффиксальным уни
вербам в момент образования присуща эксп
рессивность)…» [9, с. 8].
Основная масса универбов с суффиксом
-к(а), как считают некоторые исследователи,
является словами с общепредметным значе
нием. Так, А.М. Хамидуллина и Л.А. Самохи
 ушевленные дерива
на отмечают, что «неод
ты с включением наиболее часто используют
суффикс -к(а), так как именно он способст
вует в чистом виде выражению идеи “пред
метности”» [14, с. 29].
Значение суффикса попыталась сфор
мулировать И.П. Глотова: «Определение…
общей семантики данного суффикса как пе
редающего значение предмета вообще – вы
зывает сомнение… Не все существительные
с суффиксом -к(а) имеют конкретнопредмет
ное значение; среди них есть и образования
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со значением лица, и отвлеченные (напри
мер, первоклашка, капиталка (капитальный
ремонт), военка (военная служба). Видимо,
суффикс -к(а) не имеет регулярного значе
ния, если не считать таким значением сигнал
стяжения комплексного наименования» [3, с.
8–9].
Мы поддерживаем исследователей, ко
торые считают, что суффикс -к(а) передает
в универбе значение предмета вообще. Это
утверждение не противоречит тому факту,
что среди универбов выделяются производ
ные с конкретным (атомка, моторка) и абст
рактным (аморалка, задушевка) значением.
При этом характерно, что первоначально об
разовывались универбы с конкретным зна
чением: «Среди сорбентов (суффиксальных
вер
бов – Р.Г.) нет слов с абст
ракт
ным
уни
значением, есть только названия предметов
и лиц» [11, с. 9]. Таким образом, можно гово
рить об эволюции в процессе образования
суффиксальных производных. В.Н. Виног
радова отмечает, что суффикс -к(а) прояв
ляет высокую продуктивность «в кругу на
 ушевленных предметов»
именований неод
[2, с. 96]. Фактический материал выявил
единичные случаи универбов со значением
лица женского пола: бальзаковка ← женщи
на бальзаковского возраста, англичанка ←
учительница английского языка.
 уффикс -к(а) представлен морфами
С
-ушк(а), -ашк(а)/-шк(а), -овк(а). Универбы с
морфом -ушк(а). «Суффикс -к- в разговор
ной речи и в просторечии иногда заменяется
суффиксами -ушк-, -ашк-» [13, с. 92], а так
же морфом -шк(а).
В.В. Лопатин отмечает, что «в современ
ной речи весьма активен в функции универ
бата морф -ушк(а)» [7, с. 75]. Однако соб
ранный материал свидетельствует о том, что
активность морфа явно преувеличена, нами
собрана немногочисленная картотека с суф
фиксальным морфом -ушк(а).
М.Ф. Тузова замечает, что «исследова
телями не отмечается суффикс -ушк-, не
имеющий значения субъективной оценки,
который используется, правда, редко для
образования существительных женского ро
да с предметным значением», и выдвигает
гипотезу о появлении «в словообразова
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тельной системе существительного нового
суффикса, который пока не получил широ
кого распространения. В существительном
копчушка (копченая рыба) суффикс -ушк(а)
служит и для образования существительного
на базе словосочетания и вносит дополни
тельное значение уменьшительности» [12, с.
109]. В нашей картотеке не отмечены уни
вербы с дополнительным значением умень
шительности.
Позднее В.Н. Виноградова писала о том,
что «образования с морфом -ушк-а обычно
имеют уменьшительно-ласкательный отте
нок, ср. легковуха – легковушка, полковушка
‘полковая пушка’ и др.» [2, с. 55].
 а наш взгляд, семантическая модель
Н
ре
ла. Морф -ушк(а)
на -ушк(а) еще не выз
соединяется с основами имен прилагатель
ных, и в этом заключается особенность его
функционирования в составе универбов;
эмоциональный же компонент системно ак
туализируется в производных при условии
взаимодействия суффикса с основами имен
существительных: зверь → зверушка. Уни
вербы с суффиксом -ушк(а) условно можно
разделить на два типа по степени расшире
ния функции форманта: а) с ласкательным
значением, которое особенно ярко прояв
ляется в оппозициях однокоренных лексем:
брезентушка – брезентуха, теплушка –
теплуха, типовушка – типовуха, саманка
– саманушка; в) с отсутствием коннотатив
ного значения: ночнушка, психушка, раскла
душка.
Универбы с морфом -ушк(а) образуют
ся на I и II ступенях. Универбы с морфами
-ашк(а)/-шк(а). Универбы с суффиксаль
ми мор
фа
ми -ашк(а), -шк(а) так
же но
ны
сят разговорный характер. В ряде случа
ев производные имеют «дополнительный
ласкательно-пренебрежительный оттенок»:
мелкашка, меблирашки, черняшка «черный
хлеб», штабняшки «штабные девчата» [2, с.
54].
Универбы с морфом -ашк(а) образуют
пе
нях. Уни
вер
бы с мор
фом
ся на I–III сту
-овк(а). Суф
фик
саль
ный морф -овк(а) вст
речается не так часто. В.В. Лопатин отмеча
ет, что в универбах суффиксальный морф
-овк(а) выступает спорадически [7, с. 77]. В

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

РГ-80 производные с морфом -овк(а) зафик
сированы как разговорные и просторечные
образования: полыновка ← полынная налив
ка; спецовка ← специальная одежда.
Морф -овк отмечен также в производ
ных, образованные на базе имени собст
венного с включенными предикатными ак
тантами: ватсоновка «шляпа, которую носил
главный герой Ватсон произведений А. Ко
нан Дойла», холмсовка «фуражка, которую
носил главный герой Холмс произведений А.
Конан Дойла», саддамовка «денежный знак,
выпущенный Саддамом Хусейном в Ираке».
Образования с морфом -овк появляются на
I и II ступенях. Универбы с морфами -лк(а)/ловк(а). Суффиксальные морфы -лк(а)/ловк(а) также используются в «разговорных
и просторечных образованиях, мотивиро
ванных прилагательными с суффиксами
-тельн- и -тель-ск-» [10, стр. 293]: начертал
ка ←начертательная геометрия, уравниловка
← уравнительная система оплаты.
Исследователи отмечают, что морф
-ловк(а) «придает слову неод
 обрительный,
осуждающий оттенок значения: обязаловка,
принудиловка» [9, с. 9]. В ряде производных
коннотативный оттенок отсутствует: загра
диловка ← заградительный отряд, от рица
ловка ← отрицательные роли и др. Некото
рые универбы имеют синонимические пары:
учредилка и учредиловка, сопроводилка и
сопроводиловка, потребилка и потребилов
ка. В отдельных случаях суффиксальные
морфы служат дифференциации значений
универбов: спасалка ← спасательная станция
и спасаловка ← спасательные работы. Уни
вербы с морфами -лк(а)/-ловк(а) образуются
только на II ступени.
Н.А. Янко-Триницкая считает, что «менее
типичным, но все же довольно распрост
раненным является включение в образце с
суффиксом -ик и системой флексий муж. ро
да» [15, с. 29].
 уффикс -ик также используются для об
С
 ушевленных
разования наименований неод
предметов: гусенечник ← гусеничный трак
хо
вое ко
ле
со и др. Е.А.
тор, маховик ← ма
Земская констатирует, что производные с
суффиксом -ик со значением предмета об
разуются «от именных основ менее актив

но. Такие слова могут обозначать предмет
по отношению к другому предмету» [4, с.
130]: молочник ← молочный теленок, кассет
ник ← кассетный магнитофон. С помощью
суффиксов -ик, -ник образуются сущест
вительные, именующие в первую очередь
механизмы по количеству чего-то (выпуска
емой продукции, энергетической мощнос
ти, пройденных километров): миллионник ←
турбина мощностью миллион квт., восьми
тонник ← транспортное или подъемное уст
ройство грузоподъемностью 8 тонн.
Универбы с суффиксом -ник. Универ
бы с суффиксом -ник составляют немного
численную группу, хотя Е.А. Земская ут
верждает, что «суффикс -ник – один из са
мых активных в производстве имен лиц от
основ существительных и прилагательных»
[4, с. 97]: тарелочник ← специалист по лета
ющим тарелкам, тунгусник ← исследователь
тунгусского метеорита. Универбы с морфом
-ник образуются только на II ступени.
«Имена на -овик ярко обнаруживают
двойную соотнесенность: а) только фор
мальную, а в ряде случаев и формальную,
и смысловую с отсубстантивными прилага
тельными на -овый – синтаксическими де
риватами; б) смысловую – с существитель
ми…» [4, с. 108]: ба
зо
вик ← работник
ны
(овощной) базы, шелковик ← работник по
производству шелка.
Однако материал показал, что универбы
с морфами -евик/-овик могут иметь а) двой
ную мотивированность: кадровик ← кадро
вый работник и работник по кадрам; б) мо
тивацию именем прилагательным: тепловик
← специалист по тепловым установкам; в)
мотивацию именем существительным: слу
ховик ← человек с музыкальным слухом. Уни
вербы с морфами -евик/-овик функциониру
ют в профессиональной речи и образуются
на II ступени.
Универбы с суффиксами -ак/-як и -ач.
Лингвисты считают, что образования с суф
фиксами -ак/-як, -ач менее продуктивны. В
РГ-80 зафиксированы случаи образования
субстантивов от словосочетаний при помо
щи суффикса -ач: «левач ‘левый зарабо
кач ‘мет
кий иг
рок’ (с
порт.)» [10, §
ток’, мет
292]. Однако в последнее время наблюда
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ется продуктивность в образовании произ
водных. Слова на -ак называют: а) лицо:
первак ← ученик первого класса, дискач ←
исполнитель в стиле диско; б) предметы и
различные явления: горняк ← горный ветер,
строгач ← строгий выговор. Универбы с суф
фиксом -ач со значением лица нерегулярны,
производные могут образовываться на базе
субстантивного компонента: кормач ← заго
товитель кормов.
В. Н. Виноградова отмечает, что про
изводные с данными суффиксами «носят
сниженно разговорную окраску, стоят на
грани просторечия» [2, с. 200]. Часть уни
вербов является жаргонизмами: станкач ←
станковый пулемет (в проф. речи военных),
крупняк ← крупнокалиберный пулемет (в
проф. речи охотников), вводняк ← вводная
задача (в проф. речи математиков). Произ
водные с суффиксом -ак преобладают на I
ступени и немногочисленны на III, а дери
ваты с суффиксом -ач зафиксированы на
I и II ступенях. Универбы с морфами -чик/щик. «При сгущении реже используется суф.
-щик/- чик» [4, с. 61] для обозначения лиц
по объекту профессиональной деятельнос
ти: магистральщик ← строитель магистраль
ного трубопровода, многосерийщик ← соз
датель многосерийных фильмов и др. В.И.
Максимов отмечает, что морфы -чик/-щик
обладают весьма широким семантическим
диапазоном и «имеют значение носителя
процессуального признака независимо от
того, кто или что является этим носителем»
[8, с. 27].
Производные с морфами -чик/-щик об
разуют немногочисленную группу одноко
ренных синонимов с суффиксом -ик: аль
тернативщик – альтернативник, атомщик
– атомник, при этом производные с суффик
сом -ик преобладают. Г.С. Зенков считает,
что это связано с фонетической сочетаемост
ью «с определенными разрядами произво
дящих основ позиция суффикса -щик (-чик)
выглядит как более ущербная: там, где про
изводящая основа оканчивается на ч, ц, ц//ч,
к, к//ч, х//ш, ш, щ, образующие возможности
суффикса -щик (-чик) в современном русс
ком языке очень ограничены. Здесь-то и
приходит ему на помощь суффикс лица -(н)
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ик с тем же значением, и потребность в об
разованиях от соответствующих основ ком
пенсируется с исключительной легкостью»
[6, с. 136]. Универбы с морфами -чик/-щик
образуются на I–III ступенях.
Универбы с суффиксом -ух(а). В разго
ворную речь активно проникают суффик
сальные универбы, образованные при помо
щи непродуктивного ранее суффикса -ух(а).
И.А. Устименко отмечает, что универбы с
суффиксом -ух(а) «стилистически снижены,
но вполне литературны» [13, с. 97]: красну
ха ← красный диплом, бытовуха ← бытовая
техника и др. Универбы со значением лица
непродуктивны, единичные образования
характеризуются наличием отрицательной
оценки: толстуха ← толстая женщина, гряз
нуха ← грязная женщина. Универбы с суф
фиксом -ух(а) образуются на I и II ступенях.
Универбы с суффиксом -ец. И. А. Устименко
отмечает, что «вовлекаются в сферу семан
тической конденсации и суффиксы -ец- и
-ист-» [13, с. 94]. В. Н. Виноградова пишет,
что «в стяжении неоднословных наимено
ваний могут принимать участие и другие
суффиксы имен лица, хотя и гораздо реже:
суф. -ец- от наименований, включающих
отглагольные существительные на -(е)ние»
[2, с. 62]: управленец, приключенец. Про
дуктивной становится модель образования
универбов на базе адъективного компонен
та мотивирующего словосочетания: афганец
← участник афганской войны, чернобылец ←
ликвидатор чернобыльской аварии и др.
Универбы с суффиксом -яг(а). Универбы
с суффиксом -яг(а) характеризуются эмоци
онально-экспрессивной окраской, т. к. но
сят «ласкательно-фамильярную окраску или
 обрительную» [4,
иногда ироническую, неод
с. 232]: скромняга ← скромный человек, сим
патяга ← симпатичный человек. Универбы с
суффиксом -яг(а) называют лицо и образу
ются на первой и второй ступенях производ
ности. Универбы с суффиксами -няк и -ин(а).
Производные реал изуют собирательное зна
чение: вербняк ← заросли вербы, молодняк
← молодой лес и др. Универбы с суффиксом
-ин(а) мотивируются отыменными и отгла
гольными прилагательными: пушнина ← мех
пушного зверя, свеженина ← свежее мясо,
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крашенина ← крашеная ткань, квашенина ←
квашеная капуста. Универбы с суффиксам
-няк и -ин(а) образуются на I–III ступенях.
 ыводы. Таким образом, при универба
В
ции используются как традиционные, так и
необычные суффиксы, являющиеся следст
вием переосмысления или обновления неп
родуктивных словообразовательных типов
или семантического преобразования ранее
продуктивных типов с другой семантикой.
Главным формантом универбов является
суффикс -к(а), продуктивно участвующий в
образовании производных с различной се
мантикой. Исследованный массив новооб

разований позволил выделить и другие про
дуктивные суффиксы, к которым отнесены
следующие: -ик со значением лица, -Ø, -чик,
-ух(а), -ак и -ач.
 ежду словообразовательной структурой
М
универба и ступенью деривации существует
закономерность. Производные с суффиксом
-к(а) образуются на всех ступенях деривации
(с I по V); универбы с формантами -ак, -ух(а),
-ач появляются только на I и II ступенях; про
изводные с суффиксами -ик, -чик/-щик, -ец
со значением лица образуются на второй
ступени.
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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 word-formative family in compliance with the level
of derivation.

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՆԻՎԵՐԲՆԵՐԸ
Հ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված են համակարգաստեղծ վերջածանցների համակարգ, որոնց
օգնությամբ ձևավորում են ունիվերբները: Ունիվերբի ձևավորման վերջածանց է -к(а) վեր
ջածանցը: Մեր հետազոտված նորարար տեքստերը հնարավորություն են տալիս դուրս բե
րելու ևս այդպիսի մի շարք վերջածանցներ, ինչպիսիք են՝ -ик-, -ак, -чик, - ух(а), -ач:
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ԼԻԴԱ ԹԵԼՈՅԱՆ

ՀԱՐՑԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Վ. ԱՆԱՆՅԱՆԻ «ՍԵՎԱՆԻ ԱՓԻՆ» ՎԵՊՈՒՄ
Յուրաքանչյուր նախադասության մեջ
առկա է նախադասության բովանդակության
հարաբերումը իրականության նկատմամբ,
իսկ այդ վերաբերմունքն էլ ներքին հաշվով
նախադասությունն արտահայտողի՝ խոսո
ղի, վերաբերմունքն է։ Ուրեմն յուրաքանչյուր
նախադասության մեջ կա խոսողի վերաբեր
մունքը իրականության նկատմամբ, և դա
նախադասության բնորոշ հատկանիշներից
մեկն է, որով նա տարբերվում է լեզվական
այլ միավորներից, ասենք՝ բառից, բառակա
պակցությունից։ Տարբեր նախադասություն
ների մեջ դրսևորված վերաբերմունքների
տարբերությունը խոսողի տարբեր նպա
տակների արտահայտությունն է։ Եվ իրոք,
մտքերի հաղորդակցումը տարբեր նպա
տակներով է լինում, մի դեպքում խոսողի
նպատակը կարող է լինել որևէ բան հաղոր
դել (որևէ իրողություն, երևույթի, առարկայի
գոյությանը, որևէ առարկայի՝ այս կամ այն
հատկանիշն ունենալը և այլն), մի այլ դեպ
քում նա կարող է հարցնել որևէ բանի մասին,
մի երրորդ դեպքում՝ իր հիացական, զարմա
ցական և այլ վերաբերմունքն արտահայտել
այս կամ այն երևույթի, առարկայի և այլնի
մասին, վերջապես չորրորդ դեպքում՝ իր
կամքը թելադրել՝ կատարելու այս կամ այն
գործողությունը։ Եվ որովհետև մարդկային
հաղորդակցության կամ մտքի արտահայտ
ման հիմնական նվազագույն միավորը նա
խադասությունն է, ուստի և յուրաքանչյուր
նախադասություն սովորաբար արտահայտ
վում է վերոհիշյալ նպատակներից որևէ մե
կով և ունենում է յուրահատուկ երանգ։ Այս
երանգները, ճիշտ է, ունեն իրենց որոշակի
հատկանիշները, սակայն դրանք միմյանցից
խիստ անջատված չեն։ Եվ դա բնական է,
քանի որ մարդկային խոսքը միատարր չէ,
այլ հարուստ է զանազան երանգներով, ապ
րումներով, նպատակներով, արտահայտ
չական զանազան նրբերանգներով, որոնք
զուգակցվում են արտահայտվող մտքին։ Այդ

երանգների ակնառու դրսևորմանը հաճախ
օժանդակում են եղանակավորող բառերը,
կոչականները և այլ բառեր։ Ամեն մի դա
տողություն, հարցում, հրաման, իղձ, հոր
դոր և այլն արտահայտվում է նախ և առաջ
հնչերանգի միջոցով: Թեև վերջինս արտա
սանական իրողություն է, սակայն նախա
դասությունների հնչերանգային տիպերի
ձևավորման մեջ էական դեր են կատարում
նախադասության արտասանական առանձ
նահատկությունները: Դրանք առավելապես
պայմանավորված են խոսողի հաղորդակ
ցական նպատակադրումներով, ինչպես նաև
լեզվական այլ գործոններով: Նախադա
սության հաղորդակցական−հնչերանգային
տիպերին Մ. Աբեղ յանն անդրադառնում է
խոսքերի տեսակները քննելիս: Նա նույն
պես առանձնացնում է խոսքի (նախադա
սության) չորս տեսակ: Համապատասխան
հնչերանգի օգնությամբ խոսողը կարող է
ներկայացնել իրողությունը, փաստը, դեպ
քը կամ արտահայտել իր վերաբերմունքը
կատարվող գործողության նկատմամբ: Ըստ
որում՝ խոսքի եղանակավորումը կատար
վում է ոչ միայն հնչերանգի միջոցով, այլև
բայի խոնարհման եղանակներով, առան
ձին երանգավորում ունեցող բառերի, ձայ
նարկությունների, եղանակավորող բառերի
միջոցով: Ըստ խոսքի եղանակավորման և
հնչերանգային տարբերակների՝ հայերենում
առանձնանում են չորս կարգի նախադա
սություններ՝ պատմողական, հարցական,
հորդորական և բացականչական1:
Այժմ փորձենք ներկայացնել հարցական
նախադասության ուսուցման առանձնա
հատկությունները՝ հաշվի առնելով միջա
ռարկայական կապերը և դրանցում ստա
ցած գիտելիքները:
Հարցական է կոչվում այն նախադասու
թյունը, որի միջոցով խոսողը ցանկանում է
1 Առաքելյան Վ. Դ., Հայերենի շարահյուսություն, հհ. Ա,
Բ, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1958, 1964, 504 էջ, 466 էջ:
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խոսակցից որևէ բան իմանալ: Հարցական
նախադասություններն իրենց արտահայ
տած իմաստներով տարաբնույթ են, որոն
ցից յուրաքանչյուրը խոսքի մեջ ունի ոճական
յուրահատուկ երանգավորում: Հարցական
նախադասությունները ըստ հարցման նպա
տակի և արտահայտած իմաստի լինում են
երեք տեսակ՝ հավաստիական կամ բուն
հարցական, լրացական և ճարտասանա
կան կամ հռետորական: Կարելի է ասել, որ
արտահայտչական սույն միջոցին դիմում են
առավելապես նրանք, ովքեր ամենից շատ
ու սերտ են կապված ժողովրդական ստեղ
ծագործությանը և սնվում են նրա ակունք
րից: Վախ
թանգ Անա
նյանն էլ պատ
նե
կանում է արվեստագետների այս խմբին:
Վ. Անանյանը, հայ գրականության մեջ լի
նելով արկածային ժանրի հիմնադիրը,
ստեղծեց հայ արձակի մնայուն արժեք
ներ։ «Սևանի ափին» վեպում բնանկարիչ
ղը ըն
թեր
ցո
ղի առջև բա
ցում է մի նոր՝
գրո
կախարդանքների աշխարհ, հրաշքների մի
նոր գանձարան, որով գերում է մանուկ ու
մեծ ընթերցողին։ Այս ստեղծագործությունը
մեծ ճանաչում բերեց հեղինակին: Ինչպես
նշել է Սերո Խանզադյանը, «Անանյանը ունի
ինչ ասել ամեն մեկի սրտին։ Ինքը շատ բա
ներ է տեսել, շատ բաներ գիտի։ Հավատա
րիմ լինելով հայ դասական գրականության
ավանդույթին՝ ինքը գրում էր ժողովրդի լեզ
վով, ժողովրդի մասին և ժողովրդի համար:
Ամեն մի պատմողական նախադասու
թյուն կարելի է վերածել հարցական նախա
դասության մի քանի միջոցներով: Այդ մի
ջոցներն են՝ հարցական հնչերանգը (որը
այս կարգի նախադասությունների էական
հատկանիշն է), հարցական նախադասու
թյուններին հատուկ դերանունների, մակ
բայների և հարցական մասնիկների կիրա
ռությունը, որոնք մեծ մասամբ իրենց վրա են
կրում հարցման հնչերանգը, մասամբ նաև
շարադասությունը:1 Հարցական հնչերան
գը որոշ կառույցներում դառնում է ոճական
հնարանք և արտահայտում ոճական որո
շակի երանգավորում: Նպատակ ունենալով
ուժեղացնել խոսքի հուզական շեշտը` հռե
տորական հարցը հաճախ իր մեջ պարու
նակում է նաև պահանջվող պատասխանը
1 Առաքելյան Վ. Դ., Հայերենի շարահյուսություն,
հհ. Ա, Բ, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1958, 1964, 504 էջ, 426 էջ:
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և տարածված է լեզուներում: Հարցական
նախադասություններում հարցական հն
չերանգը համընկնում է տրամաբանական
շեշտի հետ և դրվում է նախադասության
ցանկացած անդամի (ինչպես նաև ոչ ան
դամի) վրա: Հարցական նախադասություն
ներում հնչերանգը բարձրանում է հարցում
արտահայտող բառի վրա և աստիճանաբար
իջնում է: Ըստ հարցման տակ ընկնող բա
ռի շարադասության` ելևէջումները փոխվում
են: Եթե հարցական արտաբերության տակ
գտնվող բառը շարադասվում է նախադա
սության սկզբում, ապա արտաբերությունը
իջնում է. օրինակ՝ «Գնա՞նք,− շշուկով ասաց
Գրիգորը»: Երբ հարցական արտաբերու
թյուն կրող բառը նախադասության միջին
մասում է, ապա ամբողջ նախադասության
արտաբերությունը բարձրացող−իջնող է:
Օրինակ՝ «−Երևի սրա արմատների վրա է
կանգնած մնում ամբողջ կղզին. չէ՞ որ եղեգ
նի արմատները լճի հատակին չեն հասնում,
գույնից երևում է, որ այստեղ ջուրը խորն է,−
մտածկոտ ասաց Արմենը»2:
Իսկ եթե հարցականի տակ գտնվող
բառը նախադասության վերջում է, ապա
ամբողջ նախադասությունը հնչում է բարձ
րացող արտաբերությամբ. օրինակ՝ «−Քո
քավոր Մուքելի հոգու խաթեր մի բադ սպա
նիր, ի՞նչ կլի
նի3»: Հարցական հնչերանգով
կարող են արտաբերվել բոլոր նախադա
սությունները, ըստ որում՝ խոսողը կարող է
հարցական հնչերանգով արտաբերել ցան
կացած բառը: Այսպես՝ «Հեզ հարսների
նման իրենց երկար թարթիչները խոնար
հել էին նարգիզները» այս պատմողական
նախադասությունը հեշտությամբ կարելի է
դարձնել հարցական՝ հարցումը վերագրելով
ցանկացած անդամի: Օրինակ՝ «Հեզ հարս
ների նմա՞ն էին իրենց երկար թարթիչները
խոնարհել նարգիզները» (թե՞ ուրիշի): «Հեզ
հարսների նման իրենց թարթիչներն էին
խոնարհել նարգիզները» (թե՞ չէին խոնար
հել): «Հեզ հարսների նման իրենց թարթիչ
ները խոնարհել էին նարգիզնե՞րը: Նկատե
լի է, որ հարցական հնչերանգը սերտորեն
կապված է օժանդակ բայի հետ: Նայած թե
խոսողը որ բառն է ուզում հարցականով ար
2 Անանյան Վ., Սևանի ափին, Վիպակ, «Արևիկ»,

1987, էջ 105։
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տաբերել, նրանից հետո էլ դնում է օժանդակ
բայը: Եթե հարցական նախադասության մեջ
կա թե շաղկապ, հարցման նշանը դրվում է
ռի վրա, թե−ին
թե−ից առաջ եղած բա
հաջորդող բառի վրա հարցական նշան չի
վում. այն դր
վում է թե շաղ
կա
պի վրա:
դր
Օրինակ՝ «Ապարատի շխկոցի՞ց, թե՞ նրանից,
որ մարդիկ համառորեն չէին հեռանում իր
մոտից, բադը ստիպված թռավ»1:
Վ. Անանյանի «Սևանի ափին» վեպում
բավական հաճախ ենք հանդիպում նաև լրա
ցական հարցական նախադասությունների
դրսևորումներ: Լրացական հարցական նա
խադասություններ են այն կառույցները, երբ
հարցը տրվում է արտահայտվող մտքի մի
այն այս կամ այն տարրերը պարզելու, մաս
նակի ճշգրտումներ անելու համար2. օրինակ՝
«−Տե՛ս, որ ասո՞ւմ եմ, տե՛ս, ձուն տաք է, ա՛ռ
թշիդ դեմ արա,− ասաց Հասմիկը՝ նոր ածած
ձուն վերցնելով: «−Մի տես, մա՛մ, դեռ թաց է:
Հի
մա ձվի դեղ
նուց չտա՞նք»: «
−էն սի
րուն
փոմփոլավոր թռչուններին ի՞նչ են ասում քո
գրքում, գիտնակա՛ն բալա»3:
Լրացական հարցական նախադասու
թյունները շատ հաճախ ակնկալում են պա
տասխան այո կամ ոչ պատասխանական
բառերով, ինչպես նաև՝ դրանց զուգահեռ
հարցման բովանդակությանը համապա
տասխան պատասխան նախադասությամբ,
օրինակ՝ «− Ի՞նչ եք անում այդքան ձվերը…
երևի ձվածեղ եք անում, այնպես չէ՞», Շատ
դեպքերում էլ հարցման տակ վերցվող
բառն է հաստատական հնչերանգով դառ
նում պատասխան, որին կարող է հաջորդել
կամ չհաջորդել լրացուցիչ տեղեկություն:
Այսպիսի նախադասություններում պատաս
խանը կարող է հարցով էլ տրվել: Այսպես՝
«− Պա՛հ, բա էս ինչի՞ ձու է, կարծես արյուն
են քսել վրան−սուզահավի՞,− հարցրեց Արմե
նը: Հարցման այս տեսակով երբեմն ավելի է
սրվում հարցի բնույթը, երբեմն խոսողը կրկ
նակի հարցադրում է կատարում՝ դրանով
ավելի հաստատելով իր միտքը: Օրինակ՝
1 Կ. Ավետիսյան, Նախադասության հաղորդակցական−
հնչերանգային տիպերի կառուցվածքային և իմաստային
առանձնահատկությունները ժամանակակից հայերենում, 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 չուրախանանք, Գրիգո՛ր, չէ՞ որ իս
կապես ուրախալի էր…»4:
Այսպիսով՝ լրացական հարցումները
Անանյանի վեպում շատ են, հիմնականում
հանդիպում ենք հերոսների խոսքում՝ կեր
պարների տիպականացման համար: Լրա
ցական հարցումների շնորհիվ հեղինակի
և հերոսների խոսքը աչքի է ընկնում հու
զական հարստությամբ և պատկերավորու
թյամբ, իսկ գրականության և լեզվի դասա
ժամերի զուգակցումը թույլ է տալիս առավել
հմտորեն յուրացնել այդ ամենը:

Անանյան Վ., Սևանի ափին, Վիպակ, «Արևիկ»,
1987, 126 էջ։
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ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИИ В РОМАНЕ В. АНАНЯНА
“НА БЕРЕГ У СЕВАНА”
Л. ТЕЛОЯН
В статье рассматриваются особенности вопросительных предложении в романе В. Ана
няна “На берегу Севана”. Представлены конкретные примеры, которые обосновывают и
показывает их роль в литературных произведениях.

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.

154

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

КАРИНЕ АСМАРЯН

ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕТОДИК А ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫК А В ШКОЛЕ
Введение. Главным человеческим ре
сурсом, являющимся важнейшим фактором
оптимального решения насущных глобаль
нокризисных проблем, становится творчес
кое мастерство и высокий профессионализм
различных специалистов. При наблюдаю
щейся мировой тенденции поиска новой
парадигмы, которая направлена на преод
 о
ление ограниченности классической модели
образования, отхода от идеала рациональ
ного образа мира, современные системные
преобразования образовательного прост
ранства могут стать ключевыми направлени
ями модернизации высшего образования в
21 веке, такими как: развитие академической
мобильности студентов и преподавателей в
международном масштабе, межвузовской
кооперации, введение кредитно-модульной
системы, возрождение единства исследова
тельского и образовательного пространства
университетов [1, с. 7].
Именно дистанционное обучение с его
возможностями: широким доступом к обра
зовательным ресурсам, с опорой на новей
шие
информационно-коммуникационные
технологии, предельно опосредованной рол
ью преподавателя, самостоятельной и ав
тономной ролью обучающегося как нельзя
лучше отвечает запросам времени.
Цель исследования – выявить особен
ности курса методики преподавания в рам
ках сетевого обучения.
Изложение основного материала стат
ьи. Под дистанционным образованием по
нимается комплекс образовательных услуг,
которые предоставляются для широких
слоев населения при помощи информаци
онно-образовательной специал изированной
среды.
Дистанционное образование является
одной из форм непрерывного образования.
Любой курс дистанционного обучения, по
мнению Е.Полат, – это полноценный учеб

ный процесс, который предусматривает воз
можность использования информационных
и различных педагогических технологий на
разных стадиях обучения, обеспечивая кон
такты с преподавателем, обсуждение вопро
сов в рамках телеконференций, форумов,
организацию совместных проектов [3, с.
111].
С
 егодня создание курсов сетевого обу
чения по отдельным предметам, разделам
или темам программы необходимо для ка
чественного обеспечения учебного процес
са учащихся не только очной, но заочной
формы обучения, желающих повысить свой
профессиональный уровень, сменить про
фессию
К наиболее перспективным моделям дис
танционного обучения относится «Интегра
ция очных и дистанционных форм обуче
ния», в силу более широкого использования
обучения по индивидуальным программам,
которое очень востребовано в кредитно-мо
дульной технологии [4].
Р
 ассмотрим особенности «Методики пре
подавания русского языка» в рамках дан
ной модели. Модель данного сетевого кур
са будет включать: общие сведения о курсе
(цели, задачи, общекультурные и профес
сиональные	компетенции); информаци
онно- справочные материал ы; практические
работы, задания (индивидуальные, группо
вые); контрольные задания, тесты; мульти
медийные электронные учебники или учеб
ные пособия, а также административный
блок (регистрация участников курса, мони
торинг их обучения, личные дела, пр.).
Учитывая
специфику
предмета
«Методика преподавания русского языка
в школе», которая состоит в его особой те
оретико-практической направленности, в
овладении методической терминологией и
профессиональными умениями: анализи
ровать программу и учебник, выявлять
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уровень подготовки учащихся, организо
вывать опрос и контроль; планировать
учебную работу и ее результаты, в со
ответствии с целями и задачами; сос
тавлять конспекты различных типов
уроков; знать и эффективно использо
вать методический инструментарий
(методы и приемы учебной работы); вы
полнять самоконтроль, осуществлять
совершенствовать
запланированное,
методическое мастерство; вносить
коррективы в свою деятельность; ана
лизировать чужой опыт.
В рамках сетевого курса был разрабо
тан блок практических занятий для самос
тоят ельной работы по темам: «Русский язык
как учебный предмет», «Современные пе
дагогические технологии на уроках русс
кого языка», «Организация учебного про
цесса по русскому языку в школе», «Виды
уроков русского языка», «Методика изуче
ния разделов науки о языке», «Методика
изучения фонетик», «Методика изучения
лексики», «Методика изучения словообразо
вания», «Методика изучения морфологии»,
«Методика изучения синтаксиса», «Обучение
различным видам речевой деят ельности»,
«Методика орфографии», «Методика пунк
туации», «Виды разбора на уроках русского
языка. Грамматическое конструирование»,
«Нормы оценки знаний, умений и навыков
учащихся. Классификация ошибок» [2].
 етевое обучение – не только процесс
С
передачи информации, но и организован
ная помощь обучающимся в ведении своей
учебной деят ельности. Такая работа пре
дусматривает четкую последовательность
действий, начиная с целеполагания, плани
рования и мотивирования, заканчивая обес
печением контроля результатов деят ель
ности и корректировки ее целей и задач.
Структура практических отвечает данной
логике, помогая обучающимся последова
тельно овладевать каждым элементом бу
дущей профессиональной деят ельности и
представляет собой систему заданий для ин
дивидуальной и групповой самостоят ельной
работы, направленной на отработку методи
ческих понятий и применение знаний в раз
личных, нередко меняющихся условиях.
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Специфика проверки работ обучающихся
в условиях дистанционных технологий обу
чения – представляет собой одну из сущест
венных составляющих модели мониторинга
качества образования. Контроль уровня зна
ний и сформированности умений, обеспечи
вая обратную связь в системе «обучаемый
– педагог» выполняет в учебном процессе
контролирующую, обучающую, диагности
ческую, воспитательную, мотивирующую и
другие функции. Для управления процессом
обучения на различных этапах, необходимо
знать, как обучающиеся воспринимают и ус
ваивают учебный материала.
 омпьютерное тестирование в рамках се
К
тевого курса «Методики преподавания русс
кого языка в школе» полностью реал изуется
при проведении контрольных работ, тестиро
вания, контроля над самостоятельной рабо
той (входной, текущий, тематический).
Для текущего контроля в рамках курса
разработаны тесты по следующим темам:
«Предмет и задачи методики преподава
ния русского языка», «Цели и задачи обу
чения русскому языку в современной шко
ле», «Средства обучения русскому языку»,
«Средства наглядности в обучении русскому
языку», «Организация учебного процесса по
русскому языку», «Изучение разделов науки о
языке», «Методика орфографии», «Методика
пунктуации», «Обогащение словарного запа
са учащихся», «Обучение различным видам
речевой деятельности», «Развитие связной
речи», «Контроль за усвоением знаний уча
щихся по русскому языку, формированием
языковых и речевых умений и их оценка» [2].
Осуществляя контроль, используются ос
новные формы тестовых заданий открытой
формы, закрытой, на соответствие, на уста
новление правильной последовательности,
например:
 о определению А. В. Текучева методика
П
преподавания русского языка – это наука:
а)	
о содержании обучения русскому
языку;
б)	 о принципах, методах и приемах обу
чения русскому литературному языку;
в)	 о путях и условиях усвоения учащи
мися знаний и навыков по русскому языку в
школе;
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г)	
о содержании, принципах, приемах
и методах обучения русскому литературному
языку, а также о путях и условиях усвоения
учащимися знаний и навыков по русскому
языку в школе.
Определите суть учебно-языковых уме
ний, указав правильное соответствие в виде
комбинаций цифр и букв:
опознавательные учебно-языковые уме
ния направлены на...
классификационные учебно-языковые
умения направлены на.
синтетические учебно-языковые умения
направлены на.
а)	 обучение школьников группировке
языковых и речевых явлений на определен
ной основе;
б)	 обучение школьников полному раз
бору по определенному плану языковых и
речевых умений;
в)	 узнавание отдельных явлений язы



ка и речи.
Для проведения итогового контроля
предлагаются варианты контрольных работ,
в которых индивидуальный подход реал изо
ван за счет дифференциации содержания
предъявленного учебного материал а и под
бора заданий по уровню сложности.
Выводы. Та
ким об
ра
зом, в рам
ках мо
дели «Интеграция очной и дистанционно
го форм обучения» при разработке курса
«Методика преподавания русского языка в
школе» большую часть материала для са
мостоят ельной работы в виде практических
занятий можно перенести на дистанцион
ные формы, включая и возможные формы
тестирования и контроля, что позволит обу
чающимся оценить на собственном опыте
процесс трансформации полученных знаний
и сформированных умений в готовность к
реализации своей профессиональной дея
тельности.
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Կ. ԱՍՄԱՐՅԱՆ
Հոդվածում քննարկված է ռուսերենի ուսուցման մեթոդիկայի դասընթացը ուսուցման հե
ռավար և առկա մոդելների ինտեգրման շրջանակներում:

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 “Integration-time and distance learning”.
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LUSINE GRIGORYAN
KARINE DILAKYAN

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’ learning-style 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)
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Common features of language learning
strategies
All language learning strategies are related
to the features of control, goal-directedness,
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 shortterm 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
self-directed, 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, self-encourage to have en
gaged fully in learning the language and com
mand themselves by sharing their feelings in
different ways.
Social strategies used for co-operating
with others in learning. These strategies con
tain three sets: asking questions, co-operating
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 co-operation 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, CD-s, 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 “hands-on”. 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
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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 learning-style
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. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Կ. ԴԻԼԱՔՅԱՆ
Վերջին տասնամյակների ընթացքում լեզվի ուսուցման ոճերի և ռազմավարություննե
րի ուսումնասիրությունների մեծ մասը հավաստել է, որ դրանք ազդում են լեզվի ուսուցման
վրա, մյուս կողմից էլ համապատասխանաբար աճում է վերոնշյալ ռազմավարության կի
րառումը: Լեզուների ուսուցման ռազմավարությանը տիրապետելը անհրաժեշտ է ուսուցիչ
ներին համապատասխանեցնելու իրենց և իրենց աշակերտների ուսումնառության ոճերը՝
ուսուցանելով աշակերտներին բարձր որակավորում ունեցող ուսանողների:
• Ճանաչելով և հասկանալով մեր աշակերտների ուսումնառության ոճերը՝ մենք կարող
ենք օգտագործել մեր սովորողներին ավելի հարմար տեխնիկան: Սա կբարելավի ուսման
արագությունն ու որակը:
• Դասավանդելու ժամանակ հաշվի ենք առնում մեր աշակերտների ուսուցման ոճերը և
փորձում ենք իրենց ուսումնառության ռազմավարությունը բարձրացնել հաջողված ուսուց
ման համար:

СТИЛИ И СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫК А
Л. ГРИГОРЯН, К. ДИЛАК ЯН
В последние десятилетия большинство исследований стилей и стратегий изучения языка
доказали, что они влияют на преподавание языка, а с другой - на увеличение использования
вышеупомянутой стратегии. Этот вывод особенно важен для учителей как залог успеха или
наоборот.
• Признавая и понимая стили обучения наших студентов, мы можем использовать более
удобные методыдля наших учеников . Это улучшит скорость и качество обучения.
• Мы понимаем, что мы должны быть осторожными с эмоциями и потребностями наших
учеников.
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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 “word-cross” 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
zle-solving skills, and feel great satisfaction
when they complete one. Auditory learners
enjoy step-by-step reasoning, so they also ben
efit from the sequential steps of completing
a crossword. Even kinesthetic learners enjoy
the multi-task 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 curriculum-specific crosswords with lit
tle trouble. Whether you are studying Abraham
Lincoln, geometry terms, or the water cycle, a
crossword puzzle with subject-specific 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,
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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
self-esteem 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
ect-crossword 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 project-a 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 Pre-Intermediate (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.esl-galaxy.
com Dozens of theme-based 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: Alpha-Cross, Cross-Wise, Mys
tery-Word, Word-Fit.”
• 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 non-crossword 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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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
Л. ЕГЯН
Данная статья посвящается вопросам применения кроссвордов в обучении лексике
английского языка. Существуют различные типы кроссвордов, которые включают в
себя загадки, новую лексику, пересказ ситуации, решения проблемы и т. д. Процесс проек
тирования кроссвордов - это усилия, которые не требуют больших навыков, и для этого
существуют многочисленные шаблоны. В данной статье рекомендуются различные веб
сайты для составления кроссвордов, и делается вывод, что использование кроссвордов
помогает учащимся расширить словарный запас и углубить усвоения английской лексики.
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ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴԻ ՄԱՍԻՆ
Լ. ԵՂՅԱՆ
Հոդվածում ներկայացված է խաչբառերի կիրառման խնդիրները անգլերենի բառագի
տության ուսուցման գործընթացում: Գոյություն ունեն խաչբառերի մի շարք տեսակներ,
որոնք ներառում են իրենց մեջ ինչպես հանելուկներ, այնպես էլ նոր բառեր, իրավիճակների
վերապատմում, առաջադրանքների լուծում և այլն: Խաչբառերի մշակման գործընթացը չի
պահանջում մեծ հմտություններ, և դրա համար այսօր գոյություն ունեն բազմաթիվ նախա
տիպեր:
Այս հոդվածում երաշխավորվում են տարբեր վեբկայքեր խաչբառերի մշակման համար,
և վերլուծված է, թե ինչպես են խաչբառերը օգնում սովորողներին բարելավելու բառարա
նային պաշարը և խորացնում անգլերենի բառագիտությունը:
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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

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 life-giving.” -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

1 https://www.elc.edu/english-courses/english-teach
ing-methods/

2 https://www.inc.com/peter-economy/26-brilliant-quoteson-the-super-power-of-words.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

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

1 https://www.elc.edu/english-courses/english-teach
ing-methods/
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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 life-saver! 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 one-word 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/4197-5-best-ways-to-introducenew-vocabulary.html
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o
Do you usually eat pancakes, eggs,
and bacon for breakfast? (No) So, you have
a light breakfast.
The hotel accepted too many reserva
o
tions. The hotel is overbooked.
The steak I ordered last night was
o
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 real-life 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:
Maps
o
Tea sets, dishes, and utensils
o
o
Clothes
Toy planes, trains, cars, animals, fur
o
niture, etc…
Family photos
o
Holiday items (pumpkin, Easter eggs,
o
Halloween or Christmas decorations)
Plastic fruits and vegetables
o
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 widely-known 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
long-term 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 non-routine 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 long-term memory.
It will instill higher confidence and
•
self-esteem 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 warming-up 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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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
М. АКОБЯН
Эта статья направлена на важность роли словарного запаса в преподавании и изучении
иностранных языков. Обучение словарному запасу сопровождается соответствующими ме
тодами которые делают обучение наиболее результативными. Это способствует не только
организации процесса обучения но и расширению собственных знании о преподавании.

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հոդվածը կարևորում է բառապաշարի դերը օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում:
Բառապաշարի ուսուցումը զուգորդվում է համապատասխան մեթոդներով, որն էլ առավել
դյուրին է դարձնում ուսուցման ձևը: Այն նպաստում է ոչ միայն դասապրոցեսի կազմակերպ
մանը, այլև սեփական գիտելիքների կայունացմանը և ընդլայնմանը:
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ
Դպրոցական կրթության կարևորագույն
բաղադրիչներից են ինքնուրույն աշխա
տանքները և հետազոտությունները: Դրանք
զարգացնում են սովորողների ստեղծագոր
ծական կարողությունները, ինքնուրույնու
թյունը, համակարգվածությունը: Աշակերտ
ները սովորում են աշխատել գիտական
աղբյուրներով, գրականությամբ: Մեր կող
մից նմանատիպ աշխատանք իրականաց
վել է Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոցում: Ներ
կայացնենք աշակերտի վերլուծությունը:
Թեմա՝ Արևել յան Կովկասի բարձր լեռ
ներ
Կատարող՝ Գյում
րու թիվ 37 ավագ
դպրոցի աշակերտուհի
Ուսուցչուհի՝ Վարդանյան Վարդուհի
Ժորայի
Հետազոտության
բովանդակությու
նը՝ Արևել յան Կովկասի բարձր լեռների
լանդշաֆտային բազմազանությունը պայ
մանավորված է մի շարք պատճառներով՝
բարդ հնագույն աշխարհագրությամբ, լեռ
նագոյացության պրոցեսներով, սառցակա
լումներով, կենսաաշխարհագրական շատ
ոլորտերի և ֆլորայի ու ֆաունայի փոխգոր
ծունեությամբ, կլիմայի տատանումներով և
փոփոխություններով, որոնք հանգեցրել են
աշխարհագրական և աշխարհագրաձևա
բանական պայմանների, ռելիեֆի բնույթի,
ինչպես նաև տեղական շրջանառություննե
րի ձևավորման մեծ բազմազանությանը [2]:
Հարկ է նշել նաև եղանակային կլիմայական
պայմանների մեծ սեզոնային փոփոխակա
նությունը:
Լանդշաֆտների վրա մարդածին ազ
դեցությունները, բերելով կառուցվածքի
բարդության և կենսաբանական արդյունա
վետության կորստին, միևնույն ժամանակ
նպաստել են բույսերի բազմաթիվ նոր տե
սակների առաջացմանը, որոնք ներմուծվել
են կամ պատահաբար են հայտնվել շրջա

նի գյուղատնտեսությունում [1]: Լանդշաֆ
տային կամ բիոգեոկենոտիկ բազմազանու
թյունը գյուղատնտեսական արտադրության
տեղակայման պլանավորման, բնակելի
կոմպլեքսների ստեղծման ժամանակ պա
հանջում է հաշվառում:
Արևել յան Կովկասի բարձր լեռնային
լանդշաֆտները բնութագրվում են մի շարք
աշխատանքներում: Այս բոլոր աշխատանք
ներն արտացոլում են տարածաշրջանի լանդ
շաֆտային կառուցվածքը, որը ձևավորվել է
20−րդ դարի վերջին: Լանդշաֆտային քար
տեզը կազմելիս որպես հիմք մեր կողմից կի
րառվել է դասակարգային միավորների հա
մակարգը: Ներկայումս աշխարհագրական
տեղեկատվական համակարգերի տեխնո
լոգիաների հնարավորություններն ու հեռա
կառավարման զոնդավորման տվյալները
հնարավոր են դարձրել Բարձրալեռնային
Դաղստանի 1:200000 մասշտաբով լանդ
շաֆտային քարտեզի կազմումը, որի վրա
առավել ցածր արտացոլվող միավոր հանդի
սանում են լանդշաֆտների տեսակները [3]:
Հետազոտվող տարածաշրջանի սահ
մաններում լայնորեն տարածված են բարձ
րալեռնային մարգագետնային լանդշաֆտ
ները՝ զբաղեցնելով մակերեսի գրեթե կեսը,
ընդ որում՝ մակերեսի 70%−ը բաժին է ընկ
նում լանդշաֆտի բարձրալեռնային ենթալ
պիան անտառաթփուտամարգագետնային
ենթատիպին: Տեղաբաշխման ամենափոքր
մակերեսով բնութագրվում են սառցադաշ
տային լանդշաֆտները, որոնց մակերեսը
գլոբալ տաքացման հետ կապված ունի կր
ճատվելու միտում:
Բարձրալեռնային
մարգագետնային
լանդշաֆտները ուսումնասիրվող տարա
ծաշրջանի տարածքում տարածված են
րու
1800−2000 մինչև 2800−3000 մ բարձ
թյունների սահմաններում: Լանդշաֆտների
նկարագրվող տարատեսակի ողջ տարածքը
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սահմանափակված է Կողային լեռնաշղթայի
բարձրալեռնային մասիվներով (Ձյունային,
Բոգոսյան, Նուկատլ, Շալիբ, Դյուլտիդագ,
Կյաբյակտեպե, Սամուրյան լեռնաշղթաներ),
ինչպես նաև Ջրբաժան լեռնաշղթայի հյուսի
սային լանջերով [5]: Լանդշաֆտի բարձրա
լեռնային մարգագետնային տարատեսակն
ընդգրկում է լեռնային Դաղստանի մակե
րեսի գրեթե կեսը՝ 10175 կմ2: Այս տարածքը
կազմ
ված է ստո
րին և մի
ջին յու
րայի թեր
թաքարային և կարբոնատային կազմավո
րումներից, իսկ սառցակալման ենթարկված
տարածության վրա տարածվում է հնասառ
ցադաշտային ռելիեֆը:
Լանդշաֆտի դիտարկվող տեսակի տա
րածքում տեղակայված է միայն մեկ եղանա
կային կայան՝ «Սուլակ՝ բարձրալեռնային»
(2923 մ): Ընդհանուր առմամբ բարձրալեռ
լանդշաֆտների
նային−մարգագետնային
կլիման բնութագրվում է չափավոր մայրցա
մաքայինով՝ զով և խոնավ ամռանով և տևա
կան ձմեռով: Կախված եղանակային կայան՝
«Սուլակ՝ բարձրալեռնային»−ի գտնվելու
վայրից (այդ լանդշաֆտի տարածման բարձ
րությունից ավելի բարձր) իրականացվել են
կոռելացիոն (հարաբերակցային) ուղղում
ներ:
Լանդշաֆտի տվյալ տեսակի սահման
ներում տարեկան միջին ջերմաստիճանը
կազմում է −2°С: Ապրիլ−նոյեմբեր ամիսնե
րի ժամանակահատվածում դիտվում են մի
նուսային ջերմաստիճաններ, որի միջին ջեր
մաստիճանը կազմում է −6,8°С: Իսկ մնացած
ամիսների ընթացքում, այիսնքն՝ մայիսից
մինչև հոկտեմբեր, ջերմաստիճանային ցու
ցանիշները տատանվում են +1,4−ից մինչև
+8,9°С՝ հասնելով իրենց առավելագույնին
օգոստոսին: Տաք շրջանի ջերմաստիանի
միջին ցուցանիշները կազմում են +5,6°С:
Լանդշաֆտի ուսումնասիրվող տարած
քում միջին տարեկան տեղումները կազմում
են մոտավորապես 1150 մմ (կոռել յացիոն
ուղղումների համաձայն), որոնց մեծ մասը
բաժին է ընկնում ապրիլից մինչև սեպտեմ
բեր ժամանակահատվածին (73%): Առավե
լագույն տեղումները ամառային շրջանում
են և համընկնում է մայիս և հունիս ամիսնե
րի հետ: Տեղումների նվազագույն քանակը
նկատվում է հոկտեմբերից մինչև մարտ ըն
կած հատվածում և տատանվում է 28−80 մմ
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սահմաններում՝ հասնելով իր նվազագույնին
դեկտեմբերին՝ 28 մմ [4]:
Դիտարկվող լանդշաֆտի համար առա
վել բնորոշ է մարգագենային և մարգագետ
նատափաստանային տեսակի խոտածածկ
բուսականությունը: Երբեմն հյուսիսային
լանջերին հանդիպում են կովկասյան ռո
տոդենդրոնի մացառուտներ (Rhododendron
caucasicum): Ուսումնասիրվող լանդշաֆտի
համար բնորոշ են լեռնամարգագետնային
հողերը:
Լանդշաֆտի բարձրալեռնային−մարգա
գետնային տեսակը բաժանվում է երեք են
թատեսակների՝
Լանդշաֆտի բարձրալեռնային
1)
անտառաթփուտամարգա
մերձալպյան
գետնային ենթատեսակը հետազոտվող
տարածքի սահմաններում զբաղեցնում է
7215 կմ2 մակերես, ինչը կազմում է բարձրա
լեռնային մարգագետնային լանդշաֆտների
մակերեսի կեսից ավելին: Լանդշաֆտի այս
ենթատեսակի տարածքը բաշխված է երեք
տիպի, որոնց սահմաններում առանձնաց
վում է լանդշաֆտի 13 տեսակ:
Լանդշաֆտի բարձրալեռնային
2)
ալպյան թփուտամարգագետնային են
թատեսակը հետազոտվող տարածքի սահ
մաններում զբաղեցնում է 1125 կմ2 մակերես:
Լանդշաֆտի նկարագրվող ենթատեսակում
առանձնացվում է լանդշաֆտների մեկ տե
սակ՝ բարձրալեռնային հնասառցադաշ
տային դենուդացիոն (լերկացնող) կովկա
սյան ռոտոդենդրոնի հետ ամբողջություն
կազմած ալպյան մարգագետիններով, որը
ներկայացված է լանդշաֆտի միայն մեկ տա
րատեսակով:
Լանդշաֆտի բարձրալեռնային
3)
մերձնիվալային ենթատեսակը Բարձրալեռ
նային Դաղստանում զբաղեցնում է 1835 կմ2
տարածք:
Բարձրալեռնային մերձալպյան անտա
ռաթփուտամարգագետնային լանդշաֆտ
ները սահմանափակված են Ձյունային,
Բոգոսյան, Նուկատլ, Շալիբ, Դյուլտիդագ,
Կյաբյակտեպե, Սամուրյան լեռնաշղթաների
լանջերով 1800−2000−ից մինչև 2800−2900
մ բարձրությունների սահմաններում: Սա
կայն լանդշաֆտի սահմանները կարող են
տատանվել՝ կախված լանջերի ցուցադ
րանքի և տարածման շրջանից: Այսպես
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Ձյունային լեռնաշղթայի հարավարևել յան
լանջերին լանդշաֆտի բարձրալեռնային
մերձալպիական անտառաթփուտամարգա
գետնային ենթատեսակի ստորին սահմանը
իջնում է 1800 մ ցածր: Վերին սահմանում՝
2200−2400 մ բարձրության վրա, լանդշաֆ
տի այս ենթատեսակը սահմանակցում է
բարձրալեռնային ալպյան թփուտամարգա
գետնային ենթատեսակի հետ:
Լանդշաֆտի ուսումնասիրվող ենթատե
սակի համար բնորոշ է չափավոր մայրցա
մաքային կլիման՝ զով խոնավ ամռանով և
բավականին խիստ ձմեռով: Օդի միջին տա
րեկան ջերմաստիճանը կազմում է −0,2°С:
ջա
նը տևում է նոյեմ
բե
րից մինչև
Ցուրտ շր
ապրիլ՝ ջերմաստիճանի տատանումներով՝
−1,6 մինչև −11,4°С: Ամենացուրտ ամիսը հա
մարվում է հունվարը՝ −11,4°С: Համեմատա
բար տաք ժամանակահատվածը տևում է
մայիսից մինչև հոկտեմբեր, որտեղ ջերմաս
տիճանների առավելագույնը գրանցվում է
հուլիսին (+10,5°С) և օգոստոսին (+10,6°С):
Տեղումների միջին տարեկան քանակը կազ
մում է մոտավորապես 1500 մմ: գարնան
տից մինչև աշ
նան սկիզ
բը գրանց
ավար
վում է տեղումների ամենամեծ քանակը՝ 640
մմ, ինչը կազմում է տարեկան տեղումների
գրեթե 42%: Տեղումների առավելագույն քա
կը գրանց
վում է մայի
սին՝ 198 մմ, իսկ
նա
նվազագույնը՝ ձմեռային շրջանում՝ հունվար՝
81 մմ:
Մերձալպյան մարգագետինների բուսա
կան խոտածածկում գերակշռում են հետևյալ
տեսակները՝ գմբեթավոր եղեգը (Calamo
grostis arundinacea), հարթատերև ագրխո
տուկը (Eragrostis planifolia), խոշորածաղիկ
թթվիճը (Betonica macrantha), Բիբերշտեյնի
նվազ աստղիկը (Stellaria biebersteinii), Ռուպ
րեխտի խորդենին (Geranium ruprechtii),
անտառային խորդենին (G. sylvaticum), հս
կայական ցեֆլ յարիան (Cephalaria gigant
hea), մարգագետնային երեքնուկը (Trifo
lium pratense), երեքնուկ փոփոխականը
(T. ambiguum), երեքնուկ մազագլխիկայինը
նու
կը (Bro
(T. trichocephala), ափային ցոր
mopsis riparia), բրդակիր վիրախոտը (Antil
lis lachnophora), կովկասյան լոտոսը (Lotus
caucasica), շյուղախոտ մարգագետնայինը
(Festica pratensis), շյուղախոտ կարմիրը (F.
rubra), խատուտիկ բուժականը (Taraxacum

officinale), դաշտավլուկ երկարատերևը (Poa
longifolia), լեռնական մսակարմիրը (Poligo
num carneum) և այլն:
Բարձրալեռնային
ալպյան
թփու
տամարգագետնային
լանդշաֆտները
զբաղեցնում են լանդշաֆտների բարձրա
լեռնային մերձալպյան անտառաթփուտա
մարգագետնային և բարձրալեռնային մերձ
նիվալային տարատեսակների միջև ընկած
վա
ծը 2800−3000 մմ բարձ
րու
նեղ հատ
թյունների սահմաններում: Նկարագրվող
ենթատեսակն ամբողջությամբ սահմանա
փակված է Սամուրյան լեռնաշղթայով, հա
կատլ, Շա
լիբ, Դյուլ
տի
դագ լեռ
րում է Նու
նաշղթաներին, Բոգոսյան լեռնաշղթայի
մասիվներին և Դիկլոսմտա լեռան (4285 մ)
արևել յան լանջերին, ինչպես նաև Գլխա
վոր Կովկասյան (Ջրբաժան) լեռնաշղթայի
առանձին արևել յան լանջերին և մասիվնե
րին:
Լանդշաֆտի այս ենթատեսակի սահ
մաններում միջին ձմեռային ջերմաստիճա
նը հասնում է 8−10°С ցրտի, «Սուլակ՝ բարձ
րալեռնային» եղանակի կայանի գրանցած
առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է
−36°С: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը
կազմում է −0,8°С: Նոյեմբերից մինչև ապրիլ
ընկած ժամանակահատվածում միջին 6,8°С
ջերմաստիճանի պարագայում նկատվում
են մինուսային ջերմաստիճաններ: Ամենա
ցուրտը հունվարն է՝ −9,9°С: Իսկ մնացած 6
ամիսներին, այսինքն՝ մայիսից մինչև հոկ
տեմբեր, ջերմաստիճանային ցուցանիշները
տատանվում են +1,4 մինչև +8,9°С սահման
ներում՝ հասնելով առավելագույնին օգոստո
սին: Տաք շրջանի ջերմաստիճանների միջին
ցուցանիշները կազմում են +5,3°С:
Հետազոտվող լանդշաֆի տարածքում
տեղումների միջին տարեկան քանակը կազ
մում է 1092 մմ, որի մեծ մասը գրանցվում է
ապրիլից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամա
նակահատվածում՝ 796 մմ (տարեկան քա
նակի մոտ 73%): Առավելագույն տեղումները
նկատվում են հունիսին՝ 169 մմ: Տեղումների
նվազագույն քանակը գրանցվում է դեկտեմ
բերին՝ 28 մմ: Կարելի է նշել նաև, որ ապրիլն
առավել ձյունառատ ամիսն է, միջին ամսա
կան −2,6°С ջերմաստիճանի պարագայում
գրանցվում են 128 մմ տեղումներ:
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Բուսածածկի համար բնորոշ են ոչխա
րի շյուղախոտը (Festuca ovina), բազմագույն
շյուղախոտը (F. variegata), կովկասյան գայ
լաթաթը (արծաթախոտը) (Alchemilla cauca
ծոտ կնյու
նը (Carex tristis), կով
sica), թախ
կասյան մինուրացիան (Minuartia caucasica),
կովկասյան չամանը (Carum caucasicum),
Ֆիշերի կապույտ տերեփուկը (Centaurea
fischerii), պարսկական կոբրեզիան (Kobresia
persica) և այլն:
Բարձրալեռնային
մերձնիվալային
լանդշաֆտները տարածված են 3000−3100
մմ բարձրությունների և ավելի բարձր հատ
վածների սահմաններում: Միայն որոշ բարձ
րադիր լեռնային մասիվների և լեռնաշղ
թաների հյուսիսային և հյուսիսարևել յան
լանջերին դրանք փոխվում են սառցադաշ
տային նիվալային լանդշաֆտներով: Լանդ
շաֆտների հետազոտվող ենթատեսակի
համար բնորոշ են հնագույն սառցե ձևերը,
ժայռային հատվածները քարային փլվածք
ների լայն զարգացմամբ և ցածրախոտ
անապատային մարգագետինների կղզ յակ
ներ՝ պարզագույն հողածածկով:
Կլիման խիստ է, ցուրտ և տևական ձմ
ռանով, գարունը ուշացած է և երկարաձգ
ված ժամանակի տեսանկյունից: Ցուրտ շր
ջանը տևում է հոկտեմբերից մինչև մայիսը,
ջերմաստիճանի տատանումներով՝ −3,5°
վա
րին դիտ
վում է
մինչև −15,3°С: Փետր
նվազագույն ջերմաստիճանը՝ −15,3°С: Հա
մեմատաբար տաք շրջանը տևում է ընդա
նը 3 ամիս՝ հու
նի
սից մինչև օգոս
տոս,
մե
ջերմաստիճանի տատանումներով՝ −0,3
մինչև +3,4°С: Դրական ջերմաստիճաններն
անցնում են տվյալ լանդշաֆտների ցածր
սահմանը մայիսի վերջերին և հուլիսի վեր
ջերին բարձրանում են մինչև բացարձակ
նիշքը (3900—4000 մմ): Ջերմաստիճանի
նման բարձրացումը բացատրվում է ձյունա
ծածկի և սառույցի հալմանը տրամադրվող
ջերմության մեծ ծախսով: Նիվալային գոտու
կլիման որոշում է օրգանական կյանքի հնա
րավոր գոյության վերին սահմանը:
Սառցադաշտային նիվալային լանդ
շաֆտները (սառցադաշտեր և ձյունա
ծածկեր) զբաղեցնում են բարձրալեռների
ոչ այդքան մեծ տարածք՝ ընդամենը 71 կմ2
մակերես: Լանդշաֆտի այս տեսակը ամ
բողջությամբ հարմարեցված է առավել
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բարձր լեռնաշղթաների և մասիվների հյու
սիսային, հյուսիսարևմտյան և հյուսիսարևե
լյան լանջերին՝ Ձյունային, Բոգոսյան, Նու
կատլ, Շալիբ, Դյուլտիդագ, Կյաբյակտեպե,
Սամուրյան լեռնաշղթաներ, Բիշինեյ−Սա
լադագյան շղթա և Գլխավոր Կովկասյան
լեռնաշղթա: Սառցադաշտային−նիվալային
լեռնաշղթաները ներկայացված են երկու
տեսակներով՝ սառցադաշտեր և ֆիրնային
դաշտեր (ֆիրն−խոշորահատիկ ձյուն): Բու
սականություն գրեթե չկա, ժայռերի մերկ
հատվածներում երբեմն հանդիպում են Լե
կանորի քարաքոսեր (Lekanora) և ռիզոկար
պա (Rhizokarpa): Միկրոօրգանիզմներից
ձյան վրա զարգացած են նավկուլա մուտի
կան (Navikula mutica) և նիվալային խլամի
դոմոնասը (Chlamidomonas nivalis).
Լանդշաֆտների բարձրալեռնային մեր
ձալպյան
անտառաթփուտամարգագետ
նային ենթատեսակը տարբերվում է տա
րածման առավելագույն մակերեսով՝ 7215
կմ2, որից միայն 45,5 կմ2−ը զբաղեցնում են
շինարարական լանդշաֆտները: Այս լանդ
շաֆտում նշվում է բնակեցման նվազա
գույն խտությունը՝ 30 կմ2, բաժին է ընկնում
0,19 կմ2 միջին մակերեսով 1 բնակավայր:
Բնակավայրերը տեղակայված են գլխավո
րապես ուսումնասիրվող լանդշաֆտների
ստորին հատվածների սահմաններում: Այս
տարածքի նվազագույն բնակեցվածությու
նը բացատրվում է խիստ բնակլիմայական
պայմաններով: Տնտեսության հիմնական
ճյուղը անասնաբուծությունն է: Ներկայումս
Բարձրալեռնային Դաղստանի ՀՀԲՏ համա
կարգի մեջ են մտնում կենդանաբանական
ուղղվածության 4 պետական բնապահպա
նական արգելավայրեր, դրանցից երեքն ու
նեն տարածքային կարգավիճակ (Բաժտինս
կի, Կոսոբսկո−Կելեբսկի և Չարոդինսկի)
և 1 արգելավայր՝ դաշնային կարգավիճակ
Տլյարատինսկի: Բարձրալեռնային արգելա
վայրերը կցված են Կարակոյսու, Ավարյան
Կոյսու գետերի ավազանների վերին հատ
վածներին և Բոգոսյան լեռնաշղթայի արևմ
տյան լանջերին, այսինքն՝ Մետլ յուդա գետի
աջ ափին: Բարձրալեռնային Դաղստանի
ՀՀԲՏ մակերեսը կազմում է 317,4 հազ. հա:
Տարածքի բարձր լանդշաֆտային կենսա
բանական բազմազանությունն ու լանդշաֆ
տաառաջացնող բաղադրիչների և բնական
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տարածքային կոմպլեքսների բացառիկու
թյունը նախատեսում է սկզբնական շրջանում
այստեղ Դաղստանի պետական բնական
արգելոցի Տլյարատինսկի բարձրալեռնային
հատվածի ստեղծման անհրաժեշտությունը,
որը կոչված է պահպանել և ուսումնասիրել
Արևել յան Կովկասի բարձրալեռնային լանդ
շաֆտները: Դաշնային նշանակության Տլյա
րատինսկի պետական բնական արգելավայ
րը՝ 83,5 հազ. հա մակերեսով, ստեղծվել է
1986 թ. դեկտեմբերի 16−ին: Արգելավայրի
ստեղծման նպատակը տնտեսական, գի
տական և մշակութային տեսանկյունից ար
ժեքավոր որսի՝ կենդանիների, ինչպես նաև
հազվադեպ և անհետացման վտանգի տակ
կանգնած կենդանիների տեսակների պահ
պանումը, վերականգնումը, վերարտադրու
թյունն ու ռացիոնալ կիրառումն էր: Այստեղ
պահպանման հիմնական օբյեկտների տե
սակների թվին են պատկանում կովկասյան
ազնվացեղ եղնիկը, դաղստանյան քարայ
ծը, բեզոարյան այծը, կովկասյան շագանա
կագույն արջը, քարե կզաքիսը, կովկասյան
ցախաքլորը, գիշատիչ թռչունների մի շարք
տեսակներ, որոնք ընդգրկվել են ռուսական
Կարմիր գրքի մեջ:
Հաջորդ քայլը կարող է լինել Արևել յան
Կովկասում անդրսահմանային հատուկ հսկ
վող բնական տարածքի ստեղծումը: Անդր
սահմանային հատուկ հսկվող բնական
տարածքի ստեղծման նախագիծը հեռան
կարային «Արևելակովկասյան բարձրալեռ

նային բնական արգելոցի» ստեղծումն է
«Զակատալսկի» արգելոցի (Ադրբեջանի
Հանրապետություն), «Լագոդեխսկի» ար
գելոցի (Վրաստանի Հանրապետություն),
դաշնային նշանակության «Տլ յարատինսկի»
(Ռուսաստանի Դաշնություն) արգելավայրի,
ինչպես նաև հանրապետական նշանակու
թյան «Գուտոնսկի» և «Կոսոբսկո−Կելեբսկի»
արգելավայրերի բազայի վրա, ինչպես նաև
բարձրալեռնային Բոգոսյան Լեռնաշղթայի
ման վրա: Այս հա
տուկ հսկ
վող բնա
կան
հի
տարածքի հեռանկարային ստեղծման հիմ
նական նպատակն է պահպանել Մեծ Կով
կասի արևել յան հատվածի լանդշաֆտային
և կենսաբանական բազմազանությունը: Սա
իր հերթին կնպաստի կենդանիների և բույ
սերի էնդեմիկ, հազվադեպ և անհետացող
տեսակների պաշտպանությանը, հատկա
պես խոշոր կաթնասունների՝ արջի, լուսանի,
կովկասյան ազնվացեղ եղնիկի, բեզոարյան
այծի, դաղստանյան քարայծի, ընձառյուծի,
ինչպես նաև խոշոր թռչունների՝ քարարծի
վի, սպիտակապոչ ծովարծիվի, գառնանգ
ղի, պոպուլ յացիային:
Այսպիսով՝ ներկայացվածը վկայում է, որ
հեղինակը ամբողջությամբ խորասուզվել է
իր աշխատանքում, կատարել մասնագիտա
կան խոր վերլուծություններ, որոնք կարող
են հիմք հանդիսանալ թեմայով հետագա
հետաքրքրվողների,
ուսումնասիրողների,
ուսուցիչների համար:
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НАУЧНО−ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК АЯ РАБОТА «ВЫСОКИЙ ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ ВОС
ТОЧНОГО КАВК АЗА»
В. ВАРДАНЯН
В статье рассматриваются результаты исследований по горным ландшафтам на восточ
ном Кавказе, которые проводились учащимися средних школ и с использованием зарубеж
ных научных источников. Подробно проанализированы детали ландшафтных особенностей
на примере Дагестана. Презентация может быть эффективно использована в будущем для
проведения исследований по этой теме.

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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НАИРА НАЗАРЕТЯН

МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ И РУССКОМУ
ЯЗЫК А В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛАХ
Происходящие на современном этапе
развития общества процессы духовного воз
рождения человека, его национального соз
нания, сохранения национальной культуры
предполагают в первую очередь возрожде
ние и совершенствование родного языка как
одного из важнейших средств выражения и
сохранения национальной самобытности, с
одной стороны, а с другой - формирования
и развития национальнорусского двуязычия
как одного из надежных путей приобщения
человека к культуре русского народа, а через
нее - к мировой культуре.
Политические и социально-экономичес
кие изменения последних лет коснулись и
сферы образования, требуя глубокого пе
реосмысления и обновления его системы. В
этом направлении сделано уже много: при
няты законы, разработаны государственные
стандарты образования, концептуальные
документы обучения и воспитания в обще
образовательной школе, многовариантные
учебные планы, создаются альтернативные
учебники по предметам, открываются раз
ные типы школ. Однако все это делается
главным образом применительно к полно
комплектным («полноценным») школам, ма
локомплектные же сельские школы по-преж
нему остаются вне поля зрения.
Малокомплектные школы отличаются
большим разнообразием в зависимости от
того, где они расположены территориаль
но, насколько далеко находятся от район
ных центров, городов, каковы социально-
экономические условия и образовательный
уровень населения. Они не однородны и по
составу комплектуемых классов, и по коли
честву учащихся, соответственно, и учите
лей. Между тем, малокомплектная начальная
школа, воплощая в себе единственный очаг
культуры и образования в селе, центр воз
рождения и сохранения языка этноса, наци
ональной культуры и народных традиций,

является достаточно перспективной в сво
ем существовании. Сегодня задача состоит
в том, чтобы поднять эту школу на уровень
современных требований, обеспечивающих
успешное обучение учащихся в последую
щих классах общеобразовательной школы.
Однако этот тип школы настолько своеобра
зен и специфичен, что он требует совершен
но иного подхода как в организационно-пе
дагогическом, так и методическом плане.
Многолетние наблюдения за учебно-вос
питательным процессом в малокомплектной
школе, изучение состояния знаний, умений
и навыков, а также уровня развития родной
и русской речи учащихся начальных классов
позволяют утверждать, что дети, обучающи
еся в условиях малокомплектной школы, по
многим параметрам отстают от своих сверст
ников, обучающихся в других типах школ,
особенно по уровню развития связной уст
ной и письменной речи. Этот пробел обна
руживается сразу же после перехода ученика
в 4 или 5 класс основной школы. Несовер
шенство обучения речи учащихся начальных
классов малокомплектной школы в первую
очередь объясняется сложностью и спе
цифичностью тех условий, в которых осу
ществляется обучение и воспитание. Работа
одного учителя одновременно с несколькими
классами в одном учебном помещении, реа
лизующего те же требования, которые пред
ъявляются к обычной (полнокомплектной)
школе, обучающего по тем же учебникам,
которые создаются для школы, безусловно,
не может дать адекватных результатов.
Специфика деятельности учителя мало
комплектной начальной школы, обусловлен
ная необходимостью организации учебного
процесса одновременно с учащимися разно
го возраста и вполне объективной возмож
ностью обучения всем предметам им самим,
создает благоприятные условия для успеш
ной реал изации принципа интегрированного
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подхода к обучению и воспитанию вообще,
одновременному обучению двум (родному и
русскому) языкам в частности. Однако с со
жалением приходится констатировать, что в
большинстве случаев учителя малокомплект
ной школы работают традиционно, не об
ращая достаточного внимания на реальную
возможность и необходимость интенсифи
кации процесса обучения за счет внедрения
элементов взаимосвязанности между всеми
предметами начального звена. Требуется су
щественный пересмотр организации учеб
но-воспитательного процесса в начальных
классах малокомплектной школы на той ос
нове, которая бы предусматривала внутрип
редметные, межпредметные и межклассные
интеграции в условиях одновременной рабо
ты одного учителя с двумя-тремя (четырь
мя) классами. Важно при этом учитывать
тот факт, что в обозрении одного учителя
малокомплектной школы сосредоточены
все учебные планы, программы и учебники
всех классов, составляющих один комплект,
а также учащиеся этого класса-комплекта со
всеми присущими им возрастными и инди
видуальными особенностями. Создаваемая
таким образом целостная картина процесса
обучения дает учителю возможность осу
ществлять элементы внутрипредметной,
межпредметной и межклассной интеграции.
Учащиеся начальных классов сельской
школы в подавляющем своём большинстве
монолингвы, и учебно-воспитательная рабо
та с ними ведется на родном языке. Анализ
учебников родного языка свидетельствует о
том, что они содержат большое количество
межпредметных связей. Иллюстративнотекс
товой материал учебников родного языка
таков, что урок родного языка часто напо
минает то урок природоведения и окружаю
щего мира, то урок музыки и искусствоведе
ния. Другими словами, курс родного языка,
будучи «наделенным большими полномочи
ями», позволяет выходить за рамки изуче
ния сугубо языковых явлений и не только
использовать знания по другим предметам,
но расширять их и употреблять в речевой
практике. И, наоборот, методически умелое
сочетание элементов разных предметов мо
жет способствовать успешному усвоению
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отдельных явлений родного языка, минуя
специальные уроки по этой учебной дисцип
лине. Так, согласно нашим разработкам, бы
ли проведены серии уроков по разным пред
метам, где в процессе изучения собственно
темы отрабатывались правила произноше
ния и правописания родного языка. Напри
мер, на уроке природоведения при изучении
темы «Горы и реки родного края» учащиеся
одновременно усвоили правило о том, что
названия гор и рек пишутся с заглавной бук
вы. А на следующих уроках, посвященных
изучению городов, населенных пунктов, эти
правила повторялись и закреплялись. Более
того, впоследствии знания учащихся о пра
вописании собственных имен автоматичес
ки перенеслись на процесс усвоения этого
явления на русском языке. Таким образом,
было сэкономлено учебное время, не было
дублирования материала, и самое главное –
процесс усвоения оказался необычным, нет
радиционным, с большим стимулирующим
эффектом.
 аким образом, в начальных классах
Т
школы с родным (нерусским) языком обу
чения имеется уникальная возможность ст
роить междисциплинарную модель развития
двуязычия на базе родного языка – ведуще
го на начальном этапе обучения предмета,
языка общения и мышления учащихся. Та
кая модель представляет собой интеграцию
методики развития родной речи и методики
обучения русскому языку как второму в еди
ную методику развития речи на двух языках.
Эта методика позволяет ребенку осмыслить,
что одно и то же содержание может быть пе
редано в разных языках разными средства
ми, способствует формированию однород
ных речевых навыков и коммуникативных
умений. Объединение предметов языко
вого цикла во взаимосвязанный комплекс
родственных учебных предметов, методики
обучения которым должны взаимодейство
вать, влиять друг на друга, И. Л. Бим счи
тает «велением времени»1. Л. С. Выготский
писал, что «иностранный язык не повторяет
путь развития родного, но тем не менее, оба
эти процесса имеют так много общего, что,
1 Бим И. Л. Методические проблемы обучения предме
там языкового цикла // Советская педагогика. - 1989. - № 3
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в сущности, они относятся к единому клас
су процессов речевого развития. Во время
усвоения иностранного языка использует
ся вся семантическая, смысловая сторона
родного языка»1. Интегрирование методик
обучения родному и русскому языкам пред
полагает обязательный учет двух факторов:
отрицательный перенос (интерференция) и
положительный перенос (транспозиция) яв
лений родного языка на процесс усвоения
второго языка. В первом случае срабатывает
модель-формула: «в русском языке не так,
как в родном», а во втором случае – «в русс
ком языке так же, как и в родном»2.
Скоординированная методика препода
вания родного и русского языков в условиях
малокомплектной школы позволяет органи
зовать изучение совпадающих тем однов
ременно в нескольких классах. Например,
правила постановки знаков препинания в
конце повествовательных вопросительных
и побудительных предложений могут изу
чаться во 2-м классе на уроке родного языка
и в 3-м классе на уроке русского языка од
новременно. При этом к объяснению нового
материала во 2-м классе учитель привлекает
учащихся 3го класса, т. е. третьеклассникам
предоставляется возможность воспроизвес
ти в памяти знания по родному языку, за
тем использовать их для усвоения второго
языка. Им остается провести наблюдения
на примерах русского языка и сделать вы
воды, а учителю – обобщить и организовать
самостоятельную работу по закреплению те
мы и развитию речи. Таким образом, мате
риал усваивается легко и непринужденно, с
наименьшей затратой энергии и времени, а
оставшееся с каждого организованного по
добным образом урока время учитель ис
пользует для обучения наиболее трудным,
специфичным, коренным образом отличаю
щимся от родного языка явлениям русского
языка (категория рода, предложное и бесп
редложное управление, видо-временная сис
тема глагола и т. д).
1 Выготский Л. С. Мышление и речь / Собр. соч. Т. 2. - 
М., 1982
2 Баранов, М. Т. Методика преподавания русского языка
в школе / М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Лады
женская, М. Р. Львов; под ред. М. Т. Баранова. – М., 2000

В школах, где весь учебно-воспитатель
ный процесс ведется на родном языке, ус
воение русского языка главным образом
осуществляется на уроках по этому предме
ту, и русскую речь дети слышат в основном
только на этих уроках. А в условиях работы
одного учителя одновременно с нескольки
ми классами, изучающими в одно и то же
время разные предметы, учащиеся лише
ны и этой возможности. Поэтому есть смысл
говорить о том, что наибольший эффект в
обучении второму языку дают совмещенные
однопредметные уроки, которые за счет ин
теграции методики работы по классам приб
лижают процесс овладения языком к более
естественным условиям речевого общения
(межклассная интеграция). Удобство такой
сочетаемости в том, что дети имеют больше
возможностей услышать русскую речь (как
учителя, так и учащихся более старшего воз
раста), учителю же предоставляются условия
с успехом использовать совпадающие те
мы, привлекать внимание учащихся разных
классов к одному и тому же вопросу, расс
матривать один и тот же материал как новый
в одном классе и как повторение и обобще
ние в другом3.
Интересно проходят уроки развития речи,
организованные с привлечением учащихся
всех классов комплекта к работе по одной и
той же картине, строго дифференцируя при
этом цели и задачи каждого класса, напри
мер: усвоение определенной лексики для 1
класса, умение составлять с данными сло
вами словосочетания и предложения – для
2 класса, умение составлять предложение и
связный рассказ – для учащихся 3 (4) класса.
Ценность такой методики в том, что в про
цессе работы с учащимися младших клас
сов принимают участие и учащиеся старших
классов: отвечают на вопросы учителя вмес
то младшеклассников, исправляют ошибки в
произношении или употреблении слов и т. д.
И, наоборот, учащиеся 1 и 2 классов с инте
ресом слушают ответы учащихся 3 (4) клас
са, у них тоже появляется желание общать
ся по-русски, что-то сказать, рассказать,
3 Теор
 ия и практика обучения русскому языку / Е. В. Ар
хипова, Т. М. Воителева, А. Д. Дейкина и др.; под ред. Р. Б.
Сабаткоева. – М., 2005.
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ответить спросить, т. е. дети в такой более
или менее естественной речевой ситуации
быстрее преодолевают тот психологический
и лингвистический барьер, который неизбе
жен при овладении вторым языком.
Другой пример. Учащиеся второго класса
затрудняются в употреблении слов «дыня» и
«тыква», так как они плохо представляют се
бе предметы, обозначаемые этими словами.
А в это время в 3 классе идет урок приро
доведения (окружающего мира) и учащиеся
рисуют овощи и фрукты. Учитель предла
гает третьеклассникам рассказать о дыне и
тыкве, показать рисунок этих овощей (свой
или в книге) учащимся 2 класса. Далее каж
дый класс продолжает свою работу: 3 класс
самостоят ельно, а 2 под руководством учи
теля.
 ежклассная интеграция в условиях ма
М
локомплектной школы, собственно гово
ря, начинается с момента прихода детей в
школу. Поскольку все дети, т. е. учащиеся
всех классов, приходят в один класс, к од
ному учителю, то младшие дети объективно
становятся свидетелями, а иногда и участ
никами общения старших их товарищей с
учителем, который часто в целях ускорения
процесса приобщения к русской речи обра
щается к ним по-русски.
С опорой на родной язык можно органи
зовать и уроки внеклассного чтения. В на
циональной школе, особенно в одноязыч
ной среде, дети начинают читать на родном
языке. Интерес к чтению на родном языке
постепенно можно перенести и на чтение на
втором языке, опираясь при этом на те уме
ния и навыки, которые ученики уже приоб
рели: умение обращаться с книгой, знание
правил чтения, умение вести беседу по про
читанному, умение подбирать нужную книгу,
работать с ее оглавлением и т. д. Одни и те
же программные требования к урокам внек
лассного чтения позволяют проводить одно
темные уроки на двух языках, использовать
одни и те же близкие по содержанию текс
ты, одни и те же слухо-зрительные средст
ва с соответствующей дифференциацией их
целей и задач по классам. Имея возможность
говорить на родном языке и в то же время
слушать речь на русском, младшеклассники
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смелее входят в коммуникативную ситуацию.
Совмещенные уроки внеклассного чте
ния имеют тот педагогический и методичес
кий смысл, что на таких уроках с большей
эффективностью можно реал изовать прин
цип преемственности и перспективности
обучения, принцип развивающего обуче
ния, а также, и это самое главное, принцип
непрерывности литературного образования
школьников. Малочисленность учащихся и
работа одного учителя со всеми классами
создают для осуществления этих принци
пов определенные, можно сказать, в неко
торой степени преимущественные условия:
учитель хорошо знает уровень подготовки и
речевые возможности каждого ученика, ин
теллектуальные возможности в организации
помощи и контроля над самостоят ельным
чтением детей со стороны родителей и стар
ших членов семьи. Учитель имеет возмож
ность опереться на те литературные знания
учащихся, которые они получили или полу
чают на родном языке, использовать те же
методы и приемы, которые применяются на
уроках внеклассного чтения по родному язы
ку и т. д. Структура и содержание книг для
внеклассного чтения сами по себе благопри
ятствуют успешному проведению интегри
рованных уроков: повторяющиеся из класса
в класс разделы отличаются лишь тем, что
тексты постепенно увеличиваются по объе
му, усложняются по содержанию, задания к
текстам требуют от учащихся более старшего
возраста проявления большей самостоят ель
ности и творческого решения.
Единая методика с одновременной диф
ференциацией целей и задач, объема и со
держания работы по классам дает возмож
ность изучать материал по одной и той же
теме в одном классе как новый, в другом – в
плане повторения и закрепления, в третьем
– в целях расширения и углубления знаний.
Такая методика в свою очередь создает бла
годатные условия для проведения внеуроч
ных и внешкольных мероприят ий с исполь
зованием литературных знаний учащихся:
кружков, утренников, тематических вечеров,
недель языка, конкурсов на лучшего чтеца,
на лучшее сочинение, диспутов и т. д. В пе
речисленных мероприятиях каждый класс
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принимает посильное участие, на каждого
ученика находится соответствующая «роль».
В процессе совместной работы учащиеся
более младших классов, глядя на старших,
быстрее вовлекаются в речевую ситуацию,
активнее накапливают словарь, легче прео
долевают трудности общения на неродном
языке, становятся смелее, увереннее в рече
вом общении.
 елям ускорения процесса развития дву
Ц
язычия можно подчинить и совмещенные
уроки по другим предметам: физической
культуры, труда (материальной технологии),
изобразительного искусства. Умелое сопро
вождение тех действий, с помощью которых
прививаются навыки труда, физической
культуры, изобразительной деятельности,
доступной лексики русского языка способст
вует быстрому и прочному запоминанию
слов и употреблению их в речи. На этих уро
ках учащиеся знакомятся с новыми словами,
многие из которых употребляются (даже без
эквивалента) в родных языках, например:
пластилин, альбом, гербарий, глобус, кар
та, парта, метр, линейка, баян, мандолина,
пианино, нота, скрипка, футбол, волейбол,
компас и ряд других. Младшеклассники,
как правило, подобные слова произносят по
привычным нормам родного языка. Уже на
уроках по другим предметам учитель отра
батывает произношение подобных слов, об
 ает детей вести
ъясняет их значение, приуч
словарики по предметам. На уроках русского
языка включает эти слова в различного рода
упражнения, тренирует учащихся в произно
шении, проверяет умение употреблять их в
речи. В целом такой подход к организации
учебновоспитательного процесса на началь

ном этапе в определенной мере способствует
выравниванию языковой ситуации у школь
ников, создаваемой в зависимости от степе
ни функционирования того или иного языка,
параллельному и более равномерному разви
тию билингвизма.
Таким образом, всё сказанное позволяет
сделать вывод о том, что определение и реа
лизация наиболее оптимальных путей повы
шения эффективности обучения родному и
русскому языкам в начальных классах мало
комплектной школы требуют учета следую
щих факторов:
– специфики условий обучения и воспи
тания в малокомплектной школе;
– общей цели уроков родного и русско
го языка – коммуникативной, которая сама
по себе рассматривается как интегративная,
предполагающая, с одной стороны, овладе
ние конкретными знаниями по предметам, с
другой – развитие речи;
– целостности картины мира и окружа
ющей действительности, которую познает
ребенок средствами сначала родного, затем
русского языков;
– специфики методов и приемов, направ
ленных на формирование у учащихся одно
родных навыков и коммуникативных умений
применительно к речи на родном и русском
языках;
– возможности использования единых
средств обучения;
– возможности создания речевых ситуа
ций, близких к естественным, за счет более
рационального комплектования классов, со
четаемости предметов и эффективной опо
ры на родной язык и речевой опыт учащих
ся.

ՄԱՅՐԵՆԻ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ
ԹԵՐԲԵՌՆՎԱԾ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Ն. ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Հոդվածում դիտարկված են մի շարք գործոններ, որոնք բարձրացնում են մայրենի և
ռուսերեն լեզուների ուսուցման արդյունավետությունը տարրական դասարաններում թեր
բեռնված դպրոցում։ Ներկայացված են մի շարք առաջարկություններ տարրական դասա
րաններում թերբեռնված դպրոցում մայրենի և ռուսերեն լեզուների ուսուցման գործընթացի
արագացման և արդյունավետության համար։
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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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ԱՐՄԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ
Ակտիվ ուսուցումը ենթադրում է այն
պիսի մեթոդների համակարգի կիրառում,
որը ոչ թե նախատեսում է ուսուցչի կողմից
պատրաստի գիտելիքի մատուցում, մտա
պահում և վերարտադրություն, այլև ուսուց
ման ակտիվ ճանաչողական և պրակտիկ
գործունեության ընթացքում գիտելիքների
և հմտությունների ինքնուրույն ձեռքբերում։
Ուսուցման ճանաչողական գործընթացը
ակտիվացնելու համար կիրառվում են ու
սուցման ավանդական մեթոդները՝ օգտա
գործելով այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են
պրոբլեմային իրավիճակի ստեղծումը, հար
ցադրումը՝ ներառելով պրակտիկ վարժու
թյուններ, խնդիրներ։ Իհարկե, ակտիվ մե
թոդների կիրառումը ուղղված է առաջնային
գիտելիքի ձեռքբերմանը, մտածողության
զարգացմանը, հետաքրքրությունների, հմ
տությունների, կարողությունների ձևավոր
մա
նը, սա
կայն պետք է հաշ
վի առ
նել, որ
այդ գործընթացը բավականին ժամանակ է
պահանջում, և այդ պատճառով անհնար է
անցկացնել ողջ ուսուցումը միայն ակտիվ
մեթոդներով։ Դրանց հետ զուգահեռ կիրառ
վում են նաև ավանդական մեթոդներ, ինչ
պիսիք են պատմելը, բացատրելը, դասախո
սությունը։
Ինչպե՞ս սովորողներին պասիվ ունկնդ
րումից տեղափոխել ակտիվ ճանաչողական
գործունեության դաշտ: Ինչպե՞ս ապահովել
սովորողների ներքին մոտիվացիան խնդ
րի լուծման նկատմամբ: Ի՞նչ է անհրաժեշտ
մանկավարժին, որպեսզի պրոբլեմային
իրավիճակն ունենա զարգացում սովորող
ների կողմից հետագա լուծմամբ ձևակերպ
ված խնդրի տեսքով:
Բոլոր այս հարցերը նախ և առաջ վերա
բերում են դասի ընթացքում պրոբլեմային
իրավիճակի փուլի առաջացմանը: Հենց այս
փուլում է կարևոր ակտիվացնել սովորողնե
րի ճանաչողական ակտիվությունը և ապա
հովել խնդրի լուծման ներքին մոտիվացիան:
Փորձը ցույց է տալիս, որ ճիշտ կազմակերպ

ված պրոբլեմային իրավիճակը հանդիսա
նում է դասի հաջող անցկացման և սովորող
ների ակտիվ ուսումնական գործունեության
նախապայման: Դասի ժամանակ կառուցո
ղական երկխոսությունը սկսվում է ուսումնա
կան պրոբլեմային իրավիճակի ստեղծումից,
որը նպաստում է սովորողների մտածական
գործունեության ակտիվացմանը, որն ուղղ
ված է ուսումնական խնդիրների լուծման ոչ
ստանդարտ մոտեցումների ձևավորմանը
[1, էջ 29]:
Պրոբլեմային իրավիճակը բնութագր
վում է հոգեբանական վիճակով, որն առա
ջանում է սուբյեկտի մոտ (սովորողի) նրա
կողմից առաջադրանքի կատարման ժա
մանակ, որը պահանջում է բացահայտել
նոր, սուբյեկտին նախկինում անհայտ գի
տելիքներ և գործունեության եղանակներ:
Պրոբլեմային իրավիճակի կարևորագույն
բաղադրիչներից է, ըստ հոգեբանների, հու
զականությունը,
հետաքրքրասիրությունն
ու կամային ձգտումը [4, էջ 10]: Ի սկզբանե
մենք չէինք հասկանում, որ պրոբլեմային
իրավիճակը, որն առաջարկվել է ուսուցչի
կողմից, չոր, ոչ հուզական ձևով գործունե
ության է դրդում միայն այն սովորողներին,
որոնք վախենում են ցածր գնահատական
ստանալուց: Հետևաբար, կիրառելով նո
րարարական մեթոդը, մենք ստանում ենք
արտաքին մոտիվացիա այն սովորողի մոտ,
որը բնութագրվում է իբրև անհաջողակ լի
նելու վախ, անհաջողությունից խուսափում
[2, էջ 28]: Տվյալ դեպ
քում ոչ մի ակ
տիվ,
զարգացնող ճանաչողական գործունեու
թյուն չկա:
Շատերը կառարկեն, որ չկան նմանա
տիպ խնդիրներ և, որպես հետևանք, իրա
վիճակներ, որոնք կարող են անձնապես
նույնը լինել բոլոր սովորողների համար,
հատկապես եթե հաշվի առնենք հանրակր
թական դպրոցի առարկայացանկը: Հենց
այդ պատ
ճա
ռով մեր կող
մից մշակ
վել և
փորձարկվել են պրոբլեմային իրավիճակ
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ների կազմակերպման նոր եղանակներ,
որոնք ընդգրկում են դեռահասության տա
րիքի դպրոցականների հուզական և ստեղ
ծագործական ոլորտը, որոնք թույլ են տալիս
նրանց մեջ ձևավորել ներքին մոտիվացիա
ուսումնական գործունեության հանդեպ:
Դրանցից են.
1. Կենսաբանական սխալներ կամ ան
ճշտություններ պարունակող գրական տեքս
տերի կիրառում:
2. Օբյեկտի կերպարի վիզուալիզացում
ըստ թելադրվող տեքստի:
3. Մանկավարժի կողմից պատմված
իրավիճակի կամ նկարի նկարագրում:
4. Սովորողների կողմից իրավիճակի բե
մականացում կամ ներկայացում:
5. Կենդանի օբյեկտների ցուցադրում:
6. Այն սովորողների ռեֆլեքսիան, որոնց
համար տվյալ իրավիճակը անձնայնորեն
կարևոր է:
Առաջարկված եղանակները կենդանա
բանության ուսուցման մեթոդիկայում նկա
րագրված չեն, քանի որ ուսուցողական չեն:
Դրանց խնդիրն է անձնայնորեն մոտեցնել
ուսուցչի կողմից ներկայացված պրոբլե
մային իրավիճակը սովորողներին:
1. Կենսաբանական սխալներ կամ ան
ճշտություններ պարունակող գրական
տեքստերի կիրառում: Այս եղանակը պրոբ
լեմային իրավիճակ ստեղծելու այն տարբե
րակն է, որի ժամանակ գործընթացն իրա
կանացվում է կենդանաբանության և այլ
առարկաների ինտեգրման միջոցով: Գրա
կան նյութի ընտրությունն իրականացվում է
դրա բովանդակության մեջ կենդանաբա
նական օբյեկտների կամ երևույթների առ
կայության պայմանով, որոնք պարունակում
ճշ
տու
թյուն, որն էլ կոնֆ
են սխալ կամ ան
լիկտի մեջ է մտնում սովորողների գիտակ
ցության հետ: Տեքստի ընթերցումը պետք է
լինի արտահայտիչ՝ անճշտության վրա շեշ
տադրումով: Այնուհետև մանկավարժը սո
վորողներին հարցնում է այն մասին, թե ինչ
անճշտություն կա տեքստում, կարծիքները
կարող են լինել մեկը կամ նույնիսկ մի քա
նիսը: Այնուհետև, եթե կարծիքները շատ են,
ապա դրանք դասակարգվում են՝ միավորե
լով միանմանները կամ բևեռացնելով հակա
դարձները: Պրոբլեմային իրավիճակի վեր
ջին փուլը «կոնֆլիկտ»−ի ձևակերպումն է:
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Պրոբլեմային իրավիճակի կազմակերպ
ման օրինակ կարող է լինել կենդանաբա
նության դասին «Սարդանմանների վարքը»
թեմայից և ռուս գրականության դասերից Կ.
Չուկովսկու «Մուխա Ցոկոտուխա» բանաս
տեղծությունից մի հատվածի ընթերցանու
թյունը [3, էջ 28]:
2. Օբյեկտի կերպարի վիզուալիզա
ցում ըստ թելադրվող տեքստի: Առաջարկ
վող եղանակն ընդգրկում է դպրոցականի
ստեղծագործական և կերպարային ոլոր
տը: Ստեղծելով այս կամ այն օբյեկտի կամ
երևույթի կերպարը՝ սովորողներն այն հա
մարում են անձնական: Վիզուալիզացման
առաջին փուլում ուսուցիչը սովորողներին
առաջարկում է մտավոր պատկերացնել, թե
սա
բա
նա
կան օր
ինչ տեսք ուեն որոշ կեն
գաններ՝ թիթեռ, մոծակ, բզեզ, ճպուռ, մեղու,
մորեխ, մրջյուն և այլն: Դպրոցականներից
շատերի մեջ առաջանում են թիթեռների,
բզեզների և ճպուռների տարբեր կերպար
ներ, այդ իսկ պատճառով վիզուալիզացման
հաջորդ փուլում մի քանի աշակերտներ նկա
րագրում են այն միջատներին, ո րոնց նրանք
պատկերացրել են: Ըստ հնարավորության՝
մանկավարժը պետք է նախապատրաստի
ամենատարածված և էկզոտիկ միջատների
ներ: Սա ան
հրա
ժեշտ է նրա հա
մար,
նկար
որպեսզի աշակերտները ոչ միայն ընկալեն
իրենց համադասարանցիների նկարագրու
նե
րը, այլ նաև նկա
րի վրա տես
նեն
թյուն
նկարագրվող օբյեկտը: Արդյունքում, դասի
պրոբլեմատիկայի մեջ են ընդգրկվում բոլոր
սովորողները: «Կոնֆլիկտ»−ի ձևակերպման
փուլում ուսուցիչը տալիս է բանալի արտա
հայտությունն այն մասին, որ բոլոր դիտարկ
վող օբյեկտները վերագրվում են մեկ կարգի՝
«Միջատներ», և հարց է տալիս՝ Ո՞րն է հա
կասության պատճառը: Սովորողներն ար
տահայտում են տարբեր կարծիքներ, որոնք
հետո նորից քննարկվում են:
3. Մանկավարժի կողմից պատմված
իրավիճակի կամ նկարի նկարագրում: Այս
եղանակը ուղղված է իրավիճակը նկարի
տեսքով ներկայացնելու ունակությանը: Վեր
ջինիս կիրառումը ենթադրում է սովորողնե
րի խմբային աշխատանքի կազմակերպում,
իսկ նկարը դպրոցականների խմբի ստեղ
ծագործական աշխատանքի արդյունքն է:
Առաջին փուլը ենթադրում է ուսուցչի կող
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մից կենդանիների, նրանց կառուցվածքի
առանձնահատկությունների, բնակության
վայրերի և նրանց կենսաբանության մասին
ուսուցչի պատմություններ: Երկրորդ փուլում
սովորողները նկարում են ուսուցչի կողմից
առաջարկվող նկարը, որն արտահայտե
լու է վերջիններիս վերաբերմունքը ուսուց
չի պատմության վերաբերյալ: Երրորդ փու
լը նկարի ներկայացումն ու քննարկումն է:
Պրոբլեմային իրավիճակն առաջանում է
այն դեպքում, եթե խմբերը տարակարծիքի
են, կամ եթե քննարկումից հետո ընդհա
նուր եզրակացությունները պարունակում
են կոնֆլիկտ: Օրինակ՝ «Վերացած սողուն
ներ» թեմայով դասի ժամանակ ուսուցիչը
դպրոցականներին պատմում է այն մասին,
որ հազարավոր տարիներ առաջ վերացած
իխտիոզավրները շատ նման են ժամանա
կակից դելֆիններին: Սովորողները պետք է
փորձեն նկարել իխտիոզավրներին, առանց
լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն օգտագոր
ծելու (դասագիրք, հանրագիտարան, աղյու
սակներ): Հաջորդ փուլում խմբերը ցույց են
տալիս իրենց նկարները և պարզաբանում
են, թե ինչու իխտիոզավրն իրենց կարծիքով
պետք է ունենա հենց այդ տեսքը: Այնուհետև
ուսուցիչը ցույց է տալիս իխտիոզավրի նկա
րը՝ արված ըստ ոսկորների վերականգն
ման: Իրենց նկարների նկարագրման ըն
թացքում ուսուցչի ղեկավարությամբ բոլոր
խմբերը նշում են այն փաստը, որ իխտիո
զավրի և դելֆինի նմանությունն իսկապես
շատ մեծ է: Հարց է առաջանում՝ ինչո՞ւ: Այս
հարցն անձնապես կարևոր է, քանի որ ձևա
կերպվում է հենց սովորողների կողմից:
4. Կենդանի օբյեկտների ցուցադրում:
Ժամանակակից փուլում կենսաբանության
և կենդանաբանության դասերին ավելի
լի մեծ տեղ են գրա
վում ու
սուց
ման
ու ավե
տեխնիկական միջոցները: Դրանց միջոցով
ուսումնառությունն դառնում է ավելի հե
տաքրքիր ու ժամանակակից:
Ինչպես ցույց ցույց է տալիս պրակտիկան,
դասի ժամանակ կիրառվող ցանկացած կեն
դանի օբյեկտ առաջացնում է ակտիվ ճանա
չողական հետաքրքրություն: Սակայն դասի
ժամանակ պրոբլեմային իրավիճակ առա
ջացնել միայն սովորողների կողմից կենդա
նի օրգանիզմների պարզ դիտման միջոցով,
կարելի է շատ հազվադեպ: Պրոբլեմային

իրավիճակն ավելի հեշտ է ստեղծել կենդա
նի օրգանիզմների ուսումնասիրության հա
մար անհրաժեշտ ունակությունների բացա
կայության դեպքում:
Այս եղանակի համար հարմար օրինակ է
գործնական աշխատանքը «Օղակավոր որ
դերի կառուցվածքը» թեմայով: Սովորողնե
րին բաժանվում են լվացված անձրևորդեր
և քարտ−առաջադրանքներ: Սովորողնե
րի ընդգրկումը պրոբլեմային իրավիճակ
տեղի է ունենում գրեթե միանգամից, ին
չը պարզ է դառնում ըստ նրանց հուզակա
նության: Քարտը պարունակում է հետևյալ
առաջադրանքները՝ չափել որդի երկարու
թյունը, հաշվել օղակների քանակը, գտնել
մարմնի դիմային և հետնային բաժինները
և այլն: Սովորողները գիտեն, որ օբյեկտ
ների չափման համար կիրառվում է քանոն,
բայց ինչպե՞ս չափել որդի երկարությունը,
որը սողում է և միևնույն ժամանակ փոխում
իր երկարությունը: Ինչպե՞ս որոշել դիմային
բաժինը, եթե որդը սովորական բաժանված
գլխային բաժին չունի: Սովորողների բո
լոր այս հարցերը վկայում են պրոբլեմային
իրավիճակի առկայության մասին: Առաջա
ցած դժվարությունների քննարկման ժամա
նակ էլ ձևակերպվում է պրոբլեմային իրա
վիճակը:
Վերը դիտարկված մեթոդիկաների փոր
ձարկման համար մեր կողմից իրականաց
վեցին փորձարարական դասեր կենդանա
բանություն առարկայից Շիրակի մարզի
ք. Գյումրու թիվ 18 հիմնական դպրոցում:
Փորձարարության ընթացքում խումբը բա
ժանվեց երկու ենթախմբերի՝ ստուգողական
և փորձարարական: Մի խմբում ուսումնա
ռությունը իրականացվել է ավանդական
եղանակով, մյուսում ակտիվորեն կիրառ
վել է պրոբլեմային ուսուցումը:
 որձարարության վերջում հետազոտ
Փ
վել է ավանդական և պրոբլեմային ուսուցման
մեթոդներով դասավանդմամբ գործընթացի
արդյունավետության դինամիկան ստուգո
ղական և փորձարարական ենթախմբե
րում: Ընդ որում՝ ստացված արդյունքները
դիտարկվել են ըստ բարձր, միջին և ցածր
մակարդակների: Եթե գիտափորձի սկզբում
ուսումնասիրվող դասընթացի յուրացման
և ըստ այդմ թեստային առաջադրանքների
կատարման մակարդակը ստուգողական
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խմբերում կազմել է բարձր` 18%, միջին` 38%, ցածր` 44%, փորձարարական խմբերում`
բարձր` 22%, միջին` 48%, ցածր` 30%, ապա գիտափորձի վերջում արդյունքներն այսպիսին
են` ստուգողական խմբերում` բարձր` 20%, միջին` 42%, ցածր` 38%, փորձարարական խմբե
րում` բարձր` 42%, միջին` 50%, ցածր` 8% (տրամագիր 1, 2):

Տրամագիր 1. Ըստ թեստավորման արդյունքների՝ աշակերտների յուրացման մակարդակները
ստուգողական և փորձարարական խմբերում փորձարարության սկզբում

Տրամագիր 2. Ըստ թեստավորման արդյունքների՝ աշակերտների յուրացման մակարդակները
ստուգողական և փորձարարական խմբերում փորձարարության վերջում

Փորձարարության արդյունքները հավաստեցին, որ պրոբլեմային ուսուցման` դասա
վանդման գործընթացում նպատակաուղղված կիրառումը բավականաչափ արդյունավետ է:
Մասնավորապես, պրոբլեմային ուսուցման ներդրումը դասավանդման գործընթացում
խթանում է սովորողների ինքնուրույնությունը, հետաքրքրությունը, ակտիվությունը. որակա
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պես փոփոխվում է աշխատանքի արդյունավետությունը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Прохорова Е. Б., Развивающее обучение из начальных классов в основную школу // Биология в
школе, 2001, N 3.
Релидова Н. И., Мотивация учащихся к учебной деятельности // Биология в школе. 2001, N 5.
Жарикова Н. В., Методическая разработка урока - проблематизации «Поведение паукооб
разных». Биология, 8 класс. Учебно-методические материалы к образовательной программе
«Педагог-участник и организатор совместной деят ельности», Томск, 2001.
Пугал Н. А., Использование натуральных объектов при обучении биологии, М., 2003.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОК АХ БИОЛОГИИ
А. АКОБЯН
В статье представлены некоторые особенности организации проблемного обучения на
уроках зоологии. Уроки представлены в конкретных ситуациях.Все это основано на педаго
гических экспериментах, что доказывает, что проблемное обучение более эффективно. Оно
повышает способность учащихся мыслить самостоятельно.

USE OF PROBLEM TRAINING IN LESSONS OF BIOLOGY
A. HAKOBYAN
The article presents some features of the organization of problem-based 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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ՆԱԻՐԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

1−6−ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ
ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՆԱԽԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մաթեմատիկական հիմնական հասկա
ցությունների նախաուսուցման խնդիրնե
ջա
նում են այն ժա
մա
նակ, երբ ի
րը առա
հայտ են գալիս սիստեմատիկ դասընթա
ցում նրանց ձևավորման դժվարությունները:
Այն կարելի է իրականացնել անընդհատու
թյան սկզբունքով՝ նախորդ դասընթացնե
րի ուսումնական նյութի հիմնական բովան
դակության հետ տրամաբանական կապ
ապահովելու միջոցով: Դպրոցական մաթե
մատիկայի տրամաբանական ամբողջակա
նության խնդիրներն ունեն դարավոր պատ
մություն:
րի սկզ
բում ի հայտ եկավ հան
XX դա
րակրթությունում առանձին հանրահաշվա
կան դասընթացի ներմուծման միտումը, և
որի կառուցման հիմքում ի սկզբանե տրվեց
ֆունկցիոնալ մոտեցումը: Եվ ամենևին էլ
պատահական չէր, որ հայտնի խորհրդային
մաթեմատիկոս և մանկավարժ Ա. Յա. Խի
չինը պատկերավոր կերպով նշում էր, որ
ֆունկցիան այն սյունն է, որի շուրջը հյուս
վում են մնացած մաթեմատիկական գաղա
փարները:
Վերլուծելով հանրակրթական դպրոցի
մաթեմատիկայի դասընթացում ֆունկցի
այի գաղափարի ներմուծման և ուսուցման
կին փոր
ձը` կա
րող ենք փաս
տել, որ,
նախ
այնուամենայնիվ, մեզ այդպես էլ չհաջողվեց
ձևավորել միջնակարգ դպրոցի սովորողնե
րի գերակշռող մեծամասնության ֆունկցիո
նալ մտածողությունը: Ինչո՞ւմն է բանը:
Է. Այվազ յանի կարծիքով հարցի բարդու
թյունը ոչ այնքան նրա մեկնաբանման (սահ
մանման) հետ է կապված, այլ թե այդ բավա
կանին բարդ մաթեմատիկական և ընդհանուր
գիտական հասկացությունը դպրոցական ո՞ր
տարիքի երեխաներին (ե՞րբ) և ինչ ձևով (մե
թոդիկայով) պետք է մատուցել [3]:
Այսօր հասարակությունը կրթության
նկատմամբ ունի նոր մոտեցումներ: Ուսու
չը առա
ջին հեր
թին պետք է հոգ տա
նի
ցի
աշակերտների ինքնազարգացման կա
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րողությունների ձևավորման մասին, որը
կնպաստի նրանց ազգային և միջազգային
մշակույթների ինտեգրման մեջ:
Մաթեմատիկայի ուսուցման ժամանակ
գլխավոր տեղում դրվում է՝
•
Մաթեմատիկական
գործունեու
թյան ուսուցում՝ նպատակ դնելու կարողու
թյուն, մաթեմատիկական գործունեություն
ծավալելու, նորը հայտնագործելու, վարկած
ձևակերպելու, ապացուցելու և հերքելու, իր
աշխատանքը գնահատելու կարողություն:
•
Անձնային որակների ձևավորում.
մասնավորապես՝ մտքի, կամքի, զգաց
մունքների և էմոցիաների, ստեղծագործա
կան ունակությունների, գործունեության
իմացական շարժառիթի ձևավորում:
Մաթեմատիկայի ծրագրային նյութը դպ
րոցական դասագրքերում մշակվում և շա
րադրվում է երկու եղանակով՝ գծային կամ
պարուրաձև: Օրինակ` գծային շարադ
րանք ունի 1−6 դասարանների մաթեմատի
կայի դասընթացը, իսկ 7−9 դասարաննե
րի «Հանրահաշիվ» և «Երկրաչափություն»,
ինչպես նաև ավագ դպրոցի «Հանրահաշիվ
և մաթ. անալիզի տարրեր» և «Երկրաչա
փություն», առարկաների համապատաս
խան դասընթացներն ունեն պարուրաձև
շարադրանք, որոնք իրականացվում են բո
վանդակային գծերի՝ պարույրների միջոցով:
«Մաթեմատիկայի դասընթացի բովան
դակային գիծը տվյալ առարկայի այն հիմ
նական՝ ինվարիանտ հասկացություններն
(մաթեմատիկայի տեսության շարադրման
այն պարույրներն) են, որոնք գործում են
լոր բա
ժին
նե
րում, և որոնց շուրջ
նրա բո
հյուսվում (փաթաթվում) է մնացած ողջ
բովանդակությունը:
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասըն
թացի բովանդակային գծերն են՝ արտա
հայտություններ և դրանց նույնական ձևա
փոխություններ, ֆունկցիաներ, բանաձևեր,
տրամաբանության
և
ինֆորմատիկայի
տարրեր, երկրաչափական պատկերներ
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ու դրանց հատկություններ, մեծություններ,
մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, միա
ցությունների, հավանականությունների տե
սությունների և վիճակագրության տարրեր»
[4; 32 – 33]:
Այսպիսով՝ մաթեմատիկայի դպրոցական
դասընթացում ֆունկցիայի բովանդակային
գիծը ոչ միայն հանրահաշվի և մաթեմատի
կական անալիզի տարրերի, այլև 7−9−րդ
դասարանների հանրահաշվի դասընթաց
ների տարբեր բաժինների և տարբեր թե
մաների ուսուցման գլխավոր որոշիչ ուղղվա
ծություններից մեկն է: Այս ուղղվածության
առավել ակնհայտ առանձնահատկությունն
այն է, որ նրա օգնությամբ կարողանում ենք
ուսուցման ընթացքում տարբեր կապեր հաս
տատել:
Ֆունկցիոնալ ուղղվածության առավել
ակնհայտ առանձնահատկությունն այն է, որ
նրա օգնությամբ կարողանում ենք ուսուց
ման ընթացքում տարբեր կապեր հաստա
տել:
Աշակերտների
ֆունկցիոնալ
պատ
կերացման ամբողջական զարգացմանը
նպաստում է թվի գաղափարի զարգացումը,
նույնական ձևափոխությունների տիրապե
տումը, հավասարումների և անհավասարու
մների լուծման ուսուցումը և այլն: Այդ պատ
ճառով էլ 1−6 դասարանների աշակերտները
ձեռք են բերում պատկերացում, որն անհրա
ժեշտ է բարձր դասարաններում ֆունկցիայի
գաղափարի արդյունավետ ուսուցման հա
մար:
5−6 դասարանների մաթեմատիկայի դա
սընթացում չափավոր հանրահաշվական
թը նպաս
տում է տվյալ տա
րի
քի աշա
նյու
կերտների տրամաբանական մտածողության
զարգացմանը, ֆունկցիոնալ գրագիտու
թյան, տարածական մտածողության զար
գացմանը, ալգորիթմական մտածողության
ձևավորմանը, մաթեմատիկական բանավոր
և գրավոր խոսքի կատարելագործմանը, աշ
խարհայացքի ձևավորմանը, այսինքն՝ ու
սումնական նյութի տիրապետումը ապահո
վում է աշակերտների դաստիարակությունը
և զարգացումը [1], [2]:
Այդպիսի աշխատանքի ուղղվածությունը
արտահայտվում է աշակերտներին առա
ջարկվող առաջադրանքների բնույթով: Տար
րական մաթեմատիկայի դասընթացի նյութը

պարունակում է բավական քանակությամբ
օրինակներ, որի հիման վրա կարելի է բա
ցատրել մի մեծության կախումը մյուսից [5],
[6], [7], [9]: Մասնավորապես, դրանց թվին
են պատկանում հավասարության կազմման
և լուծման առաջադրանքները, օպտիմա
լացման և համակցման առաջադրանքները,
ուղիղ և հակադարձ կախվածությամբ մեծու
թյունների առաջադրանքները, աղյուսակնե
րի, թվային առանցքների և կոորդինատային
հարթությունն օգտագործող առաջադրանք
ները:
Ընդհանրապես, դիդակտիկայում նա
խաուսուցում ասելով հասկանում ենք նախա
պատրաստական դասընթաց, որն իրենից
ներկայացնում է որևէ գիտության կամ ու
սումնական առարկայի մուտքի ապահովում՝
առանձնահատուկ տարրական շարադրան
քով:
Դպրոցի յոթերորդ և ավելի բարձր դա
սարաններում, որպեսզի աշակերտներին
նախապատրաստենք ֆունկցիոնալ կախ
վածության, հավասարության և ֆունկցիայի
գաղափարին, անհրաժեշտ է նախապես և
աստիճանաբար նրանց նախապատրաստել
այդ հասկացություններին:
Նախապատրաստման պլանում պետք է
օգտագործել բոլոր հնարավոր վարժություն
ները, որոնք անմիջականորեն չեն իրակա
նացվում որևէ ընդհանրացմամբ, հասանելի
են կրտսեր դասարանների աշակերտներին
և կարող են ծառայել որպես նախնական գի
տելիքներ նրանց համար: Այդ գիտելիքները,
բնականաբար, նրանց մեջ կձևավորի ան
հրաժեշտ պատկերացում, որը հիմք կհան
դիսանա կոնկրետ թվային և գրաֆիկական
հասկացությունների ուսուցման համար [8]:
Բացի մասնագիտական տերմինաբա
նությունից և ընդհանրացումից՝ այդ վար
ժությունները սովորողներին պետք է օգնեն
բացահայտելու, որ նրանց կողմից ուսումնա
սիրվող արտահայտությունը կարող է ընդու
բեր ար
ժեք
ներ՝ կախ
ված նրա մեջ
նել տար
գտնվող տառի թվային արժեքից: Այդ վար
ժությունները սովորողներին պետք է օգնեն
հասկանալու ֆունկցիոնալ կախվածության
ներկայացման տարբեր եղանակները:
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Օրինակ՝ 5−րդ դասարանում արդյունքի
փոփոխման ուսուցման ժամանակ կոտորա
կային թվերով վարժության մեծություններից
մեկի փոփոխման դեպքում նպատակահար
մար է կազմել երկու թվերի գումարի, տար

բերության աղյուսակները, որտեղ մեծու
թյուններից մեկը մնում է անփոփոխ, իսկ
մյուսը՝ փոփոխվում է:
Աղ յուսակը կարելի է ներկայացնել
հետևյալ տեսքով՝

Դիտարկելով այս աղյուսակները՝ հեշտ է
սահմանել արդյունքի կախվածությունը գոր
ծողության մեծություններից և այդ փոփոխ
ման բնույթը: Այսպես, աշակերտներին կա
րելի է առաջարկել համեմատել 3−րդ և 4−րդ
օրինակների երկրորդ սյունակի հանելին և
համապատասխան տարբերությունը: Հանե
լին մեծացել է ՝

հետ ծանոթացումը, ասվում էր, որ հանելիին
մի քանի միավորով մեծացնելիս տարբերու
թյունը փոքրանում է նույն միավորով): Այս
ձևով ստուգվում և «հաստատվում» է, որ ամ
բողջ թվերով գործողության մեծությունների
միջև եղած կախվածությունը վերաբերում է
նաև կոտորակային թվերին:
5−րդ դասարանում երկրաչափական
նյութի ուսուցման և կրկնման ժամանակ
ավելի է ամրապնդվում փոփոխական մե
ծություն հասկացությունը: Օրինակ՝ ուղղան
կյան պարագիծը ընտրված երկարության
դեպքում փոխվում է ուղղանկյան լայնությու
նից կախված: Եթե ուղղանկյան երկարու
թյունը 4 միավոր է, իսկ լայնությունը փոխ
վում է՝ x է, ապա ուղղանկյան P պարագիծը
կարտահայտվի հետևյալ բանաձևով՝
P=8+2x:
Արդյունավետ կլինի կազմել պարագծի
արժեքի փոփոխման աղյուսակը:

Որի դեպքում տարբերությունը փոքրա
նում է՝

Մի քանի օրինակների այսպիսի վերլուծու
թյան դեպքում աշակերտները կնկատեն, որ
հանելիի որոշ արժեքի մեծացման դեպքում
տարբերությունը նույնքանով փոքրանում է
(նախկինում, մինչ կոտորակային թվերի
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5−րդ դասարանում աշակերտներին կա
րելի է ծանոթացնել 2 մեծությունների գրա
ֆիկական պատկերման հետ:
5−րդ դասարանում երկրաչափական
նյութի կրկնման ժամանակ դիտարկում ենք
հաստատուն՝ օրինակ՝ 4 միավոր երկարու
թյուն ունեցող ուղղանկյան պարագծի կախ
վածությունը լայնությունից: Արդյունքում
նում ենք աղյու
սակ, որը կա
րող ենք
ստա
օգտագործել գրաֆիկը կառուցելիս: Մեծու
թյունների կախվածությունը կարելի է ար
տահայտել նաև սյունակային դիագրամով,

որտեղ մեծությունները բնութագրվում են
հատվածներով: Եթե բարձրությունը արտա
հայտող հատվածների վերջում դնենք հա
մապատասխան պարագիծն արտահայտող
հատվածները, ապա կստացվի սյունակային
դիագրամ: Իսկ եթե առաջին հատվածները
(բարձրության) տեղափոխենք մի ուղղի վրա
ինչ−որ 0 կետից, ապա կարելի է նկատել, որ
(պարագծի) երկրորդ հատվածների եզրե
րը ընկած կլինեն մի ճառագայթի վրա: Այդ
ճառագայթն էլ կլինի պարագծի արժեքների
փոփոխության գրաֆիկը (նկ. 1):

Նկ. 1
Նույնը կարելի է կատարել ուղղանկյան
մակերեսը գտնելու ժամանակ, որի երկա
րությունը հավասար է 4−ի, իսկ լայնությունը
փոփոխվում է:
Ինչպես նախորդ դեպքում, կառուցենք
4x փոփոխության գրաֆիկական արտահայ
տությունը (նկ. 2): Իհարկե, այս ամբողջ աշ
խատանքի ընթացքում պետք է պահպանել
հոգեբանական տակտ, օգտագործել միայն

համապատասխան լեզու, թույլ չտալով, որ
այս ուսուցման փուլում նոր, այստեղ ոչ ան
հրաժեշտ տերմինաբանություն օգտագործ
վի, ինչպիսիք են՝ կոորդինատներ, առանցք
և այլն:
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Նկ. 2
Այս բոլոր ցուցումները դասի ընթացքում
կատարել դժվար է (ժամանակը չի բավա
րարում): Աշխատանքի այդ մասը որոշում է
հենց ինքը՝ ուսուցիչը, օրինակ, յուրաքան
չյուր դեպքի համար նախապես պատրաս
տել համապատասխան գծագիր: Աշա
կերտները տանը կարող են այդ գծագրերը
անցկացնել միլիմետրական բաժանում ու
նեցող թղթի վրա (որոշված ֆորմատով) և
ավարտել գծագրի մնացած մասը:
Նմանատիպ բազմապատիկ վարժու
թյունները աշակերտների մեջ անհրաժեշտ
պատկերացում են կազմում դիտարկվող
կախվածության գրաֆիկական արտահայտ
ման մասին:
6−րդ դասարանի մաթեմատիկայի դա
սընթացում դիտարկվում է ջերմաստիճանի
փոփոխության և շարժման գրաֆիկները,
ինչպես նաև այդ գրաֆիկների ընթերցման
հարցը [2]:
Ստացված ամբողջ գրաֆիկական նյու
թի արդյունքը կարող է օգտագործվել 6−րդ
դասարանում՝ մեծությունների ուղիղ համե
մատականության ուսուցման ընթացքում,
7−րդ դասարանում, երբ ուսուցանվում է
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y=ax ֆունկցիան, և 8−րդ դասարանում՝
«Ֆունկցիաները և նրանց գրաֆիկները»
թեմայի ուսուցման ժամանակ: Այսպիսով՝
միջնորդաբար կատարված նախաուսուցու
մը ենթադրում է աստիճանական ֆունկցի
ոնալ նախապատրաստում առանց հատուկ
տերմինների և սիմվոլների: Բավական է
հետևողականորեն դիտարկել շրջապատող
աշխարհի փոփոխության գաղափարը, մե
ծությունների միջև փոխկապվածությունը՝
օգտագործելով միայն դպրոցական դա
սագրքերի նյութը: Նախաուսուցման համար
կան բավական շատ հնարավորություններ.
ուսուցիչը պարտավոր է այն տեսնել և օգ
տագործել դասընթացում:
Հիմնական դպրոցի աշակերտների կող
մից ֆունկցիայի գաղափարի ձևավորմանը
նպաստելու և դրա առաջադրման հնարա
վորության համար անհրաժեշտ է 1−6 դա
սարաններում համակարգված առաջարկել
նախապատրաստական բնույթի վարժու
թյուններ, որոնք էլ, բնականաբար, կնպաս
տեն միջին դպրոցի 7−9−րդ դասարաննե
րում «ֆունկցիայի» գաղափարի դյուրին
ներմուծմանը:
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դպրոցի 2−րդ դասարանի համար, Մաթեմատիկա 2, Եր., 2016:
Ս. Մկրտչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Իսկանդարյան, Դասագիրք հանրակրթական հիմնական
դպրոցի 3−րդ դասարանի համար, Մաթեմատիկա 3, Եր., 2015:
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОДАВАНИЕ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИИ
С 1−ОГО ПО 6−ОЙ КЛАССЫ
Н. ПОГОСЯН
В плане подготовки учеников к сознательному усвоению идеи функциональной зави
симости, понятий функции и уравнения в VII и более старших классах школы, необходимо
заранее и постепенно подготовить их к знакомству с этими понятиями.
В плане подготовки должны быть использованы всевозможные упражнения, которые не
ведут непосредственно к каким−либо обобщениям, но доступны ученикам младших классов
и могут служить для накопления ими опыта. Этот опыт будет создавать у них необходимые
представления, ведущие к образованию соответствующих понятий на конкретной числовой
и графической основе. Далекие от обобщений и специальной терминологии, эти упражне
ния должны помочь учащимся выяснить, что рассматриваемое ими одно и то же выражение
может приобретать различные значения в зависимости от числовых значений входящих в
него букв. Эти упражнения должны помочь учащимся понять различные способы выраже
ния функциональных зависимостей.

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 time-consuming
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 pre-accession of information
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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 stepby-step 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
entific-technical or non-fiction 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 well-established 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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ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՄԵԹՈԴԻ ՄԱՍԻՆ
Ա. ՀԱՐՈՅԱՆ
Հոդվածում քննարկված է անգլերենի ուսուցման մի հնարի մասին. տեքստերի փոխա
կերպում: Այն հնարավորություն է տալիս ուսուցանելու լեզուն ոչ միայն անգլերենի դասա
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ժամերին, այլև դպրոցում, տեխնիկական քոլեջներում և այլուր միջառարկայական և տեխ
նիկական առարկաներ ուսումնասիրելիս: Ներկայացված է տեքստերի փոխակերպման
հստակ ալգորիթմ, որը հնարավորություն է տալիս ուսումնառությունն իրականացնելու
արագ և արդյունավետ:


ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
А. АРОЯН
В статье обсуждается о ловкости для преподавания английского языка. преобразование
текста. Это дает возможность преподавать язык не только на уроках английского языка, но
также в школах, технических колледжах и других областях при изучении междисциплинар
ных и технических предметов. Представлен четкий алгоритм преобразования текста, что
позволяет быстро и эффективно учиться.
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Ռազմահայրենասիրական
դաստիա
րակությունը այսօր դիտարկվում է որպես
հասարակության սոցիալական պահանջ,
որտեղ ռազմահայրենասիրական դաստի
արակության գլխավոր ինստիտուտը կրթա
կան համակարգն է:
Աճող սերնդի ռազահայրենասիրական
հիմնախնդիրները
դաստիարակության
լուրջ ուշադրության են արժանանում Հա
յաստանի Հանրապետության կրթության և
գիտության, պաշտպանության նախարա
րությունների փաստաթղթերում:
Մատաղ սերնդի դաստիարակությունը
ժամանակակից հայ հասարակության մեջ
իրականացվում է տնտեսական և քաղաքա
կան բարեփոխումների լայն պայմաններում,
ինչի ընթացքում էականորեն փոփոխվել են
աճող սերնդի սոցիալ−մշակութային կյանքը,
կրթական հաստատությունների գործառնու
թյան սկզբունքները:
Ռազմահայրենասիրական դաստիարա
կությունը սկսվում է ընտանիքից, շարու
նակվում դպրոցում և ուղեկցվում երեխայի
ամբողջ կյանքի ընթացքում: Սակայն մեր
հետազոտությունները բացահայտեցին, որ
այսօր չկա համակարգված որևէ գործնա
կան գործողությունների պլան, ուղեցույց,
որը կարող է կիրառվել դպրոցում, հատ
կապես տարրական դպրոցում երեխաների
ռազմահայրենասիրական դաստիարակու
թյան ապահովման ուղղությամբ1:
Մանկության տարիներին մարդու լավա
գույն ձեռքբերումը հավատն է սեփական
անձի նկատմամբ, այն բանի նկատմամբ
հավատը, որ նա գիտի և ընդունակ է անել,
սեփական ինքնասիրության զգացումը: Այս
որակները պետք է ձևավորել ռազմահայրե
նասիրական դաստիարակության գործըն
թացում տարբեր միջոցներով և եղանակ
ներով: Հերոսական մարտերը, Հայրենիքի
լավագույն որդիների մասին պատմություն
1
Անդրեասյան Հ. Պ., Ռազմահայրենասիրական
դաստիարակությունը դպրոցում, Եր., «Լույս», 1982,
121 էջ:

ները պետք է դառնան տարրական դպրո
ցում ռազմահայրենասիրական դաստիա
րակության հիմքը: Պատմելով հերոսական
արարքներ գործած անձանց մասին` ան
հրաժեշտ է նշել նրանց բարոյական կամքի
և նրանց գործողությունների դրդապատ
ճառների մասին, քանի որ այն կարող է ներ
գործել երեխաների հուզակամային ոլորտի
վրա: Այս առումով շատ կարևոր է ՀՀ ազ
գային հերոսների, զորահրամանատարնե
րի, պատմական տարբեր ժամանակաշր
ջաններում ազգանպաստ և հայրենանվեր
գործունեություն իրականացրած քաղաքա
կան և հասարակական գործիչների կյանքն
ու գործունեությունը դպրոցականներին
ներկայացնելը, նրանց նվիրված և նրանց
մասնակցությամբ միջոցառումների կազ
մակերպումը: Դրա արդյունավետությունը
պայմանավորված է դպրոցականների տա
րիքային հոգեբանական առանձնահատկու
թյուններով, մասնավորապես իմպրիտինգի,
ընդօրինակման, նմանակման հոգեբանա
կան մեխանիզմների ակտիվ գործառնու
թյամբ: Այս առումով մեր հանրակրթական
դպրոցներում ունենք լուրջ խնդիրներ:
Ռ
 ազմահայրենասիրական դաստիարա
կությունը այսօր ընկալվում է որպես երկա
կի նշանակության կրթական տեխնոլոգիա,
քանի որ բոլոր թույլատրելի միջոցներով և
ձևերով երեխային զինում է կարևոր բարո
յահոգեբանական որակներով, որոնք ան
հրաժեշտ են ինչպես հայրենիքի ապագա
պաշտ
պա
նին, այն
պես էլ խա
ղաղ, ոչ պա
տերազմական իրավիճակում կենսագործող
մարդուն: Չէ՞ որ քաջությունը, բնավորության
կայունությունը, ֆիզիկական դիմացկունու
թյունը անհրաժեշտ են ինչպես հայրենիքի
պաշտպանին, այնպես էլ բժշկին, ինժինե
րին, մանկավարժին:
Բ
 արձր դասարանների ուսումնական
պլաններում ընդգրկված են առարկաներ`
«Նախնական զինվորական պատրաստու
թյուն», «Գրականություն», «Պատմություն»,
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«Աշխարհագրություն», որոնց բովանդակու
թյունն անմիջականորեն կապված է դպրո
ցականների
ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության խնդիրների լուծման
կայն այս խն
դի
րը դեռ մնում է ոչ
հետ, սա
համակարգված տարրական դպրոցում: Մեծ
ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգա
մանքին, որը շատ դեպքերում ծնողների և
հենց ուսուցիչների կողմից ռազմական դաս
տիարակությունն ընկալվում է որպես երկ
րորդական, ոչ հրատապ: Բավականին լուրջ
խնդիր է մեր հանրապետությունում նաև
համապատասխան գործիմաց մասնագետ−
ուսուցիչների պահանջը, նրանց պատրաստ
ման ու վերապատրաստման խնդիրները1:
Կրտսեր դպրոցականների ռազմահայ
րենասիրական դաստիարակության, ռազ
մական նախնական գիտելիքների և նախ
նական
ռազմական
պատրաստության
արդյունավետ քարոզչության ձև է ներդպրո
ցական, միջդպրոցական համայնքային,
միջհամայնքային և հանրապետական ռազ
մամարզական խաղ−մրցույթների անցկա
ցումը:
Աշխարհի զարգացած երկրներում մեծ ֆի
նանսական միջոցներ են ներդնում մատաղ
սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստի
արակության գործում: Օրինակ՝ Իսրայելում
ուսումնական հաստատություններում իրա
կանացվող նախնական ռազմական պատ
րաստականության պատասխանատուն գլ
խավոր շտաբում ստեղծված մարզումների
հրամանատարությունն է: Իսրայել յան բա
նակի կարևոր օղակներից մեկը ռաբբիու
թյունն է, որի հիմնական խնդիրներից մեկը
հայրենասիրության, սիոնիզմի գաղափա
րական դաստիարակությունն է2:
Արցախյան ազատամարտի և հետպա
տերազմյան տարիներին ազգային ոգին,
հայրենասիրական մղումները բարձր մա
կարդակի վրա էին: Իսկ 20−րդ դարի վեր
ջերին ռազմահայրենասիրական դաստիա
րակության համակարգը սկսեց խարխլվել,
անտեսվել գրեթե բոլոր պետական ինստի
տուտներից, կրթական, մշակութային, գի
տական և այլ ոլորտներից: Այսօր արդեն
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:
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որոշակիորեն ակտիվացել են ռազմահայ
րենասիրական դաստիարակության ուղղու
թյամբ տարվող աշխատանքները: Սակայն
այս գործընթացն ընթանում է շատ դանդաղ
և հակասական, իսկ ռազմահայրենասիրա
կան դաստիարակության համակարգի վե
կանգն
ման մա
սին՝ դեռևս ոչ մի խոսք:
րա
Ավելին, հաղթահարելով 20−րդ դարի վեր
ջին տասնամյակի դժվարությունները և
փորձությունները` ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության գործընթացը նոր շու
կայական պայմաններում նոր բովանդակու
թյուն է ստանում, իր խնդիրների լուծումնե
րը համապատասխանեցնում է ժամանակի
պահանջներին, դարձնում է ավելի ճկուն և
արդյունավետ: Ներկայումս ռազմահայրե
նասիրական դաստիարակության` որպես
հայրենասիրական դաստիարակության հա
տուկ ուղղվածության արդիականությունը
բավականին մեծացել է, կապված առաջին
հերթին` աշխարհում և տարածաշրջանում
բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակի,
ՀՀ ազգային և ռազմական անվտանգու
թյանն ուղղված նոր սպառնալիքների,
Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողություն
ների վերստեղծման հնարավորությունների
հետ, երկրորդ` ավելի է մեծացել նախազո
րակոչային տարիքի պատանիների` զինծա
ռայությանը պատրաստելու դերը և նշանա
կությունը, ազգային դաստիարակության
հիմնախնդիրների լուծման հրատապությունը:
Խնդրի հիմնավորվածության համար մեր
կողմից իրականացվել է սոցիոլոգիական
հարցում՝ պարզելու դասվարների վերաբեր
մունքը տարրական դպրոցում ռազմահայրե
նասիրական դաստիարակության գործըն
թացի կազմակերպմանը:
Հարց. Որքանո՞վ է նպատակահարմար
դաստիարա
ռազմահայրենասիրական
կությունը սկսել տարրական դպրոցից:
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Հարցման
մասնակիցների
38.9%−ը
գտնում է, որ ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության
ամենանպատակա
հարմարը տարրական դպրոցից սկսելն է:
Սա բացատրում են փոքր տարիքից երե
խաներին ճիշտ դաստիարակություն տալու
մղումով: 32.5%−ը գտնում է, որ դեռ վաղ է
այդ տարիքում խոսել ռազմահայրենասի
րական դաստիարակությունից, դեռևս այդ
տարիքի երեխաները փոքր են և չեն ընկալի
հայրենասիրությունը, հայրենիքի հանդեպ

իրենց պարտքի զգացողությունը: 22.1%−ը
մասամբ է նպատակահարմար գտնում,
այն էլ միայն որոշակի խաղային դրվագնե
րում, իսկ 6.5%−ը կտրականապես դեմ է այդ
տարիքում խոսել ռազմահայրենասիրական
դաստիարակությունից:
Հարց. Ի՞նչ գործողություններ եք իրա
կանացնում դպրոցում երեխաների ռազ
մահայրենասիրական
դաստիարակու
թյան բարձրացման ուղղությամբ:

Հարցման
մասնակից
դասվարների
29.4%−ը ռազմահայրենասիրական դաս
տիարակության իրականացման գործըն
թացում երեխաների հետ պարբերաբար
այցելում է դպրոցում ռազմագիտության կա
բինետ, որտեղ երեխաները ծանոթանում
են ռազմարվեստին, հերոսների կյանքին ու

գործունեությանը, հայրենիքի պաշտպանի
գաղափարին: 26.1%−ը դասերի ընթացքում
պարբերաբար անդրադառնում է հերոս
ներին, նրանց կերպարներին, կյանքին և
գործունեությանը՝ այսպիսով առաջ բերելով
հերոսներին նմանվելու երեխաների ցանկու
թյունը: Շատ ուրախալի էր այն փաստը, որ
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հարցման մասնակիցների 20.4%−ը ամեն
օր՝ դասից առաջ, ամբողջ դասարանով եր
գում է ՀՀ օրհներգը: Կարծում ենք, որ այս
պրակտիկան պետք է տարածել բոլոր դպ
րոցներում, և այն շատ արդյունավետ եղա
նակ է: 10.6%−ը ֆիզիկական ակտիվությանը
ավելացնում է ռազմական տարրեր՝ դրանով
ռազմահայրենասիրական
համատեղելով
և ֆիզիկական դաստիարակությունները:
13.5%−ն էլ իրականացնում է տարբեր միջո
ցառումներ, երեխաների հետ այցելում թան
գարաններ, կազմակերպում ռազմական այ
ցեր և այլն:

Հարցման արդյունքները վկայում են,
որ ռազմահայրենասիրական դաստիարա
կության իրականացման սկիզբը դրվում է
տարրական դպրոցում, ինչն առավել ար
դյունավետ է երեխայի հետագա զարգաց
ման գործընթացում:
Այսպիսով՝ տարրական դպրոցում ռազ
մահայրենասիրական դաստիարակության
գործընթացի արդյունավետ գործառնելիու
թյունը հնարավոր է միայն ամբողջական և
ամենօրյա մանկավարժական գործընթա
ցում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.

Անդրեասյան Հ. Պ., Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը դպրոցում, Եր., «Լույս»,
1982:
Սարգսյան Ա., Հայ զինվորների դաստիարակության գիտատեսական հիմունքները, 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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ՄԱՐԻՆԵ ՕՉԻՆՅԱՆ

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՅՐԵՆԻԻ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԿԻՆՈՆԿԱՐՆԵՐԻ
ԵՎ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԻ
ԴԻՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Ապացուցված է` որքան շատ զգայարան
ներ են մասնակցում ուսուցման գործընթա
ցին, այնքան արդյունավետ է ընթանում այն:
Նկատի ունենալով այս հանգամանքը` բազ
մաթիվ ուսուցիչներ ձգտում են ուսումնա
սիրվող նյութը երեխաների համար դարձնել
հնարավորինս տեսանելի, շոշափելի ու զն
նելի: Հենց այս խնդրի լ ուծման գործընթա
ցում էլ ծագում է միջառարկայական կապե
րի ապահովման պահանջ:
Միջառարկայական կապերի կիրառումը
տարրական դպրոցում ենթադրում է մայրե
նիի և նշված օղակում դասավանդվող առն
վազն մեկ այլ առարկայի ուսումնական նյու
թերի և նպատակների զուգորդում:
Հայտնի է, որ մայրենիի ուսումնասիր
ման գործընթացը չի սահմանափակվում
միայն դասաժամերին կատարված աշխա
տանքով: Այն շարունակվում է նաև դասից և
դպրոցից դուրս: Օրինակ՝ աշխատանքը կա
րելի է շարունակել բնության մեջ` դիտումնե
րի ընթացքում. ներկայացումներ դիտելով,
տարբեր թանգարաններ կամ մշակութային
կենտրոններ այցելելով և այլն: Բծախնդրո
րեն պիտի ընտրվեն այն վայրերը, ուր պիտի
իրենց դասն անցկացնեն աշակերտները:
Պետք է այնպիսի վայրեր ընտրել, որոնք ոչ
միայն հետաքրքիր կլինեն աշակերտի հա
մար, այլև ուսուցողական:
Նախ պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ
միայն վայրի ընտրությանը, այլև այն հնար
ներին ու մեթոդներին, որոնց միջոցով պիտի
կազմակերպվի ուսումնական պարապմուն
քը դասարանից, դպրոցից դուրս: Այսպես,
օրինակ՝ մենք մեր պրակտիկայում համոզ
վել ենք, որ թատրոնի, կինոյի ցանկացած
րող գրա
վել ու հե
տաքրք
րել
նյութ չի կա
աշակերտին և ապահովել ուսումնասիրու
թյան խնդիրների լուծում: Ուսուցիչը պետք է
ճշգրիտ մոտեցում ցուցաբերի, որովհետև

սխալ ընտր
ված նյու
թը կա
րող է ոչ մի
այն
հիասթափություն առաջացնել, այլև թող
նել սխալ մանկավարժական ազդեցություն:
Օրինակ՝ մեկ ֆիլմ կամ թատերական ներ
կայացում դիտելուց հետո աշակերտն այն
կարծիքը չհայտնի, թե ինքը կինո կամ թատ
րոն հաճախել չի սիրում:
Սա նշանակում է, որ արտադասարա
նային ուսումնական պարապմունքները
կազմակերպելուց առաջ ուսուցիչը պետք է
ընտրի աշակերտներին ծանոթ, նրանց տա
րիքային առանձնահատկություններին հա
մապատասխան թեմա ունեցող ֆիլմ կամ
թատերական ներկայացում:
Ընթերցանության և թատերական ներ
կայացումների զուգորդումը աշակերտներին
հնարավորություն է տալիս առավել խորու
թյամբ յուրացնել ուսումնական նյութը: Աշա
կերտը ներկայացումների դիտման ընթաց
քում տեղափոխվում է այն միջավայր, որտեղ
տեղի են ունենում գործողությունները: Դրան
նպաստում են բեմական զարդարանքները,
հերոսների հագուստները, իրերը: Օրինակ՝
հայ ազգային էպոսը՝ «Սասնա ծռերը» կամ
Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավի
թը» կարդալուց հետո նպատակահարմար է
դիտել համանուն թատերական ներկայա
ցումը, որը բեմադրել է Դավիթ Հակոբյանը:
Մենք կարևորում ենք ստեղծագործությու
նը կարդալուց հետո ներկայացման դիտու
մը, քանի որ, հակառակ դեպքում, կարդա
լը աշակերտին ձանձրույթ կպատճառի. նա
արդեն գիտի դեպքերի ընթացքը: Ստեղծա
գործությունն ընթերցելուց հետո աշակերտը
կարողանում է ‹‹տեսանելի մարդկանց›› մի
ջոցով ավելի խորությամբ ըմբռնել գրական
ստեղծագործության գաղափարը:
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Դիտարկենք, թե ինչպես կարելի է կազ
մակերպել մայրենիի ուսումնական պարապ
մունքները` օգտագործելով կինոյի հնարա
վորությունները:
և
միաժամանակ
հե
Օգտակար
այն թատ
րո
նը, այլև կի
տաքրքիր է ոչ մի
նոն, որը «արվեստներից ամենամասսայա
կանն է»: Կի
նոն ար
վես
տի տե
սակ է, որը
ստեղծվում է կյանքի իրական փաստերի
կամ գեղարվեստական կերպավորմամբ
վերարտադրված գործողությունների կամ
մուլտիպլիկացիայի միջոցներով արված
պատմությունների նկարահանմամբ: Կինոն
միավորում է տարածական և ժամանակային
արվեստների (գրականություն, երաժշտու
թյուն, կերպարվեստ, թատերարվեստ) հնա
րավորությունները և միայն իրեն հատուկ
արտահայտչամիջոցներով ներկայացնում է
բովանդակություն, որը կրտսեր դպրոցա
կանների համար առավել ընկալելի է :
Այսօրվա հնարավորությունները թույլ
են տա
լիս, որ դա
սագր
քե
րում տեղ գտած
ստեղծագործությունները աշակերտին ներ
կայացվեն շարժախաղերի միջոցով: Սա
կայն տարրական դասարաններում, ելնե
լով կրտսեր դպրոցականների տարիքային
առանձնահատկություններից, ավելի հոգե
հարազատ է մուլտիպլիկացիոն կինոնկարը:
Հայաստանում առաջին մուլտիպլիկացիոն
կինոնկարը`«Շունն ու կատուն», որն ստեղ
ծել է Լև Ատամանովը (նկ. 1, 2, 3), կարելի է
դիտել, երբ անցնում ենք Թումանյանի հա
մանուն բալլադը

Նկ. 1

Նկ. 2		

Նկ. 3

Մենք մեր փոր
ձով հա
մոզ
վել ենք, որ
երբ աշակերտը դիտում է ու արդեն գիտի,
թե դեպքերի ինչպիսի ընթացք է լինելու,
նա դառնում է ինքնավստահ, արժևորում է
սեփական անձը, գիտակցում, որ ինքն ու
նի որոշակի ձեռքբերումներ: Դա խթա
նում է աշակերտի զարգացումը, աշակերտը
ձգտում է հաջորդ դասի թեմաները նույն
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քան լավ յուրացնել, որպեսզի ևս մեկ անգամ
ինքն իր ձեռքբերումների մեջ համոզվի:
Մեր մանկավարժական փորձառությամբ
համոզվել ենք, որ կինոնկարի, մուլտֆիլմի
և գրական տեքստերի ուսումնասիրության
գործընթացների զուգակցումն աշակերտնե
րին հնարավորություն է տալիս պատկերնե
րի միջոցով առավել գիտակցորեն ընկալել
այն ամենը, ինչը միայն կարդացել են:
Եկել ենք այն եզրակացության, որ աշա
կերտները որևէ ստեղծագործություն ընթեր
ցելիս հիմնականում թռուցիկ են կարդում
կամ ընդհանրապես չեն կարդում այն հատ
վածները, որտեղ երկարաշունչ նկարագրու
թյուններ են: Այնինչ երբեմն այդ նկարագրու
թյունները կարող են ավելի խոսուն լինել,
քան երկխոսությունները կամ ստեղծագոր
ծության մեկ այլ հատված: Ի տարբերություն
դրա` կինոնկարը դիտելիս աշակերտները
տեսնում են բնության երևույթները, զգում են
դրանց կապը հերոսի հոգեվիճակի հետ, և
ավելի խոր ու տպավորիչ են դառնում ինչ
պես նկարագրությունները, այնպես էլ յուրա
քանչյուր մանրուք:
Ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ
մայրենիի դասագրքերում տեղ են գտել ոչ
միայն հայ, այլև օտար գրողների ստեղծա
գործություններ, որոնց էկրանավորումները
ևս առկա են և մատչելի կրտսեր դպրոցա
կանների համար:
Այսպես` «Մայրենի 3» (Վ. Ա. Սարգսյան
և այլք) դասագրքի «Ամենասովորական
հրաշքներ» բաժնում տեղ է գտել արտասահ
մանյան գրող Լուիս Քերոլի «Ալիսան հրաշք
ների աշխարհում» ստեղծագործությունից
մի հատված՝ «Թագուհիներն ու Ալիսան»
(նկ. 4): Այս ստեղծագործության ուսումնա
սիրության ընթացքում աշակերտների հետ
դիտեցինք «Ուոլթ Դիսնեյ» ընկերության
կողմից 1951 թ−ին նկարահանված համա
նուն մուլտֆիլմը: Այնուհետև երեխաների
հետ միասին այցելեցինք խամաճիկների
պետական թատրոն` դիտելու նույն ստեղ
ծագործության տիկնիկային ներկայացումը:
Մուլտֆիլմը և թատերական ներկայացումը
դիտելուց հետո աշակերտները առավել գի
տակցորեն և ծավալուն կապակցված խոս
քով ներկայացրին իրենց կարծիքը: Նրանք
մասնավորապես շեշտեցին հետևյալ տողե
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րը. «−Էլ ինչ գիրք,− մտածեց Ալիսը,− որ ո՛չ
նկար ունի, ո՛չ խոսակցություն»1:
Այս տողերը վերոնշյալ գրքից են, և հս
տակ ցույց են տալիս, որ աշակերտի ուշադ
րությունը պետք է գրավել նաև նկարների
միջոցով: Թումանյանի «Սասունցի Դա
վիթ» էպոսային մշակումն ընթերցելուց հե
տո մենք աշակերտների հետ դիտեցինք ոչ
միայն թատերական ներկայացումը, այլև
մուլտիպլիկացիոն կինոնկարը, որը նկա
րահանվել է 2010 թ−ին Արման Մանարյանի
կողմից: Մուլտֆիլմը դիտելուց հետո աշա
կերտներին էքսկուրսիա տարանք Սասունցի
Դավթի արձանի մոտ (նկ. 9):

Նկ. 9. Նկարիչ−քանդակագործ՝ Երվանդ
Քոչար (1959):
Աշակերտներն ուշադիր դիտեցին արձա
նը, պատմեցին քանդակի մասին իրենց ձեռք
բերած տեղեկությունները: Նրանք այդ քան
դակի միջոցով ավելի հստակ պատկերաց
րին հայ ժողովրդի կենսական ուժը, լավա
գույն ձգտումները, խոհերն ու զգացումները,
որոնք մարմնավորված են էպոսի գլխավոր
հերոսի՝ Դավթի կերպարի մեջ։Նրանք ամ
փոփեցին իրենց ձեռք բերած տպավորու
թյունները և ձևակերպեցին, որ «Դավիթը
գերմարդկային ուժ ունեցող անխոցելի հս
կա է՝ հայրենասեր, ժողովրդասեր, ռամիկի
ու աշխատավորների պաշտպան, նա ան
ձնուրաց քաջ է, մարդասեր, խաղաղասեր»։
Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցականները
ավելի բազմակողմանի և կայուն գիտելիք
ներ են ստանում միջառարկայական կապե
րի միջոցով, երբ ուսուցման գործընթացին
մասնակցում են մեկից ավելի զգայարան
ներ: Ինչպես նաև մեր նպատակն էր բացա
հայտել ժամանակակից տեխնոլոգիաների
առավելությունները և աշակերտներին սովո
րեցնել, թե դրանք ինչպես կարելի է կիրառել
1

Լ. Քերոլ, Ալիսան հրաշքների աշխարհում, Եր., 1998:

ուսուցման գործընթացն ավելի հետաքրքիր
դարձնելու համար:
Իհարկե, ինչպես անցյալում, այնպես էլ
այժմ կրտսեր դասարաններում անփոխարի
նելի է ուսուցչի դերը, սակայն այժմ ուսուցիչը
միայն սովորեցնողի դերում չէ, իսկ աշակեր
տը՝ միայն սովորողի. այժմ և՛ ուսուցիչը, և՛
աշակերտը կարող են հանդես գալ թե՛ սովո
րողի, թե՛ սովորեցնողի դերում:
Ուսուցիչը նպաստում է աշակերտների
իմացական, գեղագիտական, հուզական
աշխարհընկալման զարգացմանը: Դա տե
ղի է ունենում թե՛ դասաժամի ընթացքում, թե՛
դպրոցից դուրս՝ էքսկուրսիաների ժամանակ:
1.	Մայրենիի և թատրոնի կապը հնա
րավորություն է տալիս ավելի խորը յու
րացնել նյութը: Կրտսեր դասարաններում
հատկապես կարևորվում է տիկնիկային
թատրոնի դերը:
2.	Կինոյի պահանջարկն այսօր ավելի
մեծ է: Կրտսեր դասարանների աշակերտ
ներին հետաքրքրում են ինչպես կինոֆիլմե
րը, այնպես էլ մուլտֆիլմերը: Ուրախությամբ
պետք է նկատել, որ այսօր հայկական մուլ
տիպլիկացիոն կինոնկարի ստեղծումը բա
վականին բարձր մակարդակի վրա է: Այս
ոլորտում ևս ավանդականը միահյուսված է
նորին: Դրա վառ ապացույցը վերջերս նկա
րահանված «Անահիտ» մուլտֆիլմն է՝ եռա
չափ մոդելավորմամբ:
3.	Տարրական դասարաններում նպա
տակահարմար է նաև պատկերասրահներ,
թանգարաններ՝ մասնավորապես տուն−
թանգարաններ այցելելը: Տեխնոլոգիայի
դասընթացի ժամանակ աշակերտները կա
րող են տարբեր նյութերով պատրաստել
իրենց ծանոթ հեքիաթների հերոսներին,
նույնիսկ՝ հեղինակներին: Ապա՝ հեղինակ
ների իսկական քանդակները տեսնելուց
հետո համեմատեն իրենց և նշանավոր քան
դակագործների աշխատանքները:
պի
սով՝ կա
րող ենք ասել, որ 21−րդ
Այս
դարի աշակերտին կարելի է ուսուցման
գործընթաց վերադարձնել նոր մեթոդների,
տեխնիկական միջոցների և միջառարկա
յական կապի օգնությամբ: Դա նպաստում է
աշակերտների գիտելիքների զարգացմանը,
գեղագիտական ճաշակի հիմնավորմանը և
գրքի նկատմամբ հետաքրքրության առա
ջացմանը: Այս մեթոդների միջոցով աշա
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կերտը սկսում է սիրել գրականությունը,
վերադառնում է դեպի գիրքը, իսկ գիրքը
գտնում է իր կորցրած ընթերցողին, քանի որ

ինչպես մահացած ստեղծագործություններ
չկան, այնպես էլ անտարբեր ընթերցողներ
չպետք է լինեն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.

Գ
 յուլամիրյան Ջ., Մայրենիի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, «Զանգակ», Եր., 2015 թ., 316 էջ:
Դ
 ավոյան Դ., Կրտսեր դպրոցականների գեղարվեստական պատկերացումների ձևավորումը ար
վեստի համալիր ուսուցման գործընթացում, Եր., 2007 թ., 68 էջ:
Թ
 ումանյան Հովհ., Բանաստեղծություններ, քառյակներ, պոեմներ, լեգենդներ և բալլադներ, Եր.,
1986 թ., 214 էջ:
Սարգսյան Վ. Ա., Թորոսյան Կ., Խաչատրյան Հ., Ջիլավ յան Ել., Մայրենի 3, Եր.:
Սողոմոնյան Լ., Կրտսեր դպրոցականի գեղարվեստական կրթության իրականացումը մանկա
վարժական գործընթացում, Եր., 2010 թ., 124 էջ:
Տեր−Գրիգորյան Ա., Միջառարկայական կապերը մայրենի լեզվի դասերին, Եր., 1986 թ., 128 էջ:
 երոլ Լ., Ալիսան հրաշքների աշխարհում, Եր., 1998 թ., 250 էջ:
Ք

3.
4.
5.
6.
7.

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.

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РОДНОГО ЯЗЫК А В НАЧАЛЬНЫХ КЛАСС АХ
СПОСОБОМ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
М. ОЧИНЯН
В статье рассматривается результативная методика выбора фильмов а также театральных
постановлений в процессе обучения родного языка в начальных классах. Особое внимание
уделено обучательным текстам, их соответствию с выбранными произведениями и к пра
вильному представлению ученикам.
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ԿԱՐԻՆԵ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԴԱՍՎԱՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հաղորդակցումը՝ որպես սոցիալական
գործընթաց, հսկայական նշանակություն
ունի անհատի շրջակա միջավայրի հետ
փոխհարաբերությունների ամբողջ համա
կարգի հարստացման համար:
հաղորդակցումը
Մանկավարժական
հաղորդակցման մասնավոր ձև է, որն ու
նի իր առանձնահատկությունները, բայց
միևնույն ժամանակ ենթարկվում է հաղոր
դակցման գործընթացի ընդհանուր օրինա
չափություններին:
Մանկավարժական
հաղորդակցումը
Ա. Ա. Լեոնտևը սահմանել է որպես «դա
սի ընթացքում կամ նրանից դուրս ուսուց
ման և դաստիարակության գործընթացում
ուսուցչի և աշակերտների մասնագիտա
կան փոխհաղորդակցում, որն ունի որո
շակի մանկավարժական գործառույթներ և
ուղղված է (եթե այն լիարժեք է և օպտիմալ)
հոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտի
ստեղծմանը, ուսում նական գործունեության
ընթացքում և աշակերտական կոլեկտիվում
մանկավարժի ու աշակերտների հարաբե
րությունների օպտիմալացմանը»1: Այսինքն`
մանկավարժական հաղորդակցումը ուսու
ցիչների և աշակերտների փոխգործակցու
թյունն է, որն իրականացվում է խոսքային,
գեղարվեստական, նշանային, կինետիկ մի
ջոցներով:
ուսում նասիրությունները
ցույց
Մեր
տվեցին, որ դպրոցում մանկավարժական
գործընթացում աշակերտների հետ ուսուց
չի հաղորդակցման արդյունավետությունն
անմիջականորեն պայմանավորված է նրա
հաղորդակցման մշակույթի մակարդակով:
Այսինքն` և՛ աշակերտի, և՛ ուսուցչի հա
մար էական նշանակություն ունի հաղոր
դակցման մշակույթի բարձր մակարդա
կը, որը դրսևորվում է մանկավարժական
գործունեության և կրթական գործընթացի
սուբյեկտների փոխհաղորդակցման մեջ:
1 Леонтьев А. А., Педагогическое общение / Под ред. М.
К. Кабардова, М., Нальчик, 1996, 96 с.

Հաղորդակցման մշակույթը հիմնված է
հաղորդակցման և տեղեկատվական դաշ
տում կողմնորոշվելու կարողության վրա,
հնարավորություն է տալիս առանձնացնե
լու և գնահատելու հաղորդակցման իրա
վիճակը և նրա մասնակիցների կարևոր
հատկանիշները, որոնց շնորհիվ հնարա
վոր է դառնում արդյունավետ և հարմարա
վետ շփման տարբերակների ընտրությունը:
Մեր կարծիքով՝ սոցիալ–հաղորդակցական
տեղեկատվությունը իր մեջ ներառում է հա
ղորդակցման նորմերի իմացությունը, հա
ղորդակցման տեսակների դասակարգումը,
հաղորդակցման մարդասիրական նորմե
րի իմացությունը, մարդու՝ որպես հաղոր
դակցման սուբյեկտի, անձի հոգեբանական
որակների վերաբերյալ գիտելիքները, որոնք
ազդում են հաղորդակցման գործընթացի
վրա, ինչպես նաև հաղորդակցման իրավի
ճակների դասակարգման, հաղորդակցման
մասնակիցների անձնային հատկանիշների,
հաղորդակցային ռեֆլեքսիայի տեսակների
և միջոցների, հաղորդակցման ընթացքում
ծագած պրոբլեմային, կոնֆլիկտային իրա
վիճակների կանխարգելման և հաղթահար
ման տեղեկատվության փոխանցման միջոց
ների ու ձևերի, կրտսեր դպրոցականների
հաղորդակցման մշակույթի զարգացման
յուրահատկությունների և մեթոդիկայի վե
րաբերյալ գիտելիքները:
Հենվելով տարրական դպրոցի ուսուցչի
անձի նկատմամբ ժամանակակից պահանջ
ների վրա՝ մենք դասվարի հաղորդակցման
մշակույթը դիտարկում ենք որպես հաղոր
դակցական պահանջմունքների, ընդունա
կությունների ձևավորման և զարգացման
արդյունք, նրա կողմից հաղորդակցման
իրացման մարդասիրական միջոցների,
ձևերի, կանոնների, չափանիշների, արժեք
ների, դիրքորոշումների, գիտելիքների, կա
րողությունների յուրացում, որոնք կուտակ
վել են պատմական փորձի ընթացքում, և
դրանց ստեղծագործական կիրառումը, որն

207

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

ուղղված է կրտսեր դպրոցականների հա
ղորդակցման մշակույթի ձևավորմանը:
Խոսքի մշակույթը կարևոր է առաջին
հերթին այն պատճառով, որ նպաստում է
երեխաների խոսքի լիարժեք, ճիշտ զար
գացմանը: Դա հատկապես կարևոր է`
կապված կրտսեր դպրոցական տարիքի
առանձնահատկությունների հետ: Եվս մեկ
տարր` հաղորդակցական սոցիալական
հմտությունների համալիրը, որը կիրառա
կան մակարդակում կարող է դիտարկվել
որպես վարքագիծ:
Հաղորդակցման մշակույթի յուրացումը
դասվարի կողմից փոխուղղված գործըն
թաց է, որի համար գործում են հաղորդակ
ցական գործունեության բոլոր հիմ նական
օրինաչափությունները:
Հաղորդակցման հիմ նախնդիրների ուղ
ղությամբ կատարված հետազոտություննե
րում նշվում է, որ. «Հաղորդակցման գործո
ղությունների մեջ սուբյեկտները գործում են
որպես հաղորդակցման համակարգի հոգե
ակտիվ, ինքնուրույն բաղադրիչներ, որոնք
տիրապետում են հաղորդակցման տեղե
կատվական (գիտելիքներ), օպերացիոն
(կարողություններ) և դրդապատճառային
(դիրքորոշում ներ) պատրաստությանը»1, 2:
Ըստ Վ. Մ. Կրոլի` դասավանդման հիմ
նարար բնութագրիչը համարվում է մանկա
վարժների հաղորդակցումը, որոնք ունեն
գիտելիքներ և փորձ, և սովորողներ, որոնք
տիրապետում են այդ գիտելիքներին և
փորձին: Այսինքն` դասավանդման գործըն
թացը իրականացնում է երկու գործառույթ
ներ` հաղորդման և հաղորդակցման3:
Այդ նշանակում է, որ «Խոսելով հա
ղորդակցման մասին, ընդհանուր առմամբ
նկատի է առնվում որևէ հաղորդագրության
փոխանցման և ընդունման գործընթացը
խոսքային և ոչ խոսքային միջոցներով, նե
րառյալ հակադարձ կապը, որի արդյուն
քում իրականացվում է տեղեկատվության
փոխանակումը հաղորդակցմանը մասնակ

ցողների միջև»4:
Ա. Ն. Սուխովը և Ա. Ա. Դերկաչը նշում
են, որ հաղորդակցման կառուցվածի բա
ղադրիչներ են համարվում`
• հաղորդակցական−տեղեկատվականը,
որի հիմքում ընկած է հոգեբանական կապը,
• իմացական տեսանկյունը` հիմնված
մարդկանց մեկի կողմից մյուսի ընկալմանը
և հասկանալուն
• փոխներգործուն կողմը` կապված փո
խազդեցության և վարքի հետ5:
Ուսուցչի հաղորդակցման բնույթը հիմ
նականում կրում է դերային և գործնական
բնույթ: Այս պարագայում էական նշանակու
թյուն է ձեռք բերում հաղորդակցական կոմ
պետենտությունը, որը համարվում է մարդու
այլ մարդկանց հետ անհրաժեշտ կապերի
ստեղծման և պահպանման կարողություն
ների ամբողջություն:
 անկավարժական
Մ
հաղորդակցումը,
ըստ Ի. Ա. Զիմնյայայի, ուսուցչի և աշակերտ
ների ուսումնական փոխգործակցության
ձևն է, համագործակցությունը6:
 այն ընդգրկմամբ մանկավարժական
Լ
հաղորդակցումը սահմանվում է որպես. «ու
սուցման գործընթացում ուսուցչի այնպիսի
հաղորդակցում աշակերտների հետ, որն
առավել հարմարավետ պայմաններ է ստեղ
ծում սովորողների դրդապատճառների զար
գացման և ուսումնական գործունեության
ստեղծագործական բնույթի, դպրոցականի
անձի ճիշտ զարգացման համար, ապահո
վում է ուսուցման բարենպաստ հուզական
կլիմա և մանկական կոլեկտիվում սոցիալ−
հոգեբանական գործընթացների կառավա
րումը»7:
Ելնելով նշված ձևակերպումներից` մենք
գտնում ենք, որ մանկավարժական հա
ղորդակցումը սովորողների հետ ուսուցչի
ինքնաարտահայտման,
ինքնառեֆլեքսի
այի, մանկավարժական վարպետության
դրսևորման միջոց է, աշակերտների հա
մար ինքնադրսևորման հնարավորություն:

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,

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.

916 с.
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Սա պետք է իմանա յուրաքանչյուր դասվար:
Դասավանդողը պետք է լուծի եռմիասնա
կան խնդիր: Նա ոչ միայն պետք է փոխան
ցի գիտելիքներ, այլև զարգացնի գործնա
կան խնդիրների լուծման ժամանակ այդ
գիտելիքները կիրառելու կարողությունը,
բացի դրանից այդ խնդիրների լուծման ժա
մանակ զարգացնի հաղորդակցման հմտու
թյունները: Կարծում ենք, որ դասվարների
հաղորդակցման մշակույթի ձևավորումը
պահանջում է համալիր մոտեցում նրա հե
տազոտմանը և այդ բնագավառի վերաբե
րյալ մանկավարժական, հոգեբանական,

փիլիսոփայական գիտությունների տվյալ
ների բացահայտմանը, որոնք թույլ կտան
ավելի խոր հասկանալ, իսկ ամենակարևո
րը, հարստացնել բուհում տարրական դպրո
ցի ապագա ուսուցչի գործնական պատրաս
տության մակարդակը:
Դասվարների հաղորդակցական մշա
կույթի ձևավորվածության առանձնահատ
կությունները պարզելու համար մեր կողմից
իրականացվել է սոցիոլոգիական հարցում
Գյումրու և Արթիկի դպրոցների դասվար
ների հետ: Ներկայացնենք հիմնախնդրին
առավել մոտ արդյունքները.

 արց. Դասվարի հաղորդակցման մշակույթի ո՞ր բաղադրիչներն են Ձեր մեջ առավել
Հ
ձևավորված ու ամրապնդված:

Հարց. Ըստ Ձեզ՝ որո՞նք են տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի պատրաստության
կատարելագործման ուղիները` ուղղված կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցման
մշակույթի զարգացմանը:

Ընդհանուր առմամբ հարցերի վերլու
ծությունը ցույց տվեց, որ դասվարները
կարևորում են հաղորդակցման մշակույթի
ձևավորման մեթոդաբանության յուրացման

ապահովման անհրաժեշտությունը՝ որպես
անհատի և նրա մշակութային ձևերի զար
գացման առաջատար գործոնի, ուսուցման
բովանդակության, ձևերի, տեխնոլոգիա
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ների և մեթոդների կատարելագործման և
հարստացման, ուսուցման գործընթացին
ավելի մեծ հաղորդակցական ուղղվածու
թյուն տալու, կոնֆլիկտային իրավիճակների
կանխարգելման և հաղթահարման կարո
ղությունների ձևավորման, դրանց լուծման

ճիշտ միջոցներ գտնելու կարողությունների,
հատուկ հանձնարարությունների, վարժու
թյունների, խնդիրների համակարգի մշակ
ման անհրաժեշտությունը, որոնց իրակա
նացումը կբարելավի դասվարների որակը:

 արց. Գնահատե՛ք Ձեր սեփական հաղորդակցման մշակույթի ձևավորվածության
Հ
մակարդակը:


Այս հարցը տվել էինք նորեկ դասվարնե
րին, որոնց հաղորդակցման կարողություն
ների զարգացման մակարդակի բացահայտ
մանը ուղղված հարցերի պատասխանների
վերլուծությունը և զրույցների արդյունքները
ցույց տվեցին, որ դեռևս ցածր է վերջիննե
րիս հաղորդակցման ակտիվությունը, աղ
քատիկ է բանավոր և գրավոր խոսքը, վարժ
չեն տիրապետում խոսքի մշակույթին` ար
տահայտչական ձևերին և տեխնիկային,
երկխոսության, բանավեճի կարողություննե
րին, վարքագծի մշակույթին, ձևավորված չէ
հաղորդակցման անհատական ոճը, ներքին
վախ կա:
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Այսպիսով՝ դասվարի հաղորդակցման
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տվեց բացահայտել ինչպես բուհերի կրթա
կան ծրագրերի բովանդակության մեջ թե
րությունների օբյեկտիվ առկայությունը,
այնպես էլ մանկավարժի մասնագիտության
նկատմամբ կայուն դրդապատճառների բա
ցակայության և հաղորդակցման մշակույթի
ձևավորման մանկավարժական տեխնոլո
գիայի ոչ բավարար մշակվածությունը։
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИК АТИВНОЙ КУЛЬТ УРЫ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
К. АРЗУМАНЯН
В статье рассматриваются особенности формирования коммуникативной культуры учи
теля начальной школы. Обосновано, что эффективность общения учителя с учащимися в
педагогическом процессе в школе напрямую связана с культурой общения в школе.

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.
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ՆԱՐԻՆԵ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ուսուցման գործընթացը չի կարող ընթա
նալ առանց աշակերտների՝ դասավանդվող
նյութի յուրացման արդյունքների վերահս
կողության: Ֆիզիկայի և բնագիտամաթե
մատիկական առարկաներից սովորողների
գիտելիքների մակարդակի վերահսկողու
թյան համար առաջադրանքների հիմնա
կան տարրը ուսումնական խնդիրն է: Որ
պես կանոն, սովորողների գիտելիքների
գնահատումն իրականացնում են մի շարք
արդյունքներով: Նման արդյունք սովորա
բար հանդես են գալիս լուծված խնդիրները,
որոնք կարող են գնահատվել առանձին:
Գոյություն ունեն ուսումնական խնդրի
որոշման տարբեր միջոցներ: Օրինակ՝ Ս. Ե.
Կամենեցկին [1, էջ 319] ամենալայն իմաս
տով խնդիր է համարում «պրոբլեմը և սահ
մանում է այն որպես որոշակի համակարգ,
որը կապված է մեկ այլ համակարգի՝ մար
դու հետ» [1, էջ 319]: Իսկ ֆիզիկայի խնդիր
կոչվում է «խնդիրը, որը լուծվում է ֆիզիկայի
մեթոդների հիման վրա լուծման ընթացքում
եզրակացությունների,
տրամաբանական
ֆիզիկական փորձարկման և մաթեմատի
կական գործողությունների կիրառմամբ»
[2, էջ 9]:
Ցանկացած ուսումնական խնդրի կար
ևորագույն բնութագիրը նրա բարդության
մակարդակն է: Ներկայումս գոյություն ունեն
խնդիրների բարդության որոշման տարբեր
միջոցներ, ընդ որում՝ տարբերում են խնդրի
«բարդություն» և «դժվարություն» հասկա
ցությունները:
Գ. Ա. Բալլը ներկայացնում է խնդրի
«բարդություն» և «դժվարություն» հասկա
ցությունները հետևյալ կերպ՝ «բարդության
ցուցանիշ հանդիսանում է հենց ալգորիթմի
երկարությունը, որի համաձայն լուծվում է
խնդիրը, այսինքն՝ այն գործողությունների
քանակը, որոնք ակնհայտորեն նշված են
այդ ալգորիթմում», ընդ որում՝ յուրաքան
չյուր խնդիր կարող է «նույնպես նկարագր
վել այդ խնդրի բարդության մակարդակով,
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այսինքն՝ լուծողի կողմից ռեսուրսների փաս
տացի կամ ենթադրվող ծախսերի չափով»
[3, էջ 113]: Սա նշանակում է, որ միևնույն խն
դիրը որոշակի պայմաններում սովորողների
մի խմբի համար կարող է լինել ակնհայտ,
իսկ այլ պայմաններում կամ սովորողների
այլ կատեգորիայի համար՝ դժվար և նույ
նիսկ չլուծվող:
Բարդությունը կարող է լինել ինչպես
սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ: Խնդրի
սուբյեկտիվ բարդությունը պայմանավոր
ված է անհատական հոգեբանական պատ
ճառներով: Խնդրի օբյեկտիվ բարդությունը
Ա. Ն. Մայորովը սահմանում է որպես վիճա
կագրական բնութագիր [4, էջ 155], որն, ըստ
նրա բնորոշման, պետք է սահմանի խնդրի
տեղը թեստի մեջ: Օրինակ, եթե խնդիրը
լուծել են թեստավորվողների միայն 20%−ը,
ապա այն կարելի է գնահատել որպես բարդ
տվյալ ընտրվածքի համար, եթե 80%−ը,
ապա՝ հեշտ: Վիճակագրական բարդությու
նը թույլ է տալիս որոշել խնդրի տեղը թեստի
մեջ: Ըստ դժվարության աստիճանի՝ խնդիր
նե
րի բաշխ
ման ար
դյունք պետք է դառ
նա
բարդացող խնդիրների «աստիճանը», որի
յուրաքանչյուր աստիճան ներկայացված է
համապատասխան խնդիրը լուծած աշա
կերտների տոկոսով [4, էջ 156]:
Բ
 երված օրինակները վկայում են այն մա
սին, որ ուսումնական խնդրի «բարդություն»
և «դժվարություն» հասկացությունների սահ
մանման մեջ առկա են շատ տարբերություն
ներ:
Դ
 ասավանդման տեսության և պրակ
տիկայի համար կարևոր է ֆիզիկայի առա
ջադրանքների դասակարգումը ոչ միայն
ըստ բարդության աստիճանի, այլ նաև ըստ
ուսումնաճանաչողական
գործունեության
տեսակի:
Վ. Յե. Վոլոդարսկին խնդիրներն ըստ
բարդության աստիճանի տարբերակում է
«պարզի» և «բարդի»: «Պարզ» խնդիրնե
րը ներկայացված են որպես վարժություն
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ներ, իսկ «բարդերը»՝ որպես բուն խնդիր
ներ (ճանաչողական և պրոբլեմային) [5, էջ
17−18]: Վ. Գ. Ռազումովսկին աշակերտի
ուսումնական գործունեությունը բաժանում է
երեք հաջորդական փուլերի՝ ուսումնական
նյութի վերարտադրումը այն տեսքով, որով
այն ստացել է, մարզչական խնդրի լուծում,
ստեղծագործական խնդրի լուծում [6, էջ
12]: Համապատասխանաբար, ըստ ուսում
նական գործունեության տեսակի՝ Վ. Գ.
Ռազումովսկին առանձնացնում է ռեպրո
դուկտիվ (մարզողական խնդիրներ) և ար
դյունավետ (ստեղծագործական խնդիրներ):
Ըստ Վ. Գ. Ռազումովսկու՝ արդյունավետ
խնդիրը (ստեղծագործականը) խնդիր է, որի
«պայմանները աշակերտին չեն հուշում այն
կանոններն ու օրենքները, որոնք անհրա
ժեշտ է կիրառել դրա լուծման համար: Նման
տեսակի խնդիրների թվին կարելի է դասել
նաև որակական խնդիրները»:
Շատ մեթոդիստներ (Ա. Ի. Բուգաև [7, էջ
207], Ս. Յե. Կամենսկի, Վ. Պ. Օրեխով [2, էջ
7], Ն. Ս. Պուրիշևա [1, էջ 319]) բերում են
ֆիզիկայի առաջադրանքների նմանատիպ
դասակարգումներ: Ա. Ի. Բուգաևը, օրի
նակ, ռեպրոդուկտիվ բնույթի խնդիրները
նաց
նում է պարզ խնդ
րի հետ. «
Պարզ
նույ
կարելի է համարել այն խնդիրները, որոնք
լուծման մեջ ենթադրում են 2−3 բանաձևերի
կիրառում, 1−2 եզրակացությունների ձևա
կերպում, բանաձևերի մեկնաբանում, պարզ
փորձարկման կատարում. նման խնդիրներն
անվանում են մարզական կամ վարժություն
ներ և կիրառում են ուսումնասիրվող նյութի
ամրապնդման համար» [7]: Միևնույն ժա
մանակ Ի. Ա. Բուգաևը բարդ խնդիրների
թվին է դասում այն խնդիրները, որոնց լու
ծումը ենթադրում է մի քանի գործողություն
ների կիրառում: Համաձայն այս տեսան
կյան՝ բարդ են համարվում կոմբինացված
խնդիրները, որոնց լուծումը պահանջում է
ֆիզիկա դասընթացի տարբեր բաժիններից
գիտելիքների կիրառում [7]:
Խնդիրների բարդության մակարդակի
քանակական գնահատման մասին հարցը
սովորողների ուսումնաճանաչողական գոր
ծունեության հաշվառման տեսանկյունից
լայնորեն դիտարկված է Բ. Ս. Կիրյակովի
աշխատանքներում [8, 9]: Վիճակագրական
մոդելի շրջանակներում հեղինակի կողմից

կիրառվել է խնդիրների բարդության ման
կավարժական սանդղակի կառուցման փոր
ձը, որը հաշվի է առնում ինչպես սովորող
ների գործունեության տեսակը, այնպես էլ
դրա բարդության մակարդակը: Ընդ որում՝
յուրաքանչյուր խնդիր բնութագրվում է երկու
պարամետրերով՝ նրա Кр ռեպրոդուկտիվ և
Кn ածանցյալ բաղադրիչների բարդության
մակարդակով:
Որպես մետրիկ հատկանիշ, որով կարե
լի է դասակարգել խնդիրների բարդությու
նը, կարելի է որոշել F(x) ֆունկցիայով.

որտեղ 1/R−ը կարգավորող բազմապա
տիկն է, m−ը՝ խնդրի բալային արժեքը, Кр =
− ∞, …, –2, –1, 0 առաջադրանքի ռեպրոդուկ
տիվ բաղադրիչի բարդության մակարդակը,
К−∞n = = 0, +1, +2, …, +∞՝ նրա արդյունա
վետ բաղադրիչի բարդության մակարդակը:
Մաթեմատիկական տեսանկյունից (1)
արտահայտությունն իրենից ներկայաց
նում է (–Кр) կարգի աճող թվաբանական
պրոգրեսիայի անդամների արտադրյալ 1−
ին հավասար տարբերությամբ և Кп կարգի
նվազող թվաբանական պրոգրեսիայի ան
դամների արտադրյալ, նույնպես 1−ին հա
վասար տարբերությամբ:
[8] աշխատանքում զարգացող պատկե
րացումների շրջանակներում խնդիրները
բաժանվում են ռեպրոդուկտիվ, պրոդուկ
տիվ և կոմբինացված տարատեսակների:
Кn=0 տիպային խնդիրների և ըստ F(x) հա
վաքած բալերով սովորողների բաշխման
մար (1) նկա
րագր
վում է նկար 1ա
−ում
հա
պատկերված Кn = 0, +1, +2, … , + կարգով
աճող թվաբանական պրոգրեսիայով:

Ընդ որում՝ Кр = 0 ստեղծագործական
խնդիրների և ըստ F(x) հավաքած բալերով
սովորողների բաշխման համար [1] նկա
րագրվում է 1բ−ում պատկերված Кn = 0, +1,
+2, …, + ∞ կարգով նվազող թվաբանական
պրոգրեսիայով:
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Ինչ վերաբերում է կոմբինացված խնդիր
ներին, ապա դրանց որպես համապատաս
խանություն դրվում է զանգականման տե
սա
կի F(x) բաշ
խու
մը (ն
կար 1գ) կամ F(x)
բաշխումը, որը նկարագրվում է շրջված
զանգի տեսքով (նկար 1դ): Առաջին դեպքում
խնդիրը ռեպրոդուկտիվ−պրոդուկտիվ է,
իսկ երկրորդ դեպքում՝ պրոդուկտիվ− ռեպ
րոդուկտիվ: Անհրաժեշտ է նշել, որ նվազող,
աճող և կոմ
բի
նաց
ված բնույ
թի F(x) բաշ
խումները նկարագրվում են անմիջականո
րեն [1] արտահայտությամբ:
Առաջարկվող մոտեցումը հարմար է
նրանով, որ Кр և Кn արժեքները, որոնք որո
շում են խնդրի տեղը բարդության երկչափ
սանդղակի վրա, կարելի է գտնել դրա լուծ
ման արդյունքների վիճակագրական մշակ
ման արդյունքներով [8]:


որտեղ
միջին միավորն է, σ2՝ բալային
առաջադրանքների դիսպերսիաները:
Кр և Кп ցուցանիշները հետաքրքրական
են նրանով, որ հիմնվելով դրանց վրա՝ կա
րելի է ներմուծել β բևեռացման աստիճանը,
որը հաշվի է առնում ուսումնաճանաչողական
գործունեության տեսակների ներդրումը:
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β բևեռացման աստիճանը ցույց է տա
լիս, թե որ բաղադրիչն է գերակշռում խնդրի
մեջ՝ ստեղծագործականը թե ռեպրոդուկտի
վը: Եթե β=−1, ապա խնդիրը համարվում է
ռեպրոդուկտիվ, իսկ եթե β=1` ստեղծագոր
ծական: − 1<β<1 արժեքն, ընդ որում, կհա
մապատասխանի կոմբինացված առաջադ
րանքին:
[9] աշխատանքում առաջարկվում է F(x)
ստացվող բաշխումների մեկնաբանման
մի քանի այլ եղանակներ: Դրանցից մեկը
հիմնված է


տեսքի վիճակագրական մոդուլի կիրառ
ման վրա, որտեղ p−ն մեկ բալի ստացման
միջին հավանականությունն է, r−ը միավո
րային գնահատականների միջև գծային հա
րաբերակցության գործակցի միջինացված
արժեքը, m−ը՝ խնդրի միավորային արժեք:
[7] մոդուլը հնարավորություն է տալիս
մեկնաբանելու փորձարկման արդյունքները՝
հաշվի առնելով երեք գործոններ՝ բարդու
թյան մակարդակը, սովորողների հաջողու
թյունների փոխադարձ կապերը և լուծման
ձգվածությունը: Այս երեք գործոնների ազ
դեցությունը ներկայացված է նկար 2−ում,
որից հետևում է, որ ելքը համապատասխա
նում է p և r տարբեր արժեքների:
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Նկար 2.
Այս մոտեցումը հատկապես հարմար է
այն բաշխումների մեկնաբանման համար,
որոնք համապատասխանում են պրոդուկ
տիվ−պրոդուկտիվ և պրոդուկտիվ−ռեպրո
դուկտիվ խնդիրներին:
Ի լրացումն [7] մոդուլի [8]՝ աշխատան
քում առաջարկվում է ստացվող արդյունք
ների մեկնաբանման ևս մի քանի մոտեցում:
Այս մոտեցումները մեր կողմից կիրառվել են
ֆիզիկայի առաջադրանքների լուծման ար

դյունքների վերլուծության համար:
Visual Bacis ծրագրավորման միջավայ
րում կարելի է մշակել ալգորիթմներ ստաց
ավտոմատացված
ված
արդյունքների
վիճակագրական մշակման և ստացվող
արդյունքների վերլուծության համար, որը
օգտակար կլինի դպրոցական ֆիզիկայից
ավագ դպրոցում սովորող աշակերտների
համար:
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИК АЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Н. АСАТРЯН
В статье рассматривается возможная классификация физических задач и способы их
идентификации с учетом уровня сложности и видов учебно− познавательной деятельности.

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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ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հ այտն ի է, որ մաթ եմ ատ իկ այի դպր ո
ցակ ան դաս ընթ աց ի դաստ իար ակչ ակ ան
նպատ ակն եր ից հիմ ն ակ ան ը սով որ ող
ներ ի տրամ աբ ան ակ ան մտած ող ութ յան
ձևավ որ ումն ու զարգ աց ումն է, որին հաս
նել ու հնար ավ որ ութ յունն եր ի հարց ում
մաթ եմ ատ իկ ան շահ եկ ան որ են տարբ եր
վում է մնաց ած բոլ որ հանր ակրթ ակ ան
առարկ ան եր ից:
Միջնակարգ հանրակրթական դպրո
ցի մաթեմատիկայի դասընթացի հայրե
նական և արտասահմանյան բազմաթիվ
երկրների տարբեր տարիների պետական
ծրագրերի վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ նրանցում միշտ էլ այս կամ այն չափով
կարևորվել և ընդգծվել է սովորողների
տրամաբանական մտածողության և նրա
կարևորագույն բաղադրիչի` ապացուցելու
ունակության ձևավորման անհրաժեշտու
թյունը: Այդ ծրագրերին համապատաս
խան մաթեմատիկայի դասընթացները այս
կամ այն հաջողությամբ մշտապես փորձել
են լուծել այդ կարևորագույն հիմ նահարցը,
որը մաթեմատիկայի դասընթացի կար
ևորագույն նպատակի` մտածել սովորեց
նելու հենքային բաղադրիչներից մեկն է:
Սակայն իրականում այդ հիմ նախնդրի
լուծման հիմ նական ծանրությունը մինչև
վերջին տարիները արհեստականորեն վե
րագրվել էր 7−9−րդ դասարանների երկ
րաչափության դասընթացին:
Հայաստանի
Հանրապետությունում
մաթեմատիկայի դպրոցական դասագր
քերի ստեղծման գործընթացը 20−րդ դա
րավերջին սկսվեց 6−8−րդ դասարաննե
րի հանրահաշվի դասընթացից: 1998 թ.
ստեղծվեց 6−8−րդ դասարանների հան
րահաշվի նոր ծրագիրը, 1999 թ. ուսուցման
գործընթաց մուտք գործեցին Հ. Ս. Մի
քայել յանի հեղինակած «Հանրահաշիվ

6, 7, 8» դասագրքերը1, 2, 3 2000 թվա
կա
նին` Գ. Գ. Գևոր
գյան, Ա. Ա. Սա
հա
կյան՝
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անա
լիզի տարրեր» դասագրքերը4, որոնցում
արդեն ներդրված հստակ տրամաբանա
կան` ապացուցողական ապարատի շնոր
հիվ «կշեռքի նժարը» երկրաչափության
դասընթացից տեղափոխվեց նաև հան
րահաշվի դասընթաց: Ավագ դպրոցի նոր
դասագրքերով որոշակիորեն բարելավվեց
նաև «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական
անալիզի տարրեր» առարկայի ապացուցո
ղական կառույցը:
Նշենք, որ ոչ ավանդական արտածում
ները, որոնք հանդիպում են որոշ դասագր
քերում, էապես նպաստում են հիմ նական
դպրոցի շրջանավարտների փաստարկ
ման կարողությունների ու ալգորիթմական
մտածողության ձևավորմանը, որն էլ իր
հերթին նպաստում է նրանց ճանաչողա
կան ունակությունների և տրամաբանա
կան մտածողության ձևավորմանը։
 աթեմատիկական
Մ
ապացուցումների
ուսուցման մեթոդիկային նվիրված գրակա
նությունում նշվում է, որ դպրոցական մա
թեմատիկայի ամենակիրառական ապա
ցուցման մեթոդը՝ համադրումը, ունի մեկ
դժվարություն5։ Ինչպես գրում է Վ.Վ. Ռեպյո
վը, «այդ իմաստով մեթոդն ունի առանձնա
հատուկ թերություն։ Ապացուցումը որոնողի
տրամաբանության տակ չկա ճանապարհի
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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ընտրության որևէ չափանիշ. նա չգիտի՝ որ
ճանապարհով պետք է գնա, որպեսզի պնդ
ման պայմանը մոտեցնի եզրակացությունը։
Ապացուցողի տրամաբանության տակ չկա
նաև այն բանի չափանիշը, թե որպես ելա
կետային ինչ պնդումներ ընտրել, ինչպիսի
հետևություններ կատարել դրանցից և այլն։
Այնուամենայնիվ, այն ունի որոշակի նշանա
կություն՝ արժեք հատկապես այն դեպքում,
երբ թեորեմի պայմանը եզրակացությունը
կապող տրամաբանական իրավիճակները
բարդ չեն»1։
Իրականում լրիվի ինդուկցիան միայն
սկսում է և ավարտում ապացուցումը, իսկ
ապացուցման հիմնական ծանրությունը
ընկնում է այն ուղիղ կամ անուղղակի ապա
ցուցման մեթոդների վրա, որոնցով կատար
վում է թեորեմի ապացուցումը յուրաքան
չյուր դեպքում։ Այս պատճառով մեթոդական
գրականությունում սխալմամբ լրիվ ինդուկ
ցիայով կատարված ապացուցումները հա
վում են ու
ղիղ կամ անուղ
ղա
կի
ճախ դաս
ապացուցումների թվին՝ կախված այն բա
նից՝ ուղիղ մեթոդով են ապացուցված ենթա
թեորեմները, թե անուղղակի մեթոդով։
Լրիվ ինդուկցիայով կատարված ապա
ցուցումների ամենադժվար պահերն են՝
ա) ճշմարիտ բաժանարար դատողության
ընտրությունը, բ) օբյեկտների Q բազմության
տրոհումը զույգ առ զույգ չհատվող, ոչ դա
տարկ դասերի և գ) այն բանի հիմնավորու
մը, որ սպառվել են բոլոր դեպքերը։ Բացի
դրանից՝ կարելի է նշել հիմնական դպրոցի
այդ մեթոդի կիրառության ևս մի առանձնա
հատկություն՝ դատողությունների բազմա
փուլությունը։
Գրեթե նույն դժվարություններն են ու
ղեկցում նաև բացառության մեթոդին։ Հենց
այդ դժվարություններն են պատճառը, որ
ավանդաբար այդ մեթոդները դասվում են
մաթեմատիկայի դասընթացի ամենաբարդ
մեթոդների շարքին, իսկ այդ մեթոդներով
կատարված ապացուցումները անմատչելի
են հիմնական դպրոցի շատ սովորողների
համար։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,
որ երկրաչափության և հանրահաշվի դպ
րոցական դասընթացների ապացուցման

առաջատար մեթոդը համադրումն է։ Միա
ժամանակ այն ցանկացած այլ մեթոդով կա
տարված ապացուցումների բաղկացուցիչ
մաս է։ Այսպիսով՝ հակասության մեթոդով
ապացուցման էական մասը արտածման
ստացումն է համադրման մեթոդով։ Իսկ դա
նշանակում է, որ հակասության մեթոդով
իրականացված ապացուցումներում կիրառ
վում են հակասության կառույցը և համադր
ման մեթոդը։
Վերլուծական−համադրման մեթոդի էու
թյունից բխում է, որ այդ մեթոդով իրակա
նացված ապացուցումներում կիրառվում են
պնդման եզրակացության վերլուծությունը և
համադրումը։ Ընդ որում, եթե վերլուծության
ընթացքում ամենուրեք պահպանվում է բա
նաձևերի համարժեքությունը, ապա համադ
րումն ավելորդ է։
Անուղղակի ապացուցման մյուս տեսակի՝
բացառության մեթոդի էությունից բխում է,
որ այդ մեթոդով իրականացված անուղղա
կի ապացուցումները հանգում են բացառու
թյան կառույցի կիրառմանը և հակասության
մեթոդով մնացած այլ ընտրանքների բա
ցառմանը՝ հերքմանը։
Այսպիսով՝ ապացուցման գործընթաց
ներում, բացի համադրման մեթոդից, ապա
ցուցման մնացած մեթոդներից և ոչ մեկը
մաքուր վիճակում, միայնակ չի գործում, այլ
դրանք կիրառվում են որոշակի հավաքածու
ներով՝ միակցություններով։ Ընդ որում՝ յու
րաքանչյուր ապացուցում կարելի է առանձ
նացնել ապացուցման առաջատար մեթոդը
և նշել օժանդակ մեթոդները։ Առաջատար
մեթոդը սկսում է և ավարտում ապացու
ցումը, տանում է ապացուցման ընդհանուր
գիծը՝ մարտավարությունը, իսկ օժանդակ
մեթոդները կատարում են միջանկյալ աշ
խատանք՝ իրենց վրա վերցնելով առանձին
դեպքերի հիմնավորումը կամ հերքումը և
այլն։
Ավանդաբար ապացուցման եղանակը
բնութագրելիս անվանվում է միայն առաջա
տար մեթոդը, օրինակ՝ «ապացուցում հակա
սության մեթոդով» կամ «ապացուցում լրիվ
ինդուկցիայի մեթոդով» և այլն2։
Հենց այս իմաստով էլ կարելի է խոսել ոչ
թե առանձին մեթոդի, այլ մեթոդների միակ

1 Репьев В. В., Общая методика
математики, М.., «Учпедгиз», 1985, 223 с.

2 Այվազյան Է. Ի., Մաթեմատիկայի դասավանդման
մեթոդիկա, ԵՊՀ հրատ., 2016, 201 էջ:
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ցության մասին՝ ավանդաբար շարունակե
լով դրանք անվանել յուրաքանչյուրն ըստ իր
առաջատար մեթոդի։
Միջնակարգ հանրակրթական դպրո
ցի մաթեմատիկայի դասընթացում գործում
են ապացուցման մեթոդների հետևյալ մի
ակցությունները.
•	համադրման մեթոդ,
•	վերլուծական−համադրման մեթոդ=
[վերլուծություն]+[համադրում],
մեթոդ=
•	հակասության
[հակասության կանոն]+[համադրում],
մեթոդ=
•	բացառության
[բացառության կանոն]+[հակասության մե
թոդ],
•	հերքման հակօրինակի մեթոդ=
[կառուցարկում]+[համադրման մեթոդ],
•	կառուցարկման մեթոդ= [օբյեկտի
կառուցարկում]+[համադրման մեթոդ]
լրիվ ինդուկցիայի մեթոդ= [լրիվ ին
•
դուկցիայի կանոն]+[համադրման մեթոդ]
կամ [հակասության մեթոդ],
ինդուկցիայի
•	մաթեմատիկական
մեթոդ= [մաթ. ինդուկցիայի սկզբունք]+[հա
մադրման մեթոդ]:
 երոհիշյալ
Վ
«հավաքածուների»
մեջ
մտնող մեթոդների տարրերը մաթեմա
տիկական պնդումների ապացուցման ըն
թացքում հանդես են գալիս որպես մի ամ
բողջական համակարգի տարրեր։ Դեռ
ավելին՝ կոնկրետ իրավիճակում, այսինքն՝
կոնկրետ թեորեմների ապացուցումներում
կամ խնդիրների լուծումներում սովորողնե
րի կողմից հաճախ չեն ընկալվում, չեն գի
տակցվում առանձին՝ ինչպես առաջատար,
այնպես էլ օժանդակ մեթոդների կիրառու
մը։ Նույնիսկ մեթոդական կիրառությունում
որոշ հեղինակներ, օրինակ՝ բացառության
մեթոդով կատարված ապացուցումները ան
վանում են հակասող ենթադրության մեթոդ։
Այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուր կոնկրետ
ապացուցումում կիրառված մեթոդների ողջ
միակցության ու նրանց տարրերի ընդհա
նուր հավաքածուն ընկալվում է որպես մի
ամբողջություն կազմող գիտելիքների ու ու
նակությունների հավաքածու։
Ասվածից հետևում է, որ ապացուցում
ների մեթոդների ուսուցման պարտադիր
արդյունքների մեջ համադրման մեթոդի
հետ միաս
 ին պետք է քննարկել նաև սովո

րողների կողմից ապացուցման մեթոդների
հետևյալ հիմնական կառույցների յուրացու
մը՝ հակասության, բացառության, լրիվ ին
դուկցիայի և կառուցարկման։ Ընդ որում՝
սովորողները պետք է հասկանան ապա
ցուցման ընթացքում այդ կառույցների և
համադրման մեթոդի համագործակցության
եղանակը։
Մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրում
նշվում է. «Դասընթացը հիմնականում ունի
ինդուկտիվ կառուցվածք, որում հաճախա
կի ընդգրկվում են դեդուկցիայի տարրեր:
Տեսական նյութը շարադրվում է զննական
(ինտուիտիվ) մակարդակով, որում մաթե
մատիկական մոդելներն ու օրենքները ձևա
կերպվում են կանոնների տեսքով1:
 ասընթացն ուսումնասիրելուն զուգըն
Դ
թաց ձևավորվում են սովորողների բնական
թվերով, սովորական ու տասնորդական կո
տորակներով, դրական և բացասական թվե
րով հաշվումներ կատարելու հմտություն
ները, կիրառական և գործնական բնույթի,
և
հետաքրքրաշարժ
տրամաբանական
խնդիրներ լուծելու կարողությունները…»:
Գ
 ործող դասագրքերում կարելի է
առանձնացնել սովորողների տրամաբանա
կան մտածողության զարգացման հետևյալ
միջոցները.
ա. Քանի որ 5−6−րդ դասարանների մա
թեմատիկայի դասընթացը հիմնականում
ունի ինդուկտիվ կառուցվածք, որում մաթե
մատիկական փաստերը ձևակերպվում են
կանոնների տեսքով, ուստի այս դասընթա
ցում գործող հիմնական ապացուցողական
կառույցը փաստի (կանոնի) տակ տանելու
տրամաբանական գործողությունն է:
Օրինակ 1. «Օգտագործելով բաշխական
օրենքը՝ հաշվենք առավել հարմար եղանա
կով. 193.40+193.60»:
Լ
 ուծում: Քա
նի որ a.b+a.c=a.(b+c), իսկ
a=193, b=40, c=60, ապա 193.40+193.60=1
93(40+60)=193.100=19300:
բ. 5−6−րդ դասարանների սովորողնե
րին 7−9−րդ դասարանների հանրահաշվի
և երկրաչափության դեդուկտիվ դասըն
թացներին նախապատրաստելու նպատա
կով հեղինակները փորձում են ցուցադրել
«ապացուցումների» որոշ նմուշներ՝ առանց
1 Մաթեմատիկա, Հանրակրթական հիմնական դպրոցի
առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, Եր., 2007, 84 էջ:
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օգտագործելու «ապացուցում» հասկացու
թյունը: Մաթեմատիկական խստության չա
փանիշներով այդ հիմնավորումները, ինչ
խոսք, որ հիմնականում հեռու են լիարժեք
ապացուցում համարվելուց: Սակայն այդ
հարցը «մաթեմատիկա 4−5» դասընթացում
չի էլ դրվում, որովհետև այն մաթեմատիկայի
հաջորդ աստիճանի՝ հանրահաշվի և երկ
րաչափության դասընթացների խնդիրն է:
Օրինակ՝ ռացիոնալ թվերի (կոտորակների)
հետ կատարվող գործողությունների թվա
բանական օրենքների և հասկացություննե
րի «հիմնավորման» համար հեղինակները
տա
գոր
ծել են n բնա
կան թի
վը n հատ
օգ
1−երի գումարով ներկայացնելու մտահղա
ցումը՝ n=1+1+…+1: Նշենք, որ այդ օրենքնե
րից շատերը հանրահաշվի աքսիոմներ ու
արտածման կանոններ են, և դրանք, իհար
կե, ապացուցելու կարիք չկա, այլ ընդամենը
փորձ է արվում համոզել սովորողներին այդ
պնդումների ճշմարտության մեջ, և այդ հա
մոզման ընթացքը հեղինակների կարծիքով
հանդիսանում է դեդուկցիայի նախաուսու
ցում:
Դիտարկենք հետևյալ խնդիրը: Երբ
1993 թ. շրջանառության մեջ դրվեց հայ
կական դրամը, թղթադրամներից բացի՝
թողարկվեցին մեկդրամանոց, երեքդրա
մանոց, հինգդրամանոց և տասըդրամանոց
մետաղադրամներ: Իսկ հիմա պատասխա
նեք հետևյալ հարցին: Տղայի գրպանում ութ
դրամ ընդհանուր արժողությամբ երկու մե
տաղադրամ կար: Մետաղադրամներից մե
կը հինգդրամանոց չէր: Ի՞նչ մետաղադրամ
ներ էին դրանք»1:
 ուծում: Դիցուք առաջին մետաղադրա
Լ
մը x դրամանոց է, և x≠5, իսկ մյուսը՝ y դրա
մանոց, ուստի ըստ պայմանի՝ x+y=8, որտեղ
x=1 կամ x=3 կամ x=5 կամ x=10:
Եթե x=1, ապա՝ y = 8 – 1 = 7, որը հնարա
վոր չէ: Ուստի x≠1
Եթե x=10, ապա՝ y = 8 – 10 = −2, որը
հնարավոր չէ: Ուստի x≠10
Այսպիսով՝ 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.:
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 ետևաբար՝ x=3 և y = 8 – 3 = 5:
Հ
Պատասխան՝ երեքդրամանոց և հինգդրամանոց:
Այս լուծման մեջ օգտագործվեց բացա
ռության կանոնը, իսկ բուն լուծումը կատար
վեց բացառության մեթոդով: Այս խնդրի
լուծումը պարտադիր մակարդակին չի
պատկանում և ուղղված է 4−րդ դասարանի
առավել ընդունակ երեխաներին: Այնուա
մենայնիվ, նրա լուծման ընթացքում բացա
ռության կանոնը կիրառվում է ինտուիտիվ
մակարդակում, հիմնականում ուսուցչի օգ
նությամբ: Լուծումն ավելի պարզեցնելու հա
մար բավական է նախ բացառել x=1 դ և x=10
դ դեպքերը և կիրառել բացառության կանո
նը հետևյալ տեսքով, քանի որ x+y=8, ապա՝
x=3 կամ x=5, սակայն x≠5, ուստի x=3:
Այսպիսով՝ ՀՀ միջնակարգ դպրոցի մա
թեմատիկայի դասընթացն իր մեջ ներդր
ված հստակ ապացուցողական կառույցով և
համապատասխան մեթոդական սպասարկ
մամբ ուղղված է լուծելու սովորողների` ՀՀ
ապագա քաղաքացիների տրամաբանական
մտածողության ձևավորման խնդիրը: Իսկ
մտածողության զարգացման բաղադրիչնե
րից մեկը, ինչպես նշել ենք, տրամաբանա
կան այն կարողությունների ձևավորումն ու
գա
ցումն է, որոնք կապ
ված են փաս
զար
տարկված դատողություններ կատարելու,
ապացուցելու և հերքելու հետ:
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ
А. ОГАНИСЯН
В статье обсуждаются различные подходы к обучению математике в школе, в частнос
ти математические доказательства. Обоснованно, что основной целью учебной программы
математики является разработка и развитие логического мышления учащихся. Метод до
казательства является ключом к его достижению. В статье также приводятся практические
примеры.

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.
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ՄԱՐԻԱՄ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ−ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԽԱՂԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՄԻՋՈՑ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Անհատականություն ասելով՝ հասկանում
ենք կոնկրետ մարդուն բնորոշ առանձնա
հատկություններն ու յուրահատկություննե
րը, ինչով նա տարբերվում է այլ մարդկան
ցից: Մարդն անհատականություն է դառնում
այն ժամանակ, երբ գիտակցում է սեփա
կան եզակիությունն ու անկրկնելիությունը:
«Անհատականությունը հնարավորություն է
գործելու սեփական ծրագրով և ընդունելու
անձնական որոշումներ: Մարդ արարածը
մա
շերտ էակ է: Նրա մեջ կա ինչ
պես
բազ
կենդանական (օրգանիզմ), այնպես էլ սոցի
ալական (անձնավորություն) և մարդկային
(անհատականություն) սկիզբ»1: Անհատա
կանության ձևավորման խնդիրը բոլոր
ժամանակներում եղել է արդիական. այդ
խնդ
րին ան
դրա
դար
ձել են մի շարք ման
կավարժներ և հոգեբաններ (Վ. Ա. Սուխոմ
կի, Կ. Դ. Ու
շինս
կի, Ն. Ի. Պի
րո
գով,
լինս
Բ. Գ. Անանև, Ա. Մասլոու և այլք): Մանկա
վարժական գրականության մեջ ուսուցման
անհատականությունը դիտարկվել է տար
բեր տեսանկյուններիցª որպես դիդակտի
կական սկզբունք և որպես ուսուցման ու
դաստիարակության մեթոդ: Ավանդական
մանկավարժության մեջ երեխան դիտվում է
որպես հասարակության գոյության միջոց:
Այդ է վկայում դաստիարակության հասա
րակական ուղղվածության սկզբունքը, «ինչը
պահանջում է երեխաներին դաստիարակել
պետական ռազմավարությանը համապա
տասխան և ուղղված է հասարակության
համար պիտանի սերունդ դաստիարակե
լուն: Այսինքն՝ դպրոցը որպես սոցիալական
կառույց կոչված է բավարարել պետական
կրթական պահանջները, ինչը արտահայտ
վում է պետական կրթական չափորոշիչնե
րով»2: Բայց երեխան չպետք է լինի միջոց այս
կամ այն նպատակին հասնելու համար, 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:
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նպատակ, որին հասնելու և իրականություն
դարձնելու համար անհրաժեշտ են բազմա
թիվ միջոցներ: Այնուամենայնիվ, ժամանա
կակից մանկավարժության մեջ գործածվում
են նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, որոնք
միտված են սովորողների աշխարհաճանա
չողության միջոցով նրանց անհատականու
թյան ձևավորմանն ու զարգացմանը:
Այսօր էլ հանրակրթական դպրոցներում
ուսուցիչները ուսուցման և դաստիարակու
թյան գործընթացում սովորողներից պա
հանջում են առանց քննարկման կատարել
իրենց հանձնարարությունները՝ դրանք հա
մարելով ամենաճիշտն ու ամենակարևորը:
Սակայն, եթե ուսուցիչները սովորողների
մեջ ուզում են տեսնել, բացահայտել նրանց
անհատականությունը, ապա ուսուցումը կլի
նի ներդաշնակ ու օգտակար թե՛ աշակերտի,
թե՛ ուսուցչի համար: Գիտակցելով, որ իր
խնդիրը երեխայի ամբողջական զարգաց
ման համար լիարժեք պայմանների ստեղ
ծումն է, լավ ուսուցիչը հարգում է երեխայի
անձը, հաշվի է առնում նրա հոգեֆիզիոլո
գիական առանձնահատկությունները, ճա
նաչում և ընդունում է երեխայի իրավուն
քը՝ լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա:
Երեխային հասկանալը և նրա նկատմամբ
հանդուրժողականությունը, ուսուցչի կողմից
իր սոցիալական դերի պատասխանատվու
թյան գործընթացն է: Այդ նպատակին հաս
նե
լու հա
մար կար
ևոր է հետ
ևել մի քա
նի
սկզբունքների.
ա. որքան հնարավոր է հասկանալ երե
խային, թափանցել նրա ներաշխարհը, օգ
նել երեխաներին իրենք իրենց ճանաչելուն,
բ. ընդունել երեխային այնպիսին, ինչպի
սին նա կա, հավատալ յուրաքանչյուր երե
խայի անհատական կարողություններին,
գ. դրսևորել դրական վերաբերմունք,
առանց որևէ նախապայմանների, լինել ապ
րումակցող,
դ. այլ:
Երեխայի անհատականության ձևավոր
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ման համար կան մի շարք ուղիներ, որոնցից
են դերային խաղերը, բանավեճերը, հա
մագործակցային ուսուցումը, ստեղծագոր
ծական դասերը, նախագծային ուսուցումը,
խաղերը և այլն:
«Արդի ժամանակաշրջանում դպրոցի
կարևորագույն խնդիրներից է դառնում աշա
կերտների ճանաչողական հետաքրքրու
թյունների,
նրանց
ստեղծագործական
մտածողության, ինքնուրույն որոշումներ
կայացնելու կարողությունների ձևավորումն
ու զարգացումը»1: Անհատականության զար
գացումը նպաստում է աշակերտի ինքնա
կազմակերպմանը և ինքնուրույնությանը,
որն էլ սկս
վում է հենց կրտ
սեր դպ
րո
ցա
կանների համար ուսուցչի կողմից համա
պատասխան միջավայրի ստեղծումից: Այդ է
պատճառը, որ տարրական դասարաննե
րում ուսուցման գործընթացը կազմակերպե
լիս պետք է հաճախ ստեղծել խաղային իրա
վիճակներ, որովհետև ցանկացած խաղային
գործընթաց առավել գրավիչ է դարձնում
ուսուցման գործընթացը, կենտրոնացնում
աշակերտների ուշադրությունը, խթանում
մտածողությունը, մեծացնում նրանց անհա
տական որակները: Խաղերը երեխաների
մեջ դաստիարակում են ուշիմություն, աշ
խուժություն, զսպվածություն և այլ անհա
տական դրական հատկանիշներ: Հենց այդ
նպատակով էլ տարրական դասարաննե
րում (հատկապես առաջինում) հարկավոր է
կազմակերպել ավելի շատ դիդակտիկ խա
ղեր: Խաղի միջոցով ճշգրտվում, ընկալվում
և ընդլայնվում են երեխաների պատկերա
ցումները շրջապատի, բնության, հայրենի
քի, ծնողների և ընդհանրապես ճանաչո
ղության մասին: Խաղերը երեխաների մեջ
դաստիարակում են ուշիմություն, աշխուժու
թյուն, զսպվածություն և այլ դրական հատ
կանիշներ: Ինչպես նշել է Հ. Թումանյանը.
«Խաղը մարդու օրինական պահանջն է,
ջու
թյունն է, նրա էու
թյունն է: Կյան
նրա լր
քում ամեն բանի նա խաղով է մոտենում, դա
նրա ձևն է, նրա մեթոդն է: Եվ ամեն բան,
ինչ որ նրան տրվում է խաղով, ուրախությու
նով ընդունում է, հեշտ էլ յուրացնում՝ առանց
ձանձրանալու, առանց հոգնելու»2:
1 М. А. Калугин, Развивающие игры для 1−4 классов,
Ярославль, 2006, 25с.
2 http://www.google am//webhr. sourceid/.

Խաղը երեխայի համակողմանի զար
գացման, ինքնահաստատման, ինքնակա
տարելագործման կարևոր միջոց է, որը
բացահայտում է երեխայի բնավորության
բոլոր կողմերը: Խաղի միջոցով երեխային
կարելի է ոչ միայն կրթել, այլև դաստիարա
կել: Խաղի ընթացքում երեխան դրսևորում է
որոշակի ինքնուրույնություն, ձգտում է ինք
նահաստատման, ձևավորվում են բնավո
րության որոշակի գծեր (հատկապես պասիվ
երեխաների հետաքրքրությունների առա
ջացման առումով): Ինչպես արդեն ասա
ցինք, երեխաների անհատական կարողու
թյունների զարգացման և ակտիվացման
համար խաղը համարվում է ամենամատչելի
և ամենաուսանելի ձևերից մեկը: Այդպիսի
խաղերը երեխաներին տալիս են առավել
մեծ ազատություն, ինքնուրույնություն: Այս
կարգի խաղերից կարելի է առանձնացնել
մանկական երաժշտական բնույթի խաղե
րը. «Գուշակի՛ր մեղեդին», «Արձագանքներ»,
«Որոշի՛ր երաժշտության տեսակը», «Ո՞վ է
երգիչը», «Հարց ու պատասխան» և այլն:
Երաժշտական խաղերից է «Երաժշտական
երկխոսությունը», որը հիմնականում բաղ
ցած է հարց ու պա
տաս
խա
նից, որոնք
կա
փոխանակվում են երաժշտական լեզվով:
Նախօրոք ձևավորված խմբերից պահանջ
վում է նախապատրաստել հակառակորդ
խմբի համար հետաքրքիր ու սրամիտ
երաժշտական հարց, կամ, հակառակ դեպ
քում պատասխան: Երաժշտական խաղերը
ինքնավստահություն են ներշնչում երեխա
ներին, զարգացնում նրանց անհատական
որակները:
Գաղտնիք չէ, որ սկսած վաղ տարիքից՝
սովորողները որոշակի հետաքրքրություն
են ցուցաբերում նաև համակարգչային խա
ղերի և բանաստեղծական իմպրովիզա
ցիաների նկատմամբ: Բանաստեղծական
իմպրովիզացիաները հիմ նականում ան
ցկացվում են նախապես նշված թեմայով:
Այս տիպի խաղի ժամանակ ամեն ինչ կախ
ված է աշակերտի կարողություններից:
Հանձնարարված բառերի, արտահայտու
թյունների ու նախադասությունների միջո
ցով երեխաները հորինում են ոտանավոր
ներ, գրում փոխադրություններ՝ դրսևորելով
իրենց անհատական ստեղծագործական
ներուժը: Ընդհանրապես խաղի ընթաց
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քում երեխաները ազատ են և ինքնուրույն,
ունեն հավասար իրավունքներ և ինք
նադրսևորման լայն հնարավորություններ:
Խաղն ապահովում է հասակակիցների հետ
փոխշփում ներ, հաճելի մթնոլորտ և համա
գործակցելու լավագույն պայմաններ: Դասի
տարբեր փուլերում անցկացվող խաղերի
տեսակներից կարելի է առանձնացնել այն
դիդակտիկ խաղերը, որոնք հիմ նականում
համապատասխանում են դասի թեմային և
կազմակերպվում են առանձին թեմաների
ուսուցումը նախապատրաստելու, անցածը
խորացնելու, ամրապնդելու և ամփոփելու
նպատակով: Երկրորդ դասարանում մայ
րենի լեզվի դասաժամերին իրականացվող
բառակազմական և վերլուծական գործնա
կան աշխատանքները, որոնք կազմակերպ
վում են խաղերի ձևով, նպաստում են սո
վորողների՝ ճանաչողության խորացմանը
և լեզվական աշխատանք կատարելու հմ
տությունների ձևավորմանը: Երեխաներն
աստիճանաբար կարողանում են պարզ բա
ռերից կազմել բարդ և բարդ ածանցավոր,
ինչպես նաև հոդակապով և անհոդակապ
բառեր: Այդ կարողություններն առավել
զարգացնելու նպատակահարմար միջոց
են հաճախակի կազմակերպվող բառավեր
լուծական բնույթի մի շարք խաղերը, որոնց
ժամանակ աշակերտներն առիթ են ունե
նում ընտրելու արմատը կամ ածանցը:
Լեզվական խաղերը լրացնում են լեզ
վական վարժությունների համակարգը:
Որպես խաղային միջոց՝ դրանք ունեն սրա
միտ ու զվարճալի բնույթ և հնարավորու
թյուն են ընձեռում գրավելու երեխաների
ուշադրությունը, երկար ժամանակ նրանց
օգտակար ու արդյունավետ աշխատանքով
զբաղեցնել: Լեզվական խաղերը նպաս
տում են լեզվական գիտելիքների ձեռք
բերման դժվարությունների հաղթահարմա
նը: Լեզվական դիդակտիկ խաղի օրինակ:
Խաղը անվանում ենք «Խուլ ու համր բեռ
նակիրներ»: Այս խաղի նպատակն է սովո
րողների մեջ ձևավորել պարզ ընդարձակ
նախադասությունները համառոտագրելու
ունակություն, զարգացնել նրանց երևա
կայությունը: Անհրաժեշտ նյութերը՝ թղթից
պատրաստված նավակ և պարկեր, որոնց
վրա հնարավոր լինի գրել բառեր՝ գրված
առանձին քարտերի վրա: Նավակը պետք է
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նկա
րել և կտ
րել այն
պես, որ այն «
լո
ղա»
ջրում: Նախապես աշակերտներին պետք է
բացատրել խուլ, համր, բեռնակիր բառե
րի իմաստները: Այնուհետև գրատախտա
կին փակցվում է «ջրում լողացող» նավակը:
Խուլ ու համր բեռնակիրները մի վայրից
մյուսը տեղափոխում են ոչ միայն պարկե
րով բեռներ, այլև այդ պարկերի վրա ամ
րացված բառերով որոշակի նախադասու
թյուններ: Այսպիսով՝ կապ է ապահովվում
այդ երկու վայրերի բնակիչների միջև:
Ճանապարհին փոթորիկ է բարձրանում, և
հնարավոր է, որ նավակը խորտակվի, ուս
տի պետք է բեռը թեթևացնել: Բեռնակիրնե
րը պետք է հերթով ջուրը նետեն պարկերը:
Հարկավոր է ձգտել նավակում թողնել այն
պարկերը, որոնց վրա ամրացված բառերն
արտահայտում են սկզբնական նախադա
սության գլխավոր, հիմ նական միտքը: Օրի
նա
կիր
նե
րը պետք է տեղ հասց
նակ՝ բեռ
նեն «Երեխաները խաղում և ընթացքում
ծափահարում էին իրենց ընկերներին»:
Վերջում նավակում մնում են այն պարկե
րը, որոնց վրա ամրացված են «խաղում» և
«ծափահարում» բառերը, քանի որ այդ բա
ռերով կարելի է արտահայտել նախադասու
թյան գլխավոր միտքը: Վերջում աշակերտ
ների ուշադրությունը հրավիրվում է այն
հանգամանքի վրա, որ նախադասության
հիմ նական միտքն արտահայտող բառերը
ենթակա և ստորոգյալ են, և միայն դրան
ցով կազմված նախադասությունն է կոչվում
պարզ համառոտ նախադասություն:
Կրտսեր դպրոցականների մասնակցու
թյունը դիդակտիկ խաղերին նպաստում է
նրանց ինքնադրսևորմանը և ինքնահաս
տատմանը: Դրանք ձևավորում են հաջո
ղության, հաղթանակի հասնելու կայուն
ձգտում՝ հետևաբար նաև կամային, անհա
տական որակներ: 2−րդ և 3−րդ դասարան
ներում նպատակահարմար է, որ աշակեր
տը մաթեմատիկական խաղերի միջոցով
և տրամաբանական խնդիրների համար
ունենա առանձին տետր, որպեսզի կարո
ղանա ինքնուրույն գրառել ինչպես դասա
րանում, այնպես էլ տանը կատարած մա
թեմատիկական խաղերի նկարագրությունը
և լուծում ները: Ելնելով ուսում նական նյու
թի բովանդակությունից՝ անցկացնում եմ
տարբեր խաղեր ինչպես մաթեմատիկայից,
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այնպես էլ մյուս առարկաներից: Օրինակ՝
«Անցնենք դարպասը» խաղը, որի կատար
դիրն է ամ
րապն
դել թվե
րի կազ
ման խն
մության վերաբերյալ ունեցած աշակերտի
գիտելիքները: Խաղի ժամանակ նախօրոք
պատրաստվում է դարպաս և երեխաների
թվին համապատասխան հաշվեքարտեր:
Յուրաքանչյուր երեխա ստանում է մեկա
կան քարտ: Դարպասի վրա ուսուցիչը ամ
րացնում է որևէ քարտ, օրինակ՝ 10-ի: Երբ
խաղն սկսվում է, երեխաները փնտրում են
գտնել իրենց զույգերը (պետք է քարտերի
վրայի թվերի գումարը կազմի 10), որպես
զի անցնեն դարպասով: «Դասավանդման
և դաստիարակության ժամանակ է, որ
առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ, և
տարրական դասարանների ուսուցիչն է,
որ ուսուցման մեթոդաբանության, մանկա
վարժական վարպետության և ճկունության
շնորհիվ կամաց−կամաց փոխում է երե
խայի հետ աշխատելու բնույթը՝ ավելի շատ
ուշադրություն դարձնելով նրա՝ և՛ անձնային
և՛ իմացական հնարավորությունների զար
գացմանը1: Մինչդեռ նպատակային ուսու
ցում կազմակերպելու նպատակով տար
րական դասարանների ուսուցիչը պետք է
հետամուտ լինի սովորողների իմացական
գործընթացների կազմակերպմանը, նրանց
բացահայտմանը,
հետաքրքրությունների
կարողությունների
համագործակցային
զարգացմանը, հաղորդակցական ունակու
թյունների, անհատականության, տրամա
բանական մտածողության, վերլուծական
կարողությունների ձևավորմանը և այլն:
«Ուսուցչի խնդիրն է՝ իր ունեցած մեթոդա
կան զինանոցից ընտրել համապատաս
խան մեթոդը՝ ելնելով իրականացվող գոր
ծընթացի նպատակներից: Խաղը երեխայի
համակողմանի զարգացման, ինքնահաս
տատման, ինքնակատարելագործման կար
ևոր միջոց է, որը բացահայտում է երեխայի
բնավորության բոլոր կողմերը»2:
Ընդհանրապես խաղն օգնում է ուսուց

ման գործընթացում բազմաթիվ նպատակ
ների իրականացմանը: Լուծվում են ինչպես
կրթական, այնպես էլ դաստիարակչական
բնույթի, կարգապահության, հաղորդակց
ման, միմյանց լսելու կարողության և հա
մագործակցության զարգացման հետ կապ
ված բազմաթիվ խնդիրներ: Ամփոփելով
վերը նշվածը՝ կարելի է ասել, որ դիդակտիկ
խաղերի միջոցով հնարավոր է ձևավորել և
զարգացնել աշակերտների ստեղծագործա
կան կարողությունները, մասնավորապես
հաշվողական և լեզվական հմտություննե
րը: Խաղերն օգնում են ուսուցչին առավել
մատչելի տարբերակով ներկայացնելու դա
սի թեմատիկան՝ ինքնուրույն կարգավորե
լու սովորողների անձնական կարողություն
ները: Եթե ցանկանում ենք երեխաների մեջ
ձևավորել անհատականություն, եթե ուզում
ենք, որ երեխան մեծանա ինքնուրույն և ու
նենա իր պատկերացում ները շրջապատող
իրականության մասին, ապա ուսուցիչը
պարտավոր է օգնել երեխային, որ նա կա
րողանա օբյեկտիվ գնահատել իր անձնա
կան հնարավորությունները, կառավարի
սեփական զգացմունքները, ճիշտ կողմ նո
րոշվի տարբեր՝ երբեմն հակասական իրա
վիճակներում, գիտակցի, որ ինքն ազատ է
որոշում ներ կայացնելու մեջ և արտահայտի
իր սեփական դիրքորոշումը տարբեր հար
ցերի շուրջ:
Այսպիսով՝ խաղերը՝ որպես երեխաների
անհատականության ձևավորման միջոց,
կարևոր նշանակություն ունեն ակտիվաց
նել կրտսեր դպրոցականների ճանաչողա
կան և իմացական հետաքրքրությունը և
յուրաքանչյուր դաս դարձնել առավել հե
քիր և ցան
կա
լի, ինչ
պես նաև զար
տաքր
գացնել յուրաքանչյուր երեխայի ուսում նա
ռության դրդապատճառները, ակտիվացնել
նրանց անհատական մոտեցումը ուսուցման
պրոցեսին:

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.

225

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б., Основы педогогики индивидуальности: Учеб. пособие. Калининг
рад, 2000, 572 с.
ՀՀ հանրակրթության մասին օրենք, 2009, 5−րդ հոդված, 1−ին կետ:
 ие игры для 1−4 классов, Ярославль, 2006, 82 с.
Калугин М. А., Развивающ
http://www.google am//webhr. sourceid/.
Թորոսյան Կ., Խաչատրյան Հ., Սարգսյան Ս., Սարգսյան Ռ., Տարրական դասարանների ուսու
ցիչների վերապատրաստումների պլան և նյութեր, Եր., 2007, 149 էջ:
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приложением (Сост. Е. С. Галажина), М., Планета, 2011, 272 с.

2.
3.
4.
5.
6.

ИГРА-КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАСС АХ
М. САРИБЕК ЯН−АКОПЯН
В статье представлено понятие „личность”, его смисл и содержание в педогогической
литературе. Посредтством различных игровых примеров подчеркивается необходимость
самоусовершенствования и самоутверждения учеников, оценивается важность развития их
индивидуального творческого потенциал а. Разьясняется учебно-позновавательное значение
игры с целью формирования индивидуальных умений и развитие навиков сотрудничества
у младшеклассников.

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 self-affirmation and
self-improvement. 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 ԼԻԱՆԱ ՅՈՒՐԻԿԻ

«MATHEMATICA 7.0» ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ավագ և հիմնական դպրոցում մաթեմա
տիկայի ուսուցման որակի բարձրացման
գործընթացի վրա ազդող առավելապես
կարևորագույն գործոն է հանդիսանում նոր
տեղեկատվական−հաղորդակցական տեխ
նոլոգիաների ակտիվ ներդրումը, որն էլ են
թադրում է համակարգչային հանրահաշվի
լայն կիրառություն:
Համակարգչային հանրահաշիվը ժամա
նակակից մաթեմատիկայի ամենաարագ
գա
ցող ճյու
ղե
րից մեկն է, որն իր մեջ
զար
ներառում է ինչպես հանրահաշիվը, այլև
թվային մեթոդները, դրա միջոցով մշակվում
են նորանոր ալգորիթմներ, ծրագրային հա
մակարգեր, որոնք հետագայում կիրառվում
են տարբեր գիտական հետազոտություննե
րում, կիրառական ծրագրերում:
Համակարգչային հանրահաշվի համա
կարգերը պայմանականորեն բաժանվում են
ընդհանուր նշանակության այնպիսի համա
կարգերի, ինչպիսիք են AXIOM, MACSYMA,
Maple, Mathematica, REDUCE և մաս
նա
գի
տական՝ CALEY, GAP: Առավել համապիտա
նի համակարգ կարելի է դիտարկել Mathe
matica−ն:
Mathematica համակարգը ցանկալի է
կիրառել հանրահաշվի առաջին դասերին
զուգահեռ: Սակայն հաճախ առաջ է գալիս
այն մտահոգությունը, որ նմանատիպ հա
մակարգերի ներդրումը վտանգում է մաթե
մատիկական հիմնարար կրթության նա
խահիմքերը, քանզի այդ համակարգերով
առա
վել հեշտ ու արագ են ստաց
վում ար
դյունքները, որոնք դուրսբերման կարիք չեն
զգում: Սակայն մաթեմատիկայի ուսուցման
ճիշտ և նպատակային մեթոդիկա կիրառե
լիս նմանատիպ համակարգերը օգնում են
առավելագույնս արդյունքի հասնելուն: Ու
սուցման բովանդակության և մեթոդիկայի
կառուցման հանդեպ կշռադատված մո
տե
ցու
մը թույլ է տա
լիս ավե
լի խոր ու
սում
նասիրել հանրահաշիվը՝ տալով դրան հե

տազոտական բնույթ: Միևնույն ժամանակ
ուշադրության բևեռումը հաշվողական գոր
ծընթացի վրա թույլ է տալիս գործընթացին
տալ առավել կիրառական բնույթ, ինչը հատ
կապես կարևոր է ուսուցման սկզբում: Բացի
այդ, եթե համակարգչային համակարգերի
ներմուծումը սկսենք ցածր դասարաններից,
ապա աշակերտներն արագ գնահատում են
նման համակարգերի հետ աշխատանքի
առավելությունները և ակտիվորեն կիրա
տա
գա ու
սում
նա
ռում են դրանք իրենց հե
կան գործընթացներում և հետազոտություն
ներում [1]:
Համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ
մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկանե
րի մշակումը հեռանկարային է նաև այն
պատճաով, որ վերջիններս ներդաշնակո
րեն համադրվում են համացանցի հետ՝ բա
ցահայտելով ինտերակտիվ ուսուցողական
նյութերի հեռավար մուտքի հնարավորու
թյունները: www.demonstrations.wolfram.com
կայքում կարելի է գտնել մեծ և մշտապես
թարմացվող ինտերակտիվ ռեսուրսների
հավաքածու բոլոր առարկայական ոլորտ
նե
րից, որոնք ստեղծ
ված են Mathematica
համակարգում: Փաստաթղթերի նոր (CDF)
ձևաչափը թույլ է տալիս կիրառել ռեսուրս
ներն առանց համակարգի տեղադրման,
օրինակ՝ դասանյութերի բացատրման ժա
մա
նակ, ին
չը թույլ է տա
լիս էա
պես բարձ
րացնել մաթեմատիկայի դասավանդման
արդյունավետությունը [2, 3]:
Այժմ ներկայացնենք «Mathematica 7.0»
ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ մաթե
մատիկայի ուսուցման կոնկրետ օրինակ՝
բացահայտելով համակարգչային մաթեմա
տիկայի ուսուցման մեթոդիկայի արդյունա
վետությունը: Դպրոցական դասընթացում
ներդրված է մատրիցների գաղափարը:
Mathematica համակարգում մատրիցները
կարելի է ստեղծել մի քանի եղանակներով:
Նախ և առաջ մատ
րից կա
րե
լի է ստեղ
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ծել ցուցակների ցուցակի տեսքով, օրինակ՝
: Կարելի է նաև
ֆունկցիայից, որը
օգտվել
վերադարձնում է k х n տարրերով և m [i, j]
չափերով մատրիցը: MatrixForm ֆունկցիան
թույլ է տալիս տեսնել մատրիցան սովորա
կան աղյուսակային տեսքով: Այս ֆունկցիան
նի մեծ թվով գոր
ծիք
ներ, որոնք թույլ են
ու
տալիս դասավորել մատրիցը էկրանի վրա
տարբեր տեսքերով:
Բացի այդ՝ կարելի է ներմուծել մատրիցը
համակարգիչ՝ օգտվելով Classroom Assistant
մենյուի մեջ մատրիցի շաբլոնից և գլխավոր
մենյուից՝ Insert−>Table/Matrix−>New...
Mathematica համակարգում մատրիցնե
րի հանման և գումարման օպերացիաները
իրականացվում են սովորական տեսքով +
և − սիմվոլների օգնությամբ: Մատրիցնե
րի բազմապատկումն իրականացվում է Dot
[a, b] ֆունկցիայի օգնությամբ, ինչպես նաև
a, b տեսքով կետերի օգնությամբ: * նշանի
կիրառումը. նշանի փոխարեն (սովորական
կետ) հանգեցնում է մատրիցների բաղադրի
չային (սխալ) բազմապատկման: Եթե փոր
ձենք բազմապատկել մատրիցները, որոնց
համար այս օպերացիան որոշված չէ, ապա
Mathematica−ն հաղորդագրություն է տալիս
սխալի մասին: Մատրիցի չափայնությունը
կարել է իմանալ Dimensions ֆունկցիայի օգ
նությամբ:
Տվ յալ մատրից ներմուծված մեկ այլ մատ
րից գտնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել
Transpose[m] ֆունկցիան: Մատրիցի որոշիչի
հաշվմման համար գոյություն ունի ներկա
ռուցված Det[m] ֆունկցիան: Եթե անհրա
ժեշտ է հաշվարկել որոշիչն ինչ−որ տրված
եղանակով, օրինակ՝ եռանկյունական ձևի
բերելով, ապա դա նույնպես իրականանա
լի է: Կիրառելով ներկառուցված ֆունկցիա
ները՝ դասախոսը կարող է գրել նոր ֆունկ
ցիա, որը տարրական վերափոխումներ է
կատարում որոշիչի տողերի (սյուների) հետ,
չը թույլ կտա յու
րաց
նել դրա հաշ
վարկ
ին
ման ալգորիթմը՝ չշեղվելով թվաբանական
հաշվարկի պատճառով: AddRow[A_, n_,
m_, k_]:=Module[{B=A}, B[[n]]+=kB[[m]]; В]
ֆունկցիան մատրիցի n համարով տողին
կարող է ավելացնել m համարով A տողը՝
բազմապատկած k թվով: Համանման ձևով
կարելի է հանձնարարել օգտատիրական
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Նկար 1.

AddColumn ֆունկցիան, որն իրականաց
նում է նշված վերափոխումները մատրիցի
սյուների հետ: Այստեղ կիրառվող Module
ֆունկցիան օժանդակ փոփոխականների լո
կալիզացման ծրագրային միջոց է: B մատ
րիցի տողերի առանձնացման համար կի
վում է Part ֆունկ
ցի
այի կր
ճատ [[...]]
րառ
գրառումը: Որոշիչի հաշվարկման համար
հաճախ օգտակար է լինում նաև այնպի
ցի
ա, որը տե
ղե
րով փո
խում է
սի մի ֆունկ
մատրիցի տողերը կամ սյուները: Change[X_,
n, m_]:= Module[{Z=X, I, S}, {l=Z[[n]], S=Re
placePart[ReplacePart[Z, Z[[m]], n]> li m]}>
5] ներկառուցված ֆունկցիան ծառայում է
ցուցակի տարրերի փոխարինման համար:
Եռանկյունական ձևի որոշիչը բերելու վերը
նկարագրված ֆունկցիաների աշխատանքը
կարելի է տեսնել նկար 1−ում:
Այն դեպքում, երբ որոշիչը հավասար չէ
0, հակադարձ մատրիցը գտնել կօգնի ln
verse[m] ֆունկցիան: Գտնել հակադարձ
մատրիցը, օրինակ՝ տարրական վերա
փոխումների մեթոդով, կարելի է կիրառել
RowReduce[m] ներկառուցված ֆունկցիան,
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որը կառուցում է մատրիցի պարզեցված
ձևը՝ ստացված տողերի գծային կոմբինաց
մամբ: Join ֆունկցիայի օգնությամբ տրված
m մատրիցին ավելացնում ենք համապա
տասխան չափայանության IndentityMatrix
եզակի մատրիցը՝ m1=Join[m, lndentityMa
trix[Dimensions@m], 2]) // MatrixForm: Այնու
հետև m1 մատրիցի նկատմամբ կիրառում
ցի
ան, ձա
խից ստա
ենք RowReduce ֆունկ
նում ենք եզակի մատրից, աջից՝ փնտրվող
հակադարձ մատրիցը (նկար 2):

վերադարձնում է ցուցակի երկարությու
նը): Այժմ * նշանի կիրառմամբ բաղադրիչ
առ բաղադրիչ բազմապատկենք մինոր
ներից կազմված մատրիցը S մատրիցով:
Վերջապես, միացված մատրից ստանալու
համար ստացված մատրիցը Transpose−ի
օգնությամբ տեղափոխում ենք (նկար 3):

Նկար 2.

Նկար 3.

Կառուցենք հակադարձ մատրիցը m
մատրիցին միացված մատրիցի օգնությամբ:
Կիրառենք ներկառուցված Minors[m, к],
ֆունկցիան, որը վերադարձնում է k կարգի
բոլոր մինորների ցուցակը: Ուշադրություն
դարձնենք, որ My մինորները ստացված ցու
ցակում բաշխվում են հետևյալ կերպ. առա
ջին ներքին ցուցակը պարունակում է մինոր
ներ, որոնք ստացվում են մատրիցի վերջին
տողը ջնջելու արդյունքում, իսկ այս ցուցա
կի տարրերը ստացվում են վերջինից մինչև
առաջին տողերի ջնջման արդյունքում՝ սկ
սած վերջինից և այլն: Միացված մատրիցի
կառուցման համար մեզ անհրաժեշտ է դա
սավորել մինորներն այլ կարգով՝ Map[Re
verse, Minors@m, {1,0}]: Հանրահաշվական
լրացումներից մատրիցի ստացման համար
անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր մինորից առաջ
գրել նաև (−1)i+j նշանը: Դա կարելի է անել նոր
S մատրիցի օգնությամբ, որը կառուցված է −
1:S = Array[(−l)#1+#2&, {Length@m, Length@m}]
աստիճաններից (այստեղ # սիմվոլը նշանա
կում է տեղ փաստարկի համար, & սիմվոլը
նշում է ֆունկցիայի որոշման վերջը, Length`

Գծային հանրահաշվական հավասա
րումների համակարգերի (ԳՀՀՀ) լուծման
համար այն դեպքում, երբ հավասարումնե
րի թիվը հավասար է անհայտների թվին, և
մատրիցի որոշիչը տարբեր է 0−ից, կարելի է
կիրառել Կրամերի մեթոդը՝ Mathematica−ին
վստահելով համակարգի լուծումը՝ ըստ
բանաձևի: Գծային հավասարումնե
րի համակարգերը կարելի է լուծել մատ
րիկ տեսքով Dot և Inverse ֆունկցիաների
կիրառմամբ կամ հատուկ LinearSolve[a,
b] ֆունկցիայի կիրառմամբ: Գաուսի մե
թոդով հավասարումներ լուծել կարելի է
RowReduce[m] ֆունկցիայի օգնությամբ:
Կազմելով պարզագույն ծրագրեր՝ կարելի է
իրականացնել ԳՀՀՀ հետազոտություններ:
Մատրիցի ռանգի հաշվարկման հա
մար կիրառում ենք MatrixRank ֆունկցիան:
ցի
ան կա
տա
րում է
lf[condition, t, f] ֆունկ
պայմանական օպերատորի դերը և վերա
նում է t−ն, եթե condition հաշվմ
ման
դարձ
ար
դյունք լի
նի True և f, եթե ար
դյուն
քը
False է: Եթե համակարգի հիմնական և ընդ
լայնված մատրիցների ռանգերը համընկ
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նում են, ապա հավասարումների համա
կարգը համատեղ է, հակառակ դեպքում՝
անհամատեղ: Print[expr] ֆունկցիայի միջո
ցով էկրան է դուրս բերվում համապատաս
խան արդյունքը:
վո
ղի ֆունկ
ցի
Add Row և Change օգտ
նե
րը, որոնք կի
րառ
վում են գծային հա
ա
վասարումների կամայական համակարգի
ընդլայնված մատրիցի նկատմամբ, թույլ են
տալիս փուլ առ փուլ մատրիցը բերել աստի
ճանային տեսքի և դրանով իսկ ցուցադրել
Գաուսի մեթոդի էությունը (նկար 4):
Mathematica համակարգի կիրառման վե
րը նկարագրված օրինակները կարելի է կի
րառել «Քառակուսային մատրիցների որո
շիչներ», «Հակադարձ մատրից», «ԳՀՀՀ−ի
հեռազոտությունն ու լուծումը» թեմաներով
դասախոսությունների և լաբորատոր աշխա
տանքների անցկացման ժամանակ:

Նկար 4.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MATHEMATICA 7.0 В ПРОЦЕССЕ ОБУ
ЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Л. МКРТЧЯН
В статье описываются возможности использования системы компьютерной алгебры
Mathematica при изучении курса линейной алгебры. Отмечаются преимущества примене
ния системы Mathematica в обучении по сравнению с традиционным подходом. Приводятся
примеры использования системы Mathematica 7.0 при изучении некоторых тем курса ли
 еских урав
нейной алгебры: определители, обратная матрица, системы линейных алгебраич
нений.

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.
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Մարդու առողջությունը մշտապես եղել է
մարդկության կարևորագույն հիմնախնդիր:
Այսօր առողջությունը և առողջագիտությու
նը վա
ղուց դա
դա
րել են լի
նել զուտ կեն
սաբանական հասկացություն, դրանք վե
րածվել են հասարակական, մշակութային,
կրթական և անձնական արժեքների, հաջո
ղակ, մրցունակ, երջանիկ լինելու հիմնական
երաշխիքի:
Գոյություն ունեն «վալեոլոգիա»՝ «առող
ջագիտություն», հասկացության մի շարք
սահմանումներ: Սակայն ամենաարդիակա
նը, մեր կարծիքով, «առողջակերտում»−ն է:
«Մանկավարժական առողջագիտություն»
−ը հիմնված է հումանիստական մանկա
վարժության սկզբունքների վրա, որոնց մեջ
գլխավորը երեխայի բարձրարժեքության և
մանկության բացառիկության սկզբունքից
հետո անձնային զարգացման առաջնայ
նության և սուբյեկտայնության սկզբունքն է:
Սրա հիմ
քում ըն
կած է այն մո
տե
ցու
մը, որ
երեխան ինքն է իրեն զարգացնողն ու ձևա
վորողը: Ուստի մանկավարժական առող
ջագիտությունը իրավացիորեն գտնում է, որ
երեխան ինքն է իր առողջությունը կերտում,
իսկ ծնողը, ուուցիչը նրան կողքից օգնում,
հեշտացնում են այդ գործընթացը, այսինքն՝
հանդես են գալիս ֆասիլիտատորի կամ հա
մաձևավորողի դերում՝ համակերպվելով այն
մտքի հետ, որ երեխայի զարգացման գոր
ծընթացում պետք է իրենք «իշխանությունը
կիսեն» երեխայի հետ1:
Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպության տվյալներով այսօր
մարդկանց կեսից ավելիի համար առողջու
թյունը առաջնային արժեք չէ, հետևաբար
առողջ ապրելակերպը նույնպես: Մարդկանց
80%−ից ավելին, անգամ գիտակցելով իրենց
1 Թոփուզյան Ա. Օ., Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Պողոսյան Լ.
Մ., Ալեքսանյան Լ. Ֆ., Ալեքսանյան Ա. Ֆ., Կիրակոսյան
Ա. Ա., Մանուկյան Մ. Ռ., Մանկավարժական առողջագի
տությունը տարրական դպրոցում. ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար: ԳԱԱ,
Եր., 2017 թ.:

առողջության արժեքը, իրականում հեռու են
առողջ ապրելակերպից:
Մեր կարծիքով, ամեն ինչ անհրաժեշտ է
սկսել ապագա հայրերի և մայրերի դաստի
արակությունից: Անհրաժեշտ է ավագ դպրո
ցում, մասնագիտական կրթության ոլորտում,
ապագա ուսուցիչների պատրաստման, ու
սուցիչների վերապատրաստման, ծնողա
կան կրթության կազմակերպման գործըն
թացներում հատուկ դասընթացներ մտցնել՝
նվիրված առողջ ապրելակերպին: Մյուս
կողմից՝ անհրաժեշտ է երեխաներին առողջ
ապրելակերպի սկզբունքներով դաստիա
րակել դեռևս վաղ տարիքում:
Երեխայի առողջ ապրելակերպի ձևավոր
ման նպատակով կիրառելի են մի շարք ման
կավարժական տեխնոլոգիաներ, որոնց մեջ
իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Օ. Ս. Գազ
մանի աջակցման տեխնոլոգիան:
«Մանկավարժական աջակցում» տեր
մինի տակ Օ. Ս. Գազմանը հասկանում էր
երեխայի հետ միասին համագործակցային
և գործընկերային փոխվստահության մթնո
լորտում նրա հետաքրքրությունների, նպա
տակների, հնարավորությունների, դժվարու
թյունների բացահայտում և հաղթահարման
այնպիսի ուղիների որոշում, որոնք կօգնեն
նրան պահպանելու մարդկային արժա
նապատվությունը և ինքնուրույն հասնելու
ցանկալի արդյունքների ուսուցման, ինքնա
դաստիարակության, շփման, առողջ ապրե
լակերպի ձևավորման մեջ2:
Օ. Գազմանի մանկավարժական աջակց
ման տեխնոլոգիան ուղղված է երեխայի
ինքնազարգացման, ինքնագործունեության,
ինքնորոշման, ինքնաիրացման գործըն
թացներին, որոնք, բնականաբար, նպաս
տում են նրա զարգացմանը: Ըստ նրա՝ այս
բոլոր գործընթացները վերաբերում են նրա
առողջության, ուսման, հաղորդակցման,
ստեղծագործելու, ազատ ժամանացի 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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ներին և մանկավարժական աջակցման կա
րիք ունեն:
Առաջին դասարան հաճախող երեխանե
րից շատերը առողջական մի շարք խնդիրներ
ունեն: Չէ՞ որ «դպրոցական գործոնը» ամե
նանշանակալիցն է, որն ազդում է երեխայի
առողջության վրա: 6 տարեկան երեխաները
դեռ հոգեբանորեն պատրաստ չեն դպրոցա
կան կարգուկանոնին, իրենց հասակակից
ների հետ լիարժեք հարաբերություններին:
Ծանր պայուսակներ, սխալ կեցվածք, վատ
լուսավորություն, նախաճաշելու և ճաշելու
կարճ ընդմիջումներ, սակավաշարժ կենսա
կերպ, հիգիենայի կանոնների խախտում` այս
ամենն անդրադառնում է երեխայի դեռ չամ
րապնդված առողջության վրա: Ուստի մեր
խնդիրն է պահպանել և ամրապնդել երեխայի
առողջությունը դպրոցում և այն շարունակել
հետագայում, երբ մեծանում է և՛ հոգեբանա
կան, և՛ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը
մանկական օրգանիզմի վրա: Սկսած դպրո
ցից՝ առողջ ապրելակերպը երեխայի համար
պետք է դառնա վարքագիծ, սովորույթ: Երե
խայի առողջ ապրելակերպի նախապատ
րաստումը առողջապահպան տեխնոլոգիա
ների հիման վրա դասվարի գործունեության
կարևորագույն խնդիրներից մեկն է: Այս
տեխնոլոգիաների հիմնական նպատակը սո
վորողների առողջության պահպանումն ու
ամրապնդումն է: Այստեղից էլ առաջ են գա
լիս հետևյալ հիմնական խնդիրները, որոնք
պետք է դրվեն դասվարի աշխատանքում.
դպրոցականի առողջության պահ
*
պանումը դպրոցում սովորելու ժամանակա
հատվածում,
հիվանդացող երեխաների քանակի
*
նվազեցում,
աշխատունակության պահպանում
*
դասերին,
առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ
*
սովորողների գիտելիքների, հմտությունների,
կարողությունների ձևավորում,
սպորտային−առողջապահական աշ
*
խատանքի համակարգի ձևավորում:
Աշխատելով առողջապահպան միջավայր
ստեղծելու խնդրի շուրջ` անհրաժեշտ է բարձ
րացնել երեխաների շարժողական ակտիվու
թյունը: Այդ նպատակով կարևորել հետևյալ
միջոցա
սպորտային−առողջապահական
ռումները.
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*
առավոտյան
նախավարժանք:
Յուրաքանչյուր ուսումնական շաբաթ պա
րապմունքներից առաջ կատարել առավո
տյան մարմնամարզություն: Այն անցկացնել
երաժշտության ներքո, ինչը կնպաստի տրա
մադրության բարձրացմանը, վարժությունը
հաճույքով կատարելուն:
Խաղային ընդմիջումներ: Դպրո
*
ցականների հոգնածությունը դրսևորվում է
շարժական ակտիվության մեջ: Շարժական
խաղերն անցկացնել միջանցքում` դասա
սենյակների առջև: Նմանատիպ խաղերում
մեծ դերակատարում ունի դրանց հուզական
երանգավորումը: Երեխաները հանգստա
նում են ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև դրական
լիցքեր են ստանում:
Առողջության օրեր: Կազմակերպել
*
ամիսը մեկ անգամ: Երեխաները սովորում
են բանաստեղծություններ, մասնակցում
վիկտորինաների, ծանոթանում կամ իրենք
են վերամշակում առողջ ապրելակերպի կա
նոնները: Արդյունքում երեխաների մեջ ձևա
վորվում է կանոնները պահպանելու դրա
կան մոտիվացիա:
Խաղ−քննարկում
«Առողջության
*
պահպանումը» թեմայով: Նախագծի շուրջ
աշխատանքները կազմակերպել հետևյալ
կերպ. նախ բացահայտել առողջության հետ
կապված այն խնդիրները, որոնք առաջա
նում են երեխաների մեջ, այնուհետև ամ
սագրերից, ժողովածուներից, մանկական
թերթերից հավաքել ասացվածքներ առող
ջության մասին: Դրանից հետո յուրաքան
չյուրը կընտրի իր թեմային համապատաս
խան ասացվածք: Հավաքած տեղեկույթը
գրանցել աշխատանքային թերթիկում, որը
կկազմի ուսուցիչը սովորողի անհատական
աշխատանքի համար: Մեկ տարվա ըն
թացքում երեխաները կաշխատեն խնդրի
շուրջ, կպատրաստեն թղթապանակներ,
կձևավորեն թեմային համապատասխան
ցուցատախտակներ: Նպատակահարմար է
դասերն անցկացնել համակարգչային դա
սասենյակներում, ինչն էլ հետաքրքրություն
կարթնացնի այդ դասերի նկատմամբ: Նա
խագծի ավարտին կպատրաստվեն շնոր
հանդեսի:
 արրական դպրոցում դասաժամերին
Տ
կիրառել ֆիզդադարներ, երբ շարժական
վարժությունները ուղեկցվում են քառյակ
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ների խմբային արտասանությամբ: Ֆիզ
դադարները պետք է անցկացնել դասի
տարբեր փուլերում` օրգանիզմը մարզելու,
շնչառությունը կանոնակարգելու, տեսողու
թյունը շտկելու, կեցվածքի համար1:
Բացի խաղային առողջապահական
դադարներից, որոնք կիրառվում են ամեն
դասի ժամանակ, պարբերաբար պետք է
անցկացնել խաղային դասեր. չէ՞ որ խաղը
գործունեության ամենաարդյունավետ ձև է
աշակերտ−ուսուցիչ հարաբերություններում:
Խաղի ընթացքում երեխաները տարբեր
հարաբերությունների մեջ են մտնում. հա
մագործակցության, փոխադարձ վերահսկո
ղության, հանդուրժողականության և այլն:
Ուսուցիչն այն օգտագործում է ուսուցման և
դաստիարակչական խնդիրներ լուծելիս:
Առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ սո
վորողների գիտելիքների, հմտությունների
և կարողությունների ձևավորման, առող
ջության պահպանման համար պայմաններ
ստեղծելու նպատակով կարելի է կատարել
նաև հետևյալ լրացուցիչ աշխատանքները.
*
հատուկ դասընթացների կազմա
կերպում առողջ ապրելակերպի ձևավորման
նպատակով, հիգիենայի դասեր և դրանց
տարրերի կիրառումը սովորական դասա
ժամերին,
գործունեու
*
կազմակերպչական
թյուն. դասարանի սանիտարական վիճա
կի պահպանում, սանիտարների կողմից
անձնական հիգիենայի վերահսկողության
սահմանում,
*
երեխաների առողջացումը դպրո
ցական պայմաններում. առողջ սնունդ, ման
կական վիտամինների օգտագործում ու
սուցչի վերահսկողությամբ, դասաժամերին
բուժիչ ֆիզկուլտուրայի տարրերի կիրառում,
*
ցուցահանդեսի
կազմակերպում
«Առողջ ապրելակերպ» թեմայով,
վնասվածքներից խուսափելու նպա
*
տակով ծանոթացնել աշխատանքային ան
վտանգության հիմնական կանոններին,
*
վերահսկել դպրոցին սննդով ապա
հովող հիմնարկների կամ անձանց գործու
նեությունը (սննդի թարմություն, հավաս
1 Менчинская, Е. А. Основы здоровьесберегающего
обучения в начальной школе: метод. рекомендации по
преодолению перегрузки учащихся / Е. А. Менчинская,
М., Вентана-Граф, 2008.

տագրի առկայություն):
Ծնողների հետ տարվող աշխատանքում
մեծ տեղ հատկացնել համատեղ դասարա
նային միջոցառումներին, հատկապես մար
զական−առողջապահական մրցույթներին:
Առողջապահպան տեխնոլոգիաների կիրա
ռումը ուսուցման գործընթացում թույլ է տա
լիս սովորողին ավելի լավ հարմարվել կրթա
կան և սոցիալական միջավայրում:
Ներկայումս մեր երկրում առողջ ապրե
լակերպը մարդկային արժեքների մեջ նշա
նակալի տեղ չի զբաղեցնում: Բայց եթե մենք
անձնական օրինակով վաղ տարիքից երե
խաներին սովորեցնենք գնահատել, պահ
պանել և ամրապնդել առողջությունը, քանի
նա
թան
կար
ժեք պարգևն է, որ
որ այն ամե
ստանում ենք բնությունից, ապա կարելի է
հուսալ, որ ապագա սերունդը առողջ և զար
գացած կլինի ոչ միայն անձնական որակնե
րով, արժեքներով, հոգեպես, այլև ֆիզիկա
պես:
Ներկայացնենք մեր կողմից իրակա
նացված հարցախույզից որոշ արդյունքներ,
որոնք իրականացրել ենք դասվարների
շրջանում:
Հարց. Ի՞նչ է առողջ ապրելակերպը:

Ցուցանիշների
առավելությամբ
«գործունեություն է՝ ուղղված առող ջությա
չը վկա
յում է, որ դաս
վար
նը»՝ 36,6%, ին
ների առողջ ապրելակերպը սոսկ երևույթ
չէ, այլ նպատակաուղղված գործընթաց:
Հաջորդ ցուցանիշը՝ 34.5%, խոսում է այն
մասին, որ առողջ ապրելակերպի մշակույ
թը ինքնին դրսևորում չէ: 10.1%−ը գտնում է,
որ առող ջության պահպանումը կենսագոր
ծունեության ամենօրյա ձև է, և սա շատ ու
րախալի է: Այսպիսով՝ պատասխանների
ցուցանիշները վկայում են, որ հարցման
մասնակից դասվարների շրջանում առող
ջության պահպանումը և ապրելակերպը լոկ
բառեր չեն, այլ գիտակցաբար իրականաց
վող գործունեություն: Հաջորդիվ կպար
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զենք, թե որքանով են դրանք կիրառում դասվարները մասնագիտական գործունեության
ընթացքում:
Հարց. Նշվածներից ո՞ր միջոցառումներն են իրականացվում Ձեր մասնագիտական
գործունեության ընթացքում՝ դասարանում:

Հարցման մասնակիցների 41,8%−ը դասերը ընդմիջում է խաղերով, որպեսզի վերա
կանգնի երեխաների ակտիվությունը՝ թույլ չտալով նրանց հոգնել, ձանձրանալ, վնասել
առողջությունը: 28,2%−ը ընտրել է առավոտյան նախավարժանք՝ դրանց հիմնականում
իրականացնելով ֆիզկուլտուրային, առողջ ապրելակերպի դասաժամերի հաշվին, և գտնում
են, որ այդքանը բավական է երեխայի առողջությունը պահպանելու համար: 17,2%−ը իր
գործունեության ընթացքում կազմակերպում է առողջության օրեր ոչ միայն երեխաների,
այլև ծնողների շրջանում՝ այսպիսով սերտացնելով ծնող−դպրոց−երեխա եռամիասնությու
նը առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման գործընթացում: 9,4%−ը կազմակերպում է
խաղեր՝ առողջության վերաբերյալ, ինչով և գրավում է երեխաների ուշադրությունը՝ միաժա
մանակ դարձնելով ուսումնառությունը հաճելի ու օգտակար:
Այսպիսով՝ հարցման արդյունքները վկայում են, որ դասվարները ընդհանուր առմամբ
ծանոթ են առողջ ապրելակերպի հիմունքներին, երեխաների առողջապահպան մշակույ
թին՝ դրա ուղղությամբ կատարելով որոշ գործունեություն, սակայն վիճակագրական տվյալ
ները դեռևս վկայում են դրանց ոչ բավարար լինելու մասին:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

2.
3.

Թ
 ոփուզ յան Ա. Օ., Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Պողոսյան Լ. Մ., Ալեքսանյան Լ. Ֆ., Ալեքսանյան
Ա. Ֆ., Կիրակոսյան Ա. Ա., Մանուկյան Մ. Ռ., Մանկավարժական առողջագիտությունը տարրա
կան դպրոցում. ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար, ԳԱԱ, Եր.,
2017 թ.:
Газман О. С., Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы /
Ред.-сост. А. Н. Тубельский, А. О. Зверев, М., 2002.
М
 енчинская, Е. А., Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: метод. рекомен
дации по преодолению перегрузки учащихся / Е. А. Менчинская, М., Вентана-Граф, 2008.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В. МКРТЧЯН
В статье обсуждается проблема формирования культуры здорового образа жизни в началь
ной школе. Обоснованно, что в начальной школе надо начинать формировать культуры 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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ԳՈՀԱՐԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՊԱՐԶ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Վաղուց արդեն նորություն չէ, որ ժամա
նակները պահանջում են հատուկ մոտեցում
դպրոցին վերաբերող հարցերին: Այսօր մեր
երկրին պետք է հանրակրթությանը միջազ
գային չափանիշներին համապատասխանե
ցում: Սա արդեն ենթադրում է մի կրթություն,
որը, հենվելով ավանդական չափանիշնե
րին, կհաստատի նորը: Ժամանակակից հայ
դպրոցի ուսումնական գործունեության հիմ
քում ընկած է աշակերտակենտրոն սկզբուն
քը: Աշակերտը օբյեկտից վերածվել է գործող
սուբյեկտի: Միայն այս դեպքում է, որ աշա
կերտները ներգրավվում են այնպիսի աշ
խատանքային ձևերի ու առաջադրանքների
կատարման մեջ, որոնք հետաքրքրություն
են առաջացնում ուսուցանվող նյութի նկատ
մամբ, ձևա
վո
րում են նրանց մեջ մի
մյանց
հետ աշխատելու, միմյանցից սովորելու և
սովորել սովորեցնելու, ոչ թե պարզապես
տեղեկատվություն ստանալու կարողություն:
Ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և հայ գրա
կանության առարկայական չափորոշիչները
ներառում են`
1. ավագ դպրոցում այս առարկաների
դասավանդման հայեցակարգը,
2. նշված առարկաների ուսումնական
ընդհանուր նպատակները,
3. առարկաների բովանդակային կողմը`
արտացոլված ուսումնական ծրագրերում,
դասագրքերում, ուսումնաօժանդակ ձեռ
նարկներում,
4. սովորողին ներկայացվող պարտադիր
պահանջները`գիտելիքները, հմտություննե
րը, կարողությունների ծավալը, արժեքային
համակարգը, որի նպատակն է ձևավորել
անձ և քաղաքացի, որը դրսևորվում է սովո
րողի համապատասխան գործողություննե
րի, վերաբերմունքի, վարքի մեջ,
5. ուսումնական գործունեության տեսակ
ները` մեթոդական ամենաընդհանուր հանձ
նարարականներով,
6. առաջարկվող գրականության ցանկը:
Ավագ դպրոցի հետ կապված կրթա

կան հիմնախնդիրների լուծումը կապված է
ուսուցչի հետ, որը դառնում է կրթակար
գով առաջադրվող պահանջների կատա
րող: Իր գործունեությունը պլանավորելով
նոր մեթոդների կիրառմամբ, ուսումնական
անհրա− ժեշտ, խթանիչ նյութ ստեղծելով,
առաջնորդվելով և ինքնակրթվելով գնա
հատման զարգացնող համակարգով` նա
իրականացնում է այն գործընթացը, որն
ապահովում է անհրաժեշտ գիտելիքների
համակարգ, կարողություններ և հմտություն
ներ է զարգացնում (ճանաչողական, հաղոր
դակցական, համագործակցային, ստեղծա
գործական, ինքնուրույն գործունեություն),
ինչպես նաև ձևավորում է արժեքային հա
մակարգ: Այսինքն` ցանկացած գիտելիք
պետք է վերաճի կարողության, հմտության,
ձևավորի արժեքային համակարգ:
Հ
 այոց լեզվի ուսուցումը բացառիկ նշա
նակություն ունի անհատի և քաղաքացու
բարոյական կերպարի և արժեքային հա
մակարգի ձևավորման գործում: Անհրա
ժեշտ գիտելիքներ պետք է արմատավորվեն
հայոց լեզվի բնույթի, նրա պատմական զար
գացման փուլերի, գրական և բարբառային
տարբերակների, աշխարհում հայոց լեզվի
գործածվածության, հայերենի ուսումնասի
րության պատմության, հայ և օտարազգի
նշանավոր հայագետների, նրանց կողմից
հայոց լեզվին և հայ գրականության գոհար
ներին տրված գնահատականների մասին:
Հ
 այոց լեզվի ուսուցումը նպաստելու է սո
վորողների մտքերի, զգացմունքների և ապ
րումների առավել հստակ և ճշգրիտ արտա
հայտմանը:
Հայոց լեզուն որպես դասավանդման
առարկա ներառում է երկու կողմ`
1. բուն լեզվի իմացություն (հաղորդակ
ցում, գրավոր և բանավոր շարադրանքի
ստեղծում),
2. լեզվի քերականական կառուցվածքի
իմացություն (լեզվաբանական գիտելիք):
Ս
 ովորողներին ներկայացվող նվազա
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գույն պահանջները տրվում են 3 մակար
կով. 1. նշ
վում է այն նվա
զա
գույ
նը, ինչ
դա
պիտի իմանա և կարողանա սովորողը,
2. նշվում է գիտելիքի և կարողությունների
չափը, 3. բարձր մակարդակ ունեցող սովո
րողներին ներկայացվող պահանջները:
Այս մակարդակներին հետևող ուսուցիչը
յուրաքանչյուրի ավարտին հստակ պատկե
րացում կարող է ունենալ իր սաներից յուրա
քանչյուրի գիտելիքների ծավալի, նրա ձեռք
բերած կարողությունների և հմտությունների
մասին:
Ավագ դպրոցում դասավանդելիս հայոց
լեզվի ուսուցիչը պետք է նկատի ունենա մի
շարք կարևոր նպատակներ, որոնք կնպաս
տեն ծրագրով նախատեսված ուսուցանվող
նյութի յուրացումը հասցնել հանրակրթու
թյան մասին օրենքում ամրագրված չափորո
շիչներին:
Ուսուցման նպատակներին հասնելու հա
մար ուսուցիչը խոսքային մեթոդների հետ
համատեղ պետք է կիրառի բազմազան մե
թոդներ և տեխնոլոգիաներ:
Հիմնական դպրոցի VIII դասարանում
աշակերտները խոր գիտելիքներ են ստա
ցել պարզ նախադասության քերականա
կան առանձնահատկությունների մասին:
Եվ քանի որ ավագ դպրոցի XI դասարանի
ծրագրում պարզ նախադասության մասին
քիչ է խոսվում, մենք, հենվելով արդեն ունե
ցած գիտելիքների վրա, փորձում ենք վեր
հիշել այն ամենը, ինչը ուսումնասիրվել է VIII
դասարանում:
Օրվա դասի պլան
 եմա − Պարզ նախադասության ուսու
Թ
ցումը
 ասարանը − XI
Դ
Տևողությունը − 45 րոպե
 նտեգրված առարկաները − գրականու
Ի
թյուն, նկարչություն, տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաներ (ՏՀՏ)
Նպատակները.
Ա) ակադեմիական / առարկայական
•Վերհիշում` պարզ նախադասության
կազմությունը
•Կարողանալ տրված տեքստում գտնել
պարզ նախադասությունները, առանձնացնել
գլխավոր և երկրորդական անդամները
•Խորացնել և ամրապնդել լեզվական գի
տելիքները
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•Գեղարվեստական մտածողության ձևա
վորում
Բ) սոցիալական / ընդհանուր զարգա
ցում
•Համագործակցային կարողությունների
զարգացում
•Պատկերավոր մտածողության զարգա
ցում
•Կապակցված խոսքի զարգացում
տեր,
Անհրաժեշտ պարագաներ − քար
պաստառներ, նկարներ
Ընթացքը − դասը վարում ենք ԽԻԿ հա
մակարգով:
1. Խթանման փուլ − պարզ նախադասու
թյան կազմության վերհիշում տոհմածառի
միջոցով:
2. Իմաստավորում (իմաստի ընկալում)
− նշվածների ապացուցում տեքստի հիման
վրա
Մեթոդը − հետազոտական−որոնողա
կան
 ատրաստել տեքստեր, նկար:
Պ
Ակ. Բակունց. «Միրհավ» (հատված),
Դ. Դեմիրճյան. «Վարդանանք» (հատված),
Հ. Մաթևոսյան. «Կանաչ դաշտը» (հատված),
Րաֆֆի. «Սամվել» (հատված), Մ. Սարյան.
«Հայաստան»:
Աշխատանքի ձևը` խմբային:
Ձևավորել 5 խումբ: Բաժանել քարտերը
և նկարները:
1. Առանձնացնել պարզ նախադասու
թյունները:
2. Առանձնացնել պարզ ընդարձակ նա
խադասությունները:
3. Առանձնացնել պարզ համառոտ նա
խադասությունները:
4. Առանձնացնել 5−ական գոյականական
և բայական անդամի լրացումներ:
5. Ըստ նկարի՝ կառուցել տեքստ` ունենա
լով պարզ համառոտ և ընդարձակ նախադա
սություններ:
Ժամանակը լրանալուց հետո խմբերը
ներկայացնում են իրենց աշխատանքները:
Քննարկմանը մասնակցում են բոլորը:
Կշռադատում − Ինչպես ընկալվեց, հաս
ցադ
րում ենք նկա
րը և նկա
րի
կացվեց: Ցու
սյուժեի վրա տեքստ ստեղծում` ունենալով
պարզ նախադասություններ:
Գնահատում − 1. անհատական` հարցա
շարով, 2. խմբային` սյունաշարով: Տնային
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հանձնարարություն − Գրել ստեղծագործա
կան վերլուծական շարադրություն «Իմ լեռ
նաշխարհի գարունը» վերնագրով: Մեր վա
րած դասը ունեցավ հետևյալ պատկերը:
Խթանման փուլում վերհիշման համար
հարցադրումների միջոցով կիրառում ենք
տոհմածառ հնարը: (Պատկեր 3)
Հարցադրումներ`
Նախադասություն
1. Ո՞րն է կոչվում պարզ նախադասություն:
2. Ըստ կազմության՝ քանի՞ տեսակի են
պարզ նախադասությունները:
3. Որո՞նք են նախադասության գլխավոր և
երկրորդական անդամները: Յուրաքանչյուր
հարցի պատասխան անպայման ներկայաց
վում է նախադասության ուղեկցությամբ:
Իմաստավորում կամ իմաստի ընկալում
− Աշխատանք տեքստի վրա:
Մեթոդը − հետազոտական−որոնողա
կան:
Աշխատանքի ձևը − խմբային:
Ձևավորում ենք 5 խումբ: Բաժանում ենք
քարտերը և նկարը:
1−ին խումբ. Ակ. Բակունց «Միրհավ»
(հատված):
«Աշուն էր: Պայծառ աշուն…
Օդը մաքուր էր, արցունքի պես ջինջ:
Կապտավուն սարերն այնքան մոտ, այն
քան պարզ էին երևում, որ հեռվից կարելի էր
համարել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձո
րակները, կարմրին տվող մասրենու թփե
ևա
թա
փով, ար
ևի նվազ
րը: Աշուն էր տեր
ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծա
ռերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևնե
րը, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը:
Նույնիսկ քարափի հաստաբուն կաղնին խո
նարհվում էր քամու առաջ: Ամայի ձորերում,
դեղնակարմիր անտառի և հնձած արտերի
վրա իջնում էր մի պայծառ տխրություն: Ջինջ
օդի սառնության մեջ զգացվում էր առաջին
ձյունի շունչը»1:
Առաջադրանք: Առանձնացնել պարզ
նախադասությունները, մեկը վերլուծել շա
րահյուսորեն:
2−րդ
խումբ.
Դ.
Դեմիրճյան.
«Վարդանանք›› (հատված):
«Մենավոր մի դամբարան է ծածկում իր
տակին ամփոփված մի հոգու հավերժական
հանգիստը: Ասում են` Վարդանն է այդտեղ:
մա
րի՞տ է դա,− դժ
վա
րին է ասել: Բայց
Ճշ
1
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դաշտավայրի վճիտ լռության մեջ երբեմն
կլսես մի կոկորդային մեղեդիի մեղմաձայն
գեղգեղանք: Դա մի վանական է թերևս կամ
ցորդ կամ մի խումբ մար
դիկ: Այդ
այլ ան
մե

ղե
դին երգ
վում է այն պա
հին, երբ ոտը
դնում են Ավարայրի դաշտավայրը: Դարերի
հին երգն է դա` վարդանանց նվիրված:
Ահա այդ հավերժական երգի մեջ են ար
դեն ճշմարտորեն ամփոփված Վարդանը և
վարդանանք2:
Առաջադրանք: Առանձնացնել պարզ ըն
դարձակ նախադասությունները:
3−րդ խումբ. Հ. Մաթևոսյան. «Կանաչ
դաշտը» (հատված):
«Քուռակը ճչաց: Մայրը ծառս եղավ: Պա
րանը կտրվեց` մտրակվելով մոր ոտքերին:
Մայրը սլացավ: Նա արագընթաց զամբիկ էր,
բայց իր կյանքում երբեք այդպես թռիչք չէր
ունեցել:
Գայլը փախչում էր: Ձին հարձակվում է, և
գայլը մի քիչ փախավ: Ձին դարձյալ գալիս էր,
և գայլը մի քիչ էլ ետ քաշվեց: Դունչը գետնին
հպած` ձին գալիս էր, դանդաղ, սպառնալի.
ձին գալիս էր: Գայլը ճապաղվեց գետնին և
ահա−ահա կարող էր ցատկել ու կախվել ձիու
ռունգերից, և ձին շուռ եկավ»3:
Առաջադրանք: Դուրս գրել պարզ համա
ռոտ նախադասությունները: Մեկը դարձ
նել ընդարձակ:
4−րդ խումբ. Րաֆֆի. «Սամվել» (հատ
ված):
«Առավոտ էր, Արարատյան դաշտի լուսա
պայծառ առավոտներից մեկը:
Արևի առաջին ճառագայթների ներքո
Մասիսի սպիտակափառ գագաթը փայլում էր
վարդագույն շողքերով, որ աչք էին շլացնում:
Արագածի պսակաձև գագաթը չէր երևում:
Նա դեռ պատած էր ձյունի պես ճերմակ
մշուշով: Կանաչազարդ դաշտավայրը, ցող
ված վարդագույն մարգարիտներով, վառ
վում էր ծիածանի ամենանուրբ գույներով:
Փչում էր մեղմ հովիկը, ծաղիկները ժպ
տում էին, դալար խոտաբույսերը ծփում ու
ծածանվում էին, և դաշտի խաղաղ տարածու
թյունը օրորվում էր սքանչելի ալեկոծությամբ:
Գեղեցի՜կ էր այդ առավոտը»4:
Առաջադրանք: Առանձնացնել գոյակա
2 Դեմիրճյան Դ., Վարդանանք, «Լույս», Եր., 1987, էջ 977:
3 Մաթևոսյան Հ., Կանաչ դաշտը, էջ 576:
4 Րաֆֆի, Սամվել, էջ 394:

237

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

նական և բայական անդամի լրացումները:
5−րդ խումբ. Մ. Սարյան. «Հայաստան»
(նկար):
Առաջադրանք: Ըստ նկարի՝ կառուցել
տեքստ` ունենալով միակազմ և երկկազմ՝
համառոտ և ընդարձակ նախադասություն
ներ:
Ժամանակը լրանալուց հետո խմբերը
ներկայացնում են իրենց աշխատանքները:
Քննարկմանը մասնակցում են բոլորը:
1−ին խումբ. Նույնիսկ քարափի հաստա
բուն կաղնին խոնարհվում էր քամու առաջ:
Ամայի ձորերում, դեղնակարմիր անտառի
և հնձած արտերի վրա իջել էր մի պայծառ
տխրություն:
Ջինջ օդի սառնության մեջ զգացվում էր
առաջին ձյունի շունչը:
2−րդ խումբ. Մենավոր մի դամբարան է
ծածկում իր տակին ամփոփված մի հոգու հա
վերժական հանգիստը:
Բայց դաշտավայրի վճիտ լռության մեջ
երբեմն կլսես մի կոկորդային մեղեդիի մեղ
մաձայն գեղգեղանք:
րե
րի հին երգն է դա` վար
դա
նանց
Դա
նվիրված:
Ահա այդ հավերժական երգի մեջ են ար
դեն ճշմարտորեն ամփոփված Վարդանը և
վարդանանք:
3−րդ խումբ. Քուռակը ճչաց: Մայրը ծառս
եղավ: Մայրը սլացավ: Գայլը փախչում է:
Քուռակին սպառնացող վտանգը տեսնե
լով` մայրը խենթի պես սլացավ առաջ:
4−րդ խումբ. Գոյականական՝ լուսա
պայծառ−որոշիչ, պսակաձև−որոշիչ, ար
ևի−հատկացուցիչ, մեղմ−որոշիչ: Բայական՝
նաչք−ուղիղ խնդիր, մշուշով−միջոցի խնդիր,
գույներով−միջոցի խնդիր, դեռ−ժամանակի
պարագա, ալեկոծությամբ−ձևի պարագա:

5−րդ խումբ. Հայաստան (շարադրու
թյուն)
Բարձրաբերձ լեռներ: Ձյունափառ գա
գաթներ: Կապույտ երկինք: Անսահման հո
րիզոն:
Երկիրս է, օրրանս` փռված իր բարձունք
ներին, անսահման սիրով ու լույսով:
Տրորվել է, ավերվել, սպանվել, բայց ինչ
պես փյունիկ, ելել կրակներից:
Արարող է ժողովուրդս, ստեղծող:
Կառուցել է վանքեր, ամուր բերդեր:
Ծաղկել է մատյաններ: Քարից հաց է քա
մել ու ապրե՜լ, ապրե՜լ…
Առյուծածին են հայոց մայրերը:
«Զարթիր, լաո՛…» երգելով` զավակ են մե
ծացնում, դարձնում հայրենյաց նվիրյալ:
Օրհնված ես, հայո՛ց հող…
Կշռադատում: Ինչպես ընկալվեց,
հասկացվեց: Կիրառում ենք պրիզմա
(պատկեր 1): Կշռադատման փուլը փա
կում ենք պրիզմայով և քառաբաժանով
(պատկեր 2):
Գնահատում− 1. անհատական` հարցա
շարով, 2. խմբային` սյունակաշարով
Առաջադրանքների գնահատման համար
հարկավոր է հաշվի առնել.
«Աշակերտը, որն իրոք հասկանում է»
ըմբռնման 6 կողմերից յուրաքանչյուրը

Աշակերտ, որն իրոք ըմբռնում է…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Տնային
հանձնարարություն.
Գրել
ստեղծագործական շարադրություն «Իմ լեռ
նաշխարհի գարունը» վերնագրով:
Ներկայացնելով ավագ դպրոցում «Պարզ
նախադասություն» թեմայի ուսուցումը, դրա
հետ կապված ուսուցման նոր մեթոդներն ու
ձևերը, ուսումնասիրելով թեմայի կարևորու
թյունն ու արդիական պահանջներին համա
պատասխանությունը, օգտվելով մասնագի
տական և մեթոդական գրականությունից,
հենվելով իմ մանկավարժական փորձի
վրա`եկել եմ հետևյալ եզրակացության`
ա) Պարզ նախադասությունների տեսակ
ների ըմբռնումն ու զանազանումը, դրանց
կիրառումը խոսքի մեջ, գլխավոր և երկրոր
դական անդամների արտահայտությունը
նպաստում է կապակցված խոսքի զարգաց
մանը, ինչն էլ այսօր ավագ դպրոցի առջև
դրված մեծագույն խնդիրն է:
Պատկեր 1

բ) Հետևաբար քերականական նյութը
ծառայեցնելով աշակերտների բանավոր և
գրավոր խոսքի զարգացմանը` կարող եմ
ասել, որ կատարում եմ կարևոր գործառու
թյուններից մեկը:
գ) ժամանակակից մեթոդներն ու հնար
ները` ԽԻԿ, տոհմածառ, պրիզմա, քառա
բաժան, հնարավորություն են տալիս ավագ
դպրոցում «Պարզ նախադասություն» թե
մայի ուսուցումը տանելու աշակերտների
խոսքի զարգացման, կապակցված խոսք
կառուցելու ուղղությամբ:
դ) Համոզվեցի, որ համագործակցային
բազմաթիվ մեթոդների կիրառությամբ սո
վորողների մեջ կարելի է ձևավորել ինք
նուրույնություն, աշխարհաճանաչողություն,
ազատ մտածողություն, տրամաբանություն,
որոնք ի վերջո հանգում են բանավոր խոսքի
զարգացմանը:
ՊՐԻԶՄԱ
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Պատկեր 2

ՔԱՌԱԲԱԺԱՆ

Ի՞նչ գիտեի. Արտահայտում է մեկ միտք:
Լինում է համառոտ և ընդարձակ, միա
կազմ և երկկազմ: Ունենում է գլխավոր և
երկրորդական անդամներ:

Ի՞նչ իմացա.
Պարզ նախադասությունը շարահյուսություն
բաժնի միավոր է:

Ինչպե՞ս կարող եմ օգտագործել.
Բանավոր և գրավոր խոսքում:

Ի՞նչ եզրակացություն արեցի.
իմացությունը
Պարզ
նախադասության
կարևոր է կապակցված խոսքի ձևավորման
համար:
Պատկեր 3

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Г. МКРТЧЯН
В VIII классе основной школы ученики получили глубокие знания о грамматических осо
бенностях простого предложения.И посколку в праграмме XI−ого класса старшей школы
мало говорится о простых предложениях, мы основываясь на имеющиеся знания, пытаемся
вспомнить все то, что изучалось в VIII−ом классе.
Ученики уже знают, что такое простое предложение, знают об односоставных и двусостав
ных−распространенныхи нераспространенных предложениях, главных и второстепенных,
глагольных и именных членах, об их синтаксической роли. Для достижения целей обучения
вместе со словарными методами я использую разные методы, изобретения и технологии.

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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ԳԱՅԱՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ
 ԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ֆիզիկան
փորձարարական
գիտու
թյուն է: Ֆիզիկայի ուսուցման գործըն
թացն անհնար է առանց լաբորատոր առա
ջադրանքների: ՏՀՏ օգնությամբ կարելի է
ծել բա
զում խն
դիր
ներ, որոնց հետ մենք
լու
բախվել ենք ֆիզիկայի դասավանդման գոր
ծընթացում: Թվարկենք դրանցից մի քանի
սը. շատ երևույթներ ֆիզիկայի դասասենյա
կային պայմաններում դժվար է պատկերել:
Օրինակ՝ միկրո− երևույթներն են, արագ ըն
թացող գործընթացները կամ փորձերն այն
սարքերի օգնությամբ, որոնք դասասենյա
կում առկա չեն: Այստեղ օգնության են հաս
նում վիրտուալ լաբորատորիաները:
Վիրտուալ լաբորատոր աշխատանքնե
րը կա
րող են ցույց տալ այդ եր
ևույթ
նե
րի,
գործընթացների իրականացված մոդել, բա
ցի այդ՝ կօգնեն նաև փոփոխելու այդ գոր
ծընթացների իրականացման պայմաննե
րը: Սովորաբար, ուսումնասիրելով այս կամ
այն սարքավորումը, մենք ցուցադրում ենք
այն, ընդ որում՝ կիրառում ենք մոդելը կամ
սխեման, սակայն հաճախ սովորողները
դժվարություններ են զգում՝ փորձելով պատ
կերացնել այս սարքի աշխատանքն ապա
հովող ֆիզիկական գործընթացների ողջ շղ
թան: Համակարգչային մոդելներն օգնում են
«հավաքել» սարքն առանձին դետալներից,
դինամիկայում վերարտադրել այն գործըն
թացները, որոնք ընկած են դրա գործարկ
ման սկզբունքի հիմքում:
Ինտերակտիվ
լաբորատոր
աշխա
տանքների կիրառումը լրացնում է ֆիզիկա
դասընթացի «փորձարարական» մասը և
զգալիորեն բարձրացնում է դասի արդյունա
վետությունը: Ընդ որում՝ ավելի հեշտ է պար
զել գլխավորը երևույթի մեջ, հայտնաբերել
օրինաչափությունները, բազմիցս կատարել
փորձարկումներ փոփոխվող պարամետրե
րով, պահպանել արդյունքն ու վերադառ
նալ հետազոտությանը ցանկացած ժա
մանակ: Համակարգչային մոդելների հետ
աշխատանքը սովորողների համար բացա
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հայտում է ճանաչողական լայն հնարավո
րություններ՝ դարձնելով նրանց ոչ միայն
դիտորդներ, այլև փորձերի ակտիվ մասնա
կիցներ:
Համակարգչային ինտերակտիվ լաբո
րատոր աշխատանքների կիրառումը ու
սումնական գործընթացը դարձնում է ավելի
հասանելի և իրազննողական, թույլ է տալիս
տեսաշարք ստեղծել մի շարք բարդ հասկա
ցությունների համար:
Իրական ֆիզիկական օբյեկտների ցան
կացած փոխարինում դրանց էկրանային
պատկերներով զարգացնում է աշակերտ
ների դիտելու, ֆիզիկական մեծություննե
րը հաշվարկելու, փորձեր անցկացնելու և
տարբեր ֆիզիկական մեծությունների կախ
վածությունները, ֆիզիկական սարքերի կա
ռուցվածքը հետազոտելու ունակություննե
րը: Սակայն, սրա հետ մեկտեղ, ձևավորվում
են լրիվ այլ ունակություններ: Նման փոխա
րինումը չի կարող հավասարաչափ լինել,
դրա համար անհրաժեշտ է ընդունել, որ
կենդանի իրականության փոխարեն համա
կարգչային համանմանների ներմուծումը ոչ
միշտ է օրինաչափ, երբեմն կարելի է կիրա
ռել վիրտուալ մոդելներն իրական օբյեկտնե
րի հետ միասին՝ դարձնելով դրանց օգտա
գործումը համատեղ: Իրական և վիրտուալ
փորձարկումների համադրությունն օգնում է
հասնելու դրանց էության ավելի խոր ընկալ
մանը [1, 2]:
Համակարգչային մոդելների կիրառման
ակնհայտ առավելությունների թվին ան
հրաժեշտ է դասել դրանց անվտանգությու
նը սարքավորումների իրական կիրառման
համեմատությամբ, դրանց հետ ինքնուրույն
աշխատանքի հնարավորությունը: Այս հան
գամանքը հաշվի առնելով՝ խիստ նպատա
կահարմար է իրական փորձարկման ան
ցկացումից առաջ իրագործել վիրտուալը,
որի ընթացքում հստակ մշակել փորձարկ
ման անցկացման ողջ ընթացքը:
Մեր պրակտիկայում կիրառում ենք վիր
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տուալ լաբորատոր աշխատանքների երեք
խումբ՝
•	մոդելներ, որոնք կիրառվում են
իրական լաբորատոր առաջադրանքներից
առաջ փորձարկման ավելի ամբողջական
պատկերացման համար,
•	մոդելներ, որոնք կիրառվում են
իրականների փոխարեն, քանի որ իրական
փորձարկումն անհնարին է դպրոցական
դասասենյակի շրջանակներում,
•	սեփական մոդելներ, որոնք ստեղծ
ված են այն թեմաների վերաբերյալ, որոն
ցից պատրաստի վիրտուալ աշխատանքներ
չկան:
Օրինակ՝ վիրտուալ լաբորատոր աշխա
տանքներ (1−ին խմբի աշխատանքներ),
որոնք ստեղծվել են «Նոր սկավառակ»
ՓԲԸ−ի կողմից [3]՝ փոքր մարմինների չա
փերի, վանող ուժի չափում և այլն (նկար 1):

Լաբորատոր աշխատանքներում ընդ
գրկված փորձարարական առաջադրանք
ները օգնում են ոչ միայն խորությամբ հաս
կանալու ֆիզիկական գործընթացները, այլև
կիրառելու ստացած գիտելիքները պրակտի
կայում:

«Ֆիզիկոն
ՍՊԸ»
ընկերության
ծրագրային արտադրանքում ներկայացված
ինտերակտիվ մոդելները [4] (2 խմբի աշ
խատանքներ) սովորողներին թույլ են տա
լիս ստանալ ֆիզիկական փորձարկումների
և երևույթների իրազննողական պատկե
րազարդումները, վերլուծել օրինաչափու
նե
րը, որոնք հա
ճախ դուրս են մնում
թյուն
իրական փորձարկումների դիտումից: Ին
տերակտիվ մոդելներում նախատեսված են
լայն շրջանակներում փորձերի սկզբնական
պարամետրերի և պայմանների, ինչպես
նաև իրավիճակների մոդելավորման փո
փոխության հնարավորությունները, որոնք
իրական փորձերի ժամանակ հասանելի չեն:
Օրինակ, մագնիսական դաշտերի ուսումնա
սիրության ժամանակ ուղղակի անփոխարի
նելի է վիրտուալ փորձարկումը, որի ընթաց
քում աշակերտները կարող են դիտարկել
մագնիսական դաշտով լիցքավորված մաս
նիկի անհնարին դեպքերը (նկար 2):

Որոշ աշխատանքներ կարելի է ընդգրկել
իրական փորձարկման անցկացումից հետո՝
արդյունքներն ավելի պատկերավոր համե
մատելու համար: Օրինակ՝ լաբորատոր աշ
խատանքում, որը որոշում է մակերևութային
ձգողականության ուժի կախվածությունը
սահմանափակող եզրագծի երկարությու
նից, սկզբում փորձարկումներ ենք կատա
րում զգայուն դինամոմետրի և տարբեր եր
կարությամբ մետաղալարերի օգնությամբ,
ապա մեր աշակերտների կողմից մշակված
համակարգչային մոդելի վրա ավելի մանրա
մասնորեն ենք ուսումնասիրում այս երևույ
թը և ստանում ենք գրաֆիկական կախվա
ծությունները (նկար 3):
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Թեքումով դասարաններում ուսումնա
սիրվող որոշ թեմաներից կարելի է անցկաց
նել մի քանի վիրտուալ փորձարկումներ (3
խմբի աշխատանքներ): Այսպես, մազանո
թային երևույթների ավելի խոր ընկալման
համար անցկացվում են վիրտուալ լաբո
րատոր աշխատանքներ, որոնք ստեղծվել
են ուսուցչի և աշակերտների կողմից՝ ըստ
տարբեր պարամետրերից հեղուկի բարձ
րության կախվածության սահմանման: Այս
լաբորատոր աշխատանքները պատրաստի
ձևով չկան թվային ռեսուրսների հավաքա
դարանում (նկար 4):

Ինչպես ցույց է տալիս ուսումնական
գործընթաց համակարգչային փորձարկ
ման ներմուծման պրակտիկան, առավել
արդյունավետ համարվում է համակարգ
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չային մոդելների հետ աշակերտների այն
աշխատանքը, որի ընթացքում վերջիններս
ունեն աշխատանքային թերթիկներ, որոնք
ապահովում են դասի ընթացքում աշակեր
տի ուսումնական գործունեության տրված
հետագիծը: Ընդ որում՝ դասի ընթացքում
իրականացվում է աշակերտի հետազոտա
կան գործունեության միջանկյալ ամփոփում
գործընթացի շտկման նպատակով: Առա
ջադրանքները հաշվարկված են պատճա
ռահետևանքային կապերի հայտնաբերման,
ֆիզիկական մեծությունների ֆունկցիաների
կառուցման, ֆիզիկական օրենքների կիրա
ռելիության սահմանների որոշման տեսան
կյունից, ինչը թույլ է տալիս աշակերտների
հետ քննարկել ֆիզիկայի օրենքներն ավելի
բարձր մակարդակում:
Այսպիսով՝ ֆիզիկայի դասերին համա
կարգչային ինտերակտիվ մոդելների կիրառ
ման փորձը ցույց տվեց պարապմունքների
աճող ինտենսիվությունն ու ակտիվությունը,
ֆիզիկա դասընթացի ուսումնասիրության
հետաքրքրության բարձրացումը:
Համակարգչային փորձերի կիրառու
մը թույլ է տալիս ավելի լայնորեն կիրառել
զարգացնող ուսուցման ակտիվ տեխնոլո
գիաները՝ նախագծերի մեթոդը, պրոբլեմա–
մոդուլային ուսուցումը, աշխատանքի ֆրոն
տալ և խմբային մեթոդները աշխատանքի
արդյունքների քննարկման պարտադիր
քննարկմամբ և ստուգման և ինքնաստուգ
ման տարբեր տեսակներով:
Մոդելների հետ սովորողների հետազո
տական աշխատանքը թույլ է տալիս ստա
նալ փորձարարական աշխատանքի, ար
դյունքների վերլուծության, գրաֆիկական
տեղեկատվության ընթերցման և ընկալման
անհրաժեշտ ունակությունները, ձևակերպել
եզրակացությունները:
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТ УА ЛЬНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКИ
Г. МАРТИРОСЯН
В статье рассматривается использование виртуальных мультимедийных технологий в обу
чение физики. Обоснованно, что использование ИКТ является целесообразным и эффек
тивным в изучении естественных наук, поскольку они уделяют больше внимания лаборатор
ной работе.

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 ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾ
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Փոր

ձը ցույց է տա
լիս, որ հա
տուկ կա
րիքներով երեխաներին հանրակրթական
գործընթացի մեջ ներգրավելու համար ան
հրաժեշտ է որակյալ, հասկանալի և մատչե
լի դասավանդում, որը և նպաստում է աշա
կերտների ակտիվության բարձրացմանը:
Այս առումով կարևոր է, որ յուրաքանչյուր
մանկավարժ նախևառաջ հիմնավորա
պես տեղեկացված լինի աշակերտի խնդրի
մասին` առավել պատրաստակամորեն իր
աշխատանքը կատարելու համար: Համա
կողմանիորեն տեղեկացված լինելու պարա
գայում ուսուցիչը կունենա հնարավորություն
իրականությունն ավելի շոշափելի ընկալելու,
իր առջև դրված խնդիրներն առավել սրտա
ցավ և գրագետ լուծելու:
Ներառված երեխայի հետ աշխատելիս
ուսուցչի առաջին արձագանքը երեխայի
խնդրի ուսումնասիրումն է թե՛ ֆիզիոլոգիա
կան, թե՛ հոգեբանական դիտանկյուններից:
Այստեղից բխում է ուսումնական գործընթա
ցի պատճառահետևանքային կապը:
Այսպես, մանկական ուղեղային կաթվա
ճակ է, որի ժա
մա
նակ խան
գար
ծը մի վի
վում է մարմնի մկանների վերահսկողու
թյունը: Դա ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին
տարիներին: ՄՈՒԿ−ը ոչ թե մկանի կամ
նյարդի հիվանդություն է, այլ ուղեղի անկա
րողությունն է ճիշտ վերահսկելու և կառա
վարելու շարժումներն ու կեցվածքը: Նրանք
ունեն դժվարություններ փոքր շարժումների,
ինչպես, օրինակ, գրել կամ մկրատով կտրել,
չեն կարողանում կառավարել ձեռքերի ոչ
կամային շարժումները կամ թքարտադրու
թյունը: Տարբերում են շարժողական արատի
ծանրության 3 աստիճան.
1.	Թեթև − ֆիզիկական արատը թույլ է
տալիս ազատ շարժվել, չի առաջացնում
դժվարություն սոցիալական ադապտացիա
յում: Երեխան կարող է ներառվել հասարա
կություն աննշան սահմանափակումներով:
2.	Միջին − կա թեթև օգնության կա
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րիք հարազատների կողմից շարժումների և
ինքնասպասարկման հարցում:
3.	Ծանր − լիարժեք կախվածություն
շրջապատից:
Ուսուցչի համակողմանի գիտելիքը վե
րոնշյալի մասին կխթանի մոտեցումների և
մեթոդների ճիշտ ընտրությանը աշակեր
տի հետ աշխատելիս: Պետք է ընդգծել այն
կարևոր հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր
ուսուցիչ բացի ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ֆիզի
ոլոգիական խնդիրներից, առավել հանգա
մանորեն պետք է տեղեկացված լինի նաև
աշակերտի հոգեկան զարգացման մասին:
Հոգեկան զարգացման խանգարում
ները ՄՈՒԿ−ի դեպքում: Եթե գլխի ախտա
հարումը տեղի է ունենում հղիության վաղ
շրջանում, ապա երեխան ունենում է մտա
վոր հետամնացություն: Հղիության երկ
րորդ կեսին տեղի ունեցած ախտահարման
դեպքում հոգեկան խանգարումները կրում
են մոզաիկ, անհամաչափ բնույթ: Հստակ
փոխկապակցվածություն չկա շարժողական
և հոգեկան խանգարումների միջև: Օրի
նակ, ծանր շարժողական խանգարումները
կարող են ուղեկցվել հոգեկան զարգացման
թեթև հապաղումով, իսկ թեթև շարժողա
կան խանգարումները` հոգեկան գործա
ռույթների կոպիտ թերզարգացմամբ1: Հոգե
կան խանգարումների առաջացման համար
մեծ դեր ունեն գործունեության, շփման սահ
մանափակությունն ու դաստիարակության և
շրջապատի պայմանները:
Հոգեկան զարգացման անոմալիաները
ՄՈՒԿ−ի դեպքում բնութագրվում են ճանա
չողական գործունեության, հուզակամային
ոլորտի և անձի խանգարումներով: Հուզա
կամային ոլորտը անկայուն է, հակված են
տրամադրության փոփոխությունների, մի
1 Абрамович−Лехтман Р. Я. Психологическая помощь
детям с церебральными параличами // Лечебная помощь
детям с церебральными параличами: Труды НИИ им. Г.
И. Турнера. − Л., 1962, ст. 54.
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մասը հուզականորեն գրգռված է, մյուսնե
րը` արգելակված, հաճախ` լալկան: Վարքի
խանգարումներն արտահայտվում են շար
ժողական արգելակվածության, ագրեսի
այի, հակադրվելու միջոցով: Որոշ երեխա
ների մոտ նկատվում է անտարբերություն:
վող, նե
ղաց
կոտ, խո
Անվստահ են, ներշնչ
ցելի: Օրինակ՝ առաջին դասարանում սովո
րող Ալեքսը ձայների նկատմամբ բավակա
նին զգայուն է։ Բարձր և հրամայական տոն
արտահայտող ձայնից, որը նույնիսկ իրեն
ուղղված չէ, երեխան կարող է խոցվել, նրա
մոտ միանգամից նկատելի է տրամադրու
թյան անկումը, շատ հաճախ նաև կարող է
լաց լինել։ Այսուհանդերձ Ալեքսը ժպտերես
և դրական մարդ է, միայն թե նրա նկատ
մամբ պետք է ցուցաբերել առավել ուշադիր
և նրբանկատ վերաբերմունք, քանի որ նրա
մոտ առկա է բազային անվստահություն, նա
դժվարությամբ է կոնտակտի մեջ մտնում շր
ջապատի հետ։ Հաճախ դրսևորում է կամա
կոր վարք։ Պետք է նշել, որ դպրոց հաճախե
լու առաջին շրջանում նա «պահանջում էր»,
որպեսզի մայրը մշտապես չհեռանա իր տե
սադաշտից, այլապես սկսում էր լաց լինել։
Միայն հետևողական և համբերատար աշ
խատանքի շնորհիվ և հատուկ մանկավար
ժի հետ համագործակցությամբ հասանք այն
բանին, որ երեխան քիչ առ քիչ ընդունեց մոր
բացակայությունը։ Համագործակցությամբ
ուսումնասիրելով աշակերտի ախտորոշման
հոգեֆիզիոլոգիական
առանձնահատկու
թյուններն ու ստանալով մեզ համար անհրա
ժեշտ էսքիզային պատկերը՝ ուղղորդված
աշխատանքներով կարողացանք ադապ
տացնել նրան դասարանային միջավայրում։
Բանն այն է, որ Ալեքսը շատ է սիրում գույ
ներ։ Այս փաստը մեր մանկավարժական
խմբի աչքից չվրիպեց։ Ճիշտ է, նա դժվարու
թյամբ է դրանք տարորոշում, միայն մի քա
նի գույն է հստակ մտապահում, բայց դրանք
համադրելիս նա «առանձնակի հաճույք է
ստանում»։ Ծնողի հետ պայմանավորվա
ծությամբ նրան տրամադրվեցին «ներկիր
բոմ
ներ, որով նա ար
դեն առանց
ինքդ» ալ
ծնողի պարտադիր ներկայության զբաղ
րե
լի գոր
ծով։ Քա
նի որ երե
վում էր իր սի
խայի բառապաշարը աղքատիկ է, և խոսքը
չի համապատասխանում տարիքային զար
գացմանը, մենք թիրախային համարեցինք

նաև այս խնդիրը։ Նա արդեն կարողանում է
իր ներկած պատկերներից որոշ բաներ ճա
նաչել և մտապահել։ Այս առումով կարևո
րում ենք երեխայի ճանաչողության խթանու
մը, քանի որ մտավոր արատի կառուցվածքն
ունի մի շարք առանձնահատկություններ.
1. Շրջապատի մասին գիտելիքների և
պատկերացումների անհամաչափ պակաս,
որը պայմանավորված է մեկուսացվածու
թյամբ, քիչ շփումներով հասակակիցների և
մեծահասակների հետ, շարժողական խան
գարումներից բխող առարկայական գործու
նեության դժվարություններով, զգայական
գործառույթների խանգարումներով: Դժվա
րացած է շոշափողական ճանաչումը:
2. Մտավոր անբավարարության ան
համաչափ բնույթ, այսինքն՝ որոշ մտավոր
գործառույթների խանգարում, մյուսների
զարգացման հապաղում: Բարձրագույն կեղ
ևային գործառույթների ձևավորվածությունը
ճանաչողական գործունեության խանգա
րումների կարևորագույն օղակն է:
3. Բնորոշ է հոգեկան գործընթացների
հապաղում, գործունեության մի տեսակից
մյուսին անցում, ուշադրությունը բավարար
կենտրոնացնելու անկարողություն, մեխա
նիկական հիշողության փոքր ծավալ: Երե
խաների մեծ մասն ունի ճանաչողական ակ
տիվության ցածր մակարդակ1։
Ըստ մտավոր զարգացման մակարդա
կի՝ ՄՈՒԿ−ով երեխաները տարբեր են,
նրանց մի մասն ունի նորմալ ինտելեկտ, մի
մասը` ՀԶՀ, մյուսները` մտավոր հետամնա
ցություն: Ըստ այդմ` ՄՈՒԿ−ով երեխաների
հիշողությունը ունի որոշակի առանձնա
հատկություններ: Այս երեխաները կարող են
շատ դժվար ընկալել նոր ինֆորմացիան`մի
այն երկար կրկնություններից հետո, արագ
մոռանալ ընկալածը և չկարողանալ ժամա
նակին կիրառել ձեռք բերած կարողություն
ներն ու հմտությունները պրակտիկայում2:
Միլենան 4−րդ դասարանում է սովորում։
Ցանկացած թեմա բացատրելիս նա առա
վել կամ պակաս չափով յուրացնում է, կա
րողանում է ինքնուրույն օրինակներ կազմել,
1 Семенова К. А., Махмудова Н. М. Медицинская реаб
 и
литация и социальная адаптация больных детским цереб
ральным параличом. − Ташкент, 1979, ст. 232.
2 Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для
детей с проблемами в развитии. − СПб. 2006, ст. 241.
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սակայն մտապահել չի կարողանում, և ամեն
անգամ նախկին թեմային անդրադառնալիս
նրան պետք է նորից բացատրել։ Որպես օգ
նող օղակ՝ մշակել ենք մի մեխանիզմ՝ նրան
հիշեցնելու. հիմնվելով այն փաստի վրա, որ
թեև չի մտապահում, բայց այնուամենայնիվ
օրինակը ինքն է կազմում, թեման հիշեցնում
ենք հենց իր բերած օրինակի միջոցով։ Այս
ջող
վում է որոշ չա
փով երե
խայի
կերպ հա
մտավոր կարողությունները օգտագործել
և մի քայլ առաջ գնալ։ Պետք է նշել, որ մո
տորիկայի զարգացումը ևս անհամեմատելի
նշանակություն ունի երեխայի մտավոր զար
գացման վրա։ Այս հանգամանքը ևս պետք է
ուսուցչի և հատուկ մանկավարժների ու
շադրության կենտրոնում լինի՝ որպես ներա
ռական երեխայի առաջընթացն ապահովող
կարևոր խթան։
 ոսքի խանգարումներ: ՄՈՒԿ
−ի ժա
Խ
մանակ կարևոր տեղ են զբաղեցնում խոս
քի խանգարումները: Խոսքի խանգարում
ների առանձնահատկությունները և դրանց
արտահայտման աստիճանը կախված են
գլխուղեղի ախտահարման ծանրությու
նից և տեղայնացումից: Խոսքի զարգաց
ման հապաղումը ՄՈՒԿ−ի դեպքում կապ
ված է շրջապատի մասին գիտելիքների և
պատկերացումների սահմանափակության,
առարկայական գործունեության անլիար
ժեքության հետ: Խոսքի զարգացման վրա
անբարենպաստ ազդեցություն են ունենում
ծնողների սխալները երեխաների դաստի
արակության գործում: Հաճախ ծնողները
չափից դուրս են պաշտպանում երեխային,
տում են ամեն ինչ անել նրանց փո
խա
ձգ
րեն, կանխատեսում են բոլոր ցանկություն
ները և իրագործում դրանք երեխայի որևէ
ժեստի կամ հայացքի դեպքում: Այդ դեպքում
չի ձևավորվում խոսքային գործունեության
անհրաժեշտություն, և երեխան զրկվում է
խոսքային շփման կարևոր հնարավորու
թյունից: Այս հանգամանքի վրա ցանկալի է
ուշադրություն դարձնել երեխայի վաղ տա
րիքից։ Որքան շուտ գիտակցենք մեր քայլե
րի լրջությունը, այնքան խնդիրների ծավա
լը կնեղանա։ Առաջնահերթ բացահայտելով
երեխայի պոտենցիալը՝ այն առավելագույնս
պետք է ուղղորդենք խնդիրների լուծմանը։
Աշոտը ևս ունի ՄՈՒԿ ախտորոշում, նա
սովորում է առաջին դասարանում, ունի
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խոսքային խանգարում, երեխան երբեմն
կարող է ագրեսիվություն դրսևորել համա
դասարանցիների նկատմամբ, թեև հիմնա
կանում պասսիվ է՝ կախված շարժողական
համակարգի և խոսքային խանգարումնե
րի հետ։ Ուսումնական պրոցեսում նկատե
ցինք, որ երեխան առանձնակի հակում ունի
երաժշտության նկատմամբ։ Երաժշտություն
լսելիս նա կարծես խաղաղվում է, ոգևոր
վում, նկատելի է նրա ձգտումը՝ միանալու
ընդհանուր խմբին։ Պարբերական աշխա
տանքների արդյունքում նա արդեն կարո
ղանում է «Տարեդարձ է այսօր» երգի ներքո
մյուսների պես բարձրացնել ձեռքերը և նույ
նիսկ արտաբերել տարեդարձ բառը։
Այսպիսով՝ անդրադառնալով վերոն
շյալ օրինակներին՝ կարող ենք փաստել,
որ ՄՈՒԿ−ի դեպքում շտկողական աշխա
տանքները պետք է լինեն համակողմանի,
փոխկապակցված և ուղղորդված։ Հիմնա
կան ուղղություններից են.
* բժշկական օգնություն
* հոգեբանական օգնություն
* մանկավարժական օգնություն
* լոգոպեդական օգնություն
* սոցիալական օգնություն
* վաղ և լիարժեք սոցիալական ադապ
տացիայի ապահովում
* ընդհանուր և մասնագիտական կրթու
թյուն1:
Շտկողական աշխատանքներում պետք է
ընդգրկել նաև ծնողներին: Ընտանիքում
դաստիարակության բարենպաստ պայ
մաններ ստեղծելու համար պետք է իմանալ
երեխայի զարգացման հնարավորություննե
րը և հեռանկարները, ձևավորել ճիշտ ինք
նագնահատական և ճիշտ վերաբերմունք
արատի նկատմամբ, զարգացնել կամային
որակները2: Դրա համար կարևոր է երեխայի
ընդգրկումը ընտանիքի առօրյա կյանքի մեջ,
որպեսզի երեխան ոչ միայն սովորի ինք
նասպասարկման հմտություններ, այլև ունե
նա որոշակի պարտականություններ, որոնց
կատարումը կարևոր է շրջապատի համար:
Արդյունքում նրանց մեջ կձևավորվի հե
տաքրքրություն աշխատանքի նկատմամբ,
1 Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для
детей с проблемами в развитии. − СПб. 2006, ст. 253.
2 Лебедев В. Н. Нарушения психического развития у де
тей с церебральными параличами. − М., 1991, ст. 68.
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վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ:
Գերխնամքի հետևանքով երեխաների մեջ
հաճախ առաջանում է պասիվություն: Ծնող
ների բարի, համբերատար վարքը պետք է
զուգակցվի պահանջկոտությամբ: Այս առու
մով ծնող−ուսուցիչ համագործակցությունը
պարտադիր է։ Օրինակ՝ 4−րդ դասարանում
սովորող Նելլին ունի կամային որակներ,
րում է հայտ
նել իր կար
ծի
քը, թեև դան
սի
դաղ է մտածում և շուտ է հոգնում։ Սիրում է
վառ գույներ, աշխույժ, ռիթմիկ երաժշտու
կայն շատ արագ կա
րող է տրա
թյուն, սա
մադրության անկում ունենալ։ Աշակերտը
ոգևորվում է, երբ լսում է գովեստի խոսքեր
իր հասցեին։ Մի անգամ դասապրոցեսի ըն
թացքում երբ տրվեց տնային հանձնարա
րություն՝ որևէ լրացուցիչ նյութ ներկայացնել
թեմայի վերաբերյալ, Նելլին ևս ներկայաց
րեց իր նյութը։ Կատարված աշխատանքի
համար նա գովեստի արժանացավ, և պայ
մանական մրցույթում Նելլիին ճանաչեցինք
հաղթող։ Այդուհետ ծնողի հետ զրույցներում
պարզվեց, որ նմանատիպ աշխատանքնե
ևո
րու
թյամբ ու սի
րով է կա
րը նա մեծ ոգ
տարում՝ չնայած հակված է ծուլանալու։
Ծնողի հետ համագործակցությամբ պայ
մանավորվեցինք լրացուցիչ նյութերը ոչ թե
համակարգչից տպել, այլ աշխատանքներ
տանել այն ուղղությամբ, որ Նելլին դրանք
արտագրի կամ գրի ծնողի թելադրությամբ։
Իսկ դասարանում ներկայացնելիս հասանք
այն արդյունքին, որ ինչ−որ հատված ինքը
կարդա և ոչ թե ուսուցիչը։
Ելնելով կամային որակներից՝ Նելլին
հիմնականում պահպանում է վարքի նորմե
րը, հաղթահարում է հոգեբանական բար
դույթները։ Թեև ընկալումները զարգացած
են, այդուհանդերձ ուշադրությունը թույլ է։
Պետք է նշել, որ ոչ բոլոր երեխաներն են
ունակ հաղթահարել բարդույթները, և այս
ուղղությամբ փորձը ցույց է տվել, որ նպաս
տավոր է պարբերական հեքիաթաթերապի
ան1։
Հեքիաթի օգնությամբ ընթերցողը կամ
լսողը հանդիպում է ինքն իրեն, բացահայ
ցա
հայտ
ված գաղտ
նի
տում է իր դեռ չբա
կողմերը: Մասնագետները հեքիաթի միջո
ցով կարող են բացահայտել լուրջ խնդիր
1 Лебедев В. Н. Нарушения психического развития у де
тей с церебральными параличами. − М., 1991, ст. 71.

ներ: Բոլոր երեխաներն էլ ունեն իրենց սի
րելի հեքիաթները, և այդ ընտրությունը հենց
այնպես չէ: Երեխան սիրում է այն հեքիաթը,
որում հեքիաթի հերոսը վարվում է այնպես,
ինչպես ինքը կվարվեր: Ծնողը, պարզելով
երեխայի սիրելի հեքիաթը, կարող է ավելի
ճիշտ հասկանալ իր երեխային:
 եքիաթի ազդեցության տակ դուրս են
Հ
գալիս անհատի պոռթկումները, արտահայ
տումները այնքան ճիշտ են լինում, որ ինչ իրեն
խանգարում է, չի թողնում հանգիստ ապրի,
դուրս է բերում: Հեքիաթաթերապիայի մի
մասը կարող է լինել հեքիաթի անավարտու
նը այն առու
մով, որ այն լրաց
նի ին
քը՝
թյու
երեխան։ Հայտնվելով իր սիրելի հեքիաթի
միջավայրում՝ աշակերտը ինքն է որոշում
դրա ավարտը՝ ստանալով մեծ բավականու
թյուն արված աշխատանքից։ Այս մեթոդը
առավել արդյունավետ է ագրեսիվ դրսևո
րումներ ոնեցող երեխաների համար։
«Երեխան երեխային» սկզբունքով աշ
խատանքի մեթոդներ։ Երեխաները, որպես
կանոն, ավելի հանդուրժող են հաշմանդա
մության նկատմամբ, քան իրենց ուսուցիչ
ներն ու ծնողները: «Երեխան երեխային»
սկզբունքով մոտեցումը շատ արդյունա
վետ միջոց է երեխաների մասնակցությունը
համախմբելու համար2: Երեխաները շատ
ակ
տիվ են լի
նում իրենց հա
մայն
քում հաշ
մանդամության նկատմամբ բացասական
վերաբերմունքը հաղթահարելու համար՝
հայտնաբերելով դպրոցից դուրս մնացած
երեխաներին, օգնելով հատուկ կարիքներով
երեխաներին հասնելու դպրոց, դասերի ըն
թացքում գրառումներ անելով ներառական
երեխաների համար, ուսուցանելով հատուկ
կարիքներով երեխաներին տանը: Օրինակ՝
Նելլիին ծնողները դպրոց են հասցնում սայ
լակի միջոցով։ Առավոտյան դասընկերնե
րը հերթապահում են դպրոցի մուտքի մոտ՝
Նելլիին դասարան հասցնելու, պայուսակը
տանելու, օգնելու նպատակով։ Դասարա
նում ֆիզիկական տվյալներով ամենաու
ժեղ տղաներից մեկը՝ Մկրտիչը, դասամի
ջոցներին մոտենում է Նելլիին և հարցնում,
թե ինչի կարիք ունի, ճաշարանից ինչ կա
2 Абрамович−Лехтман Р. Я. Психологическая помощь
детям с церебральными параличами // Лечебная помощь
детям с церебральными параличами: Труды НИИ им. Г.
И. Турнера. − Л., 1962, ст. 42.
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րող է բերել նրա համար և այլն։ Դասընկեր
ների պատրաստակամությունն ու սրտա
ցավությունը զգալի դեր ունեն՝ մեղմելու և
կրճատելու ԿԱՊԿՈՒ երեխաների բարոյա
հոգեբանական խնդիրները։ Կարևոր է այն
հանգամանքը, որ ցանկացած աշակերտի
ճիշտ մոտեցումը դառնում է մշակույթ ամ
բողջ դասարանի համար։ Նելլին դառնում է
անհանդուրժող, երբ դասարանում աղմկում
են, և բոլորը առանց բացառության պատ
րաստակամորեն պահպանում են լռություն՝
անսալով ուսուցչի հորդորներին և սրտակ
ցելով իրենց դասընկերուհուն։ Ուսուցչի
Ճիշտ շփումը և հասկանալի հաղորդակ
ցումը շատ կարևոր են ինչպես ուսուցման
և դասավանդման, այնպես էլ երեխաների
միմյանց հետ հարաբերվելու ընթացքում: Ու
սուցիչները պետք է ջանան՝
*ստեղծել միմյանց փոխօգնության և հա
մերաշխության մթնոլորտ,
* խոսել պարզ, հասկանալի լեզվով,
հետևողական խոսքով,
*իմանալ ոչ վերբալ շփման հնարքները,
ժեստերի լեզուն, կռահել դեմքի արտահայ
տությունները և այլն,
*օգտագործել շփման ողջույնի և խրա
խուսական, այլ ոչ թե վերահսկողական
հնարքներ,
*ճկուն լինել շփման եղանակներն օգտա
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գործելիս, օգնել նրանց, ով չի կարող օգտ
սակ
ցա
կան լեզ
վից, լսել նրանց, ում
վել խո
մայրենի լեզուն տարբերվում է ուսուցման
լեզվից,
*շփման ժամանակ կանոնավոր դադար
ներ տալ՝ կենտրոնանալու և ուշադրության
ոչ մեծ լարվածություն ստեղծելու համար
*հետևել, որ բոլոր երեխաները կարողա
նան նորմալ տեսնել և լսել։

Այսպիսով՝ կարևորում ենք նաև հատուկ
կարիքներով երեխաների, երիտասարդու
թյան և մեծահասակների ներգրավումը
քաղաքականության և գործնական հանձ
նարարականների մշակման պրոցեսում:
Անհրաժեշտ է գործի դնել հատուկ կարիքնե
րով երեխաների և երիտասարդ մարդկանց
բեր և օգ
նել նրանց՝ ար
տա
հայ
ոչ մեծ խմ
տելու իրենց գերակայություններն ու պա
հանջմունքները. սա դեպի երեխան կողմ
նորոշված ու երեխաների առօրյա կյանքում
առավել օգտակար կրթության ստեղծման
ճանապարհին առաջին քայլն է: Նրանց
մասնակցությունը հաճախ կարող է ներա
ռական միջոցառումների մշակման արագա
ցուցիչ ծառայել: Հաշմանդամության հարցե
րում նրանց գիտելիքներն ու իրազեկությունը
պետք է հարգել բոլոր մակարդակներում:
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ДИАГНОЗОМ ДЦП
Ж. ОГАННИСЯН
ДЦП это не болезнь мышцы или нерва, а неспособность мозга контролировать и конт
ролировать движения и позиции. Поведенческие расстройства выражаются посредством
двигательного торможения, агрессии, контраста. Комплексная подготовка педагогической
группы может достичь ощутимых результатов.

SPECIALITIES OF THE WORK WITH CHILDREN DIAGNOSED BY INFATILE CEREBRAL 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.

251

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

RITA MANUKYAN
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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.
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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

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

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
co-operation and mutual support – pupils be
came increasingly willing to expose and explain
their ideas and difficulties.
2. Whole class interactive teaching necessi

tated an in-depth 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 in-depth 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
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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:

ЦЕЛИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Р. МАНУК ЯН, К. ДИЛАК ЯН
Интерактивное обучение новыми методами имеет важное стратегическое значение в на
ших школах. В результате этого обучения уроки становятся более качественными и доступ
ными, и позволяют учителю разными методами довести знание до учеников.
Интерактивное обучение активизирует процесс урока, в котором ученики становятся ак
тивными участниками. С помощью этого обучения легче проверить уровень знаний учени
ков, и использовать их индивидуальное мышление в процессе восприятия нового урока.
При планировании интерактивного обучение обязательно надо учитывать ограниченость
времени. Количество заданий не должно быть насыщенным, чтобы ученики сконцентриро
вались не столько на их выполнении, сколько на их обучении.
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ԳՈՀԱՐ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

ԱՂՅՈՒՍԱԿԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄ ԵՎ ԲԱԺԱՆՈՒՄ
Պարզաբանում եմ բազմապատկման և բաժանման գործողությունների կոնկրետ իմաս
տը: Այնուհետև առաջարկում եմ խնդիր միևնույն գումարելիների գումարը գտնելու վերա
բերյալ:
Երեք տուփերից յուրաքանչյուրում կա 6 մատիտ: Ընդամենը քանի՞ մատիտ կա տուփում:
Լուծելով նմանատիպ խնդիրներ (օրինակներ)՝ սովորողները տեսնում են, որ կա միևնույն
գումարելիներով գումարներ և հաշվելով գումարելիների թիվը՝ կարելի է այն փոխարինել մի
նոր գործողությամբ, որը կոչվում է բազմապատկում:
II դասարանում միևնույն գումարելիների գումարը փոխարինում են արտադրյալով:
6 • 5=30
6+6+6+6+6=30
4+4+4+4+4=20
4 • 5=20
Գրության երկրորդ ձևը (6 • 5=30 կամ 4 • 5=20) երեխաներին պարզաբանում եմ, որ
բազմապատկման գործողությանը մասնակցող անդամները կոչվում են արտադրիչներ, իսկ
ստացված արդյունքը` արտադրյալ: I արտադրիչը հավասար գումարելիներից որևէ մեկն է,
իսկ II արտադրիչը ցույց է տալիս, թե այդ հավասար գումարելին քանի անգամ է կրկնվում:
Ցույց եմ տալիս, որ բազմապատկումը նշանակվում է մեկ կետով:
Երբ երեխաները ծանոթանում են բազմապատկման գործողությանը, դրա նշանին,
գրության ձևին, յուրացնում են արտադրիչների դերը: Առաջարկում եմ երեխաներին լուծել
հետևյալ խնդիրը. Աղջիկը դրոշմանիշեր փակցրեց ստվարատետրի 4 էջի վրա, յուրաքան
չյուր էջին՝ 5 դրոշմանիշ: Ընդամենը քանի՞ դրոշմանիշ փակցրեց աղջիկը: Պատկերումներ
կատարելով` գրում են լուծումը. 5+5+5+5=20:
Ի՞նչ կարելի է ասել այս գումարի գումարելիների մասին (դրանք նույնն են): Քանի՞սն են
(4): Այստեղ 4 անգամ վերցրել են 5−ական:
Բացատրում եմ երեխաներին, եթե գումարելիները նույնն են, ապա գումարը կարելի է
այլ կերպ գրել` 5 • 4=20
Այս գրառումը կարդում ենք այսպես` 5−ը վերցրած 4 անգամ, ստացվում է 20:
Կրկնել եմ տալիս երեխաներին: Այս գրառումը կարելի է այլ կերպ կարդալ` 5−ը բազմա
պատկած չորսով, ստացվում է 20: Նորից կրկնել եմ տալիս երեխաներին: Պարզաբանում
եմ երեխաներին, որ մենք կատարեցինք բազմապատկման գործողություն: Այսպիսով` նույն
գումարելիների գումարը կոչվում է բազմապատկում: Այնուհետև գրատախտակին գրում եմ
մի քանի օրինակներ գումարն արտադրյալով փոխարինելու վերաբերյալ`
1. 7+7+7=7 • 3
2. 3+3+3+3+3=3 • 5
3. 2+2+2+2=2 • 4
Գրատախտակին գրում եմ հետևյալ օրինակները և պահանջում փոխարինել այն:
1. 5+5+4+5=?
2. 6+6+6=
3. 3+3+2+3+5=?
Երեխաները պարզաբանում են, որ I և III օրինակները հնարավոր չէ փոխարինել ար
տադրյալով, որովհետև գումարելիները նույնը չեն:
Արդյոք միշտ հնարավո՞ր է գումարման օրինակը փոխարինել բազմապատկման օրինա
կով (ոչ միշտ): Ի՞նչ դեպքում է դա հնարավոր (երբ գումարելիները նույնն են):
Համոզվելով, որ երեխաները կարող են կողմնորոշվել, թե որ դեպքում է հնարավոր գու
մարումը փոխարինել բազմապատկումով, աշխատում եմ պարզաբանել արտադրյալը գտ
նելու I հաշվեեղանակը` բազմապատկումը փոխարինելով հավասար գումարելիների:
Օր.՝
2 • 3=2+2+2=6
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Նման օրինակներով ամրապնդելուց հետո անհրաժեշտ է ծանոթացնել միևնույն գումա
րելիների խմբավորման հնարին (առանց այն անվանելու):
Օրինակ`
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
Բազմապատկման իմաստի իմացության և դրա հետ կապված հաշվեեղանակի ամ
րապնդման նպատակով առաջարկում եմ հետևյալ վարժությունները`
1. Ըստ տրված նկարների՝ կազմե՛ք գումարման օրինակներ:
2. Ըստ 4+3 և 4 • 3 օրինակների՝ կատարեցե՛ք նկարներ: Համեմատե՛ք և լուծե՛ք օրինակ
ները:
3. Բազմապատկման օրինակները փոխարինեք գումարման օրինակներով և լուծեք. 7 •
4, 1 • 5, 10 • 6, 15 • 4:
4. Խնդիրը սկզբում լուծե՛ք գումարմամբ, այնուհետև լուծումը գրեք բազմապատկմամբ.
«Չորս տուփերից յուրաքանչյուրում կա 7 մատիտ:
Ընդամենը քանի՞ մատիտ կա տուփերում»:
5.	Համեմատե՛ք արտահայտություններն ու աստղանիշերի փոխարեն դրեք «>», «<» կամ
«=» նշանները.
13 • 3 * 14 • 2
5+5+5 * 5 • 2
3 • 4 * 2 • 4		
4 • 7+4 * 4 • 9
6. Օգտվելով I օրինակից, գտե՛ք II օրինակի արդյունքը:
2 • 7=14
2 • 10=20
7 • 4=28
5 • 8=40
2 • 8=
2 • 9=
8 • 4=
6 • 8=
Պարզաբանելով առաջադրանքները, այնուհետև պարզաբանում եմ արտադրյալը գու
մարի փոխարինելու այն դեպքը, երբ արտադրիչներից մեկը մյուս արտադրյալում նույնն է,
իսկ մյուսը ենթարկված է փոփոխության:
Օրինակ`2 • 3=2+2+2=6
		
2×4=2+2+2+2=6+2=8
Այս սկզբունքը օգտագործելով՝ դուրս ենք բերում 2−ի աղյուսակը.
2 • 2=4
2+2=4
2 • 3=6
2+2+2=6
2+2+2+2=8
2 • 4=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
Արդյունքը հաշվելիս միշտ երեխաները պետք է օգտվեն իրենց իմացած հաշվեեղանա
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 ավելացումը կատարվում է 10−ի վրա:
2 • 6=2+2+2+2+2+2=10+2=12
2−ի աղյուսակը սերտելու համար անհրաժեշտ է ընդգրկել վարժողական բնույթի վարժու
թյուններ՝ դրանք առաջադրելով հետաքրքրաշարժ ձևով: Օրինակ`ֆիզկուլտ. հրապարակում
1 Մ. Ա. Բանտովա, Գ. Վ. Բելտյուկովա, Ա. Մ. Պոլևշչիկովա, Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի
դասավանդման մեթոդիկա, էջ 115−117:
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խաղում են 7 երեխաներ: Հաշվել քանի ոտքեր, քանի ձեռքեր, քանի աչքեր և քանի ականջ
ներ ունեն երեխաները:
 ազմապատկման միջոցով երեխաներին պարզաբանում եմ, թե ինչպես կարելի է մի
Բ
քանի ենթաբազմություններից ստանալ մեկ բազմություն: Սակայն անհրաժեշտ է, որ երե
խաները կարողանան տրված բազմությունը վերածել մի քանի ենթաբազմությունների: Իսկ
այդ կարելի է իրականացնել բաժանման միջոցով: Բաժանման կոնկրետ իմաստը պար
զաբանելու համար աշակերտներին առաջադրում եմ ըստ բովանդակության և ըստ հավա
սար մասերի բաժանելու վերաբերյալ պարզ խնդիրներ՝ պահանջելով տրված բազմությունը
բաժանել պահանջված քանակի ենթաբազմությունների: Օրինակ` 8:4 քանորդը գտնելու
համար պետք է պահանջել աշակերտներից 8 շրջանակը քանի՞ 4−ական խմբեր կլինեն կամ
8 շրջանակը 4 հավասար մասի բաժանելու դեպքում յուրաքանչյուր մասում քանի՞ շրջանակ
կլինի: Բաժանման գործողության իմաստը և նրա հաշվեեղանակը ամրապնդելու համար
անհրաժեշտ է մեծ թվով խնդիրների և օրինակների լուծումն իրականացնել կոնկրետ առար
կաների հետ գործողություններ կատարելով: Բազմապատկման և բաժանման հաշվեեղա
նակները տալիս են հնարավորություն իմանալու նրանց բաղադրիչների անվանումները:
 ազմապատկում−արտադրիչ, արտադրիչ, արտադրյալ:
Բ
 աժանում−բաժանելի, բաժանարար, քանորդ: Ամրապնդելու նպատակով լուծում եմ
Բ
բազմաթիվ օրինակներ:
Օր.` 1. 4 • 3, 4−ը առաջին արտադրիչն է, 3−ը` երկրորդ: Գտնել արտադրյալը:
2. 20:5, 20−ը բաժանելին է, 5−ը`բաժանարարը: Գտնել քանորդը:
I օրինակը 4 և 3 թվերի արտադրյալն է, իսկ II−ը` 20 և 5 թվերի քանորդը: Որից հետո
պարզաբանում եմ բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը: Երեխաները գծում
են ուղղանկյուն և այդ ուղղանկյունը բաժանում քառակուսիների:

Առաջարկում եմ երկու եղանակով իմանալ, թե ընդհամենը քանի քառակուսի ստացվեց
(4 • 3=12, 3 • 4=12): Համեմատելով ստացված օրինակները՝ սովորողները նկատում են, որ
արտադրիչները նույնն են, միայն տեղերն են փոխված, արտադրյալները հավասար են: Մի
քանի համանման վարժություններ կատարելուց հետո աշակերտները ձևակերպում են այս
հատկությունը. «Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում»:
Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը ամրապնդելու նպատակով առաջար
կում եմ այսպիսի վարժություն.
1. Օգտվելով առաջին օրինակից՝ լուծե՛ք երկրորդը.
6 • 7=
7 • 6=42
2. Աստղանիշերի փոխարեն դրե՛ք «>», «<» կամ «=» նշանը.
3 • 6 * 6 • 3
3. Աստղանիշերի փոխարեն դրե՛ք գործողության բաց թողնված նշանը.
7 • 2=2 * 7
4. Լրացրե՛ք բաց թողնված թիվը.
2 • 9=9 • □
Օգտվելով տեղափոխական հատկությունից՝ արտադրյալը կարելի է հաշվել գումարման
միջոցով, երբ երկրորդ արտադրիչը փոքր է 3 • 7=7 • 3, 7 • 3 հաշվելը ավելի հեշտ է, որով
հետև 3 հատ 7−երի գումար է:
Երեխաների համար պարզաբանում եմ բազմապատկման և բաժանման գործողություն
ների բաղադրիչների և արդյունքների միջև եղած կապը: Աշակերտները կազմում են 5 •
3=15 օրինակը: Ասե՛ք առաջին արտադրիչը (5): Անվանե՛ք արտադրյալը (15): Օգտվելով այդ
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թվերից՝ կազմե՛ք բաժանման երկու օրինակներ:
5 • 3=15
15:3=5
15:5=3
Բաժանման օրինակները համեմատե՛ք բազմապատկման օրինակների հետ: Ինչպե՞ս
ստացվեց երկրորդ արտադրիչը` 3−ը (15−ը բաժանեցինք առաջին արտադրիչի` 5−ի վրա):
Ինչպե՞ս ստացվեց առաջին արտադրիչը` 5−ը (15 արտադրյալը բաժանեցինք երկրորդ ար
տադրիչի` 3−ի վրա):
Ստացված կապը ամրապնդելու նպատակով առաջարկում եմ, որ լուծեն հետևյալ օրի
նակները.
1.	Բացատրե՛ք, թե ինչպես կարելի է լուծել երկրորդ և երրորդ վարծությունները` օգտվե
լով առաջինից.
18:3=
18:6=
6 • 3=18
2.	Լուծե՛ք բաժանման վարժությունները`օգտվելով բազմապատկման վարժություններից.
3 • 9=27
10 • 5=50
8 • 7=56
5 • 8=40
50:10=
56:7=
40:5=
27:9=
3.	Բազմապատկման յուրաքանչյուր օրինակի համար կազմե՛ք բաժանման երկու օրինակ.
7•3
10 • 4
12 • 2
5•4
Աշակերտները գումարման միջոցով հաշված արտադրյալը բաժանում են արտադրիչնե
րից մեկի վրա:
4.	Լուծե՛ք օրինակները.
15:5
3•5
5•3
15:3
14:2
7•2
2•7
14:7
6•4
24:2
4•6
24:6
5. 9, 2, 18 թվերով կազմե՛ք երկու օրինակ՝ բազմապատկման, երկու օրինակ բաժանման
վերաբերյալ:
6.	Լուծե՛ք 7 • X=27, X • 4=12 հավասարումները: Նշված օրինակների լուծումները ցույց են
տալիս արտադրյալի և արտադրիչների կապը, որի հիման վրա աշակերտները 2−ով բազմա
պատկման աղյուսակից գրում են բաժանման համապատասխան դեպքերի արդյունքները:
6:3=2
2 • 2=4
4:2=2
8:4=2
2 • 3=6
6:2=3
2 • 4=8
8:2=4
Որից հետո պարզաբանում եմ բաժանման այն դեպքը, երբ բաժանելին հավասար է բա
ժանարարին:
4:4=1
6:6=1
1:1=1
Օր.` 3:3=1
Իսկ երբ բաժանարարը հավասար է մեկի, ապա քանորդը հավասարվում է բաժանելիին:
3:1=3
Օր.` 5:1=5
Այսպիսով`աղ յուսակային բազմապատկումն ու բաժանումը ուսումնասիրվում են համա
տեղ, այսինքն` բազմապատկման յուրաքանչյուր դեպքից ստացվում է բաժանման համա
պատասխան դեպքերը:
20:4=5
4 • 5=20
20:5=4
Որի համար հիմք է ծառայում բազմապատկման գործողության բաղադրիչների և ար
դյունքների միջև կապերի մասին երեխաների գիտելիքները: Հիմք ընդունելով երկուսի, երե
քի բազմապատկման աղյուսակի իմացությունը՝ փորձում եմ կազմել 4−ի բազմապատկման
աղյուսակը և բաժանումը կատարել չորսի վրա:
 ացում եմ գրատախտակին նախօրոք գրված չորսի բազմապատկման աղյուսակը (4 •
Բ
4, 4 • 6, 4 • 9) և առաջարկում այն արտագրել տետրում: Երեխաներից պահանջում եմ կար
դալ առաջին արտադրյալը (4−ը բազմապատկած 4−ով):
Այդ թվի արտադրյալը պատկերացրե՛ք՝ օգտագործելով վանդակավոր քառակուսին:
(Աշակերտները ցույց են տալիս քառակուսիների 4 շարք`յուրաքանչյուրում 4−ական քառա
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կուսի): Հաշվե՛ք այդ արտադրյալը (16): Ինչպե՞ս հաշվեցիք (4+4+4+4=16): Այդ գումարը գրե՛ք
բազմապատկման աղյուսակի ներքևում: (Կատարում են): Իսկ ինչքա՞ն կստացվի, եթե չորսը
բազմապատկենք 4−ով (16): Գրե՛ք բազմապատկման աղյուսակում: Օգտվելով 4 • 4=16, 4 •
5՝ կլինի 16+4=20, որից հետո պահանջում եմ, որ երեխաները լրացնեն 4−ի բազմապատկ
ման աղյուսակը:
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
Պահանջում եմ տետրում գրել բազմապատկման և բաժանման հետևյալ սյունակները:
16:4=4
4 • 4=16		
4 • 5=20
20:5=4
5 • 4=20
20:4=5
24:6=4
4 • 6=24
6 • 4=24
24:4=6
28:7=4
4 • 7=28
7 • 4=28
28:4=7
32:8=4
4 • 8=32
8 • 4=32
32:4=8
36:9=4
4 • 9=36
9 • 4=36
36:4=9
Գրառումը կատարելուց հետո պահանջում եմ ծածկել տետրերը և ջնջել գրատախտակի
վրա կատարած բոլոր գրառումները: Այնուհետև սկսում ենք կրկնել 4−ի բազմապատկման
և բաժանման աղյուսակները: Ամրապնդելու նպատակով գրատախտակի մոտ եմ կանչում 4
երեխայի, որոնցից յուրաքանչյուրը մեկ օրինակ է գրում:
I աշակերտ: 4−ը բազմ. 6−ով, կստացվի 24:
II աշակերտ: 6−ը բազմ. 4−ով, կստացվի 24:
III աշակերտ: 24 բաժ. 4−ի, կստացվի 6:
IV աշակերտ: 24 բաժ. 6−ի, կստացվի 4:
Նման ձևով կրկնում ենք բոլոր դեպքերը: Օգտվելով համանման եղանակից՝ աշակերտ
ների միջոցով սկսում ենք նոր դեպքերի գրանցում, որի ժամանակ աշակերտները մեծ ինք
նուրույնություն են ցուցաբերում`դրանք կազմելու գործում: Նրանք արագ են նկատում, որ
ըստ միևնույն առաջին արտադրիչի՝ յուրաքանչյուր բազմապատկման աղյուսակում առա
ջինը վերցվում է նույն արտադրիչներով դեպքը, որ յուրաքանչյուր հաջորդ օրինակում 1−ով
մեծ է երկրորդ արտադրիչը (2 • 3, 2 • 4): Այդ ամենը աշակերտներին օգնում է, որ նրանք
հենց իրենք կազմեն հաջորդ օրինակը և լուծեն այն:
Այնուհետև աշակերտներն իրենք կազմում են այն աղյուսակը, որը պետք է անգիր հիշեն,
և միաժամանակ նրանք հստակ գիտեն, թե ինչու են ընդգծված միայն այն դեպքերը, որտեղ
արտադրիչները նույնն են, իսկ մյուս դեպքերը չկան:
2 • 2=4
3 • 3=9
3 • 2=6
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 • 6=48
8 • 7=56 8 • 8=64
8 • 2=16 8 • 3=24 8 • 4=32 8 • 5=40
9 • 2=18 9 • 3=27 9 • 4=36 9 • 5=45
9 • 6=54
9 • 7=63 9 • 8=72 9 • 9=81
Աշակերտներն անգիր են անում միայն բազմապատկման աղյուսակները, իսկ բաժան
 ովորողն ինքն արագ պետք է կարողանա գտնել` օգտվելով բազմապատկման
մանը` ս
աղյուսակից: Բազմապատկման աղյուսակը սովորեցնելուց հետո անդրադառնում եմ թվի
բազմապատկումը զրոյով և բաժանումը զրոյի վրա դեպքերին: Նախ պարզաբանում եմ
զրոն բազմապատկած ցանկացած թվով դեպքը:

260

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

0 • 2=0+0=0
0 • 3=0+0+0=0
Աշակերտները նկատում են, որ զրոն ցանկացած թվով բազմապատկելիս միշտ ար
տադրյալը զրո է: Իսկ եթե ցանկացած թիվ է բազմապատկվում զրոյով, ապա չի կարելի
լուծել գումարումով, արտադրիչների տեղերը փոխել նույնպես չի կարելի, որովհետև դա
թվերի նոր բնագավառ է, որի համար բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը չի
պարզաբանվում: Երկրորդ դեպքը լուծելիս միայն բավարարվում ենք հետևյալով, որ ցան
կացած թիվ զրոյով բազմապատկելիս արտադրյալը միշտ զրո է:
Զրոն ցանկացած թվի վրա կարելի է բաժանել՝ օգտվելով բաժանման բաղադրիչների
և արդյունքի միջև եղած կապի սկզբունքից: Դա նշանակում է 0−ն բաժանել 6−ի պետք է
գտնել մի թիվ, որ բազմապատկելով 6−ով՝ ստացվի 0: Դա հենց զրոն է, որ 0 • 6=0, ուրեմն`
0:6=0: Բազմաթիվ օրինակների լուծումով եզրակացնում ենք, որ զրոն ցանկացած թվի վրա
բաժանելիս միշտ քանորդը ստացվում է զրո: Միաժամանակ աշակերտներին բացատրում
եմ, որ զրոյի վրա չի կարելի բաժանել: Օրինակ` 5−ը զրոյի վրա հնարավոր չէ բաժանել, քա
նի որ չկա մի այնպիսի թիվ, որ բազմապատկենք զրոյով, ստացվի 5:
Այսպես եմ երեխաներին սովորեցնում հավասար գումարելիների գումարը գտնելու գոր
ծողությունը (բազմապատկում) և ցանկացած մեծություն հավասար մասերի վերածելու գոր
ծողությունը (բաժանում):

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Մ. Ա. Բանտովա, Գ. Վ. Բելտյուկովան, Ն. Գ. Կազանսկին, Տ. Ս. Նազարովան Տարրական դասա
րաններում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, 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).

ТАБЛИЦА УМНАЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ
Г. ЗАК АРЯН
Таким вот образом я учу детей как найти сумму равных слагаемых (умножение) и правиль
но деления любой величины на равные части (демние).
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ԱՆԱՀԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 7−ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Ձևաբանության ուսուցումը կարևոր նշա
նակություն ունի ոչ միայն գրական հայերե
նի կառուցվածքի հիմնավոր տիրապետման,
խոսքի մասերի և դրանց քերականական
կարգերի ու արտահայտման միջոցների
ճանաչման, այլև մտածողության զարգաց
ման գործում: Տիրապետելով տարբեր խոս
քի մասերի առանձնահատկություններին`
հղկվում ու կատարելագործվում են աշա
կերտների ուղղագրական, ուղղախոսական
հմտությունները, հարստանում է նրանց բա
ռապաշարը, զարգանում են խոսք կառուցե
լու կարողությունները [2, էջ 4]:
Այդ իսկ պատճառով ուսուցչից պահանջ
վում է մատուցվող նյութը ներկայացնել
մատչելի, ուղղագրությանը վերաբերող մա
սերը՝ տեսանելի և հասկանալի: Ուղղագրու
թյան՝ իբրև լեզվաբանության մի բաժնի, խն
դիրներից է մեծատառերի գործածությունը:
Աշակերտների գրավոր աշխատանքների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կատար
ված սխալների ստվար մասը վերաբերում է
հատուկ անունների ուղղագրությանը: Բայց

հատուկ և հասարակ անունների ուսուցումը
կարևոր է ոչ միայն այս, այլև աշակերտնե
րի ուղղագրական հմտությունների և խոսքի,
ճանաչողական ունակությունների զարգաց
ման համար:
Երբ «հատուկ անուն» հասկացությունը
աշակերտների կողմից յուրացվում է ինչպես
տեսականորեն, այնպես էլ գործնականո
րեն, կարելի է ուսուցանել հատուկ անուննե
րի տեսակներն ըստ կազմության և նրանց
ուղղագրությունը:
Հ
 ատուկ անունների կազմությունը բա
ցատրելիս ասել, որ ի տարբերություն բա
ռերի կազմության, որը որշվում է արմատ−
ածանց հարաբերությամբ, հատուկ անվան
կազմությունը պայմանավորված է նրա
բաղադրիչների քանակով: Եթե հատուկ
անունն ու
նի մեկ բա
ղադ
րիչ, պարզ է,
իսկ մեկից ավելիի դեպքում` բաղադրյալ
[4, էջ 18]:
Գծել հետևյալ գծապատկերը` նշելով հա
մապատասխան օրինակները.

Բաղադրյալ հատուկ անունների մասին
խոսելիս անհրաժեշտաբար անդրադառ
նալ անձնանուններին` նշելով, թե որոնք են
դրանք:
անուն−ազգանուն,
Առանձնացնել
անուն−մականուն, կեղծանուն, տոհմանուն:
Բնականաբար, աշակերտները շատ լավ
գիտեն անուն−ազգանունը, և բացատրելու
հարկ չկա: Շփոթությունը հիմնականում հա
ջորդների մեջ է:

Անուն−մականուն: Բացատրել բառի կազ
մությունը` մակ (վրա) + անուն, տրվում է ան
ձին նշելու համար նրա բնավորության, ար
տաքինի, գործունեության որևէ նկատելի գիծ:
Օրինակ` Դավիթ Անհաղթ, Աշոտ Եր
կաթ, Առյուծ Մհեր, Ձենով Օհան և այլն:
Բացատրում եմ յուրաքանչյուր մականվան
իմաստը:
Օրինակներ բերում են նաև աշակերտնե
րը և բացատրում:
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Նշել, որ մականունները կարող են կազմ
ված լինել նաև տեղանուններից, ինչպես`
Գրիգոր Նարեկացի, Վարդան Այգեկցի,
Մովսես Խորենացի և այլն:
Կեղծանունները հնարովի (կեղծ) անուն
ներ կամ ազ
գա
նուն
ներ են, որ, տար
բեր
պատճառներից ելնելով, ընտրում են մշա
կույթի կամ այլ ոլորտի գործիչներ: Օրինակ`
Սայաթ−Նովա, Հովհաննես Շիրազ, Նաիրի
Զարյան և այլն:
Տոհմանունները որ
ևէ տոհ
մի, գեր
դաստանի, դինաստիայի անուններն են
(ընդհանրական իմաստ ունեցող), ինչպես`

Արտաշեսյաններ, Մամիկոնյաններ, Բագ
րատունիներ և այլն:
Դասարանում կատարում են դասագրքի
համապատասխան առաջադրանքները և
նմանատիպ հանձնարարություն` տանը:
Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղ
ղագրությունը բացատրելիս նշել, որ դրանք
ունեն գրության երկու ձև. 1. երբ բոլոր բա
ղադրիչներն են սկսվում մեծատառով. 2.
երբ մեծատառով է սկսվում միայն առաջին
բառը [4, էջ 19]:
Գծապատկերը ներկայացնել գրատախ
տակին.

Դասագրքի յուրաքանչյուր կետ ընթեր
ցելով և բացատրելով` աշակերտների օգնու
թյամբ լրացնել գծապատկերը:
Այս թեման ուսուցանելիս ուշադրություն
դարձնել երկու կարևոր պահերի. կան բա
աշհարհագրական
անուններ,
ղադրյալ
դես են գա
լիս որ
պես պե
որոնք նաև հան

տությունների պաշտոնական անուններ: Այդ
դեպքում, որպես պետության պաշտոնական
անվանում՝ բոլոր բաղադրիչներն սկսվում
են մեծատառով, իսկ որպես աշխարհագրա
կան անուն` մեծատառով է սկսվում միայն
առաջին բաղադրիչը: Օրինակ`

Հանձնարարել գծել տետրում, իսկ շարքը
ավելացնել տանը:
Հաջորդ կարևոր պահը. սովորաբար
«պետություն», «թագավորություն», «իշխա

նություն» բառերը գրվում են փոքրատառով,
սակայն ունենք պետությունների պաշտոնա
կան անուններ, որտեղ այդ բառերը սկսվում
են մեծատառով: Օրինակ`
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Կարելի է անդրադառնալ նաև զու
գաձևություններին, ինչպես, օրինակ,
Ամենայն հայոց կաթողիկոս // Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս
Խանդութ խանում // Խանդութ Խանում
Խոր վիրապ // Խոր Վիրապ
Մայր աթոռ // Մայթ Աթոռ
Մխիթար սպարապետ // Մխիթար Սպա
րապետ
Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղ
ղագրությունը բավական դժվար յուրացվող
մա է, ուս
տի դրա ու
սու
ցու
մը չպետք է
թե
սահմանափակվի մեկ կամ երկու դասաժա
մով. այն շարունակական բնույթ պիտի կրի,
և անհրաժեշտ է միշտ պահել ուշադրության
կենտրոնում: Հանձնարարված տնային և
դասարանական աշխատանքները պետք է
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նպաստեն ուղղագրության ամրապնդմանը:
Պետք է կատարել ոչ միայն դասագրքում
ընդգրկված առաջադրանքները, այլև լրա
ցուցիչ հանձնարարությունների, բառային
թելադրությունների, գրույթների, բառարա
նային աշխատանքի օգնությամբ ամրապն
դել: Ոչ միայն հայոց լեզվի և գրականության,
այլ նաև պատմության, հասարակագիտու
թյան, աշխարհագրության և այլ առարկա
ների ուսուցման ընթացքում ուսուցիչները
պետք է հետամուտ լինեն աշակերտների
կողմից հատուկ անունների ուղղագրության
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքների ամ
րապնդմանն ու ուղղագրական գիտելիքնե
րի զարգացմանը` ապահովելով նաև միջա
ռարկայական կապը:
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В VII КЛАССЕ
А. ХАЧАТРЯН
В статье представлен мой опыт обучения правописанию сложных собственных имен.
Придала большое значение доступности темы, которая способствует более легкому пони
манию и усвоению материал а.
Большое место отвела объяснению правописания посредством сравнений, правильному
выбору примеров, сравнительным схемам.

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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ՄԱՐԻԱՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՄԻԱԿ
 ԱԶՄ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
ՉԱՐԵՆՑԻ ՊՈԵՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ
«Չարենցն ապրեց լի ու հարուստ, բայց
ծանր ու դժվարին մի կյանք, որն այսօր, իր
իսկ բառերով ասած, «լեգենդ» է դարձել։
Այդ «լեգենդը» նա ստեղծեց օր առ օր՝ ժա
մանակի ու իրականության մեջ, գրական
ու հանրային միջավայրում ի հայտ բերելով
ու հաստատելով իր անկրկնելի ինքնությու
նը՝ որպես հազարամյակների խորքից եկող
ժողովրդի հոգևոր ու մարմնավոր սերմից
ծնված մի առանձնահատուկ գոյություն»1։
Չարենցի պոեզիան ինքնատիպ է, վիթ
խարի՝ իր հզոր հայրենասիրական պա
թոսով։ Բառերը կուռ են, մաքրամաքուր,
հեղափոխական, անհատակ, խոր փիլիսո
փայությամբ հագեցած, սակայն մեր խնդրո
առարկան Չարենցի պոեզիայի բառապա
շարը չէ, այլ շարահյուսական միջոցների
ընտրության ու կիրառության հարցն է։ Շա
րահյուսական միջոցների ընտրությունը ևս
պայմանավորված է հեղինակի լեզվամտա
ծողությամբ, նրա ոճական անհատականու
թյամբ։
Որքան էլ լեզուն հասարակական, ընդ
հանրական երևույթ լինի, յուրաքանչյուր ան
հատ օգտ
վում է լեզ
վից ինք
նա
տիպ ձևով։
Իսկ թե անհատը գրող է, ապա փորձում է
անհատականացնել լեզուն, ստեղծել բա
ռերի իր աշխարհը և հաստատվել գրական
անդաստանում իր անհատական ոճով։
«Լեզվի խնդիրը ամենից առաջ ոճի խն
դիր է, և չի կարելի այն քննել առանց նկատի
առնելու տվյալ երկի ոճը, նրա ուղղությու
նը։ Որևէ երկի լեզու քննելիս ամենից առաջ
պետք է նկատի ունենալ, թե ինչպիսի երկի
նենք։ Այդ հան
գա
ման
քը կա
հետ գործ ու
րող է շատ անհասկանալի բաներ հասկա
նալի դարձնել…»2,— հուշում է Չարենցը։
 ատկապես տարաբնույթ է գեղարվես
Հ
տական ոճի շարահյուսական կառուցվածքը։
Քանի որ գեղարվեստական ոճը կառուցված
քային քերականական առումով ընդհանրա
1 Դ. Գասպարյան, Ողբերգական Չարենցը, Եր., 1990, էջ 3։
2 «Գրական թերթ», 1934, № 16:
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կան բնույթ ու
նի, ուս
տի այս
տեղ կա
րող են
գործածական լինել նաև գործառական մյուս
ոճերը բնորոշող շարահյուսական կառույց
նից առաջ և հիմ
նա
կա
նում՝
ներ, իսկ ամե
խոսակցական ոճի շարահյուսական իրողու
թյուններ (թերի, զեղչված անդամներով մի
ակազմ նախադասություններ, առանց ստո
րոգման հնչերանգային ավարտվածություն
ունեցող անդեմ նախադասություններ, շրջուն
շարադասություն և այլն)։ Պոեմներում կան
երկխոսություններ, որոնք ավելի մտերմիկ,
կենդանի են դարձնում խոսքը, ուստի և հա
ճախ գործածական են հարցական բնույթի
նախադասությունները, որոնց պատասխանը
հիմնականում զեղչված անդամներով նախա
դասությունն է կամ բառ−նախադասությունը։
Մեր ուսումնասիրության թեման մի
ակազմ նախադասությունների կիրառու
թյունն է Չարենցի պոեմներում։ Չարենցի
պոեմները հեղեղված են միակազմ նախա
դասությունների տարբեր տեսակների վար
պետ կիրառությամբ, և դրանք նրա խոսքում
օժտված են ոճային արտահայտչական բազ
մազան հնարավորություններով։
Նախ բնութագրենք միակազմ նախադա
սությունները։ Միակազմ են այն նախադա
սությունները, որոնք կա՛մ չունեն ոչ ենթակա,
ոչ ստորոգյալ, կա՛մ ունեն միայն ստորոգյալ,
և որոնց բացակա անդամները վերականգնել
հնարավոր չէ. դրանք չեն ենթադրվում։
էլ
Միակազմ
նախադասություններն
թին բա
ժան
վում են երեք խմ
բի՝
իրենց հեր
անենթակա, անդեմ (բայական անդեմ և ան
վանական անդեմ) և բառ−նախադասություն
ներ։
Վերոնշյալ նախադասությունները հեղի
նակի՝ Չարենցի խոսքում մեծ կշիռ ունեն, և
դա պատահական չէ։ Չէ՞ որ միակազմ նախա
դասությունները նպաստում են հեղինակային
նպատակադրումների իրականացմանը, հե
ղինակը դրանցով ստեղծում է միջավայր և
կատարում առանձին կերպարների անհա
տականացում։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Անենթակա է այն միակազմ նախադա
սությունը, որի գերադաս անդամը դիմավոր
սինքն՝ ստո
րո
գյալ, որը, սա
կայն,
բայ է, այ
ենթակա չունի և չի կարող ունենալ։ Այսպի
սի նախադասությունները արտահայտում են
ա) ստորոգյալի դեմքի անորոշություն, բ) ընդ
հանրական դատողություն, գ) բնության եր
ևույթներին վերաբերող եղելություն։
Անորոշ անենթակա նախադասություննե
րի (որոնք անենթակա նախադասություննե
րի մի տեսակ են) ստորոգյալն արտահայտ
վում է բայի հոգնակի երրորդ դեմքով և բոլոր
եղանակներով, ժամանակներով, բացի հրա
մայականից։
Հաճախ անենթակա նախադասություն
ները ձևավորում են բանաստեղծի սեղմ ու
համառոտ խոսքը։
առասպել»
պոեմում
«Դանթեական
«մեռյալ» քաղաքի, խաթարված երազի, ազ
գային սահմռկեցուցիչ ողբերգության նկա
րագրման համար հեղինակը կիրառել է անո
րոշ անենթակա նախադասություններ։
● ….Երբ ուրվագծվեց հեռվում մի լեռ,
ցին, որ գյուղն այն
տեղ կլի
նի….1
− Ասա
(ԴԱ)
● ….Ու մնաց այնտեղ։ Ես անցա առաջ։
Նրան երևի ձիով կբերեն….2 (ԴԱ)
տեղ ապ
րել են ան
● ….Բայց չէ՞ որ այս
հույս, Եվ չեն էլ լսել քնք
շու
թյան մա
սին….3
(ԴԱ)
«Պատմության քառուղիներով» պոեմում
կիրառված անենթակա նախադասությունը
բխում է պոեմի ներքին իմաստից։
● ….Որպես անմիտ զրույց մեզ պատմել են
մի օր Նախնիների մասին մեր փառապանծ4։
«Երգ ժողովրդի մասին» պոեմի հիմնա
կան գաղափարը ամփոփվում է հետևյալ
անորոշ անենթակա նախադասությունների
մեջ։
● Ոչ մի հա
րուստ չմ
նա թող աշ
խար
հի
երեսին։
Էսպես ասին ու հսկա բանակներով ահա
վոր
 ակատներից տուն դարձան նրանք մի
Ճ
օր միասին,
1 Եղիշե Չարենց, Պոեմներ, բանաստեղծություններ,
Եր., 1984, էջ 28։
2 Նույն տեղում։
3 Նույն տեղում, էջ 33։
4 Նույն տեղում, էջ 467։

Ու տվեցին կրակի օրենքները հնամյա,
Հարուստների ստեղծած իրավունքը ար
նատառ,
Ասին՝ ամբողջ աշխարհում մի՛ իրավունք
միայն կա՝
Մարդու քրտինքը զուլալ ու աշխատանքը
արդար5։
Անորոշ անենթակա նախադասություն
ներին լրացնում են ընդհանրական անեն
թակա նախադասությունները (անենթակա
նախադասության տեսակ)։ Ձևական ենթա
կա «մարդիկ» բառը ընդհանրական դատո
ղություն է հայտնում։
● Եվ մի՞թե մարդիկ այստեղ չեն նայել
Երբեք հեռուներն այս լավ աշխարհի….6
(«Դանթեական առասպել»)
●Մի՞թե չգիտես, որ մարդ երազում
Երբեմն հիմար բաներ է ասում….7 («Ազ
գային երազ»)
Առանձին հետաքրքրություն են ներկա
յացնում այն անենթակա նախադասություն
ները, որոնք արտահայտվում են եզակի եր
րորդ դեմքի բաղադրյալ ստորոգյալներով։
Այս նախադասությունների ոճական արժեքն
ղի
նա
կը դրան
ցով կեր
տում է
այն է, որ հե
իր հերոսների հոգեկան աշխարհը, նրանց
ապրումները, խոսողին շրջապատող միջա
վայրը, բնության երևույթներին վերաբերող
եղելությունը։ Այսպիսի անենթակա նախա
դասություններով հեղինակը ստեղծում է
տեսանելի և շոշափելի պատկերներ, որոնք
իրենց մեջ շատ գաղտնիքներ են ամբարում,
իսկ ընթերցողն իր երևակայությամբ դրանք
պետք է բացի, հասկանա ու զգա։ Այսպիսի
նախադասություններով հարուստ են «Ամ
բոխները խելագարված», «Դեպի լյառն Մա
սիս», «Պոեմ հերոսական», «Ամենապոեմ»,
«Երեքը», «Ազգային երազ» և այլ պոեմներ։
Յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ ենք
դուրս բերել։

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։
(«Ազգային երազ»)
●Ու լուռ էր այնպես։ Ու լուռ էր2։ («Երեքը»)
 Ու լույս էր այն
●
պես. կա
պույտ երե
կո3։
(«Երեքը»)
● Իրիկուն էր, հրակարմիր մի իրիկուն4։
(«Ամբոխները խելագարված»)
●
Մութ է հի
մա, թանձր խա
վար5։ («Ամ
բոխները խելագարված»)
●Վերջին անգամ նայեց իր տնակին–
Եվ քայլերը ուղղեց դեպի բաղերը։–
Ց
 ուրտ էր6։ («Դեպի լյառն Մասիս»)
 Ես – հայաստանցի պոետ –
●
Երկիր, ուր մշուշ է ու մահ –
Բոլորի, բոլորի համար
Երգում եմ
Նորից հիմա7։ («Ամենապոեմ»)
●Կռվի շռինդ էր, թինդ էր երեկ,
Երեկ ճակատ էր ու բարիկադ8... («Պոեմ
հերոսական»)
Չ
 արենցն իր բոլոր նյարդերով կապ
ված էր ժամանակին, իր օրերին, իսկ օրերն
այդ փոթորկուն էին, հախուռն ու անորոշ…
Եվ իր հոգու փոթորիկը Չարենցն արտահայ
տում է անվանական անդեմ նախադասու
թյունների գործածությամբ։ Անվանական է
այն անդեմ նախադասությունը, որի գերա
դաս անդամը, որպես կանոն, արտահայտ
ված է գոյականով կամ գոյականական դե
րանունով, երբեմն՝ ածականով, թվականով,
մակբայով։ Լեզվական այս կառուցվածքին
հեղինակը հաճախ է դիմում։ Սրանք երբեմն
արտահայտում են ամենաուժեղ հուզական
ապրումներ և հոգեվիճակներ։ Մեկ−երկու
բառի միջոցով բանաստեղծը ստեղծում է
1
2
3
4
5
6
7
8

Նույն տեղում, էջ 39։
Նույն տեղում, էջ 239։
Նույն տեղում, էջ 237։
Նույն տեղում, էջ 70։
Նույն տեղում, էջ 74։
Նույն տեղում, էջ 476։
Նույն տեղում, էջ 98։
Նույն տեղում, էջ 155։
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պատկեր, որը մեծ իմաստ է պարունակում,
բայց չի ասվում, ընթերցողն ինքն է հասկա
նում…
Չարենցի պոեմներին այդ նախադասու
թյունները առանձնահատուկ փայլ ու հմայք
լիս, դրանք նպաս
տում են բա
նաս
են տա
տեղծի ոճի սեղմությանը, հանդես են գալիս
իբրև մտքի խորացումներ և ընդգծում են հե
ղինակի անհատականությունը։ Լեզվական
այս կառույցների հմուտ օգտագործմամբ հե
ղինակն իր խոսքը դարձնում է տպավորիչ ու
պատկերավոր։
Անմիջական, մտերմիկ, էպոսասացի
նման բանաստեղծը դիմում է.
●Հեռո՜ւ, մոտիկ ընկերներին,– աշխարհ
ներին, արևներին,
Հրանման հոգիներին։–
Բոլո՜ր նրանց հոգիներին արևավառ։–
Կյանքի՜, մահի՜ այս ամեհի աղջամուղջում՝
Ողջակիզվող հոգիներին – ողջո՜ւյն, ող
ջո՜ւյն9։ («Ամբոխները խելագարված»)
«Ամենապոեմ» պոեմում հույզերի տա
րափ է, մտքի ահագնացում.
●
 Աշխարհը –
Ք
 աղաքները բոլոր,
 ամփաները, փոշոտ խճուղին,–
Ճ
 երջին արտաքնոցը քարե –
Վ
Ու բոլոր բերքերը հողի:
Ինչպիսի՜ բազմալար երգեր
Ու հրաշք,
 եքիաթ,
Հ
Հ
 իացմունք10։
● Ամեն ինչ – գո՜րշ, առօրյա։
Ինչպես միշտ – գո՜րշ, փոշոտ փողոց։
Սառը ջուր, խաղող։
Գինի։
Մարդիկ։ Կառքեր։ Մարդիկ11։
● –Ողջո՜ւյն, բյուրահանճար ընկե՛ր,–
Հանքագո՜րծ,
Հանքափո՜ր,
Հացթո՛ւխ...12
●Երևան։
9
10
11
12

Նույն տեղում, էջ 70։
Նույն տեղում, էջ 99։
Նույն տեղում, էջ 101։
Նույն տեղում։
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Աստաֆյան փողոց։
Քնաթաթախ։
Աչքերին փոշի1։

● Հայկական բանակ։
Հրացան։ Թնդանոթ։ Ռումբեր10։

●– Պատերազմ։ Պատերազմ։
– Պա–տե–րազմ2։

● Ողջակեզ։ Խնդություն։ Ու մի
Անհատնում վատնում միասին11։

● Երևան։
Այսինքն – Նաիրի3։
«Չարենց–նամե» պոեմը բանաստեղծի
կյանքի պատմությունն է, ասելիքը շատ է,
ուստի անվանական անդեմ նախադասու
թյունները իրենց սեղմությամբ բացում են
բանաստեղծի անցած ուղին. միմյանց հա
ջորդում են Չարենցի մանկությունը, պա
տանեկությունը,
երիտասարդությունը,
«սերերը», կյանքի հորձանուտ նետվելը…
● Նաիրի,
Կ
 արս –
Մ
 անկություն4։
● Հունվար…
Փ
 ետրվար…
Քսանվեց:5
● Մոսկով։
Տասնյոթ թվական6։
● Տասնութ։
Թվական կյանքի։
Իրիկուն։ Վերադարձ։ Առավոտ։
….Ողջակեզ – կարմրակեզ բոցում7։
●Կայարան։
Զորքեր։
Զորքեր։
Զինվորներ կարմիր։
Գիշեր8։
●Կարինե…
Մշո՜ւշ – Կարինե…9։
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Նույն տեղում, էջ 100։
Նույն տեղում, էջ 105։
Նույն տեղում, էջ 112։
Նույն տեղում, էջ 122։
Նույն տեղում, էջ 131։
Նույն տեղում։
Նույն տեղում, էջ 134։
Նույն տեղում, էջ 135։
Նույն տեղում, էջ 133։

●Մա՛հ։ Մա՛հ։ Մա՛հ։
Ընդհանուր, հանուր։
Զինվորի, աղջկա, հարսի12։

Եվ այսպես ողջ պոեմը ողողված է անվա
նական անդեմ նախադասություններով։
Անվանական անդեմ նախադասություն
ներով են հագեցած նաև «Սոմա», «Ամբոխ
ները խելագարված», «Դեպի ապագան»,
«Դեպի լյառն Մասիս» պոեմները։
Բերենք մի օրինակ «Դեպի լյառն Մասիս»
պոեմից.
● Օ՜, անպտուղ վաստակ ու տքնություն
երկար,
Գոսն օրերում – ոգու հոգնություն ե՛ղկ,–
Անտեսնելի գալիք ու կապարե ներկա,
Անհորիզոն կյանքի կապարե ե՛րգ….13

Ինչպես նկատեցինք, անվանական ան
դեմ նախադասություններում կային գերա
դաս անդամի, գերադաս անդամի լրացման
կրկնություն։ Սրանք ունեն ոճական այն
առանձնահատկությունները, որ մեծ չափով
նպաստում են հեղինակային խոսքի արտա
հայտչականությանը և պատկերավորությա
նը։ Անվանական անդեմ նախադասությունը
կրկնվելով՝ ցույց է տալիս տվյալ առարկայի
շատությունը, երևույթի խստությունը, ու
ժը։ Օրինակ՝ Զորքե՜ր, զորքե՜ր։ Պատերազմ,
պատերազմ, պատերազմ։ Մահ, մահ, ընդ
հանուր, հանուր։
Բայական անդեմ նախադասությունները
շատ քիչ են գործածված պոեմներում։ Բայա
կան է այն անդեմ նախադասությունը, որի
գերադաս անդամը անորոշ դերբայ է։ Բե
րենք օրինակ։
● ….Ու պե՜տք է քայլել ու քայլե՜լ համառ՝
Ապրելու հսկա տենչը բեռ արած,–
Քայլել անիմաստ մի կյանքի համար,
10
11
12
13

Նույն տեղում, էջ 129։
Նույն տեղում, էջ 134։
Նույն տեղում, էջ 129։
Նույն տեղում, էջ 477։
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Մարել ու վառել աստղերը մարած,
Որ տիեզերքի զառանցանքը մառ
դի՜ եր
բեք ու մնա – երազ…1
Չցն
(«Դանթեական առասպել»)
Ք
 իչ գործածություն ունեն նաև բառ−նա
խադասությունները։
Բառ−նախադասություն են կոչվում այն
պիսի բառերը կամ առանձին մասերի չբա
ժանվող ամբողջական բառակապակցու
թյունները, որոնք լրացումներ չեն ընդունում։
Ըստ իրենց բնույթի՝ բառ−նախադասություն
ները լինում են հինգ տեսակ՝ հաստատա
կան, ժխտական, հարցական, հորդորական,
արտահայտչական։ Բերենք օրինակներ.
● Ո՛չ, չի ստում բարբառը,– ահավասիկ
 արնան հեղեղների նման որոտում է իր
Գ
դեմ2։ («Դեպի լյառն Մասիս»)
●Բայց ո՛չ... Մեռնողի բնազդով մթին
քարերն
ու
ուշքի
ելա3։
Գրկեցի
(«Դանթեական առասպել»)
●Ե՛ս եմ – եղ
բայրս – ըն
կերս − օ՜, ո՛չ...
Կա՛մքը իմ, կա՛մքը քո – ու էլի՛, էլի՛
Կամքեր, նույնազոր – հազար ու հազար
Ու էլի՛, էլի,
Ու էլի՛, էլի4։ («Բրոնզե թևերը կարմիր գա
լիքի»)
●Օ, ո՛չ։ – Ապրել է նա իր ճորտային կյան
քով5։ («Պատմության քառուղիներով»)

Այսպիսով՝ միակազմ նախադասություն
ները, հատկապես անորոշ անենթակա և
անվանական անդեմ նախադասությունները
յուրահատուկ հմայք են հաղորդում Չարենցի
պոեզիային՝ դարձնելով ավելի հնչեղ, հուզիչ
և մտերմիկ։
«Ի՞նչ եղավ, ի՞նչ պատահեց, ինչպե՞ս խա
վարեց կյանքի լուսաստղը….
….ինչքան էլ գավառական կյանքի փոքր
կրքերն ու չարությունները չհանդուրժեին
իրենց մեջ ապ
րող հան
ճա
րին, ինչ
քան էլ
քաղաքական տարբեր և միշտ էլ անհիմն մե
1
2
3
4
5

Նույն տեղում, էջ 33։
Նույն տեղում, էջ 481։
Նույն տեղում, էջ 29։
Նույն տեղում, էջ 87։
Նույն տեղում, էջ 473։
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ղադրանքներով կասեցնեին նրա արծվային
քը, ինչ
քան էլ մահ
վան սար
սա
հզոր թռիչ
փի տակ նրան լռեցնեին և, ի վերջո, տային
մահու բերան, այնուամենայնիվ Չարենցը
հաղթողն է, պարտվողը չէ, մնացած բոլոր
ժամանակների մեջ իր օրերի տերը ինքն է,
մյուսները չեն, և նրա մահն էլ մահ չէ, այլ ան
մահություն, այլ անվախճանական մի երթ՝
իր ժողովրդի հարատևության երաշխիքով»6։
Չա

րեն
ցը կա ու մնում է 20−րդ դա
րի
մեծագույն հանճարը՝ իր լեզվամտածողու
թյամբ, իր խոր փիլիսոփայությամբ, իր հայ
րենասիրական պաթոսով, մարդկային վեհ
նկարագրով…
Չարենցի պոեզիան դարերի համար է…
«Միակազմ նախադասություններ» թե
ման ուսումնասիրելիս միշտ անդրադարձ
եմ կատարում Չարենց և Տերյան հեղի
նակներին և նրանց պոեզիայից կատարած
մեջբերումներով կերտում եմ դասը, քանի
որ լեզվի ուսուցման հիմքում տեսականն ու
գործնականը պետք է սերտ շաղկապված լի
նեն. տվյալ դեպքում լեզվի տեսական նյու
թի («Միակազմ նախադասություններ») յու
րացումը կկատարվի Չարենցի պոեմներից
դուրս բերված մեջբերումներով։
Ուսուցման մեթոդները ուսուցչի և աշա
կերտի աշխատանքի այն ձևերն են, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում խթանելու
գիտելիքների ձեռքբերումը, իմաստավորելու
դրանք, զարգացնելու աշակերտի մեջ կարո
ղություններ և հմտություններ, ձևավորելու
աշակերտների աշխարհայացքը, զարգաց
նելու նրանց ընդունակությունները։
Ուսուցման ամեն մի մեթոդ ունի իր նպա
տակն ու բովանդակությունը և իրականաց
ման միջոցները։ Տարիների փորձը ցույց է
լիս, որ գրա
կան մուտ
քով ավե
լի հե
տա
տաքրքիր ու ճանաչողական է դառնում ան
ցնելիք նյութը։
Դասն սկսվում է ԽԻԿ համակարգով։
Խթանման փուլ – նշվում է օրվա դասի
թեման և նպատակը։
Դասախոսությամբ (ակ
նարկ) մուտք
անելով՝ սովորողների մեջ հետաքրքրություն
եմ առաջացնում անցնելիք նյութի հան
դեպ։ Ապա գրա
տախ
տա
կին գրում եմ այն
6 Դ.Գասպարյան, Ողբերգական Չարենցը, Եր., 1990, էջ
382։
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պոեմների անունները, որոնցից ծաղկաքաղ
պետք է կատարվի։ Այնուհետև կառուցում եմ
գծապատկերը՝ գրելով միայն դասի թեման,

մնացած վանդակները կլրացնենք իմաստի
ընկալման փուլում։

Հարցս ուղղում եմ դասարանին՝ ինչու
միակազմ նախադասություններ։ Սովորող
ները աշխատում են մտածիր−զույգ կազ
միր−քննարկիր մեթոդով։ Հնչում են տար
բեր պատասխաններ, և ես, ձևակերպելով
սահմանումը, անցնում եմ իմաստի ընկալ
ման փուլին։ Կիրառելով T–աձև աղյուսակ,

դասախոսություն, Վենի դիագրամ՝ սովո
րողների մոտ ստեղծվում է իմացության նոր
կառույց։ Սովորողները գաղափար են կազ
մում միակազմ նախադասությունների խմ
բերի մասին, և գծապատկերը լրացվում է
ոչ միայն անվանումներով, այլև պոեմներից
կատարված մեջբերումներով։

Կշռադատման փուլում T−աձև աղյու
սակ մեթոդով կստուգվի նոր ստացած տե

ղեկատվությունն իր բառերով արտահայտե
լու կարողությունն ու ընկալումը։
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Լրացնել հետևյալը.
Անենթակա միակազմ նախադասություն

հա
տել այն աշա
Գնահատում − գնա
կերտներին, ովքեր ակտիվ են եղել։
Տանը՝ հանձնարարել ստեղծել կապակց
ված խոսք՝ կիրառելով միակազմ նախադա
սություններ։


Զեղչված ենթակայով նախադասություն

Ամփոփում
Տարիների փորձով համոզվել եմ, որ ու
սուցման այս մեթոդներով, գրականության և
լեզվի շաղկապումներով «Միակազմ նախա
դասություններ» թեման դառնում է ավելի
մատչելի և հասկանալի։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, II մաս, Եր., 1975։
Գասպարյան Դ., Ողբերգական Չարենցը, Եր., 1990։
Զաքարյան Հ., Ավետիսյան Յու., Շարահյուսություն, Եր., 2009։
Չարենց Ե., Պոեմներ, բանաստեղծություններ, Եր., 1984։
Ջահուկյան Գ., Խլղաթյան Ֆ., Հայոց լեզու 9, Եր., 1998։

ИЗУЧЕНИЕ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЭМ ЧАРЕНЦА
М. ГРИГОРЯН
Тема нашего исследования – односоставные предложения в поэмах Чаренца. Односос
тавные предложения в речи Чаренца имеют большое значение и это не случайно. Эти пред
ложения способствуют осуществлению авторской цели. Работа поможет лучше понять осо
бенности языкового мышления, так же выписанные примеры помогут учителям армянского
языка при обучении односоставных предложений.

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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ՆԱՐԻՆԵ ՂԱԼԵՉՅԱՆ

«ՏԻԳՐԱՆ ՉՈՒԽԱՃՅԱՆ» ԴԱՍԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
5−ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ
Երեխաների մեջ երաժշտական ճա
շակ ձևավորելու համար անհրաժեշտ է, որ
նրանք խորապես ծանոթանան հայկական
մշակույթը ներկայացնող հայ դասական
կոմպոզիտորներին: Ուստի ուսուցիչը ճիշտ
մոտեցմամբ պետք է կարողանա բացահայ
տել հեղինակի ստեղծագործական ուղին և
նշանակությունը հայ երաժշտության պատ
մության մեջ:
Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործա
կան գործունեության հիմնական գծերի
իմացության համար նրա երաժշտության
ընկալումը խթան է աշակերտների համար:
Ցանկալի է, որ աշակերտները իմանան, թե
նրա արվեստի որ գծերն են ազդակ հանդի
սացել հետագա ստեղծագործողների համար
(ժողովրդականությունը, հայրենասիրությու
նը, երաժշտական թատրոնի լավատեղ յա
կությունը, պատմական թեմայի մոնումեն
տալ ժանրին տիրապետումը և այլն):
Դասը կառուցում եմ այնպես, որ աշա
կերտների գործունեությունը այդ ընթացքում
լինի հեղինակի մասին ճանաչողական ձեռք
բերումների՝ նրա ստեղծագործությունների
ունկնդրման, երգեցողությամբ կատարվող
նյութերի (մեկ կամ երկու), երաժշտատե
սական գիտելիքների ծանոթացման դաս:
Ստեղծում
միջառարկայական
կապեր
«Գրականություն»
և
«Երաժշտություն»,
«Պատմություն» առարկաների միջև: Կիրա
ռում եմ պրոյեկտորով էկրան, որն էլ ավելի
տպավորիչ է դարձնում մատուցվող նյութը:
Այս դասարանում խնդիրները պահան
ջում են ուշադրություն դարձնել աշակերտ
ների երաժշտական ընկալման զարգաց
չային ձայ
նի փո
փոխ
ման վրա,
ման և երգ
քանի որ թե՛ ընկալումը, թե՛ երգչային ձայնը
և ընդհանրապես այդ տարիքում նրանց հե
տաքրքրությունների շրջանակը բուռն փո
փոխության և զարգացման են ենթարկվում:
Անհրաժեշտություն է նաև աշակերտների
արագ ներգրավումը դասի գործընթացին:
Դասի թեման՝ Տիգրան Չուխաճյան

Դասի նպատակները.
• խորացնել երաժշտության և գրակա
նության փոխկապվածության և փոխներ
գործության մասին գիտելիքները,
• ձևավորել հոգևոր և բարոյական ար
ժեքներ հայկական մշակույթը ներկայացնող
հայտնի կոմպոզիտորի երաժշտական կեր
պարների հիման վրա,
• նպաստել աշակերտների ճանաչողա
կան ակտիվության ձևավորմանը և ուսում
նական նյութի հետազոտման ընթացքի հա
մար հետաքրքրության առաջացմանը:
Խնդիրները.
• կարողանալ վերլուծել երաժշտական
ստեղծագործությունը,
• ցանկանալ ունկնդրել և կատարել դա
սական երաժշտությունը դասերի ընթաց
քում և դասերից դուրս,
• նոր սովորած երգը կատարել մաքուր և
ճիշտ ինտոնացիայով:
Միջառարկայական կապ՝ երաժշտու
թյուն, գրականություն, պատմություն:
Դասի ընթացքում կիրառվող մեթոդները՝
Մտագրոհի, ավանդական, մտքի քար
տեզագրության և m–աձև աղյուսակ:
Դասի ընթացքը՝
Էկրանին երևում են հետևյալ խոսքերը՝
«Իտալացի երաժշտական քննադատ Ռ. Թո
րենը Բոլոնիայում լույս ընծայվող թերթերից
մեկում հրատարակել էր «II Verdi Ar–meno»
(«Հայկական Վերդի») հոդվածը, որտեղ
նշել է. «Տ. Չուխաճյանը հիմնեց երաժշտա
կան նոր դպրոց՝ արևել յան մեղեդիները մի
ահյուսելով եվրոպական տեխնիկայի հետ»1:
Ուսուցիչը գրատախտակին կատարում է
տալ հարց
գրառում և մտագրոհի և ֆրոն
ման միջոցով պարզում կոմպոզիտորի և
օպերային ժանրի մասին երեխաների գիտե
լիքները:
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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Քանի որ խոսքը մեծ կտավի ստեղծա
գործության մասին է, անհրաժեշտ եմ հա
մարում նախ քննարկել օպերային ժանրի
առանձնահատկությունները:
Ուսուցիչ − Ի՞նչ է «օպերա»−ն:
Աշակերտ − Երաժշտա−թատերական
ստեղծագործություն, որտեղ գերակշռում է
վոկալ ժանրը:
Ուսուցիչ − Ո՞րն է օպերայի ստեղծագոր
ծական աշխատանքային խումբը:
Աշակերտներ − Կոմպոզիտոր, գրական
տեքստի հեղինակ, բեմադրիչ, դիրիժոր,
նկարիչ, հագուստների մոդելավորող, օպե
րատոր, ձայնային ռեժիսոր, դիմահարդար,
սոլիստներ (մենակատարներ), երգչախումբ,
նվագախումբ:
Ուսուցիչ − Ինչ
պե՞ս է կա
ռուց
ված օպե
րային ստեղծագործությունը:
Աշակերտ − Նախաբան (ուվերտյուրա), 2
կամ 3 գործողություն (ակտ), դադար (անտ
րակտ), վերջաբան (ֆինալ):
Ուսուցիչ – Ի՞նչ կարող եք ասել մեներգիչ
ների արիաների և խմբերգի մասին:
Աշակերտ − Կարևոր են սոլիստների (մե
ներգիչների) կատարած արիաները, որոն
ցում բացահայտվում են գլխավոր կերպար
ների մտքերը, ապրումները, հույզերը, նաև
ծանոթանում ենք երգիչ−արտիստների կա
տարողական արվեստին, պրոֆեսիոնալ
վարպետությանը:
Աշակերտ − Խմ
բեր
գը լրաց
նում է կեր
պարային հերոսներին կամ գործողության
միջա–վայր ստեղծում:
Իմաստի ընկալման փուլ
Ունկնդրում՝ հնչում է հատված «Արշակ
Բ» օպերայի նախերգանքից:
Չուխաճյանի ստեղծագործական գոր
ծունեության հիմնական գծերի իմացության
համար նրա երաժշտության ընկալումը
խթան է աշակերտների համար:
Երբ դադարում է երաժշտությունը, ուսու
ցիչը պատմում է.
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− Նախերգանքը առաջին անգամ կա
վել է 1868 թ. իտա
լա
կան լա
րային
տար
քառյակի կատարմամբ՝ Չուխաճյանի ղե
կավարությամբ: Գլխավոր կերպարներն են
Մեծ Հայքի թագավոր Արշակ Երկրորդը,
Օլիմպիա թագուհին, Փառանձեմ իշխա
րիշ
ներ: Սյու
նուհին, Գնելը, Տիրիթը և ու
ժեն հիմն
ված է հայ հին պատ
միչ
ներ Մ.
Խորենացու և Փ. Բյուզանդի տված տե
ղեկությունների վրա, որոնք ծավալվել են
Արմավիրում 365−367 թթ.: «Արշակ Բ»−ն
առաջին հայկական օպերան է: Օպերայի
գրական−երաժշտական միտքը պայմանա
վորված է ժամանակի հայ իրականության
ազգային նպատակներով:
Աշակերտները նախապես տպագրված
թերթիկներից բարձրաձայն ընթերցում են
«Արշակ Բ» օպերայի նախերգանքի ստեղծ
ման իրական հետաքրքիր պատմությունը՝
Աշակերտ I. Գևորգը լուսանկարիչ էր,
որը Տ. Չուխաճյանին Միլան էր ուղարկել
«Արշակ Բ» օպերայի Լիբրետտոն: Ամեն ան
գամ, երբ Չու
խա
ճյանն այ
ցե
լում էր Գևոր
գին, նա պահանջում էր, որպեսզի Չուխա
ճյանը գրի նախերգանքի երաժշտությունը:
Չուխաճյանը խոստանում էր և... խոստումը
հերթական անգամ չէր կատարում:
Աշակերտ II. Մի օր էլ, երբ Չու
խա
ճյա
նը դարձյալ այցելում է լուսանկարչատուն,
գը խնդ
րում է նրան այդ օրը իրենց
Գևոր
տանը գիշերել, Տիգրանը համաձայնվում է:
Գևորգը կոմպոզիտորին սենյակ է հատ
կացնում, որտեղ դաշնամուր կար, մի քանի
տասնյակ երաժշտական թղթեր, մատիտ,
որոնք նախապես էր պատրաստել: Չուխա
ճյանին այդ սենյակ ուղեկցելուց հետո Գևոր
գը հայտարարում է՝ «Մինչեւ որ նախերգան
քը չավար–տես, բանտարկված կմնաս այս
սենյակի մեջ»: Ու դուռը վրան փակում: Չու
խաճյանը ասվածը կատակ է համարում ու
հանգիստ քնում:
Աշակերտ III. Գևորգը իր ընտանիքի ան
դամներին պատվիրել էր, որ Չուխաճյանի
նախաճաշը և ճաշը կողովով ներքև իջեցնեն՝
վերին հարկի պատուհանից: Սենյակը տան
այգու կողմում էր: Ճաշի մատուցման ձևը նկա
տում է հարևան տան օրիորդը և իրականու
թյունը պատմում իր ընկերուհիներին, որոնք,
հավաքվելով մինչև երեկո, խանգարում են եր
գահանին վերջացնել Նախերգանքը:
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Աշակերտ IV. Երեկոյան, երբ Գևորգը
տուն է վերադառնում և տեսնում, որ նախեր
գան
քի մի
այն կեսն է պատ
րաստ, բար
կա
նում է, և երեկոյան ընթրիքը նույն կերպ է
տրվում: Չուխաճյանը, տեսնելով, որ ընկերն
անդրդվելի է, այդ գիշեր՝ մինչև լուսաբաց
աշխատելով, ավարտում է այն:
Ուսուցիչը առաջարկում է կրկին ունկնդ
րել նախերգանքի երաժշտությունը՝ այս ան
գամ ուշադրություն դարձնելով՝ ինչ գործիք
ներ են հնչում: Երաժշտության դադարից
հետո հնչում են աշակերտների պատաս
խանները.
Աշակերտ I − «Սկզբում՝ հարվածային,
ապա՝ փողային»:
Աշակերտ II − «Շեփորների նվագը ազ
դարարում է Արշակի հաղթական մուտքը»:
Աշակերտ III − «Ապա միանում են լարային
ները, և վերջում՝ երգչախումբը»: (Ակտիվ
մե–թոդ)
Ուսուցիչ − Չուխաճյանի արվեստի ո՞ր
գծերն են ազդակ հանդիսացել հետագա

ստեղծագործողների համար:
Աշակերտ I − ժողովրդականությունը,
հայրենասիրությունը:
Աշակերտ II − Երաժշտական թատրոնի
լավատեղ յակությունը:
Աշակերտ III − Պատմական թեմայի մո
նումենտալ ժանրին տիրապետումը:
Էկրանին երևում է հաջորդ սլայ
դը − Չուխաճյանի ստեղծագործություն
րից են՝ «Արիֆի խարդախությունը»,
նե
«Քեոսե−Քեհյա» («Ճաղատ տանուտեր»),
«Զեմիրե»: Չուխաճյանը նաև բազմաթիվ
սիմֆոնիկ, կամերային, խմբերգային, դաշ
նամուրային (պարեր, ֆուգաներ) ստեղծա
գործությունների, ռոմանսների («Գարուն»`
խոսք Պեշիկթաշլ յանի) և երգերի հեղի
նակ է:
Ուսուցիչ − Հայտ
նի է հատ
կա
պես աշ
խույժ և մատչելի երաժշտությամբ նրա
«Կարինե» կատակերգական օպերան, որից
այժմ կկատարենք մեկ հատված` նախապես
կատարելով ձայնավարժություններ՝

Նախապես
բաժանված
տեքս
տով, ոգևորությամբ երգում են հայտնի
«Լեբլեբիջիների» խմբերգը՝ դաշնամու
րի նվագակցությամբ: Ուշադրություն եմ
դարձնում, որպեսզի կատարման ժամանակ
պահպանվի սահմանված երգչային կարգը՝
նստեն կամ կանգնեն ուղիղ, առանց լարվա
ծության, երգեն ազատ, ձայնը չտատանվի,
հերոսական զգացողությունների ժամանակ
կատարեն գիտակցված հաստատուն շեշ
տադրումներ, ձայնավորները երգեն փա

փուկ:
Ուսուցչի պահանջով երեխաները գրա
տախտակին աշխատում են m–աձև աղյու
սակով, նշում են դա
սի ըն
թաց
քում հն
չած
ստեղծագործությունների (ունկնդրված և
կատարված) անվանումները, ժանրի և նվա
գակցության տեսակները:
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«Արշակ II»

«Լեբլեբիջիների
խմբերգ»

օպերա
 իմֆոնիկ
ս
նվագախումբ

երգ
դաշնամուր

«Խմբերգ»
ռոմանս
դաշնամուր

Կշռադատման փուլ՝
Թեման եզրափակում ենք մտքի քարտեզագրության մեթոդով, հետևյալ սխեմայով.

Ուսուցիչ − Այժմ ի՞նչ եզրակացության
եկաք:
Աշակերտ − Օպերան արվեստի տե
սակ է:
Ուսուցիչ − Ի՞նչ նոր բան սովորեցիք:
Աշակերտ − Լսել էի «
Մենք քաջ տոհ
մի...» երգը, սակայն չգիտեի հեղինակների
մասին:
Աշակերտ − Հայ երաժիշտներից Չուխա
ճյանն առաջինն անդրադարձավ օպերային
ժանրին:
Ուսուցիչ − Ինչպե՞ս անցավ դասը:
Աշակերտ − Աննկատ և երաժշտությամբ լի:
Աշակերտների կողմից տրվեցին նաև այլ
պատասխաններ:
Ուսուցիչը դասն ավարտում է հետևյալ
խոսքերով. «Տիգրան Չուխաճյանն առհա
վետ կմնա պատմության մեջ ոչ միայն որ
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պես հրաշալի կոմպոզիտոր, հայ երաժշտա
կան թատրոնի հիմնադիր, այլև որպես իր
ժողովրդի հայրենասեր ու քաջարի զավակ»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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1868Թ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է
ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ

Տ. ՉՈՒԽԱՃՅԱՆ
(1837-1898)
 «Տիգրան Չուխաճյանն
առհավետ կմնա պատմության մեջ ոչ միայն
որպես հրաշալի երաժիշտ,
հայ երաժշտական
թատրոնի հիմնադիր, այլև՝
որպես իր ժողովրդի
հայրենասեր ու քաջարի
զավակ»



«IL VERDI ARMENO» «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԴԻ»
«...Տ. ՉՈՒԽԱՃՅԱՆԸ ՀԻՄՆԵՑ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՆՈՐ
ԴՊՐՈՑ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԵՂԵԴԻՆԵՐԸ ՄԻԱՀՅՈՒՍԵԼՈՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԵՏ»
Ռ. ԹՈՐԵՆ

 Ա.  Խաչատրյան

Օպերային

ժանրի
առանձնահատ
կությունները

•երաժշտա-թատերական
ստեղծագործություն,
որտեղ
գերակշռում է վոկալ ժանրը

•ո՞րն
է
օպերայի
ստեղծագործական
աշխատանքային
խումբը՝
կոմպոզիտոր,գրական
տեքստի
հեղինակը ,բեմադրիչ,
դիրիժոր,
նկարիչ,
հագուստների մոդելավորող,
օպերատոր,
ձայնային
ռեժիսոր, դիմահարդար,
սոլիստներ(մենակատարներ)
,երգչախումբ,
նվագախումբ

ԿԱՐևՈՐ
ԵՆ
ՍՈԼԻՍՏՆԵՐԻ(ՄԵՆԵՐԳԻՉՆԵՐԻ)
ԿԱՏԱՐԱԾ
ԱՐԻԱՆԵՐԸ
,
ՈՐՈՆՑՈՒՄ ԲԱՑԱՀՅՏՎՈՒՄ ԵՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ ՄՏՔԵՐԸ,
ԱՊՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՀՈՒՅԶԵՐԸ, ՆԱև
ԾԱՆՈԹԱՆՈՒՄ
ԵՆՔ
ԵՐԳԻՉԱՐՏԻՍՏՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
ԱՐՎԵՍՏԻՆ,
ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ:

•
.ԿԱՐևՈՐ

Է ԽՄԲԵՐԳԻ ԴԵՐԸ , ՈՐԸ
ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ԿԵՐՊԱՐԱՅԻՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻՆ
ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ Է
ՍՏԵՂԾՈՒՄ:

«ԱՐԻՖԻ ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ»
1872Թ. ԳՈԳՈԼԻ «ՌևԻԶՈՐԻ» ՍՅՈՒԺԵԻ
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ,
«ՔԵՈՍԵ-ՔԵՀՅԱ» («ՃԱՂԱՏ ՏԱՆՈՒՏԵՐ»),
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԵ-ՔԻԱԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
ԳՐԱԾ «ԶԵՄԻՐԵ» ՕՊԵՐԱՆԵՐԸ
Ռուս-թուրքական պատերազմի տարիներին
ռուսական բանակի գեղարվեստական
սպասարկման համար , Սան-Ստեֆանոյի
հաշտության պայմանագրի կնքման առիթով
Չուխաջյանը ռուսական կայսր Ալեքսանդր 2դի կողմից պարգևատրվել է ս. Ստանիսլավի
շքանշանով:
Տեսանյութը
պատրաստել է
Ռ. Միրոյանի ան.
77 հիմն. Դպրոցի
երաժշտության
ուսուցչուհի
Վ. Ղալեչյանը,
Ք. Երևան
Օգտագործված նյութեր՝
համացանց, սխեմա,
MP 3

«ԿԱՐԻՆԵ » «ԼԵԲԼԵԲԻՋԻՆԵՐԻ» ԽՄԲԵՐԳԸ
ՋՈՐԴԻ ՍԱՎԱԼ և HESPERION



ԱՅՍՊԻՍՈՎ` ՉՈՒԽԱՃՅԱՆԸ ԴԵՌևՍ
XIX Դ. 70-ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱԿՑԵԼ Է
ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆԻ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ



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

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ասատրյան Ա., Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը. Հայկական օպերային արվեստի
սկզբնավորումը և զարգացման առաջին փուլը, 2008 թ.:
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:
Ասատրյան Ա., Տիգրան Չուխաճեան, II Verdi Armeno, «Բազմավեպ» հայագիտական – բանասի
րական − գրական հանդես, ՃԿԴ տարի, թիվ 1−4, Վենետիկ−Ս. Ղազար, 2006, 107−115:
Յուզբաշյան Յու. Վ., Փահլևանյան Ա. Ա., Ավետիսյան Վ. Ի., Երաժշտությունը 5−րդ դասարանում,
Մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2010:
Ասատրյան Ա., Էջեր հայ−իտալական երաժշտական առնչությունների պատմությունից,
«Բազմավեպ», 2005:
Безбородова Л. А., Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждени–ях.
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МЕТОДИЧЕСК АЯ РАЗРАБОТК А УРОК А «ТИГРАН ЧУХАДЖ ЯН» ПО ПРЕДМЕТ У
«МУЗЫК А» 5 КЛАСС А
Н. ГАЛЕЧЯН
Тигран Чухаджяан (1837-1898) основоположник армянской классической профессио
нальной композиторской школы. Искусство Чухаджяна является нашим нацио-нальным бо
гатством. Еще одно достижениe армянского искусства на родине и за ее преде-лами и, в
целом, восточной музыки. Оно и сейчас пробуждает сердца людей лучшими, добрыми и
справедливыми чувствами.

METHODICAL DEVELOPMENT OF THE LESSON “TIGRAN CHUKHADZHYAN”՚S BY
SUBJECT OF “MUSIC” 5-TH FORM
N. GHALECHYAN
Tigran Tchoukhadjian (1837-1898) 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
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ
Գյումրիի թիվ 28 հիմնական դպրոցի դասվար
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ
Գ
 յումրիի թիվ 28 դպրոցի տնօրեն
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍՈՖՅԱ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի ուսանող
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Գյումրիի թիվ 28 հիմնական դպրոցի ֆիզիկայի
ուսուցիչ
ԱՍՄԱՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Գ
 յումրիի թիվ 11 դպրոցի ռուսերենի ուսուցիչ
ԱՎԵՏՅԱՆ ԷԼՈՆՆԱ
«Զարգացում» հոգեբանական համալիրի տնօ
րեն, ք. Սոչիի միջազգային իննովացիոն համալ
սարանի հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոցի դասվար
Բ
 ԱԲԱՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ
Երևանի թիվ 159 ավագ դպրոցի կենսաբանու
թյան ուսուցիչ
ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Դ
 իլիջանի թիվ 4 հիմնական դպրոցի հայոց լեզ
վի և գրականության ուսուցիչ
Բ
 ՈՒԼԴՈՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Երևանի թիվ 186 հիմնական դպրոցի կենսաբա
նության ուսուցիչ
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտի
գլխավոր մասնագետ, կենս. գիտ. թեկնածու
ԳԱՎՐԻԼԻՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ
ՌԴ Վլադիմիրի կրթության զարգացման ինս
տիտուտի լաբորատորիայի վարիչ, մանկ. գիտ.
դոկտոր

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ
Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան թիվ 146
դպրոցի փոխտնօրեն (ուսումնական գծով),
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
ԳՅՈԴԱԿՅԱՆ ՄԱՐԳՈ
 այ−ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
Հ
լեզվի տեսության և միջմշակութային հաղոր
դակցման ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկ
նածու
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼՈՐԱՆՆԱ
Գյումրիի թիվ 25 հիմնական դպրոցի հայոց լեզ
վի և գրականության ուսուցիչ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Սպիտակի Սուրեն Ավետիսյանի անվան ավագ
դպրոցի անգլերենի ուսուցիչ
ԴԻԼԱՔՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Սպիտակի Սուրեն Ավետիսյանի անվան ավագ
դպրոցի անգլերենի ուսուցիչ
Դ
 ԻԼԱՔՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ
Սպիտակի Ա. Մյասնիկյանի անվան թիվ 1 հիմ
նական դպրոցի անգլերենի ուսուցիչ
ԵՂՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Գյումրիի թիվ 37 ավագ դպրոցի անգլերենի
ուսուցիչ
 ԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Զ
ԵՊՀ ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի
հայցորդ
 ԱՔԱՐՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Զ
 այոց ձոր մարզի Եղեգնաձոր քաղաքի թիվ 1
Վ
հիմնական դպրոցի դասվար
 ԵԼՈՅԱՆ ԼԻԴԱ
Թ
Իջևանի ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և գրակա
նության ուսուցիչ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Գյումրիի «Ֆոտոն» վարժարանի հայոց լեզվի և
գրականության ուսուցիչ
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ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՈՐ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆե
սոր

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՌԻՏԱ
Սպիտակի Ս. Ավետիսյանի անվան ավագ
դպրոցի անգլերենի ուսուցիչ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԻՐԱՐՓԻ
ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտի
կայի ամբիոնի դասախոս, բան. գիտ. թեկնածու

Գյումրիի թիվ 37 ավագ դպրոցի ֆիզիկայի
ուսուցիչ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԷՐԻԿ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Գյումրիի թիվ 18 հիմնական դպրոցի կենսաբա
նության ուսուցիչ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԵԼԱՆՅԱ
 ահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի անգլերե
Շ
նի ուսուցիչ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր
տի պետական ինստիտուտի ըմբշամարտի
ամբիոնի հայցորդ

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր
տի պետական ինստիտուտի ատլետիկայի
ամբիոնի դոցենտ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
 յումրիի թիվ 25 հիմնական դպրոցի ռուսերենի
Գ
ուսուցիչ
 ԻՐԱՋԱՆՅԱՆ ԼԻԴԱ
Մ
Երևանի Հայրապետ Հայրապետյանի անվան
թիվ 78 հիմնական դպրոցի դասվար
 ԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Մ

ՀԱՐՈՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Գյումրիի թիվ 9 հիմնական դպրոցի անգլերենի
ուսուցիչ

Հրազդանի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի պատ
մության ուսուցիչ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ
Գյումրիի թիվ 37 ավագ դպրոցի մաթեմատի
կայի ուսուցիչ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԺԵՆՅԱ

Գյումրիի թիվ 28 հիմնական դպրոցի դասվար
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՈՀԱՐԻԿ
 որիսի Ա. Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ
Գ
դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Երևանի թիվ 174 հիմնական դպրոցի դասվար
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԻԱՆԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՖՐՈՒՆԶ
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի պետական ինստիտուտի ֆիզիկական
դաստիարակության տեսության ամբիոնի պրո
ֆեսոր, մանկ. գիտ. դոկտոր
 ԱԼԱՉՅԱՆ ԵԼԵՆԱ
Ղ
Շիրակի մարզի Ղազանչի միջնակարգ դպրոցի
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
ՂԱԼԵՉՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Ռ. Միրոյանի անվան 77 հիմնական դպրոցի
երաժշտության ուսուցիչ
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Ազատանի միջնակարգ դպրոցի ֆիզիկայի
ուսուցիչ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԻԱՆԱ ՅՈՒՐԻԿԻ
 իլիջանի թիվ 4 հիմնական դպրոցի մաթեմա
Դ
տիկայի ուսուցիչ
 ԱԶԱՐԵԹՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Ն
Հառիճի միջնակարգ դպրոցի ռուսաց լեզվի
ուսուցիչ
 ԱՊՈՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ
Պ
Գյումրիի թիվ 25 հիմնական դպրոցի ռուսերենի
ուսուցիչ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան թիվ 11 հիմ
նական դպրոցի դասվար
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտու
թյունների կենտրոնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ−ի կրթություն
հանուն կայուն զարգացման ամբիոնի վարիչ,
կենս. գիտ. թեկնածու

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր
տի պետական ինստիտուտի «Ֆիզիկական
դաստիարակություն և առողջարարական տեխ
նոլոգիաներ» ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ.
թեկնածու, դոցենտ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ
Գյումրիի թիվ 37 ավագ դպրոցի աշխարհագրու
թյան ուսուցիչ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ ման
կավարժության և հոգեբանության ամբիոնի
դասախոս

 ԻԼՈՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Փ
 այաստանի ազգային ագրարային համալսա
Հ
րանի օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ, մանկ.
գիտ. թեկնածու

ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ−ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ
Վանաձորի թիվ 8 հիմնական դպրոցի դասվար
ՍԵԽՊՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմ
ների ինստիտուտի (Հայաստանի գիտություննե
րի ազգային ակադեմիա) ուսանող

 ԱՐՏԱՇՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Ք
Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի անվան թիվ 135
հիմնական դպրոցի դասվար
ՕՉԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ
Կոտայքի մարզի ք. Հրազդանի թիվ 2 հիմնա
կան դպրոցի դասվար

ՍԵՎՈՅԱՆ ՆԵԼԼԻ
 յումրիի թիվ 37 ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և
Գ
գրականության ուսուցիչ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ

 ԻԴՈՅԱՆ ԱՇԽԵՆ
Ֆ
Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի
Տ. Աբրահամյանի անվան ավագ դպրոցի հայոց
լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Գյումրիի թիվ 28 հիմնական դպրոցի դասվար
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ՖՐՈՒՆԶ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԷՐԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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