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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ  
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՋՈւ ԼԻ Ե ՏԱ ԳՅՈւ ԼԱ ՄԻ ՐՅԱՆ

ԱՊԱԳԱ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ձԵՎԱՎՈՐՈՒՄը 

ՈՐՊԵՍ ԲԱՐձՐԱԿԱՐԳ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու
թյան «Պե տա կան կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի» 
ա ռա ջա տար խն դիր նե րից մե կը ու սա նող նե րի 
մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր
ջա նա կի ը նդ լայ նումն է, նրանց ստեղ ծա գոր
ծա կան–ո րո նո ղա կան պատ րաս տա կա նութ յան 
ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը։ Այս խնդ րի լուծ
ման ա ռա ջին և հիմ նա կան ու ղին ու սա նող նե
րին գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ներգ րա վելն է։ Պատ րաս տա կա նու թյան 
մա կար դա կի այս ցու ցա նի շը մաս նա վո րա
պես մենք կար ևո րում ե նք տար րա կան դպ
րո ցի ա պա գա ուսուց չի պատ րաստ ման գոր
ծըն թա ցում, քա նի որ ի նչ պես միշտ, այն պես 
էլ այ սօր, ա նընդ հատ փո փո խու թյուն նե րի, նո
րա բա նու թյուն նե րի ո լոր տում է գտն վում հատ
կա պես հան րակր թու թյան ա ռա ջին՝ տար րա
կան օ ղա կը։ Այս հան գա ման քը տար րա կան 
դպ րո ցի ու սուց չից պա հան ջում է ի նք նա տիպ 
պատ րաս տա կա նու թյուն, ո րի բա ղադ րիչ նե
րը նպաս տում են մաս նա գի տա կան ո լոր տում 
նո րա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան ա նընդ հատ 
ծա վալ մա նը։ Ու սա նող նե րի ծա վա լած հե տա
զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը և այդ ճա նա
պար հով նրանց ձեռք բե րած գի տե լիք ներն 
ու կա րո ղու թյուն նե րը ա պա գա դաս վա րին ոչ 
մի այն պետք են որ պես ո րա կյալ մաս նա գետ
նե րի, այլև դրանք նպաս տում են հե տա զո տող 
ու սուց չի, գի տու թյամբ զբաղ վող ման կա վարժ
նե րի սերն դի ձևա վոր մա նը։ Այ սինքն, այս պի
սի ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ մա նը, ով քեր ոչ 

մի այն ի րենց սա նե րին ան քն նե լի ո րեն սո վո
րեց նում են այն, ի նչ ծրագ րով նա խա տե սել 
են ու րիշ նե րը, այլև կողմ նո րոշ ված են դե պի 
նո րա րա րու թյուն, դե պի ա ռա ջըն թաց, դե
պի կր թա կան կա րիք նե րի բա վա րա րում և 
այդ ճա նա պար հով՝ դե պի մաս նա գի տա կան 
ու կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ խնդիր ներ 
լու ծե լու պատ րաս տա կա նու թյուն և ձգ տում։ 
Այս պի սի ու սու ցիչ ներն ի րենց գի տե լիք նե րից 
և փոր ձից ու նե նում են մշտա կան ան բա վա
րար վա ծու թյուն, ու րեմն՝ նո րը ձեռք բե րե լու 
պատ րաս տա կա նու թյուն։ Այս խն դիր նե րը 
մաս նա վո րա պես կար ևոր վում են և լուծ ման 
հնա րա վո րու թյուն ու մի տում ներ ու նեն մա
գիստ րա տու րա յում։ Դրանք մա գիստ րո սա
կան կրթու թյուն ստա ցած մաս նա գե տի վճ ռո
րոշ բնու թագ րիչ ներ են, ո րոնց առ կա յու թյամբ 
է նաև գնա հատ վում շր ջա նա վար տի հա մա
պա տաս խա նու թյու նը պե տա կան կր թա կան 
չա փո րո շիչ նե րին։ Կար ևո րում ե նք նշել, որ 
մա գիստ րո սա կան կր թու թյան մեկ նար կային 
հիմք ա պա հո վե լու հա մար բա կա լավ րի ա տի 
շր ջա նա վարտ նե րը պի տի ու նե նան ո րո շա կի 
ձգ տում ներ, կա րո ղու թյուն ներ և գի տե լիք ներ, 
ո րոնք կն պաս տեն ո րո նո ղա կան–հե տա զո
տա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ մա նը։

 Մա գիստ րո սա կան կր թու թյան մեկ նար
կային հիմ քը՝ բա կա լավ րի ա տի շր ջա նա վարտ
նե րը պի տի ու նե նան ո րո շա կի կա րո ղու թյուն և 
գի տե լիք ներ։ Դի տար կենք դրանք ը նդ հան րա
կան ամ բող ջու թյան մեջ։
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 Բա կա լավ րի աս տի ճան (ո րա կա վո րում) 
ստա ցած շր ջա նա վարտն իր ձեռք բե րած մաս
նա գի տու թյան սահ ման նե րում պի տի պատ
րաստ լի նի լու ծե լու ու սում նա կան–ո րո նո ղա
կան տա րաբ նույթ խն դիր ներ՝ օգ տա գոր ծե լով 
գի տա կան, գի տա գործ նա կան և հան րա մատ
չե լի մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նից ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րը, դրանց մեջ հա մոզ վե
լու հա մար փոր ձար կե լու, մշա կե լու որ ևէ հիմ
նախնդ րի շուրջ ձեռք բե րած փոր ձա րա րա կան 
տվյալ նե րը՝ դրանք դի տար կե լով ման կա վար
ժա կան տե սու թյան և սե փա կան փոր ձա ռու
թյան հա մա տեքս տում։

 Բա կա լավ րի աս տի ճան ստա ցած ման կա
վար ժա կան բու հի շր ջա նա վար տը պի տի ու նե
նա կր թա կան ծրագ րերն ու դրանց մե թո դա բա
նա կան հիմ քե րը՝ դի տար կե լու, պար բե րա բար 
իր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րը բարձ րաց նե
լու, ման կա վար ժա կան զա նա զան մաս նա գի
տա կան մի ա վո րում նե րի աշ խա տանք նե րին 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու պատ րաս տա կա
նու թյուն և պատ րաս տա կա մու թյուն։ Այս ո րակ
նե րի առ կա յու թյու նը կն պաս տի ա պա գա 
ու սուց չի ան ձի ը նդ հա նուր մշա կու թային մա
կար դա կի ձևա վոր մա նը, նրա սո ցի ա լա կա նաց
մա նը, մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
շր ջա նա կի ըն դար ձակմանն ու զար գաց մա նը։ 

Այս խն դիր նե րի լուծ ման հա մար տար րա
կան կր թու թյան ման կա վար ժու թյան և մե թո դի
կա մաս նա գի տու թյան բա կա լավրն իր ու սում
նա ռու թյան տա րի նե րին նեղ մաս նա գի տա կան 
և ը նդ հա նուր ման կա վար ժա կան դա սըն թաց նե
րի յու րաց ման ճա նա պար հով պի տի ձեռք բե րի՝
� կր թու թյան հա մա կար գի զար գաց ման 

(մաս նա վո րա պես՝ տար րա կան կր թու թյան) 
հիմ նախն դիր նե րի շուրջ ի րա կա նաց վող 
հե տա զո տու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կա րո
ղու թյուն ներ, տի րա պե տի հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի,

�  հան րակր թու թյան տար րա կան օ ղա կում սո
վո րող նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ, նրանց 
հո գե կան աշ խար հը ճա նա չե լու, նրանց հետ 

հա մա գոր ծակ ցե լու կա րո ղու թյուն ներ,
�  հան րակր թու թյան ա ռա ջին աս տի ճա նում 

նա խա տես ված խն դիր նե րի և նպա տակ նե
րի լուծ մա նը նպաս տող տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման կա րո ղու
թյուն ներ,

� կր թա կան գոր ծըն թա ցի այլ սուբյեկտ նե
րի, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյան գի
տակ ցու թյուն, պատ րաս տա կա մու թյուն և 
պատ րաս տա կա նու թյուն,

�  մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման բարձ
րաց մա նը՝ ի նք նակր թու թյա նը միտ ված 
գոր ծու նե ու թյան ծրագր ման և ի րա գործ ման 
կա րո ղու թյուն ներ, 

� օ տար լեզ վի ի մա ցու թյան ո րո շա կի մա կար
դակ և մաս նա գի տա կան ու միջմ շա կու
թային հա մա գոր ծակց ման ո լոր տում դրա 
գոր ծա ծու թյան կա րո ղու թյուն, 

� ա շա կերտ նե րի հետ ար տա դա սա րա նային 
(նաև ան հա տա կան) զար գաց նող և շտ կո
ղա կան աշ խա տանք ի րա կա նաց նե լու կա
րո ղու թյուն ներ։
Կար ևո րում ե նք նշել, որ ման կա վար ժա

կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում փոր ձա րա րա
կան–ո րո նո ղա կան մո տե ցու մը նո րու թյուն չէ. 
նախ կի նում ևս այն դիտ վում էր որ պես ու սուց
չի մաս նա գի տա կան բարձր կա րո ղու թյուն նե րի 
մա կար դա կի ցու ցա նիշ։ 

Պար զա պես մանկա վար ժա կան ժա մա նա
կա կից մո տե ցում նե րում ու սուց չի հե տա զո տա
կան կոմ պե տեն ցի ա նե րը դի տում են որ պես 
ու սուց չի ան ձի, նրա մաս նա գի տա կան ո րա
կա վոր ման մա կար դա կի կար ևոր բնու թագ
րիչ։ Ու սուց չի ան ձի և նրա մաս նա գի տա կան 
նկա րագ րի նկատ մամբ այս պի սի մո տե ցու մը 
են թադ րում է մե թո դա բա նա կան գի տե լիք նե
րի, հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա
կա նաց նե լու, տեխ նո լո գի ա նե րի ի մա ցու թյուն, 
սե փա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ դրանց կար
ևո րու թյան գի տակ ցում և դրանք կի րա ռե լու 
պատ րաս տա կա նու թյուն։ 

Որ պես զի ա պա գա ման կա վար ժը հե տա
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զո տա կան կա րո ղու թյուն ներ ձեռք բե րի դեռևս 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան տա րի նե րին, պի
տի աշ խա տանք տար վի ե րեք ո ւղ ղու թյամբ. 

Ա ռա ջին. կր թու թյան ո լոր տում պարզ հե
տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու, ո րո նո ղա
կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու դր դա պատ
ճառ նե րի ձևա վո րում և զար գա ցում։ 

Երկ րորդ. հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու
թյան և ո րո նո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի մե թո
դա բա նու թյան ու սում նա սի րում։ 

Եր րորդ. սե փա կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր
տում (լայն և նեղ ի մաստ նե րով) ի րա կա նաց վող 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման, ար դյունք նե րի ը նդ հան րաց ման և 
վեր լու ծու թյան, եզ րա հան գում նե րի ու դա տո
ղու թյուն նե րի ձևա կերպ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վո րում։ 

Այս ո ւղ ղու թյուն նե րում մենք մաս նա վո
րա պես կար ևո րում ե նք հե տա զո տու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու, ո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լե լու ու սա նող նե րի դր դա պատ ճառ
նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը, ան հրա
ժեշտ պատ րաս տա կա նու թյան ձեռք բե րու մը։ 
Պի տի նշենք, որ մենք հա մոզ ված ե նք` թե՛ 
նշ ված պատ րաս տա կա նու թյու նը, թե՛ ու սա
նող նե րի շար ժա ռիթ նե րով պայ մա նա վոր ված 
պատ րաս տա կա նու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն
նե րի բոր բո քումն ու բա վա րա րումն ա ներկ
բայո րեն պայ մա նա վոր ված են ա ռար կան դա
սա վան դող դա սա խո սի ան ձով. գի տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րով, իր մաս նա գի տու
թյան և դրա գաղտ նիք ներն ու նր բու թյուն նե րը 
ու սա նող նե րին փո խան ցե լու կար ևո րու թյան 
գի տակց մամբ, պա տաս խա նատ վու թյամբ և 
այլն։ Ե րբ դա սա խոսն ին քը հե տաքրքր վում է 
և ու սա նող նե րին ներ կա յաց նում իր գի տա կան 
« գայ թակ ղու թյուն նե րի» ո լոր տը, ու սա նող նե
րի ա ռջև մշ տա պես քն նարկ վող խն դիր ներ է 
դնում և նրան ցից պա հան ջում ոչ ստան դարտ 
լու ծում ներ, ա ռա ջար կում է մաս նա գի տա կան 
խն դիր ներ, ի նքն էլ մաս նակ ցում է այդ գո ծըն
թա ցին և ա կն կա լում ի նք նա տիպ, ի նք նու րույն 
լու ծում ներ, ա պա ստեղծ վում է ստեղ ծա գոր

ծա կան հե տա զո տու թյան մթ նո լորտ, և ա մե նա
կար ևո րը՝ գի տա կան աշ խա տան քի, ո րո նում նե
րի նկատ մամբ ձևա վոր վում են ար ժե քա վոր և 
ար դյու նա վետ մո տե ցում ներ, դիր քո րո շում ներ, 
վե րա բեր մունք։ Այս դեպ քում ու սա նո ղը ոչ մի այն 
գի տակ ցո րեն ներգ րավ վում է ստեղ ծա գեր ծա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, այլև ը մբռ նում է դրա 
կար ևո րու թյու նը, ծա գում է մշ տա կան ան բա վա
րա րու թյուն իր գի տե լիք նե րի ծա վա լի և սահ ման
նե րի նկատ մամբ, զգում է տե ղե կաց վա ծու թյան 
պա կաս և դրանք լրաց նե լու պա հանջ մունք։ 

Ինչ վե րա բե րում է ա ռանց մե թո դա բա նու
թյան ի մա ցու թյան հե տա զո տա կան գոր ծու նե
ու թյուն վա րե լուն, ա պա այդ հնա րա վոր չէ. ու
սա նող նե րը դեռևս բա կա լավ րիատում պի տի 
ծա նոթ լի նեն հիմ նա կան գի տա կան կա տե
գո րի ա նե րին, հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րին, 
ու նե նան ան հրա ժեշտ հիմ նախնդ րի շուրջ գի
տա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյուն 
ը նտ րե լու, ու սում նա սի րե լու, վեր լու ծե լու, ի րենց 
ի մա ցածն ու գրա կա նու թյան մեջ ներ կա յաց
րա ծը հա մե մա տե լու, սե փա կան տե սա կե տը 
ձևա կեր պե լու, հե տա զո տա կան աշ խա տանք
նե րի մե թո դա բա նու թյու նը ը նտ րե լու, կա ռույ ցը 
ձևա վո րե լու, հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թացքն 
ու ար դյունք նե րը շա րադ րե լու, գի տա կան հոդ
վա ծի, կուր սային աշ խա տան քի, ռե ֆե րա տի, 
թղ թա պա նա կի ձևով ներ կա յաց նե լու կա րո ղու
թյուն ներ։ Այդ կա պակ ցու թյամբ ան հրա ժեշտ է. 

Ա ռա ջին.
Ս տեղ ծա գոր ծա կան բա ղադ րի չի ձևա վոր

ման հետ մեկ տեղ մա գիստ րա տու րա յում ու սա
նե լու ա ռա ջին ի սկ տա րում ու սա նող նե րը պի տի 
ձեռք բե րեն նաև հե տա զոտ վող հիմ նախնդ րի 
ա ռար կան, նպա տա կը, վար կա ծը, խն դի րը, 
պաշտ պա նու թյան ներ կա յացվող դրույթ նե
րը ո րո շե լու և ձևա կեր պե լու, հար ցա թեր թիկ 
կազ մե լու ան կե տային հար ցում ներ ի րա կա
նաց նե լու, դրանց ար դյունք նե րը վեր լու ծե լու և 
ամ փո փե լու, ներ կա յաց վող աշ խա տան քի մեջ 
ար տա ցո լե լու, եզ րա հան գում ներ ձևա կեր պե լու 
պարզ կա րո ղու թյուն ներ։
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Երկ րորդ.
 Ժա մա նա կա կից բու հա կան կր թու թյան 

գոր ծըն թա ցին ա ռա ջադր վող պա հանջ նե
րի հե տա զո տա կան բա ղադ րի չը հնա րա վոր է 
ի րա կա նաց նել դա սա վանդ վող բո լոր դա սըն
թաց նե րի (տ վյալ մաս նա գի տա կան ո լոր տի) 
սահ ման նե րում. ու սա նող նե րի ի նք նու րույն 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ 
նա խագ ծային գոր ծու նե ու թյան ծա վա լում տար
բեր ա ռար կա նե րի դա սե րի ժա մա նակ գոր ծած
վող ու սուց ման փոխ գոր ծուն մե թոդ ների, ար
դյունք նե րի ստուգ ման ոչ ա վան դա կան ձևե րի 
կի րա ռու մը նպաս տում են սո վո րող նե րի քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյան, մաս նա գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան ի նք նու րույն ձեռք բեր մա նը։ 
Սրանք հե տա զո տու թյու նը ի րա կա նաց նե լու 
գոր ծըն թա ցի հա մար ան հրա ժեշտ կար ևոր ու
նա կու թյուն ներ ե ն։ 

Եր րորդ.
Կար ևոր ո ւղ ղու թյու նը հե տա զո տու թյուն

նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած ար դյունք նե րի 
հի ման վրա տե սա կան նյու թի շա րադ րումն է, 
ո րն ի րա կա նաց վում է կուր սային կամ ստու
գո ղա կան աշ խա տանք նե րի, ռե ֆե րատ նե րի, 
զե կույց նե րի և այդ կար գի այլ աշ խա տանք նե
րի տես քով։ Այս աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
մենք հա մոզ վե ցինք, որ ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան այս տե սա կի ժա մա նակ դրս ևոր
վում և կա տա րե լա գործ վում են ու սա նող նե րի 
ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի, մաս նա գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման և գրա վոր խոս
քով դրանց ներ կա յաց ման ու սա նող նե րի կա
րո ղու թյուն նե րը։ Փաս տո րեն աշ խա տան քի 
այս հա մա լի րը ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
մի ի նք նա տիպ խթան ման փուլ է, ո րը ու սա
նո ղին նա խա պատ րաս տում է ման կա վար ժա
կան գոր ծու նե ու թյա նը զու գա հեռ հե տա զո
տա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ ման։ 

Այս պի սով, բա կա լավ րի կամ մա գիստ րո սա
կան տա րի նե րին ռե ֆե րատ նե րի, զե կույց նե րի, 
ա վար տա կան աշ խա տանք նե րի, թես տե րի 
շուրջ տար վող ման կա վար ժա կան հե տա զո տու
թյան գոր ծու նե ու թյան ծա վա լու մը, ար դյունք նե

րը շա րադ րե լու և դրանք պաշտ պա նե լու գոր
ծըն թաց նե րը ստեղ ծա գոր ծող և հե տա զո տող 
ու սու ցիչ ձևա վո րե լու ա մե նաար դյու նա վետ և 
պա տաս խա նա տու նա խա պատ րաս տա կան 
փուլն է։ Այս փու լում են ու սա նող նե րը սո վո րում 
քն նել ի րենց ձեռք բե րած մաս նա գի տա կան գի
տե լիք նե րը, ձևա կեր պել ի րենց մո տե ցում նե րը, 
հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյու նը 
ըն դուն ված մո տե ցում նե րին, գործ նա կա նո րեն 
փոր ձար կում ի րենց դիր քո րո շում նե րը՝ այդ 
ըն թաց քում օգ տա գոր ծե լով հե տա զո տա կան 
գոր ծիք ներ, ձեռք բե րե լով փոր ձա րա րու
թյուն ներ ան ցկաց նե լու, այ լոց և սե փա կան 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը վեր
լու ծե լու, նո րարա րա կան այ լընտ րան քային 
դիր քո րո շում ներ ներ կա յաց նե լու պարզ կա
րո ղու թյուն ներ։ Մի ա ժա մա նակ նրանք սո վո
րում են փոր ձա րա րու թյան ըն թաց քում ձեռք 
բե րած նյու թե րը, փաս տե րը հա մա կար գել, 
դրանք ի մաս տա վո րել, գրա ֆի կա կան ձևով 
ներ կա յաց նել, վեր լու ծել, գի տա կան լեզ
վով շա րադ րել, փաս տերն ու գա ղա փար նե
րը հիմ նա վո րել։ Այս ի մաս տով չա փա զանց 
ար դյու նա վետ են ու սա նո ղա կան գի տա կան 
նս տաշր ջան նե րը, կոն ֆե րանս նե րը, ռե ֆե
րատ նե րը և թղ թա պա նակ նե րը, ո րոնց կա
տար ման ժա մա նակ ու սա նող նե րը սո վո րում 
են ներ կա յաց նել և դի տար կել ար դի ա կան 
հիմ նախն դիր նե րը, վեր լու ծել դրանք, պաշտ
պա նել փոր ձա րա րա կան ճա նա պար հով 
ձեռք բեր ված տվյալ նե րը։ Հենց այս ժա մա
նակ են դրս ևոր վում ու սա նող նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան ու նա կու թյուն ներն ու ոչ ստան
դարտ՝ ի նք նա տիպ մտա ծո ղու թյու նը, ո րոնք 
ոչ միշտ են նկա տե լի ա վան դա կան պա րապ
մունք նե րի ըն թաց քում։ 

Ա պա գա ման կա վար ժի հե տա զո տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա
ցի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում մենք ձևա վո
րե ցինք հե տա զո տա կան կա րո ղություն նե րի 3 
խումբ, ո րոնք ու սա նող ներն ան պայ ման պի տի 
տի րա պե տեն. 
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Ա. գոր ծո ղու թյու նային կա րո ղու թյուն ներ. 
�  փոր ձա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հա

մար ան հրա ժեշտ նյու թե րի հա վա քում, ան
կե տա նե րի, հար ցա րան նե րի կազ մում,

� փոր ձա րա րա կան աշ խա տան քի պլա նա
վո րում, դրա ի րա կա նաց ման ու ղի ների 
ծրագրում և ստա ցած տվյալ նե րի դա սա
կար գում,

�  փոր ձա րա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի ի մա ցու թյուն և 
դրա կազ մա կեր պում,

�  հե տա զո տու թյան նպա տա կի ու խն դիր նե րի 
ո րո շում և ձևա կեր պում, դրանց հա մա պա
տաս խան ի րա կա նաց վող աշ խա տան քի բո
վան դա կու թյան ո րո շում,

Բ. վեր լու ծա կան–հա մադ րա կան կա րո ղու
թյուն ներ. 
� գլ խա վոր խն դիր նե րը ե րկ րոր դա կա նից զա

տում,
�  վար կա ծի ա ռաջքա շում և ձևա կեր պում,
�  հա կա սու թյուն նե րի ա ռանձ նա ցում, եր

ևույթ նե րի մեջ պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կա պե րի դի տար կում, 

� եզ րա կա ցու թյուն նե րի և ը նդ հան րա ցում նե
րի ձևա կեր պում,

�  դիտ ման ար դյունք նե րի մեկ նա բա նում։

Գ.  հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն ներ. 
� աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րի և փոր

ձա րա րա կան հաս տա տու թյուն նե րի մաս
նա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն,

�  հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա
նակ պատ րաս տա կա նու թյուն նե րի բաշ
խում,

�  փոր ձա րա րա կան և գի տա կան աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քում սե փա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի վե րահս կում և ար դյունք նե րի 
շուրջ դի տար կում նե րի ի րա կա նա ցում։
Նշ ված կա րո ղու թյուն ներն ա պա հո վում են 

շր ջա նա վար տի հե տա զո տա կան կոմ պե տեն
տու թյու նը՝ որ պես նրա հա մա լիր նկա րագ րի 
բա ղադ րիչ ներ։ 

Ու սա նող նե րի հե տա զո տա կան կոմ պե
տեն տու թյու նը դրս ևոր վում է տե սա կան գրա

գի տու թյան, հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լու 
մե թոդ նե րի տի րա պետ ման և կի րառ ման, փոր
ձա րա րու թյան և հե տա զո տու թյան ար դյունք նե
րի մշակ ման և ներ կա յաց ման, դրանց հի ման 
վրա եզ րա կա ցու թյուն նե րի ձևակերպ ման գոր
ծըն թաց նե րում։ 

Ա պա գա ու սու ցիչ նե րի՝ հե տա զո տա կան աշ
խա տանք ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյան ա պա
հով ման հա մար, մեր կար ծի քով, ման կա վար
ժա կան կր թու թյան սկզբ նա կան տա րի նե րին 
պի տի ու շադ րու թյուն դարձ նել ու սա նող նե րի 
վեր լու ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը։ 
Այս մո տեց ման շնոր հիվ ու սա նո ղը ոչ մի այն 
կյու րաց նի հանձ նա րար ված տե ղե կատ վու թյու
նը, այլև, ո րն ա ռա վել կար ևոր է, նոր գի տե լիք
նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցում գոր ծած վող 
մի ջոց նե րի շնոր հիվ նա կըմբռ նի իր գոր ծա ծած 
տե ղե կատ վու թյան սկզբ նաղ բյու րի բնույ թը, 
նրա հա րա բե րակ ցու թյունն այլ աղ բյուր նե րին, 
այլ հե ղի նակ նե րին։ Այս ճա նա պար հով կզար
գա նա նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու (իր ի մա
ցա ծով չբա վա րար վե լու), իր հե տա զո տու թյան 
մե թո դա բա նու թյունն ի մաս տա վո րե լու ու սա նո
ղի պա հանջ մուն քը։

 Ձեռք բե րած հե տա զո տա կան կա րո ղու
թյուն ներն ու սա նո ղին տա լիս են կյան քի և 
մաս նա գի տու թյան տար բեր ո լորտ նե րում ի նք
նադրս ևոր ման լայն հնա րա վո րու թյուն ներ՝ 
ձևա վո րե լով ոչ մի այն ո րո շա կի ու նա կու թյուն
նե րի և հմ տու թյուն նե րի հա մա լիր, այլև բնա
վո րու թյան գիծ, սո վո րե լու, պրպ տե լու, ի նք
նա զար գաց ման գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
սո վո րու թյուն, ո րը բարձր ո րա կա վո րում ու նե
ցող մաս նա գե տի կա յաց ման մեջ կա տա րում է 
վճ ռո րոշ դեր։ 

Այս պի սով՝ ման կա վար ժա կան բու հի շր
ջա նա վար տի հե տա զո տա կան կոմ պե տեն
ցի այի առ կա յու թյու նը նրա՝ պրո ֆե սի ո նալ 
պատ րաս տա կա նու թյուն նե րի կա տա րե լա
գործ ման, ճա նա չո ղա կան և մաս նա գի տա
կան մշա կույ թի առ կա յու թյան, մաս նա գի տա
կան ի նք նա զար գաց ման, ի նք նակր թու թյան, 
ի նք նադրս ևոր ման պատ րաս տա կա նու թյան 
առ կա յու թյունն է ։
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Формирование исследовательских умений будущих учителей начальных  
классов как основной показатель высшей профессиональной подготовности

Дж. Гюламирян

Автор рассматривает проблему формирования научно–исследовательских умений будущих 
учителей начальной школы. В частности представляется работа со студентами магистратуры по 
специальности Педагогика и методика начального обучения. 

Formation of the elementary class future teachers’ research skills as a  
fundamental indicator of the highest professional qualification

J. Gyulamiryan

The author observes the problem of the elementary school future teachers’ scientific–research 
skills formation. In particular, the work with MA course students by the specialty of Pedagogy and the 
methodology of elementary training is represented. 
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ՎԱ ՀԱՆ ԶԱ ՔԱՐՅԱՆ 
 ՀԱՍ ՄԻԿ ԱՓՅԱՆ 

ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆը 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ
Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյու նը բա վա կա

նին նոր հաս կա ցու թյուն է ման կա վար ժա կան 
մտ քի զար գաց ման պատ մու թյան մեջ: Այն ու նի 
մոտ եր կու տաս նա մյա կի պատ մու թյուն: Բազ
մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սու թյան հիմ նա
դի րը Ա ՄՆ–ի Հար վար դի հա մալ սա րա նի հո գե
բա նու թյան և ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի 
պրո ֆե սոր Հո վարդ Գարդ ներն է, ո րը պատ
վա վոր պրո ֆե սո րի կո չում է ստա ցել աշ խար հի 
մոտ 15 հե ղի նա կա վոր հա մալ սա րան նե րից: 

Իսկ ի ՞նչ ա սել է` բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու
թյուն: Ի ՞նչ պետք է հաս կա նալ այս հա մա տեքս
տում մտա ծո ղու թյան վե րա բե րյալ խո սե լիս: 
Մեր ու նե ցած հա մընդ հա նուր պատ կե րաց
մամբ մտա ծո ղու թյու նը մարդ կային գի տակ
ցու թյան, օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան ար տա ցոլ
ման գործընթացի բարձ րա գույն աս տի ճանն 
է: Մտա ծո ղու թյան տե սակ ներն ու օ րենք նե րը 
ու սում նա սի րում է տրա մա բա նու թյու նը, ի սկ 
ըն թաց քի մե խա նիզմ նե րը հան դի սա նում են 
հո գե բա նու թյան և նեյ րո ֆի զի ո լո գի այի ու սում
նա սի րու թյան ա ռար կան: Գարդ նե րի կող մից 
մշակ ված տե սու թյան դրույթ նե րին, ի նչ պես 
ցույց տվեց մեր ու սում նա սի րու թյու նը, այս բա
ցատ րու թյու նը այն քան էլ չի հա մա պա տաս խա
նում: Այդ դեպ քում հարց է ծա գում, թե ին չու է 
օգ տա գործ ված հենց մտա ծո ղու թյուն եզրույթը: 
Պատ ճառն այն է, որ հայ ման կա վարժ նե
րը ո րո շել են այդ պես թարգ մա նել Գարդ նե
րի ա ռա ջար կած Intelligence բա ռը (ն շենք, որ 
թարգ մա նու թյան հե ղի նակ նե րը չեն պն դում 
ի րենց ա ռա ջար կած տար բե րա կի մի ան շա
նակ ճշ մար տա ցի ու թյու նը, այլ ը նդ հա կա ռա կը` 
պատ րաստ են ըն դու նելու նոր գա ղա փար ներ 
այս խնդ րի ա ռն չու թյամբ): Այս բա ռը ան գլե րե
նում բազ մի մաստ է, ո ւս տիև ստույգ թարգ մա
նու թյան հար ցը կա րե լի է հա վերժ վի ճար կել: 
Մենք կհա մար ձակ վենք չհա մա ձայ նել Intelli
gence բա ռի հայ կա կան են թադ րյալ տար բե

րա կի հետ, այլ կա ռա ջար կենք մտա ծո ղու թյուն 
եզրույթի փո խա րեն օգ տա գոր ծել ըն դու նա կու
թյուն եզ րույթը: Մենք այս եզ րա կա ցու թյա նը 
ե կանք այն բա նից հե տո, ե րբ վեր լու ծու թյան 
են թար կե ցինք ը ստ Գարդ նե րի` բազ մաբ նույթ 
մտա ծո ղու թյան յոթ ձևե րը` խոս քային–լեզ վա
կան, տրա մա բա նա կան–մա թե մա տի կա կան, 
տա րա ծա կան, մարմ նա շար ժո ղա կան, ե րաժշ
տա կան, մի ջանձ նային և նե րանձ նային: Մեր 
կար ծի քով, սրանք մար դու ա ռաջ նային հիմ նա
րար ըն դու նա կու թյուն ներն են, ո րոնց զար գաց
ման խթան մանն է ո ւղղ ված ա մե րի կա ցի պրո
ֆե սո րի տե սու թյան հի ման վրա նա խա տես ված 
դա սըն թա ցը: Բո լոր թվարկ ված ներն ա ռան ձին 
վերց րած ըն դու նա կու թյուն նե րի տե սակ ներ են, 
ո րոնց զար գա ցու մը յու րա քան չյուր մար դու մոտ 
ըն թա նում է յու րո վի: 

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ այս ըն դու նա
կու թյուն ներն ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են 
մի մյանց հետ, և շատ հա ճախ դրան ցից մե կի 
ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս կան խո րո
շել մյուս ըն դու նա կու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա վե
լա պես են դրս ևոր վում այս կամ այն ան հա տի 
մոտ: Սա կայն մի այն թվարկ ված հիմ նա րար ըն
դու նա կու թյուն նե րի գոր ծուն մաս նակ ցու թյամբ 
բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սու թյան կի
րա ռու մը թե րի կլի ներ, ո ւս տիև Գարդ նե րը 
հե տա գա յում ա ռա ջար կում է իր բնո րոշ մամբ 
մտա ծո ղու թյան ևս մի քա նի ձև (հոգ ևոր, էկ
զիս տեն ցի ա լիս տա կան և այլն), ո րոնք տե սու
թյան ու սում նա սի րող նե րին հնա րա վո րու թյուն 
կըն ձե ռեն ա ռա վել ամ փոփ պատ կե րա ցում 
կազ մե լու բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան վե րա
բե րյալ և կա րո ղա նալ գնա հա տել գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով բազ մաբ նույթ մտա ծո
ղու թյան տե սու թյան կի րառ մամբ ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի ա ռա վե լու թյուն նե րին՝ մենք քն
նու թյան ե նք առ նում ԲՄ բո լոր ձևե րը` դրանց 
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նկա րագ րու թյունն ու ղեկ ցե լով սե փա կան մեկ
նա բա նու թյուն նե րով:

 Մեր աշ խա տան քը նե րա ռում է նաև եր ևա
նյան դպ րոց նե րի տար րա կան դա սա րան նե
րում ան ցկաց ված փորձ նա կան դա սըն թաց, 
ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր դար ձավ ԲՄ ը նդ
հա նուր պլա նի հի ման վրա պար զել մտա ծո
ղու թյան ձևե րի զար գաց ման առ կա վի ճա կը 
ա ռա ջին դա սա րա նում, ե րկ րորդ և եր րորդ դա
սա րան նե րում ար ձա նագր ված փո փո խու թյուն
նե րը և ամ փո փել վերջ նա կան ար դյունք նե րը: 

Մեր օ րե րում կր թա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը լուրջ փո փո խու թյուն ներ է ապ րում, քան
զի կր թա կան հա մա կար գի ո րա կա կան բա րե
փո խու մը նոր մո տե ցում ներ է պա հան ջում:

Գի տե լիք նե րից բա ցի սո վո րո ղին ան հրա
ժեշտ է տալ նաև դրանք կի րա ռե լու ի րա կան 
կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ` ը նդ գր կե
լով նրան ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, 
ստեղ ծա գոր ծա կան միտք ձևա վո րել, ո ւղ ղոր դել 
նրա ներ քին ու ժերն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը չափ վում 
է ոչ մի այն և ոչ այն քան ա շա կեր տի յու րաց րած 
գի տե լիք նե րով, որ քան նրա ձեռք բե րած կա րո
ղու թյուն նե րով` շեշ տը դնե լով ար դյուն քի վրա, 
այ սինքն՝ ի նչ կա րող է նա ա նել: Այս խն դի րը 
լու ծե լի է դառ նում, ե րբ ու սուց ման ըն թաց քում 
վե րա բաշխվում են հիմ նա կան ար ժեք նե րը. 
 � ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ու սում նա ռո

ղը պա սիվ ըն կա լո ղից վե րած վում է ակ տիվ 
և գոր ծուն մաս նակ ցի,

 � դա սա վան դո ղը հրա ժար վում է սո վո րեց
նո ղի, վե րահս կո ղի, խրա տո ղի իր դե րից 
և դառ նում է այդ գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր
պող, խորհր դա տու և որ պես գոր ծըն կեր` ու
սում նա ռո ղի հետ մաս նակ ցում է հե տա զո
տա կան աշ խա տանք նե րին:
Մինչև այ սօր ու սու ցում – ու սում նա ռու

թյուն գոր ծըն թա ցում մենք ճա նա չում ե նք եր
կու կողմ. սուբյեկտ, այ սինքն` ու սու ցի չը, ո րը 
սո վո րեց նում է, և օբյեկտ` ա շա կեր տը, ո րին 
սո վո րեց նում են: Ժա մա նա կա կից ման կա վար
ժու թյու նը նույն գոր ծըն թա ցում տար բե րա կում 
է եր կու սուբյեկտ: Ու սուց ման ըն թաց քում թե՛ 
ու սու ցի չը, թե՛ ա շա կեր տը փոխ գոր ծուն հա րա
բե րու թյուն նե րի մեջ են, այ սինքն` ըն դուն ված 
սուբյեկտ–օբյեկտ գծա պատ կե րին փո խա րի

նում է սուբյեկտ–սուբյեկտ ժա մա նա կա կից 
գծա պատ կե րը:

Հ. Գարդ նե րի տե սու թյան է ու թյու նը գի տե
լիք նե րի ձեռք բեր ման ճա նա պարհ նե րի բազ
մա զա նու թյունն է, մարդ կանց միջև տար բե
րու թյուն նե րի ըն դու նու մը, ին չի շնոր հիվ ա մեն 
մարդ պահ պա նում է իր ան հա տա կա նու թյու նը 
և ի նք նու թյու նը:

Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սու թյու
նը փոր ձում է լու ծել կր թա կան հա մա կար գի մի 
շարք հիմ նախն դիր ներ, ու սու մը դարձ նում է 
ա վե լի դյու րին ու հե տաքր քիր, ձևա վոր վում են 
ու սում նա ռու թյան դրա կան շար ժա ռիթ ներ–դր
դա պատ ճառ ներ, ար դյուն քում` սո վո րելն ա վե լի 
մատ չե լի ու ար դյու նա վետ է դառ նում յու րա
քան չյուր ա շա կեր տի հա մար:

Ա մե րի կա ցի ման կա վարժ և հո գե բան Թո
մաս Ա րմսթրոն գը գրում է, որ այդ կր թու թյու
նը (ԲՄ)՝ որ պես կր թու թյան փի լի սո փա յու թյուն, 
հա զիվ թե կա րե լի է նոր հա մա րել: Այն ծնունդ 
է ա ռել դա րե րի խոր քում` սկ սած Պլա տո նից, և 
հե տա գա յում զար գա ցել Ռու սոյի, Պես տա լո
ցու, Ֆրո բե լի, Մոն տե սո րի ի, Դյո ւի ի աշ խա տու
թյուն նե րում: Այս շար քը կա րե լի է շա րու նա կել 
ման կա վար ժա կան մտ քի շատ այլ ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի ա նուն նե րով, քա նի որ հա զիվ թե 
ման կա վար ժու թյան պատ մու թյան մեջ գտ նենք 
մե կին, ո րն այս կամ այն չա փով չի հա րել վե րը 
նշ ված գա ղա փար նե րին:

Գարդ նե րի ԲՄ տե սու թյու նը կյան քի է կոչ
վել 80–ա կան թվա կան նե րի սկզ բին և ար դեն 
կի րառ վում, զար գա նում ու հիմ նա վոր վում է 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում: Տե սու թյան 
հե ղի նա կի խո րին հա մոզ մամբ այն մտա ծո ղու
թյան բարձր մա կար դակ է ա պա հո վում:

Ը ստ այդ տե սու թյան` ու սու ցի չը և նրա 
ա ռա քե լու թյու նը պետք է տար բեր վեն ու սուց
ման ա վան դա կան պատ կե րից: Այս տե սու
թյու նը ան ձի զար գա ցու մը տա նում է այլ ու ղի
ով. գր քից դե պի կյանք, խոս քից դե պի փորձ և 
զգաց մունք ներ:

Հայտ նի է, որ զգաց մունք նե րը մե ծա պես 
նպաս տում են մտ քի սրու թյա նը, ի մա ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ա ռա վել ին տեն սիվ զար
գաց մա նը: Ո ՞ր ծնողն իր ե րե խայի մեջ տա ղանդ 
չի հայտ նա բե րում: Ո ՞ր ու սու ցի չը չի զար մա նում 
ու հի ա նում ա ռա ջին ան գամ դպ րոց մտ նող իր 
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ա շա կեր տի ան կրկ նե լի օ ժտ վա ծու թյամբ:
Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սակ ներն են.

1. Լեզ վա կան– խոս քային (ըն դու նե լի է նաև 
լեզ վա բա նա կան թարգ մա նու թյու նը) մտա
ծո ղու թյու նը դրս ևոր վում է լե զուն և խոս քը 
որ պես զգաց մունք նե րը, գա ղա փար ներն ու 
մտ քե րը ար տա հայ տե լու և հա ղոր դակց վե
լու մի ջոց օգ տա գոր ծե լու ե ղա նա կով (ինչ պես 
գրա վոր` լրագ րող ներ, գրող ներ, բա նաս տեղծ
ներ, այն պես էլ բա նա վոր` դի վա նա գետ ներ, 
քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, հե քի ա թա սաց ներ): 
Լեզ վա կան մտա ծո ղու թյամբ ա շա կերտ նե րը 
կա րո ղա նում են ա զատ կի րա ռել. 
 � լեզ վա կան կա նոն նե րի հա մա կար գը (օ րի

նակ` օգ տա գոր ծել կե տադ րու թյու նը` խոս քի 
ի մաս տը շեշ տե լու հա մար),

 � լեզ վին հա տուկ ա ռո գա նու թյու նը,
 � լեզ վի ի մաս տային հան գույց նե րը,
 � լեզ վի կի րա ռա կան, պրագ մա տիկ հնա րա

վո րու թյուն նե րը,
 � օգ տա գոր ծել լե զուն մտ քեր և գա ղա փար

ներ ար տա հայ տե լու հա մար,
 � օգ տա գոր ծել լե զուն տեղեկատվության 

մտա պահ ման հա մար,
 � օգ տա գոր ծել լե զուն բա ցատ րե լու և հաս

կաց վե լու հա մար,
 � օգ տա գոր ծել լե զուն ի նք նա ճա նաչ ման հա

մար. սա նշա նա կում է, որ լեզ վի մի ջո ցով 
մար դը կա րո ղա նում է սթափ գնա հա տա
կան տալ իր աշ խար հա յաց քին, կոնկ րետ 
նպա տակ ներ սահ մա նել, ճիշտ կշ ռա դա տել 
սե փա կան շա հե րը և վար քի դր դա պատ
ճառ նե րը, մի խոս քով` ամ բող ջա կան գնա
հա տա կան տալ սե փա կան ան ձին:
2. Տրա մա բա նա կան – մա թե մա տի կա կան 

մտա ծո ղու թյուն: Այն ար տա հայտ վում է թվե րը 
ճիշտ օգ տա գոր ծե լու, տրա մա բա նա կան եզ րա
հան գում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյամբ: Տրա մա
բա նա կան – մա թե մա տի կա կան մտա ծո ղու թյան 
օգ նու թյամբ ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նում են.
 � տ րա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա

տա րել և տես նել տրա մա բա նա կան եր
ևույթ նե րի կա պե րը,

 � ըն կա լել պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պեր 
(ե թե այս պես, ա պա…),

 � ըն կա լել եր ևույ թի և ամ բող ջա կան գոր ծըն
թա ցի միջև կա պեր,

 � վե րա ցար կում ներ ա նել:
3. Տա րա ծա կան մտա ծո ղու թյունն ար տա

հայտ վում է տե սո ղա կան – տա րա ծա կան ըն
կալ ման կա րո ղու թյամբ: Տա րա ծա կան մտա ծո
ղու թյամբ ա շա կերտ նե րի մոտ ա վե լի շեշտ ված 
է գույ նե րի, գծե րի, չա փի ու ձևի, տա րա ծու թյան, 
այս ա մե նի միջև առ կա կա պե րի ըն կա լու մը:

Տա րա ծա կան մտա ծո ղու թյամբ ա շա կերտ
նե րը կա րո ղա նում են. 
 � պատ կե րել,
 � գ րա ֆի կո րեն ներ կա յաց նել մտա պատ կե

րում ձևա վոր ված կամ զն նա կա նո րեն ըն
կա լած գա ղա փար նե րը,

 � հաս կա նալ զն նա կան ըն կալ ման տե սան
կյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րը:
4. Մարմ նա շար ժո ղա կան մտա ծո ղու թյու նը 

ար տա հայտ վում է մար մի նը` որ պես գա ղա
փար նե րը և զգաց մունք նե րը ար տա հայ տե լու 
մի ջոց օգ տա գոր ծե լու ու նա կու թյամբ (ինչ պես 
դե րա սան նե րը, մար զիկ նե րը, պա րող նե րը, 
մն ջա խա ղաց նե րը)` նե րա ռյալ ձեռ քե րի մի ջո
ցով եր ևույթ նե րը պատ կե րե լու կա րո ղու թյու նը: 
Մարմ նա շար ժո ղա կան մտա ծո ղու թյամբ ա շա
կերտ ներն ու նեն մարմ նա ֆի զի կա կան կա րո
ղու թյուն ներ. 
 � կողմ նո րոշ վե լու, մարմ նի մա սե րը ներ դաշ

նակ աշ խա տեց նե լու,
 � հա վա սա րակշ ռու թյան,
 � ֆի զի կա կան շարժ ման,
 � ճկու նու թյան,
 � ա րա գու թյան,
 � դի մա խա ղի, մն ջա խա ղի կա րո ղու թյուն ներ:

5. Ե րաժշ տա կան մտա ծո ղու թյունն ար տա
հայտ վում է եր ևույթ նե րը ե րաժշ տա կան ձևե րով 
ըն կա լե լու և ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյամբ: 
Ե րաժշ տա կան մտա ծո ղու թյամբ ա շա կերտ նե
րը զգա յուն են և ճիշտ են ըն կա լում ռիթ մը, մե
ղե դին, ե րաժշ տա կան տո նե րը, ե րաժշ տու թյան 
հու զա կա նու թյու նը:

6. Նե րանձ նային մտա ծո ղու թյունն ար տա
հայտ վում է ի նք նու րույն, ի նքն ի րեն հաս կա նա
լու և հա մա պա տաս խա նա բար գոր ծե լու կա
րո ղու թյամբ: Նե րանձ նային մտա ծո ղու թյամբ 
ա շա կերտ նե րը ու նեն. 
 � ի րենց մա սին ամ բող ջա կան, ի րա կա նու

թյա նը հա մա պա տաս խա նող, օբյեկ տիվ 
պատ կեր կեր տե լու կա րո ղու թյուն ներ,
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 � վեր լու ծում և կշ ռա դա տում են ի րենց զգաց
մունք նե րը, ներ քին մղում ներն ու ձգ տում
նե րը և օբյեկ տի վո րեն գնա հա տում դրանք:
7. Մի ջանձ նային մտա ծո ղու թյունն ար տա

հայտ վում է ու րիշ նե րի զգա ցում նե րը, մղում
նե րը, տրա մադ րու թյուն ներն ա րագ ըն կա լե լու 
և ճիշտ գնա հա տե լու կա րո ղու թյամբ: Մի ջանձ
նային մտա ծո ղու թյամբ ա շա կերտ ներն ու նեն. 
 � ձայ նի, դի մա խա ղի և կեց ված քի ը մբռն ման 

ու նա կու թյուն,
 � մարդ կանց մի ջա վայ րում զգաց մունք նե րի 

ար տա հայտ ման, մյուս նե րի կող մից դրա 
հնա րա վոր ըն կալ ման, կան խա տես ման ու
նա կու թյուն,

 � ի րենց խոս քով ու գոր ծով բա ցա սա կան վե
րա բեր մունք չարթ նաց նե լու և ի րենց նկատ
մամբ դրա կան վե րա բեր մունք, ա ջակ ցե լու 
ցան կու թյուն ա րթ նաց նե լու ու նա կու թյուն:

Այս պի սով՝ Գարդ նե րը գտ նում է, որ մար
դուն հա տուկ է մտա ծո ղու թյան ա ռն վազն յոթ 
ձև (Intelligences): Բնա կա նա բար, վե րը թվարկ
վա ծը չի սպա ռում մարդ կային հնա րա վո րու
թյուն նե րի ամ բողջ հարս տու թյու նը: Դա գի
տակ ցում է նաև ին քը` տե սու թյան հե ղի նա կը: 
Ա վե լին, Գարդ նե րը կար ծում է, որ մարդ կային 
կա րո ղու թյուն նե րի ո րոշ կող մեր դեռ ը նդ գրկ
ված չեն իր տե սու թյան մեջ: Այ դու հան դերձ, 
այ սօր մենք ար դեն ու նենք ի մա ցու թյան այն 
հիմ նա կան ա րա հետ նե րը, ո րոն ցով ու սու ցի չը 
կա րող է տա նել ե րե խա նե րին:

Որ քան ա վե լի խորն ե նք ու սում նա սի րում 
մար դու բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյու նը, այն
քան ա վե լի է փո փոխ վում այդ մտա ծո ղու թյան 
տե սակ նե րի ցան կը: Այս մտ քի ի րա վա ցի ու
թյան ա պա ցույցն այն է, որ այ սօր Գարդ ներն 
ար դեն ա ռա ջար կում է տար բե րա կել մտա
ծո ղու թյան տա սը հիմ նա կան ձև` յոթ ա վան
դա կան ձևե րին ա վե լաց նե լով բնա գի տա կան, 
էկզիս տեն ցի ա լիս տա կան և հոգ ևոր մտա ծո ղու
թյան ձևե րը:

Բ նա գի տա կան մտա ծո ղու թյան շնոր հիվ 
մար դը կա րո ղա նում է տես նել բնու թյան տար
րե րը փո փո խու թյան մեջ, կա րո ղա նում է ստույգ 
պատ կե րա ցում կազ մել ար տա քին (բ նա կան, 
կեն դա նա կան, տի ե զե րա կան) աշ խար հի մա սին: 

Էկ զիս տեն ցի ա լիս տա կան մտա ծո ղու թյու
նը, ի տար բե րու թյուն բնա գի տա կան մտա ծո
ղու թյան, պար տադ րում է դի տար կել մար դուն 
հա տուկ հոգ ևոր աշ խար հը և դրա նով ի սկ տես
նել մար դու հոգ ևոր և բնա կան է ու թյուն նե րը մի 
ամ բող ջու թյան մեջ:

 Հոգ ևոր մտա ծո ղու թյան շնոր հիվ մար դը 
կա րո ղա նում է ըն կա լել ի րեն որ պես ամ բող ջա
կան, տի ե զե րա կան աշ խար հի մաս: Քա նի որ 
մար դը այս ար ժեք նե րը ճա նա չել է իր զար գաց
ման բո լոր աս տի ճան նե րում, ո ւս տի մտա ծո
ղու թյան այս ձևի զար գա ցու մը ան հրա ժեշտ է 
կյան քում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու հա մար: 

Հիմն վե լով Հո վարդ Գարդ նե րի տե սու թյան 
վրա` Կ. Ռո ջեր սը փոր ձել է ձևա կեր պել հետ
ևյալ սկզ բունք նե րը:
 � Մ տա ծո ղու թյու նը ե զա կի չէ, այն բազ մաբ

նույթ է:
 � Յու րա քան չյուր ան ձ մտա ծո ղու թյան յու րա

հա տուկ, բա ցա ռիկ կա ռույց ու նի:
 � Մ տա ծո ղու թյու նը զար գաց ման ըն թաց քում 

թե ի նքն է փո փոխ վում, թե փո փո խու թյուն 
է հա րու ցում:

 � Մ տա ծո ղու թյան բո լոր տե սակ ներն էլ շար
ժուն ( դի նա միկ) բնույթ ու նեն:

 � Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան ձևե րը կա
րող են բա ցա հայտ վել և նկա րագր վել:

 � Յու րա քան չյուր ան հատ կա րող է հայտ
նա բե րել և զար գաց նել իր մտա ծո ղու թյան 
բազ մա զա նու թյու նը:

 � Մ տա ծո ղու թյան այս կամ այն ձևի դրսևո
րու մը նպաս տում է մտա ծո ղու թյան նաև 
մյուս ձևե րի զար գաց մա նը:

 � Մ տա ծո ղու թյան բո լոր տե սակ ներն էլ ա վե լի 
մարդ կային են դարձ նում ան ձի հնա րա վո
րու թյուն նե րի և ըն դու նա կու թյուն նե րի նե
րու ժը` ան կախ տա րի քից ու հան գա մանք
նե րից:

 � Մ տա ծո ղու թյան որ ևէ տե սակ ա ռան ձին 
հազ վա դեպ է հան դի պում:

 � Ան ձի զար գաց ման տե սու թյու նը օ րի նա չա
փո րեն հան գեց նում է բազ մա բնույթ մտա
ծո ղու թյան տե սու թյա նը:

 Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սա կան 
նյութն ու սում նա սի րե լուց հե տո ան հրա ժեշտ 
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հա մա րե ցինք այ ցե լել դպ րոց և փոր ձել ԲՄ տե
սու թյան պրակ տիկ գոր ծըն թաց ան ցկաց նել 
տար րա կան դա սա րան նե րում: Մինչ այդ, սա
կայն կար ևո րե լով մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի ըն դու նա կու թյու նը ( մի ջանձ նային 
մտա ծո ղու թյուն` ը ստ Գարդ նե րի) կազ մա կեր
պե ցինք մի յու րա հա տուկ կլոր սե ղան մի շարք 
ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյամբ, ո րոնց հետ 
քն նար կում նե րի ար դյուն քում կազ մե ցինք մեր 
աշ խա տան քային և ու սում նա կան ծրա գ րերը: 

Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում մեր ան ցկաց րած փորձ նա կան 
դա սըն թա ցում մենք փոր ձե ցինք նե րա ռել մար
դու բո լոր հիմ նա րար ըն դու նա կու թյուն նե րին 
( բազ մաբ նույթ մտա  ծո ղու թյուն ը ստ Գարդ նե
րի) վե րա բե րող զա նա զան ա ռա ջադ րանք ներ՝ 
ԲՄ տե սու թյան գործ նա կան կի րառ ման մա սին 
ամ փոփ պատ կե րա ցում ներ կազ մե լու հա մար: 
Ու սում նա սի րու թյուն ներն ի րա կա նաց վե ցին 
հիմ նա կան ե րեք դպ րոց նե րի տար րա կան դա
սա րան նե րում: Յու րա քան չյուր դպ րո ցից ը նտր
վե ցին մե կա կան ա ռա ջին, ե րկ րորդ և եր րորդ 
դա սա րան ներ: Մո տա վոր հաշ վար կով դա սըն
թա ցում նե րառ վեց մոտ 100 ա շա կերտ: Մենք 
ա շա կերտ նե րի հետ շփ վե ցինք յոթ օր վա ըն
թաց քում` օ գտ վե լով ա մեն օր մեզ տրա մադր
ված մեկ դա սա ժամ աշ խա տե լու հնա րա վո րու
թյու նից:

Դպ րո ցում ան ցկաց րած մեր ա ռա ջին դա սը 
բա վա կա նին լավ դա սա վոր վեց մեզ հա մար: 
Մենք ջա նա ցինք չն ման վել խիստ դա սա տու
նե րի և մի ան գա մից ան կաշ կանդ զրույ ցի մեջ 
մտանք ե րե խա նե րի հետ. չէ՞ որ մեր ա ռա ջին 
դա սի թե ման լեզ վա կան–խոս քային մտա ծո ղու
թյունն էր: Մտա ծո ղու թյան այս ձևի զար գա ցու
մը հնա րա վոր է ա պա հո վել դա սա խո սու թյուն
նե րի, մեծ և փոքր խմ բե րով քն նար կում նե րի, 
գր քե րի, աշ խա տան քային թեր թիկ նե րի, ձեռ
նարկ նե րի, մտ քե րի գե րակ տիվ փո խա նակ
ման, գրե լու, բա ռա խա ղե րի, ժա մա նա կի 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման, ա շա կերտ նե րի 
ե լույթ նե րի, պատ մու թյուն ներ պատ մե լու, խո
սող գր քե րի և ձայ նե րիզ նե րի, հան պատ րաս
տից խո սե լու, վի ճա բա նու թյուն նե րի, մի ա սին 
բարձ րա ձայն ըն թեր ցա նու թյան, ան հա տա
կա նաց ված ըն թեր ցա նու թյան, դա սա րա նի 

հա մար ըն թերց ման, լեզ վա կան կա նոն նե րի 
ան գիր սո վո րե լու, խոս քե րի ձայ նագր ման, հա
մա կարգ չային հրա տա րակ չա կան ծրագ րե րի 
օգ տա գոր ծման, հրա պա րա կում նե րի (օ րի նակ՝ 
դա սա րա նային թեր թի ստեղ ծում) և այլ մի ջոց
նե րի օգ նու թյամբ: 

Կար ևոր փաստ է նաև այն, որ մենք նստել 
է ինք ա շա կերտ նե րի կող քին և ոչ թե ու սու ցիչ
նե րի հա մար նա խա տես ված ա թո ռին: Ա ռա ջին 
օր վա հա մար ի րար հա ջոր դող հա տուկ հար ցեր 
չէ ինք նա խա պատ րաս տել: Ո ւղ ղա կի շփ ման 
ընթացքում ա շա կերտ նե րից հե տաքրքր վե ցինք 
ի րենց սի րե լի զբաղ մունք նե րի, ծնն դյան տո նե
րից ստա ցած տպա վո րու թյուն նե րի, մուլտ կեր
պար նե րի և այլ թե մա նե րի մա սին: Այս զրույ ցը 
նպա տակ ու ներ պար զել, թե ի նչ քա նով է ե րե
խա նե րին հեշտ տր վում ի րենց զգաց մունք ներն 
ու հույ զե րը լեզ վի մի ջո ցով ար տա հայ տե լը և, 
ա սում ե նք ձեզ, ե թե չհաշ վենք բա ռա պա շա
րի հետ կապ ված ո րո շա կի դժ վա րու թյուն նե րը, 
պետք է փաս տենք, որ որ ևէ թե րու թյուն կամ 
բար դույթ ե րե խա նե րի խոս քում չն կատ վեց: 

Ի նչ վե րա բե րում է տրա մա բա նա կան – մա
թե մա տի կա կան մտա ծո ղու թյա նը, պետք է նշել, 
որ ա շա կերտ նե րը ո րո շա կի բար դու թյուն նե րի 
հան դի պե ցին այդ կա տե գո րի այի հար ցե րին 
պա տաս խա նե լիս: Նրան ցից շա տե րի ակ նարկ
նե րում ան վստա հու թյուն նկատ վեց այն ժա մա
նակ, ե րբ հն չե ցին հետ ևյալ հար ցե րը. 
 � Ովքե՞ր կա րող են մտ քում ա րագ հաշ վել, 

գու մա րել, բա ժա նել կամ բազ մա պատ կել:
 � Ով քե՞ր են կա րո ղա նում մա թե մա տի կա կան 

խն դիր ներ լու ծել:
Ու րա խա լի պետք է հա մա րել այն հան գա

ման քը, որ ա շա կերտ նե րը մեծ հա կում ու նեն 
զար գաց նե լու ի րենց մեջ այդ ըն դու նա կու թյուն
նե րը, քան զի, օ րի նակ, ի նչ քան էլ մա թե մա
տի կա կան խն դիր ներ լու ծե լը նրանց դժ վար է 
տր վում, միև նույնն է, նրանք հրա պուր ված են 
նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րով: Հա վե լենք 
նաև, որ զուտ մա թե մա տի կա կան հաշ վար կի 
հետ կապ ված հմ տու թյուն ներ չեն թադ րող հար
ցե րին տր վում են ճիշտ և գի տակց ված պա
տաս խան ներ:

Ա շա կերտ նե րը զուրկ չեն նաև տա րա ծա
կան հիմ նա րար ըն դու նա կու թյուն նե րից (տա
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րա ծա կան մտա ծո ղու թյուն` ը ստ Գարդ նե րի): 
Ճիշտ է, այս ըն դու նա կու թյան դրս ևո րու մը 
տար րա կան դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի 
մոտ դեռևս հե ռու է լի ար ժեք լի նե լուց և գտն վում 
է զար գաց ման նախ նա կան փու լում: Սա կայն 
ը նդ գծենք, որ ի նչ պես տրա մա բա նա կան– մա
թե մա տի կա կան մտա ծո ղու թյան պա րա գա յում, 
այս դեպ քում նույն պես տա րա ծա կան աշ խար
հը ըն կա լե լու ձգ տու մը ա շա կերտ նե րի մոտ 
զգաց վում է: Այս պես, օ րի նակ, տար րա կան բո
լոր դա սա րան նե րում Ո ՞վ է կա րո ղա նում եր գել 
կամ նկա րել հար ցին մի ան շա նա կո րեն դրա
կան պա տաս խան է տր վում: Սա կայն պարզ է, 
որ 7–9 տա րե կան այս ե րե խա նե րի մեծ մա սը 
որ պես ըն դու նա կու թյուն է դի տում ի րենց նա
խընտ րու թյուն նե րից մի քա նի սը, ին չը պետք է 
հա մա րենք դրա կան եր ևույթ, և խիստ ան ցան
կա լի է այն հա մոզ մուն քը, ո րը մենք հան դի պե
ցինք մոտ 10 ա շա կերտ նե րի մոտ. վեր ջին ներս 
թախ ծոտ աչ քե րով հայ տա րա րե ցին, որ զուրկ 
են նմա նա տիպ կա րո ղու թյուն նե րից: Ա կն հայտ 
է, որ նրանց կող մից նմա նա տիպ ի նք նա խա
րա զա նող ո րոշ ման ըն դուն ման վրա մեծ ազ
դե ցու թյուն է գոր ծել շր ջա պա տը: Ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ հա սա կա կից նե րը կամ, 
որ ա ռա վել ա նըն դու նե լի է, մե ծա հա սակ նե րը 
քն նա դա տո րեն են վե րա բեր վել այս ա շա կերտ
նե րի եր գե ցո ղու թյա նը կամ նրանց ստեղ ծած 
և, բնա կան է, ի դե ա լա կա նից շատ հե ռու պատ
կեր նե րին` դրա նով ի սկ ի րենց ե րե խայի կամ 
ըն կե րոջ մոտ գու ցեև ան գի տակ ցա բար ստ վե
րե լով այս ըն դու նա կու թյու նը (ԲՄ այս ձևը ը ստ 
Գարդ նե րի) զար գաց նե լու ձգ տու մը: Բնա կա
նա բար, չցան կա նա լով սահ մա նա փակ վել զուտ 
ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լով և ար
դյունք ներ գրան ցե լով` մենք փոր ձե ցինք օգ նու
թյան ձեռք մեկ նել այս ե րե խա նե րին. ամ բողջ 
դա սա րա նի ներ կա յու թյամբ մենք խնդ րե ցինք, 
որ ե րե խա նե րը կա տա րեն ի րենց դուր ե կած 
եր գե րից մե կը` ստի պե լով մյուս նե րին ո ւնկնդ
րել ի րենց դա սըն կեր նե րին: Նման մթ նո լոր տը 
վս տա հու թյուն ներշն չեց կա տա րող նե րին, և 
թա խի ծը, ո րի մա սին խո սե ցինք քիչ ա ռաջ, մի
ան գա մից կո րավ նրանց աչ քե րից: Այ նու հետև 
եր գիչ նե րի դա սա րան ցի նե րին խնդ րե ցինք 
ար տա հայտ վել կա տա րում նե րի վե րա բե րյալ: 

Պարզ վեց, որ լռու թյան պայ ման նե րում ո ւնկնդ
րած եր գե րը շա տե րին դուր է ին ե կել, ո մանք 
նույ նիսկ խոս տո վա նե ցին, որ դժ վար թե ի րենք 
կա րո ղա նային ա վե լի լավ կա տա րել: Նմա նա
տիպ է քս պե րի մենտ ան ցկաց վեց նաև նկար չու
թյան աս պա րե զում ի րենց ա նըն դու նակ հա մա
րող ա շա կերտ նե րի հետ, և, հա վա տա ցե՛ք, որ 
մեր միջ նոր դու թյամբ պատ կե րը կտ րուկ փոխ
վեց, ու ան հիմն ի նք նաքն նա դա տու թյու նը, ո րը 
հետ էր պա հում ա շա կերտ նե րին ի րենց հա ճե լի 
նա խա սի րու թյամբ զբաղ վե լուց, ան հե տա ցավ:

Շա րու նա կե լով մեր`  տա րա ծա կան մտա ծո
ղու թյա նը նվիր ված դա սի ան ցկա ցու մը` ա շա
կերտ նե րին ո ւղ ղե ցինք հա ջորդ հար ցը, ո րը 
նպա տակ ու ներ պար զել, թե ի նչ քան է ե րե
խա նե րի մոտ զար գա ցած պատ կե րա վոր եր
ևա կա յու թյու նը, և ա րդյոք նրանց հա ջող վում 
է մտո վի ո րո շա կի տա րա ծու թյուն ան ցնել: Այս 
հար ցի պա տաս խան նե րը լսե լուց հե տո փոքր–
ի նչ ա նակն կա լի ե կանք, քան զի բո լո րի մոտ 
ա ռանց բա ցա ռու թյան մենք ը նդ գծե ցինք ե րա
զե լու կար ևոր ըն դու նա կու թյան առ կա յու թյու նը, 
ին չից կա րե լի է ա նել այն եզ րա կա ցու թյու նը, 
որ ե րե խա նե րը պատ կե րա վոր կեր պով ի րենց 
մեջ կձ ևա վո րեն աշ խար հի ա ռա վել ամ բող ջա
կան ըն կա լում: Տա րա ծա կան մտա ծո ղու թյանն 
է ա ռնչ վում նաև մեր՝ ո ւղ ղած հա ջորդ հար ցը` 
հե ռուս տա տե սային հա ղոր դում ներ կամ կի նո
ֆիլ մեր դի տե լու վե րա բե րյալ: Սա կա րող է մե
ծա պես նպաս տել տե սո ղա կան–տա րա ծա կան 
ըն կալ ման կա րո ղու թյան զար գաց մա նը:

Մտա ծո ղու թյան այս ձևը (ըստ Գարդ նե րի) 
ե րե խայի մոտ ձևա վոր վում և շա րու նակ վում 
է ի նք նըս տին քյան. դա է պատ ճա ռը, որ ԲՄ 
տե սու թյան վե րա բե րյալ գրա կա նու թյան մեջ 
չեն բեր վում այս ըն դու նա կու թյու նը ար հես
տա կա նո րեն զար գաց նե լու նա խադ րյալ ներ: 
Ե րե խայի մոտ այս ըն դու նա կու թյան խթա նու
մը տվյալ պա րա գա յում զու գակց վում է ա զատ 
ժա ման ցի ճիշտ կազ մա կերպ ման հետ, այն է՝ 
հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի ճիշտ ը նտ րու թյուն, 
բո վան դա կա լից մուլտ ֆիլ մե րի կո լեկ տիվ դի
տում և դրանց ա վար տին փոք րիկ քն նարկ ման 
կազ մա կեր պում:

Հա ջորդ օ րը մենք դա սա րան մտանք՝ ան
դրա դառ նա լու հա մար այս տա րի քի ե րե խա նե
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րի շր ջա նում ա ռա վել ձևա վոր ված, ե թե կու զեք՝ 
զար գաց ման կուլ մի նա ցի ոն կե տին հասց ված 
ըն դու նա կու թյուն նե րից մե կին` մարմ նա շար
ժո ղա կան մտա ծո ղու թյա նը: Մտա ծո ղու թյան 
այս ձևի զար գա ցու մը հնա րա վոր է ա պա հո վել  
ստեղ ծա գոր ծա կան շարժ ման, փո խանց վող 
մտա ծո ղու թյան, է քս կուր սի ա նե րի, մնջա խա ղի, 
դա սա րա նի թատ րո նի, մրցակ ցային և հա մա
գոր ծակ ցային խա ղե րի,  ֆի զի կա կան պատ
րաստ վա ծու թյան վար ժու թյուն նե րի, բո լոր 
տե սա կի փո խանց վող գոր ծու նե ու թյուն նե րի, 
մարմ նի քար տեզ նե րի, շար ժա կան պատ կեր
նե րի օգ տա գործ ման, խո հա րա րու թյան, այ գե
գոր ծու թյան, դի դակ տիկ նյու թե րի, վիր տո ւալ 
ի րո ղու թյան ծրագ րի, շար ժու մային հայե ցա
կար գե րի, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե րի, 
հա ղոր դակց ման հա մար մարմ նի շար ժում նե
րի՝ լեզ վի (ձեռ քե րով ազ դան շան ներ տա լու) 
օգ տա գործ ման, շո շա փե լի նյու թե րի և փոր
ձա ռու թյուն նե րի, ֆի զի կա պես հանգս տա նա լու 
վար ժու թյուն նե րի, մարմ նի պա տաս խան նե րի 
և այլ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ:

Չենք ցան կա նում հա մընդ հա նուր դի տո
ղու թյուն ներ կա տա րել, սա կայն ստիպ ված և 
ու րախ ե նք փաս տել, որ մեր հե տա զո տու թյա
նը են թարկ ված բո լոր ե րե խա նե րը տա րի քին 
հա մա պա տաս խան շար ժուն են և չեն հան դուր
ժում նս տա կյա ցու թյու նը: Բո լորն էլ սի րում են 
սպոր տային խա ղեր, թե կուզև ո մանք այդ պի
սին հա մա րում են ոչ թե որ ևէ սպոր տաձև, այլ 
ո ւղ ղա կի զա նա զան բա կային խա ղեր. հան գա
մանք, ո րն այս պա րա գա յում այն քան էլ է ա կան 
չէ, քան զի մարմ նա շար ժո ղա կան ըն դու նա կու
թյան զար գաց ման հա մար մե ծա պես կար ևոր
վում է այն ա մե նը, ին չը կապ ված է ֆի զի կա կան 
ակ տի վու թյան դրս ևոր ման հետ: Ի սկ ի նչ քա
նով մեզ հա ջող վեց ի մա նալ, ֆի զի կա կան աշ
խա տանք կա տա րե լը հա ճույք է պատ ճա ռում 
հե տա զոտ ված ե րե խա նե րի մոտ 85 տո կո սին: 
Նրան ցից շա տերն ար դեն աչ քի են ըն կել սե
փա կան աշ խա տան քային նա խա ձեռ նու թյուն
նե րով` ծառ են տն կել, մե ծա հա սակ նե րի օգ նու
թյամբ փայ տից կամ թղթից յու րօ րի նակ ի րեր 
են պատ րաս տել և այլն: Մեզ հա մար նա խա
տես ված դա սա ժա մի վեր ջին հատ վա ծի ըն
թաց քում մենք կազ մա կեր պե ցինք մն ջա խա ղի 

մր ցույթ` դա սա րան նե րի բո լոր ա շա կերտ նե րի 
ներգ րավ մամբ, և տե ղում հա մոզ վե ցինք, թե 
որ քա նով վարժ են ե րե խա նե րը տի րա պե տում 
ի րենց մարմ նին: Խան դա վա ռու թյամբ ար ձա
նագ րենք, որ ե րե խա նե րի հնա րամ տու թյունն 
ան սահ ման էր. մեր ա ռա ջար կած ի րե րը նրանք 
ներ կա յաց նում է ին բո լոր հնա րա վոր շար ժում
նե րի մի ջո ցով: Ո մանք նույ նիսկ խոս տո վա
նե ցին, որ նմա նա տիպ մե թոդ նե րով հա ճախ 
օգ նում են գրա տախ տա կի ա ռջև դաս պա տաս
խա նող ըն կեր նե րին: Այ սինքն՝ մարմ նա շար ժո
ղա կան մտա ծո ղու թյու նը կա րող է նաև խթա նել 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ըն դու նա
կու թյան զար գաց մա նը:

Ա շա կերտ նե րի շր ջա նում մեծ աշ խու ժու
թյուն նկատ վեց մեր հե տա զո տու թյուն նե րի 
հին գե րորդ օ րը, ե րբ որ պես քն նարկ ման թե
մա ը նտ րել է ինք ե րաժշ տա կան մտա ծո ղու թյու
նը: Ա շա կերտ նե րի հետ հար ցու փոր ձը սկ սե
ցինք ա մե նա պար զու նակ հար ցից. ո ՞վ է սի րում 
ե րաժշ տու թյուն լսել: Պար զե ցինք, որ ե րաժշ
տու թյան հան դեպ ան տար բեր ա շա կերտ ներ 
հե տա զոտ ված դա սա րան նե րում չկային: Սրան 
հետ ևեց բա վա կա նա չափ լուրջ են թա տեքստ 
ու նե ցող հա ջորդ հար ցը. ի նչ պի սի՞ ո ւղղ վա ծու
թյան ե րաժշ տու թյուն եք նա խընտ րում: Ա սենք, 
որ այս հար ցը պա տա հա կա նո րեն չէր ո րոշ վել 
ո ւղ ղել ա շա կերտ նե րին: Հն չած պա տաս խան
նե րը մեզ թույլ տվե ցին կար ծիք կազ մել ան ձի 
մոտ զար գա ցում ապ րող այլ ըն դու նա կու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ: Այս պես, օ րի նակ, հաս կա
նա լի է, որ պա րային, դիս կո ե րաժշ տու թյան 
սի րա հար նե րին հա տուկ չէ ան շարժ վի ճա
կում նմա նա տիպ եր գեր ո ւնկնդ րե լը, այ սինքն՝ 
նրանց մոտ ա ռա վե լա պես են դրս ևոր վում 
մարմ նա շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րը: Նման կա տե գո րի այի ե րաժշ տու թյան նա
խընտ րող նե րին հա տուկ է նաև մի ջանձ նային 
մտա ծո ղու թյու նը, այն է` վեր ջին հաշ վով պա
րից ստա ցած հա ճույ քը ու րիշ նե րի հետ կի սե
լու ներ քին մղու մը: Բե րենք նաև հա կա ռակ 
օ րի նակ: Նրանց, ով քեր գե րա դա սում են դա
սա կան ե րաժշ տու թյուն լսել, մարմ նա շար ժո
ղա կան մտա ծո ղու թյու նը ա մեն ևին էլ բնո րոշ 
չէ: Փո խա րե նը սա են թադ րում է նե րանձ նային 
մտա ծո ղու թյան վառ ար տա ցո լում, քա նի որ 
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այս կար գի ե րաժշ տու թյամբ մար դը կա րո ղա
նում է ներ քին ան դորր հաս տա տել իր հո գե
կան աշ խար հում: 

Մեր ան ցկաց րած դա սի ե րկ րորդ փու լում 
ո րո շե ցինք փոքր–ի նչ բար դաց նել քն նարկ
ման բնույ թը` ա շա կերտ նե րին ո ւղ ղե լով հետ
ևյալ հար ցը. Ո ՞վ է որ ևէ ե րաժշ տա կան գոր ծիք 
նվա գում: Այս հար ցի կա պակ ցու թյամբ հն չե ցին 
հա տու կենտ դրա կան պա տաս խան ներ:— Ի սկ 
կցան կա նայի՞ք,— հետ ևեց հա ջորդ հար ցը: 
Եվ ի զար մանս մեզ՝ ա շա կերտ նե րի մեծ մա
սը ցան կու թյուն հայտ նեց ա պա գա յում որ ևէ 
ե րաժշ տա կան գոր ծիք նվա գել սո վո րել: Այս 
փոք րիկ քն նարկ ման ար դյունք նե րով կա րե լի 
է հետ ևյալ դա տո ղու թյունն ա նել. ե րաժշ տու
թյուն լսել սի րում են բո լո րը, ան ձամբ փոր ձում 
են ե րաժշ տու թյուն ստեղ ծել ո մանք, այ սինքն` 
քչերն են զգա յուն ե րաժշ տու թյան հան դեպ ( չեն 
պատ կե րաց նում ի րենց ան մի ջա կան կա պը 
ե րաժշ տու թյան հետ), սա կայն ը նդ հա նուր առ
մամբ ա շա կերտ նե րի շր ջա նում ե րաժշ տա կան 
ու նա կու թյուն նե րը զար գաց նե լու մեծ միտում է 
նկատ վում: Սա ա պա ցուց վում է նաև այն հան
գա ման քով, որ ե րե խա նե րից ո մանք այդ քան 
վաղ տա րի քում ար դեն փոր ձում են ե րգ կամ 
մե ղե դի հո րի նել:

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րի վե ցե րորդ դա
սա ժա մը նվիր ված էր մի ջանձ նային մտա ծո ղու
թյա նը, ո րը Գարդ նե րը դա սում է պար տա դիր 
ըն դու նա կու թյուն նե րի շար քին: Նմա նա տիպ 
ու սում նա սի րու թյան ան ցկա ցու մը չա փա զանց 
կար ևոր էր մեզ հա մար, քան զի գրե թե բո լոր 
ըն դու նա կու թյուն նե րի ձևա վո րու մը մար դու մեջ 
կախ ված է նրա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից 
ա ռան ձին ան հատ նե րի և հա սա րա կու թյան 
խմ բե րի հետ: Ո ւս տի և լի ո վին տրա մա բա նա
կան է մեր` ա շա կերտ նե րին ո ւղղ ված ա ռա ջին 
հար ցը. Ո ՞վ ըն կեր ներ ու նի: Բնա կան է, որ 7–9 
տա րե կան ե րե խա նե րից ըն կե րու թյան մա սին 
լուրջ դա տո ղու թյուն ներ լսել ա կն կա լե լը սխալ 
կլի ներ, ը ստ այդմ` պետք է մեր ու շադ րու թյու
նը կենտ րո նաց նենք այն հան գա ման քի վրա, 
թե ի նչ քա նով են ե րե խա ներն ի րենց հա ր մա
րա վետ ու յու րային զգում մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն նե րի մա կար դա կում: Լի ո վին տրա
մա բա նա կան է, որ այս տա րի քի ե րե խա նե րը 

որ պես ըն կեր ըն կա լում են նրանց, ո ւմ հետ 
խա ղում են բա կում, դի տում են հե ռուս տա
ցույց կամ ե րաժշ տու թյուն են լսում: Այ սինքն` 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի շնոր հիվ 
ե րե խայի մոտ զար գա նում են մարմ նա շար
ժո ղա կան, տա րա ծա կան, ե րաժշ տա կան և 
այլ ըն դու նա կու թյուն նե ր: Մեր ան ցկաց րած 
ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ ե րե խա
նե րը մեծ կար ևո րու թյուն են տա լիս խմ բային 
աշ խա տան քին, հա ճախ նույ նիսկ դա սերն են 
մի ա սին պատ րաս տում և չնա յած դեռևս ե րկ
րորդ–եր րորդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ ներ 
են, քաջ գի տակ ցում են, որ յու չա քան չյուր 
կա տա րած գոր ծի մեջ մի մյանց լրաց նե լն ը նդ
հա նուր հա ջո ղու թյան կար ևո րա գույն գրա վա
կան նե րից մեկն է:

Դա սապ րո ցե սի կազ մա կերպ ման տե սա
կե տից մեզ հա մար ա ռա վել բարդ էր նե րանձ
նային մտա ծո ղու թյա նը վե րա բե րող դա սի ան
ցկա ցու մը, քա նի որ փոր ձե լու է ինք թա փան ցել 
ե րե խա նե րի ներ քին աշ խար հը, պար զել, թե 
նրանք բնույ թով ի նտ րա վե՞րտ են, թե՞ է քստ
րա վերտ: Նմա նա տիպ դաս պատ րաս տե լու 
ըն թաց քում մենք քն նար կե ցինք զա նա զան 
հար ցեր, հնա րե ցինք տար բեր ձևա կեր պում
ներ, սա կայն ի վեր ջո ո րո շե ցինք սկ սել այս 
պա րա գա յում ա մե նա դի պուկ հար ցից` Սի րո՞ւմ 
եք թե կուզ մի քա նի րո պե օր վա ըն թաց քում մե
նակ մնալ: Ա շա կերտ նե րի` այս հար ցին տր ված 
պա տաս խան նե րից կհա մար ձակ վենք կա տա
րել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը. նախ՝ ու
րա խա լին այն է, որ ե րե խա նե րի մոտ 85 %–ը 
ի նտ րա վերտ չէ, չնա յած որ գի տակ ցում են 
եր բեմն մի այ նակ մնա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
(երբ մտա ծում են որ ևէ հար ցի շուրջ կամ ծնող
նե րի հետ ը նդ հա րու մից հե տո նա խընտ րում են 
ա ռանձ նա նալ մի ան կյու նում և վեր լու ծել կա
տար վա ծը), սա կայն մեր ի րա կա նու թյան մեջ 
կան նաև այն պի սիք (և սա նոր մալ եր ևույթ է), 
ո րոնք բնույ թով ա ռա վե լա պես մե նա կյաց են, 
չու նեն մեծ թվով ըն կեր ներ և ի նք նու րույն աշ
խա տան քը նա խընտ րում են խմ բայի նից: Մեզ 
հա մար հե տաքր քիր էր բա ցա հայ տել, որ սրանք 
հիմ նա կա նում այն ե րե խա ներն են, ո րոնք սի
րում են նկա րել, սպոր տային բնույ թի խա ղե րից 
գե րա դա սում են շախ մա տը և լսում են դա սա
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կան ե րաժշ տու թյուն: Սա կայն նույ նիսկ նրանց 
շր ջա նում չհան դի պե ցին այն պի սի ե րե խա ներ, 
ո րոնք դպ րո ցում օր վա մի մա սը տրա մադ րում 
են ի նք նու րույն աշ խա տան քին (դ րա վրա վատ
նե լով դա սա մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված 
ժա մա նա կը), այ սինքն` հու րա խու թյուն մեզ, 
խոր ար մա տա ցած նե րամ փո փու թյան հետ (ո
րը կա րող է հան գեց նել մտա վոր հա մա կար գի 
լուրջ շե ղում նե րի) մենք գործ չու նե ցանք, այլ 
ո ւղ ղա կի կա րո ղա ցանք դա սա րան նե րում մեզ 
հա մար ա ռանձ նաց նել ի րենց խառն ված քով 
հեշ տու թյամբ շփ ման մեջ մտ նող և պա կաս շփ
վող, փոքր–ի նչ լռա կյաց ա շա կերտ նե րի:  

Ի մի բե րե լով մեր հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը` մենք ներ կա յաց րինք ու սում
նա սի րու թյուն նե րի են թարկ ված բո լոր ի նը դա
սա րան նե րի տվյալ նե րով ձեռք բեր ված ը նդ
հա նուր պատ կե րը, ո րն էլ մեզ օգ նեց պար զել, 
թե ի նչ քա նով են զար գա ցած այս կամ այն ըն
դու նա կու թյուն նե րը վաղ դպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խա նե րի մոտ: 

Այժմ տես նենք, թե ի նչ փո փո խու թյուն ներ 
են ար ձա նագր վել տար բեր դա սա րան նե րում 
(ա ռա ջին, ե րկ րորդ, եր րորդ)մեր ան ցկաց րած 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում: 

Ա սենք, որ ա ռա ջին դա սա րա նում մեր աշ
խա տան քը հիմ նա կա նում կրում էր հետա զո
տա կան բնույթ: Այս տեղ մեր նպա տակն էր 
պար զել, թե որ ու նա կու թյուն ներն են ա ռա վե
լա պես զար գա ցած ե րե խա նե րի մոտ: 

Երկ րորդ դա սա րա նում մենք հե տա զո
տե ցինք ա ռա ջա տար ըն դու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց ման ըն թաց քը, փոր ձե ցինք կապ գտ
նել տար բեր ըն դու նա կու թյուն նե րի միջև, ի սկ 
եր րորդ դա սա րա նում ար դեն կա րո ղա ցանք 
ո րո շա կի ո րեն սահ մա նել ե րե խա նե րի մոտ 
գե րիշ խող ըն դու նա կու թյուն նե րը և դի տար
կել ար տա քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը 
դրանց վրա: 

Ընդ հան րա պես մտա ծո ղու թյան յու րա
քան չյուր տե սա կ ներ կա յաց նե լիս ա մեն ու սու
ցիչ կա րող է կազ մել իր սե փա կան հար ցե րը: 
Այս տեղ կար ևորն այն է, որ ե րե խային հնա
րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի տես նելու իր ըն դու նա
կու թյուն նե րը: Ի սկ դրան ա ռա վել հեշտ կլի նի 
հաս նել մար դու հիմ նա րար ըն դու նա կու թյուն

նե րի միջև օր գա նա կան կապ հաս տա տե լու 
մի ջո ցով: Այս պես, օ րի նակ, ե թե ա սում ե նք, որ 
ե րե խան սի րում է ֆուտ բոլ, դա ը նդ հա նուր առ
մամբ ն շա նա կում է, որ նա բա կում ֆուտ բոլ է 
խա ղում իր ըն կեր նե րի հետ, հե ռուս տա տե սու
թյամբ դի տում է ֆուտ բո լային հե տաքրք րա
շարժ հան դի պում նե րը, այ նու հետև վեր լու ծում 
է ա ռաջ նու թյան մր ցա շա րային ա ղյու սա կը, 
ա սենք, իր սի րե լի թի մի հաղ թա նա կից հե տո, 
և վեր ջա պես, հա ջորդ օ րը խա ղի մա սին կար
ծիք ներ է փո խա նա կում դա սըն կեր նե րի հետ: 
Այ սինքն` ֆուտ բոլ կոչ վող սպոր տաձ ևի շնոր
հիվ ե րե խայի մոտ մեծ թա փով զար գա նում են 
մարմ նա շար ժո ղա կան, մի ջանձ նային, տա րա
ծա կան, տրա մա բա նա կան–մա թե մա տի կա կան 
և, վեր ջա պես, լեզ վա բա նա կան ըն դու նա կու
թյուն նե րը:

Դի տար կենք նաև մե դա լի հա կա ռակ կող
մը: Մեր կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց տվե ցին, որ ո րոշ հիմ նա րար ըն դու նա
կու թյուն ներ, որ պես կա նոն, ան հա մա տե ղե
լի են մի մյանց հետ: Այս պես, օ րի նակ` գրե թե 
չհան դի պե ցինք ե րե խա նե րի, ո րոնց մոտ մի
ա ժա մա նակ զար գա ցած լի նեն տրա մա բա
նա կան–մա թե մա տի կա կան և ե րաժշ տա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րը: Կամ, ա սենք, մեր դի
տար կում նե րի հա մա ձայն` բո լո րո վին տար բեր 
բևեռ նե րում են գտն վում մարմ նա շար ժո ղա
կան և նե րանձ նային մտա ծո ղու թյամբ օ ժտ ված 
մար դիկ: 

Այս պի սով՝ Գարդ նե րի բազ մաբ նույթ 
մտա ծո ղու թյան տե սու թյու նը մեզ հնա րա վո
րու թյուն տվեց` բա ցա հայ տե լու մի նոր այ
լընտ րան քային ու սում նա կան գոր ծըն թաց` 
հիմն ված մար դու հիմ նա րար ըն դու նա կու
թյուն նե րի զար գաց ման վրա: Հույս հայտ
նենք, որ նմա նա տիպ մի ծրա գիր շատ շու տով 
հա ջող քն նու թյուն կբռ նի Հա յաս տա նի տար
րա կան դպ րոց նե րում, ո ւր հնա րա վոր կլի նի 
աշ խա տել հա ջոր դա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա տուկ կազմ ված ծրագրի մի ջո ցով և, ին չու 
չէ, ը նդ լայ նել բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան 
հաս կա ցու թյան սահ ման նե րը` ա ռա ջար կե լով 
մտա ծո ղու թյան նոր ձևեր և ո ւր վագ ծե լով այդ 
նո րա հայտ ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գաց
ման ճա նա պար հը: 



20

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

Գ րա կա նու թյուն

1. Armstrong, Thomas. Multiple Intelligences in the Classroom 3rd ed. Alexandria, VA: Association for 
Supervision and Curriculum Development, 2009. 

2. Gardner, Howard. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New 
York: Basic, 2000

3. Rogers, Carl, Lyon, Harold C., & Tausch, Reinhard. On Becoming an Effective Teacher – Person–
centered Teaching, Psychology, Philosophy, and Dialogues with Carl R. Rogers and Harold 
Lyon. London: Routledge, 2013. 

Возможность применения теории множественного  
интеллекта в процессе обучения

В. Закарян, А. Апян

Те о рия мно жест вен но го ин тел лек та те о рия, пред ло жен ная Го вар дом Гард не ром как мо дель 
ин тел лек та, ко то рая рас смат ри ва ет ин тел лект в раз лич ных конк рет ных (в пер вую оче редь сен сор
ных) ус ло ви ях, а не как до ми ни ро ва ние од ной об щей спо соб но сти к че му–ли бо. 

Гард нер ут верж да ет, что су щест ву ет ши ро кий спектр ког ни тив ных спо соб но стей и есть лишь 
очень сла бая кор ре ля ция меж ду ни ми. 

Тра ди ци он ные те сты ин тел лек та в пси хо мет рии, как пра ви ло об на ру жи ва ют вы со кую кор ре
ля цию меж ду раз лич ны ми за да ча ми и ас пек та ми ин тел лек та, а не низ кую кор ре ля цию, ко то рую 
предс ка зы ва ет те о рия Гард не ра. Тем не ме нее, мно гие пе да го ги под дер жи ва ют прак ти чес кую 
цен ность под хо дов, пред ло жен ных те о ри ей. 

The opportunity of the application of the theory of multiple  
intelligences in educational context

V. Zakaryan, H. Apyan

The theory of multiple intelligences is a theory of intelligence that differentiates it into specific 
(primarily sensory) “modalities”, rather than seeing intelligence as dominated by a single general abil
ity. This model was proposed by Howard Gardner. 

Gardner chose seven abilities that he held to meet these criteria: musical–rhythmic, visual–spatial, 
verbal–linguistic, logical–mathematical, bodily–kinesthetic, interpersonal and intrapersonal. He later 
suggested that naturalistic, existential and moral intelligences may also be worthy of inclusion. Although 
the distinction between intelligences has been set out in great detail, Gardner opposes the idea 
of labeling learners to a specific intelligence. Each individual possesses a unique blend of all the 
intelligences. The author of the theory firmly maintains that his theory of multiple intelligences should 
“empower learners”, not restrict them to one modality of learning. 
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ՍԻՐՎԱՐԴ ԱՍ ՐՅԱՆ

ՀԱՅԻ՝ ԻՐ ՀՈՂԻ ՎՐԱ ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐԱՐԵԼՈՒ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑը Ռ. ՀՈՎՍԵփՅԱՆԻ  

ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
«Մարդ մնա լու տեղ պի տի ու նե նա, ոչ թե եր թա լու…»

Ռ. Հով սե փյան «Ու թե րորդ վան դա կը»
Ներ կա աշ խա տան քի մեջ  մենք դի տար կել 

ե նք Ռ. Հով սե փյա նի պատմ վածք նե րում ներ
կա յաց ված գրո ղի  ներ քին տագ նապ նե րը՝ մար
դու՝ բնու թյու նի ցու նա խա մար դուց հե ռա նա լու 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րով և այդ 
տագ նապ նե րից ծնունդ ա ռած՝ սե փա կան հո
ղի վրա ապ րե լու և ա րա րե լու հոր դոր–կո չե րով:

Դի տար կում նե րի ար դյուն քում հան գել ե նք 
այն մտ քին, որ գրո ղի խո րա խոր հուրդ մտո րում
նե րից ա ռաջ նայի նը դա րե րից ե կող, դա րե րում 
բյու րե ղա ցած հայ մար դու հա վա տամքն է. ի նչ 
է տու նը, օ ջախն ը նդ հան րա պես. «Ն րանք դեռ 
գլ խի չէ ին ըն կել, ո ր ի րենց ապ շեց նո ղը ոչ թե 
հա րյուր հա զարն է, այլ այն միտ քը, որ  տունն, 
առ հա սա րակ, գին ու նի,  ու կա րե լի է ծա խել» 
[Հով սե փյան Ռ., ապ րիլ, էջ 371, Ըն տիր եր կեր, 
1987,  «Սո վե տա կան գրող հրատ.»]:

 Հայ րե նի քում մնալ–չմ նա լու գա ղա փա րին 
ա ռնչ վող հար ցե րի  շուրջ մ տո րե լու  տե ղիք են 
տա լիս Ռ. Հովսեփյա նի փոքր ծա վա լի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րը: Հի շենք «Ու թե րորդ վան դա
կը» պատմ ված քը, որ տեղ թա ղի տնայ նա գործ 
ար հես տա վոր նե րը ե րկ րի  ու պե տու թյան ամ
րու թյան հար ցերն են քն նար կում. ֆին բաժ նի 
Գևոր գը նրանց բո լո րին փոր ձում է բա ցատ րել, 
թե պե տա կան գան ձա րա նը դա տարկ է, ո րով
հետև ոչ մե կը չի ու զում ե կամ տա հարկ մու ծել: 

Հայը պետք է ապ րի ու ա րա րի իր  հո ղի 
վրա. ա նընդ հատ շեշտ վող այս միտ քը հատ
կա պես եր ևում է Գրի գո րի և «ախ պար» Հայ կի 
ե րկ խո սու թյու նից. 

— Հենց դա է տունդ քան դո ղը,— ա սաց 
դար բին Գրի գո րը,— որ «եր թա լու տե ղ ունիս», 
մարդ Մարդ մնա լու տեղ  պի տի ունե նա, ոչ 
թե եր թա լու…» [Ու թե րորդ վան դա կը, էջ 432, 
 Հով սե փյան Ռ., Ըն տիր եր կեր, 1987,  «Սո վե
տա կան գրող հրատ.»]:

 Մեր հիմ նա վո րում նե րի հա մար ը նտ րել ե նք 
Ռու բեն Հով սե փյա նի՝ «Ա մե նա տաք եր կի րը», 
«Ու թե րորդ վան դա կը», « Մեր բա ժին ճա շը», 
« Վե րա դարձ», « Ճայե րը» պատմ վածք նե րը: 
Ռու բեն Հով սե փյա նի՝ հայ րե նի քում ապ րե լու, 
ստեղ ծա գոր ծե լու և ա րա րե լու պե տա կան–ազ
գային մտա ծո ղու թյուն հռ չա կող վե րո հի շյալ 
պատմ վածք ներն ան չափ ա ռօ րե ա կան են մեր 
օ րե րի հա մար, ե րբ սո ցի ալ–կեն ցա ղային խն
դիր նե րի ցան ցում հայտն ված մարդ կանց մի 
զգա լի մա սին գայ թակ ղում է ե րկ րից հե ռա նա
լու և սե փա կան բա րե կե ցու թյունն օ տար ե րկր
նե րում կա ռու ցե լու գա ղա փա րը: Ռ. Հով սե փյա
նի պատմ վածք նե րը գե ղար վես տա կան ձևի 
մեջ նր բին հա կադ րու թյուն ներ են վե րը նշ ված 
գա ղա փա րայ նու թյա նը. հայ րե նի քը չի կա րե լի 
լքել, քան զի այն աշ խար հի ա մե նա տաք եր կիրն 
է՝ նույ նիսկ սաս տիկ ցր տի ն ու  սո վին, որ տեղ 
ա մե նաան համ ճա շը եր ևա կա յու թյանդ մեջ կա
րող ես հա մեղ դարձ նել…

Գ րո ղի պատմ վածք նե րում հայ րե նի քը ոչ 
մի դեպ քում չլ քե լու հոր դո րին գրե թե մշ տա
պես նա խոր դում է հայ րե նի քի՝ սե փա կան տան 
ու օ ջա խի ջեր մու թյան ան փո խա րի նե լի ու թյան 
գա ղա փա րը: Թեև գրո ղը իր ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում « շա րու նա կում է զար մա նալ», 
ո րով հետև մեր պա պե րը « տաք, հա րուստ, ապ
րե լու հա մար հար մար ե րկր նե րը թո ղած» ծն
վե ցին խիստ ձմեռ ու նե ցող դաշ տա վայ րում…, 
սրան հա ջոր դում է հան դի մա նու թյու նը, ել քեր 
ո րո նե լու, սխալ ներ թույլ տա լու, եզ րա հան գում
ներ կա տա րե լու փոր ձե րը. « Նավ սար քե իք, 
գե տեր, ծո վեր ան ցնե իք, նոր հո ղեր գտ նե իք 
և կամ ձի ով, ոտ քով ա ռա ջա նայիք…»: [Ա մե
նա տաք եր կի րը, Ռ. Հով սե փյան, Ըն տիր եր
կեր,1987, էջ 339]: Սա կայն դա տե ղի է տա լիս 
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վայր կյան ներ ան ց, ե րբ օ ղին տա քաց նում է 
ստա մոք սը. պապ ու  թո ռի ե րկ խո սու թյան մեջ 
ամ բող ջա նում–ամ փոփ վում է տան ձևա կեր
պու մը. կղ զին ո ՜րն է, եր կիր է տու նը, ը նդ ո րում՝ 
ա մե նա տաք ու ա մե նա հա րուստ եր կի րը… 

Մեր  խո րին հա մոզ մամբ գրո ղի հա մար 
տուն ն ու հայ րե նի քը նույն հաս կա ցու թյունն են 
տոհ միկ հայ մար դու հա մար, ով հայ րե նիք ու  
հող է կորց րել, ով ան ցել է պա տե րազ մի ար հա
վիրք նե րի մի ջով, և ով, վեր ջա պես, ա նա պա տի 
ան ջուր հո ղե րի վրա տուն է կա ռու ցել ո ւ ջր հոր 
փո րել:

Ռ. Հով սե փյա նի պատմ վածք նե րի հե րոս
նե րի՝ տար բեր փոր ձու թյուն նե րի դի մա ցած 
սե րը հայ րե նի քի մի կտոր  հո ղի հան դեպ եր
բեմն վե րած վում է հա մախմբող ու ժի զգա ցո
ղու թյան. նրանք, ով քեր հայ րե նի հո ղի վրա 
են մի այն պատ կե րաց նում ի րենց ա պա գան, 
չեն կա րող հա ղոր դա կից լի նել հայ րե նա դավ 
մարդ կանց հե ռա նա լու զգա ցո ղու թյուն նե րին: 
Ռ Հով սե փյա նի հե րոս նե րը՝ ար հես տա վոր ներ, 
հո ղի մշակ ներ ու հա ճախ ոչ ու սյալ մար դիկ, 
զար մա նա լի ո րեն քա ղա քա կա նա պես հա սուն 
են և փոր ձում են դի տար կել ե րկ րի դրու թյու
նը, պատ ճառ ներ ու ար դա րա ցում ներ գտ նել, 
ի րենց և ի րենց նման նե րին էլ տես նել ե րկ րի 
կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում:

 Մեր ու սում նա սի րու թյան մեջ կար ևո րել 
ե նք այն սե րը, ո րով ա ռանձ նա նում է ար ձա
կագ րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հը, և որ
տե ղ իշ խո ղը  սերն է՝ թե կուզև աղ քատ, բայց 
սի րե լի հայ րե նի հո ղի հան դեպ: Դա ակ նա ռու 
է բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, ի նչ պես և 
ակ նա ռու է այն միտ քը, որ գրողն ա նընդ հատ 
ա ռաջ է տա նում. չպետք է տրտն ջալ, այլ պետք 
է հպար տա նալ ու նե ցա ծով…

 Հայ րե նա սի րու թյունն ար ժեք է, գա ղա փար, 
նվի րում, սեր, հայ րե նա սի րու թյու նը զգաց մունք 
է՝ ան բռ նազ բոս ու ան մեկ նե լի… Բո լոր ժա
մա նակ նե րում ա մե նա տար բեր ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի հեն քը ե ղել է հայ րե նի քի ու նրա 
ա պա գային ա պա վի նե լու լու սա վոր ի մաստ նու
թյու նը, մի այն թե մա տուց ման ձևերն են տար
բեր: Մենք նպա տակ ու նենք բա ցա հայ տել մի 
կար ևոր փաստ. այն, որ Ռու բեն Հով սեփ յա նի՝ 

հայ րե նի քի ու հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փար
նե րի մա սին կա տա րյալ ձևա կեր պում նե րը 
հա ճախ այ լա բա նա կան ձևի մեջ հաս նում են 
կա տա րյալ խո րու թյան, զգաց մուն քայ նու թյու
նից մինչև տրա մա բա նա կան դա տո ղու թյուն, 
տխուր հա յացք ան ցյա լի սխալ նե րին, խոր
հուրդ–խ րա տա բա նու թյու նից մինչև ա րթմ նի 
ե րազ նե րի լու սե հանգր վան… Բո վան դա կային 
այդ պի սի խոր ք ու նեն « Պատ մու թյան դա սը», 
« Վե րա դարձ», « Ճայե րը» և մի շարք այլ պա
տում ներ: Մենք վեր հա նել ե նք գրո ղի գե ղա
գի տա կան–հայ րե նա գի տա կան սկզբունք նե
րը, ո րոն ցով գրո ղը ի րա կան զու գա հեռ ներ է 
ան ցկաց նում ան ցյա լի, ներ կայի ու ա պա գայի 
միջև, ո րի  կենտ րո նում մարդն է՝ իր կեն
սա բա նա կան գե նե տիկ հի շո ղու թյամբ, իր 
 կո րուստ նե րո վ ու հաղ թա նակ նե րով, ի ր թ ռիչք
նե րո վ ու ան կում նե րով:

 Հայ րե նի քն ա մեն ին չից բարձր, վեհ զգա
ցո ղու թյուն է, հայ րե նի հո ղում մահն ըն դու նե լը՝ 
պատ վի հարց, ո րի  հետ ան գամ ոչ մի կապ չու
նի բոլշ ևիկ–դաշ նակ ցա կան կռի վը: Այս տե սան
կյունն ա վե լի քան ար դա րաց նում են ժա մա նակն 
ու կու սակ ցա կան պայ քա րը՝ Լևոն բեկ – Եփ րեմ 
հա կադ րու թյամբ, ո րոնք ի զո րու չեն մար դու 
հո գում ա ղա վա ղելու, ա պա կա նելու հայ րե նի քի 
գա ղա փա րը, և քա ռա սուն հինգ տա րի հայ րե նի
քից հար կադր ված տա րա ծու թյան մեջ ապ րած 
մար դուն ճա նա պարհն ու կա րո տը բե րում են 
դե պի ար մատ ներ [Հով սե փյան Ռ., Վե րա դարձ]:

 Հայի՝ իր  հո ղի վրա ապ րե լու և ա րա րե լու 
խն դի րը, որ առ կա է բո լոր ժա մա նակ նե րում, 
ի սկ այ սօր՝ ա վե լի քան ար դի ա կան ու մտա
հո գող, Ռ. Հով սե փյա նը հա մա րում է ե րկ րի 
 ու պե տու թյան ամ րու թյան հիմք [«Ու թե րորդ 
վան դա կը»]: Տու նը՝ որ պես եր կիր, և ե րկ րի սե
րը՝ թե կուզ աղ քատ, բայց սի րե լի ե րկ րի հան
դեպ, ի նչ պես նաև ունե ցա ծով հպար տա նա լու 
ներ քին մ ղում ն ու ցան կու թյունն ան ցնում են 
ար ձա կագ րի բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
մի ջով, դառ նում մի տե սակ շա ղախ, ա ռա վել 
խոր քային դարձ նում ա սե լի քը [«Ա մե նա տաք 
եր կի րը»]: Ռ. Հով սե փյա նի «Ա մե նա տաք եր կի
րը» պատմ ված քը մի քա նի է ջա նոց վեպ է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րաց նելու 
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այդ ըն տա նի քի ան ցյալն ու կան խա գու շա կելու 
ա պա գան, բայց այն նաև մի ամ բողջ ե րկ րի 
 պատ մու թյան ը նդ հան րա ցում է: Այս տեղ է, որ 
ա ռանց քային է դառ նում պատ մա կան հի շո ղու
թյու նը»: [Մու րա դյան Ս., Գրա կան թերթ, թիվ 
43, 20.12.2013, էջ 6]:

 Հով սե փյա նա կան ան հան գիստ հո գու բո լոր 
տագ նապ նե րը գա լիս են նախ և ա ռաջ մար դու՝ 
բնու թյու նի ց ո ւ իր նա խա կեր պից հե ռա նա լու 
ի րա կա նու թյու նից.  մար դը՝ բնու թյան ան քակ
տե լի մաս նիկն է, և ա մեն հե ռա ցում բնու թյու նից՝ 
հե ռա ցում է ի նք նի րե նից, նախ նա կան կեր պի ց 
ու Ա ստ ծուց, ա հա թե ին չու ան ցյա լի ու ներ
կայի ժա մա նա կային զգա ցո ղու թյուն նե րը նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում դառ նում են ա պա
գան կամր ջող ճշ մա րիտ ու ղի և ու ղե ցույց: Ը ստ 
մեր դի տար կում նե րի՝ հե ղի նակն ի լու ր ա մեն քի 
բարձ րա ձայ նում է՝ նա խախ նա մու թյամբ հայ 
ազ գին տր ված է իր  հո ղի վրա հա վեր ժո րեն ապ
րե լու ա ներկ բա ու հաս տատ ի րա վուն քը. «Փոքր 

ազ գե րին դիպ չե լը հեշտ բան չէ…  Փոքր ազ
գին դիպ չո ղը տրո րե լու է մեծ ազ գի թաթը…» 
[ Ձայ նե րը, էջ 395, Հով սեփ յան Ռ., Ըն տիր եր
կեր, 1987,  «Սո վե տա կան գրող հրատ.»]: 

Ա ռաջ նոր դի և ու սուց չի, ժո ղովր դի և իշ խա
նու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի փո խա բե
րա կան դրս ևո րում նե րի մա սին չհ պա տակ վե լու 
կոչ է ու ժե ղի և կա մա զուր կի են թա գի տակ ցու
թյան հա մա տեքս տում, հայ րե նի հո ղին ա մեն 
գնով կառ չե լու հոր դոր, քան զի ազ գային մի
աս նա կա նու թյան և ա զատ մտա ծո ղու թյան ան
հրա ժեշ տու թյու նը լա վա գույն ա պա գայի ե րաշ
խիքն է [«Ճայե րը»]:

Պատ մու թյան դա սերն ու պատ մու թյան շա
րու նա կա կա նու թյու նը, հայ րե նիքն ա մեն գնով 
չլ քե լու, չկորց նե լու հոր դո րը, ծնն դի ու մահ
վան շա րու նա կա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը 
[« Պատ մու թյան դա սը»]. սրանք հար ցեր են, 
ո րոնք, ը ստ Հով սե փյա նի, գա լիս են մար դու 
ծնն դի հե տ ու ա րյան կան չով: 

Գրա կա նու թյուն

1. Հով սե փյան Ռ., Ըն տիր եր կեր, Եր ևան, 1987, « Սո վե տա կան գ րող»:
2. Հով սե փյան Ռ., Ես ձեր հի շո ղու թյունն եմ, Եր ևան, 2003, ՀԳՄ հրատ.:
3. Հով սե փյան Ռ., Եր կար, հրա շա լի օր, Եր ևան, 1980, « Սո վե տա կան գրող» հրատ.: 
4. Ա դա լյան Ն., «Ան ցյալ կա տա րյա լի ներ կա ժա մա նա կը», Գ րա կան թերթ, 24.08.2013: 
5. Մու րա դյան Ս., «Ա ռայժմ պղ տոր է մեր տա կա ռի լու ծույ թը», Գ րա կան թերթ, 20.12.2013,          

թիվ 43, էջ 6:
The problem of Armenians living and creating in 

their own land in R. Hovsepyan’s stories
S. Asryan

The stories which touch upon problems of people who live and create in their motherland are very 
actual these days, as considerable amount of people with social and economic difficulties lured with 
the idea of better life, are leaving their own county. Most of R. Hovsepyan’s stories seem to be delicate 
contradictions to the ideology of people leaving their home town. 

Фундаментальный вопрос жизни и созидания армян на  
родной земле в произведениях В. Овсепяна. 

С. Асрян 
Призведения, отображающие жизнь, творчество и созидание на родной земле и про возгла

шаю щие национально–государственное мышление, весьма актуальны в наши дни. Особенно, 
ког да оказавшись в паутине социально–бытовых проблем, значительную часть людей соблазняет 
идея уехать и строить собственное благополучие в чужой стране. Большинство произведений 
В. Овсепяна, находятся в тонком художественном противостоянии с идеей покинуть родину. 
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ՍԻՐՈւՆ ԲԱղԴԱՍԱՐՅԱՆ

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆը ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ
Սահյանը պատմությունը «թերթում է» իր հիմնական 

ընթացքի մեջ, շանթ ու հողմեր է տեսնում, զրկանքներ 
ու տառապանքներ, երբեք, սակայն չմոռանալով մեր 

նախնիների այն իդեալները, որոնց համար նրանք 
նահատակվել ու վերստին հարություն են առել։ Այդ 

իդեալներից դուրս պատմությունը որևէ արժեք չունի։

Վ. Մնացականյան

Ինչ պես բույ սերն ու ծա ռերն են մաք րում 
աղ տոտ ված օդն ու մեզ մա տա կա րա րում 
թթվա ծին, այն պես էլ ու սու ցիչ ներն են աշա
կերտ նե րին առաջ նոր դում դա սա րա նից դա
սա րան, գի տու թյան լույ սով բա ցում նրանց 
մտքի և հո գու դռնե րը, ցույց տա լիս բա րու, գե
ղե ցի կի, կա տա րյա լի ճշմա րիտ ճա նա պար հը: 
Գրող նե րի առա քե լու թյու նը ևս նույնն է. իրենց 
ստեղ ծա գոր ծու թյամբ նրանք կրթում են ու 
դաս տի ա րա կում, հղկում ճա շա կը, ընդ լայ նում 
ըն թեր ցող նե րի մտա հո րի զո նը, ներշն չում ազ
նիվ զգա ցում ներ, ուղ ղոր դում մար դուն դե պի 
առա քի նու թյուն, մար դա սի րու թյուն, հայ րե նա
սի րու թյուն։

Նո րա գույն շրջա նի քնա րեր գու թյան ակ
նա ռու դեմ քե րից մե կը՝ Հա մո Սա հյա նը, ու
րույն վե րա բեր մունք ու ներ դպրո ցի, ու սու
ցիչ նե րի հան դեպ. «Ես շատ հռչա կա վոր 
մարդ կանց եմ հան դի պել: Մի քա նի օր հե տո 
նրանք դար ձել են սո վո րա կան մար դիկ: Ինձ 
հա մար մի այն ու սու ցիչ ներն են ար տա կարգ 
մար դիկ: Միշտ ար տա կարգ… տա սը տա րի, 
քսան տա րի հետո…»1։ 

Սա հյա նը մեծ ման կա վարժ է: Իր մեծ նա
խորդ նե րի՝ Մաշ տո ցի, Խո րե նա ցու, Նա րե կա
ցու, Աբո վյա նի, Թու մա նյա նի, Չա րեն ցի պես 
նա ըն թեր ցող նե րին սո վո րեց նում է սի րել բնու
թյու նը, մաք րա գործ վել բնու թյան ան խա թար 
գե ղեց կու թյուն նե րով, լի նել բա րի, ազ նիվ, հայ
րե նա սեր և հա յե րե նա սեր:

Հին ու իմաս տուն խոսք է՝ հայ րե նի քը 
սկսվում է մար դու օջա խից, բա կից, հենց՝ ինքն 

1 Լ. Մկրտչյան, Զրույ ցներ բա նաս տեղ ծի հետ, Եր., 1984 թ., 
էջ 43:

իրե նից: Հայ րե նի եզեր քը Սա հյա նի հա մար մի
այն եր գի ու սի րո ակունք չէ, այլ՝ ներշն չանք նե
րի, ազ նիվ զգաց մունք նե րի, ճիշտ մտա ծե լու և 
ապ րե լու, ամե նայն գե ղե ցի կի և վե հի մեկ նա
կետ ու մեկ նա բան: Այս տեղ է թաքն ված բա
նաս տեղ ծի ճշմա րիտ հա վա տամ քի հիմ քե րից 
մե կը՝ մար դը բնու թյուն է, բնու թյու նը՝ մարդ: 
«Մար դը,— ասում է Սա հյա նը,— բնու թյան մեջ 
է բնա կան դառ նում: Իսկ երբ բնու թյունն է մար
դու մեջ, այս դեպ քում ար դեն մար դը մեծ ան
հա տա կա նու թյուն է, որն այ լևս ոչ մի բա նով չի 
խա թար վի»2։ 

Ասել, թե բա նաս տեղծ Սա հյա նը հայ րե նա
սեր է, շատ քիչ բան ասած կլի նենք. նա ապ
րում էր հայ րե նի քում, հա նուն հայ րե նի քի և 
հայ րե նի քով: Նրա հա մար հայ րե նի քը սոսկ 
աշ խար հագ րա կան տա րածք չէր, այլ՝ ապ րե
լու կերպ ու ձև, քա նի որ նրա հա մար անա սե լի 
թանկ էին հայ րե նի խոր դու բորդ քա րափ ներն 
ու կա կաչ նե րի ծփուն դաշ տե րը, Գյազ բե լի 
շնկշնկան հովերն ու Որո տա նի շա ռա չուն ջրե
րը, ձո րե րի վրա կախ ված ջրվեժ նե րի խշշո ցը, 
ծաղ կուն արոտ նե րի մեջ ար տաս վող թփերն ու 
տար վա եղա նակ նե րի բազ մե րանգ խա ղե րը:

«Բարձ րա գույն իդե ա լը Սա հյա նը տես նում 
է հա մա պար փակ մի աս նու թյան մեջ՝ մար դու 
և բնու թյան մի աս նու թյան, ան հա տի և հա սա
րա կու թյան ներ դաշ նա կու թյան, սրտի ու մտքի, 
իդե ա լի և իրա կա նու թյան դաշ նու թյան մեջ: Դա 
է հա մա րում ամ բող ջա կան, բազ մա կող մա նի 
զար գա ցած ան հա տի պայ մա նը, մար դու ու ժը, 
զար գաց ման, առա ջա դի մու թյան և կա տա րե

2 Հ. Հով նա թան, Խո սում է Հա մո Սա հյա նը, Եր., 1922 թ., 
էջ 16:
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լու թյան նա խադ րյա լը»,— գրում է գրա կա նա
գետ Ս. Սո ղո մո նյա նը։

Մար դուն կա տա րյալ տես նելն ու նրան մեղ
քե րից փրկե լու հիմ նախն դի րը ահա քա նի դար 
դար ձել է հայ (և ոչ մի այն հայ) գրա կա նա գի
տու թյան առանց քա յին թե մա նե րից մե կը: Բա
նաս տեղ ծը ճա նա չել է տա լիս մար դու մեջ և աշ
խար հում եղած ճշմար տու թյու նը, մա րդու մեջ 
ցույց է տա լիս ամե նայն ճշմա րի տի բյու րե ղա
ցում հա մար վող Աստ ծուն: Սա հյա նը հաս տա
տում է. «Մենք բո լորս էլ սի րում ենք ճշմար տու
թյու նը: Իսկ հա ճախ պարզ վում է, որ մեզ նից 
յու րա քան չյուրն ու նի իր ճշմար տու թյու նը: Սա
կայն պետք է պայ քա րել այն պի սի ճշմար տու
թյան հա մար, որը բո լո րին է պետ ք»:

Այ սօր հայ գրա կա նու թյան մեջ բարձր հա
գեց վա ծու թյամբ, ար տա հայտ ված թե մա նե րով, 
ու րույն ոճով, բնա կա նու թյամբ առանձ նա
հա տուկ տեղ է գրա վում Սա հյա նի պո ե զի ան, 
որով մենք ծա նո թա նում ենք հայ ժո ղովր դի 
բա րո յա կան դի մա գի ծը ներ կա յաց նող բա րե
մաս նու թյուն նե րի բա նաս տեղ ծա կան բա ցա
հայ տում նե րի յու րօ րի նակ նմուշ նե րի, որոնք 
սո վո րեց նում են մեզ սի րել բնու թյու նը, հայ րե
նի քը, աշ խա տան քը, մար դուն, կյան քը…

Ի սկզբա նե Սա հյա նը Հա յաս տա նի ճա կա
տագ րով ապ րող քա ղա քա ցի էր և այդ պի սին 
մնաց մին չև վերջ: Ու շադ րու թյուն դարձ նենք 
1944 թ. ռազ մա ճա կա տից զին վոր–բա նաս
տեղ ծի ու ղար կած «Նա ի րյան դա լար բար դի» 
բա նաս տեղ ծու թյա նը, որի մեջ ներ կա յաց ված 
է եր կու աշ խարհ: Դրան ցից մե կը բա նաս տեղ
ծի ծննդա վայրն է, մյու սը՝ հայ րե նի քի հա մար 
ոտ քի ելած մար տի կի աշ խար հը: Բար դու կեր
պա րը դառ նում է այն իդե ա լա կան չա փա նի շը, 
որի շուր ջը մի աս նու թյուն են կազ մում սերն ու 
հա վա տար մու թյու նը, կա րոտն ու հայ րե նա սի
րու թյու նը, ժո ղովր դի կա ցու թյունն ու ապա գա
յի լա վա տե սու թյու նը: Անձ նա վոր ված բար դին 
Սա հյա նի գրչի տակ դար ձել է բա նաս տեղ ծա
կան կեր պար. զմրուխ տե շո րե րով բար դին շուք 
է արել ման կու թյան կա նաչ ար տին. մե՛կ կան
չում է, մե՛կ գգվում կամ խշշում, կամ` ծնո ղի 
նման գուր գու րում նրա ման կու թյու նը: Բա նաս
տեղ ծը զին վո րի իր աշ խար հը ձու լում է հայ րե նի 

բնաշ խար հին՝ ցույց տա լով այդ աշ խարհ նե րի 
բա նաս տեղ ծա կան հա ման մա նու թյունն ու հո
գե հա րա զա տու թյու նը, հա նուն որի էլ ուղղ ված 
է նրա ան կեղծ հայ րե նա սի րու թյու նը. 

…Կմեռնեմ, միայն թե դու դարերում ազատ 
խշշաս,

Իմ հեռու՜, հեռու՜, հեռու՜ նաիրյան դալա՛ր 
բարդի։ 

Բարձր ներշն չու մի բա նաս տեղծ Սա հյա նի 
հա մար պո ե զի ան ամե նայն վե հի ու գե ղե ցի կի 
մարմ նա ցումն է, «հայ րե նիք–ժո ղո վուր դ» հաս
կա ցու թյուն նե րի իմաս տա վոր ման ար ժե քա վոր 
ձև: Հի շենք հայտ նի գրա կա նա գետ Ս. Ար զու
մա նյա նի խոս քը. «Պատ մա գե ղար վես տա կան 
ճիշտ հա յաց քով, ար դի ա կա նու թյան խոր զգա
ցո ղու թյամբ Սա հյա նը հյու սում է Հա յաս տա նի 
բա նաս տեղ ծա կան պատ կերն իր եր գե րի մեջ: 
Առանց վե րամ բարձ ոճա վո րում նե րի նա պա թո
սով մի փոք րիկ եր գում խտաց նում է Հա յաս տա
նի ու հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ու ղին, նրա 
սո ցի ա լա կան ու քա ղա քա կան վե րած նուն դը»3։

Սա հյա նը դեմ է մար դու ան տար բեր կեց
ված քին. նա ձգտում է ինք նա զո հո ղու թյան 
գնով օգ տա կար լի նելու մար դուն, հա սա րա կու
թյա նը՝ թե թև աց նե լով աշ խար հի, շրջա պա տի 
մարդ կանց հոգ սերն ու ցա վե րը. 

Շտկենք սապատն այս աշխարհի՝
Թեկուզ մի քիչ կորանալով։
Յու րա քան չյուր բա նաս տեղ ծու թյուն իր 

մտահ ղաց ման աղ բյուրն ու նի: Եթե բա նաս տեղ
ծը պա տաս խա նում է տվյալ պա հին իր ժո ղովր
դին հու զող հար ցե րին, կա տա րում է կրկնա կի 
շնոր հա կալ աշ խա տանք: 1960–ական թվա
կան նե րին նկատ վում էր հա յե րի ար տա հոսք 
մայր հայ րե նի քից դե պի օտար ափեր, որ մտա
հո գում էր Սա հյա նին: Այս հան գա մանք նե րում 
1966–ին ծնվեց «Ախր ես ինչ պե՞ս վեր կե նամ 
գնա մ» բա նաս տեղ ծու թյու նը: Այս բա նաս տեղ
ծու թյու նը, ինչ պես նաև բա նաս տեղ ծի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի զգա լի մա սը կապ ված են 
գրո ղի ակ տիվ կեն սա դիր քի, իր հայ րե նի քի 
բախ տի ու ճա կա տագ րի հան դեպ մտա հոգ վե
րա բեր մուն քի դրսև որ ման հետ:

3  ՀՀ ԳԱ, Սո վե տա հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, հ. 2, 
Եր., 1965 թ., էջ 643:
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1988 թվա կան: ղա րա բա ղյան գո յա մար տը 
խա ղաղ հան րա հա վաք նե րից պի տի վե րա ճեր 
«լի նել–չլի նե լո ւ» օր հա սա կան ար հա վիր քի: Այդ 
օրե րին հա վա տով ու հույ սով Ստե փա նա կեր
տի Ազա տու թյան հրա պա րա կում ծո վա ցել էր 
ժո ղո վուր դը: Շտապ սարք ված փոք րիկ բե մա
հար թա կում մի մյանց փո խա րի նում էին «ինք
նա կոչ հռե տոր նե րը», լցվել էր համ բե րու թյան 
բա ժա կը, ասե լի քը շատ էր, անե լիքն՝ ավե լի: 
Լսվում էին բո ցա շունչ ելույթ ներ, հայ րե նա
սի րա կան բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, հայ րե նա
սի րա կան–ֆի դա յա կան եր գեր: Ազ գի ոգին էր 
արթ նա ցել: Ամե նից հա ճախ հնչում էր Շի րա զի 
«ղա րա բա ղի ող բը», Չա րեն ցի «Ես իմ անուշ 
Հա յաս տա նի ն», Սա հյա նի «Ախր ես ինչ պե սը»: 
«Ող բի» մեջ ղա րա բաղ ցու բո ղոքն էր, տա րի
նե րի կու տա կած ցավն ու ոգու ընդվ զու մը: Չա
րեն ցի «Ես իմ անու շը» Հա յաս տա նի ան ցյալ, 
ներ կա և գա լիք փառ քե րի, խորհր դա նշան նե րի 
քար տե զագ րումն էր, իսկ Սա հյա նի վե րոն շյալ 
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ այդ փա ռա պանծ հայ
րե նի քը թող նել–գնա լու անհ նա րի նու թյու նը։

1954 թ. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ
մի հաղ թա նա կի օրը՝ Մա յի սի 9–ին, Սա հյա նը 
գրել է հե տաքր քիր մի բա նաս տեղ ծու թյուն՝ 
«Մա յի սյան եր դու մ» վեր նագ րով: Դի մե լով հայ 
ժո ղովր դին՝ բա նաս տեղ ծը երդ վում է հայ րե նի 
լեռ նե րով, աղ բյուր նե րի կար կա չով, պա տե
րազ մի զո հե րի հու շար ձան նե րով, հաղ թա նա
կած զին վո րի խղճով.

Անմոռանալի մայիսի իննով,
Որ եթե նորից մրրիկ բարձրանա,
Մայիսի իննով պիտի վերջանա։
Այս բա նաս տեղ ծու թյունն ու նի ար դի ա կան 

հնչե ղու թյուն. այ սօր ար ժա նա պա տիվ ամեն 
մի հայ կա րող է նույն եր դու մը տալ՝ ոչ թե հո
խոր տա լու, այլ մեր բազ կի ու ժը մեկ ան գամ ևս 
ցույց տա լու նա խազ գու շա ցու մով: 

Սա հյա նը ու շա դիր հե տև ում էր ար ցա խյան 
իրա դար ձու թյուն նե րին, թե պետ չտե սավ ցան
կա լի հաղ թա նա կը, բայց գոհ էր հայ երի տա
սար դու թյու նից, հպար տա նում էր նրանց անձ
նու րաց գոր ծո ղու թյուն նե րով, որոնք մար տի 
էին ելել ազ գի փրկու թյան ու վաղ վա հա մար: 
Նա բարձր էր գնա հա տում նրանց հե րո սա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րը. «Էդ տղա ներն ընկ նում են, 
որ ազգն ապ րի: Էդ տղա նե րը գե րա զան ցում են 
նա խորդ բո լոր նվի րյալ նե րին: Էդ պես էլ պի տի 
լի նի, այ լա պես ազգ չէր լի նի: Սրանք մե ծե րի 
մեջ են: Եթե Մար տի րոս Սա րյա նը էս ժո ղովր դի 
աչքն է, նրա մի ջո ցով պի տի տես նի, Կո մի տա
սը ականջն է, նրա նով պի տի լսի, եթե Թու մա
նյա նը միտքն է ու լե զուն, եթե Մաշ տո ցը ոգին է, 
էու թյու նը, Աբո վյա նը թո քերն են, շնչա ռու թյու
նը, և եթե Չա րենցն էլ այս ժո ղովր դի սիրտն է, 
ապա այս տղա նե րը ազ գի արյու նա տար անոթ
ներն են, երակ ներն են, զար կե րակն են ազ գի: 
Ազ գի սիր տը, որ խփում է, աշ խա տում, ամեն 
մի զար կը այս տղա նե րի շնոր հիվ է: Իրենք են 
արյուն մա տա կա րա րում՝ իրենց արյու նը չխնա
յե լով, իրենց երա զը փշրե լով, իրենք իրենց ող
ջա կիզ ման տա նե լով»4։

Սա հյա նի բա նաս տեղ ծա կան աշ խար հը 
բազ մա ծալ է ու բազ մե րանգ, ինչ պես հայ րե
նի բնու թյունն ին քը՝ խո րա խոր հուրդ, խո սուն 
և գու նեղ: Այն բա նաս տեղ ծին օժ տել է մարդ
կա յին վեհ ու առա քի նի հատ կու թյուն նե րով, 
ամե նից առաջ՝ հայ րե նա սի րու թյամբ, որից սո
վո րել ենք ու դեռ կսո վո րենք: Ճիշտ է նկա տել 
գրա կա նա գետ Շ. Դավ թյա նը. «Եթե դա րասկզ
բի քնա րեր գու թյան մեջ հայ րե նի քը դիտ վում է 
իբ րև իր զա վակ նե րի հա մար տա ռա պան քի, 
ինչ–որ տեղ նաև խորթ հաս կա ցու թյան կամ 
իբ րև հայ րե նախ տի կամ ան հա սա նե լի երազ, 
ապա Հա մո Սա հյա նը բա ցա հայ տեց հայ րե նի
քի և հայ մար դու արյու նակ ցա կան, հա րա զատ, 
ան բե կա նե լի կա պե րը, հայ րե նի քի և նրա զա
վակ նե րի արյան մի ա գու նու թյու նը»5։

Հա յե րի ամե նօ րյա հոգ սե րով ու երազ նե
րով ապ րող բա նաս տեղ ծը, ճիշտ հաս կա նա լով 
պո ե զի ա յի առա քե լու թյան նպա տա կը, կյան քից 
ու բնու թյու նից վերց րած պատ կեր նե րով պար
տա վոր ված էր մար դուն վե րա դարձ նելու ճիշտն 
ու բա րին, գե ղե ցիկն ու ցան կա լին, որի հա մար 
էլ իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ նա հա մար վում է 
խորհր դա տու, ու սու ցիչ և դաս տի ա րակ:

Լի նե լով բնու թյան եր գիչ՝ Սա հյա նը երա զում 

4  Հ. Հով նա թան, Խո սում է Հա մո Սա հյա նը, Եր., 1992 թ., 
էջ 121:
5 Շ. Դավ թյան, Հա մո Սա հյան. բա նաս տեղ ծի հա վա տամ քը, 
Եր., 2004 թ., էջ 67:
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է ներ դաշ նա կու թյան հաս նել նաև կյան քում, 
բա ցել մար դու առաջ բա րու, լա վի, ճշմա րի տի 
ու գե ղե ցի կին հաս նե լու ճա նա պար հը: Նա ցան
կա նում է դար մա նել մար դու ցա վե րը, նրա դեմ
քից վա նել մռայ լու թյունն ու ու րա խաց նել. 

Ոտքս զարկեմ սար ու քարին,
Շաղ տամ շռայլ լավն ու բարին,
Երկրի բոլոր եզերքներով
Ուրախ երգեր տամ աշխարհին։
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Hamo Sahyan as a Teacher and Educator
S. Baghdasaryan

The article presents Hamo Sahyan as a teacher and educator.

Амо Сагиян как учитель и настовник
С. Багдасаряан

В статье Амо Сагияна представлен как учитель и наставник.
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 СУ САН НА КАЗ ДА НяН 
 МАР ГА РИ ТА ХОД ЖО яН

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ 
УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ–МАГИСТРАНТОВ

Об ра зо ва тель ный про цесс в ву зе не об хо ди
мо расс мат ри вать с двух ос нов ных сто рон: во–
пер вых, воз рас та ю щие тре бо ва ния к про фес си
о наль ной под го тов ке вы пуск ни ков, во–в то рых, 
па де ние прес тиж нос ти про фес си и, а так же сни
же ния про фес си о на лиз ма спе ци а лис тов. 

 Со вер шенст во ва ние под го тов ки бу ду щих 
спе ци а лис тов осо бен но в ус ло ви ях сов ре
мен но го об ра зо ва ния обус лов ле но ши ро ким 
спект ром фак то ров, сре ди ко то рых не об хо ди
мо вы де лить мо ти ва цию уче ния сту ден тов–ма
гист ран тов. 

Адап та ция сту ден тов в про цес се обу че ния 
свя за на с осо бен нос тя ми, ха рак тер ны ми дан
но му воз рас ту, из ме не ни я ми во вза и мо от но
ше ни ях с людь ми, пост ро е ни ем ие рар хии вза
и мо от но ше ний в но вом кол лек ти ве, ак тив ной 
учеб но–п ро фес си о наль ной де я тель ност ью, 
пос те пен ным раз ви ти ем про фес си о наль ных 
на вы ков, не об хо ди мых для про фес си о наль ной 
де я тель нос ти, и, на ко нец, го тов ност ью к са мо
ре а ли за ци и. Адап та ция к ус ло ви ям про фес си
о наль ной де я тель нос ти про ис хо дит на ос но ве 
при об ре тен ных в ву зе зна ний и уме ний, од на ко 
ве ду щее мес то уде ля ет ся лич ност ной го тов нос
ти мо ло до го спе ци а лис та к про фес си о наль ной 
де я тель нос ти. 

У чи ты ва я, что сту ден чес кий воз раст за час
тую соп ро вож да ет ся раз лич ны ми про ти во ре
чи я ми, а так же лом кой жиз нен ных предс тав
ле ний, не об хо ди мо от ме тить, что от ли чия в 
мо ти ва ции наб лю да ют ся у сту ден тов–ма гист
ран тов раз лич ных нап рав ле ний и кур сов [2]. 

Та ким об ра зом, ти по ло ги чес кие ка чест
ва лич нос ти фор ми ру ют ся и раз ви ва ют ся под 
вли я ни ем лич ност ных и куль тур ных фак то ров, 
ку да вхо дит воз дей дейст вие на них ро ди те лей, 
сем ьи, зна ко мых лю дей, вли я ние об щест ва, 
а так же фи зи чес кое ок ру же ни е. Вли я ние со

во куп нос ти этих фак то ров под тал ки ва ет лич
ность на при ня тия од ной и от вер же ние дру
гой де я тель нос ти, пос ле че го эта де я тель ность 
транс фор ми ру ет ся в до ми ни ру ю щие ин те ре сы, 
ко то рые яв ля ют ся ос но вой для раз ви тия оп ре
де лен ных спо соб нос тей, а ин те ре сы вмес те со 
спо соб нос тя ми об ра зу ют лич ност ные дис по зи
ци и, не об хо ди мые для раз ви тия про фес си о
наль ных ка честв. 

Раз ви тие лич нос ти и фор ми ро ва ние про
фес си о наль ных ка честв про ис хо дит в про цес се 
об ще ния и со ци аль но го вза и мо дейст ви я. Сам 
про цесс раз ви тия сис те мы цен нос тей, ус та но
вок и мо ти вов, от но ше ние че ло ве ка к ок ру
жа ю щей дейст ви тель нос ти и разnым лю дям, 
с ко то ры ми он об ща ет ся в пси хо ло ги чес кой 
на у ке – со ци а ли за ция лич нос ти. То есть со ци
а ли за ция – это про цесс ус во е ния че ло ве ком 
оп ре де лен ных при ме ров по ве де ни я, прис во
е ния со ци аль ных цен нос тей и норм, ко то рые 
поз во ля ют ему сво бод но функ ци о ни ро вать в 
об щест ве. Бесс пор но, этот про цесс на чи на ет ся 
в сем ье и про дол жа ет ся в шко ле, уни вер си те
те и в тру до вой де я тель нос ти и пред по ла га ет 
раз ви тие та ких ин ди ви ду аль ных об ра зо ва ний 
как лич ность и са мо соз на ни е. То есть ос нов ная 
функ ция со ци а ли за ции – обес пе че ния пос то ян
но го лич ност но го рос та. Со ци а ли за ция приз на
ет ся ус пеш ной в том слу ча е, ког да про ис хо дит 
прис ва и ва ние ин ди ви дом се бе важ ных ро лей, 
пос ти же ние одоб рен ных об щест вом, со ци аль
ной груп пой оп ре де лен ных сте ре о ти пов по ве
де ни я, цен нос тей, норм. Од на ко со ци а ли за ция 
не яв ля ет ся ие рар хи чес ком про цес сом: это 
неп рос той ди на ми чес кий про цесс, ко то рый 
сп ро вож да ет ся кри зи са ми, осо бен но в го ды 
сту ден чест ва. Не ко то рые из них лег ко пре о
до ле ва ют ся, хо тя не ко то рая их часть ос та ет ся 
неп ре о до лен ной. Да ле ко не все лю ди мо гут 
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пре о до леть кри зис со ци а ли за ци и, из–за че го 
раз ви тие лич нос ти не идет по вос хо дя щей!

Осо бен ност ью со ци а ли за ции сту ден тов яв
ля ет ся за вер ше ние пер во го ее эта па и на ча ло 
вто ро го. Пер вич ная ста дия про те ка ет в детс
ком воз рас те, ре зуль та том че го яв ля ет ся ста
нов ле ние ин ди ви да как пол но цен но го чле на 
об щест ва. На вто ром эта пе из ме не ния про ис
хо дят уже с ин ди ви дом, про шед шим пер вый 
этап со ци а ли за ции [1]. 

С пер во го кур са обу че ния в ву зе на чи на
ет ся прак ти чес кая де я тель ность сту ден та, в 
хо де ко то рой при об ре та ют ся ба зо вые на вы ки 
про фес си о наль ной де я тель нос ти. Уже к чет
вер то му кур су мож но за ме тить, что на сы щен
ность прак ти ки за мет но ме ня ет ся и ус лож ня
ет ся. Боль шая до ля вы пол ня е мой ра бо ты уже 
про де лы ва ет ся сту ден том, тем са мым раз ви
ва ют ся его мыс ли тель ные про цес сы: уме ние 
абс та ги ро вать ся от из лиш ней по лу чен ной ин
фор ма ци и, ли бо, на о бо рот, конк ре ти зи ро вать 
ка ку ю–ли бо изу ча е мую проб ле му. Де лая свои 
вы во ды, сту дент опи ра ет ся на ту изу чен ную им 
ли те ра ту ру, ко то рая вхо дит в учеб ную прог рам
му, а так же на раз лич ные ма те ри а лы, изу чен
ные им са мос то я тель но. 

 Ма гист ран ты – это осо бая воз раст ная груп
па, ко то рая ори ен ти ро ва на на раз ви тие про
фес си о наль но–лич ност ных ка честв. Вмес те 
с этим у них по яв ля ет ся не об хо ди мость со от
ветст во вать ме ня ю щим ся тре бо ва ни ям даль
ней шей про фес си о наль ной де я тель нос ти, 
по вы сить сте пень са мо ор га ни за ции в раз ных 
ее ви дах, а так же оцен ка сво ей тру до вой де
я тель нос ти. Прак ти чес ки в лю бом про фес си
о наль ном об ра зо ва нии ос нов ной проб ле мой 
яв ля ет ся проб ле ма пе ре хо да сту ден тов–п си
хо ло гов от учеб ной к про фес си о наль ной де я
тель нос ти. Ес ли дан ный пе ре ход расс мат ри
вать с по зи ции об щей те о рии де я тель нос ти, то 
не об хо ди мо от ме тить, что пе ре ход по доб но го 
ро да ох ва ты ва ет мо ти ва ци он ную сфе ру лич
нос ти сту ден та, так как не что ино е, как мо тив 
яв ля ет ся ком по нен том, соз да ю щим де я тель
ность. Ес ли учеб ная де я тель ность оп ре де ля ет

ся поз на ва тель ны ми мо ти ва ми, то прак ти чес
кая – про фес си о наль ны ми[3]. 

Как из вестно, мо тив в пси хо ло гии (от 
лат. movere – по буж дать, п ри во дить в дви
жени е) – одно из поня тий, о пи сы ва ю щих 
сфе ру по буж ден ия суб ъек та к де я тельн ос ти, 
на ря ду с пот ребн ос тя ми, ин те ре са ми, ус тан
ов ка ми, э мо ци я ми, инс тинк та ми и т. д. Пот
ребн ос ти, ув ле чения и ин те ре сы сту ден та–
ма гист ран та возн и ка ют на осно ве осознания 
перс пек тив и адек ватной оцен ки сте пени 
рас сог ла со вания тре бо ван ий перс пек тив с 
на личн ы ми ск лоннос тя ми, зн ан и я ми и умен
и я ми. На осно ве об щезна чи мых перс пек
тив фор ми ру ют ся ми ро возз рен и я, взг ля ды, 
убеж ден ия и иде а лы, сис те ма це лей и ус тан
о вок, на ме рен ия (Перс пек ти вы выс ту па ют 
в данном слу чае в ка чест ве от дельн ой це ли 
сту ден та–ма гист ран та!). 

А на ли зи руя те о ре ти чес кие тру ды и эм пи
ри чес кий ана лиз раз но об раз ных ви дов де я
тель нос ти, мож но предс та вить та кие ба зо вые 
функ ци о наль ные бло ки как:
1.  мо ти вы и це ли де я тель нос ти – де я тель

ность че ло ве ка ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем 
це ли, в ином слу чае есть лишь от дель ные 
бесс вяз ные дейст ви я. Мо тив – фак тор, по
буж да ю щий к де я тель нос ти; цель – то, на 
что нап рав ле ны уси лия че ло ве ка. 

2. п рог рам мы де я тель нос ти – ос нов ная функ
ция дан но го бло ка ви дит ся в предс тав ле
нии ее ре аль но го со дер жа ния и про цес са. 

3. ин фор ма ци он ные ос но вы де я тель нос ти – в 
лю бой про фес сии ин фор ми ро ван ность спе
ци а лис та гра ни чит со сте пен ью его ква ли
фи ка ци и. 

4. п ри ня тие ре ше ний – мно гос ту пен ча тый 
про цесс, следст ви ем ко то ро го яв ля ет ся 
удов лет во ре ние (не до вольст во) от по лу
чен но го ре зуль та та. Про цесс при ня тия ре
ше ния сос то ит из вы яв ле ния ак ту аль ной 
проб лем ной си ту а ции (пос та нов ка проб ле
мы), выд ви же ние ги по те зы, оп ре де ле ние 
прин ци па ре ше ни я, что за ви сит от раз но
об раз ной проб ле ма ти ки, выд ви же ние аль
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тер на тив ре ше ния и на ко нец оцен ка про де
лан ной ра бо ты. 

5. п ро фес си о наль но важ ные ха рак те рис ти
ки. В ка те го ри аль ный ап па рат пси хо ло гии 
тру да дан ное по ня тие вош ло в на ча ле ХХ 
ве ка. Про фес си о наль но важ ные ка чест ва 
(ПВК) – со во куп ность ди на ми чес ких черт 
лич нос ти спе ци а лис та, а так же не ко то рые 
фи зи чес кие ка чест ва лич нос ти в со отвeтст
вии с тре бо ва ни я ми, пред ъяв лен ны ми выб
ран ной про фес си ей. 

6. фор ми ро ва ние и раз ви тие учеб ной мо ти ва
ции у сту ден тов – од на из на и бо лее ак ту
аль ных проб лем сов ре мен ной выс шей шко
лы. На се год няш ний день на и бо лее важ ной 
и час то об суж да е мой проб ле мой яв ля ет ся 
сте пень де мо ти ви ро ван нос ти боль шинст ва 
сту ден тов–ма гист ран тов, из ме не ние цен
нос тей сов ре мен ной мо ло дё жи в об лас ти 
об ра зо ва ни я, ког да цел ью ста но вит ся не 
про цесс поз на ния и ов ла де ния спе ци аль
ност ью, а ст рем ле ние по лу чить дип лом, что 
яв ля ет ся ос нов ной при чи ной сни же ния ба
зо вых по ка за те лей об ра зо ва тель но го про
цес са [5]. 
Од на ко за пос лед ние го ды наб лю да ет ся 

тен ден ция к по вы ше нию мо ти ва ции поз на
ва тель ной и учеб ной де я тель нос ти сту ден
тов. Мо ти вом уче ния яв ля ет ся нап рав лен ность 
сту ден та на раз ные сто ро ны его учеб ной де я
тель нос ти. 

В ли те ра ту ре проб ле ма мо ти ва ции сту ден
тов и ее воз ник но ве ние за ни ма ет од но из важ
ных по зи ций.  В на ше вре мя по яв ля ет ся все 
боль ше ву зов, в част нос ти на не го су дарс вен
ной ос но ве, а сле до ва тель но, и пос ту па ю щих 
аби ру ри ен тов. Го во ря о мо ти вах об ра зо ва ни я, 
не об хо ди мо от ме тить мо ти вы пос туп ле ния в 
вуз. А так как у каж до го пос ту па ю ще го они 
ин ди ви ду аль ны е, но, обоб ща я, их мож но под
вес ти под нес коль ко пунк тов. На и бо лее час то 
пос ту па ю щие ори ен ти ру ет ся на сте пень прес
тиж нос ти ву за или же вост ре бо ван нос ти спе ци
а лис тов в той или иной об лас ти. 

Вс туп ле ние Ар ме нии в ев ро пейс кое об ра зо
ва тель ное прост ранст во, свя зан ное с ре а ли за

ци ей Бо лонс кой дек ла ра ци и, ин фор ма ти за ци я, 
тех нок ра ти за ци я, воз рос ший уро вень меж ду
на род ной ком му ни ка ции дик ту ют не об хо ди
мость мо дер ни за ции об ра зо ва тель ной сис те мы 
с цел ью по вы ше ния ее эф фек тив нос ти. Про
ис хо дя щие ра ди каль ные транс фор ма ци он ные 
про цес сы при ве ли к сме не па ра диг мы уче ния в 
сис те ме выс ше го об ра зо ва ния в Ар ме ни и. Раз
ви ва ю ще е ся об ра зо ва ние пе рес та ло ос та вать
ся толь ко на уч ной кон цеп ци ей и на ча ло воп ло
щать ся в ре аль ной прак ти ке об ра зо ва ни я. Оно 
пред по ла га ет  спе ци аль ную ор га ни за цию об ра
зо ва тель но го прост ранст ва на ос но ве лич ност
но–о ри ен ти ро ван ных пси хо ло го–пе да го ги чес
ких тех но ло гий [1]. 

П роб ле ма мо ти ва ции сту ден тов и ее воз
ник но ве ния се год ня за ни ма ет од но из важ ных 
по зи ций. Соз да ние оп ре де лен ных ус ло вий и 
си ту а ций для раз ви тия ак тив нос ти, учет прош
ло го опы та, внут рен них, а так же внеш них фак
то ров, ко то рые вли я ют на мо ти ва ци ю, есть 
пред мет ря да на уч ных исс ле до ва ний. По мне
нию О. И. Пав лю ка, мо тив, по срав не нию с 
мо ти ва ци ей, – это то, что при над ле жит са мо му 
суб ъек ту по ве де ни я, – есть его ус той чи вое лич
ност ное свойст во, ко то рое из нут ри по буж да ет 
его к со вер шенст во ва нию сво их дейст вий[4]. 

Е. П. Ил ьин вы де ля ет две ос нов ные груп пы 
мо ти вов:
 �  поз на ва тель ные мо ти вы, ко то рые свя зан

ны как с со дер жа ни ем учеб ной де я тель нос
ти, так и с про цес сом ее вы пол не ни я;

 �  со ци аль ные мо ти вы, ко то рые свя зан ны с 
раз лич ны ми вза и мо дейст ви я ми сту ден та с 
ок ру жа ю щи ми людь ми [2]. 
С ле ду ет раз ли чать сле ду ю щие пот реб нос

ти сту ден тов, ко то рые яв ля ют ся ве ду щи ми: 
са мо ак ту а ли за ция лич нос ти, твор чес кие и эс
те ти чес кие пот реб нос ти, са мо у ва же ни е, са мо
восп ри я ти, лю бовь, при ня тие груп пой, бе зо
пас ность (фи зи чес ка я, пси хи чес ка я). 

 На ос но ве при ве ден ных ба зо вых пот реб
нос тей и вы де ля ют ся ос нов ные мо ти вы уче ния 
сту ден тов–ма гист ран тов: ком му ни ка тив ные 
мо ти вы, мо ти вы из бе га ния не у дач, мо ти вы 
прес ти жа, про фес си о наль ные мо ти вы, мо ти вы 
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твор чес кой ре а ли за и и, поз на ва тель ные мо ти
вы, со ци аль ные мо ти вы. 

Од на ко, обоб щая пе ре чис лен ные мо ти вы, 
сле ду ет вы де лить три ос нов ных мо ти ва: ком
му ни ка тив ны е, про фес си о наль ны е, поз на ва
тель ны е. 

  Ис хо дя из то го что на уч ной ги по те зой 
пос лу жи ло то, что у сту ден тов–ма гист ран тов, 
нап рав лен ных на де ло, пре об ла да ю щи ми яв
ля ют ся про фес си о наль ны е, поз на ва тель ные 
и ком му ни ка тив ные мо ти вы, мы про ве ли два 
исс ле до ва ни я: пер вое – для вы яв ле ния нап
рав лен нос ти сту ден тов–ма гист ран тов (на де
ло, на се бя, на об ще ни е), вто рое – для исс
ле до ва ния за ви си мос ти про фес си о наль ных 
от нап рав лен нос ти лич нос ти сту ден тов–ма
гист ран тов. (Ис поль зо ва лись ме то ди ки оп ре
де ле ния нап рав лен нос ти лич нос ти Б. Бас са, 

ме то ди ка ди аг нос ти ки учеб ной мо ти ва ции сту
ден тов А. А. Ре а на, В. А. яку ни на, мо ди фи ка
ция Н. Ц. Ба да ма е вой). В про ве ден ном на ми 
исс ле до ва нии при ни ма ли учас тие сту ден ты–
ма гист ран ты раз ных ву зов го ро да Ере ван. В 
экс пе ри мен те при ни ма ли учас тие сту ден ты–
ма гист ран ты, нап рав лен ные на де ло. Бы ли 
выд ви ну ты сле ду ю щие мо ти вы: про фес си
о наль ны е, поз на ва тель ные и ком му ни ка тив
ны е. Ана ли зи руя по лу чен ные на ми дан ны е, 
мож но прос ле дить об щие тен ден ци и, ко то рые 
про яв ля ют ся у сту ден тов–ма гист ран тов всех 
нап рав ле ний: поз на ва тель ные мо ти вы – 45%, 
про фес си о наль ные мо ти вы –55%, и ком му ни
ка тив ные – 5%. 

Та ким об ра зом, поз на ва тель ные и про фес
си о наль ные мо ти вы пре об ла да ют над ком му
ни ка тив ны ми мо ти ва ми.  
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On the Question of Master՚s Students Motivation
S. Kazdanyan, M. Khojoyan

This article examines the students’ learning motivation. Nowadays it is one of the most urgent prob
lems of modern higher education. Two hypotheses have been put forward on the basis of which the 
study was conducted. The results of the research are presented in the article. 

Մագիստրանտ ուսանողների մոտիվացիայի ձևավորման հարցի վերաբերյալ
Ս. Կազդանյան, Մ. Խոջոյան

Այս հոդվածը ուսումնասիրում է ուսանողների սովորելու ձգտումը (մոտիվացիան): Մեր օրե
րում այն ժամանակակից բարձրագույն կրթության ամենաանհետաձգելի խնդիրներից մեկն է: 

Հիմնական հասկացություններ` ձգտում (մոտիվացիա), մասնագիտության յուրացում, գի տե
լիք ների ձեռքբերում, դիպլոմի ստացում: 
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ԶԱ ԴՈ ՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԴԵՐը ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ
Կր թա կան բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում 

գնա լով ա վե լի է բար դա նում ժա մա նա կա կից 
ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան բնույ թը։ Ա վան դա կան դժ վա րու թյուն նե
րը, ո րոնք միշտ ու նե ցել է ման կա վարժն իր 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա
նաց նե լիս, հա մալր վում են նո րա նոր վի ճա
հա րույց եր ևույթ նե րով, ո րոնք ի րենց հիմ քում 
պայ մա նա վոր ված են օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ 
տա րաբ նույթ պատ ճառ նե րով։ Այդ եր ևույթ նե
րից  մաս նա վո րա պես ա ռան ձ նաց նե լով «դժ
վար դե ռա հաս նե րի» թվի ա վե լա ցու մը` ան
դրա դառ նանք դրա ձևա վոր ման գոր ծոն նե րին 
և հաղ թա հար ման մի ջոց նե րին։ Հե տա զո տող
նե րի մի մա սը այդ գոր ծոն նե րի մեջ դի տար
կում է դպ րո ցա կան գոր ծոն նե րը, մյուս նե րը` 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը, եր րորդ նե րը` այդ 
եր ևույ թի մաս նա կից նե րի սո ցի ալ–տն տե սա
կան կար գա վի ճա կը, ագ րե սի վու թյան դրս
ևոր ման հո գե բա նա կան նա խատ րա մադր վա
ծու թյու նը։ Խո սե լով դպ րո ցա կան գոր ծոն նե րի 
մա սին, ո րոնք նպաս տում են «դժ վար դե ռա
հաս նե րի» թվի ա վե լաց մա նը, պետք է հա մա
ձայն վել Ի. Գ. Պես տա լո ցու ա ռա ջար կած այն 
մտ քի հետ, ը ստ ո րի` դպ րո ցի դժ բախ տու թյու նը 
այն է, որ նրա նում կի րառ վող ու սուց ման մա կե
րե սային և ան բա վա րար մե թոդ նե րը, ի նչ պես 
նաև ու սուց ման մի ջոց նե րի ո ղջ ծա վա լը ոչ մի 
կերպ կապ ված չեն գործ նա կա նում դաս տի
ա րա կու թյան ի րա կան սկզ բունք նե րի և հա
յացք նե րի հետ [1, 184–185]։ Ա վե լաց նենք, որ 
դժ վար դե ռա հաս ներ կա րե լի է հա մա րել այն 
ե րե խա նե րին, ո րոնք դեռ չեն հաղ թա հա րել 
ի րենց տա րի քային փու լի հետ կապ ված հո գե
ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
դրս ևո րում են ը նդ հա նուր կա նո ննե րից շեղ վող 
պահ վածք, ո րը եր բեմն ար տա հայտ վում է նաև 

ագ րե սի վու թյան դրս ևո րում նե րով։ 
Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յում դժ վա

րու թյուն նե րը ծա գում են հիմ նա կա նում այն 
պատ ճա ռով, որ հա ղոր դակց վող մի կող մը` 
դե ռա հա սը, մեր հե տա զո տու թյան շր ջա նակ
նե րում ի նք նա ճա նա չո ղու թյան փու լում է և ու նի 
ցայ տուն ար տա հայտ ված ի նք նա հաս տատ ման 
պա հանջ մունք, ի սկ մյուս կող մը` ման կա վար ժը, 
մշ տա պես փոր ձում է գե րա կայող դիրք ըն դու
նել և ե րե խային են թար կել իր հրա հանգ նե րին 
ու պա հանջ նե րին։ Այս տե ղից ծա գում են հա
ղոր դակց ման տա րա մա կար դակ հար թու թյուն
ներ, ո րոնք բար դաց նում են տե ղե կատ վու թյան 
հա ղոր դումն ու ան ձնային հա ղոր դակ ցու թյու
նը։ Շատ դեպ քե րում դե ռա հաս նե րի ագ րե
սիվ պահ ված քը պայ մա նա վոր ված է դպ րո ցի 
կար գա պա հա կան աշ խա տանք նե րի ցածր 
մա կար դա կով և այդ եր ևույ թի նկատ մամբ ան
տար բե րու թյան, եր բեմն նաև հան դուր ժո ղա
կա նու թյան դրս ևոր մամբ։ 

Խո սե լով սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի ազ դե
ցու թյան մա սին՝ նշենք, որ ե րե խայի սո ցի ա
լա կա նա ցումն ի րա կա նա նում է ի նչ պես հա
սա կա կից նե րին, այն պես էլ մե ծե րին հետ ևե լու 
գոր ծըն թա ցում, հետ ևա բար, ե րե խայի ագ րե
սիվ վար քը կան խե լու հա մար պետք է հաս նել 
նրան, որ թե՛ ման կա կան, թե՛ ման կա վար ժա
կան հան րույթ նե րում ոչ ագ րե սիվ գոր ծո ղու
թյուն նե րը դառ նան վար քի նոր մեր։ Ի նչ պես 
նշում է Ջ. Լո կը. «ինչ պի սի դաս տի ա րա կու թյուն 
էլ տան ե րե խային և ի նչ պի սի ի մաս տուն դա
սեր էլ որ տան նրան, նրա վար քի վրա ա ռա վել 
մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե նա լու այն ըն կե րակ
ցու թյու նը, ո րում գտն վում է նա» [2, 424]։ 

Անդ րա դառ նա լով հա ջորդ` ըն տա նե կան 
գոր ծո նի ազ դե ցու թյա նը պետք է ա սել, որ, որ
պես կա նոն, այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ տի
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րում է ա նա ռողջ բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո
լորտ, և հա ճախ են ա ռա ջա նում կոնֆ լիկ տային 
ի րա վի ճակ ներ, ձևա վոր վում են թե րա րժե քու
թյան բար դույ թով ե րե խա ներ, ո րոնք հա մալ
րում են «դժ վար» դե ռա հաս նե րի բա նա կը։

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է, ներ կա յաց նե
լով «դժ վար դե ռա հաս նե րի» դաս տի ա րակ չա
կան հիմ նախն դիր նե րը, բա ցա հայ տել դրանց 
հաղ թա հար ման գոր ծում ման կա վար ժա կան 
խորհր դատ վու թյան դե րը, ի րա կա նաց ման 
ձևերն ու մար տա վա րու թյուն նե րը։

Ման կա վար ժա կան խորհրդատվությունը 
կա րե լի է ձևա կեր պել որ պես « Խորհր դա տու նե րի 
և խորհր դա ռու նե րի միջև հա տուկ ձևով կազ
մա կերպ ված բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն՝ 
ո ւղղ ված ի նչ պես ա ռան ձին մաս նա գե տի, 
այն պես էլ ամ բող ջա կան կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ ա ռա ջա ցող խն դիր նե
րի լուծ մա նը և դրա կան տե ղա շար ժե րի ա ռա
ջաց մա նը»[3, 9]։ Ման կա վար ժա կան խորհր
դատ վու թյու նը բազ մա բա ղադ րա տարր է և 
ու նի շատ գոր ծա ռույթ ներ։ Այս դեպ քում դի
տարկ վե լու է ման կա վար ժա կան խորհր դատ
վու թյան այն բա ղա դ րա տար րը, ո րը են թադ
րում է  խորհր դատ վա կան օգ նու թյուն ե րե խայի 
և ըն տա նի քի հետ տար վող աշ խա տան քում, 
ո րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում են` 
 � դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյու

նը` աշ խա տան քը «դժ վար» դե ռա հաս նե րի 
հետ` ո ւղղ ված ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան գոր ծըն թա ցում նրանց պահ ված քի 
հետ կապ ված հիմ նախնդիր նե րի լուծ մա նը, 

 � ըն տա նե կան խորհր դատ վու թյու նը` աշ խա
տանքն այն ծնող նե րի հետ, ո րոնք ե րե խա
նե րի կամ ու սու ցիչ նե րի հետ ու նեն կոնֆ
լիկտ ներ, ի նչ պես նաև այն ե րե խա նե րի 
հետ, ո րոնք ու նեն սո ցի ալ–ման կա վար ժա
կան ա ջակ ցու թյան կա րիք։
Ման կա վարժ–խորհր դա տո ւի օգնու թյու նը 

հան դի սա նա լու է ագ րե սիվ պահ ված քով ե րե
խա նե րի վե րա դաս տի ա րա կու թյու նը։ Ա մե րի
կա ցի ման կա վարժ և հո գե բան Է. Լ. Թորն դայ
կը նշում է. « Դաս տի ա րա կու թյան մեջ պետք է 
տես նել փո փո խու թյու նը… Մենք ի նչ–որ մե կին 

չենք դաս տի ա րա կում, ե թե նրա մեջ չենք ա ռա
ջաց նում փո փո խու թյուն» [4, 25]։ Այս ա մե նին 
կա րե լի է հաս նել նման ե րե խա նե րի հետ դաս
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան ան ցկաց
ման մի ջո ցով, ո րն ո ւղղ վե լու է ե րե խայի շեղ ված 
պահ ված քի շտկ մա նը, ե րե խայի կոնֆ լիկտ նե
րի լուծ մա նը, ա զա տե լու նրան վտան գա վոր 
սո վո րույթ նե րից և կախ վա ծու թյուն նե րից, օգ
նե լու ի նք նա կա յաց մա նը և ի նք նա հաս տատ
մա նը։ Դաս տի ա րա կու թյան օ րի նա չա փու թյուն
նե րից յու րա քան չյու րը խորհր դա տուն այն պես 
է ո ւղ ղոր դում, որ հնա րա վո րին չա փով ստաց
վի ցան կա լի ար դյունք։ Դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան ան ցկաց ման ար դյու նա
վետ մե թոդ է զրույ ցը։ Զրույ ցը ե րե խային ճա
նա չե լու լա վա գույն մե թոդն է։ Սա կայն, որ պես
զի ե րե խան լի ո վին « բաց վի» և վս տա հի իր 
հո գու գաղտ նիք նե րը խորհր դա տո ւին, պետք է 
դրս ևո րել մե ծա գույն տակտ, պա տաս խա նատ
վու թյուն և կուլ տու րա ե րե խայի գաղտ նիք նե
րը պահ պա նե լու հար ցում։ Նրա նից ստա ցած 
տե ղե կատ վու թյու նը չի կա րե լի ա ռիթ դարձ
նել ի րեն ամ բաս տա նե լու կամ ճն շե լու հա մար։ 
Նման մեկ–եր կու դեպ քը բա վա կան է, որ խզ
վի ե րե խայի և խորհր դա տո ւի հոգ ևոր և բա րո
յա կան կա պը։ Նման դեպ քում ե րե խան այլևս 
ո չինչ չի հայտ նի նրան, կվե րած վի նրա հա մար 
ա նի մա նա լի օբյեկ տի։ Զրույ ցի ար դյու նա վե տու
թյան ա մե նա կար ևոր պայ մա նը հար ցե րի ա ռա
ջադր ման վար պե տու թյունն է։ Խորհր դա տո ւի 
այն հար ցերն են ար ժե քա վոր, ո րոնք զրույ ցը 
հա նում են փա կու ղուց։

 Դե ռա հա սի ագ րե սի վու թյան վե րաց մանն 
ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի և խորհր դա
տու–ման կա վար ժի կող մից կի րառ վող խորհր
դատ վու թյան հիմ նա կան ձևե րի մեջ հարկ է 
ա ռանձ նաց նել ի նչ պես ան հա տա կան, այն պես 
էլ խմ բային աշ խա տան քի ձևե րը։ 

Ան հա տա կան մի ջամ տու թյու նը կա րե լի է 
ի րա կա նաց նել խորհր դատ վու թյան «հ րա հան
գա վո րող», «էմ պի րիկ» մո դել նե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք հիմն վում են կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճա
կի մաս նա կից նե րի պահ ված քի վեր լու ծու թյան 
և մեկ նա բան ման վրա։ Հա վե լենք նաև, որ նշ



34

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

ված մո դել նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կա րող 
են հան դես գալ պաշտ պա նու թյան, օգ նու թյան, 
հա մա գոր ծակ ցու թյան, խրա խուս ման մար տա
վա րու թյուն նե րը։ 

խմ բային մի ջամ տու թյու նը ար դյու նա վետ է 
ի րա գոր ծել դե րա խա ղե րի մի ջո ցով, ո րոն ցում 
ի րա կա նա նում է վար քի` սո ցի ա լա պես ըն դու
նե լի ձևե րի մո դե լա վո րում։

 Դի տար կե լով ան հա տա կան խորհր դատ
վու թյան մո դել նե րը՝ նշենք, որ «հ րա հան գա
վոր ման» մո դե լում ման կա վարժ–խորհր դա
տուն ստանձ նում է պատ րաս տի հրա հան գի 
հե ղի նա կի դե րը, սա կայն պատ րաս տի հանձ
նա րա րա կան նե րը քիչ ցան կա լի են այն ա ռու
մով, որ հա կա սում են ե րե խայի ման կա վար ժա
կան ա ջակ ցու թյան սկզ բունք նե րին։ Այս ա մե նը 
հաշ վի առ նե լով` խոր հուրդ է տրվում տվյալ 
մո դելն օգ տա գոր ծելու մի այն այն ե րե խա նե րի 
հետ խորհր դատ վու թյուն ան ցկաց նե լիս, ո րոնք 
զուրկ են ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը վեր լու ծե լու և 
պրոբ լեմ նե րը լու ծե լու ըն դու նա կու թյուն նե րից։ 

«Էմ պի րիկ» մո դել մշա կող խորհր դա տո ւի 
ա ռա ջին քայ լը պետք է լի նի հետ ևյալ հար ցե
րին պատա ս խա նե լը. 1.  ի ՞նչ պայ ման նե րում է 
ա ռա ջա ցել այդ ի րա վի ճա կը, 2. այն միշտ առ
կա՞ է դպ րո ցա կան կյան քում, 3. չե՞ն հրահ րում 
հենց ի րենք` զո հե րը, շր ջա պա տող նե րի ագ րե
սիվ պահ ված քը, 4. ի նչ պի սի՞ն է մաս նա կից նե
րից յու րա քան չյու րի պատ կե րա ցու մը այդ ի րա
վի ճա կի մա սին։

 Կապ ված վե րո հի շյա լի հետ` Դ. Լեյ նը նշում 
է. «Ե րե խայի ագ րե սի վու թյան պատ ճառ նե րի 
և այդ գոր ծըն թա ցի զար գա ցու մը հաս կա նա լու 
հա մար բա վա կան չէ սահ մա նա փակ վել մի այն 
վի ճա բա նող նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյամբ, այլ ան հրա ժեշտ է մշա
կել այն մաս նա կից նե րի պահ ված քի կոմպ լեքս 
մո դել նե րը, ո րոնք ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն են 
թող նում ագ րե սի վու թյան ձևա վոր ման վրա» 
[5, 255] :

Այդ նպա տա կով խորհր դա տուն պետք է 
հաշ վի առ նի մաս նա կից նե րի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` ըն տա նե կան 
փոր ձը, դպ րո ցա կան գոր ծո նը, և խորհր դատ

վու թյու նը ի րա կա նաց նի հետ ևյալ հա ջոր դա
կա նու թյամբ: 

Սկզբ նա կան փու լի ըն թաց քում կա տար
վում է մաս նա կից նե րի կող մից ի րա վի ճա կի 
քն նար կում։ Հա ջորդ փու լի սկզ բում խորհր
դա տուն խմ բի ան դամ նե րին հանձ նա րա րում 
է ո րո շա կի դե րեր, ո րոնք նրանք պետք է ներ
կա յաց նեն խա ղային տեխ նո լո գի այի ձևով։ 
Այս դեպ քում մաս նա կից նե րը կա տա րում են 
այն դե րե րը, ո րոնք  հա մա պա տաս խա նում են 
տվյալ ի րա վի ճա կում ի րենց կար գա վի ճա կին։ 
Մյուս փու լի ժա մա նակ դե րե րը կա րող են փո
փոխ վել։ Նա խա վեր ջին փու լի ժա մա նակ կա
տար վում է մաս նա կից նե րի կող մից կար ծիք
նե րի փո խա նա կում, ո րի ըն թաց քում նրանք 
խորհր դա տո ւի ղե կա վա րու թյամբ ի րա կա նաց
նում են գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյուն՝ ձևա
վո րե լով սե փա կան պահ ված քի մա սին հաս
կա ցու թյուն։ Եզ րա փա կիչ փու լի նպա տակն է 
ամ րապն դել պահ ված քի այն ար դյու նա վետ 
ե ղա նակ նե րը, ո րոնք պետք է փո խա րի նեն 
նախ կին տար բե րակ նե րին։ 

Գ. Նի բեր գա լը հա մոզ ված է, որ դե րա խա
ղե րում ներ կա յաց ված պրոբ լեմ նե րը հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս պար զա բա նելու պրոբ
լե մի պատ ճառ նե րը, կոնֆ լիկտ նե րի ծա գու մը 
և զար գա ցու մը՝ բե րե լով հու զա կան ապ րում
նե րի [6, 15]։

Քն նար կե լով ծնող նե րի հետ տար վող 
խորհր դատ վա կան աշ խա տան քը՝ պետք է 
ա սել, որ նման խորհր դատ վու թյան գլխա վոր 
նպա տա կը` ծնող նե րի կող մից ե րե խայի պրոբ
լե մի, նրա ան հա տա կա նու թյան օբյեկ տիվ ըն
կա լումն է, ե րե խայի հետ հա ղոր դակց ման 
ըն թաց քում իր դաս տի ա րակ չա կան ռազ մա վա
րու թյան, ի նչ պես նաև կր թա կան գոր ծըն թա
ցի այլ մաս նա կից նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան ո րո շումն է։ Ըն տա նի քին ցու ցա բեր վող 
ա ջակ ցու թյան մեջ կար ևոր է ծնող նե րի և ման
կա վարժ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա ձայ
նեց վա ծու թյու նը, և ցան կա լի է, որ «դժ վար» 
ե րե խան իր ժա մա նա կի յու րա քան չյուր պա հին 
գտն վի որ ևէ կող մի պա տաս խա նատ վու թյան 
գո տում։ Այս ջան քե րը ի զուր չեն, քա նի որ նույ
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նիսկ մեկ «պ րոբ լե մային» ե րե խան կա րող է 
է ա կան ազ դե ցու թյուն թող նել դպ րո ցի այլ ե րե
խա նե րի վրա։ 

Այս դեպ քում ման կա վարժ–խորհր դա տուն 
կա րող է ը նտ րել պաշտ պա նու թյան մար տա վա
րու թյու նը, ո րը օգ տա կար է լի նե լու ծնող նե րի և 
ե րե խա նե րի միջև ա ռա ջա ցող կոնֆ լիկտ նե րի 
ժա մա նակ։ Այս մար տա վա րու թյան  հա ջո ղու
թյան կար ևոր պայ մա նն այն է, որ խորհր դա
տուն, ո վ հան դես է գա լու միջ նոր դի դե րում, 
եր կու կող մե րի հա մար լի նի հե ղի նա կու թյուն։

 Խո սե լով սո ցի ալ–ման կա վար ժական 
խորհր դատ վու թյան մա սին՝ նշենք, որ այն մեծ 
մա սամբ կա տար վե լու է այն ա շա կերտ նե րի 
հետ, ո րոնք ու նեն դա սա րա նա կան կո լեկ տի վի 
հետ հար մար ման դժ վա րու թյուն ներ, ի նչ պես 
նաև այն ա շա կերտ նե րի հետ, ո րոնց ըն տա
նիք նե րում տի րում է ա նա ռողջ բա րո յա–հո գե
բա նա կան մթ նո լորտ։ Այս խորհր դատ վու թյու
նը թույլ կտա հաղ թա հա րել նման ե րե խա նե րի 
բար դույթ նե րը, բարձ րաց նել նրանց ի նք նագ
նա հա տա կա նը։ 

Սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան խորհր դատ
վու թյան դեպ քում ման կա վարժ–խորհր դա
տուն կա րող է ը նտ րել խրա խուս ման և դի
րեկ տիվ ազ դե ցու թյան մար տա վա րու թյու նը։ 
Ա ռա ջին մար տա վա րու թյան դեպ քում խորհր
դա տո ւի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը լի նե լու է 
ե րե խայի դրա կան վար քա գի ծը խթա նե լը, 
նրան ի նք նավս տա հու թյուն ներշն չելն ու լավ 
ա րարք նե րի մղե լը՝ նրան հանձ նա րա րե լով 
այն պի սի ա ռա ջադ րանք ներ, որ տեղ դրս
ևոր վի նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը, նա
խա ձեռ նու թյու նը, և ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր 
լի նի նրա մեջ ձևա վո րել դա սա րա նա կան 
կո լեկ տի վի հետ կապ։ Դի րեկ տիվ ազ դե ցու
թյան մար տա վա րու թյու նը կի րառ վե լու է այն 
դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում է ե րե խայի դրա
կան սո ցի ա լա կան փոր ձը, և գե րիշխում է բա

ցա սա կան պահ ված քի դրս ևո րու մը, ո րոնք 
կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել տար բեր 
պատ ճառ նե րով։ 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ դաս տի ա րակ չա կան 
աշ խա տան քը` դպ րո ցի կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
կար ևո րա գույն բա ղադ րի չը, հիմ նա րար դեր ու
նի դպ րո ցա կան նե րի ար ժե քային կողմ նո րո շիչ
նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում, ի սկ ի նչ պես 
նշում է Պես տա լո ցին. « Դաս տի ա րա կու թյան 
այ բու բե նը զար գա նում է գի տակց ված ըն տա
նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում, ի սկ դպ րո
ցա կան դաս տի ա րա կու թյու նը կա րող է լի նել 
ար դյու նա վետ մի այն այն դեպ քում, ե թե այն 
գոր ծի ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան հետ 
փոխ հա մա ձայ նեց ված» [7, 161]։ Հա մա ձայն վե
լով ման կա վար ժա գե տի ար տա հայ տած տե սա
կե տի հետ՝ մեր կող մից ա վե լաց նենք, որ նշ ված 
ար դյուն քին կա րե լի է հաս նել նոր ման կա վար
ժա կան տեխ նո լո գի այի` « Ման կա վար ժա կան 
խորհր դատ վու թյան» կա ռուց ված քային և գոր
ծա ռու թային բա ղադ րա տար րե րի ի րա կա նաց
ման մի ջո ցով։

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ մեր 
օ րե րում կր թու թյու նը վե րա ճում է մի գոր ծո նի, 
ո րը նպաս տում է հա սա րա կու թյան մեջ մար
դու դե րի ա ռա վել ա րժ ևոր մա նը` զար գաց նե լով 
հա մա կե ցու թյան, հան դուր ժո ղա կա նու թյան, 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և ար ժե քային ո րակ նե
րը, հետ ևա բար այս բնա գա վա ռի հիմ նախն
դիր նե րի շար քում ա ռանձ նա պես կար ևոր վում 
է սո վո րող նե րի բա րո յա–հո գե բա նա կան նկա
րագ րի, ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վո րու
մը, ո րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ման
կա վարժ–խորհր դա տու նե րի ա ռա քե լու թյու նը 
լի նե լու է ե րե խայի ա րարք նե րի ո ւղ ղոր դու մը, 
ա ռա ջա ցող կոնֆ լիկտ նե րի կան խար գե լու մը, 
ի սկ դրանց զար գաց ման պա րա գա յում լուծ ման 
ու ղի նե րի հայտ նա բե րու մը, ե րե խայի պահ ված
քի ձևա վո րու մը։
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Роль педагогического консультирования в процессе  
преодоления воспитательных проблем

А. Задоян

В этой статье  представлены воспитательные проблемы которые возникают во время учебной 
деятельности подростков, и роль корректирующего, воспитательного консультирования для 
прео даления этих проблем. Представляются так же структура педагогического консультирования,  
мо дели и формы реализации этой технологии. Цель данной статьи – отметить важность пе
да гогического консультирования, как средство для преодоления воспитательных проблем, 
как главное условие развивания нравственных ценностей учеников в аспекте новой  системы 
образования

The role of pedagogical consultancy in process of overcoming educational problems
A. Zadoyan

In this article are presented the educational problems which appearing during the scholastic activ
ity of teenager, and the role of correcting, educational consultancy for overcoming these problems. In 
the same way introduced the structure of pedagogical consultancy, the models and forms of realiza
tion this technology. The purpose of given article is note the importance of pedagogical consultancy, 
as facility for overcoming of educational problems, as main condition of development of pupil’s moral 
valuables in a aspect of new system of the formation. 
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ԼՈւՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ըՍՏ 
ԲԱՂԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄը

Բու հե րի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետ նե
րի թե մա տիկ ծրագ րե րում սույն թե մա յի ու
սու ցու մը թե՛ կա րև որ է, թե՛ նաև որո շա կի ո րեն 
խնդրա հա րույց, որի պատ ճա ռով էլ այն որո շա
կի հրա տա պու թյուն ու նի: 

Հայ լեզ վա բա նու թյան մեջ բա ղադ րա կան 
հիմ քի գա ղա փա րը շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել 
Էդ. Աղա յա նը. նա հա մա րում է, որ բա ղադ րա
կան հիմք է հա մադ րա կան բա ղադ րու թյան եր
կու մա սե րից յուրաքանչյուրը1։ Սա կայն ածան
ցա կան բա ղադ րու թյուն նե րի ածան ցա կան 
բա ղադ րի չի վե րա բեր մամբ Էդ. Աղա յա նը սահ
մա նա փա կում է մտցնում այն պատ ճա ռա բա
նու թյամբ, թե բա ռա կազ մա կան վեր լու ծու թյան 
հա մար դա  գործ նա կա նո րեն որևէ անհ րա ժեշ
տու թյուն չի ներ կա յաց նում, հե տև ա բար ածան
ցը բա ղադ րա կան հիմք չի կա րող հա մար վել:

Քա նի որ սույն հոդ վա ծում բա ղադ րա կան 
հիմ քե րի քննու թյունն իրա կա նաց վում է շա
րա հյու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա յե ցա
կե տով, ապա կա րև որ է դառ նում ածան ցը ևս 
բա ղադ րա կան հիմք հա մա րե լը, մա նա վանդ 
որ, ինչ պես նշում է Էդ. Աղա յա նը, դա չի հա
կա սում բա ղադ րա կան հիմ քե րի` իր իսկ տված 
բնորոշմանը2։ 

«Փոխկաղապարումը մի գործողություն է, 
որով համասեռ կաղապարներից կա րող են 
ստացվել տարասեռ կա ղա պար ներ։ Նշանակում 
է` նախ որոշվում են տվյալ լեզվի համասեռ կամ 
բուն կա ղա պար ները, ապա խոսվում է դրանց 
փոխ կա ղա պարման միջոցների և եղա նակների, 
այսինքն` տարասեռ կա ղա պարների մասին»3։ 
Այս պիսով` փոխ կաղապարումը համասեռ կա
ղա պար ների կամ համասեռ ու տարասեռ կա
ղա պարների և կամ տարասեռ կա ղապարների 
ներքին համակցությունն է։ 

1 Էդ. Աղա յան, Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տու թյուն, 
Երև ան, 1984, էջ 245–262:
2 Նույն տե ղում, էջ 246–247:
3 Տե՛ս Գ. Ջա հու կյան, Շա րա հյու սա կան ու սում նա սի րու թյուն
ներ, Երև ան, 2003, էջ 8:

Բա ղադ րա կան հիմ քե րի շա րա հյու սա կան 
ներ քին հա մակ ցու թյունն այլ բան չէ, եթե ոչ 
տա րա սեռ կա ղա պար նե րի ներ հյու սում՝ փոխ
կա ղա պա րում, ըստ որում՝ բա ղադ րու թյու նը 
ծա գում է շա րույ թից, սա էլ իր հեր թին՝ նա
խա դա սու թյու նից, ինչ պես՝ աստվածատուր< 
*(աստծո տված) < *(այն, որ տվել է աստված)։

Ստո րո գե լի–ստո րո գիչ շա րա հյու սա կան 
հա րա բե րու թյա նը հա մար ժեք կազ միչ նե րով 

բա ղադ րու թյուն ներ

Բա ղադ րիչ նե րի այս պի սի հա րա բե րու թյուն 
ու նեն այն կազ մու թյուն նե րը, որոնք շա րույթ
նե րի փո խա կեր պե լիս վեր ծան վում են անել // 
ստեղծել, անել // կատարել, դառնալ, դարձնել, 
դնել, զբաղեցնել, լինել, հարուցել  վերացական 
բայերի` որպես ստորոգիչների միջոցով։ Ստո
րո գելիի իմաստն արտահայտում է սերող հիմ
քը, որ փակագծերում պայմանականորեն նշա
նա  կում ենք «Ս» գլխատառով, իսկ ստորոգիչի 
իմաս տը` բաղադրող հիմքը, որ նշանակում ենք 
«Բ» գլխատառով։ Քանի որ իմաստային վերա
կանգ նում ները պայմանական բնույթ են կրում, 
դրանց համար գործածում ենք ընդունված պայ
մա նական նշանները։ Դիտարկենք հետևյալ 
օրի նակները. 

համաձայնություն< *(համաձայն լինելը) > 
(համաձայն+ություն) = (Ս+Բ),

համերաշխություն< *(համերաշխ լի նելը) > 
(համերաշխ+ություն) = (Ս+Բ),

ներդաշնակություն< *(ներդաշնակ լի նելը) 
> (ներդաշնակ+ություն) = (Ս+Բ)։

Այս նույն կա ղա պա րին են են թարկ վում նաև 
հե տև յալ բա ղադ րու թյուն նե րը՝ ամ բո խա հա ճու
թյուն, անվս տա հու թյուն, ար մա տա կա նու թյուն,  
գե ղա րա րու թյուն, գի նե սա մո լու թյուն, գոր ծակ
ցու թյուն, իրաց նե լի ու թյուն, լրտե սու թյուն, լու ծա
րե լի ու թյուն, կա շառ վա ծու թյուն, կա ռա վա րում, 
համ բե րա տա րու թյուն, հան դուր ժե լի ու թյուն, 
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հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, հան ցակ ցու թյուն, 
հա մա պար փա կու թյուն, հա ման վա գայ նու թյուն, 
հա մընդ հան րու թյուն, հե ղաս տեղ ծու թյուն, մար
տա վա րու թյուն, նույ նա կեր պու թյուն, պա տե
հա պաշ տու թյուն,  պատ ճա ռա բան վա ծու թյուն, 
ռազ մա վա րու թյուն:

«Լինել» ստորոգչային իմաստն ունեն նաև 
անհաղորդ (ժխտականության հա վե լի մաստով 
*(հաղորդակից չլինելը)), իրազեկվել, որը, 
բացի «իրազեկ լինել» իմա ստից, ունի նաև 
«իրազեկ դառնալ» իմաս տը՝ արդեն «դառնալ» 
ստորոգչային բա ղա դրիչով։ Ասվածը 
վերաբերում է նաև ման րակվել, տեղեկանալ,  
տիրապետել բա ղա դրություններին։

Միայն «դառնալ» իմաստով «ստո րո գա կան» 
բաղադրություններ են իգայնացում, կնացում, 
միասնացում կազ մու թյուն ները։ «Դարձնել» 
ստո րոգ չային իմաստ կա ավերիչ, իրաց նե
լիություն, խափանիչ,  կոր ծա նիչ,  ձախողիչ, 
տապալիչ, քայքայիչ բա ղադրություններում, 
որոնցից վերջին հինգ բաղադրություններում 
կա նաև «լինել» ստորոգչային զուգիմաստը։

Անել / կատարելու ստորոգչային իմաստ 
է առկա ամբողջացնել< *(ամբողջացում 
անել / կատարել), «բաշխիչ< *(բաշխում 
անող / կատարող),  խտարար< *(խտացում 
կատարող), կենտրոնարար< *(կենտրոնացում 
կատարող), մասնորդում< *(մասնորդ անել), 
մատակարար< *(հայթայթում *(մատակում) 
կատարող), մշակիչ< *(մշակում անող / 
կատարող), պաշտպան< *(պաշտպանություն 
անող / կատարող), տպիչ < *(տպում 
կատարող) բաղադրություններում։  

Անել / ստեղծելու ստորոգչային վե րա
ցական իմաստն ունեն գե ղա րար, կեր պա րար, 
հոլովարար  բաղադրու թյուն ներում։

Բախումնաստեղծ բաղադրության – ստեղծ 
բաղադրող հիմքի ստորոգչային իմաստներն 
են (բախում) ստեղծող` առաջացնող,

գործարար բաղադրության –արար  բա
ղադրող հիմքը` «ստորոգիչը», ստո րոգչային 
եռիմաստություն ունի` գործա րար < *(գործ 
կատարող` անող` ստեղծող), 

պաշտոնյա  բաղադրության –յա բա ղադրող 
հիմքը` որպես ստորոգիչ, ունի (պաշտոն) 
զբաղեցնող վերացական իմաստը, 

սահմանակարգում բաղադրության –
կարգում «ստորոգիչն» ունի (սահման) կարգելը` 
դնելը` քաշելը վերացական իմաստները, 

վիճահարույց բաղադրության –հա րույց 
«ստորոգիչը» (վեճ) հարուցող`  բարձ րաց
նող` ստեղծող` առաջացնող վերացական 
իմաստներն ունի։

Կա րև որ ենք հա մա րում ընդգ ծել մի նրբու
թյուն. մի և նույն բա ղադ րող հիմ քը նույ նա կազմ 
բա ղադ րու թյան մեջ, նա յած խոս քա յին իրադ
րու թյա նը, կա րող է ունե նալ թե՛ վե րա ցա կան, 
թե՛ նյու թա կան իմաստ. առա ջին դեպ քում այն 
հա մար ժեք է ստո րո գի չի, երկ րորդ դեպ քում` 
խնդրա ռու բա յի իմաս տին: Այս պես` գրա վադ
րել բա ղադ րու թյու նը «կյան քը գրա վադ րե լ» 
շա րույ թի մեջ ստո րո գե լի + ստո րո գիչ կա ղա
պա րա յին կազ մու թյուն է, մինչ դեռ ֆի նան սա
վար կա յին գոր ծառ նու թյան ոլոր տում նույն 
գրա վադ րել բա ղադ րու թյան –դրել բա ղադ
րող հիմ քը (=գրավ դնել` բուն իմաս տով) հա
մար ժեք է ոչ թե ստո րո գի չի վե րա ցա կան, այլ 
խնդրա ռու բա յի նյու թա կան իմաս տին: Կար
ծում ենք` սխալ ված չենք լի նի, եթե ասենք, որ 
այս պի սի դեպ քե րում բա ղադ րու թյան բա ղադ
րիչ նե րի շա րա հյու սա կան իմաստն առ հա սա
րակ որո շե լի է այդ բա ղադ րու թյան` բուն թե 
փո խա բե րա կան իմաս տով գոր ծած վե լու իս կու
թյամբ: Քա նի որ այդ կար գի մեկ–եր կու բառ 
մենք վերց րել ենք տնտե սա գի տու թյան ոլոր
տից, ուս տի հա մա պա տաս խան տե ղում դրանք 
քննում ենք որ պես ու ղիղ խնդրի և խնդրա ռու 
բա յի կա պակ ցու թյա նը հա մար ժեք կա ղա պա
րա յին մի ա ցու թյուն։

Ենթակա–ենթակառու շարահյուսական 
հարաբերությանը համարժեք կազմիչներով 

բաղադրություններ

Մեր օրինակներում միայն երեք այդպիսի 
բաղադրություն կա, որոնք են՝

պարտագրվել<*(պարտքը գրվել) > 
(պարտա+գրվել) = (Ս+Բ),

տիրաշնորհ<*(տիրոջ շնորհած) > 
(տիրա+շնորհ) = (Ս+Բ),
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տիրատուր<*(տիրոջ տված)> (տիրա+տուր) 
= (Ս+Բ):

Վեր ջին եր կու օրի նա կում ու նենք դեր բա յի՝ 
սե ռա կա նով են թա կա լրա ցում նե րին հա մար
ժեք դրսև ո րում ներ։

Որոշիչ–որոշյալ շարահյուսական 
հարաբերությանը համարժեք կազմիչներով 

բաղադրություններ 

Ներկայացնենք այս կարգի մի քանի 
հա մա բնույթ կաղապարներ և բերենք այդ 
բաղադրությունների ցանկը։ 

բռնատիրություն< *(բռնի ( = բռնության 
վրա հիմնված) տերություն)» (բռնա + 
տիրություն) = (Ս+Բ),

երկընտրանք< *(երկու ընտրանք) > 
(երկ+ընտրանք) = (Ս+Բ),

կառուցվածք< *(կառուցված (բան)) > 
(կառուցված+ք) = (Ս+Բ)։

Ահա վա սիկ նշված կա ղա պա րով ար տա
հայտ վող բա ղադ րու թյուն նե րի ցան կը. ամ րա
տիպ, ար գե լա վա ճառք, բռնա կարգ, բո լո րա ծիր, 
գերբ նա զոր, գե ղա հար դա րանք, երիտ պատ
մա բան, ընտ րյալ, ընտ րա զանգ ված, ընտ րա
նի, թվապ նակ, թվախ տապ նակ, լի ա ձա խո ղում, 
լրավ ճար,  խստա կարգ,  կարծ րա տիպ, կեղ ծա
զա տու թյուն, կեղ ծիշ խա նու թյուն, կեն սա դի տակ, 
կեղ ծերկ րա չափ,  հա մա ցանց, հա վաս տա գիր, 
հան րա խա նութ, հա վե լուրդ,  հե ռա հա ղոր դակ
ցու թյուն, հո լո վակ, ճե պամր ցա շար, ճե պա ծա
նու ցում, ման րամթ նո լորտ, ման րա մի ջա վայր, 
ման րա բուրգ, ման րա խու զար կու թյուն, ման
րա հե ղաշր ջում, ման րա քան դակ, ման րա սա րի, 
ման րակ, ման րա կա ռա վար, ման րա ռո բոտ,  
ման րա կա յան, ման րա վար կա յին, ման րա
հե ռուս տա ցույց, մե նա տեր, մուլ տա պա տում, 
նե րու նա կո րեն, նո րամ բո խա հա ճու թյուն, նո
րեվ րա սի ա կա նու թյուն, նոր ման թա շով ներ, 
նորս տա լի նա կան ներ, նոր նե րո նա կա նու թյուն, 
նոր դա սա կան, շնոր հան դես, պա կա սուրդ,  
սար սա պա տում, ստվե րա խումբ, վար չա կարգ, 
վիթ խա րա զոր, տա րան ցում,  տա րա կա ռուց
վածք, սեղ մապ նակ:

Որո շիչ–որո շյալ հա րա բե րու թյամբ բա ղադ
րու թյուն նե րում առ կա են նաև բա ղադ րող + սե

րող բա ղադ րա կան հիմ քե րով մի ա ցու թյուն ներ, 
որոնք իրենց թվա քա նա կով զի ջում են սե րող + 
բա ղադ րող հիմ քե րով կա ղա պա րա յին մի ա ցու
թյուն նե րին: Ահա վա սիկ (Բ+Ս) կա ղա պա րով 
բա ղադ րու թյուն նե րի շար քը`

գերընտրատարածք<*(համապարփակ 
ընտրատարածք) > (գեր + ընտրատարածք)   
= (Բ+Ս),

գերազնուհի< *(չափազանց ազնվական 
(կին)) > (գեր+ազնուհի) = (Բ+Ս),

գերխնդիր<*(չափազանց  բարդ խնդիր) > 
(գեր+խնդիր) = (Բ+Ս),

գերմիավորում<*(չափազանց մեծ 
միավորում) > (գեր+միավորում) = (Բ+Ս),

գերքանակատիպ<*(չափազանց մեծ 
քանակատիպ)> (գեր+քանակատիպ) =(Բ+Ս),

գերտնտեսություն<*(չափազանց մեծ 
տնտեսություն) > (գեր+տնտեսություն) =(Բ+Ս),

գերզեղծարարություն< *(չափազանց  
մեծ (չափից ավելի) զեղծարարություն) 
»(գեր+զեղծարարություն) = (Բ+Ս)։

համավիճակ< *(նույնական վիճակ) > 
(համա+վիճակ) = (Բ+Ս),

համամիավորում< *(համընդհանուր 
միավորում) > (համա+միավորում) = (Բ+Ս),

նախաքայլ< *(սկզբնական քայլ) > 
(նախա+քայլ) = (Բ+Ս)։

Դիտարկումը ցույց է տալիս, որ (Ս+Բ) 
հիմքային կազմիչներով բաղադրություններից 
մի քանիսը մեկնաբանվում են, այսպես 
կոչված, եղանակային բայերով, օրինակ՝

այլախոհ< *(այլ խոհ (ունեցող)) > 
(այլա+խոհ) = (Ս+Բ),

մեծաթափ< *(մեծ թափ (ունեցող)) > 
(մեծա+թափ) = (Ս+Բ),

սինքաղաքակիրթ < *(սին (=կեղծ) 
քաղաքակիրթ (եղող)) > (սին+քաղաքակիրթ) 
= (Ս+Բ)։

Հատկացուցիչ–հատկացյալ շարահյուսական 
հարաբերությանը համարժեք կազմիչներով 

բաղադրություններ

Հատ կա ցու ցիչ – հատ կա ցյալ շա րա հյու սա
կան հա րա բե րու թյա նը հա մար ժեք կազ միչ
նե րով բա ղադ րու թյուն նե րը գե րա զան ցա պես 
ձև ա վոր ված են Ս+Բ հիմ քա յին կա ղա պա րով: 
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Օրի նակ՝  աշ խար հա քա ղա քա ցի< *(աշ խար
հի քա ղա քա ցի) > (աշ խար հա+քա ղա քա
ցի) = (Ս+Բ), գրա սե նյակ< *(գրե լու սե նյակ) > 
(գրա+սե նյակ) = (Ս+Բ):

Հազ վա դեպ հան դի պում են  Բ+Ս կա ղա
պա րով` պարունակ< *(պարփակելու ունակ) > 
(պար+ունակ) = (Բ+Ս)։

Ստորև բերում ենք հատկացուցիչ – 
հատկացյալ շարահյուսական հա րա բե րու
թյանը համարժեք կազմիչներով բա ղա
դրությունների ցանկը.

աշ խար հա քա ղա քա ցի, անձ նի րա վա պաշտ
պան, ան վա հե ծան, ալե փո խար կիչ, առևտ րա
միջ նորդ, ար ժույթ, ավ տո գոր ծա րա րու թյուն, 
ավ տո գոր ծա րար, բա խում նա բա նու թյուն, բաժ
նե մաս, գե նե րա լա կազմ, գոր ծա րա րու թյուն,  
դա կա ժա պա վեն, դի մադ րա չափ, դի մադ րա
տարր,  դրա մա տեր, եվ րա տա րա ծաշր ջան, 
երև ու թա բա նու թյուն, լի ա զո րա վայր, լու սանցք, 
լրատ վա շու կա, ծա գում նա բա նու թյուն, կար
գա նուն, կի նո գի տու թյուն, կա պու ղի, կա ռա
վա րիչ, կի զա կետ, հան րա բա նու թյուն, հո
գե ճար տա րու թյուն, հե ռուս տա կո ղո պուտ, 
հան ցա զո հա բա նու թյուն, ձև ա չափ, մար դա վա
ճառք, ման րա քան դա կա գործ, մար զա սարք, 
մաք սա տուրք, մաս նորդ, շու կա յա գի տու թյուն, 
շու կա յա վա րու թյուն, որա կա նիշ, պատ գա մա
վո րա նիստ, պար տա գիր, ջեր մա դի մադ րա
տարր, ռա դի ո տե ղո րո շում,  ռա դի ո ման րակ, 
սա կա գին, սա կա գոր ծա րար, սո վե տա բա
նու թյուն, սե ռի րա վա զո րու թյուն, սե ռա հա վա
սա րու թյուն, վար կա նիշ,  վար կա չափ, վար
չու թյուն, վա ճա ռա միջ նորդ, տա րա ծաշր ջան, 
տի ե զե րա քա ղա քա ցի, տե սա րան, տի րա ձիր, 
տե սա ցանց, տի րա ծա վա լում, ցան ցա հեն:

Խնդիր–խնդրառու շարահյուսական 
հարաբերությանը համարժեք կազմիչներով 

բաղադրություններ 

Խնդիր – խնդրառու շարահյուսական 
հա րա բերությանը համարժեք կազ միչ նե
րով բաղադրությունները բաժանվում են 
երկու խմբի՝ ա) ուղիղ խնդիր – խնդրառու, բ) 
անուղղակի խնդիր – խնդրառու կազ միչներով 
բաղադրություններ։

ա) Ուղիղ խնդիր–խնդրառու
Այս կաղապարը ներկայացնող քննության 

ենթակա բոլոր բառերն ունեն (Ս+Բ) 
հիմքային շարադասություն։ Ահա նշված 
հարաբերությամբ բաղադրությունների 
փոխկաղապարման մեկ–երկու օրինակ. 

պատկերամուտ < *(պատկեր մտցնելը) > 
(պատկերա + մուտ) = (Ս+Բ),

վախճանատեսություն<*( (աշխարհի) 
վախճանը տեսնելը) > (վախճանա +    
տեսություն) = (Ս+Բ)։

Ստորև բերվում է նշված կաղապարով 
բա ղա դրու թյուն ների ամ բող ջա կան 
ցանկը. ավան դա տու, ավան դադ րել, բաժ նե
տի րում, գրա վադ րու թյուն,գրա վըն կալ,դրա մա
բեր,դրա մա փոխ, դրա մա տու, դրա մաշ նորհ, 
դրա մա գետ, եվ րի մաց, ըն ծա յա տու,  ինք նա
մա րում,  ինք նա վար ժանք, ինք նա թո ղար կում, 
կա շա ռում,  կա շա ռա կեր, կա շա ռա կե րու թյուն, 
կեն դա նա պատ ճե նում,  կի նո գետ,  հան դի սա
վար, հաշ վես տու գում, հաշ վես տու գիչ, հո ղա
հարթ, մար դա պատ ճե նում,  նվի րա տու, պար
տագ րել,  պար տագ րում,  պատ կե րա մուտ,   
ջա զորդ,  ջեր մըն կա լիչ,  վար կան շում,  վախ
ճա նա տե սու թյուն,   վար կա տու,  ցու ցա վար:

բ) Անուղղակի խնդիր–խնդրառուներ
Քաղ ված օրի նակ նե րը բա ղադր ված են 

մի այն սե րող + բա ղադ րող հիմ քա յին կա ղա
պա րով: Սե րող հիմ քե րը հա մար ժեք են հանգ
ման, մի ջո ցի, ան ջատ ման, ներ գործ ման, փո
խարկ ման անուղ ղա կի խնդիր նե րին: Մի այն 
մեկ օրի նա կում ոչ թե սե րող, այլ բա ղադ րող 
հիմքն է հա մար ժեք ներ գործ ման կամ մի
ջո ցի անուղ ղա կի խնդրին (լիազոր< *(լի (< 
*(լցված)) զորությամբ))։ Դիտարկենք հետևյալ 
օրինակները. 

ամբոխահաճ< *(ամբոխին հաճո / 
հաճելի / հաճոյացող) > (ամբոխա + հաճ) = 
(Ս+Բ). «ամբոխին» — հանգման անուղղակի 
խնդիր,

բառաճպարարություն< *(բառե
րով աճ պա րարություն (անելը)) > 
(բառ+աճպարարություն) = (Ս+Բ). «բառերով» 
— միջոցի անուղղակի խնդիր,

բարդութավորվել< *(բարդույթով լցվել) > 
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(բարդութ+ավորվել) = (Ս+Բ). «բար դույթով» — 
միջոցի անուղղակի խնդիր,

գունաքողարկում< *(գույնով քո ղար  կելը) 
> (գունա+քողարկում) = (Ս+Բ). «գույնով» – 
միջոցի անուղղակի խնդիր,

զինագրավել< *(զենքով գրավել) > 
(զինա+գրավել) = (Ս+Բ). «զենքով» – միջոցի 
անուղղակի խնդիր,

լիազոր< *(լի (< *(լցված)) զորությամբ) 
> (լիա+զոր) = (Ս+Բ). «զորությամբ» – 
համատեղում է ներգործման և միջոցի 
անուղղակի խնդիրների իմաստները, 

կառուցաբաժան< *(կառույցների 
բաժանող) > (կառուցա+բաժան) = 
(Ս+Բ). «կառույցների» – փոխարկման 
անուղղակի խնդիր,

կառուցաբաժանում< *(կառույցների 
բաժանելը) > (կառուցա+բաժանում) = 
(Ս+Բ). «կառույցների» – փոխարկման 
անուղղակի խնդիր,   

կլանանպաստ< *(կլանին նպաստող) 
> (կլանա+նպաստ) = (Ս+Բ). «կլանին» – 
հանգման անուղղակի խնդիր,

մենաշնորհ< *(շնորհված մեկին) > 
(մենա+շնորհ) = (Ս+Բ). «մեկին» – հանգման 
անուղղակի խնդիր,

մենաշնորհում< *(մեկին շնորհելը) 
> (մենա+շնորհում) = (Ս+Բ). «մեկին» – 
հանգման անուղղակի խնդիր,

շփումնազուրկ< *(շփում(ներ)ից 
զուրկ / զրկված) > (շփումնա+զուրկ) = 
(Ս+Բ). «շփում(ներ)ից» – ներգործման 
անուղղակի խնդիր,

ունեզրկում< *(ունեցվածքից զրկելը) > 
(ունե+զրկում) = (Ս+Բ). «ունեցվածքից» – 
անջատման անուղղակի խնդիր,

օրինախույս< *(օրենքից խուսափող՝ խույս 
տվող) > (օրինա+խույս) = (Ս+Բ). «օրենքից» – 
անջատման անուղղակի խնդիր։

–Ելի բաղադրող հիմքով հանդուրժելի 
բառը մեկնաբանվում է որպես «հանդուրժման 
ենթակա» – հանգման անուղղակի խնդիր, 
նաև՝ լուծարելի «լուծարման ենթակա»։

–Ական,  –ային, –յա բաղադրող հիմքերով՝ 
վերջածանցներով, բազմաթիվ բառեր ունեն, 

տվյալ երևույթին հատուկ» իմաստը, որտեղ 
«երևույթին» համապատասխան բառաձևային 
արժեքներն ունեն հանգման անուղղակի 
խնդրի շարահյուսական համարժեքություն։ 
Ինչպես`դրամական <* (դրամին 
հատուկ՝ վերաբերող) > (դրամ+ական) = 
(Ս+Բ). «դրամին» – հանգման անուղղակի 
խնդիր։

Ստորև ներկայացնում ենք նշված 
բաղադրիչներով միացությունների ցանկը. ար
մա տա կան, ատե նա կան,  աշ խար հա քա ղա քա
ցի ա կան, առևտ րա կան, ավան դա պա հա կան, 
անդ րերկ րյա, բա ժա յին, գե ղա րա րա կան, գոր
ծա րա րա կան, դրա մա կան, դրա մա հար կա յին, 
երիտ քա ղա քա ցի ա կան, են թա բա ժա յին, իրա
զե կա յին, լու սա տար րա յին,  խմբակ ցա յին, կա
ռու ցո ղա կան, կլա նա տոհ մա յին,  կան խա բա
նա կան, կի սօ րի նա կան, հաս տա տու թե նա կան,  
հան դուր ժո ղա կան, հա մաթր քիս լա մա կան, հա
վաս տագ րա յին, հար կա յին, հետդ րա մատ վա
կան, հետն պաս տա յին, հետդ րա մաշ նոր հա յին, 
հե տըն ծա յա կան, հե ղաս տեղ ծա կան, մաս նոր
դա կան, մարմ նա վոր չա կան, մե նաշ նոր հա յին, 
մի ա վո րա կան, ման րած րագ րա յին, ման րա
վար կա յին,  միջ նոր դա կան, նոր կայ սե րա կան, 
շու կա յա վա րա կան, շու կա յա գի տա կան, պար
տագ րա յին, սահ մա նա կար գա յին, վար կար
ժու թա յին, վար կատ վա կան, վար կան շա յին, 
վախ ճա նա տե սա կան, վի պեր գա կան, տի ե զե
րա քա ղա քա ցի ա կան, փոխլ րա ցա կան:

Պարագա–պարագառու շարահյուսական 
հարաբերությանը համարժեք կազմիչներով 

բաղադրություններ

Պա րա գա–պա րա գա ռու շա րա հյու սա կան 
հա րա բե րու թյա նը հա մար ժեք կազ միչ նե րով 
բա ղադ րու թյուն ներն ար տա հայտ վում են թե՛ 
Բ+Ս, թե՛ Ս+Բ հիմ քա յին կա ղա պար ներ: Բա
ղադ րու թյուն նե րի հիմ քե րը հա մար ժեք են 
տե ղի, ձևի, ձևի ու մի աս նու թյան, չափ ու քա
նա կի, հի մուն քի, զիջ ման, ընդ հան րա կան պա
րա գա նե րին: Պա րա գա յա կան իմաստ կա րող 
են ար տա հայ տել ինչ պես սե րող, այն պես էլ 
բա ղադ րող հիմ քե րը: Նկա տի ու նե նա լով պա
րա գա յա կան հա րա բե րու թյամբ կազ մու թյուն
նե րի տա րաբ նույթ գոր ծա ռույթ նե րը` փոր ձենք 
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կա տա րել դի տարկ վող շա րա հյու սա կան հա
րա բե րու թյամբ բա ղադ րու թյուն նե րի բազ
մաս տի ճան դա սա կար գում` ըստ բա ղադ
րա կան հիմ քե րի շա րա դա սու թյան, ըստ այդ 

հիմ քե րով ու նե ցած պա րա գա յա կան հա րա
բե րու թյան բնույ թի և ըստ պա րա գա նե րի 
տե սակ նե րի` ներ կա յաց նե լով դրանք հա մա
պա տաս խան աղյու սակ նե րով։ 

Աղյուսակ 1

Սերող հիմք + բաղադրող հիմք  
կաղապարով բաղադրություններ

Բաղադրող հիմք + սերող հիմք կաղապարով 
բաղադրություններ

բռնահուշակորույս, դյուրասպառ, 
ընտրովի, լիաձախ,  հեղաստեղծում, 
հեղաստեղծություն, հեղաստեղծ, 
ճեպամասնավորեցում, ճեպածանուցում, 
սաստկաձախ

արտագաղթ, արտաշիրմում, գերազգային, 
գերհմուտ, գերջերմացում, գերկայուն, գերձախ, 
հակաեսակենտրոն, հակամբոխահաճ, 
համախմբում, ներդրող, ներդրում, 
ներդրավորում, ներանցում, ներառում, 
ներգրավում, վերամիավորում, փոխլրաց, 
փոխլրացական, փոխշահավետ, փոխներառում

Բաղադրական հիմքերի շարադասական հարաբերությունը
Ինչ պես երև ում է աղյու սա կից, բա ղադ րող + 

սե րող հիմ քա յին կա ղա պար ու նեն բո լոր նա խա
ծան ցա վոր բա ղադ րու թյուն նե րը: Նկա տենք, որ 
բա ղադ րու թյուն նե րում պա րա գա յա կան բեռն
վա ծու թյու նը հենց նա խա ծանց նե րի վրա է:

Ի տար բե րու թյուն նա խորդ են թա վեր
նագ րե րի ձև ա կերպ ման` այս հատ վա ծի վեր
նագ րա յին ձև ա կեր պու մը ոչ թե երկ կող մա նի 
(պա րա գա–պա րա գա ռու), այլ մի ա բև եռ ուղղ
վա ծու թյուն ու նի (պա րա գա յա կան հա րա բե
րու թյուն): Այդ հան գա ման քը պայ մա նա վոր
ված է նրա նով, որ բեր ված օրի նակ նե րում 

ու նենք նաև կա պա կան կա ռույց նե րին հա
մար ժեք բա ղադ րու թյուն ներ, որոնց բա ղադ
րիչ նե րից ոչ մե կը առանձ նա բար պա րա գա 
կամ պա րա գա ռու չէ. կապն ու կապ վող բա ռը, 
հաս կա նա լի է, մի աս նա բար են ար տա հայ տում 
պա րա գա յա կան իմաստ: Այդ է պատ ճա ռը, 
որ բա ղադ րու թյուն նե րը, ըստ բա ղադ րա կան 
հիմ քե րի ու նե ցած շա րա հյու սա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի, դա սա կար գում ենք եր կու 
են թախմ բով` ըստ պա րա գա–պա րա գա ռու և 
կապ–կապ վող բառ պա րա գա յա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի: Այս պես` 

Աղյուսակ 2

Պարագա–պարագառու բաղադրական 
հարաբերությամբ բաղադրություններ

Կապ–կապվող բառ բաղադրական 
հարաբերությամբ բաղադրություններ

ար տա գաղթ, ար տա շիր մում, բռնա հու շա կո րույս, 
գերազ գա յին, գերհ մուտ, գեր ջեր մա ցում, գեր կա
յուն, գեր ձախ, դյու րաս պառ, լի ա ձախ, հա մախմ բում, 
հե ղաս տեղ ծում, հե ղաս տեղ ծու թյուն, հե ղաս տեղծ, ճե
պա մաս նա վո րե ցում, ճե պա ծա նու ցում,  նե րան ցում, 
նե րա ռում, ներգ րա վում, ներդ րում, ներդ րա վո րում, 
ներդ րող, սաստ կա ձախ, վե րա մի ա վո րում, փոխլ րաց, 
փոխլ րա ցա կան, փոխ շահա վետ, փոխ նե րա ռում:

ընտրովի (=ըստ ընտրության)
հակաեսակենտրոն 

(=եսակենտրոնին հակառակ)
հակամբոխահաճ 

(=ամբոխահաճին հակառակ)

Բաղադրությունների` ըստ բաղադրական հիմքերի պարագայական հարաբերության բնույթը

Ներկայացնենք բաղադրական հիմքերում արտացոլված պարագայական իմաստները 
հետևյալ աղյուսակով.
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Բաղադրությունների պարագայական 
իմաստակազմությունը` ըստ հիմքերի ներքին 
համակցության  

Մեկական օրինակով ներ կա յաց նենք 
բաղադրական հիմ քերի փոխ կա ղա պա րային 
պայ մա նա վոր վա ծու թյունը։ 

Արտագաղթ< *(գաղթ դեպի դուրս) > 
(արտա+գաղթ) = (Բ+Ս). «դեպի դուրս» – տեղի 
պարագա։

Գերհմուտ< *(չափազանց հմուտ) > 
(գեր+հմուտ) = (Բ+Ս). «չափազանց» – չափ ու 
աստիճանի պարագա։

Դյուրասպառ< *(դյուր սպառվող) > 
(դյուրա+սպառ) = (Ս+Բ). «դյուր» – ձևի պա
րագա։

Ընտրովի< *(ըստ ընտրության) > 
(ընտր+ովի) = (Ս+Բ). «ըստ ընտրության» – 
հիմունքի պարագա։

Հակամբոխահաճ< *(հակառակ ամբո
խա հաճության(ը)) > (հակ+ամբոխահաճ) = 
(Բ+Ս). «հակառակ ամբոխահաճության(ը)» – 
զիջման պարագա։

Վերամիավորում< *(վերստին միա վորելը) 
> (վերա+միավորում) = (Բ+Ս). «վերս տին» 
– ընդհանրական պարագա (հա մատեղում է 
ժամանակի, ձևի և չափի իմաստները)։ 

Փոխշահավետ< *(փոխադարձաբար 
շահավետ) > (փոխ+շահավետ) = 
(Բ+Ս). «փոխադարձաբար» – ձևի ու 
միասնության պարագա։

Տրամաբանական տարամեկնություն 
համատեղող կազմիչներով 

բաղադրություններ
Բնու թագ րե լով սե րող և բա ղադ րող հիմ քե

րը՝ Էդ. Աղա յա նը նշում է նաև միև նույն բա ղադ
րու թյան ներ սում բա ղադրա կան հիմ քե րի զու
գա հեռ մեկ նու թյան հնա րա վո րու թյան մասին4։ 
Մեր քննած բաղադրություններում ևս քիչ չեն 
դեպքերը, որոնցում առկա է տարամեկնության 
հնարավորություն։ Դիտարկենք այդպիսի 
մի քանի օրինակ` նկատելով, որ դրանցում 
բաղադրական հիմքերի տարամեկնության 
կամ զուգամեկնության առավել մեծ  
հնարավորություն են տալիս, ինչպես և 
սպասելի էր (այս մասին ևս ժամանակին 

4 Էդ. Աղա յան, նշվ. աշ խատ., էջ 247–250:

նկատել է Էդ. Աղայանը)5, ածանցավոր 
(ներառյալ բարդածանց) բաղադրությունները։ 

Անվստահություն< 1. *(ան(= զրո) + 
վստահություն). որոշիչ–որոշյալ (Բ+Ս),

< 2. *(անվստահ + ություն) < *(վստահ 
չլինելը). ստորոգելի–ստորոգիչ (Ս+Բ)։

Բարդութավորվել< 1. *(բարդույթ ձեռք 
բերել). ուղիղ խնդիր–խնդրառու (Ս+Բ),   

< 2. *(բարդույթով լցվել). միջոցի 
անուղղակի խնդիր–խնդրառու (Ս+Բ)։

Բոլորածիր< 1. *(բոլոր(վ)ած ծիր). որոշիչ–
որոշյալ (Ս+Բ),

< 2. *(ծիրը բոլորած). ուղիղ խնդիր–
խնդրառու (Ս+Բ)։

Գինեսամոլություն< 1. *(գինեսի մոլուցք/
մոլություն). հատկացուցիչ–հատկացյալ (Ս+Բ),

< 2. *(գինեսամոլ լինելը). ստորոգելի–
ստորոգիչ (Ս+Բ)։

Համախմբում< 1. *(լիովին / միասնաբար 
խմբելը). ձևի և միասնության պարագա–
պարագառու (Բ+Ս),

< 2. *(համախումբ  դարձնելը). ստորոգելի–
ստորոգիչ (Ս+Բ)։

Համապարփակություն< 1. *(համատարած 
պարփակվածություն). որոշիչ–որոշյալ (Բ+Ս),

< 2. *(համապարփակ լինելը), ստորոգելի–
ստորոգիչ (Ս+Բ)։

Համընդհանրացում< 1. *(լիակատար 
ընդհանրացում). որոշիչ–որոշյալ (Բ+Ս),

< 2. *(համընդհանուր 
դառնալը). ստորոգելի–ստորոգիչ (Ս+Բ)։

Ճեպածանուցում< 1. *(ճեպով 
ծանուցում). որոշիչ–որոշյալ (Ս+Բ),

< 2. *(ճեպով ծանուցելը). ընդհանրական 
(ձևի, ժամանակի, աստիճանի 
իմաստների համատեղմամբ) պարագա–
պարագառու (Ս+Բ)։

Մարդաշխարհ < 1. *(մարդկային 
աշխարհ). որոշիչ–որոշյալ (Ս+Բ),

< 2. *(մարդկանց 
աշխարհ). հատկացուցիչ–հատկացյալ (Ս+Բ)։

Վարչակարգորեն< 1. *(վարչակարգի 
ձևով). հատկացուցիչ–հատկացյալ (Ս+Բ),

< 2. *(վարչակարգի նման). ձևի պարագա 
(կապվող բառ + կապ կաղապարին 
համարժեք կառույց), 

< 3. *(ըստ վարչակարգի). հիմունքի 

5 Էդ. Աղա յան, նույն տե ղում:
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Изу че ние те мы "Син те ти чес кие слож ные сло ва с точ ки  
зре ния син так си чес ких от но ше ний со став ных ос нов"

Л. Сарг сян

В дан ной статье ана ли зи руются ана ли ти чес кие ос но вы с по зи ции син так си чес ких свя зей… 
Сде лан ные наблюде ния подс ка зы вают, что с точ ки зре ния смыс ло об ра зо ва ния ар мянс кий язык 
про дук ти вен не толь ко воз мож но стя ми но во об ра зо ва ний, но и спо соб ностью па рал лель ных 
трак то вок ана ли ти чес ких ос нов ком по нен тов. Этим об ста я тельст вом обус лов лен наш ме то ди
чес кий под ход к сов ме ще нию ана ли ти чес ких ос нов и ком по нен тов в вза и мо мо де ли ро ван ных 
про яв ле ни ях. 

The study of the theme “Synthetic structures according to the  
relations of the syntactic bases”

L. Sargsyan

The article is devoted to the study of complex bases from the point of view of syntactic relations. The 
observations reveal that the Armenian laguage is productive not only for neologisms, but also for the 
possibility of parallel formation of complex bases of similar formations. Our methodological approach 
is conditioned by the compatibility of complex bases and structures patternal deductions. 

պարագա (կապ+կապվող բառ  կաղապարին 
համարժեք կառույց)։  

Փոխներառում< 1. *(փոխադարձաբար 
ներառելը` ընդգրկելը). ձևի և միասնության 
պարագա–պարագառու (Բ+Ս),

<  2. *(փոխադարձ ընդգրկում), որոշիչ–
որոշյալ (Բ+Ս)։

Այն, որ նոր իմաստներ ար տա հայ տե լու 
հա մար հա յե րե նը բա ռա կազ մա կան մեծ հնա
րա վո րու թյուն ու նի, հայտ նի ճշմար տու թյուն է: 

Սույն հոդ վա ծում կա տար ված դի տար կում նե
րը հու շում են, որ նոր իմաս տա կազ մու թյան 
հա մար հա յե րե նը կեն սու նակ է ոչ մի այն իր 
նո րա կազ մու թյան հնա րա վո րու թյամբ, այ լև 
նույ նա կազմ բա ղադ րու թյուն նե րի բա ղադ րա
կան հիմ քե րի զու գա հեռ մեկ նու թյան նե րու
նա կու թյամբ: Հատ կա պես այս հան գա ման քով 
է պայ մա նա վոր ված մեր` բա ղադ րա կան հիմ
քե րի ու բա ղադ րիչ նե րի փոխ կա ղա պա րա յին 
ար տա ծում նե րի հա մա տեղ ման մե թո դա կան 
մո տե ցու մը:
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ՎԱՐ ԴԱՆ Ե ղԻ Ա ԶԱ ՐՅԱՆ 

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ  
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄը ԲՈՒՀՈՒՄ

Ա մեն մի ժո ղո վուրդ իր պատ մու թյան ըն
թաց քում ստեղ ծում է այն պի սի ար ժեք ներ, 
ո րոնք իր հոգ ևոր նկա րագ րի ճշ մա րիտ ար տա
հայ տու թյունն են:

 Հայ միջ նա դա րյան հայ րեն նե րում հա ճախ 
հան դի պում է Կտ րիճ–մա նուկ քնա րա կան հե
րո սը, ո րը սերտ ա ռն չու թյուն ներ ու նի տա ղեր
գու թյան հետ, ո ւս տի ան հրա ժեշտ ե նք գտ նում 
ան դրա դառ նալու բու հում դրա ու սուց ման կար
ևո րու թյանը: Թե մայի ու սու ցու մը կա րե լի է սկ
սել հայ րեն նե րի և դրանց հե ղի նա կի մա սին 
բա նա սի րու թյան մեջ ե ղած տար բեր տե սա
կետ նե րի ներ կա յաց մամբ:

 Մեր միջ նա դա րյան գրա կան ան դաս տա
նում կան ե րեք մե ծեր՝ Գրի գոր Նա րե կա ցի, 
Նա հա պետ Քու չակ և Սա յաթ–Նո վա: Նրան ցից 
Նա հա պետ Քու չա կն իր ամ բողջ մե ծու թյամբ 
եր ևան հան վեց մի այն Ա. Չո պա նյա նի1 շնոր
հիվ՝ գրա վե լով մեր ազ գային պան թե ո նի ա մե
նավ սեմ բար ձունք նե րից մե կը:

 Մինչև Չո պա նյա նը Ա րիս տա կես Վար դա
պետ Տև կան ցը դեռ 1882 թ. իր «Հայերք, մե
ղե դիք, տաղք և ե րգ» գր քի մեջ հրա տա րա կել 
էր Քու չա կի հայ րեն նե րից: Սա կայն, ի նչ պես 
նրանք, այն պես էլ խնդ րին այս կամ այն հայե
ցա կե տե րից ան դրա դար ձած ու սում նա սի րող
նե րը Նա հա պետ Քու չա կի ան ձնա վո րու թյան և 
ապ րած ժա մա նա կի մա սին լի ար ժեք տե ղե կու
թյուն ներ չեն հա ղոր դում:

 Գիտ նա կան նե րի մի խումբ, ի նչ պես հայտ
նի է, չըն դու նեց, որ Քու չա կը հայ րեն նե րի հե
ղի նակ է: Մ. Ա բե ղյանն իր «Հին գու սա նա կան 
ժո ղովր դա կան եր գեր» աշ խա տու թյան մեջ այն 
տե սա կետն է հայտ նում, թե հայ րեն նե րը մի 
մար դու ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ չեն, որ դրանք 
ստեղծ վել են գու սան նե րի կող մից և ժո ղովր դի 
մեջ տա րած վե լով՝ գո յա ցել են տար բե րակ ներ՝ 

1  Ա. Չոպանեան, Նահապետ Քուչակի դիւանը, Փարիզ, 
1902:

հա սնելով մինչև մեր օ րե րը: Այս տե սա կե տը 
կի սում է նաև Ա սա տուր Մնա ցա կա նյա նը2: 

Ըն դու նե լով ա բե ղյա նա կան տե սա կե տը՝ 
մենք, այ սու հան դերձ, պն դում ե նք, որ քու չա
կյան հայ րեն նե րը ան հա տա կան բնույթ ու նեն: 
16–րդ դա րում ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է մեծ 
բա նաս տեղծ Նա հա պետ Քու չա կը: Նա գրել 
է հայ րեն ներ, ո րոնք հայ և հա մաշ խար հային 
գրա կա նու թյան գո հար նե րից են: Նրա բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րը շատ են սիր վել ժո ղովր դի 
կող մից և մեծ տա րա ծում գտել՝ վե րած վե լով 
եր գե րի՝ ի րենց տար բե րակ նե րով: Քու չա կյան 
հայ րեն նե րը ժո ղովր դա կան–գու սա նա կան եր
գե րի հետ շփո թե լու պատ ճառ է դար ձել նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շեշտ ված, խոր ժո
ղովր դայ նու թյու նը: Ներ կա հոդ վա ծում հայ րեն
ներն ու գու սա նա կան եր գե րը ներ կա յաց վում 
են ը նդ հա նուր բաժ նի մեջ, ի նչ պես այդ ա րել 
է Աս. Մնա ցա կա նյա նը՝ ը նդ սմին ա ռանձ նա կի 
դի տար կե լով հայ րեն նե րը՝ ի բրև յու րա տե սակ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: Քու չա կյան հայ րեն
նե րի ներ քին գե ղեց կու թյու նը տե սել են ռուս և 
եվ րո պա ցի շատ ան վա նի գիտ նա կան ներ՝ ան
գամ ը նդ գծե լով դրանց ժո ղովր դա կան ո գին 
և շուն չը: Նա իր զգա ցում նե րի ար տա հայ տու
թյան մեջ ան կախ է և ա վե լի մոտ է փո ղո ցի 
ամ բո խին, քան պա լա տա կան սան դուղ քնե րին: 
Նրա ձայ նը հն չում է ոչ թե «աշ խար հի հզոր նե
րի» հա մար, այլ ժո ղովր դա կան հա վա քույթ նե
րի մեջ: «Մի ակ Սուլ թա նը, ո րի ա ռջև Քու չա կը 
գլուխ ծռեց, դա իր հա վի տե նա կան և ա մե նա
զոր դի ցու հին ե ղավ՝ Սե րը»3: 

Ան չափ կար ևոր է հայ րեն նե րի ա ռա ջաց
ման հար ցը, ո րը հու զել է այս ժան րով զբաղ
վող նե րից յու րա քան չյու րին: 

Այն գի տա կա նո րեն լու սա բա նել է Մ. Ա բե
ղյա նը իր՝ «Հին գու սա նա կան ժո ղովր դա կան 

2 Ա. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան ժո ղո վրդա
կան երգեր, Ներածություն, Երևան, 1956:
3 Տե՛ս Աս. Մնացականյան, Հայրեններ, Երևան, 1995:
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եր գեր» մե նագ րու թյան մեջ: Ի նչ պես ժո ղովր
դա կան է պո սի մա սին, այն պես էլ ժո ղովր դա
կան քնա րա կան բա նաս տեղ ծու թյան վե րա բե
րյալ Ա բե ղյա նը զար գաց րել է մի տե սու թյուն, 
ը ստ ո րի, թե՛ «Սաս նա ծռե րը», թե՛ հայ րեն նե րը 
ձևա վոր վել  են նախ և ա ռաջ հայոց բարձր ա զն
վա կա նու թյան մի ջա վայ րում, նա խա րա րա կան 
հայտ նի տնե րում: Ը նդ ո րում՝ թե՛ է պի կա կան 
և թե՛ քնա րա կան այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի հե ղի նակ ներն ու կա տա րող նե րը ե ղել են 
պրո ֆե սի ո նալ գու սան նե րը: Հե տա գա յում, ը ստ 
Ա բե ղյա նի, այս եր գերն ու վե պե րը դուրս են 
ե կել ա զն վա կա նա կան նեղ շր ջա նակ նե րից, 
ա պա րանք նե րից ու ամ րոց նե րից և մտել ժո
ղովր դա կան լայն խա վե րի մեջ: Այս պես նրանք 
ժո ղովր դա կա նա ցել են, նույ նիսկ ձեռք են բե րել 
ժո ղովր դա կան բնույթ՝ շատ եզ րե րով կորց նե
լով ի րենց նախ նա կան նկա րա գի րը: Ի նչ վե րա
բե րում է հատ կա պես հայ րեն նե րին, Ա բե ղյա նը 
դրանց զար գաց ման ա ռա ջին շր ջա նը կա պում 
է Բագ րա տու նյաց, Ա րծ րու նյաց և 10–11–րդ դա
րե րում գո յու թյուն ու նե ցած մյուս հայ կա կան 
թա գա վո րու թյուն նե րի ու իշ խա նա կան տնե րի 
ծաղ կուն շր ջա նի հետ4: Գու սա նը հայ ա զն վա
կան նե րի ու պա րոն նե րի ու րախ ու ճոխ կեն ցա
ղա վա րու թյան, խն ջույք նե րի ան բա ժան մաս
նա կիցն է ե ղել՝ իր ար վես տով սպա սա վո րե լով 
նրանց: Այս պի սով՝ ա կն հայտ է, որ հայ րեն բա
նաս տեղ ծու թյան ա ռա ջին ստեղ ծող նե րը ե ղել 
են մաս նա գետ գու սան նե րը, ո րոնց մա սին հի
շա տա կու թյուն ներ կան դեռևս Փ. Բու զան դի և 
Մ. Խո րե նա ցու պատ մագր քե րում: Այդ գու սան
նե րը գոր ծում են նաև «Սաս նա ծռեր» է պո սում: 

Ըստ Ա բե ղյա նի՝ հայ րեն նե րը հո րին վել են 
բե րա նա ցի և կոչ վել են նաև «հայ րէն վասն ու
րա խու թեա ն»5: 

Ո՞վ է հայ րեն նե րի քնա րա կան հե րո սը, այն 
տի պար–հե րո սը, ո ւմ շուրջ հյուս վել են այս խո
րա խոր հուրդ ու նուրբ եր գե րը: 

Ա հա դրան ցից մե կը. այս տեղ ժո ղովր դա
կան պարզ ան մի ջա կա նու թյամբ պատ կեր ված 
է «Թուխ մա նու կի» ու «վա րի լեռ նէն ի վար» 

4 Վ. Բրյուսով, Հայաստանի և հայ կուլտուրայի մասին, 
Երևան, 1967, էջ 94:
5 Մ. Աբեղյան, Հին գուսանական ժողովրդական երգեր, 
Երկեր, հ. Բ, Երևան, 1967, էջ 157–222:

իջ նող ջրի ե րկ խո սու թյու նը: Մա նու կը բարձր 
ձյու նա պատ լեռ նե րից ե կող, «պա ղուկ ջրի
կով» լվա նում է ձեռ քերն ու ե րե սը, ա պա զրու
ցում «պաղ ու ա նու շիկ ջրի կի» հետ, որ գնում 
է այն գե ղե ցիկ սի րո այ գին, որ տեղ «պուլ պուլն 
քաղցր ե ղա նա կէ»: Եր գի հատ կա պես վեր ջին 
տո ղե րում սի րո հրա շա լի պատ կեր կա. 
 � Ջուր, դուն ո ՞ր աղ բիւր կ՛եր թաս, իմ պա ղո՛ւկ 

ջը րիկ ա նու շիկ: 
 � Ես ի յայն աղ բիւրն եր թամ, որ գայ քո ե արն 

ջուր խմէ, 
 � Դեմ գը նամ դուն չըն պագ նեմ, սի րո վըն հա

պա գի նա նամ6:
Սի րու հու՝ շա քա րից քաղցր շր թունք նե րը և 

լուս նից էլ գե ղե ցիկ ե րե սը համ բու րե լու ի նչ պի
սի՜ զո րա վոր ցան կու թյուն կա մի ու րիշ հայ րե
նում. 
 � Սի րեմ զայդ սի րուն ե րեսդ, որ լու սին ի 

մօտն է գե րի,
 Պագ նեմ զայդ բա րուկ պըռ կունդք, որ շէ

քերն ի մօտն է լե ղի,
 Թուխ ա չքդ ու կա մար ո ւն քե րըդ քան ըզ ծով 

կու զար նէ ա լի, 
Բեր նիկդ է շիշ նը ման, որ վար դին ջը րովն 

է ի լի7:
 Հայ րեն նե րի մեջ ան հագ է սի րո ծա րա

վը. ե րի տա սարդ սիր տը վառ վում է սի րուց, սե
րը մա նու կին հան գիստ չի տա լիս: 

Աս տո ւած ա զա տէ զմա նուկն, 
Որ չին կի նի ի սեր, զինչ որ ես. 
Ա նո ղին գլուխն ել նէ, 
Ի՛ աս տու ծոյ մնայ սե ւե րես8:
 Հայ րեն նե րից մե կում սի րուց ար բած «Մա

նու կը» գի շե րը, ե րբ «թուխ ամ պեր ւ՛ ա նուշ 
կու ցօ ղայ», դուրս է գա լիս, տես նում է իր յա
րը կանգ նած է, և կա նաչ կա պան թրջ վում է: 
Յա րը տղայի ձեռ քից բռ նում, տուն է տա նում, 
դու ռը դնում:

 Մա նուկ ես նո րա կ՚ա սեմ, 
Որ առ նու զբալ նին ու բա նայ. 
 Բա նայ ւ՛ ի բաղ չան մտ նի,

6  Ա. Չոպանյան, Հայրեններու բուրաստանը, Փարիզ, 1940, 
էջ 333:
7  Նույն տեղում, էջ 143:
8  Մ. Աբեղյան, Հին գուսանական ժողովրդական երգեր, էջ 
217:
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 Վարդ քա ղէ ու ցօղն ի վե րայ, 
Եւ փունջ մի ե ա րո ջըն տայ ,
Որ դնէ զե րեսն ի վե րայ9: 
Այս հայ րե նի մեկ այլ տար բե րակ տես նում 

ե նք Ա բե ղյա նի՝ վե րը նշ ված աշ խա տու թյան 
մեջ: Այս տեղ կան տար բե րակ ներ ու նե ցող ու
րիշ հայ րեն ներ ևս, ին չից կա րե լի է եզ րա կաց
նել, որ դրանք ան հա տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն ներ են՝ ժո ղովր դի կող մից սիր ված, 
ո րոնք, բեր նից բե րան ան ցնե լով, գո յաց րել են 
տար բե րակ ներ: 

Ա հա Քու չա կյան շար քից մի հայ րեն, ո ւր 
«կտ րի ճը» մի համ բույր է ու զում սի րա ծից, որ 
չմեռ նի: Աղ ջի կը պատ րաստ է հա զար համ բույր 
տա լու, մի այն թե «կտ րի ճը» ու րիշ նե րի մոտ 
չպար ծե նա: 
 � Ա՛յ իմ մար գար տէ շա րոց, պագ մի տուր, որ 

ես մեռ նիմ ոչ:
 Ծո թուխ ու գը ռուզ կըտ րիճ, պագ հա զար 

թէ պար ծե նաս ոչ:
Յոր ժամ ի մէջ լիս նըս տիս հար բե նաս, ո ւղ

ղել կա րես ոչ. 
Զ պագն ի քեզ պար ծանք հա շո ւես, զա մօ

թուդ տե ղըն գի տես ո չ10:
 Բա նաս տեղծ–գու սան ներն ի րենց եր գերն 

ա սել են շվայտ կե րու խում նե րի, գի նար բուք նե
րի ժա մա նակ: Վե րը նշ ված հայ րե նում եր ևում 
է, որ հե ղի նակ–գու սանն ապ րել է այդ՝ հե թա
նո սա կան ո գով ներծծ ված կյան քով, ո ւր իշ խո
ղը սերն ու գի նին են ե ղել:

 Հայ րեն նե րից մե կում աս վում է. 
 Հան չաք ես հայ րէն ա սի,
Որ զքա ջերն ի քան ու սու ցի…11 
Ա լի շա նը այս ա ռի թով գրում է. «Այդ մեր շա

տերգ գու սա նէն ա ռաջ այլ քաջք գի տէ ին եր գել, 
ի նչ պես վկայէ Հե թում թա գա վոր կամ իր բեր նէ 
հարց նող եւ պա տաս խա նող Վահ րամ Վ. Դի
ւաց կար գէն գրե լով զա նոնք. «ըն դէ՞ր ո մանք ի 
նո ցա նէ ե րգս եւ ե ղա նակս եր գեն, ո րք ի բա
զումք զձայնն լո ւե ալ են, եւ քաջք զպա տե րազ
մունս մղէն, եւ զորս ե րէ ոց որ սան, զարմ տիս 
կա լոցն կրեն, եւ զգի նիս հն ձա նաց առ նուն, եւ 
վի շապք զտոհ մա կանս ան դե ոցն ծծեն»12: 

9  Նույն տեղում, էջ 175:
10 Ա. Չոպանյան, Հայրեններու բուրաստանը, էջ 279:
11  Նույն տեղում, էջ 131:
12 ղ. Ալիշան, Հին հավատք կամ հեթանոսական կրօնք 
հայոց, Վենետիկ, 1895, էջ 194:

Հայ րեն նե րում շատ հան դի պող «թուխ», 
«թուխ մա նուկ», «կտ րիճ», «քաջ», «խաժ» բա
ռե րի ի մաստ նե րը ևս հե թա նո սա կան ծա գում 
ու նեն: Ա լի շա նը գրում է նաև «թուխք» և «խաժք» 
հե թա նո սա կան ո գի նե րի մա սին. «Թուխք և 
խաժք. – Ա ռա ջինն թո ւի զրա դեշ տա կան կրօ
նից մէջ յի շե ալ բազ մա պա տիկ դի ւաց մէկն 
կամ մէկ տե սակն, որ կո չո ւի Տուխս, հայե րեն 
ա նունն միւ սոյն հետ հի շե լով՝ գոյ նե րով զա
նա զա նե ալ տե սակ ներ կար ծե ցը նէ եւ ոչ մի այն 
խոր խա ւա րի բնա կիչ, ալ եւ բո լո րո վին զր կե ալ 
ի լու սոյ կամ կոյր. ա սոր նման եւ ե րկ րորդ զայս 
են թադ րեմք շատ հեղ յի շո ւած ա ղօ թից, «Ակն 
խա ժիցն ճա քես ցին (ճա թին), եւ ոչ տե սո ղաց 
Թխիցն՝ պա տա ռես ցին, եւ սո ցունց հա մա յա
տակ Չա րացն սիրտ եւ կամք՝ սու զե ալ՝ բե ւե
ռամբ յան դունդս ը նկ սե ցի, ը նդ սկզբ նա շատ 
Չա րին բե լի ա րայ»13: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, թե ի նչ ծա գում ունեն 
«Թուխ մա նուկ նե րը», դեռևս ըն դու նե լի կար
ծիք չկա: Ո րոշ գիտ նա կան ներ այն տե սա կետն 
են հայտ նել, թե «Թուխ մա նուկ նե րը» նա խաք
րիս տո նե ա կան ծա գում ու նեն, կա այլ հայե ցա
կետ ևս, որ դրանք դի տել են ի բրև միջ նա դա
րյան նո րաս տեղծ ո ւխ տա տե ղեր14: Խաչ կոն ցը 
«Թուխ մա նուկ նե րի» պաշ տա մուն քը կա պում է 
ջրի պաշ տա մուն քի հետ. «Ջ րա պաշ տու թյու նը 
դեռ վառ կմ նա մեր ժո ղովր դի մեջ: Շատ տե
ղեր ջրի ա կը սուրբ կհա մար վի – Թուխ մա նուկ
նե րու ջրե րը հի վան դու թյուն ներ կը բժշ կեն…»15: 

Որ «մա նու կը» բառը նաև կտ րիճ, հե րոս, 
քաջ, ա ռա քի նի ի մաստն է ու նե ցել, եր ևում է 
այդ բա ռի օգ տա գործ ման ե ղա նակ նե րից: Այս
պես, Ներ սես Շնոր հա լին, նկա տի ու նե նա լով 
ա ռաս պե լա կան հե րոս Տոր քին, գրում է. 

 Մա նուկ մի կայր է Հայ(ք) գո վան,
 Քան զՍամ սոն ւ այլ յաղ թա կան:
 Վէմ մի վե րոյց մեծ տրա մա կան, 
Ի ծովն ըն կեց, կանկ նե աց ար ձան16:

13  Նույն տեղում, էջ 217:
14  Ա. Մնացականյան, «Թուխ մանուկ» հու շար ձան ների մա
սին, «Պատմա–բանասիրական հանդես», 1976, N 2, էջ 190:
15  Նույն տեղում, էջ 190:
16 Ա. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան հա նե լուկ
ներ, Երևան, 1979, էջ 341:
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 Միջ նա դա րյան հայ րեն նե րի մի զգա լի մա
սը հո րին ված է քա ղա քաբ նակ ա մու րի ե րի
տա սարդ նե րի պատ վե րով, գի նար բուք նե րի 
ժա մա նակ: Մի տեղ բա նաս տեղծ–գու սա նը իր 
խոսքն ո ւղ ղա կի հաս ցե ագ րում է ու րա խու թյան 
սե ղա նին բո լո րած մա նուկ նե րին. 

 Գի շերս ես ի քուն է ի,
 Քունս ի ներս սր տիկս ե րեւ ցաւ ,
Ե կին ու բե րին խա պար.
« Քու սի րած ե արն զքեզ մո ռա ցաւ»:
 Մանկ տի՛ք, ձեր ա րեւդ ա սեմ,
Լ սե ցի, լե զուս կա պե ցաւ17: 
Եվս մի օ րի նակ. 
…Յան չափ ջա նայի ի ւր հետն, 
Որ ի ւր մեն պա գիկ մի ա ռի, 
Ի քաղց րու թե նէն եղ բարկք,
Բռ ներ է սր տիկս, որ կայ րի18:
 Մա նուկ և կտ րիճ կո չում նե րի մա սին հե

տաքրք րա կան տե ղե կու թյուն ներ են պահ պան
վել 10–րդ դա րի կա թո ղի կոս Ա նա նի ա Մո կա ցու 
մի թղ թում, որ տեղ նա գրում է Գ. Նա րե կա
ցու հոր՝ Խոս րով Ա նձ ևա ցու մա սին: Վեր ջինս 
«յան կար ծա կի իբ րեւ ի դի ւա կան հոգ ւոյն շար
ժե ալ… յա ռա ջե աց բա ջաղ մունս ան հե դեդս: 
Քան զի հրա մայեր մին չեւ մօ րուս ե կե ալ զգ լուխ 
խու զե ալ, թե այսր ա ղա գաւ կո չի կտ րիճ, եւ զկ
նի մո րո ւացն զհերսն ա պա թո ղուլ, եր կայ նիլ եւ 
մա նիւ ցս րունս, զի այսր ա ղա գաւ կո չեն մա
նուկ…»19: 

Ինչ պես տես նում ե նք, դրանք ե րի տա
սար դա կան–հա սա կային ո րո շա կի դա սե րի 
կեն ցա ղա վար ման եր բեմ նի սո վո րա կար գի 
դրս ևո րում ներ են, որ 10–րդ դա րում օ րի նա կա
նաց ման ի րա վունք է ին պա հան ջում Խոս րով 
Ա նձ ևա ցու մի ջո ցով և հան դի պում ու ժեղ դի
մադ րու թյան: Ա մե նաու շագ րավն այս տեղ եր
կու դա սի առ կա յու թյունն է՝ կտ րիճ նե րի, ո րոնք 
ա վե լի փոքր են ե ղել (մինչև մո րուք բուս նե լը), 
և մա նուկ նե րի (ո րոնց մո րուք ներն սկ սել են եր
ևալ): Ը ստ այդմ էլ նրանց մի մյան ցից տար բե
րե լու նպա տա կով կտ րիճ նե րի մա զե րը սափ րել 
են, ի սկ մա նուկ նե րի նը թո ղել են և հյու սել: 

17 Մ. Աբեղյան, Գուսանական ժողովրդական տա ղեր, 
Երևան, 1940, էջ 341:
18  Նույն տեղում, էջ 179:
19 Ա. Մնացականյան, «Թուխ մանուկ» հուշար ձան ների 
մասին, էջ 194:

Այս պի սով՝ պարզ է դառ նում, թե ին չու այդ 
կտ րիճ–մա նուկ նե րը կոչ վել են թուխ մա նուկ
ներ: Այս տեղ թուխ բա ռով ը նդ գծ վել է նրանց 
վար սե րի սևու թյու նը, և Թուխ մա նուկ նշա նա
կել է սևա վարս կամ սևա մազ մա նուկ: 

Այս տե ղից մի ան գա մայն ա կն հայտ է, որ սի
րո այն բազ մա թիվ հայ րեն նե րը, ո րոն ցում հան
դի պում ե նք «թուխ», «թուխ ա չք», «թուխ վարս» 
ձևե րին, բո լո րը վե րա բե րում են Թուխ մա նուկ 
կտ րիճ նե րին:

 Հին աղ բյուր նե րում հան դի պած զա նա զան 
մա նուկ նե րի սո ցի ա լա կան դե րը հաս կա նա
լի է դառ նում Թուխ մա նուկ նե րի օգ նու թյամբ: 
Հի շենք Մ. Խո րե նա ցու վկա յած այն փշ րան քը, 
ո րի մեջ դր վատ վում է Վարդ գես Մա նու կը: Այս 
Մա նու կը ևս հե րոս է՝ վար դա գույն գե սե րով, 
ո րն իջ նում է Քա սաղ գետն ի վար, կռում–կո
փում Եր վանդ ար քայի դու ռը, ա մուս նա նում 
նրա քրոջ հետ:

 Հայտ նի են նաև այլ Մա նուկ ներ, օ րի նակ, 
հե քի աթ նե րում հան դի պող Օձ Մա նու կը, Ֆար
ման Մա նու կը, ո րոնց սխ րանք նե րը նույն պես 
ա վարտ վում են ա մուս նու թյամբ:

 Թուխ մա նուկ նե րը ե ղել են հա մա ժո ղովր
դա կան ո ւխ տա տե ղի ներ՝ կապ ված ե րի տա
սար դու թյան, ի նչ պես նաև մկր տու թյան ու 
ա մուս նու թյան ա րա րո ղու թյուն նե րի հետ20: 

Վե րը նշել ե նք ար դեն, թե քրիս տո նե ու թյու
նը ի նչ պի սի պայ քար է մղել հե թա նոս պաշ
տա մուն քի դեմ՝ չխ նայե լով նաև Թուխ Մա
նուկ նե րին: Ժո ղո վուր դը, սա կայն, իր հնա մե նի 
ա վանդ նե րի, կեն ցա ղային սո վո րու թյուն նե րի 
ու ժով չի դա վա ճա նել նրանց: Թուխ Մա նուկ նե
րը են թարկ վել են քրիս տո նե ու թյա նը, սա կայն 
պահ պա նել են ի րենց ժո ղովր դա կան ո գին, հե
թա նո սա կան է ու թյու նը:

 Թուխ Մա նուկ նե րը կապ ված են ե ղել նաև 
ե րկ վո րյակ նե րի պաշ տա մուն քի և ջրա պաշ տու
թյան հետ: Ջրի հե րոս ներն էլ ո ւղ ղա կի կոչ վում 
են թուխ, թուխ կտ րիճ կամ թուխ մա նուկ: 

Ես ու նե ի եր կու թուխ ու թամ կտ րիճ, 
Ան չափ քար ու խիճ ե րին, 
Ին չուր հա նին աղ բյու րին ջուր խմէր,
Ա մէն կտ րիճ ու մա նուկ բե րեր21:
 Թուխ մա նուկ նե րը սոսկ աղ բյուր ներ պարգ

20  Նույն տեղում, էջ 197:
21  Նույն տեղում, էջ 201:
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ևող ներ չեն. նրանց ստեղ ծած աղ բյուր նե րից ով 
որ ջուր խմեր, «Ա մէն կտրիճ ու մա նուկ բե րեր»: 
Հենց այս պի սի աղ բյու րից ջուր խմեց Ծո վի նա
րը՝ ծնե լով կտ րիճ մա նուկ ներ՝ Սա նա սա րին ու 
Բաղ դա սա րին: 

Ինչ պես տես նում ե նք, այս սի րո եր գե րում, 
որ կոչ վում են հայ րեն, քնա րա կան հե րո սը 
դի ցա բա նա կան Մա նուկ–կտ րի ճը, որ քաջ է, 
ազ նիվ, բա րի, մի ա ժա մա նակ իր մեջ ան ձնա
զո հու թյուն է մարմ նա վո րում, ո րի ար մատ նե րը 
հաս նում են նա խաք րիս տո նե ու թյան շր ջա նը, 
ա ռնչ վում Թուխ Մա նուկ կոչ ված ա ստ վա ծու
թյան հետ, ո րն իր հեր թին կապ ված է նա խաք
րիս տո նե ա կան հե րոս–նախ նի նե րի և ջրի պաշ
տա մուն քի հետ: 

Ու րեմն Մա նուկ–կտ րիճ ի դե ա լա կան հե րո
սը՝ սխ րա գոր ծու թյան ըն դու նակ ե րի տա սար դի 
մարմ նա վո րու մը, հայտն վում է սի րո եր գե րում՝ 
իր հե րոս նախ նի նե րի քա ջա րի ո գին ժա ռան
գած, ար տա հայ տե լով իր մերժ ված ու վայե լած 
սի րո տա ռա պանքն ու բերկ րան քը:

 Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյան բու հա
կան դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր է 

գի տա կա նո րեն մեկ նա բա նել այս ի րո ղու թյուն
նե րը՝ մի ա ժա մա նակ նշե լով դաս տի ա րակ չա
կան ու կր թա կան այն մեծ դե րը, որ ա վանդ վել 
է հայ հին բա նաս տեղ ծու թյան այս տե սա կի՝ 
հայ րե նի մի ջո ցով:

 Բու հում սո վո րող ու սա նող նե րը հա մե մա
տա կան և զու գադ րա կան մե թոդ նե րի օգ նու
թյամբ պի տի խո րա մուխ լի նեն միջ նա դա րյան 
քնա րեր գու թյան մեջ՝ փոր ձե լով բա ցա հայ տել 
հայ րեն նե րի քնա րա կան հե րո սին:

 Բու հում սո վո րող հայ ե րի տա սար դը պետք 
է ի մա նա, որ մեր պատ մու թյան ըն թաց քում 
հայ րեն նե րի՝ կտ րիճ–մա նուկ քնա րա կան հե
րո սի օ րի նա կով հայ րե նա սի րու թյուն, ան ձնա
զո հու թյուն, սի րո ու նվի րու մի գա ղա փար նե րով 
տո գոր ված սե րունդ ներ են դաս տի ա րակ վել: 
Այս օր վա հայ ե րի տա սար դը պի տի զգա հա
րա զա տու թյու նը հնի ու նո րի մեջ, ո րով հետև 
վե րո հի շյալ նվի րա կան գա ղա փար նե րը դա րեր 
շա րու նակ ու ղե կից ներ են ե ղել մեր ժո ղովր դին 
ու պի տի շա րու նա կեն ո գի ու կյանք տալ հայ 
նոր սե րունդ նե րին:

Գրականություն

1. Մնացականյան Ա., «Թուխ մանուկ» հուշարձանների մասին, «Պատմաբանասիրական 
հանդես», 1976, N 2:

2. Ալիշան ղ., Հին հավատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1895:
3. Մնացականյան Ա., Հայկական միջնադարյան հանելուկներ, Երևան, 1979:
4. Աբեղյան Մ., Գուսանական ժողովրդական տաղեր, Երևան, 1940:

Обучение средневековых айренов в вузе
В. Егиазарян

Лирический герой средневековых айренов представляющий собой перевоплощение юноша, 
способного к совершению подвига, проявляется в песнях о любви, наследуя героический дух 
своих предков, выражая страдание и восторг своей отвергнутой и наслаждаемой любви. 

The teaching of the medieval hayrens at the university

V. Eghiazaryan

The lyrical hero of the medieval hayrens –the figure who is capable of feat–turns up in love poems 
inherited his ancestors’  brave spirit, expressing his rejected and enjoyed love’s suffering and delight. 
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ՎԱՐԴԻԹԵՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ըՆԹԵՐՑԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ըՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆը ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ԱԶԳԻ ԱՌԱՋըՆԹԱՑԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Այ սօր ողջ աշ խարհն է մտա հոգ ված «կար
դա լու ճգնա ժա մով», գու ցե և առ կա բար դու թյո
ւննե րով, դրանց հաղ թա հար ման և կանխ ման 
դժվա րու թյո ւննե րով ու մար տահ րա վեր նե րով: 
Մի ա ժա մա նակ զար գա ցած կամ զար գաց ման 
ու ղին ընտ րած երկր նե րի քա ղա քա կան և մշա
կու թա յին վեր նա խա վե րն ամեն ինչ անում են 
«կար դա լու ճգնա ժա մի» դեմ պայ քա րե լու հա
մար՝ գի տակ ցե լով, որ ըն թեր ցա սի րու թյո ւնը 
բա ցա ռիկ դեր ու նի երկ րի տնտե սա կան, քա
ղա քա կան զար գաց ման գոր ծում:

Այս պես, Ֆրան սի ա յում ըն թեր ցա սեր հա
սա րա կու թյան ձև ա վոր ման հիմ նախնդ րի 
ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վում է պե տա կան 
մա կար դա կով ծրագ րա վոր ված ազ գա յին քա
ղա քա կա նու թյո ւն: Երկ րի մշա կույ թի նա խա րա
րու թյան քա ղա քա կան գե րա կա ուղ ղու թյո ւնն է 
հա մար վում ըն թեր ցա սեր ժո ղովր դի դաս տի
ա րա կու թյո ւնը: Դե ռևս 1980–1990 թթ. նշված 
նա խա րա րու թյան կա ռուց ված քում գոր ծում էր 
«Գրքի և կար դա լու գծով զբաղ վող վար չու թյո
ւն»: Վար չու թյո ւն` «Գրքի ստեղ ծու մից մին չև ըն
թեր ցող» ծրագ րի հա մա ձայն` առա ջին հեր թին 
ընդ լայն վեց հա սա րա կա կան գրա դա րան նե րի 
ցան ցը, հիմ նադր վե ցին ման կա կան գրա դա
րան ներ, դպր ոցա կան ծրագ րե րում շեշ տադր
վե ցին կար դա լու կա րո ղու թյա նը նպաս տող 
խնդիր նե րը: Ֆրան սի ա յի բո լոր տա րա ծաշր
ջան նե րում ձև ա վոր վե ցին մշա կույ թի մար
զա յին վար չու թյո ւններ, որոնք զբաղ վում էին 
հա սա րա կու թյան, «այդ թվում` ման կա կան» 
ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյո ւնա վե
տու թյան բարձ րաց մամբ: Այս նպա տա կով այդ 
վար չու թյո ւննե րում ընդգր կված էին հա տուկ մե
թո դիստ ներ, խորհր դա տու ներ, գրքի գնմամբ և 
տա րած մամբ զբաղ վող մաս նա գետ ներ: 1989 
թ. Ֆրան սի ա յում գոր ծում էր «Ըն թեր ցա նու
թյան տուն» պե տա կան հաս տա տու թյո ւնը, որը 

բա ցի նրա նից, որ հա սա րա կու թյա նը ապա հո
վում էր պա հան ջարկ ներ կա յաց նող գրա կա
նու թյամբ, նաև կազ մա կեր պում էր զա նա զան 
մի ջո ցա ռում ներ, հան դի պու մներ, քննար կում
ներ, որոնց հիմ քում ըն կած էին հա սա րա կու
թյան մեջ գրքի և ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյան սեր մա նու մը ու ըն թեր ցա սեր 
հա սա րա կու թյան դաս տի ա րա կու մը:

ԱՄՆ–ում ըն թեր ցա նու թյան ոլոր տում լուրջ 
աշ խա տանք ներ են կա տար վում դե ռևս 1975 
թվա կա նից: 1977 թ. ստեղծ ված «Գրքի կենտր
ոնը» դար ձավ ըն թեր ցա սի րու թյան ազ գա յին 
ծրագ րի՝ ազ գա յին և մի ջազ գա յին մա կար դա
կով իրա կա նաց նող օջախ: «Գրքի կենտր ոնը» 
յու րա քան չյուր տա րի հա սա րա կու թյա նը տրա
մադ րում է հա մազ գա յին թե մա ներ, որոնք 
օգ տա գործ վում են գրքի ըն թեր ցա նու թյան, 
գրա դա րան նե րի քա րոզ չու թյան նպա տա կով: 
Օրի նակ` կենտր ոնն առա ջար կում է այս պի
սի թե մա ներ՝ «Պա տա նի ըն թեր ցո ղի տա
րի» (1989 թ.), «Այս մա սին շա՛տ կարդա ցեք» 
(1990 թ.), «Ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ սեր 
ամ բողջ կյան քում» (1991 թ.), «Ըն թեր ցա նու թյո ւնը 
նոր աշ խարհ ներ է բա ցում» (1992 թ.), «Ձև ա
վո րի՛ր քո ապա գան. կար դա՛» (1095–1996 թթ.), 
«Կա ռու ցե լով ըն թեր ցո ղնե րի ազգ» (1997–
2000 թթ.): «Գրքի կենտր ոնի» զար գաց րած վեր
ջին նա խագ ծի նպա տա կը (2001–2003 թթ.) Ամե
րի կա յի քա ղա քա ցի նե րին ավե լի ման րա մասն 
իրենց երկ րի պատ մու թյա նը տե ղե կաց նելն է: 
Այդ թե ման ձև ա կերպ ված է այս պես՝ «Պատ մե
լով Ամե րի կա յի պատ մու թյո ւնը» կամ «Պատ մու
թյո ւններ, որոնք մարդ կանց կա պում են գրքե
րի աշ խար հին կամ ըն թեր ցա նու թյա նը»: Գրքի 
և ըն թեր ցա նու թյան քա րոզ չու թյան կազ մա կեր
պի չնե րը զանգ վա ծա յին ըն թեր ցո ղնե րին կոչ 
էին անում կար դալու և հիմ նա վո րում էին ըն թեր
ցո ղա կան լսա րան նե րի առ կա յու թյո ւնը: «Բո լոր 
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նրանց հա մար, ով քեր հա վա տում են, որ Ամե
րի կա յում դե մոկ րա տի ա յի զար գաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է Ամե րի կան հրա տապ կեր պով 
դարձ նել «Ըն թեր ցո ղնե րի ազգ»»: Հատ կա պես 
այս խնդրի լու ծու մը կապ վում է մա նու կնե րին 
ու պա տա նի նե րին ըն թեր ցե լու մղող ծրագ րին: 
Ամե րի կա յի կոնգ րե սի նա խա ձեռ նու թյամբ, օր
ինակ, հա ճա խա կի է կազ մա կերպ վում «Պա
տա նի ըն թեր ցո ղի տա րի» մի ջո ցա ռու մը` այդ 
գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վե լով ըն տա նի քնե
րին, դպր ոց նե րին, ման կա կան գրա դա րան նե
րին, գոր ծա րար նե րին, հե ռուս տա տե սությա նը, 
հրա տա րա կու թյո ւննե րին, քա ղա քա ցի նե րին և 
այլն: Այս աշ խա տանք նե րի մեջ կազ մա կեր պի
չնե րը հատ կա պես ներգ րա վում էին կրտսեր 
դպր ոցա կան նե րին` քաջ գի տակ ցե լով, որ հենց 
այդ տա րի քում են առա ջա նում կեն դա նի և ան
կեն դան բնու թյա նը ճա նա չե լու, մարդ–բնու
թյո ւն, մարդ–մարդ հա րա բե րու թյո ւննե րի մեջ 
թա փան ցե լու և ընդ հան րա պես աշ խար հը ճա
նա չե լու հե տաքրք րու թյո ւննե րը: Բաց թող նել 
այդ տա րի քը նշա նա կում է այլ ուղ ղու թյամբ շե
ղել նրանց հե տաքրք րու թյո ւննե րի շրջա նա կը: 
Կա րև ո րե լով կրտսեր դպր ոցա կան նե րի մեջ 
ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ սի րո և ըն թեր
ցո ղա կան կա րո ղու թյան զար գաց ման գոր ծում 
երե խա յի մեր ձա կա մի ջա վայ րի դե րը՝ պե տա
կան ծրագ րե րում տեղ էր տրվում ծնո ղնե րին, 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին, ընդ հան րա պես հա
սուն հա սա րա կու թյա նը: Հենց այս մո տեց ման 
գի տակց ման ար դյո ւն քն է, որ Ամե րի կա յում 
1990 թ. սկսած հա տուկ ծրա գիր է իրա կա նաց
վում կրթու թյան ցածր մա կար դակ ու նե ցող 
պա տա նի նե րի և ավագ նե րի շրջա նում: Այս 
ձեռ նար կում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց
ման հա մար ստեղծ վել է և ըն դար ձակ ծրագ րով 
աշ խա տում է «Ըն տա նե կան գրա գի տու թյան 
ֆոնդ» կազ մա կեր պու թյո ւնը:

Նի դեր լանդ նե րի կա ռա վա րու թյան կազմ 
մտնող բա րե կե ցի կու թյան, առող ջա պա հու թյան 
և մշա կույ թի նա խա րա րու թյո ւնը ըն թեր ցա սի
րու թյո ւնն ու կար դա լու «մո լուց քը» հա մա րում 
է պե տու թյան անվ տան գու թյան հիմ նա կան 
գոր ծոն. առանց կար դա լու մար դը, հա սա րա
կու թյո ւնը, ժո ղո վուր դը չեն կա րող իրա զեկ ված 

լի նել, իմա նալ իր ժո ղովր դի, երկ րի, պե տու
թյան առաջ նու թյո ւններն ու պաշտ պա նու թյան 
ար ժա նի ար ժեք նե րը… Նշված նա խա րա րու
թյան ծրագ րե րի հա մա ձայն` բազ մա թիվ մրցո
ւյ թներ և մրցա նա կա բաշ խու թյո ւններ են կազ
մա կերպ վում, որոնք աչ քի են ըն կնում իրենց 
հա սա րա կա կան հնչե ղու թյամբ և զանգ վա ծա
յին ընդգրկ վա ծու թյամբ: Ըն թեր ցո ղա կան լայն 
լսա րա նը ապա հո վե լու և ման կա կան գրա կա
նու թյան նո րու թյո ւննե րի վրա որ քան հնա րա
վոր է շատ երե խա նե րի ու շադ րու թյո ւնը գրա
վե լու հա մար յու րա քան չյուր տա րի ստեղծ վում է 
ման կա կան ժյու րի` ոչ ավել – ոչ պա կաս 25000 
երե խա նե րի ընդգր կու մով (տար բեր տա րա
ծաշր ջան նե րի երե խա ներ): Նի դերլանդ նե րում 
գոր ծում է հա տուկ` գրքի և ըն թեր ցա նու թյան 
«Նի դերլան դա կան կենտր ոն», որը ղե կա վա
րում է երկ րում ամ բողջ տա րին գոր ծող գրքի 
տո նե րը, մրցա նա կա բաշ խու թյո ւննե րը, մշա
կում է և տա րա ծում գրա դա րան նե րից օգտ
վե լու, գրքեր հրա տա րա կե լու, տա րա ծե լու, 
ըն թեր ցո ղա կան պա հանջ մուն քներ քա րո զե լու 
բազ մա թիվ մե թոդ ներ:

Գեր մա նի ա յում գոր ծում է «Ըն թեր ցա նու թյո
ւնն ըն տա նե կան գործ է» պե տա կան կար գա
վի ճակ ու նե ցող նա խա գի ծը:

Դպր ոցա կան նե րի կար դա լու ձգտման և 
հմտու թյան ձև ա վոր վա ծու թյան ան բա վա րար 
մա կար դա կով լրջո րեն մտա հոգ ված են նաև 
Մեծ Բրի տա նի ա յի կրթու թյան ոլոր տի պա
տաս խա նա տու նե րը: Մեծ Բրի տա նի ա յում սո
վո րող նե րի ըն թեր ցո ղա կան ու նա կու թյան ձև
ա վոր ման մա կար դա կի ու սում նա սի րու թյան 
ժա մա նակ բա ցա հայտ վել է, որ հա մե մա տած 
այլ եվ րո պա կան երկր նե րի` իրենց տա րե կից
նե րի հետ՝ կար դա լու նկատ մամբ հե տաքրք
րու թյո ւնը և կար դա լու հմտու թյան մա կար դա կը 
բա վա կա նին ցածր են: Այս ու սում նա սի րու
թյան ար դյո ւն քնե րի բա ցա հայ տում ից հե տո 
Մեծ Բրի տա նի ա յի կրթու թյան և մշա կույ թի 
նա խա րա րու թյո ւնը մշա կեց և իրա կա նաց րեց 
դպրոցական նե րի կար դա լու կա րո ղու թյան և 
ըն թեր ցո ղա կան ու նա կու թյան զար գաց ման 
ազ գա յին ռազ մա վա րու թյո ւն, որը մի քա նի 
տար վա ըն թաց քում հա սավ իր նպա տա
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կին. երկ րում աս տի ճա նա բար սկսեց բարձ րա
նալ դպր ոցա կաննե րի ըն թեր ցո ղա կան գրա գի
տու թյան մա կար դա կը:

Ըն թեր ցող հա սա րա կու թյան ձև ա վոր ման, 
մա նա վանդ սո վո րող նե րի շրջա նում ըն թեր ցա
սի րու թյան զար գաց ման ազ գա յին ռազ մա վա
րա կան ծրա գիր է մշակ վել, և քայլ առ քայլ իրա
կա նաց նում է նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
կա ռա վա րու թյո ւնը: Ծրագ րի իրա կա նաց ման 
գոր ծըն թացն ան մի ջա կա նո րեն իրա կա նաց
նում է երկ րի նա խա գա հը: Դե ռևս ԽՍՀՄ–
ում բո լոր հան րա պե տու թյո ւննե րում կար դա լը 
հա մար վում էր գե րա կա գոր ծու նե ու թյո ւն, և 
բազ մա թիվ պե տա կան–հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյո ւննե րի մի ջո ցով իրա կա նաց վում 
էին սերն դին գրքի հետ կա պե լու տա րաբ նո
ւյթ աշ խա տանք ներ: Ռու սաս տա նը հայտ նի էր 
աշ խար հին որ պես ամե նա ըն թեր ցող եր կիր և 
«ամե նահս կա յա ծա վալ հրա տա րա կու թյո ւններ 
ու նե ցող գրա կան աշ խարհ»:

Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մից հե
տո, ին չպես մնա ցած հան րա պե տու թյո ւննե րը, 
Ռու սաս տա նը ևս ու նի տնտե սա կան, քա ղա
քա կան, հա սա րա կա կան բիզ նես ծրագ րեր և 
գի տակ ցում է, որ դրանք կյան քի կո չե լու հա
մար ողջ հա սա րա կու թյանն անհ րա ժեշտ են 
գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյո ւններ, հե տաքրք րու
թյո ւններ և ստեղ ծա գոր ծա կան միտք ու նե ցող 
մաս նա գետ ներ՝ հա րա փո փոխ առա ջըն թա ցին 
դի մա կա յե լու և երկ րի զար գաց մա նը նպաս
տե լու հա մար: Երկ րի կրթու թյան պա տաս խա
նա տու նե րին և ընդ հան րա պես ողջ հա սա րա
կու թյա նը մտա հո գում է եր բեմ նի ըն թեր ցա սեր 
հա սա րա կու թյան ըն թեր ցո ղա կան մշա կույ թի 
ճգնա ժա մա յին իրա վի ճա կի մեջ հայտն վե լը: 
Ըստ վի ճա կագ րու թյան` պար բե րա բար ըն թեր
ցող հա սա րա կու թյան բա ժի նը 1991 թ. իջել է 
մին չև 48 %, իսկ 2005 թ. մին չև 25 %: Եթե 1991 
թ. երկ րի բնակ չու թյան 79 %–ը տա րե կան գո նե 
մեկ գիրք էր կար դում, ապա 2005 թ. այդ թի
վը կազ մեց 63 %: Եթե 1991 թ. ռու սաս տանց
ինե րի 61 %–ն էր ամեն օր թեր թեր կար դում, 
ապա 2005 թ. միայն 24 %–ը: 1970–ական թվա
կաններին երե խա նե րի հա մար պար բե րա բար 
գիրք էին կար դում ռու սաս տա նյան ըն տա նի

քնե րի 80%–ը, այ սօր մի այն 7 %–ը (հա մա ցանց
ից): Նկա տի ու նե նա լով նշված թվե րը` Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյո ւնում այ սօր քննարկ ման նյութ 
է դար ձել կար դա լու հիմ նախն դի րը: Մշակ վել 
են տա րաբ նո ւյթ ծրագ րեր, վե րա կա ռուց վել և 
լրամ շակ վել են կար դա լու կա րո ղու թյան մե թո
դի կա յի գի տա կան հիմ քերն ու սկզբուն քնե րը, 
ընդ լայն վել են ման կա կան գրա դա րան նե րի 
ցան ցը ու նրանց վրա դրված պար տա վո րու
թյո ւննե րի սահ ման նե րը, յու րա քան չյուր տա րի 
կազ մա կեր պում են գրքե րի տո նա վա ճառ ներ, 
ին քնա տիպ մրցա նա կա բաշ խու թյո ւններ, ման
կա կան տո նա հան դես ներ, գրա կան–գե ղար
վես տա կան զե կույ ցներ, ցե րե կույ թներ, հրա
տա րակ վում են ման կա պա տա նե կան գրքեր, 
աշ խար հի ժող ովուրդ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյո
ւններ և այլն:

Մաս նա վո րա պես հիմ նա րար փո փո  խու թյո
ւններ են կա տար վել կրտսեր դպրոցա կան նե րի 
կար դա լու կա րո ղու թյան ձև ա վոր ման մե թո դի
կա յի սկզբուն քնե րում (Ս. Օմոր կո վա, Գո րեց կի, 
Ռոժ դես վենս կի և այլք) և դրանց հի ման վրա 
գրված ռու սաց լեզ վի ըն թեր ցա նու թյան  դա
սագր քե րում:

Սկզբուն քա յին մո տե ցու մնե րում էա կա նը 
սո վո րող նե րի հա մար կար դա լը՝ ըն թեր ցա նու
թյո ւնը, պա հանջ մո ւնք դարձ նե լու պայ մանն է: 
Թեև մեզ չի հա ջող վել հա սա րա կու թյան ըն
թեր ցո ղա կան ձգտում նե րի մա սին ձեռք բե րել 
Հա յաս տա նի մասշ տա բով կա տար ված որևէ 
ու սու մ նա սի րու թյան տվյալ ներ, սա կայն թե՛ ու
սու ցի չնե րը, թե՛ ծնո ղներն ու ողջ հայ հա սա րա
կու թյո ւնը մշտա պես մտա հոգ ված են ին չպես 
մա տաղ սերն դի, այն պես էլ ողջ հա սա րա կու
թյան մեջ ըն թեր ցո ղա կան պա հանջ մո ւն քնե րի 
և կա րո ղու թյան ան բա վա րա րու թյամբ:

«Այ սօր սերն դի կրթու թեան մեջ նա խան
ձախն դիր յու րա քան չյուր ոք մտա հոգ ված է 
և կա հա զան գէ դպր ոցա կան նե րու՝ կար դա լու 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թե ան նո ւազ մամբ: 
Սե րուն դը կորս ցո ւցած է հե տաքրք րու թիւ նը, 
որով հե տեւ հա մա կար գի ջը կը  գայ թակ ղէ, սա
կայն կան նա եւ գայ թակ ղիչ այլ հան գա մանք
ներ: Ցա ւոք, ամէն ինչ կը բա ցատ րո ւի մա տաղ 
սե րուն դի ար դի ա կան գայ թակ ղու թիւն նե րով» 
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(Գյու լա մի րյան Ջ., «Ին չո՞ւ երե խա նե րը չեն սի
րեր կար դալ», Բեյ րութ, «Զար թօ նք», Նո յեմ բեր 
24, 2011, էջ 5):

Խորհր դա յին Հա յաս տա նում գոր ծում էր 
գրա դա րան նե րի ըն դար ձակ ցանց, և իրա կա
նաց վում էին գրքի, ըն թեր ցա նու թյան քա րոզ
չու թյո ւն, ԽՍՀՄ–ում ըն դուն ված բազ մա թիվ 
մի ջո ցա ռում ներ: Կար դա լը, «գիրք ու նե նա լը» 
մո դա յիկ և ըն դուն ված զբաղ մունք էր, կա րե լի 
է ասել` նաև «հո գի»: Գրքի և կար դա լու հետ 
կապ ված մո դա յիկ ավան դույ թնե րը մի ան գա
մից վե րա ցան` պայ մա նա վոր ված նաև երկ րի 
տնտե սա կան դժվա րու թյո ւննե րի և բազ մա
թիվ այլ ար ժեք նե րի հետ մի ա սին՝ կար դալն ու 
գիրքն իբ րև ար ժե հա մա կար գի բա ղադ րիչ ըն
դու նե լը:

Ու րա խու թյամբ պի տի նշել, որ Հա յաս տա
նի ան կա խու թյան եր կու տաս նա մյա կի ըն թաց
քում աս տի ճան աբար դար ձյալ գի տակց վեց 
գրքի և կար դա լու, ըն թեր ցող հա սա րա կու թյո ւն 
ձև ա վո րե լու անհ րա ժեշ տու թյո ւնը: Մաս նա վոր 
հրա տա րա  կու թյուննե րի մրցակ ցու թյո ւնը հան
գեց րեց նրան, որ հրա տա րա կիչ ներն սկսե ցին 
տպագ րել պա հան ջարկ ներ կա յաց նող հայ, 
օտա րա լե զու և թարգ մա նա կան գրա կա նու
թյո ւն, որի հաս ցե ա տե րե րը աս տի ճանա բար 
հե տաքրքր վում են դրան ցով, կար դում, քննար
կում և այլն:

Կա րև ո րե լով մեր հե տա զո տու թյան շրջա
նա կում կրտսեր դպր ոցա կան նե րի ըն թեր ցո
ղա կան կա րո ղու թյան ձև ա վո րու մը և ըն թեր ցա
սի րու թյա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը՝ նշենք, որ 
վեր ջին տաս նա մյա կում այս ուղ ղու թյամբ զգա
լի շարժ ըն թաց է նկատ վում ոչ մի այն հրա տա
րակ ված ման կա պա տա նե կան գրա կա նու թյան, 
այ լև ման կա կան ամ սագ րե րի տպագ րու թյան, 
այ լա զան մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման 
իմաս տով:

Տպագր վել և իբ րև տար րա կան դպրո
ցում մայ րե նիի ու սում նա սիր ման գոր ծըն թա ցի 
պար տա դիր բա ղադ րի չի մաս գոր ծա ռու թյան 
մեջ են առա ջին ից չոր րորդ դա սա րան նե րի 
հա մար ստեղծ ված ին քնու րո ւյն ըն թեր ցա նու
թյան նյու թե րը (գրել բո լոր գրքերն առանձ ին–

առանձ ին), մա նու կնե րի դա տին են հանձ նվել 
ին չպես դա սա կան, այն պես էլ ժա մա նա կա
կից գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյո ւններ, որոնք 
հան րա պե տա կան և մար զա յին մի ջո ցա ռում նե
րի, ման կա կան գրա դա րան նե րի, ու սու ցի չնե
րի շնոր հիվ դար ձել են երե խա նե րի «սե ղա նի 
գիր քը»: Յու րա քան չյուր տա րի ՀՀ կրթու թյան 
և գի տու թյան, ին չ պես նաև մշա կույ թի նա խա
րա րու թյո ւննե րի նա խա ձեռ նու թյամբ և հրա
տա րա կչու թյո ւննե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու
թյամբ իրա կա նաց վող «Գրքի շա բաթ»–նե րը 
ակ տի վաց նում են սո վո րող նե րի ըն թեր ցո ղա
կան գոր ծու նե ու թյո ւնը, ըն դար ձա կում գրքի 
և ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ սերն դի հե
տաքրք րու թյո ւննե րի սահ ման նե րը: Պա տա
հա կան չէ, որ ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕ–ի որոշ մամբ 2012 
թ. Հա յաս տա նը ճա նաչ վեց «Հա մաշ խար հա յին 
գրքի մայ րա քա ղաք»:

Հատ կան շա կան ենք հա մա րում, մաս
նա վո րա պես տար րա կան կրթու թյան ոլոր
տում կար դա լու հմտու թյան ձև ա վոր ման, 
ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան զար գաց ման 
ուղ ղու թյամբ տե սու թյան մեջ և պրակ տի
կա յում դրսև որ վող նո րո վի մո տե ցու մնե րը, 
մշակ ված և աս տի ճա նա բար պրակ տի կա յում 
ներդր վող այլ ընտ րան քա յին մե թո դի կա ներն 
ու գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ սկզբուն քա յին 
դիր քո րո շու մ նե րը, որոնք մե ծա պես կնպաս
տեն հա սա րա կու թյան ըն թեր ցո ղա կան կա
րո ղու թյան ձև ա վոր մանն ու զար գաց մա նը: 
Սա կայն սա չի նշա նա կում, թե նշված հիմ
նախն դի րը լուծ ված է, և այդ ուղ ղու թյամբ 
գի տու թյո ւնն իրեն սպա ռել է: Ընդ հա նուր առ
մամբ խնդի րը հա մար վում է դե ռևս չլուծ ված, 
քա նի դեռ կազ մա կերպ վող գոր ծըն թաց նե րը 
դե ռևս կա տա րյալ չեն, քա նի դեռ ըստ ամե
նայ նի ձև ա վոր ված չէ այն գի տակ ցու մը, որ 
ըն թեր ցե լու, կրթվե լու, մշա կու թա յին դաս տի
ա րա կու թյո ւն իրա կա նաց նե լու ոլորտ նե րը, և 
կրթու թյո ւնը որ պես բարձ րար ժե քու թյո ւն ըն
դու նե լու դիր քո րո շու մով է պայ մա նա վոր ված 
ազ գի ապա գան, նրա ապա հո վու թյո ւնը, քա
նի դեռ նշված խնդիր նե րը հա մազ գա յին ար
ժեք չեն դար ձել:
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во всем мире считая его важным фактором национальной безопасности и развитии нации. 
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Աղ ՎԱՆ ՄԽԻ ԹԱ ՐՅԱՆ

ԾԵփԱԿԵՐՏՈՒՄը ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
 Ծե փա կեր տու մը կի րա ռա կան ար վես տի ձևե

րից մեկն է, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է քան
դա կի ստեղ ծում փա փուկ նյու թե րից: Ար վես տի 
այս ձևը մատ չե լի է ի նչ պես դպ րո ցի և ման կա
պար տե զի պա րապ մունք նե րի, այն պես էլ ար
տա դա սա րա նա կան աշ խա տան քի հա մար: Ծե
փա կերտ ման պա րապ մունք նե րը նպաս տում 
են ե րե խա նե րի մտա վոր ըն դու նա կու թյուն նե րի 
ձևա վոր մա նը, ը նդ լայ նում նրանց գե ղար վես տա
կան մտա հո րի զո նը, նպաստում ստեղ ծա գոր ծա
կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը:

 Կա վից և պլաս տի լի նից ծե փա կերտ ման 
յու րա հա տուկ մե թո դը յու րաց ման ա ռու մով 
պարզ է և ան հա մե մա տե լի ցան կա ցած տա
րի քի մար դու ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման վրա ներ գոր ծու թյան 
տե սան կյու նից: Հնա գույն զգա ցո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք ժա մա նա կա կից քա ղա քա կիրթ կյան քի 
պայ ման նե րում գործ նա կա նում գրե թե իս պառ 
ո չն չա նում են, ծե փա կերտ ման օգ նու թյամբ 
սկ սում են վե րա կանգն վել և հան գեց նում ոչ 
մի այն ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան, գե ղա գի
տա կան զգա ցո ղու թյան, գույ նի և ձևի ներ դաշ
նա կու թյան զգա ցո ղու թյան զար գաց մա նը, այլև 
վե րա կան գնում օր գա նիզ մի ներ քին և հոգ ևոր 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ի նչ պես նաև ո րո շա
կի հո գե թե րա պև տիկ ներ գոր ծու թյուն ու նե
նում մար դու վրա: Ծե փա կերտ ման պա րապ
մունք ներ ի ժա մա նակ շատ կար ևոր է ստեղ ծել 
վս տա հու թյան և բա րե կա մու թյան մթ նո լորտ: 
Այս մե թո դա բա նու թյու նը սո վո րեց նում է հա
մադ րու թյուն, ին չը շատ կար ևոր է ը նդ հա նուր 
վեր լու ծութ յան և տար րե րի մաս նա կի ու սում
նա սիր ման ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում:  Ծե
փա կերտ ման պա րապ մունք ներն էլ ա վե լի ար
դյու նա վետ կլի նեն, ե թե կազ մա կերպ վեն խա ղի 
ձևով` ստեղ ծե լով աշ խա տան քային ան մի ջա
կան մի ջա վայր, ին չը կն պաս տի եր կա րատև 
աշ խա տան քին: 

Ե րե խա նե րը ծե փա կերտ մամբ սկ սում են 
զբաղ վել շատ վաղ տա րի քից` յու րաց նե լով 
պլաս տի լի նով և կա վով աշ խա տան քի պար
զա գույն հնարք նե րը` շեր տա վո րում, ճկում, 
ճմ ռում և այլն: 

Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ա ռանձ նա կի 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում շի նա րա րա կան, 
տեխ նի կա կան և այլ ո լորտ նե րի ար տադ րու
թյան գե ղա գի տական կող մին: Այդ պատ ճա
ռով էլ ե րե խա նե րի մեջ պետք է դաս տի ա րա կել 
գե ղար վես տա կան ճա շակ և ռիթ մի զգա ցո ղու
թյուն: Այդ կար ևոր խնդ րի լուծ մա նը նպաս տում 
են ման կա պար տե զում ժո ղովր դա կան կի րա
ռա կան ար վես տի դե կո րա տիվ աշ խա տանք
նե րի ստեղծ մա նը միտ ված պա րապ մունք նե
րը: Զբաղ վե լով դե կո րա տիվ ծե փա կերտ մամբ` 
ե րե խա նե րը ծա նո թա նում են զար դա նախ շե րի 
դե կո րա տիվ հա մա դրութ յուն նե րին, և ա ռար
կա նե րի մա կեր ևույթ նե րին դրանք պատ
կե րե լու հմ տու թյուն նե րին ու հնարք նե րին: 
Ժո ղովր դա կան վար պետ նե րի աշ խա տանք նե
րում ա կն հայտ են տար բեր զար դա նախ շեր` 
բու սա կան, կեն դա նա կան, ե րկ րա չա փա կան: 
Գե ղար վես տա կան ար հես տա գոր ծու թյան յու
րա քան չյուր տե սա կի հա մար դրանք յու րա
հա տուկ են: Նա խա դպ րո ցա կան տա րի քում 
ազ գային զար դա նախ շե րին ծա նո թաց նե լու 
դեպ քում ե րե խա նե րը վաղ են սկ սում զգալ գե
ղար վես տա կան նմու շօ րի նա կի բնույ թը, գու
նային ներ դաշ նա կու թյու նը: Ե րեք–չորս տա րե
կա նում ե րե խան ա րագ է յու րաց նում գու նա վոր 
բծե րի ռիթ միկ տե ղադ րու մը թղթի վրա: Նրա 
հա մար դժ վար չէ կա վից ծե փած ա ռար կա նե
րը ռիթ մի կո րեն զար դա նախ շել: Ար դյուն քում 
տվյալ ա ռար կան դառնում է ա վե լի ար դյու նա
վետ և ստա նում հե տաք րիր, գրա վիչ տեսք: 
Ժո ղովր դա կան վար պետ նե րի ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րը դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն 
ե րե խա նե րի կող մից ստեղծ վող սյու ժե նե րի 
կոմ պո զի ցի ոն կա ռուց ման վրա: Սո վո րա բար 
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թե մա տիկ աշ խա տանք ներ ստեղ ծե լիս ե րե
խան գտն վում է հե քի աթ նե րի, պատմ վածք նե
րի նկա րա զար դում նե րի ազ դե ցութ յան տակ: 
Այս կերպ ման կա կան քան դակ նե րը կար ծես 
չեն հնա զանդ վում քան դա կա գոր ծու թյան կոմ
պո զի ցի ոն լուծ ման կա նոն նե րին: Սա կայն, ե թե 
ման կա կան թե մա տիկ աշ խա տանք նե րը հա մե
մա տենք ժո ղովր դա կան վար պետ նե րի աշ խա
տանք նե րի հետ, կա րող ե նք շատ ը նդ հա նուր 
գծեր նկա տել [4]:

 Դե կո րա տիվ ծե փա կեր տումն ու նի նաև 
ի րեն բնո րոշ այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ: 
Ա ռար կայի զար դա նախ շե րը կա րող են լի նել 
ռե լի ե ֆային, խո րա քան դա կային, փո րագր
ված կամ պար զա պես վրձ նով պատ կեր ված: 
Ե րե խայի մտա վոր գոր ծու նե ութ յունն ար տա
հայտ վում է նրա նով, որ նա պատ կե րում է 
ա ռար կա նե րի հա մա չա փութ յուն նե րը: Ը նդ 
ո րում՝ ե րե խան անում է լի ո վին տրա մա բան
ված եզ րա հան գում ներ, ո րոնք հե տա գա յում 
հան գեց նում են ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն
նե րի: Նա խա դպ րո ցա կան նե րի հա մար զգա լի 
դժ վա րու թյուն են ներ կա յաց նում ա ռար կայի 
մա կեր ևույ թի մշա կու մը և հատ կա պես ձևե
րի դե կո րա տիվ նկա րա զար դու մը դե կո րա տիվ 
տար րե րով, այս դեպ քում նրանք ման կա վար
ժի օգ նու թյան կա րիքն ու նեն: Ծե փա կերտ ման 
աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը են թադ րում է 
մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ՝ դե կո րա տիվ ձևե րի 
ը նտ րու թյուն, դե կո րա տիվ ձևե րի պատ կեր ման 
մի ջոց նե րի ո րո նում, ա ռար կայի մա կեր ևույ թին 
դրանք պատ կե րե լու ո րո շա կի ռիթմ և այլն [2]:

 Դե կո րա տիվ ար վես տը մշ տա պես կրում է 
ո րո շա կի պայ մա նա կա նու թյան կնիք, և խոս
քը վե րա բե րում է ձևի, գույ նի հա ղորդ մա նը 
զար դա նախ շի տար րե րի կա տար ման ըն թաց
քում: Իր հեր թին սա չի կա րող իր ազ դե ցու
թյու նը չու նե նալ ե րե խա նե րի մտա  վոր գոր ծու
նե ու թյան վրա: Հա մա կարգ ված աշ խա տան քի 
ար դյուն քում ե րե խան ձեռք է բե րում ոչ մի այն 
ձևի պայ մա նա կան լու ծում նե րի, այլև նրա 
զար դա նախ շային–կեր  պա րային ձևա վոր ման 
հմ տու թյուն ներ, օ րի նակ` ա ղա մա նի ծե փում 
ծա ղի կի կեր պա  րով, հա զա րան բլ բու լի փե
տուր նե րի նկա րա զար դում և այլն: Ը նդ ո րում՝ 
յու րա քան չյուր մո տե ցում տար բեր է և ան հա
տա կան: Ա ռար կայի ծե փու մը կա վից առ կախ 

է նրա պլաս տիկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ար տա հայ տու մից: Քան դա կա գոր ծու թյան մեջ 
պլաս տի կայի ը մբռ նու մը նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րի կող մից ի րա կա նաց վում 
է շատ դան դաղ: 

Ե րե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա
կու թյուն նե րը դե կո րա տիվ ծե փա կերտ ման 
ժա մա նակ կա րող են դրս ևոր վել տար բեր ո ւղ
ղու թյուն նե րով. նախ նա կան էս քիզ նե րի կա
տա րում թղ թի վրա՝ ափ սե նե րի, ա ղա մա նի և 
այլ նի ծե փա կերտ ման հա մար, զար  դա նախ շի 
տար րե րի մտահ ղա ցում, դրանց ծա վալ նե րի 
հա ղոր դում, դե կո րա տիվ բնույ  թի ա ռար կա նե
րի ստեղ ծում ներ կա ռույ ցը զար դա րե լու հա
մար, ա ռար կայի պատ կեր ման և ձևա վոր ման 
մի ջոց գտ նե լու ու նա կու թյուն, դե կո րա տիվ ծե
փա կերտ ման հմ տու թյուն նե րի փո խան ցում ոչ 
դե կո րա տիվ բնույ թի ա ռար կա նե րի պատ կեր
մա նը և թե մա տիկ ծե փա կերտ մա նը [3]:

Դե կո րա տիվ ծե փա կերտ ման մեջ մեծ նշա
նա կու թյուն ու նի ձևը: Ի նչ քան հա ճախ է ե րե
խան ու սում նա սի րում դե կո րա տիվ կի րա ռա
կան ար վես տի ա ռար կա ներ, այն քան ա րագ է 
նրա մոտ կու տակ վում տե սո ղա կան պատ կեր
նե րի լուծ ման փոր ձը: Ե րե խա նե րը դի տում են 
գա վաթ նե րը, ծաղ կա ման նե րը, բա ժակ նե րը, 
կժե րը, կու լա նե րը, վեր լու ծում դրանց ձևը, հա
մա չա փու թյուն նե րը, ման րա մաս նու թյուն նե րը: 
Այդ ա ռար կա նե րի ծե փա կեր տու մը կամ հի շո
ղու թյամբ դրանց վե րար տադ րու մը սո վո րեց
նում է ի նք նու րույն ստեղ ծել հե տաքր քիր զար
դա նախ շե րով ու եզ րագ ծե րով ա մա նե ղեն և այլ 
ա ռար կա ներ: Ման կա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան զար գա ցու մը ծե փա կերտ ման 
ար վես տում մե ծա պես կախ ված է ե րե խա նե
րի` կա վով, ներ կե րով և հա մա պա տաս խան 
այլ գոր ծիք նե րով աշ խա տե լու ու նա կու թյու նից: 
Դե կո րա տիվ ծե փա կեր տու մը նպաս տում է այդ 
ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը, քա նի որ 
ա ռար կա նե րը պա հան ջում են նմու շօ րի նա կի 
ման րակր կիտ մշա կում, ո րն ի րա կա նաց վում է 
քան դա կա գոր ծա կան գոր ծիք նե րի, մատ նե րի 
և խո նավ թր ջոց նե րի մի ջո ցով: 

Այս պի սով՝ ծե փա գործ զար դա նախ շի աշ
խա տան քը դրա կան ներ գոր ծու թյուն է ու նե նում 
ե րե խայի դաս տա կի մանր մկա նային հյուս
վածք նե րի զար գաց ման վրա, սո վո  րեց  նում աշ
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խա տել մատ նե րի ծայ րե րով, դրանք դարձ նում 
ա ռա վել զգա յուն: Գե ղե ցիկ ա ռար կա ստեղ ծե լու 
և զար դա նախ շե լու ե րե խա նե րի ցան կու թյու նը 
մե ծա պես կախ ված է ե րե խա նե րի աշ խա տան
քի նկատ մամբ դաս տի ա րա կի հե տա քր քրութ
յու նից: Դաս տի ա րա կը պետք է ու շադ րու թյամբ 
դի տի ե րե խայի աշ խա տան քը, ցույց տա այն 
մյուս նե րին, այ նու հետև ե րե խային ա ռա ջար
կի պատ մել, թե ի նչ պես է նրան հա ջող վել 
այդ քան գե ղե ցիկ պատ րաս տել ա ռար կան: 
Հետ ևա պես, դաս տի ա րա կի բո լոր գոր ծո ղու
թյուն նե րը ո ւղղ վում են ե րե խա նե րին ա ռար կա
նե րի պատ կեր ման մի ջոց նե րը սո վո րեց նե լուն 
և սե փա կան աշ խա տանքն ա վե լի հե տաքրքիր, 
գե ղե ցիկ կա ռու ցե լու ցան կու թյա նը` նրան 
հաս կաց նե լով, որ ի րե նից սպա սում են հենց 
այդ պի սի աշ խա տանք: Ա նհ րա ժեշտ է ու շադ
րու թյու նը հա վա սար բաշ խել բո լոր ե րե խա նե
րի նկատ մամբ ան կախ նրանց աշ խա տանք նե
րի հա ջող վա ծու թյու նից: Ե րե խայի նկատ մամբ 
չա փա զանց ված պա հանջ նե րը և նրա աշ խա
տան քի կտ րուկ քն նա դա տու թյու նը կա րող են 

մա րել հե տաքրք րու թյու նը նոր աշ խատանք ի 
նկատ մամբ: Ստեղծա գոր ծա կան սկիզբն առ կա 
է յու րա քան չյուր ե րե խայի մեջ, կար ևոր է ո րո
նել նրա բա ցա հայտ ման մի ջոց նե րը: Պա րապ
մունք նե րի նկատ մամբ ե րե խայի հե տաքրք րու
թյան խթան ման կար ևոր տարր է հան դի սա նում 
նրա ստեղ ծա գոր ծա կան կեն սու նա կու թյու նը: 
Նրան պետք է գրա վի այս կամ այն հմտու թյա նը 
տի րա պե տե լու գործըն թա ցը: Այդ պատ ճա ռով 
էլ նրան պետք է ա ռա ջադ րել մատ չե լի, հս տակ 
նպա տակ ներ և ա ռա ջադ րանք ներ, ան պայ
ման ամ րագ րել ձեռք բե րում նե րը և մի այն հե տո 
ա ռա ջադ րել նոր խն դիր ներ [4]: 

Այս պի սով՝ ծե փա կերտ ման պա րապ
մունք նե րը զար գաց նում են գե ղար վես տա
կան ճա շա կը, ան հա տա կա նու թյու նը, բնազ
դը, դաս տի ա րա կում կազ մա կերպ վա ծութ յուն, 
կար գա պա հու թյուն, կո կի կու թյուն կա վով և 
պլաս տի լի նով աշ խա տան քի ժա մա նակ, ի նչ
պես նաև յու րա քան չյուր սո վո րո ղի կող մից 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցը ծրագ րե լու 
ու նա կու թյուն: 
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Лепка как фактор творческого развития детей
А. Мхитарян

Лепка – один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры из мягких 
материалов. Этот вид искусства доступен для занятий как в детском саду и школе, так и в 
клубной работе. Занятия по лепке способствуют формированию умственных способностей детей, 
расширяют их художественный кругозор, содействуют формированию творческого отношения к 
окружающему миру. 

The Modeling as the Creative Development Factor of Children
A. Mkhitaryan

The modeling is  one of the form of Applied Art, which represents creation of sculpture from soft 
material. This art kind is easy for school and kidergarden as well as outschool training. The training 
of modeling promote to mental abilities of children, enlarge their artistic outlook, influence creative 
formation of surrounding world. 
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ՄԱՅ ՐԱ ՆՈւՇ Գ ԵՎՈՐ ԳՅԱՆ 
ՆԵԼ ԼԻ ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆը ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Կր թա կան բա րե փո խում նե րի պայ ման

նե րում ա ռաջ նային է կր թու թյան ար դի ա կա
նաց ման հիմ նախն դի րը, ո րը են թադ րում է 
կր թա կան նոր ռազ մա վա րու թյան մշա կում: Կր
թու թյան բո վան դա կու թյան ար դի ա կա նա ցու
մը նպա տա կա դիր է ա պա հո վե լու կր թու թյան 
ո րա կը՝ պահ պա նե լով նրա հիմ նա րա րու թյու նը, 
ան ձի, հա սա րա կու թյան ներ կա և  ա ռա ջըն թա
ցային պա հանջ մունք նե րի հա մա տե ղու թյու նը,  
կր թու թյան և մշա կույ թի կողմ նո րո շու մը դե պի 
ա պա գա մար տահ րա վեր նե րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կրթա 
կան հա մա կար գի վե րա փո խումն ու բա
րե փո խու մը պա հան ջում են նոր, ա ռա վել 
կա տա րե լա գործ ված մո տե ցում բու հի սո ցի
ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րում ու սա նող նե րի 
փոխ գոր ծու նե ու թյան հիմ նախնդ րի նկատ
մամբ: Այս գոր ծըն թա ցի նպա տա կաուղղ ված 
և հա մա կարգ ված կազ մա կերպ ման և ի րա
կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ամ րագր
ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան «Կր
թու թյան մա սին» օ րեն քում. « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կր թա կան հա մա կար գը 
նպա տա կաուղղ ված է հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր 
և մտա վոր նե րու ժի ամ րապնդ մա նը, ազ գային 
և հա մա մարդ կային ար ժեք նե րի պահ պան
մանն ու զար գաց մա նը (հոդ ված 4.3.) [9]: 
Կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյան սկզ բունք ներն են կր թու թյան 
մար դա սի րա կան բնույ թը, հա մա մարդ կային 
ար ժեք նե րի, մար դու կյան քի ու ա ռող ջու թյան, 
ան հա տի ա զատ և հա մա կող մա նի զար գաց
ման ա ռաջ նայ նու թյու նը, քա ղա քա ցի ա կան 
գի տակ ցու թյան, ազ գային ար ժա նա պատ վու
թյան, հայ րե նա սի րու թյան, օ րի նա կա նու թյան 
և բնա պահ պա նա կան աշ խար հա յաց քի դաս
տի ա րա կու թյու նը.  մի ջազ գային կր թա կան 
հա մա կար գում ին տեգ րա ցում [9, 58]: 

Ել նե լով վե րո բե րյա լից՝ փաս տենք, որ մի
ջազ գային բազ մամ շա կու թային ե րկ խո սու թյան 
հիմ նախն դի րը ոչ մի այն հա սա րա կու թյու նում 
էթ նոմ շա կու թային գոր ծըն թաց նե րի դրա կան և 
նպա տա կաուղղ ված կազ մա կերպ ման, հա մաշ
խար հային կրթա կան մի ջա վայր կր թու թյան 
հա մա կար գի ին տեգր ման ար դյու նա վետ մի ջոց 
է, այլև պե տա կան նշա նա կու թյան խն դիր:

 Հար կա վոր է նշել, որ ՀՀ կր թու թյան հա
մա կար գում բա վա կա նին վի ճե լի է այն հար ցը, 
թե ա րդյոք Հա յաս տա նի կր թա կան մի ջա վայ րը 
հան դի սա նում է միջմշա կու թային, և ի նչ քա նով 
է Հա յաս տա նի հա մար ար դի՝ քն նար կել մի
ջազ գային բազ մամշա կու թային ե րկ խո սու թյան 
խնդի րը: Այդ հար ցադ րում նե րը հիմ նա վո րում 
ե նք ե րեք հիմ նա կան գոր ծոն նե րով: Նախ և 
ա ռաջ, ցան կա ցած ու սա նող հնա րա վո րու թյուն 
ու նի ու սում ստա նալու կամ այն շա րու նա կելու 
հայ րե նի ե րկ րի սահ ման նե րից դուրս (ի նչ պես 
գր ված է օ րեն քում), և այդ ժա մա նակ ու սա նո ղը 
չի կա րող խու սա փել բազ մաէթ նիկ ու սա նո ղա
կան մի ջա վայ րում  ծա գած  մի ջազ գային բնույ
թի կոնֆ լիկտ նե րից: 

Երկ րորդ, ե թե Ռու սաս տա նին կամ Եվ րո
պային հա տուկ է ներ գաղ թի խն դի րը, ա պա 
հայերն ու նեն ու րիշ խն դիր՝ ար տա գաղթ, և յու
րա քան չյուր հայ ու նի հնա րա վո րու թյուն կամ 
ան հրա ժեշ տու թյուն իր կյան քի մի հատ վածն 
ապ րելու և աշ խա տելու օ տար ե րկ րում: Եվ կր
կին բարձ րա նում է բազ մազգ մի ջա վայ րում 
փոխ գոր ծու նե ու թյան խն դի րը: 

Եվ վեր ջա պես՝ եր րորդ, են թադ րենք, մարդն 
իր կյան քի ըն թաց քում ոչ մի ան գամ չի հե ռա
նում իր ե րկ րից և եր բեք չի հայտն վում օ տար 
մի ջա վայ րում: Կա րե լի՞ է ա սել, որ մի ջազ գային 
բազ մամ շա կու թային ե րկ խո սու թյու նը նրան 
պետք չէ: Բնավ, ո՛չ: Քա նի որ մի ջազ գային 
բազ մամ շա կու թային ե րկ խո սու թյու նը ոչ մի
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այն սուբյեկտ–սուբյեկ տային փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ են տար բեր ազ գե րի և մշա կույթ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, այլև ան ձ–մ շա կույթ 
փոխ հա րա բե րու թյունն է մշա կու թային ար ժեք
նե րի, վար քի նոր մե րի, ազ գային գա ղա փա րա
խո սու թյան բազ մամ շա կու թայ նու թյան ըն կա
լու մը և գի տակ ցու մը:

 Հարկ է նշել, որ բազ մամ շա կու թային հա
սա րա կու թյան պայ ման նե րում ան ձի ձևա վոր
ման հիմ նախն դի րը բազ միցս ու սում նա սիր
վել է ար տերկ րյա կր թա կան հա մա կար գում: 
Դա են վկա յում ռուս, եվ րո պա ցի, ա մե րի կա ցի 
գիտ նա կան նե րի բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն
նե րը: Ի սկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
այս հիմ նախն դի րը նոր–նոր սկ սում է զար գա
նալ, հե տա զոտ վել, մշակ վել, ին չը թե լադր ված 
է պրակ տի կա յում դրա կի րառ ման ան հրա ժեշ
տու թյամբ, սո ցի ա լա կան պատ վե րով և գլո բա
լաց ման գոր ծըն թաց նե րով: 

Այս պես, ե րի տա սար դու թյան վար քի կար
գա վոր ման մեջ ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի 
նշա նա կու թյան մա սին դրույթ նե րը դի տարկ վել 
են Բ. Ս. Բրա տու սի, Ի. Ս. Կո նի, Ա. Վ. Մուդ րի կի 
և այ լոց աշ խա տու թյուն նե րում,  ին տեր նա ցի ո նալ 
դաս տի ա րա կու թյան հայե ցա կար գը հիմ նա վոր
ված է Մ. Ս. Ջու նու սո վի, Մ. Ս. Կա գա նի, Տ. Գ. Իս
լամ շի նայի, Պ. Ֆ. Կապ տեր ևի, Մ. Ա. Սվերդ լի
նի և այ լոց ա խա տու թյուն նե րում, մշա կույթ նե րի 
ե րկ խո սու թյան հայե ցա կար գի հե ղի նակ ներ են 
Մ. Մ. Բախ տի նը, Վ. Ս. Բիբ լե րը, լեզ վի և միջմ
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան փոխ գոր ծու
նե ու թյու նը ու սում նա սի րել են Դ. Շ. Գրի շա ևան, 
Ա. Վ. Ե ղի ա զա րյա նը, Բ. Մ. Ե սա ջա նյա նը, 
Ս. Գ. Տեր–Մի նա սո վան և այլք:

Չ նա յած այս հիմ նախնդ րին վե րա բե
րող բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րի՝ ման
կա վար ժա կան տե սու թյու նում  չկա  հս տակ 
հիմ նա վոր ված հաս կա ցա կան ա պա րատ: 
Նախ և ա ռաջ պետք է նշել, որ  ման կա վար
ժու թյու նը վեր ջին տաս նա մյա կում տա լիս է 
ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող հաս կա ցու թյուն
նե րի նոր մեկ նա բա նու թյուն ներ` «ին տեր նա
ցի ո նալ դաս տի ա րա կու թյուն», « մի ջազ գային 
շփ ման մշա կույթ», ի նչ պես նաև մշակ վում է 
նոր հաս կա ցու թյուն ներ՝ « բազ մամ շա կու թային 

կր թու թյուն», « միջմ շա կու թային հա ղոր դակ
ցում», « բազ մամ շա կու թային հա ղոր դակ ցում», 
« մի ջազ գային փոխ գոր ծակ ցու թյուն» և այլն: 
Բա ցի այդ՝ բազ մամ շա կու թային կր թու թյան և 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակց ման հիմ նախնդ
րին վե րա բե րող հե տա զո տու թյուն նե րում դիտ
վում է  այդ, ա ռա ջին հա յաց քից նման, բայց 
միև նույն ժա մա նակ  հայե ցա կար գային տար
բե րու թյուն ու նե ցող հաս կա ցու թյուն նե րի ոչ հս
տակ մեկ նա բա նու թյուն ներ: 

Դի տար կենք մի ջազ գային բազ մամշա կու
թային ե րկ խո սու թյան հիմ նախնդի րը բազ մամ
շա կու թային կր թու թյան հա մա տեքս տում: Բազ
մամ շա կու թային կր թու թյու նը հիմն վում է մեր 
ե րկ րում ժո ղովր դա վա րու թյան, քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյան կա յաց ման և զար գաց
ման վրա, ո րի դեպ քում կբա ցառ վի  ազ գային, 
ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյու նը, հա սա րա կու
թյու նը բաց կլի նի  այլ ազ գե րի, մշա կույթ նե րի 
հետ հա րա բե րու թյան, փո խըմբռն ման: Կր
թու թյան ար դի ա կա նաց ման հա մա տեքս տում 
բազ մամ շա կու թային կր թու թյու նը ին տեգ րա
տիվ գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջու թյուն է, ո րը 
միտ ված է ժա մա նա կա կից աշ խար հի զար գաց
մա նը, ազ գային  ի նք նա տի պու թյան, դի մագ ծի 
պահ պան ման հետ մեկ տեղ հա մաշ խար հային 
սո ցի ալ–մ շա կու թային և կր թա կան մի ջա վայր 
ին տեգր մա նը:

 Բազ մամ շա կու թյան կր թու թյան  է ու թյու նը, 
նպա տա կը,  դե րը ան ձի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցում դի տար կել են Պ. Ֆ. Կապ տեր ևը, 
Գ. Դ. Դ միտ րի ևը, Ն. Ա. Դա նիլևս կին, Լ. Ս. Վի
գոտս կին, Ա. Վ. Շաֆ րի կո վան, Վ. Վ. Մա կա
ևը, Զ. Ա. Մալ կո վը, Լ. Լ. Սուպ րու նո վան, 
Մ. Ն. Կուզ մի նը և այլք: 

ՅՈւՆԵՍ ԿՕ–ի կազ մա կեր պած «Կրթու
թյու նը և մշա կույ թը» մի ջազ գային գի տա ժո
ղո վը կր թու թյան ո լոր տի գե րա կա բա ղադ րիչ 
ա ռանձ նաց րեց մշա կույ թը` որ պես տվյալ ազ
գին, էթ նո սին բնո րոշ ի դե ալ նե րի, ար ժեք նե րի, 
կրո նի, մարդ կանց միջև փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի, վար քի նոր մե րի ամ բող ջու թյուն: 

Ա. Վ. Շաֆ րի կո վան բազ մամ շա կու թային 
կր թու թյու նը դի տար կում է որ պես հա մաշ խար
հային գոր ծըն թաց, ո րի հիմ քում տար բեր մշա
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կույթ նե րի ե րկ խո սու թյունն է, և ո րն ո ւղղ ված է 
տվյալ հա սա րա կու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող 
մշա կու թային ար ժեք նե րի, գոր ծու նե ու թյան 
ձևե րի, վար քի նոր մե րի, ձևե րի բազ մա զա նու
թյան պահ պան մանն ու զար գաց մա նը [8, 14]: 

Գ. Դ. Դ միտ րի ևը գտ նում է, որ բազ մամ
շա կու թային կր թու թյու նը, ը ստ է ու թյան, բազ
մաէթ նիկ կր թու թյուն է և նպա տակ ու նի կար
գա վո րե լու էթ նիկ խմ բե րի և ան հատ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը [6, 20]: 

Ըստ Պ. Ֆ. Կապ տեր ևի՝ կր թու թյան սկզբ
նաղ բյու րը ազ գայինն է, սա կայն    ազ գայի նի 
հետ մեկ տեղ կր թու թյան բո վան դա կու թյունն 
ան հրա ժեշտ է հա մալ րել այլ ազ գե րի գա ղա
փար նե րով, ար ժե քա վոր հատ կու թյուն նե րով, 
այ սինքն՝ ազ գայի նից ան ցնել  հա մազ գայի նի, 
հա մա մարդ կայի նի: Հա մա ձայն վե լով այդ տե
սան կյու նի հետ՝ մենք բազ մամ շա կու թային կր
թու թյան հա մա տեքս տում կար ևո րում ե նք մի
ջազ գային բազ մամ շա կու թային ե րկ խո սու թյան 
գա ղա փա րը [7, 21]: 

Մի ջազ գային բազ մամ շա կու թային եր կ խո
սու թյան հիմ քում մի կող մից՝ Մ. Մ. Բախ տի նի 
և Վ. Ս. Բիբ լե րի մշա կույթ նե րի ե րկ խո սու թյան 
հայե ցա կարգն է, մյուս կող մից` տար բեր ազ
գե րի մշա կույթ նե րի բազ մա զա նու թյան գա ղա
փա րը: 

Մ շա կու թային ե րկ խո սու թյան խն դի րը սկ սել 
է դի տարկ վել 20–րդ դա րից՝ Կ. Յաս պերսի, Օ 
Շպենգ լե րի, Մ. Բու բե րի, Մ. Բախ տի նի, Մ. Կա
գա նի, Վ. Բիբ լե րի, Պ. Գայ դեն կոյի աշ խա տու
թյուն նե րում: Ը ստ Մ. Մ. Բախ տի նի՝ ե րկ խո սու
թյու նը մշա կույ թում տար բեր տե սան կյուն նե րի 
կամ պատ կե րա ցում նե րի ե րկ խո սու թյուն չէ, 
այն եր կու հա վա սա րա զոր սուբյեկտ նե րի գի
տա կից փոխ գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թաց է, 
տար բեր մշա կույթ նե րի ե րկ խո սու թյուն [1, 42]:

Մ. Մ. Բախ տինն ա ռանձ նաց րել է ե րկ խո
սու թյան հետ ևյալ տե սան կյուն նե րը` 
 � երկ խո սու թյու նը  մարդ կային փո խըմբռն

ման հա մընդ հա նուր հիմքն է, այն տեղ, որ
տեղ սկս վում է գի տակ ցու թյու նը, սկս վում է 
ե րկ խո սու թյու նը, 

 � երկ խո սու թյու նը խոս քային ժան րե րի հա մընդ
հա նուր հիմքն է, ի սկ ժան րը գա ղա փա րա կան 

գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թա ցում պատ մամ շա
կու թային հի շո ղու թյան  դրս ևո րումն է, 

 � երկ խո սու թյան և շփ ման տար բե րա կու մը, 
այ սինքն՝ ե րկ խո սու թյու նը և շփու մը նույ նը 
չեն, բայց շփումն իր մեջ նե րա ռում է ե րկ
խո սու թյուն, որ պես սե փա կան ձև [4, 34]: 
Ել նե լով վե րո բե րյա լից՝ Վ. Ս. Բիբ լե րը պն

դում է, որ մշա կույթ նե րի ե րկ խո սու թյան հայե
ցա կար գում ե րկ խո սու թյու նը ա վե լին է, քան 
մար դու խոս քի մեջ հան դի պող տար բեր ձևի 
ե րկ խո սու թյուն նե րը  (գի տա կան, կեն ցա ղային 
և այլն): Այն ոչ մի ը նդ հա նուր բան չու նի մշա
կույթ նե րի ե րկ խո սու թյան հետ: Հետ ևա բար, 
ե րկ խո սու թյու նը չի հան գում հա ղոր դակց ման, 
սա կայն այն հա ղոր դակց ման ձևե րից մե կը կա
րող է լի նել ե րկ խո սու թյու նը: «Ու րի շի գի տակ
ցու թյու նը չի կա րե լի վեր լու ծել, ո րո շա կի աց նել 
որ պես օբյեկտ կամ իր, կա րե լի է մի այն ե րկ խո
սու թյամբ հա ղոր դակց վել….» [3, 19]: 

Մ շա կու թային ե րկ խո սու թյան հայե ցա կար
գի հա մա տեքս տում մշա կույ թը դի տարկ վում է 
որ պես տար բեր մշա կույթ ու նե ցող մարդ կանց 
հա ղոր դակ ցում, ե րկ խո սու թյան ձև, այ սինքն՝ 
մշա կույ թը կա, ե րբ առ կա է ա ռն վազն եր կու 
մշա կույ թը և մշա կույ թի ի նք նա գի տակ ցու մը 
նրա գո յու թյան ձևն է մյուս մշա կույ թի սահ մա
նագ ծում, ի սկ մար դը մշա կույ թի յու րօ րի նակ 
աշ խարհ է, փոխ հա րա բեր վե լով մյուս մարդ
կանց (մ շա կույթ նե րի) հետ՝ կեր տում է ի րեն, 
իր մշա կույ թը: «Օտար մշա կույ թն իր ո ղջ խո
րու թյամբ բա ցա հայտ վում է այլ մշա կույթ նե
րի ա ռջև,  հան դի պե լով օ տար մտ քի՝ կար ծես 
սկսվում է ե րկ խո սու թյուն, ո րը հաղ թա հա րում 
է այդ մշա կույթ նե րի մե կու սաց վա ծու թյու նը, մի
ա կող մա նի ու թյու նը: Մենք օ տար մշա կույ թին 
ա ռա ջադ րում ե նք նոր հար ցեր, ու նե նում մի
աս նա կան պա տաս խան ներ, հաս կա նում և բա
ցա հայ տում նոր կող մեր: Եր կու մշա կույթ նե րի 
այս պի սի ե րկ խո սու թյան մեջ չկա մի ա ձու լում, 
յու րա քան չյու րը պահ պա նում է իր ե զա կի ու թյու
նը և ամ բող ջա կա նու թյու նը, սա կայն նրանք 
փո խա դար ձա բար հա մալր վում են, հաս տաց
վում» [2,  119]: 

Հիմն վե լով Մ. Մ. Բախ տի նի մշա կույթ նե րի 
ե րկ խո սու թյան հայե ցա կար գի վրա՝ ներ կա յաց
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նենք մի ջազ գային միջմ շա կու թային ե րկ խո սու
թյան գա ղա փա րը` մեկ նա բա նե լով այն որ պես 
ան ձ–մ շա կույթ նե րի մի ջո ցով ի րա կա նա ցող եր
կու և ա վե լի  մշա կույթ նե րի փո խազ դե ցու թյան 
ձև, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում յու րա քան
չյուր ազ գային մշա կույ թի յու րօ րի նա կու թյան, 
ի նք նա տի պու թյան գի տակ ցում և ա րժ ևո րում:

 Մի ջազ գային բազ մամ շա կու թային ե րկ խո
սու թյու նը, ու սա նող նե րին հա ղոր դա կից դարձ
նե լով տար բեր մշա կու թային ար ժեք նե րին, 
նպա տակ ու նի ձևա վո րել  հա մա մո լո րակային 
գի տակ ցու թյուն, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա 
տար բեր պե տու թյուն նե րին և ազ գե րին ին
տեգր վելու հա մաշ խար հային  կր թամ շա կու
թային մի ջա վայր: 

Մի ջազ գային բազ մամ շա կու թային ե րկ խո
սու թյու նը՝ որ պես բազ մամ շա կու թային կր թու
թյան հայե ցա կար գային հիմք, հեն վում է վեր ջին 
տե սան կյու նի վրա, ո րը ա վե լի հան գա մա նո րեն 
շա րադր ված է ՅՈւ ՆԵՍ ԿՕ–ի «Մ շա կույ թի ո լոր
տի քա ղա քա կա նու թյան Մե խի կոյի Հռ չա կա
գրում». « Ցան կա ցած մշա կույթ ան փո խա րի նե լի 
և ան կրկ նե լի ար ժեք նե րի ամ բող ջու թյուն է, և 
յու րա քան չյուր ա զգ իր մա սին խո սում է  իր ազ
գային ա վան դույթ նե րի մի ջո ցով: Ոչ մի մշա կույթ 
հա մա մարդ կային չէ: Մշա կու թային ի նք նու թյու
նը հա մալր վում և հարս տա նում է՝ հա ղոր դակց
վե լով այլ ազ գե րի մշա կու թային ար ժեք նե րի, 
ա վան դույթ նե րի հետ: Մշա կույ թը ե րկ խո սու
թյուն է, փոր ձի, դիր քո րո շում նե րի, ար ժեք նե
րի, ա վան դույթ նե րի փո խա նա կու թյուն, այն չի 
կա րող գո յու թյուն ու նե նալ մե կու սաց ված: Այս 
ա մե նը պա հան ջում է այն պի սի մշա կու թային 
քա ղա քա կա նու թյան մշա կում, ո րը կպահ պա նի, 
կզար գաց նի և կհարս տաց նի յու րա քան չյուր ժո
ղովր դի մշա կույ թի ի նք նա տի պու թյու նը և մշա
կու թային ժա ռան գու թյու նը» [5,  78–79]:

 Բազ մամ շա կու թային կր թու թյան գոր ծըն
թա ցում մի ջազ գային բազ մամ շա կու թային 
ե րկ խո սու թյու նը ա պա հո վում է մշա կույ թի  ի նք
նա պահ պա նու մը և ի նք նա զար գա ցու մը, ամ
բող ջա կա նու թյու նը, նպաս տում է ո րո շա կի 
կա յուն հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման:  
Ար դյուն քում հա ղոր դակց վե լով օ տար մշա
կույ թին՝ ու սա նող նե րը սկ սում են հա մե մա տել, 
գնա հա տել, ի նչ պես նաև պար զել, թե պատ մա
կան զար գաց ման ըն թաց քում  ի նչ  տե ղա շար
ժեր են տե ղի ու նե ցել:  

Մի ջազ գային  բազ մամ շա կու թային ե րկ
խո սու թյու նը են թադ րում է ոչ մի այն ճա նա չել, 
ա րժ ևո րել օ տար մշա կույ թը, նրա յու րա տե սա
կու թյու նը, այլև օգ նում է հաղ թա հա րել մտա
ծո ղու թյան նեղ ազ գային սահ ման նե րը,  վեր
լու ծել սե փա կան մշա կույ թը, ին տեգ րել նոր 
փորձ սե փա կան մշա կույթ, գի տակ ցել բո լոր 
մշա կույթ նե րի ան կրկ նե լի ու թյու նը, յու րա հատ
կու թյուն նե րը, քա նի որ չկա վատ կամ լավ 
մշա կույթ: Մշա կույթ նե րի ա ռա վել ըն դու նե լի 
գո յու թյան ձևը ե րկ խո սու թյունն է, ի սկ ե րկ
խո սու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կույ թի 
հիմ նա րար ի մա ցու թյուն: 

Բազ մամ շա կու թային կր թու թյան կար ևոր 
պայ ման է մշա կույթ նե րի բազ մա զա նու թյու նը, 
ին չը են թադ րում է տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի  
ազ գային մշա կույ թի հետ սուբյեկտ–սուբյեկտ 
հա րա բե րու թյան ան ձի պատ րաս տա կա մու
թյուն, ազ գային դի մագ ծի պահ պա նում,  ազ
գային հա կա մար տու թյան հաղ թա հա րում՝ 
մշա կութային ար ժեք նե րի, կեն սա փոր ձի փո
խա նակ մամբ,  մշա կույ թի բազ մա զա նու թյան` 
որ պես հա սա րա կու թյան կա յուն զար գաց ման 
հայե ցա կար գային բա ղադ րի չի ըն կալ մամբ և 
գի տակց մամբ: 
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Межнациональный поликультурный диалог в  
контексте модернизации образования

М. Геворкян, Н. Карапетян

В статье рассматривается проблема межнационального поликультурного диалога как необ
хо димое условие многокультурного образования. Обосновываются аргументы в защиту необ
ходимости формирования навыков и умений межнационального поликультурного диалога как ве
сомого фактора развития личности студента армянского вуза. Отмечается, что межнациональный 
по ликультурный диалог помогает осознать культурный плюрализм, уникальность и неповторимость 
цен ности каждой культуры, диалогически общаться с «чужими» культурами, ибо нет хороших и 
пло хих культур. 

International and polycultural dialog in the  
contest of modernization of education

M. Gevorgyan, N. Karapetyan

The article is focused on the problem of dialog as a necessary condition of multicultural educa
tion. The arguments are grounded on the necessity to protect the formation of skills of multiethnical 
and polycultural dialog as a weighty factor of development of student’s personality of Armenian higher 
educational institutions. It is noted that international and polycultural dialog help to grasp the cultural 
pluralizm, the uniqueness and originality of value of each culture, dialogically communicate with “for
eign” culture for there is no good and bad cultures. 
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ՌՈւ ԶԱՆ ՆԱ  ՓԻ ԼԻ ՊՈՍՅԱՆ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱ–ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹը ԵՎ ԴՐԱ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄը ԴՊՐՈՑՈՒՄ
 Ման կա վար ժա կան ժա մա նա կա կից գի տու

թյան մեջ ցան կա ցած ա ռար կայի ու սու ցման 
հիմ քում առ կա է սո վո րող նե րի բազ մա կող
մա նի ո րեն զար գա ցած ան հա տի ձևա վոր ման 
խն դի րը: Ու սուց ման ը նդ հա նուր օ րի նա չա
փու թյուն ներն ու սկզ բունք նե րը, ո րոնք ար դեն 
մշակ վել են ման կա վարժ մե թո դիստ նե րի կող
մից, վե րա բե րում են հան րակր թա կան բո լոր 
ա ռար կա նե րին, ի նչ պես նաև գե ղար վես տա
կան ա ռար կա յախմ բին: « Գե ղար վես տա կան 
ման կա վար ժու թյուն» հաս կա ցու թյունն ի նք նին 
նշա նա կում է, որ գո յու թյուն ու նի դա սա վանդ
ման ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն, ո րն 
ա ռա վել ներ գոր ծուն է սո վո րող նե րի գե ղար
վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ութ յան 
տե սան կյու նից և հա մա կար գում է ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը: 

Գե ղար վես տա կան կր թու թյան ժա մա նա
կա կից ը մբռ նում նե րը հիմ նո վին  փո խում են 
գե ղար վես տա կան ա ռար կա նե րի դա սա վանդ
ման սկզ բունք նե րը՝ շեշ տը դնե լով ոչ այն քան 
սո վո րո ղի մաս նա գի տա կան ճա նա չո ղու թյան, 
որ քան նրա այն զգաց մունք նե րի ար տա հայ
տու թյան, աշ խար հըն կալ ման վրա, ո րոնք 
սեր տո րեն կապ ված են ստեղ ծա գոր ծա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման, գե ղար վես տա կան կեր
պա րի ստեղծ ման հետ: Կեր պար վես տի պա
րապ մունք նե րին այս պի սի մո տեց ման դեպ
քում  ապ րում նե րի և վե րապ րում նե րի մի ջո ցով 
գե ղար վես տա կան լի ար ժեք ստեղ ծա գոր ծու
թյա նը և ար վես տի ստեղ ծա գոր ծա կան (հա
մա գոր ծակց ման) ըն կալ մա նը ե րե խա նե րին 
հա ղոր դա կից դարձ նե լը դի տարկ վում է որ պես 
դա սըն թա ցի հիմ նա կան բո վան դա կութ յուն: 
Կեր պար վես տի ու սու ցու մը մի այն հմ տու թյուն
նե րի և պատ կեր ման հնարք նե րի խմ բա յին 
ձևե րի մի ա գու մա րը չէ, այլ ա ռա ջին հեր թին 
գե ղար վես տա կան զա նա զան տեխ նի կա նե
րի և նյու թե րի մի ջո ցով  հա մընդ հա նուր գա

ղա փար նե րի ար տա հայ տում, ո րը միշտ չէ, որ 
գի տակց վում է ու սու ցիչ նե րի, ծրագ րե րի և ու
սում նաձ ևա տե սա կան ձեռ նարկ նե րի հե ղի նակ
նե րի կող մից: Ուսու ցիչ նե րի հա մար ա վան դա
կան մե թո դա կան հնարք է հա մար վում մի շարք 
ա ռար կա նե րի գծա պատ կե րային պատ կե րու մը 
որ պես ա ռար կայի պատ կե րագր ման փու լային 
կազ մա կեր պում, ո րով էլ ե րե խայի նկա րը գործ
նա կա նում «ըն դօ րի նա կում» է դառ նում:

 Ներ կա յումս գե ղար վես տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում ա րդյո՞ք լի ար ժե քո րեն են ի րենց 
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նում գե ղար վես
տա կան ման կա վար ժա կան սկզ բունք  նե րը, և 
որ քա նո՞վ են օբյեկ տիվ կի րառ ված սո վո րեց նող 
մե թոդ նե րը, ո րոնք բխեց վում են ար վես տի յու
րա հատ կու թյու նից:

Վ. Վ. Կրաևս կին, ու սում նա սի րե լով ո րո
շա կի ա ռար կա նե րի ու սուց ման գործ ըն թա ցը, 
ա ռանձ նաց նում է եր կու սկզբունք. ու սում նա տե
սա կան (ի րազն նա կան) և ձևա տե սա կան (մե
թո դա կան): Ու սում նա տե սա կան սկզ բունք նե րը 
չեն կա րող ո րո շա կի ու սում նա կան ա ռար կայի 
դա սա վանդ ման մե թո դա կան խն դիր լի նել` վեր
ջի նիս դա սա վանդ ման ան հրա ժեշ տու թյու նից 
ել նե լով. դրանք փո փո խա կան են և հար մա
րեց վող: Այս եր ևույ թը կա րող է հան գեց նել այլ, 
վե րար տադ րո ղա կան սկզ բուն քի` մե թո դա կա նի 
ո ւղ ղորդ ման ան հրա ժեշ տու թյան: Ը նդ ո րում՝ 
նշ ված եր կու սկզ բունք նե րը բո վան դա կային 
տե սա կե տից դեռևս չեն հա մա տեղ վում: Դպ րո
ցա կան ա ռար կա նե րի դա սա վան դումն ի րա կա
նաց վում է զար գաց ման մե թոդ նե րի տար բեր 
աս տի ճան նե րով, ո րը « պայ մա նա վո րում է նաև 
ու սում նա տե սա կան (ի րազն նա կան) և մե թո դա
կան սկզ բունք նե րի տար բե րակ ման աս տի ճան
նե րի տար բե րու թյու նը» [1]:

 Կեր պար վես տի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա
ցում ու սում նա տե սա կան, ի րազն նա կան սկզ
բունք նե րի տե ղայ նա ցու մը բա ցատր վում է գե
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ղար վես տա կան կր թու թյան բո վան դա կու թյա նը 
հար մա րեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, տվյալ 
ա ռար կայի յու րա հատ կու թյամբ, դպ րո ցա կան 
այլ ա ռար կա նե րից ար մա տա պես տար բեր վե լու 
հատ կութ յամբ: Կեր պար վես տի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կային նվիր ված աշ խա տութ յուն նե րում 
տրվում է  ու սում նա տե սա կան (ի րազն նա կան) 
սկզ բունք նե րի  ման րա մասն մեկ նա բա նու թյուն: 
Մի շարք մաս նա գետ նե րի կար ծի քով հիմ նա կա
նում շեշ տը պետք է դնել կեր պար վես տի դա սե րի 
ըն թաց քում դպ րո ցա կան նե րի գոր ծու նե ու թյան 
գի տակ ցա կան կազ մա կերպ մա ն վրա: 

Կեր պար վես տի ու սուց ման մեջ հա տուկ նշա
նա կու թյուն ու նի ու սուց չի մաս նակ ցու թյամբ և 
ղե կա վա րու թյամբ ձևա վոր վող գի տակ ցա կան  
ստեղ ծա գոր ծա կան կեն սու նա կու թյան և ի նք նու
րույ նու թյան սկզ բուն քը:  

 Ու սում նա տե սա կան դա սա կան սկզ բունք
նե րը, ո րոնք մշակ վել են հայ րե նա կան և ար
տա սահ մա նյան ման կա վար ժու թյան մեջ,  կեր
պար վես տի դա սա վանդ ման ա ռու մով ու նեն 
ա ռանձ նա հա տուկ մեկ նա բա նու թյուն, ո րին, 
ան շուշտ, ման կա վար ժը հետ ևում է  կեր պար
վես տի դա սե րին սո վո րող նե րի գե ղար վես
տա կան գոր ծու նե ութ յու նը կազ մա կեր պե լիս: 
Գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա նոն
նե րով սո վո րեց նելն ար դյու նա վետ է մի այն այն 
դեպ քում, ե թե այն զար գաց նող և դաս տի ա րա
կող բնույթ ու նի: Ու սուց ման բո վան դա կու թյու
նը և մե թոդ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
գի տակր թա կան պա հանջ նե րին, կի րա ռա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը պետք է 
հա սա նե լի լի նեն յու րա քան չյուր տա րի քի ե րե
խային: Սո վո րող նե րի գե ղար վես տաս տեղ
ծա գոր ծա կան զար գաց ման կազ մա կեր պու
մը պետք է  հա մա կարգ ված և հետ ևո ղա կան 
բնույթ ու նե նա: Ի վեր ջո, ար վես տի ու սու ցու մը 
են թա դրում է սերտ կապ ե րե խայի կյան քի և 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան միջև, հետ ևա բար սո
վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը պետք է լի նի կեն
սու նակ և գի տակց ված, ան հա տա կան աշ խա
տանք նե րը պետք է ան պայ ման հա մադր վեն  
խմ բա կային աշ խա տանք նե րին [2]:

 Տե սա կա նո րեն ա պա ցուց վել է կի րա ռա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ ե րե խա նե րի նկար չու թյան 

տա րե րային գոր ծըն թա ցի մա սին առ կա կար
ծի քը, ը ստ ո րի՝ սկ սե լով աշ խա տել, նրանք հա
ճախ չգի տեն, որ պատ րաստ վում են նկա րել, 
այ սինքն` նրանց մեջ կա րող է չդրս ևոր վել նպա
տա կը, ի սկ նկա րը « շա րադր վում» է գոր ծո ղու
թյան ըն թաց քում: Ման կա կան պատ կե րագր
ման գոր ծըն թա ցի ղե կա վա րու մը ը նդ հա նուր 
առ մամբ դրս ևոր վում է նրա նում, որ այն պետք 
է դարձ նել գի տակց ված, սո վո րեց նել ե րե խային 
ի նք նու րույն ը նտ րե լու ար տա հայտ չա կան տար
բեր մի ջոց ներ` բնույ թը, տրա մադ րու թյու նը, 
վի ճա կը փո խան ցե լու հա մար, այ սինքն՝ գե
ղար վես տա կան կեր պար ներ ստեղ ծե լիս  զար
գաց նել ար վես տի լե զուն գի տակ ցա բար կի
րա ռե լու ու նա կութ յուն ներ: Ա նհրա ժեշտ է վաղ 
հա սա կում ի րա կա նաց նել այն նա խա դրյալ նե
րի ձևա վո րու մը, ո րը ման կա վար ժու թյան մեջ 
ըն դուն ված է տար բե րա կել որ պես սո վո րո ղի 
սուբյեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան կա յա ցում, ի սկ 
գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան մեջ 
այն են թադ րում է նախ և ա ռաջ սո վո րո ղի ան
հա տա կան գոր ծու նե ութ յան կեն սու նա կու թյան 
ա պա հո վում: Այդ գոր ծու նե ու թյան մեջ ա մե նա
կար ևո րը լի ար ժե քո րեն գի տակց վող նպա տա
կի և կա րո ղու թյան առ կա յու թյունն է՝  ի րա տե
սո րեն վե րար տադ րե լու այն ըն կալ վա ծը, ո րոնք 
էլ ե րե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան կեն սու նա կու
թյան դրս ևո րումն են դառ նում նկա րե լու գոր
ծըն թա ցում: 

Ն. Մ. Սո կոլ նի կո վան գե ղար վես տաս տեղ
ծա գոր ծա կան կեն սու նա կու թյու նը բնո րո շում 
է  որ պես «ան հա տի բարդ ո րակ», ո րն ը նդ հա
նու րի և յու րա հա տու կի դի ա լեկ տի կա կան մի
աս նու թյունն է, ի նչ պես նաև գե ղար վես տա կան 
գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում ան հա տի գոր ծու նե
ու թյան, նրա գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կութ յուն նե րի,  բա րո յա կան դաս տի ա րա
կու թյան չա փա նի շը [3]: 

Ե րե խա նե րի նկար նե րում վե րար տադ րու
մը զար գա նում է վե րա ցա կա նից դե պի ո րո
շա կին սկզ բուն քով: Հետզ հե տե բար դաց ման 
գոր ծըն թա ցը, տար բեր ա ռար կա նե րի և եր
ևույթ նե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի 
հարս տա ցումն ու տար բե րա կու մը պա հան ջում 
են ակ նա ռու կեր պար նե րի հա մե մա տում և հե
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տա զո տում: Ա կն հայ տու թյու նը խիստ կա րևոր 
հան գա մանք է կեր պար վես տը ու սու ցա նե լու 
հա մար. չէ՞ որ նույ նիսկ փոր ձա ռու նկա րի չը, 
սկ սե լով թե մա տիկ աշ խա տան քը, տե սո ղա
կան տպա վո րու թյուն նե րի և պատ կե րա ցում նե
րի թար մաց ման, նա խան կար ներ կա տա րե լու 
պա հանջ ու նի: Ո ւս տի հի շյալ խն դիր նե րը հա
ջող ի րա կա նաց նե լու հա մար ի վեր ջո նկա րիչ 
ման կա վարժ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում   
ա շա կեր տի գե ղար վես տա կան ըն կալ ման զար
գա ցումն է: Մեզ շր ջա պա տող եր ևույթ ներն ու 
ա ռար կա նե րը մեր ի մա ցա կա նում դրս ևոր վում 
են զգա յա րան նե րի, հատ կա պես տե սո ղա կա
նի մի ջո ցով: Նկար չա կան գոր ծու նե ու թյունն իր 
յու րա հատ կու թյամբ որ քան օր գա նա պես կապ
ված մնա տե սո ղա կան ըն կալ ման հետ, այն քան 
ար դյու նա վետ կլի նի: Վեր ջին հաշ վով նկար չու
թյան՝ նույ նիսկ տար րա կան հի մունք նե րի ու սու
ցու մը պա րու նա կում է եր կու կողմ՝ 1. դի տում, 
2. դի տա ծի տես քը, կա ռուց ված քը, գույ նը ըն կա
լե լու, այդ ա մե նը, թե կուզ պար զու նակ, գրա ֆի
կա կան ձևե րով վե րար տադ րե լու հմ տու թյուն:

Շր ջա պա տող ա ռար կա յա կան աշ խար
հի պատ կեր ման հի մունք նե րին տի րա պե տե
լը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում լու ծե լու 
ստեղ ծա գոր ծա կան, կեր պա րային խն դիր ներ, 
չի սահ մա նա փակ վում սոսկ գրա գի տու թյամբ: 
Պատ կեր ման գրա գի տու թյու նը տեխ նի կա կան 
կողմն է. դրա հետ ևում առ կա է ա ռա վել մեծ խն
դիր` դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես տա կեր պա
րային մտա ծե լա կեր պի ձևա վո րու մը: Այն լու ծե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է մի կող մից՝ ձևա վո րել 
շր ջա պա տող աշ խար հում ու սում նա սի րու թյուն
ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն,  նպաս տել աշ
խար հի ամ բող ջա կան ըն կալ մա նը,  խթա նել 
հու զազ գաց մուն քայ նու թյու նը, բա ցա հայ տել 
աշ խար հը սե փա կան  ըն կալ մամբ,  հմ տա նալ 
ի նք նու րույն ար տա հայտ վե լու և աշ խա տան քը 
ա վար տին հասց նե լու մեջ, մյուս կող մից` կա
րո ղա նալ մտո վի պատ կե րաց նել ա ռար կա յա
կա նը, կան խա տե սել դրա գե ղար վես տա կան 
մարմ նա վո րու մը: Ե րե խայի գե ղար վես տա կան 
զար գաց ման մա կար դա կը,  մտա ծե լա կեր պի 
ձևա վոր ման աս տի ճա նը բնո րոշ վում են նրա նով, 
թե նա որ քա նով է ու նակ  ա ռանց կողմ նա կի օգ

նու թյան լու ծե լու ստեղ ծա գոր ծա կան խն դիր նե րը՝ 
յու րաց նե լով կեր պար վես տի լե զուն: Ը ստ է ութ
յան` ցան կա ցած ու սուց ման գլ խա վոր խն դիրն 
այն է, որ յու րաց ված նյու թը վե րած վի ստեղ ծա
գոր ծա կան ի նք նու րույն մա կար դա կի [2]: 

Դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես տաս տեղ ծա
գոր ծա կան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը 
կազ մա կեր պե լու գոր ծում հա տուկ դեր է կա տա
րում դրա կան հու զա կա նու թյուն ա պա հո վե լու 
պա հան ջը: Գե ղար վես տա կան ա ռար կա նե րի` 
ե րաժշ տու թյան, գրա կա նու թյան, կեր պար վես
տի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ նախ և 
ա ռաջ շո շափ վում է հու զա կան ո լոր տը. ար վես
տի դա սա վանդ ման ցան կա ցած թե մա` որ պես 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան պայ ման նե րից 
մե կը,  ո ւղղ ված է ե րե խա նե րի մոտ հո զա կան 
դրս ևո րում ներ ա ռա ջաց նե լուն: Կեն ցա ղային, 
հա սա րա կա կան կամ պատ մա կան թե մա նե րը, 
ո րոնք վեր են հան վում կեր պար վես տի պա
րապ մունք նե րի ըն թաց քում, սո վո րող նե րի մեջ 
նախ և ա ռաջ ա րթ նաց նում են զգա յա կան վե
րա բեր մունք, ա պա նաև կա տար վում է հա մա
պա տաս խան վեր լու ծու թյուն: Զգաց մունք ներն 
առ կա են նկա րը ստեղ ծե լու ո ղջ գոր ծըն թա ցում՝ 
սկ սած մտահ ղա ցու մից մինչև ա վար տուն աշ
խա տան քի գնա հա տա կա նը: 

Գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
բնա գա վա ռում ցան կա ցած աշ խա տանք են
թադ րում է գի տե լիք նե րի կու տակ ման և այն 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ կի րա ռե լու ան քակ տե
լի մի աս նութ յուն: Ու սում նաս տեղ ծա գոր ծա կան 
խն դիր նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը և մտած ված 
հա րա բե րակ ցու թյունն ան հրա ժեշտ պայ ման
ներ են ան հա տի գե ղար վես տա ստեղ ծա գոր ծա
կան զար գաց ման հա մար: 

Գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ա ռանց քային խն դիր նե րից մե կը ե րե խա նե րին 
կեր պար վես տի լե զու սո վո րեց նելն  է, այ սինքն` 
նկա րում գի տե լիք նե րի և ի րա կա նու թյան մա
սին պատ կե րա ցում նե րի, հույ զե րի ան հա
տա կան պատ կեր ման ար տա հայտ չա կան 
մի ջոց նե րի ար տա հայ տու մը: Կեր պար վես տի 
լեզ վին տի րա պե տե լու գործ ըն թացն ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է ի րա կա նաց վում նկար չա կան 
տար բեր նյու թե րից օ գտ վե լու գոր ծըն թա ցում, 
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հո րին ված քային, գու նային, գրա ֆի կա կան 
կամ դե կո րա տիվ խն դիր ներ լու ծե լու ստեղ ծա
գոր ծա կան փնտր տուք նե րում: Կեր պար վես տի 
ժա մա նա կա կից ծրագ րե րի մեծ մա սը, հատ կա
պես կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար նա
խա տես ված ծրագ րե րը ման կա վար ժին կողմ
նո րո շում են ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծե լու 
գե ղար վես տա կան նյու թեր և տեխ նի կա: Դա 
ոչ մի այն ծա նո թու թյուն է զա նա զան նյու թե րի, 
դրանց հատ կու թյուն նե րի, գե ղար վես տա կան 
մշակ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ, այլև 
ե րե խայի տրա մադ րու թյան տակ ե ղած ար տա
հայտ չա մի ջոց նե րի ա զատ կի րառ ման հնա
րա վո րու թյուն: Գե ղար վես տա կան ցան կա ցած 
նյութ՝ տուշ, գո ւաշ, ջրա ներկ, կավ, մա տիտ և 
այլն, ար տա հայտ չա կան հնա րա վո րութ յուն նե
րի ո րո շա կի հատ կու թյուն ու նեն: Գե ղար վես
տա կան (կեր պար վես տային) գոր ծու նե ու թյան 
մեջ տեխ նի կա կան ե ղա նակ նե րը և աշ խա տան

քի մի ջոց նե րը սեր տո րեն կապ ված են հու զա
կան պատ կեր ման բո վան դա կու թյան մարմ նա
վոր ման հետ: Այդ պատ ճա ռով էլ գոր ծած վող 
նյու թե րի և աշ խա տան քի մի ջոց նե րի բազ մա
զա նու թյան պա հան ջը սկզ բուն քո րեն կա րևոր է 
ե րե խայի գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծում [2]: 

Այս պի սով՝ դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես
տա կան դաս տի ա րա կու թյան գործ ըն թա ցը 
կազ մա կեր պե լու, ը նդ հա նու րից մաս նա կի խն
դիր ներ լու ծե լու հա մար պետք է ա ռա ջին հեր
թին ա ռաջ նորդ վել նրա նով, որ ե րե խայի կող
մից պատ կե րագր ման յու րա ցու մը չի կա րող 
ի նք նա նպա տակ բնույթ ու նե նալ: Պատ կե րե լու 
հմ տու թյուն նե րին և ե ղա նակ նե րին, կեր պար
վես տի լեզ վին տի րա պե տելն ան հա տի ձևա
վոր ման ա ռա վել գոր ծուն մի ջոց նե րից մեկն է, 
աշ խար հի բազ մա կող մա նի ճա նա չո ղու թյան 
սկիզ բը: 

Գրա կա նու թյուն

1. Краевский В. В., Методология педагогики, Пособие для педагогов–исследователей, Чебоксары, 
Изд–во Чуваш, унта, 2001, 244 с.

2. Ростовцев Н. Н., Методика преподавания изобразительного искусства в школе Учебник, М., 
Агар, 2000, 251 с.

3. Сокольникова Н. М., Изобразительное искусство, Учебник для уч. 5–8 кл.: в 4–х ч. – Обнинск: 
Титул 1998, 80 с.

The character of artistic and creative activities of pupils  
and its organization in the school

R. Piliposyan

The modern pedagogical science the each teaching of subject observed as self–determined compre
hensively developed person’s formation problem. The modern understanding of art education change 
mainly principles of teaching of artistic subjects, emphasis on expression of feelings, perception of the 
world, which is connected closely with the solution of creative problems, artistic image. 

характер и организация художественно–творческой  
деятельности учащихся в школе

Р. Пилипосян

Современная педагогическая наука рассматривает обучение каждого предмета, как проблема 
формирования всесторонно развитой личности. Современные понимания художественного 
образования фундаментально изменают прнципы преподавания художественных предмет,  
акцентируя выражение тех эмоций и мировоззрения учащихся, которые тесно связаны с 
решением творческих задач, с созданием художественного образа. 
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ՆԱԻ ՐԱ Ե ԼԻՆՅԱՆ

ԱՆՑՅԱԼԻ ԵՎ ՀՈՒՇԻ փԻՆԹԵՐՅԱՆ 
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

(Հ. փինթերի «Հին օրեր» պիեսը)
«Ան ցյալն այն է, ի նչ հի շում ես. եր ևա կա յում 

ես, որ հի շում ես, հա մո զում ես քեզ, որ հի շում 
ես, կամ ձևաց նում ես, թե հի շում ես» (1, 214):

Նո բե լյան մր ցա նա կի դափ նե կիր Հ. Փին
թե րի (1930–2008) այս տո ղե րը հիմք և հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս մե թո դա բա նա կան 
վեր լու ծու թյան են թար կելու և ու սու ցա նելու 
1960–ա կան նե րի վեր ջե րին գրած պի ես նե րում 
(«Բ նա պատ կեր», «Լ ռու թյուն», «Ոչ ո քի` հող», 
« Հին օ րեր») շո շա փած ա ռանց քային գա ղա
փար նե րը` հի շո ղու թյուն, ան ցյա լի ու ներ կայի, 
եր ևա կա յու թյան ու ի րա կա նու թյան ան քակ տե
լի գո յակ ցու թյուն, ըն կա լել դրան ցում ան ցյա լի, 
հու շի և եր ևա կա յու թյան դե րը: Փին թե րի դրա
մա տուր գի այի դա սա վան դու մը բու հե րի ռո մա
նա գեր մա նա կան ֆա կուլ տետ նե րում բարդ է, 
բայց հե տաքր քիր. փին թե րյան թատ րո նը ար
ժե քա վոր վում է ձևի ու բո վան դա կու թյան յու րա
հատ կու թյամբ և խորհր դա վոր կա ռուց ված քով: 
Հու շային պի ես նե րը ա ռանձ նանշ վում են ի րենց 
եր կի մաս տու թյամբ, քնա րա կա նու թյամբ, հո գե
բա նա կան հա գեց վա ծու թյամբ, ի սկ Փին թե րի 
մեկ նա բա նու թյուն նե րն ու սա նող նե րին հնա
րա վո րինս հա ղոր դա կից կդարձ նեն թե մային: 
Մել Գու սո վին տված հար ցազ րույ ցում դրա մա
տուր գը նշում է, որ հի շո ղու թյու նը ա մեն ևին էլ 
ան ցյա լի վե րար տադ րու թյու նը չէ, այլ նոր, փո
փո խու թյան են թարկ ված ան ցյալ, ո րը ներ կան 
է. «Ես ա վե լի ու ա վե լի եմ հա մոզ վում, որ ան
ցյա լը ան ցյալ չէ, որ այն եր բեք ան ցյալ չի ե ղել: 
Այն ներ կա է» (2, 38): Ը ստ Փին թե րի` ան ցյա լը 
ներ կայի ու ա պա գայի նման ա նո րոշ է. հու շը 
խա բու սիկ է: Հի շե լով` ան ցյա լը ձեռք է բե րում 
եր ևա կա յա կան ճշ մար տու թյուն: Տա րի նե րի 
ըն թաց քում հի շո ղու թյուն նե րը գու նազրկ վում 
են. ան ցյա լում կա տար վա ծը թվում է ա նի րա
կան, և մարդն ան գի տակ ցա բար հո րի նում է 
այն, ին չը հա ճե լի է ու ցան կա լի, ի սկ դա եր
ևա կա յու թյունն է: Հա ճախ մարդն իր ցան կու
թյուն նե րը բա վա րա րե լու հա մար մի ա հյու սում 
է հի շո ղու թյունն ու ցան կու թյու նը, եր ևա կա յու

թյունն ու ի րա կա նու թյու նը` հնա րե լով ան ցյալ: 
Հի շո ղու թյան այս մո տիվն է զար գաց նում դրա
մա տուր գը վե րը նշ ված թվա կան նե րի պի ես նե
րում` հատ կա պես « Հին օ րեր»–ո ւմ: 

Մինչ « Հին օ րեր» եր կի ու սուց ման սկզբուն
քին ան դրա դառ նա լը կար ևոր է նշել` ի նչ են 
հի շո ղու թյու նը և եր ևա կա յու թյու նը, որ պես զի 
ու սա նո ղը կա րո ղա նա ճշգ րիտ ար տա ցո լել հու
շային պի ես նե րի գե ղա գի տա կան, հո գե բա
նա կան ար ժա նիք նե րը: Հի շո ղու թյու նը չա փա
զանց բարդ ու բա ցա ռիկ եր ևույթ է` մար դուն 
հե տաքրք րու թյուն պատ ճա ռող զար մա նա լի 
հատ կա նիշ: Հի շո ղու թյու նը մեր գի տակ ցու
թյան մեջ ան ցյա լում ար տա ցոլ ված պատ կեր
նե րի վե րա կանգ նումն է: Այն մար դու ան ցյա լը 
կա պում է ներ կայի հետ. ան ցյա լի ի րա դար ձու
թյուն նե րը թույլ են տա լիս ի մաս տա վո րել ներ
կան, ծրագ րել ա պա գան: Ներ կան ան ցյա լի 
շա րու նա կու թյունն է. այն ծն վում է ան ցյա լից 
ու ձևա վոր վում հի շո ղու թյան շնոր հիվ: «Ա ռանց 
հի շո ղու թյան կլի նե ինք ա կն թար թի է ակ ներ: 
Ներ կան ըն թա նա լով ան հետ կկոր չեր ան ցյա
լում, ի սկ մեր ան ցյա լը ա պա գայի հա մար մե
ռած կլի ներ» (3, 285):

Հու շային պի ես նե րի դա սա վանդ ման ըն
թաց քում մյուս կար ևոր թե ման եր ևա կա յու
թյունն է: Եր բեմն հիշ վող ի րա դար ձու թյուն ներն 
ու դրանց վե րա բե րող ման րա մաս նե րը կա րող 
են վե րար տադր վել վառ զգա ցում նե րով: Ը ստ 
Մ. Վ. Գա մե զոյի և Ի. Ա. Դո մա շեն կոյի` «եր ևա
կա յու թյու նը հո գե կան պրո ցես է, ո րը կյան քի 
ըն թաց քում ձեռք բե րած պատ կե րա ցում նե րի ու 
ըն կա լում նե րի վե րամ շակ ման շնոր հիվ ստեղ
ծում է նոր պատ կեր ներ» (4): Եր ևա կա յու թյամբ 
կա րե լի է վե րար տադ րել ան ցյա լը` ե րան գա վո
րե լով տպա վո րու թյուն ներն ու պատ կե րա ցում
նե րը, ի սկ եր բեմն էլ եր ևա կա յու թյան թռիչ քը 
սահ ման ներ չի ճա նա չում` ստեղ ծե լով ֆան
տաս տիկ պատ կեր ներ: «Ան ձը հա ճախ հո
րի նում է այն պի սի պատ կեր ներ, ո րոնք նրա 
հո գե կա նում չեն ե ղել, այլ ծն վել են մի այն նկա
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րագ րե լու ըն թաց քում` ան ձի ներ քին դր դա
պատ ճառ նե րի ազ դե ցու թյան տակ» (5, 354):

Հի շո ղու թյան և եր ևա կա յու թյան վե րոն շյալ 
մո տիվ նե րը յու րաց նե լով` կմեկ նա բա նենք և 
կու սու ցա նենք « Հին օ րեր» պի ե սում Փին թե րի 
կի րա ռած ի նք նա տիպ մի ջոց ներն ու մե թոդ նե
րը, որ տեղ հե րոս նե րը ստեղ ծում են ան ցյալ` 
որ պես հո գե բա նո րեն ճն շող զենք: 

Լույսն ըն կել է Դի լի ի ու Քեյ թի վրա: Եր կուսն 
էլ ծխում են:

Ան նան ստ վե րում է, պա տու հա նի մոտ (6, 3): 
Ա մու սին ներ Դի լին և Քեյ թը հի շում են վեր

ջի նիս հին ըն կե րու հուն` Ան նային, ո րի ժա ման
մա նը սպա սում են վայր կյան առ վայր կյան, 
թեև Ան նան բե մում է: 

Մենք պի ե սի բո վան դա կու թյունն ու գա
ղա փա րը դի տար կում ե նք վեր լու ծա կան, հա
մադ րա կան մե թո դով, որ պես զի պի ե սում 
ներ կա յաց վող տե սա րան նե րը ու սա նող նե րը 
կա րո ղա նան վեր լու ծել և բա ցա հայ տել դրանց` 
տեքս տի հետ կապ ված ա ռն չու թյուն նե րը: Պի ե
սի սկզ բի տե սա րան նե րը լի են տե ղե կու թյուն
նե րով, բայց եր կի դի նա մի կան սկս վում է այն 
պա հից, ե րբ Ան նան թեթև մի շար ժու մով ներ
խու ժում է Դի լի ի ու Քեյ թի կյանք: Նա ան մի
ջա պես զրու ցա կից է դառ նում նրանց` հի շե լով 
քսան տա րի ա ռաջ ըն կե րու հու հետ ան ցկաց
րած լոն դո նյան կյան քի ման րա մաս նե րը: Ան
նան, հի շե լով ան ցյա լը, այն հի շեց նում է նաև 
Քեյ թին, թեև այն կա րող էր նրա վառ եր ևա
կա յու թյու նը լի նել: Ե րբ Ան նան վե րար տադ րում 
է ան ցյա լը, այն դառ նում է ի րա կան: Դրա մա
տուր գը զու գա հե ռա բար զար գաց նում է ան ցյա
լի ու ներ կայի, ի րա կա նի ու եր ևա կա յա կա նի 
մո տիվ նե րը` ը նդ գծե լով կեր պար նե րի խոս քե րի 
են թա տեքս տային նշա նա կու թյու նը:

 Փին թե րը տար բեր մե թոդ ներ է կի րա ռում` 
նկա րագ րե լու Դի լի ի ու Ան նայի միջև պայ քա րը: 
Մաս նա վո րա պես ու շագ րավ է զու գոր դում նե
րի մե թո դի կի րա ռու մը, ո րի շնոր հիվ Ան նան ու 
Դի լին մր ցում են` հի շե լով հին ֆիլ մեր և հան
րահռ չակ հին եր գե րից կա տա րում հատ ված
ներ` հարս տաց նե լով ու յու րա հա տուկ ե րանգ 
հա ղոր դե լով եր կին: Ե րաժշ տա կան մր ցու թյու
նից հե տո Դի լին գրո հում է. «Մ տա է ժա նա գին, 
հին ու կեղ տոտ մի կի նո թատ րոն` « Կո րա ծը» 
նայե լու»,— որ տեղ էլ հան դի պում է Քեյ թին 
(6, 25): Ան նայի` լոն դո նյան կյան քի նկա րագ

րու թյուն նե րի նման Դի լին ման րա մաս նում է 
Քեյ թի հետ իր ա ռա ջին հան դի պու մը: Եր ևա
կա յու թյունն ու ան ցյա լում կա տար ված ի րա
կա նու թյու նը մի ա հյուս վում են: Պարզ չէ, այդ 
պատ մու թյան ման րա մաս նե րը ճի՞շտ են, թե 
հո րի նում է՝ պա հի ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե
լով: Ան նան ևս կա րող է պատ մու թյուն ներ հի շել 
կամ հո րի նել: Նա Դի լի ի պատ մու թյու նից հան
գում է մի եզ րա կա ցու թյան, ո րը, թերևս, ո ղջ 
պի ե սի բնա բանն է. « Կան բա ներ, որ հի շում ես, 
նույ նիսկ ե թե դրանք եր բեք տե ղի չեն ու նե ցել: 
Կան բա ներ, որ հի շում եմ, չնա յած հնա րա վոր 
է` եր բեք չեն կա տար վել: Բայց ե րբ հի շում եմ, 
կա տար վում են. դրանք ոչ թե ի րա կան են, այլ 
իմ հի շո ղու թյան մեջ» (6, 27–28): Ան նան ևս հի
շում է, որ Քեյ թի հետ գնա ցել է ան ծա նոթ մի 
վայր, և մի ա սին դի տել են հրա շա լի մի ֆիլմ` 
« Կո րա ծը»: Ան նան հի շում է, թերևս հնա րում 
ան ցյա լը` հար մա րեց նե լով իր նպա տակ նե
րին. «Իր հու շե րում մեզ նից յու րա քան չյու րը ար
վես տա գետ է. յու րա քան չյու րը ստեղ ծա գոր ծում 
է» (7): Հա ճախ ան ցյա լը, նույ նիսկ ա նի րա կան 
ան ցյա լը վեր հի շե լը կա րող է այն քան վառ լի նել, 
որ քան կա տար վա ծը: Փին թե րը Մել Գու սո վին 
տված հար ցազ րույ ցում նշում է. «Ի րա կա նում 
շատ դժ վար է ա սել` ի նչ է պա տա հել ան ցյա լում: 
Կար ծում եմ` դժ վար է ա սել, թե ի նչ է պա տա հել 
ե րեկ… Շատ բան կա րե լի է եր ևա կայել, և այդ 
եր ևա կա յու թյու նը այն քան ճշ մա րիտ է, որ քան 
ի րա կա նու թյու նը» (2, 17): 

Մինչ Քեյ թը լո գանք էր ըն դու նում, Դի լին 
հի շում է քսան տա րի ա ռաջ Ան նայի հետ հան
դի պու մը Ո ւեյ ֆա րեր պան դո կում, ի սկ ա վե լի 
ո ւշ՝ Ո ւեսթ բորն Գրու վի ե րե կույ թին: Դժ վար է 
ո րո շել` ճիշտ է, թե սուտ: Դի լին շա րու նա կում 
է, որ ե րե կույ թին Քեյ թը նույն պես ներ կա էր, 
և « դուք զրու ցում է իք, քրք ջում: Ես ա վե լի մոտ 
նս տե ցի, որ տես նեմ եր կու սիդ էլ» (6, 47): Այս 
բա ռե րը կա րող են մի այն վտանգ զգա ցող մար
դու եր ևա կա յու թյան ար դյուն քը լի նել, ո րը պայ
քա րում է իր իշ խա նու թյան, առ նա կա նու թյան, 
ան հա տա կա նու թյան հա մար: Ան նան սկզ բում 
հեր քում է Դի լի ի պատ մու թյու նը, ա պա ա վե լի 
ո ւշ, խե լա ցի գտն վե լով, ճարպ կո րեն այդ պատ
մու թյան ման րա մաս նե րը շր ջում է իր օգ տին: 
Մինչ Դի լին ու Ան նան կպայ քա րե ին, Քեյ թը 
սթափ վում է ու դի մում Ան նային (Ան նան ա ռա
ջին գոր ծո ղու թյու նում Քեյ թի մա սին խո սում էր 
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որ պես մե ռա ծի). « Հի շում եմ` ի նչ պես է իր մե
ռած պառ կած: …Դու մե ռած պառ կած է իր, ամ
բող ջո վին ցե խի մեջ, ե րեսդ ու վիզդ այն պես էր 
խզմզ ված, որ յու րա քան չյուր տառն ըն թեռ նե
լի էր… Փոր ձում է իր մի փոք րիկ հնարք ա նել, 
իմ հնարք նե րից մե կը. ըն դօ րի նա կել ի նձ նից 
վերց րած իմ հա զիվ նկա տե լի վե հե րոտ ժպի
տը … ո չինչ չս տաց վեց. ժպի տից ճաքճ քեց շր
թունք նե րիդ շր ջա կայ քի ցե խը: Դա ժպիտ չէր, 
այլ ա տամ նե րը բաց ե րախ… Մաշ կիդ տա կից 
ցց վել է ին դեմ քիդ ոս կոր նե րը: Բայց ա մեն ի նչ 
կար գին էր. ոչ մի տա ռա պանք: Այս ա մե նը 
կա տար վում էր մեկ այլ վայ րում» (6, 67–68): 
Քեյ թի պատ մու թյու նը հզո րաց նում է ի րեն: Ըն
կե րու հին ան ցյա լի իր հու շե րով Ան նային ստի
պում է հնա զանդ վել: Նա նկա րագ րում է, թե 
ի նչ պես են ի նքն ու Դի լին պղ ծել Ան նայի ան
կո ղի նը, ի նչ պես է Դի լին նրան ա ռա ջար կել 
ա մուս նա նալ ու հե ռա նալ Լոն դո նից: Քեյ թը 
վեր ջին ե լույ թով ազ դա րա րում է ըն կե րու հու 
պար տու թյու նը, ո չն չա ցու մը, ո րը, թերևս, հեր
քում է և՛ Ան նայի ըն կե րու թյու նը, և՛ նրա ու Դի լի ի 
ո ղջ պատ մու թյու նը: Այս ե լույ թին հա ջոր դում է 
վեր ջին պատ կե րա վոր տե սա րա նը. 

Դի լին բազ կա թո ռին է:
Ան նան պառ կած է բազ մո ցին:
Քեյ թը նս տած է բազ մո ցին (6, 70–71):
Պի ե սի ա ռանց քային գա ղա փա րը ու սա

նող նե րի կող մից ներ կա յաց նե լուց հե տո ան
դրա դարձ կա տար վեց եր կի հե րոս նե րի գրա
կան վեր լու ծու թյա նը: Քեյ թը խորհր դա վոր է ու 
ի նք նամ փոփ, բայց հզոր ան հա տա կա նու թյուն 
է: Նա հաղ թում է՝ ա ռանց ներ ման կար դա լով 
դա տավ ճի ռը: Քեյ թը հաս տա տում է իր իշ խա
նու թյունն ու հզո րու թյու նը, ի սկ Ան նան ա նէ ա
նում է. վեր ջին ա րա րում նա պառ կած է` «ք
նած, թերևս մե ռա ծի դիր քով, մինչ դեռ Դի լին ու 
Քեյ թը նս տած են: Ան նայի գո յու թյան փաս տը 
ա ռեղծ վա ծային է. նրա կեր պա րը լուծ վում է 
դա դա րի մեջ» (8, 86): Ան նան ի րա կա նում գո
յու թյուն ու նի՞: Թերևս ըն կե րու հի նե րը միև նույն 
կնոջ կրկ նակ ներն են: Դի լին հի շո ղու թյուն նե րի 
ժա մա նակ Քեյ թին ա սում է, որ նա հան դի պել 
է Ան նային քսան տա րի ա ռաջ և նրան սուր ճի 
հրա վի րել. « Նա ի րեն քո տեղն էր դրել. խո սում 
էր քիչ, շատ քիչ: Թերևս նա դու է իր: Թերևս 
դա դու է իր, սր ճում է իր ի նձ հետ, խո սում է իր 
քիչ, շատ քիչ» (10, 65): Ի սկ Ան նան շեշ տում է, 

որ Քեյ թի հետ մի այ նակ է դի տել « Կո րա ծը» ֆիլ
մը: Ան նան Քե՞յթն է: «Ան նան և՛ ի րա կան կեր
պար է, և՛ սիմ վո լիկ ներ կա յու թյուն. ի րա կա նում 
նա կա րող է եր կուսն էլ լի նել» (9, 173): 

Անո րոշ են ի րա դար ձու թյուն նե րի, պատ
մու թյուն նե րի, հի շո ղու թյուն նե րի ժա մա նա
կա ցույց նե րը: Ո ՞ւմ էր հան դի պել քսան տա
րի ա ռաջ Դի լին. Փին թե րը նշում է. «Ինձ 
հե տաքրք րում է ան ցյա լի մշու շա պա տու թյու նը: 
Պի ե սում մի հատ ված կա, որ տեղ Դի լին ըն կե
րու հուն ա սում է, որ նրան հան դի պել է պան դո
կում քսան տա րի ա ռաջ: Ի րա կա նում նրանք, 
հնա րա վոր է, հան դի պել են, հնա րա վոր է` ոչ: 
Ե թե քեզ էլ խնդ րե ին հի շել, դու էլ չէ իր կա րող 
վս տահ լի նել` ո ւմ է իր հան դի պել քսան տա րի 
ա ռաջ, և ի նչ հան գա մանք նե րում… Ա նհ նար է 
ի մա նալ նաև, նա Ան նա՞ն էր: Չնա յած հա վա
նա կա նու թյու նը մեծ է: Նկա տի ու նեմ՝ նրանք 
ապ րել են նույն շր ջա նում» (2, 16–17, 18): Հե
րոս նե րի պատ մու թյուն ներն ու հի շո ղու թյուն նե
րը ի րա կա՞ն են, թե՞ մտա ցա ծին: Պի ե սում առ կա 
են թա տեքս տը ո ղջ պատ մու թյու նը դարձ նում է 
ա ռեղծ վա ծային` սնունդ տա լով տար բեր կար
ծիք նե րի ու մեկ նա բա նու թյուն նե րի: Թեև Մել 
Գու սո վին տված հար ցազ րույ ցում Փին թերն 
ա սում է, որ ին քը չի գրում ա ռեղծ ված նե րով, 
գրում է այն պես, ի նչ պես կա րող է. « Փաստն 
այն է, որ նրանք քն նար կում են մի բան, որ նա 
(Դի լին) ա սում է՝ տե ղի է ու նե ցել: Նույ նիսկ ե թե 
այն տե ղի չի ու նե ցել, ի նձ թվում է, որ ներ կա
յում վերս տեղծ վում են ժա մա նակն ու վառ պա
հե րը, այն պես որ այն ի րա կա նում տե ղի է ու
նե նում ձեր աչ քի ա ռաջ` նրա ի սկ խոս քե րով … 
Նրանք ի նչ–որ բան քն նար կում են ներ կա յում… 
« Հին օ րեր» պի ե սի վե րա բե րյալ մի բան կա րող 
եմ ա սել. պա տա հում է, ա մեն ի նչ պա տա հում 
է» (2, 17, 43): 

«Հին օ րեր»–ը Փին թե րի եր կի մաստ և 
խորհր դա վոր պի ես նե րից է` պա րուր ված ա նո
րո շու թյան մշու շով: Ստեղ ծե լով հա նե լու կային 
ի րա վի ճակ ներ` դրա մա տուրգն ան մի ջա պես 
դնում է վեր ջա կետ. դժ վար է մեկ նա բա նել և 
ու սու ցա նել պի ե սում ը նդ գծ ված եր կի մաս տու
թյու նը: Յու րա քան չյուր տե սա րան, ի րա դար
ձու թյուն, շր ջա դարձ չի են թարկ վում մի ա լար 
մեկ նա բա նու թյան, յու րա քան չյուր խն դիր ու
սում նա սիր վում է տար բեր հայե ցա կե տե րով: 
Նույն գա ղա փա րը կա րող է տար բեր կար ծիք
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ներ, քն նար կում ներ ա ռա ջաց նել: Այդ նպա տա
կով մենք կիրառում ենք այն պի սի մե թոդ ներ 
(սե փա կան տե սա կե տի ար տա հայ տում, բա
նա վե ճի մե թո դի կի րա ռում, ի նք նու րույն վեր
լու ծու թյուն), ո րոնք ու սա նող նե րին ըն ձե ռում են 
է ա կան հար ցադ րում ներ և ի նք նու րույն եզ րա
հան գում ներ ա նե լու հնա րա վո րու թյուն:

Փին թե րի հու շային պի ես նե րի հո գե բա նա
կան, գե ղա գի տա կան ար ժա նիք նե րը և դրանց 
գա ղա փա րա կան հիմ քը կազ մող թե մա նե րը 
լու սա բա նե լու ճա նա պար հով ու սա նող ներն 
ը մբռ նե ցին, որ հի շո ղու թյու նը, եր ևա կա յու
թյունն ու ի րա կա նու թյու նը, ներ կան ու ան
ցյա լը ան բա ժա նե լի են ու մի աս նա կան: Թեև 
գրաքն նա դատ նե րի, լրագ րող նե րի, հենց հե
ղի նա կի գա ղա փար ներն ու տե սա կետ նե րը 
մեկ նա բա նե լով` ի րա կանն ու մտա ցա ծի նը 

դառ նում են ա վե լի ու ա վե լի ա նո րոշ. պի
ե սում առ կա փաս տե րը մի շարք հար ցեր 
են ա ռա ջադ րում, ո րոնց պա տաս խա նները 
մնում են ու սա նո ղի հայե ցո ղու թյա նը: Փին
թե րը «Գ րել թատ րո նի հա մար» էս սե ում բա
ցատ րում է. «Յու րա քան չյուր կար ծիք ա մե նա
քի չը քսան չորս հնա րա վոր տե սա կետ ու նի: 
Հիմ նա կան տե սա կե տը, իմ հա մոզ մամբ, եր
բեք նույ նը և մի ա կը չի լի նում: Այն կա րող է 
լի նել մյուս քսա նե րեք հնա րա վոր տե սա կետ
նե րի ձևա փոխ ված տար բե րա կը: Ոչ մի կար
ծիք, որ հայտ նում եմ, չի կա րող լի նել վերջ
նա կան ու եզ րա փա կիչ: Նրան ցից մե կը կամ 
եր կու սը կա րող է վերջ նա կան հն չի, կա րող է 
և վերջ նա կան լի նի, բայց չեմ ու զում դրանք 
այդ պի սին հա մա րել վա ղը և չեմ ու զում, որ 
դուք այդ պես վար վեք այ սօր» (10, 9):
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On Pinter’s Interpretation of Past and Memory (H. Pinter’s play “Old Times”)
N. Yelinyan

 In the article the concepts of past and memory, moral and psychological views raised in Pinter’s 
plays are discussed. At the end of 1960s writes plays, the main subjects of which are memory, time, 
unities of past and present, fantasy and reality, significance of memories and other themes specific to 
his style. Pinter suggests that the past is no more certain than the present or the future. The memory 
lies, but that through the very act of remembering, the past acquires an imaginative truth. 

На интерпретации Пинтера прошлого и памяти (Пьеса Г. Пинтера “Былые времена”)
Н. Елинян

В статье исследуются вопросы психологического характера, увлеченность Пинтера ми ром 
воспоминаний и субьективностью памяти. С конца 1960–ых годов драматург пи шет пьесы, 
основной темой которых становится память, время, единство прошлого и настоящего, вооб ра
же ния и реальности. Согласно Пинтеру, прошлое не более фик си ро ванно и определенно, чем 
нас тоя щее или будущее. Он не просто предполагает, что па мять обманчива, но и что через акт 
запоминания прошлое преобретает воображаемую истин ность.
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ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
ՍԻ ՐԱ ՆՈւՇ Ա ՎԱԳՅԱՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻճԱՆը ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  
ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄը 

 Հա մա կար գիչ նե րի և հա մա կարգ չային 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու թյան այժ մե ա կան 
տեմ պե րը գե րա զան ցում են մյուս բո լոր բնա
գա վառ նե րի զար գա ցու մը: Ա ռանց հա մա կար
գիչ նե րի և հա մա կարգ չային ցան ցե րի այ սօր 
չի աշ խա տում նույ նիսկ մի ջին ըն կե րու թյու նը: 
Ժա մա նա կա կից մար դը հա մա կարգ չով աշ
խա տում է մշ տա պես` աշ խա տան քի վայ րում, 
տա նը, մե քե նա յում և նույ նիսկ ի նք նա թի ռում, 
այ սինքն` հա մա կար գիչ նե րը մեր կյան քի ան
բա ժա նե լի մասն են դար ձել: 

Անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել ու սում
նա սի րե լու և վեր լու ծե լու մար դու վրա հա մա
կար գիչ նե րի ազ դե ցու թյան և հա մա կարգ չից 
հո գե բա նա կան կախ վա ծու թյան տար բեր հայե
ցա կե տե րը:

 Հոդ վա ծի նպա տակն է ներ կա յաց նել մեր 
կող մից Visual Basic ծրագ րա վոր ման լեզ վով 
մշակ ված հա մա կարգ չային կախ վա ծու թյան 
աս տի ճա նը ո րո շող կի րա ռա կան ծրագ րի հիմ
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և աշ խա
տան քի սկզ բունք նե րը:

Խնդ րի է ու թյու նը հետ ևյալն է. պա տու հա
նին հեր թա կա նու թյամբ ցու ցադր վում են հա
մա կարգ չից սո վո րող նե րի կախ վա ծու թյան 
աս տի ճա նը բա ցա հայ տե լու հա մար մշակ ված 
հար ցե րը` ի րենց պա տաս խան նե րի տար
բե րակ նե րով: Սո վո րո ղը պա տաս խա նում է 
հար ցե րին` ը նտ րե լով այն պա տաս խան նե րը, 
ո րոնք ա ռա վել լավ են բնո րո շում ի րեն և հա
մա պա տաս խա նում են իր վար քագ ծին: 

Յու րա քան չյուր հար ցի ըն թեր ցու մը կա
տար վում է ծրագ րային հետ ևյալ կո դի մի ջո ցով. 

Public Sub ReadQuestions()
    size = 0
    Open “Text/ Harcer. txt” For Input As #88
    Line Input #88, Question(size)
        Do Until EOF(88)

        Line Input #88, Question(size)
        Line Input #88, Answer(0, size)
        Line Input #88, Answer(1, size)
        Line Input #88, Answer(2, size)
        Line Input #88, Answer(3, size)
        size = size + 1
    Loop
    Close #88
    Split
End Sub
Split պրո ցե դու րան նա խա տես ված է մեկ 

տո ղում գր ված հար ցի պա տաս խա նի և այդ 
պա տաս խա նին հա մա պա տաս խա նող մի ա
վո րի համար, ո րը նրա նից զատ ված է + նշա
նով՝ ի րա րից բա ժա նե լու և հա մա պա տաս խան 
զանգ ված նե րի մեջ գրան ցե լու հա մար։ 

Ա մե նա վեր ջին հար ցից հե տո մի ա վոր նե
րը գու մար վում են, և կախ ված ստաց ված ար
դյուն քից` ծրա գի րը ո րո շում է` թես տա վո րում 
ան ցնող ան ձն ու նի՞ կախ վա ծու թյուն, թե՞ ոչ: 
Կախ վա ծու թյու նը ո րոշ վում է` հա մա ձայն հետ
ևյալ սանդ ղա կի. 

1–10 մի ա վոր –– կախ վա ծու թյան բա ցա կա
յու թյուն

11–19 մի ա վոր –– նոր մա
20–25 մի ա վոր ––կախ վա ծու թյուն
26  և  ա վել  մի ա վոր – գե րու ժեղ կախ վա

ծու թյուն
 Կախ վա ծու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա

մար օգ տա գործ վում է ծրագ րային կո դի հետ
ևյալ հատ վա ծը. 
If SumAnswer >= 1 And SumAnswer <= 10 Then
            QUEST. Caption = «Կախ վա ծու թյան բա
ցա կա յու թյուն»
            Image0. Visible = True
        End If
        If SumAnswer >= 11 And SumAnswer <= 
19 Then
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            QUEST. Caption = «Նոր մա»
            Image0. Visible = True
        End If
       If SumAnswer >= 20 And SumAnswer <= 25 Then 
            QUEST. Caption = «Կախ վա ծու թյուն»
            Image1. Visible = True
        End If
       If SumAnswer >= 26 Then
            QUEST. Caption = «Գե րու ժեղ կախ վա ծու թյուն»
           Image2. Visible = True
        End If

Ս տորև ներ կա յաց ված է ծրագ րի աշ խա տան քի ար դյուն քի օ րի նակ:

Ն կար 1. Թես տա վո րան ար դյուն քի ցու ցադր ման պա տու հան ( գե րու ժեղ կախ վա ծու թյուն)

Կախ վա ծու թյան աս տի ճա նը ներ կա յաց նող 
պա տու հա նում, կախ ված տվյալ կախ վա ծու
թյան աս տի ճա նից, ցու ցադր վում են տար բեր 
նկար ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են 
հա մա կարգ չային տվյալ կախ վա ծու թյա նը (ն
կար 1–ո ւմ բեր ված նկա րին նայե լով` պարզ է 
դառ նում` որ քան ու ժեղ է ան ձի կախ վա ծու թյու
նը, և ի նչ ա նե լա նե լի վի ճա կում են նրա հա րա
զատ նե րը):

Ն կա տի ու նե նա լով այն փաս տը, որ հո գե
բա նա կան այս թես տա վոր ման ար դյունք նե րը 
հե տա գա յում պետք է օգ տա գործ վեն բազ
մա թիվ վեր լու ծու թյուն նե րի և ու սում նա սի րու
թյուն նե րի հա մար` ան հրա ժեշտ է կու տա կել 
ար դյունք նե րը և ո րո շա կի ո րեն դա սա կար գել 
դրանք: 

Թես տա վո րումն ան ցնող ան ձն իր տվյալ նե
րը մուտ քագ րում է հա տուկ պա տու հա նում, ո րն 
էկ րա նին է հայտն վում մինչ թես տային պա տու
հա նի հայտն վե լը, այ սինքն` ծրագ րի գոր ծարկ
ման սկզ բում էկ րա նին ցու ցադր վում է ստուգ վո ղի 
տվյալ նե րի գրանց ման հա մար նա խա տես ված 
պա տու հա նը, ո րի վրա տե ղադր ված է ComboBox 
տի պի ղե կա վար ման տարր, ո րը նա խա տես
ված է ստուգ վո ղի տա րի քային խում բը ը նտ րե
լու հա մար (տա րի քային խմ բե րը ներ կա յաց ված 
են Age տեքս տային նշո ցում, որ տե ղից և՛ կար
դաց վում, և՛ տե ղադր վում են ComboBox–ի ցան
կում), TextBox–ը, ո րը նա խա տես ված է ստուգ
վո ղի ա նունն ու ազ գա նու նը ներ մու ծե լու հա մար 
( հո գե բա նա կան թես տա վո րում ան ցնող ան ձն 
ի նքն է ո րո շում` ցան կա նո՞ւմ է մուտ քագ րել իր 
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ան ձնա կան տվյալ նե րը, թե՞  ոչ), ի նչ պես նաև կո
ճա կը, ո րի սեղ մու մով ան ցում է կա տար վում թես
տա վոր ման պա տու հա նին:

Ծ րագ րային փա թե թում առ կա է թղ թա
պա նակ, որ տեղ ա մեն ան ձի թես տա վոր ման 
ա վար տից հե տո հա մա պա տաս խան տա րի
քային խում բը ներ կա յաց նող տեքս տային նշո
ցում գրանց վում են տվյալ ան ձի տվյալ նե րը` 
ա նուն–ազ գա նու նը (ե թե այն նշ ված է), հա վա
քած մի ա վոր նե րի քա նա կը և հա մա կարգ չային 
կախ վա ծու թյան աս տի ճա նը: Այս տվյալ նե րը 
հե տա գա յում շատ օգ տա կար կլի նեն սո վո րող
նե րի կախ վա ծու թյան աս տի ճա նի հետ ա ռնչ
վող վեր լու ծու թյուն ներ կա տա րե լիս: Ներ կա
յաց նենք ծրագ րային կո դի հա մա պա տաս խան 
հատ վա ծը. 
    Dim FileName As String
    FileName = «Answers/» & Age & «. txt»
    Dim content As String
    content = StudentName & Space(40 – 
Len(StudentName)) & Str(SumAnswer)
        If SumAnswer >= 1 And SumAnswer <= 10 
Then
            content = content + «The absence of 
dependance»
        End If
        If SumAnswer >= 11 And SumAnswer <= 
19 Then
            content = content + «Norm»
        End If
        If SumAnswer >= 20 And SumAnswer <= 
25 Then
     content = content + «Dependance»
     End If
     If SumAnswer >= 26 Then
     content = content + «Overdependance»
     End If
    Open FileName For Append As #44
    Print #44, content
    Close #44 

Իբրև տվյալ նե րի շտե մա րան՝ ծրագ րում օգ
տա գործ ված է տեքս տային նշոց (Harcer. txt): 
Տվյալ նե րը նշո ցում ներ կա յաց ված են հայե
րե նով: Ծրա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ցան կու թյան դեպ քում նոր հար ցեր ա վե լաց
նելու հար ցե րի շտե մա րա նում կամ պա կա սեց
նելու ան ցան կա լի նե րը:

 Տեքս տային նշո ցում հար ցե րը և պա տաս
խան նե րը տե ղա բաշխ ված են հետևյալ օ րի նա
չա փու թյամբ: 

Ա ռա ջին տո ղում գր վում է հար ցը, ե րկ րորդ 
տո ղում` պա տաս խա նի մի տար բե րակ, եր
րորդ տո ղում` պա տաս խա նի մեկ այլ տար բե
րակ, նույ նը` չոր րորդ և հին գե րորդ տո ղե րում: 
Յու րա քան չյուր պա տաս խա նի կող քին դր վում 
է + նշա նը և գր վում հա մա պա տաս խան մի ա
վո րը: Մի ա վոր նե րը կու տակ վում են հա մա պա
տաս խան փո փո խա կա նի մեջ։ Ներ կա յաց նենք 
տվյալ գոր ծո ղու թյունն ի րա կա նաց նող ծրագ
րային կո դի հատ վա ծը. 

Private Sub LB_Click(Index As Integer)
    Dim Val0 As Integer
    Val0 = Val(Miavor(Index, QuestionNumber))
     SumAnswer = SumAnswer + Val0
     NextQuestion
End Sub 
Ա հա մի օ րի նակ. 
Օ րա կան քա նի՞ ժամ եք ան ցկաց նում վիր

տո ւալ աշ խար հում:
1 ժամ  +0
3 ժամ  +1
4 ժամ  +2
5 ժամ և ա վել  +3

 Ցան կա նում ե նք նշել, որ մեր կող մից C++ 
ծրագ րա վոր ման լեզ վով ևս մշակ վեց հա մա
կարգ չային թես տա վո րու մը ի րա կա նաց նող 
ծրա գիր, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ցան
կու թյան դեպ քում նոր հար ցեր ա վե լաց նելու 
հար ցե րի շտե մա րան նե րում կամ պա կա սեց
նելու ան ցան կա լի նե րը: 

Ներ կա յաց նենք ծրագ րային կո դի ա ռա վել 
հե տաքր քիր մա սը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում` File1 նշո ցի պա րու նա կու թյու նը ( հար ցը 
և դրա չորս տար բե րակ նե րը) կար դա լու տեքս
տային նշո ցից և ցու ցադ րե լու այն էկ րա նին:

std::ifstream file(«File1. txt»);
    std::string lines;
     if(file. is_open())
 {
        std::string buff;
        while(!file. eof())
  {
            getline(file, buff);
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            lines += buff +’\n’;
               }
  file. close();
        std::cout«lines«std::endl;
           }
  else
        std::cerr«»Error open file!\n»;
Ծ րագ րի աշ խա տան քի վեր ջում, կախ ված 

թես տա վոր վո ղի հա վա քած մի ա վոր նե րից, 
ո րոշ վում է նրա հա մա կարգ չային կախ վա ծու
թյան աս տի ճա նը: Դրա հա մար օգ տա գործ վում 
է ծրագ րային կո դի հետ ևյալ հատ վա ծը:

cout«”You have scored “«s«” band”;
  cout«endl;
  if (s>1 && s<=10)
   cout«”The absence of depen

dence”;
  else if(s>=11 && s<=19)
   cout«”Norm”;
  else if(s>=20 && s<=25)
   cout«”Dependence”;
  else
   cout«”Over–dependence”;
 Ցան կա նում ե նք նշել, որ մեր կող մից 

մշակ վե ցին հար ցեր, ո րոնց օգ նու թյամբ ի րա
կա նաց րինք տար բեր տա րի քի մի շարք սո
վո րող նե րի` հա մա կարգ չից կախ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի բա ցա հայ տու մը: Հար ցե րի և 
բա նա լի նե րի մշակ մա նն իր զգա լի մաս նակ
ցու թյունն է ու նե ցել մեր կող մից հրա վիր ված 
հո գե բա նը` ՀՊՄՀ զար գաց ման և կի րա ռա
կան հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս 
Լ. Կ. Սարգ սյա նը: Թես տա վոր մա նը մաս նակ
ցե ցին տա րի քային տար բեր խմ բե րի պատ կա
նող սո վո րող ներ (ա շա կերտ ներ (12–14, 15–17), 
ու սա նող ներ (18–21)): Ստաց ված տվյալ նե րը 
վեր լու ծե լուց հե տո ստա ցանք հետ ևյալ ար
դյունք նե րը. թես տա վոր մա նը մաս նակ ցած նե
րի 14 %–ն ու նի կախ վա ծու թյուն (12 %) և գե
րու ժեղ կախ վա ծու թյուն (2 %):

 Մենք չենք պն դում, որ մեր մշա կած հար ցե րը 
ե զա կի են: Այդ ի սկ պատ ճա ռով հո գե բա նա կան 
կախ վա ծու թյան աս տի ճանն ա ռա վել բազ մա
կող մա նի և լի ար ժեք բա ցա հայ տող հար ցե րի և 
բա նա լի նե րի մշակ ման հե տա գա գոր ծըն թա ցը 

կթող նենք հո գե բան նե րին, ո րոնք եր կա րատև 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում կկա րո
ղա նան բա ցա հայ տել լա վա գույն նե րը: 

Այս պի սով` ներ կա յաց րինք կի րա ռա կան 
ծրա գիր` մշակ ված Visual Basic ծրագ րա վոր ման 
լեզ վով, ո րն ու նի հետ ևյալ հիմ նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը. 

1. հար ցե րի պա տաս խան նե րին կա րող են 
տր վել տար բեր մի ա վոր ներ,

2. հար ցե րն ի րենց պա տաս խան նե րով հա
վաք ված են տեքս տային մեկ նշո ցում և ըն թերց
վում են հեր թա կա նու թյամբ, չի գոր ծում հար ցի 
ը նտ րու թյան պա տա հա կա նու թյան սկզ բուն քը 
(ի տար բե րու թյուն հա մա կարգ չից հո գե բա նա
կան կախ վա ծու թյան աս տի ճա նը բա ցա հայ
տող` մեր կող մից մշակ ված ծրագ րի` գի տե
լիք նե րի գնա հատ ման հա մար նա խա տես ված 
թես տա վոր ման ծրագ րե րում հիմ նա կա նում 
ստեղծ վում են հար ցե րի քա նա կին հա մա
պա տաս խան տեքս տային նշոց ներ, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րում հա վաք ված են լի նում մեծ 
քա նա կու թյամբ հար ցեր` ի րենց պա տաս խան
նե րով, և ան հրա ժեշտ հար ցի ը նտ րու թյու նը 
կա տար վում է` հա մա պա տաս խան պա տա հա
կա նու թյան սկզ բուն քին),

2. հա վա քած մի ա վոր նե րի հան րա գու մա
րով է ո րոշ վում սո վո րող նե րի կախ վա ծու թյան 
աս տի ճա նը,

3. բա ցա հայտ ված կախ վա ծու թյան աս տի
ճա նով է ո րոշ վում, թե ի նչ պատ կեր տե ղադր վի 
ար դյուն քի պա տու հա նում:

Ա ռա ջին եր կու դեպ քե րում, 
ե րբ առ կա է կախ վա ծու թյան 
բա ցա կա յու թյուն, կամ նոր
մայի սահ ման նե րում են 
գտն վում տվյալ ան ձի հա
վա քած մի ա վոր նե րը, պա
տու հա նին տե ղադր վում է 
ա ջից ներ կա յաց ված պատ
կե րը: 
Կախ վա ծու թյու նը ներ կա
յաց նե լու հա մար ծրագ րի 
վեր ջին պա տու հա նում մի ա
վոր նե րի հետ մի ա սին 
հայտն վում է ստորև ցու
ցադր ված պատ կե րը, իսկ 
գե րու ժեղ կախ վա ծու թյան 
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աս տի ճա նը ներ կա յաց նե լու հա մար պա տու հա
նին տե ղադր վում է նկար 1–ո ւմ ցու ցադր ված 
պատ կե րը:

 Ցան կա նում ե նք նշել, որ մեր կող մից կա
տար վեց մի ջա ռար կա յա կան ևս մի հե տա զո
տու թյուն, ո րի նպա տակն էր վեր լու ծել հա
մա կարգ չային բազ մա թիվ խա ղեր, դրանց 
տա րա տե սակ նե րն ու հիմ նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը և բա ցա հայ տել` ա րդյոք 
ա շա կերտ նե րի կող մից հա մա կարգ չային խա
ղի և աշ խա տան քային սե ղա նի պաս տա ռի 
ը նտ րու թյու նը կախ ված է նրանց հո գե վի ճա կից 
և մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րից: Հե
տա զո տու թյա նը մաս նակ ցե ցին մի ջին դպ րո ցի 
մի շարք ա շա կերտ ներ: Այս հե տա զո տու թյու նը 
տևեց 5 ա միս: 

Հե տա զո տու թյունն ան ցկաց նե լու ժա մա
նա կա հատ վա ծում ին ֆոր մա տի կայի դա սե րին 
ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն էր տր վում 
ան հրա ժեշտ թե ման լավ յու րաց նե լուց հե
տո ա զատ ժա մա նակն օգ տա գոր ծելու ի րենց 
կող մից ը նտր ված հա մա կարգ չային խա ղե րով 
զբաղ վե լու, ի նչ պես նաև աշ խա տան քային սե
ղա նի ձևա վո րու մը փո փո խե լու հա մար: Նշենք, 
որ ա ռա ջարկ վող խա ղե րի ցան կը նույնն էր 
բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար և ու սուց չի կող
մից ը նտր ված էր տար բեր բնա գա վառ նե րից: 
Այս տեղ կային քվեստ ներ, ռազ մա վա րա կան, 
ար կա ծային, դե րային, ար կա դային և այլ տե
սա կի խա ղեր, ո րոն ցում մո դե լա վոր վում են 
մար դու մշա կու թային կյան քի, մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ ներ 
(դ րանք ծրագ րեր են, ո րոնք մո դե լա վո րում են 
տնտե սա կան, ճար տա րա գի տա կան–շի նա րա
րա կան, ռազ մա կան ի րա կա նու թյան տար րեր, 
ո րոնց օգ նու թյամբ կա րե լի է տվյալ բնա գա վա
ռում գործ նա կան հար ցեր լու ծել: Նմա նա կող 
հա մա կարգ չային խա ղե րը մո դե լա վո րում են 
տա րա տե սակ տեխ նի կայի` ավ տո մե քե նա նե
րի, ի նք նա թիռ նե րի, ջրային մո տո րա նա վակ նե
րի և այլ նի կա ռա վա րու մը), ի նչ պես նաև խա ղեր, 
ո րոնք ո ւղղ ված են ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթ
նե րի` ըն կալ ման, ու շադ րու թյան, հի շո ղու թյան, 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը (այդ խա ղե րում 
ի մա ցա կան տար բեր գոր ծա ռույթ նե րի զար
գաց ման խն դիր նե րը մի ա վոր ված են խա ղային 
մի աս նա կան սյու ժե ով, ո րի ըն թաց քում ան հրա
ժեշտ է տար բեր փու լեր ան ցնել): 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ա ռա ջարկ ված խա
ղե րի մեջ չկար դե րային խաղ` հա մա կարգ չային 
հե րո սի «աչ քե րից» բաց վող տե սա րա նով, քա
նի որ խա ղե րի այս տե սա կը բնու թագր վում է 
« ներ քաշ ման» կամ խա ղի մեջ «ընկղմ վե լու» 
ա ռա վե լա գույն ու ժով: Յու րա հատ կու թյունն այն 
է, որ հե րո սի «աչ քե րով» խա ղա ցո ղին եր ևա ցող 
տե սա րա նը դ րդում է նրան հա մա կարգ չային 
կեր պա րի հետ լրիվ նույ նաց ման, ամ բող ջու
թյամբ դե րի մեջ մտ նե լու: Խա ղա ցո ղը կա րող 
է բա ցար ձա կա պես լուրջ ըն դու նել վիր տո ւալ 
աշ խար հը և իր հե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա
մա րել սե փա կա նը:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյու նը ա պա ցու ցեց նախ նա կան մեր այն վար
կա ծը, որ սո վո րող նե րի կող մից ի րա կա նաց վող 
խա ղե րի և աշ խա տան քային սե ղա նի ձևա
վոր ման ը նտ րու թյու նը ու ղիղ կապ ու նի տվյալ 
պա հին նրանց հո գե վի ճա կի և մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: Այս պես, քա նի որ 
հե տա զո տու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը մո
տա վո րա պես հինգ ա միս էր, ե րե խա նե րը գտն
վում է ին տար բեր հո գե վի ճակ նե րում (դ րան 
հետ ևում էր հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցող 
դպ րո ցի հո գե բա նը) և մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն նե րում (մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի ան մի ջա կան վե րա հս կո ղու թյու նը 
ի րա կա նաց վում էր ին ֆոր մա տի կայի ու սուց չի 
կող մից)` թե՛ բա րիդ րա ցի ա կան և թե՛ կոնֆ լիկ
տային, ո րոնք դրդ վում է ին հե տա զո տու թյան 
մեջ ներգ րավ ված  ա շա կերտ նե րից մի քա նի սի 
կող մից: 

Հան գիստ և խա ղաղ վի ճա կում գտն վե լիս 
ե րե խա նե րն ը նտ րում է ին ար կա դային, ճիշտ 
ռազ մա վա րու թյան ը նտ րու թյան հետ կապ ված 
խա ղեր, ո րոնց հիմ քում ըն կած էր տրա մա բա
նու թյու նը կամ հե քի աթ նե րի սյու ժե նե րի հետ 
կապ ված խա ղե րը, ի սկ լար ված մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի և կոնֆ լիկ տային ի րա վի
ճա կում գտն վե լու ժա մա նակ` հար ձա կո ղա կան 
մար տա խա ղեր: Նույ նը վե րա բե րում է աշ խա
տան քային սե ղա նի ձևա վոր ման ը նտ րու թյա
նը. « խա ղաղ» պայ ման նե րում ե րե խա նե րն 
ը նտ րում է ին հիմ նա կա նում բնու թյան գե ղե ցիկ 
տե սա րան ներ, ի սկ կոնֆ լիկ տային մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի ժա մա նակ` ա ռա
վել «ագ րե սիվ» կամ տխուր պատ կեր ներ` 
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բնու թյան` մուգ ե րանգ նե րով պատ կեր ված 
կոր ծա նիչ եր ևույթ ներ և վայ րի կեն դա նի ներ:

 Սա կայն ցան կա նում ե նք նշել, որ կար և 
բա ցա ռու թյուն. 6–րդ դա սա րա նի ա շա կեր
տու հի նե րից մե կը, ո րը ակ տիվ և հա մար ձակ 
աղ ջիկ էր, ու ներ բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն 
և ըն կե րա կան շր ջա պա տում միշտ ղե կա վա
րո ղի, ա ռաջ նոր դի դեր էր ստանձ նել, հա ճա
խա կի կոնֆ լիկտ էր ունե նում դա սըն կեր նե րի 
հետ: Այս աղ ջիկն, ան կախ մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րից միշտ ը նտ րում էր թե՛ ագ
րե սիվ խա ղեր, թե՛ վայ րի գա զան նե րի պատ
կեր ներ աշ խա տան քային սե ղա նի հա մար: 
Նրա կող մից ը նտր ված վայ րի կեն դա նի նե րը 
պար տա դիր ու նե նում է ին ի նչ–որ բան, ո րը 
կա րող է հար ձակ ման զենք ծա ռայել (եղ ջյուր
ներ, սմ բակ ներ, ճան կեր, ժա նիք ներ, սուր 
կտուց կամ լայն բաց ված լո ղաթ ևեր): Դա 
վկա յում է այս ա ղջ կա գաղտ նի հար ձա կո ղա

կա նու թյան մա սին (հո գե բա նի վեր լու ծու թյան 
ար դյունքն է): Ա մե նից ա վե լի հա վա նա կան է, 
որ դրա հետ ևում պաշտ պա նա կան վար քագ ծի 
ձգ տումն է: 

Եվ այս պես, մարդ կու թյու նը սուզ վում է հա
մա կար գիչ նե րի և հա մա կարգ չային ցան ցե
րի մեջ. օ րե ցօր ա վե լի ու ա վե լի շատ մար դիկ 
(հատ կա պես ե րե խա ներ) հա մա կարգ չային 
խա ղե րից հո գե բա նա կան կախ վա ծու թյուն են 
ձեռք բե րում: Ա մեն օր նրանք մո տե նում են հա
մա կարգ չին և « չա փա բա ժին» (« դո զա») ստա
նում. մե կը` 20 րո պե, մյու սը` մի ժամ, եր րորդն 
էլ. . . Սա հիմ նախն դիր է: Կա րե լի է մի այն են
թադ րել, թե մարդ կու թյա նը ին չի կա րող է հան
գեց նել այս մո լուց քի հե տա գա ա հագ նա ցու
մը: Մենք պի տի խոր հենք այդ մա սին ար դեն 
այ սօր: Գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ ներ 
պետք է մի ա վոր վեն` հե տա զո տու թյուն ներ կա
տա րե լու այդ ո լոր տում:

 Գրա կա նու թյուն

1. Волчёнков Н. Г., Программирование на Visual Basic 6: В 3–х ч. Часть 1, М., ИНФРА–М, 
2000, 286 с.

2. Гарнаев А., Visual Basic 6. 0 Разработка приложений, Санкт–Петербург, 2000, 448 с. ил.
3. Гриффит В., Виртуальный мир рождает реальные болезни// Финансовые известия, 1996, 

Вып. 54. N 183. 
4. Фомичева Ю. В, Шмелев А. Г., Бурмистров И. В., Психологические  корреля то ры увле чен ности 

компьютерными играми//Вестник МГУ. Сер 14. Психология, 1991, N 3, С. 27–39.

Разработка прикладной программы, позволяющей  
выявить степень компьютерной зависимости обучаемых

Н. Григорян, С. Авагян

Целью статьи является представление разработанной нами прикладной программы, ко то
рая дает возможность определить степень компьютерной зависимости обучаемых, а также де
монстри рование других возможностей применения компьютерных технологий для проведения 
раз нообразных психологических исследований. 

The cultivation of an applied program, which permits 
to identify the computer addiction level of trainees 

N. Grigoryan, S. Avagyan

The aim of the article is considered to be the presentation of the developed applied program, which 
gives an opportunity to identify the computer addiction level of trainees, as well as the demonstration 
of some other facilities of applications of IT Technologies for holding various psychological researches. 
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ՎԱ ՐՈւ ԺԱՆ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան  ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րում կր թու թյան ո րա կի ու սում նա սի րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րը և դա սա վան դող նե րի 
ու ու սա նող նե րի շրջա նում մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման ո րա կի վե րա բե րյալ ի րա կա
նաց ված սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում նե րի ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը։  

Այ սօր ե րկ րի տն տե սու թյան մեջ տե ղի ու նե
ցող ա րամա տա կան փո փո խու թյուն նե րը, կր
թու թյան հա մա կար գի ին տեգ րու մը հա մաեվ
րո պա կան կր թա կան տա րածք պա հան ջում 
են նոր մո տե ցում ներ կր թա կան քա ղա քա կա
նու թյան մեջ [1]։ Առ կա ի րա վի ճա կում մաս նա
գի տա կան կր թու թյան ո լոր տում գի տե լի քա հեն 
կողմ նո րո շու մը վե րա փոխ վում է կոմ պե տեն ցի
ա նե րի վրա հիմն ված կր թու թյամբ։ Ը նդ ո րում՝ 
նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
ո րա կի ա ռաջ նային բա ղադ րիչ է հա մար վում 
նախ նա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան գոր
ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րի ի րա վա սու
թյու նը։ Է. Ֆ. Զե ե րը նշում է, որ  կոմ պե տեն
տու թյու նը` որ պես ը նդ հա նուր հաս կա ցու թյուն, 
լայ նո րեն կի րառ վում է ման կա վար ժու թյան 
տե սու թյան մեջ և դեռևս է ա կան տա րա ձայ նու
թյուն նե րի ու վե ճե րի ա ռար կա է։ Այն ա ռանձ
նա հա տուկ ի մաստ է ձեռք բե րում մաս նա գի
տա կան ման կա վար ժության մեջ մաս նա գե տի 
ո րա կա վոր ման բա վա րար մա կար դա կը և պրո
ֆե սի ո նա լիզ մը ար տա հայ տե լու հա մար [4]։ 

Կ րե դի տային հա մա կար գի ներդ նու մը նախ
նա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո լոր տում 
պա հան ջում է մաս նա գի տա կան ու սուց ման և 
կր թու թյան ամ բողջ հա մա կար գի ար մա տա
կան փո փո խու թյուն Ո րա կա վո րում նե րի ազ
գային շր ջա նա կի (ՈԱՇ) շր ջա նակ նե րում։ Ի սկ 
ցան կա ցած փո փո խու թյուն տար բեր շա հա ռու
նե րի վրա ազ դում է տար բեր ե ղա նակ նե րով։ 
Ու սում նա սի րու թյու նը (օ րի նակ` Մաս նա գի
տա կան զար գաց ման եվ րո պա կան կենտ րո նի 

[CEDEFOP] կող մից 2010 թ. կա տար ված հե տա
զո տու թյու նը) ցույց է տվել, որ կրե դի տային հա
մա կար գի հիմ նա կան շա հա ռու նե րը մաս նա գի
տա կան վե րա պատ րաս տում ի րա կա նաց նող 
կազ մա կեր պու թյուն ներն են և ան հատ ու սում
նա ռող նե րը [2], [3]։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ հան գա մանք նե
րը` մեր կող մից ի րա կա նաց վե ցին հար ցում ներ` 
ը նդ գր կե լով նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր
թա կան ծրա գիր ի րա կա նաց նող ու սում նա կան 
6 հաստա տու թյուն ներ` Վա նա ձո րի պե տա
կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը, Վա նա ձո րի 
Ս. Թևո սյա նի ան վան պե տա կան պո լի տեխ նի
կա կան քո լե ջը, Եր ևա նի N1 ար հես տա գոր ծա
կան պե տա կան ու սում նա րա նը, Եր ևա նի N9 ար
հես տա գոր ծա կան պե տա կան ու սում նա րա նը, 
Գե ղար քու նի քի մար զի Սևա նի ար հես տա գոր ծա
կան պե տա կան ու սում նա րա նը, Մա րա լի կի ար
հես տա գոր ծա կան պե տա կան ու սում նա րա նը։ 
Հար ցում նե րին մաս նակ ցել են ար հես տա գոր ծա
կան ու սում նա րան նե րի և քո լեջ նե րի շուրջ 780 
ու սա նող ներ, ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րի ղե կա վար կազ մե րի 20 աշ խա տա կից ներ 
(տ նօ րեն ներ, ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով փոխտ նօ րեն ներ), 72 դա սա վան դող ներ և 
ար տա դրա կան ու սուց ման վար պետ ներ։ 

Նախ նա կան մաս նա գի տա կան ու սում նա
կան 6 հաս տա տու թյուն նե րի 20 ղե կա վար նե րի 
տր ված 7 հար ցե րից ներ կա յաց նում ե նք 5–ը. 
1. Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում գնա հատ ման ըն

թա ցա կար գե րը։  
2. Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում ան ցու մը կրե դի

տային հա մա կար գին։ 
3. Արդյոք ի րա տե սա կա՞ն է կրե դի տային հա

մա կար գի ներդնու մը ներ կա փու լում։ 
4. Աշ խա տա շու կան ո ւնի՞ ա րդյոք ազ դե ցու

թյուն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի վրա։ 
5. Ար հես տա գոր ծա կան կր թու թյան մեջ ո՞րն 

է ա վե լի կար ևոր` լսա րա նային պա րապ
մունք նե՞րը, թե՞ պրակ տի կան։



79

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

 �  Հարց ված նե րի 25 % –ը դժ վա րա ցել է պա
տաս խա նել «Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում գնա
հատ ման ըն թա ցա կար գերը» հար ցին, 
45% –ը գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րը 
գնա հա տել է դրա կան, 30% –ը` բա ցա սա
կան։ 

 � «Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում ան ցու մը կրե դի
տային հա մա կար գին» հար ցին 15 %–ը դժ
վա րա ցել է պա տաս խա նել, 60 % –ը գնա հա
տել է դրա կան, 25 % –ը` բա ցա սա կան։ 

 � «Արդյոք ի րա տե սա կա՞ն է կրե դի տային հա
մա կար գի ներդ նու մը ներ կա փու լում» հար
ցին 10 % –ը դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել, 
25 % –ը գնա հա տել է ի րա տե սա կան, 65 % –
ը` ոչ ի րա տե սա կան։ 

 � «Աշ խա տա շու կան ո ւնի՞ ա րդյոք ազ դե ցու
թյուն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի վրա» 
հար ցին 5 % –ը դժ վա րա ցել է պա տաս խա
նել, 86 % –ը պա տաս խա նել է «այո՛», և 9 
% –ը` «ո՛չ»։

 � «Ար հես տա գոր ծա կան կր թու թյան մեջ ո ՞րն 
է ա վե լի կար ևոր` լսա րա նային պա րապ
մունք նե՞ րը, թե՞ պրակ տի կան» հար ցին դժ
վա րա ցել է պա տաս խա նել հարց ված նե րի 
9 % –ը, 38 % –ը պա տաս խա նել է` «լ սա րա
նային պա րապ մունք նե րը», 53 % –ը պա
տաս խա նել է «պ րակ տի կան»։ 

Ն մա նա տիպ հար ցում ներ են կա տար վել նաև 
նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ
րեր ի րա կա նաց նող ուսում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի սո վո րող նե րի շր ջա նում, և տր ված 10 
հար ցե րից ներ կա յաց նում ե նք 5 հարց. 
1. Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում գնա հատ ման ըն

թա ցա կար գե րը։ 
2. Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում մո դու լային ու սու

ցու մը։
3. Ձեր մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյան 

գոր ծըն թա ցում ի ՞նչն եք ա վե լի կար ևո րում։
4. Կար ծո՞ւմ եք, որ Ձեր մաս նա գի տու թյու նը պա

հան ջարկ ու նի աշ խա տա շու կա յում։
5. Ձեր ստա ցած կր թու թյու նը բա վա րա՞ր է աշ

խա տանք գտ նե լու հա մար։
 �  Հարց ված նե րի 35 % –ը դժ վա րա ցել է պա

տաս խա նել «Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում գնա
հատ ման ըն թա ցա կար գե րը» հար ցին, 
40 % –ը գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րը 
գնա հա տել է դրա կան, 25 % –ը` բա ցա սա
կան։ 

 � «Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում մո դու լային ու սու
ցու մը» հար ցին 55 % –ը դժ վա րա ցել է պա
տաս խա նել, 20 % –ը գհա հա տել է դրա կան, 
25 % –ը` բա ցա սա կան։ 

 � « Կար ծո՞ւմ եք, որ Ձեր մաս նա գի տու թյու
նը պա հան ջարկ ու նի աշ խա տա շու կա յում» 
հար ցին 39 % –ը դժ վա րա ցել է պա տաս խա
նել, 29 % –ը պա տաս խա նել է՝ «այո՛», 32 % –
ը` «չ գի տեմ»։ 

 � « Ձեր ստա ցած կր թու թյու նը բա վա րա՞ր է աշ
խա տանք գտ նե լու հա մար» հար ցին 39 % –ը 
դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել, 31 % –ը պա
տաս խա նել է՝ «այո՛»,  30 % –ը` «չ գի տեմ»
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 � « Ձեր մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյան 
գոր ծըն թա ցում ո ՞րն եք ա վե լի կար ևո րում» 
հար ցին 15 % –ը դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել, 
35 % –ը` «պ րակ տի կան», 25 % –ը` «լ սա րա նային 
պա րապ մունք նե րը», 25 % –ը` « գործ նա կան և 
սե մի նար պա րապ մունք նե րը»։ 

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը փաս տում 
են, որ աշ խա տա վայ րե րում ու սում նա ռու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը դեռևս խիստ սահ
մա նա փակ են, ի սկ կրե դի տային հա մա կար
գը նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
ո լոր տում դեռևս ը ստ է ու թյան չի ա րժ ևոր վում և 
բա ցա ռա պես կապ վում է մի այն բարձ րա գույն 
կրթու թյան հետ։ 

Մի ա ժա մա նակ, հե տա զո տու թյան ար դյուն
քում բա ցա հայտ վեց, որ ո րա կի ա պա հով ման 
և կա ռա վար ման մար մին նե րը հիմ նա կա նում 
ներգ րավ ված են ո րա կա վոր ման չա փո րո շիչ
նե րի ո րոշ ման և գնա հատ ման ու քն նա կան 
ըն թա ցա կար գե րում, ի սկ նրանց ներգ րավ վա
ծու թյու նը ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան գոր
ծըն թաց նե րում  կա րե լի է գնա հա տել որ պես 
չա փա վոր։ Մաս նա գի տա կան ու սուց ման և կր
թու թյան ծրագ րով վե րա պատ րաս տում ի րա
կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րը հիմ նա կա
նում ներգ րավ ված են բո լոր գոր ծըն թաց նե րում՝ 
բա ցի ճա նաչ ման և հավաստագրման ըն թա
ցա կար գե րից։ Գոր ծա տու նե րը, կազ մա կեր պու
թյուն նե րը բա վա րար չա փով չեն մաս նա կցում 
ո րա կա վոր ման չա փո րո շիչ նե րի սահ ման ման 
և կր թա կան ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծըն թաց
նե րում։ Նրանց ներգ րավ վա ծու թյու նը գնա
հատ ման, քն նա կան, ի նչ պես նաև ճա նաչ ման 
և հավաստագրման ըն թա ցա կար գե րում խիստ 
ցածր է։  Ու սում նա ռող ներն ու նրանց ծնող նե րը 
ո րոշ չա փով ներգ րավ ված են ո րա կա վոր ման 

չա փո րո շիչ նե րի սահ ման ման ըն թա ցա կար գե
րում, կր թա կան ծրագ րե րի մշակ ման, ու սուց
ման և ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թաց նե րում, 
սա կայն ճա նաչ ման ու սեր տի ֆի կաց ման գոր
ծըն թա ցում նրանց մաս նակ ցու թյու նը զրո յա
կան է։ 

Ճա նաչ ման և հավաստագրմանն գոր ծըն
թաց նե րում գրե թե ը նդ գրկ ված չեն ՀՀ շա
հա ռու նե րը, մինչ դեռ այդ գոր ծըն թաց նե րը 
խիստ կար ևոր են կրե դի տային հա մա կար գի 
ներդր ման գոր ծում։ Նախ նա կան մաս նա գի
տա կան կր թու թյան ո լոր տում կրե դի տային 
հա մա կար գի ներդր ման հնա րա վո րու թյան 
մա սին մաս նա գի տա կան ու սուց ման և կր
թու թյան ղե կա վար ներն ու դա սա վան դող նե
րը շեշ տում են, որ կրե դի տային հա մա կար գի 
ներդ նու մը ար հես տա գոր ծա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում կա րող է ամ րապն դել ճա նաչ
ման ու հավաստագրման ըն թա ցա կար գե րի 
դերն ու նշա նա կու թյու նը։ Որ պես կար ևո րա
գույն կռ վան՝ ՀՀ մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
ո լոր տում կրե դի տային հա մա կար գի ներդն ման 
հար ցում կա րող է ծա ռա յել այն փաս տար կը, 
որ մե ծա հա սակ նե րը կա րող են վե րա դառ նալ 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման և կր թու թյան, ի սկ 
նրանց մաս նա գի տա կան փոր ձը կա րող է ա րժ
ևոր վել։ 

Հա յաս տա նում կրե դի տային հա մա կար գի 
ներդր ման գոր ծըն թա ցում կար ևո րա գույն խն
դիր է այն ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը, որ 
գո յու թյուն ու նի մաս նա գի տա կան ու սուց ման և 
կր թու թյան հա մա կար գում կրե դի տային հա մա
կար գի հետ ա ռնչ վող գոր ծըն թաց նե րում զա
նա զան շա հա ռու նե րի փաս տա ցի և ցան կա լի 
ներգ րավ վա ծու թյան միջև։ 

Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ա մե նա մեծ հա ճա
խա կա նու թյու նը գրանց վել է դա սա րա նային/
լ սա րա նային ձևա չա փում։ Հետա զո տա կան 
բնույ թի ա ռա ջադ րանք նե րի հա ճա խա կա նու
թյունն ա վե լի ցածր է, ի սկ ի նք նու րույն կամ դա
սա խո սի ղե կա վա րու թյամբ համացանցային ու
սում նա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը` գրե թե 
զրո յա կան։ Ու սում նա ռա կան գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ վել է ա վե լաց նել աշ խա
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տա վայ րում ի րա կա նաց վող ու սու ցու մը և կր ճա
տել լսա րան նե րում ան ցկաց վող դա սա ժա մե րի 
քա նա կը։ Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
և աշ խա տա վայ րում ան ցկաց վող ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա նո նա կարգ ված գոր ծըն թա
ցը տար վում է մի ան ման ե ղա նա կով։ 

Այս պի սով` ի րա կա նաց ված հար ցում նե րը 
փաս տում են նախ նա կան մաս նա գի տա կան 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում մաս նա
գետ նե րի պատ րաստ ման ո րա կի ա պա հով ման 
բնա գա վա ռում առ կա հիմ նախն դիր նե րի առ
կա յու թյու նը։ Նախ նա կան մաս նա գի տա կան 

կր թու թյան հա մա կար գում օ րախն դիր է կոմ
պե տեն տու թյուն նե րի ձևա վոր ման վրա հիմն
ված մո դու լային ու սուց ման տեխ նո լո գի ա նե րի 
ար մա տա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Գի
տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն
նե րի ին տեգ րու մը մաս նա գի տա կան կոմ պե
տեն տու թյուն նե րի կա ռուց ված քում թո ղարկ վող 
մաս նա գետ նե րին հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա
նաց նելու ժա մա նա կա կից աշ խա տան քային 
մի ջա վայ րում և հեշտ հար մար վելու փո փոխ վող 
ի րա վի ճա կում։ 

Գ րա կա նություն 

1. « Նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րենք։

2. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կր թու թյան ո րա կա վո րում նե րի ազ գային շր ջա նա կը հաս
տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի մար տի 31 –ի N 332–Ն ո րո շում։

3. Հա յաս տա նի մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գում ո րա կի ա պա հով ման ու ղե նիշ ներ, 
չա փա նիշ ներ և չա փո րո շիչ ներ, աշ խա տան քային նյու թեր, 2010։

4. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального 
образования, Высшее образование в России N4։     

Практические исследования качества подготовки специалистов в сфере 
профессионально–технического образования

В. Качатрян

В статье излагается результаты по исследованию качества образования в начальных учереж
дениях и анализ результатов социологических опросов, которое касается качества  подготовки 
специалистов в рамках студентов. 

Practical researchof quality of specialist training in sphere  
of professional – technical education

V. Khachatryan

The article touches upon the topic of  the results on the study of educationquality inprimary 
institutions,and analysis of the results of opinion polls,which relates to the quality of  education  within 
the students. 
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ՍԱՐ ԳԻՍ ՓԱՀ ԼԵ ՎԱՆՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐը 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի մի ջո ցով բնակ

չու թյան ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ա ռող ջու թյան 
ա պա հով ման ման կա վար ժա կան հիմ նախնդ
րի բար դու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վեր ջի
նիս լուծ ման կախ վա ծու թյամբ քա ղա քա կան և 
սո ցի ալ–մ շա կու թային գոր ծոն նե րի հա մա կար
գից, ի նչ պես նաև տվյալ նե րի և ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի տե սու թյա նը հա րա կից գի տու
թյուն նե րի ռե սուր սային, այդ թվում` տե սա
մե թո դա կան ա պա հո վու մից [1]։ Իր կար ևո
րու թյամբ այն կա րող է դաս վել մարդ կու թյան 
հա մա պար փակ հիմ նախն դիր նե րի թվին։ 

Ամ բողջ աշ խար հում հիմ նախնդ րի նկատ
մամբ ա ճող հե տաքր քրու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով։ Մեր 
կար ծի քով` դրան ցից հիմ նա կան ներն են մարդ
կու թյա նը հաս ցե ագր ված` տե ղե կատ վա կան 
զար գաց ման դա րաշր ջա նի գի տա տեխ նո լո
գի ա կան փու լի մար տահ րա վեր նե րը և դրանց 
հետ ևանք նե րը։ Մարդ կու թյան մուտ քը այդ 
փուլ տե ղի է ու նե նում պատ մա կան ժա մա նա կի 
խտաց ման պայ ման նե րում, ե րբ ծայ րաս տի ճան 
ը նդ լայն ված են տե ղե կատ վա կան հոս քե րի ծա
վալն ու ին տեն սի վու թյու նը։ Տե ղե կատ վա կան 
պայ թյունն ու ղեկց վում է մարդ կանց կեն սա
գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րի ա րա գա ցող փո
փո խու թյամբ։ Ա րա գա նում է գլո բա լի զա ցի այի 
գոր ծըն թա ցը, որ բնո րոշ վում է «ու ղեղ նե րի ար
տա հոս քով», այլ պե տու թյուն նե րի կող մից ո րոշ 
ե րկր նե րի է ներ գե տիկ, հում քային և սնն դային 
ռե սուրս նե րի օգ տա գործ մամբ։ Գլո բա լի զա ցի
ոն գոր ծըն թաց նե րը հան գեց նում են ժա մա
նա կա կից քա ղա քակր թու թյան դրա մային [2]։ 
Դրա է ու թյունն այն է, որ մե ծա նում է խզու մը 
տեխ նո լո գի ա կան, տն տե սա կան զար գաց ման 
մա կար դա կի և հոգ ևոր մա կար դա կի միջև։

 Մարդ կու թյու նը բա վա րար չա փով պատ
րաստ չգտն վեց ի րեն նետ ված մար տահ րա վեր
նե րին և դրանց հետ ևանք նե րին հա մար ժեք 

պա տաս խան տա լու հա մար։ Այդ պի սի հետ
ևանք նե րից մե կը, որ կապ ված է մարդ կանց 
ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ա ռող ջու թյան հետ, 
ե րկ րագն դի վրա բնակ չու թյան թվա քա նա կի 
կտ րուկ ա ճն է ր։ 4–5 մլն տա րի նե րի ըն թաց
քում Եր կիր մո լո րա կի վրա ապ րող մարդ կանց 
թվա քա նա կը հա սավ ըն դա մե նը 2 մի լի ար դի, 
մինչ դեռ վեր ջին 74 տա րում այն ա ճեց` հաս
նե լով ա վե լի քան 6 մի լի ար դի։ Ը նդ ո րում` այդ 
թվի ա ճը տե ղի է ու նե ցել ա մե նաաղ քատ ե րկր
նե րի, ա ռա վե լա պես աֆ րի կյան մայր ցա մա քի 
բնակ չու թյան հաշ վին։ Մի ա ժա մա նակ` բարձր 
զար գա ցած ե րկր նե րում տե ղի են ու նե նում 
բնակ չու թյան թվի նվազ ման և դրան ու ղեկ ցող 
գոր ծըն թաց ներ, որ զու գորդ վում են հոգ ևոր 
ար ժեք նե րի նվազ մամբ և մարդ կանց հո գե կան 
ու ֆի զի կա կան վի ճա կի վատ թա րաց մամբ, ին
չը հան գեց նում է բնակ չու թյան զգա լի մա սի բա
րո յա կան ու ֆի զի կա կան դեգ րա դա ցի այի [3]։

 Կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա րագ փո փոխ վող 
պայ ման նե րում մար դը, հե ռա նա լով իր սո վո րա
կան մի ջա վայ րից, ապ րում է ֆի զի կա կան, հո
գե կան, բա րո յա կան աս տի ճա նա կան ան կում։ 
Այդ բո լոր գոր ծըն թաց նե րը տե ղի են ու նե նում 
զար գա ցած և զար գա ցող ե րկր նե րում բնակ
չու թյան տա րի քային կա ռուց ված քի տա րաբ
նույթ փո փո խու թյուն նե րի հա մա պատ կե րին 
(ն կար 1)։ Զար գա ցած ե րկր նե րում բնակ չու թյու
նը ծե րա նում է, նվա զում է նրա թվա քա նա կը, 
ի սկ զար գա ցող ե րկր նե րում գե րակշ ռում է ե րի
տա սար դու թյու նը, բնակ չու թյան թվա քա նակն 
ա ճում է ։

 Հա յաս տա նի և Ա ՊՀ ե րկր նե րի ժո ղո վուրդ
նե րի հար մա րու մը դա րաշր ջա նի մար տահ
րա վեր նե րին, ո րոնք ու ղեկ ցում են ժո ղովր
դագ րա կան պայ թյու նի գոր ծըն թաց նե րը, ի 
տար բե րու թյուն աշ խար հի մնա ցած ե րկր նե րի՝ 
ա ռա վել բար դա ցել է սո ցի ալ–մ շա կու թային նոր 
գոր ծոն նե րի  ի հայտ գա լով` կապ ված ԽՍՀՄ–ի 
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փլուզ ման հետ։ Դրա վրա ազ դե ցու թյուն են 
գոր ծել հա սա րա կա կան և ար տադ րա կան 
նոր հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր
ծըն թաց նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում 
են նրանց աշ խար հա յաց քին, կեն սա կեր պին, 
ի նչ պես նաև այլ գոր ծոն ներ։ Կենտ րո նա խույս 
ազ գային մի տում նե րի, ներ քին տն տե սա կան 
և սո ցի ա լա կան բա ցա սա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ազ դե ցու թյան տակ XX դա րի վեր ջին ե րես նա
մյա կում ա ռա ջինն սկ սե ցին փլուզ վել խորհր
դային պե տու թյան գա ղա փա րա կան հիմ քե րը։ 
1980–ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին սո ցի ա լա
կան, տն տե սա կան, քա ղա քա կան տա տա նում
նե րը խորհր դային պե տու թյա նը կանգ նեց րին 
ճգ նա ժա մի ա ռջև, ո րը ի նք նա կազ մա կերպ
վող ան հա վա սա րակ շիռ հա մա կար գե րի վի
ճա կագ րա կան տե սու թյան մեջ ստա ցել է 
« բի ֆուր կա ցի այի (եր կատ ման) կետ» բնո րո շու
մը [4]։ Այդ ի րա վի ճա կում ոչ ո ւղ ղա գիծ ան հա
վա սա րակ շիռ հա մա կար գի հա մար, ի նչ պի սին 
սո ցի ա լա կան հա մա կարգն է, բա վա կան է ան
նշան մի խթան, որ այն կորց նի իր կա ռուց ված
քային ամ բող ջա կա նու թյունն ու գոր ծառ նա կա
նու թյու նը։ Ար դյուն քում` բա վա կան էր ան նշան 
ու ժե րի ներդ րում, և մեծ պե տու թյու նը բա ժան
վեց ի նք նիշ խան պե տու թյուն նե րի, ո րոնք հա
մակ ված է ին հա մա կար գային ճգ նա ժա մով։ 
Ու րիշ այլ գոր ծոն նե րի հետ դա հան գեց րեց ար
ժեք նե րի հա մա կար գի, սո ցի ա լա կան նա խադ
րյալ նե րի փո փոխ ման, կեն սա կան ծրագ րե րի 
և կեն սա կան հե տագ ծե րի խախտ ման, հոգ ևոր 
ար ժեք նե րի, մի լի ո նա վոր մարդ կանց կեն սա
կան ո րա կի ան կման [5], ո րոնք ար տա ցոլ վե
ցին նրանց ֆի զի կա կան կեն սա պայ ման նե րում։

 Դա րաշր ջա նային նոր մար տահ րա վեր նե րը` 
սո ցի ալ–մ շա կու թային, տն տե սա կան և քա ղա
քա կան գոր ծոն նե րի հետ հա մա տեղ հան գեց րին 
հետ խորհր դային ե րկր նե րում ոչ մի այն բնակ չու
թյան քա նա կի նվազ ման գոր ծըն թաց նե րի, այլև 
դրանք խզե ցին ժա մա նակ նե րի կա պը` հան
գեց նե լով մի քա նի սե րունդ նե րի բա րո յա կան 
գի տակ ցու թյան ան կման, հա սա րա կու թյան 
հոգ ևոր քաո սի և բա րո յա կան ճգ նա ժա մի։ Այդ 
ա մե նը դրս ևոր վում է « զանգ վա ծային մշա
կույ թում» բար քե րի ա զա տու թյան մեջ, ո րոնք 

ա ռնչ վում են պոռն կագ րու թյան հետ և ար տա
հայտ վում սար սա փի ֆիլ մե րում, ո րոն ցում պաշ
տա մուն քի ա ռար կա են դառ նում դա ժա նու
թյու նը, խարխլ վում են ագ րե սի ան և սե ռա կան 
շե ղում նե րը զս պող  բա րո յա կան պաշտ պա նա
կան ար գելք նե րը։

Նկար 1. Կան խա տե սում. երկ րի բնակ չու թյան 
ծե րա ցու մը 1950–2150 թթ.  

ժո ղովր դագ րա կան հե ղա փո խու թյան պայ ման
նե րում

1 – 14 տա րե կա նից ցածր տա րի քա յին խումբ
2 – 65 տա րե կա նից բարձր
3 – 80 տա րե կա նից բարձր (ՄԱԿ–ի տվյալ

նե րով)
A – խմբե րի տե ղա բաշ խու մը զար գա ցող 

երկր նե րում, B – զար գա ցած երկր նե րում 2000 
թ. [3]

Ազ գի զանգ վա ծային հոգ ևոր դեգ րա դա
ցի այի ան խու սա փե լի հետ ևանք նե րից մե կը 
ֆի զի կա կան դեգ րա դա ցի ան է։ Այդ մա սին 
են վկա յում բնակ չու թյան քա նա կի նվազ ման 
գոր ծըն թաց նե րը, ա ռող ջու թյան մա կար դա
կի ան կու մը` սկ սած ծնն դից, և այլ փաս տեր։ 
Ա վե լի հա մոզ վե լու հա մար դի մենք Ի. Ա. Գուն
դա բո վի վեր ջին տվյալ նե րին։ Նրա տվյալ նե
րով բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան ան կու մը բա
վա կա նին սրըն թաց կեր պով է կա տար վում։ 
Մար դու օր գա նիզ մի վրա ֆի զի կա կան ծան րա
բեռն վա ծու թյան նվազ ման (վեր ջին 200 տա
րում` մո տա վո րա պես 10 ան գամ), մար դա ծին 
աղ տոտ վա ծու թյան, բնա կան ը նտ րու թյան վե
րաց ման, գե նե տիկ փո փո խու թյուն նե րի և բա
ցա սա բար ազ դող շատ ու շատ այլ գոր ծոն նե րի 
պատ ճա ռով ա վե լա նում են, այս պես կոչ ված, 
« քա ղա քակր թու թյան հի վան դու թյուն նե րը»` 
հի պո դի նա մի ան (մ կա նային գոր ծու նե ու թյան 
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թու լա ցում), սիրտ–ա նո թային, ու ռուց քա բա նա
կան, ա լեր գիկ, հո գե կան, գե նե տիկ հի վան
դու թյուն նե րը, ՁԻ ԱՀ–ը և այլն։ Ե րկ րի բնակ
չու թյան մո տա վո րա պես 60 տո կո սը գտն վում 
է հի վան դու թյան և ա ռող ջու թյան միջև ըն կած, 
այս պես կոչ ված, «եր րորդ վի ճա կում» [6]։

Վ տան գա վոր հետ ևանք ներն այ սօր մեր 
ու շադ րու թյու նը հրա վի րում են տար բեր մասշ
տա բի եր ևույթ նե րի վրա, որ ը նդ հա նուր ար
մատ ներ ու նեն գլո բա լի զա ցի այի և ժո ղովր
դագ րա կան  ճգ նա ժա մի խոր քե րում։ Քա նի որ 
ան հնար է փո խել մակ րո կոս մո սի զար գաց ման 
օ րենք նե րը, ո րի մի մասը մար դն է, ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կում ան հրա ժեշտ է գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վո րել և ար դյու նա վետ կեր պով ի րա կա
նաց նել նրա ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ա ռող ջու
թյան պաշտ պա նու թյու նը դա րի մար տահ րա
վեր նե րի ա վե րիչ ազ դե ցու թյուն նե րից և դրանց 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից։ Բայց դրա հա
մար ան հրա ժեշտ է լու ծել մար դու կա յուն հա
մաէ վո լու ցի ոն զար գաց ման գի տա գործ նա կան 
խն դի րը միկ րո կոս մոս–մակ րո կոս մո սի պայ
ման նե րում, ե րբ չեն հա մընկ նում նրանց զար
գաց ման տեմ պե րը։ Այդ խնդ րի բա րե հա ջող 
լուծ ման պար տա դիր պայ մանն է մար դու` որ
պես ի նք նա կազ մա կերպ վող գոր ծու նե ու թյան և 
բաց կեն սա սո ցի ալ–մ շա կու թային հա մա կար գի 
սուբյեկ տի ակ տիվ ներգ րա վու մը մակ րո կոս մո
սի գոր ծոն նե րում և դրանց փո փոխ ման տեմ
պե րում` ֆի զի կա կան և հոգ ևոր հար մար ման 
գոր ծըն թա ցում։

 Մաս նա վոր ա ռար կա յա կան գի տա կան 
մե թո դա բա նու թյան հետ մեկ տեղ, ո րն օգ
տա գործ վում է ֆի զի կա կան կուլ տու րայի տե
սու թյան մեջ, հե տա զոտ ման բար դու թյամբ 
հա մա զոր ար դյու նա վետ գի տա կան գոր ծիք
ներ են հան դի սա նում եր կա րա մյա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ փոր ձարկ ված ը նդ հա նուր 
գի տա կան մո տե ցում նե րը, ի նչ պես, օ րի նակ, 
հա մա կար գային, գոր ծու նե ու թյան, ան հա տա
կան, մշա կու թա բա նա կան և այլն։ Զար գաց
ման չհա մընկ նող տեմ պե րով հա մա կար գե րի 
ու սում նա սիր ման հա մար հատ կա պես ար դյու
նա վետ է հե տա զոտ ման մե թո դա բա նու թյու նը, 
ո րն ու սում նա սի րում է զար գաց ման և բարդ 

փոխ գոր ծակ ցող հա մա կար գե րի ի նք նա կազ
մա կերպ ման գոր ծըն թա ցի դի ախ րո նիկ կա
ռուց վածք նե րը։ Այդ պի սի մե թո դա բա նու թյուն 
է ձևա վոր վել սի ներ գե տի կա յում, ո րը հա մա լիր 
կեր պով օգ տա գոր ծում է խո լիս տիկ գի տա կան 
մո տե ցում նե րը և հե տա զոտ ման մաս նա վոր 
ա ռար կա յա կան մե թոդ նե րը [2]։ Փոր ձա գետ նե
րի կար ծի քով « խո լիս տիկ պատ կե րա ցում նե րը, 
որ զար գա նում են սի ներ գե տի կայի կող մից, 
սեր տո րեն կապ ված են սուբյեկ տի ակ տի վու
թյան, նրա ստեղ ծող և կա ռու ցո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան սկզ բունք նե րի մա սին պատ
կե րա ցում նե րի հետ» [7]։ Այդ պատ ճա ռով 
սի ներ գե տի կայի մե թո դա բա նու թյու նը ա րագ 
զար գա ցող աշ խար հում մար դու հա մաէ վո լյու
ցի ոն զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի ու սում նա
սիր ման հա մար ժեք գի տա կան գոր ծիք է։

 Շա րադր վա ծի հետ կապ ված` բնակ չու թյան 
ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ա ռող ջաց ման հիմ
նախն դի րը մեզ հա մար դար ձել է տե սա կան և 
փորձ նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի գլ խա վոր 
օբյեկտ։ Մենք այդ խնդիրը լուծել ենք՝ ելնելով 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սպոր տի և 
ե րի տա սար դու թյան հար ցե րի, Կր թու թյան և 
գի տու թյան նա խա րա րու թյան սո ցի ա լա կան 
պատ վե րից։

 Մեր ան ցկաց րած հե տա զո տու թյուն նե րի 
փի լի սո փա յա կան և ը նդ հա նուր մե թո դա բա
նա կան հիմք են հան դի սա ցել փի լի սո փա նե րի 
(Ա րիս տո տել, Պլա տոն, Ֆ. Էն գելս, Ի. Կանտ, 
Ի. Ա. Բեր դյան, Ա. Ս. Կար մին, Ա. Ի. Շի րո կա
նով, Ե. Մ. Բա բո սով և ու րիշ ներ), գի տու թյան 
մե թո դա բան նե րի (Վ. Ս. Ստե պին, Մ. Մ. Բախ
տին, Գ. Պ. Շչեդ րո վից կի, Վ. Ֆ. Բեր կով, 
Է. Դյուրկ հայմ և ու րիշ ներ), է թի կայի հու մա
նիս տա կան ո ւղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի (Ա. Շվեյ ցեր, Է. Ֆրոմ, Ա. Ա. Հու սեյ նով, 
Ա. Ս. Լապ տե նոկ և ու րիշ ներ), գի տա փի լի սո
փա յա կան աշ խա տու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րի 
(Ս. Պ. Կա պի ցա, Ի. Պրի գո ժին, Ի. Ստին գերս, 
Պ. Ֆե եր բենդ և ու րիշ ներ) գոր ծե րը։ Ը նդ հա նուր 
ման կա վար ժա կան հիմք են ծա ռայել ան ցյա լի 
ա կա նա վոր ման կա վարժ նե րի և մեր ժա մա նա
կա կից նե րի աշ խա տու թյուն նե րը (Յա. Ա. Կո
մենս կի, Ա. Դիս տեր վեգ, Ի. Գ. Պես տա լո ցի, 
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Յա. Կոր չակ, Ա. Ս. Մա կա րեն կո, Վ. Ա. Սու
խոմ լինս կի, Վ. Ա. Սլաստյո նին և ու րիշ ներ)։ 
Հիմ նախնդ րի մշակ ման մաս նա վոր ա ռար կա
յա կան տե սա կան հիմք է դարձել ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան և ֆի զի կա կան կուլ տու
րայի տե սու թյան ու մե թո դի կայի ռուս դա սա
կան նե րի ժա ռան գու թյու նը (Պ. Ֆ. Լես գաֆտ, 
Ա. Դ. Նո վի կով, Լ. Պ. Մատ վեև, Վ. Մ. Զա ցի
որս կի, Ն. Ի. Պո նո մարյով, Վ. Մ. Վիդ րին և ու
րիշ ներ)։ Հա յացք նե րի ձևա վոր վող հա մա կար
գը մշ տա պես ճշգրտ վել է մտա հա ղոր դակց ման  
և մեր բնա գա վա ռի ա ռա ջա տար մաս նա
գետ նե րի հետ շփ ման ազ դե ցու թյան ներ քո 
(Ն. Ն. Վի զի տեյ, Մ. Յա. Վի լենս կի, Վ. Կ. Բալս
ևիչ, Ա. Ա. Գու ժա լովս կի, Վ. Պ. Լու կյա նեն կո, 
Վ. Ն. Պլա տո նով, Վ. Ստա րոս տա, Բ. Մ. Շի յան 
և ու րիշ ներ)։

 Սո ցի ա լա կան պա հանջ նե րի ազ դե ցու թյան 
տակ ա ռա ջին հեր թին ան ցկաց վել են կի րա
ռա կան մշա կում ներ, ո րոնք ներդր վե ցին ֆի
զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան և սպոր տի 
պրակ տի կա յում։ Մի ա ժա մա նակ ան ցկաց վեց 
գա ղա փա րա կան, բնա գի տա կան, նոր մա տիվ և 
ծրագ րային հիմ քե րի մշա կում` ո ւղղ ված ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան և սպոր տի մի ջոց
նե րի օգ տա գործ մա նը` բնակ չու թյան ֆի զի կա
կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան ամ րապնդ ման 
նպա տա կով։

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում մենք 
ե կանք այն եզ րա կա ցու թյան, որ բնակ չու թյան 
ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյու նը սեր տո րեն կապ
ված է նրա հոգ ևոր–բա րո յա կան ա ռող ջու
թյան հետ։ Հա սա րա կու թյան բա րո յա կան մթ
նո լոր տը, ի նչ պես հայտ նի է, կախ ված է նրա 
քա ղա քա ցի նե րի աշ խար հա յաց քային դիր քո
րո շու մից, ո րը պայ մա նա վո րում է նրանց ը նտ
րու թյու նը։ Այդ դիր քո րո շու մը կա րող է լի նել 
կեն սա հաս տատ, մար դա սի րա կան կամ հո
ռե տե սա կան, հա կա մարդ կային։ Ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյունն ու սպոր տը մար դու ֆի
զի կա կան և հոգ ևոր ո լորտ նե րի վրա դաս տի
ա րակ չա կան և կր թա կան տա րաբ նույթ ազ դե
ցու թյուն նե րի մի ջոց ներ են, ին չը թույլ է տա լիս 
լու ծել պա րա պող նե րի բա րո յա կան գի տակ ցու
թյան և բա րո յա կան վար քագ ծի ձևա վոր ման 

խն դիր նե րը։ 
Այդ ներ գոր ծու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, 

ի նչ պես հայտ նի է, կախ ված են գա ղա փա
րա կան հիմ քից, ո րը պայ մա նա վո րում է հա
սա րա կու թյան մեջ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ո ւղղ վա ծու թյու նը։ Դրա հա մար էլ գա ղա փա
րա կան հիմ քի վրա գի տա կան հիմ նա վո րու մը, 
ո րն ա պա հո վում է բարձր բա րո յա կան պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող բա րո յա
կան գի տակ ցու թյան և բա րո յա կան վար քագ
ծի ձևա վո րու մը, հան դի սա ցել է մեր տե սա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի գլ խա վոր նպա տա կը։ 
Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հա մա կար գի գա ղա
փա րա կան այդ պի սի հիմք, ո րը թույլ է տա լիս 
հա ջո ղու թյամբ լու ծել ազ գի ա ռող ջաց ման խն
դիր նե րը, մար դա սի րու թյու նն է, որ դի մա ցել է 
ժա մա նակ նե րի քն նու թյա նը հա զա րա մյակ ներ 
շա րու նակ [8, 9, 10, 11 և այլն]։

 Հու մա նիզ մը փի լի սո փա յա կան մտ քի ո ւղ
ղու թյուն է, որ մարդ կային կյան քը ըն դու նում 
է որ պես գե րա գույն ար ժեք, մարդ կային եր
ջան կու թյու նը` գե րա գույն նպա տակ, ար դա
րու թյունն ու մար դա սի րու թյու նը` մարդ կանց 
միջև հա րա բե րու թյուն նե րի նորմ։ Հու մա նիզ
մը հան դի սա ցավ մարդ կու թյան հա կազ դե ցու
թյու նը դա ժա նու թյանն ու բռ նու թյա նը, ան ձի 
և հա սա րա կու թյան հու մա նի զա ցի այի  գա ղա
փա րա կան հիմ քը և հա կոտ նյան ա պա հու մա
նի զա ցի այի, ո րի ծայ րա հեղ դրս ևոր ման ձևը 
ա հա բեկ չու թյունն է։ Հու մա նիզ մը լա վա տե սա
կան է, ո րով հետև հաս տա տում է ակ նա ծան քը 
կյան քի նկատմամբ, մարդ կանց եր ջան կու թյու
նը, հա վա տը մար դու հան դեպ, մար դու` ի նք
նա ճա նաչ ման և ի նք նա կա տա րե լա գործ ման 
ըն դու նա կու թյու նը [12 և այլն]։ Ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան և մար զա կան գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում հու մա նիս տի դաս տի ա րակ
ման հիմ նա կան պայ ման դրա բո վան դա կային, 
գոր ծըն թա ցային և ար դյու նա վե տու թյան կող
մե րի հու մա նի զա ցի ան է։

Գ լո բա լի զա ցի այի տե ղե կատ վա կան հա
սա րա կու թյան, պեր մա նենտ տե ղային պա
տե րազմ նե րի և պե տա կան ա հա բեկ չու թյան 
դա րաշր ջա նում հատ կա պես սուր է դր ված 
հու մա նի զա ցի այի` որ պես ազ գի ֆի զի կա կան 



86

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

և հոգ ևոր ա ռող ջաց ման և ի նք նա ռող ջաց ման 
գոր ծո նի հիմ նախն դի րը։

 Դա մի այն մո տե ցում նե րից մեկն է` միտ
ված ազ գի ֆի զի կա կան և հոգ ևոր ա ռող ջաց
ման և եր կա րա կե ցու թյան բարձ րաց ման հրա
տապ հիմ նախնդ րի լուծ մա նը` ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան և սպոր տի ո ւղ ղորդ ված 
օգ տա գործ ման գոր ծըն թա ցում։ Դրա ճիշտ լի
նե լը հա վաս տում են հե տա զո տու թյուն նե րի ար
դյունք նե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս ֆի զի կա կան 
ա ռող ջու թյան կախ վա ծու թյու նը հա սա րա կու
թյան հո գե կան վի ճա կից, ո րը սերտ կախ վա
ծու թյան մեջ է ան հատ նե րի հո գե կան վի ճա կից։ 
Ի. Գուն դա րո վը վեր լու ծու թյան է են թար կել 25 
սո ցի ա լա կան չա փո րո շիչ նե րի ազ դե ցու թյու նը` 
բնակ չու թյան ա պա հով վա ծու թյու նը բժիշկ նե
րով, նյու թա կան ա պա հո վու թյու նը, ար տադ
րու թյան մա կար դա կի և այլ ազ դե ցու թյուն
նե ր ա ռող ջու թյան դի նա մի կայի վրա 1991–1996 
թթ. [4] և այլն։ Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տվել, 
որ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան դի նա մի կան 84 
%–ով կախ ված է հա սա րա կու թյան հո գե կան 

վի ճա կից և մի այն 16 %–ով` մյուս բո լոր գոր
ծոն նե րից։ Հիմ նա կան եզ րա հան գու մը, որ կա
տա րել է հե տա զո տո ղը, այն է, որ բնակ չու թյան 
ֆի զի կա կան կեն սու նա կու թյու նը հիմ նա կա նում 
կախ ված է ոչ թե նյու թա կան գոր ծոն նե րից, այլ 
բա րո յա կան մթ նո լոր տից և հա սա րա կու թյան 
հո գե կան վի ճա կից։

 Տե ղե կատ վա կան և ժո ղովր դագ րա կան 
պայ թյուն նե րի, դա րաշր ջա նի այլ մար տահ
րա վեր նե րի պայ ման նե րում դրանց գլո բալ 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի (բ նակ չու թյան 
նվազ ման գոր ծըն թաց ներ, բա րո յա կան 
կողմ նո րո շիչ նե րի կո րուստ, հոգ ևոր մա
կար դա կի ան կում և այլն) կանխ ման ու չե զո
քաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է առ կա բո լոր 
ռե սուրս նե րի հա մա կարգ ված մեկ տե ղում։ 
Այդ ռե սուրս նե րի մեջ, որ թույլ են տա լիս 
ար դյու նա վե տո րեն լու ծել բնակ չու թյան ֆի
զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան ամ
րապնդ ման խն դի րը, ա ռա ջին հեր թին մտ
նում են ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյունն 
ու սպոր տը։
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Роль физического воспитания в обеспечении физического и  
духовного здоровья населения Армении

С. Пахлеванян

В настоящее время в условиях назревающих многочисленных вызовов современности 
и предотвращения и нейтрализации их отрицательных последствий (процесс уменьшения 
численности населения, потеря  моральных ориентаций, падение духовного уровня и т. д.) 
необходимо взаимодействие всех существующих ресурсов. В числе этих ресурсов, которые 
позволяют эффективно решить задачу укрепления физического и духовного здоровья населения, 
на  первом месте стоят физическое воспитание и спорт. Исследования показывают, что 
жизнедеятельность населения в свою очередь, в основном зависит не от материальных факторов, 
а преимущественно от материальной атмосферы и духовного состояния общества. Вследствие 
этого не трудно предположить  ту неоценимую роль, которую играет физическое воспитание 
населения. 

The Role of Physical Education   in ensuring  the physical and  
mental health of the population of Armenia

S. Pahlevanyan

In the modern age of numerous challenges, in order to prevent and  neutralize their global nega
tive consequences (processes of the reduction of population, loss of moral orientation, degradation of 
spiritual standards, etc.) it is necessary to  systematically reunite all the present resources. Physical 
education and sports are the first of  these resources, which allow us to effectively solve the problem of 
strengthening the physical and mental health of the population. Research shows that the physical vital
ity, in its turn, mainly depends not on material factors  but on the moral atmosphere and the spiritual 
state of the society, from which it is not difficult to suggest  the  unique  role  that is reserved for the 
physical education of the population. 
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ՍՈւ ՍԱՆ ՆԱ ՍԻ ՍՅԱՆ

ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆը

Դա սա խո սի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն
տու թյու նը մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի, փոր ձի, 
ար ժե քային ու կեն սա կան տար բեր դիր քո րո
շում նե րի մի ջո ցով ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում ծա գող մաս նա գի տա կան 
խն դիր նե րը լու ծե լու՝ ման կա վար ժի ը նդ գծ ված 
ու նա կու թյան և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան պատ րաստ վա ծու թյան հա մա պար փակ 
ամ բող ջու թյուն է: 

Կոմ պե տեն ցի ան (լա տի նե րեն` competens 
բա ռից՝ պատ շաճ, ըն դու նակ) ը նդ հա նուր առ
մամբ ըն կալ վում է որ պես ի րա զե կութ յուն, ձեռ
նա հա սութ յուն, կա րո ղու նա կութ յուն, կա տա րո
ղու նա կութ յուն): 

Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հան դի պում 
են կոմ պե տեն ցի ա հաս կա ցու թյան տար բեր 
սահ մա նում ներ. 
 � Ինչ–որ բան լավ կամ ար դյու նա վետ կա տա

րե լու ու նա կու թյուն:
 �  Հա տուկ աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ ներ 

կա տա րե լու ու նա կու թյուն/1/: 
 � Գոր ծո ղու թյան մեջ դր ված գի տե լիք, ին

տեգ րա տիվ գոր ծու նային կա ռույց՝ ը նդ գրկ
ված ի րա կան ի րա վի ճա կի մեջ/2/: 

 � Ո րո շա կի սո ցի ալ–մաս նա գի տա կան կար
գա վի ճակ ու նե ցող ան ձի գի տե լիք նե րի, կա
րո ղութ յուն նե րի և փոր ձի հա մա պա տաս
խա նութ յան չափ՝ նրա կող մից կա տար վող 
աշ խա տան քի և հիմ նա հար ցե րի լուծ ման 
բար դու թյան ի րա կան մա կար դա կին, ո րը 
մի ա ժա մա նակ ը նդ գր կում է ո րա կա վո րու
մը բնու թագ րող զուտ մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և այն պի
սի ո րակ ներ, ի նչ պի սիք են` նա խա ձեռ նո
ղա կա նութ յու նը, հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, 
խմ բում աշ խա տե լու և հա ղոր դակց վե լու 
ու նա կութ յու նը, սո վո րե լու, գնա հա տե լու 
կա րո ղու թյու նը, տրա մա բա նա կան մտա ծո
ղութ յու նը, տե ղե կատ վութ յուն ը նտ րե լու և 

օգ տա գոր ծե լու կա րո ղութ յու նը /3/:
 Ման կա վար ժա կան տե սան կյու նից կոմ պե

տեն ցի ան դի տարկ վում է որ պես կր թա կան 
գոր ծըն թա ցում ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման ներ ստեղ ծող 
մաս նա գի տա կան ի րա վա սու թյուն նե րի, գոր
ծա ռույթ նե րի հա մա խումբ, ի սկ ման կա վար
ժա կան պրո ֆե սի ո նալ կոմ պե տեն տու թյու նը 
ներ կա յաց վում է որ պես կոմ պե տեն ցի այի ար
դյու նա վետ ի րա գոր ծումն ա պա հո վող ման
կա վար ժա կան և ան ձնային ո րակ նե րի հա
մա խումբ: Ո ւս տի ա ռանձ նաց վում են մի շարք 
հիմ նա րար կոմ պե տեն ցի ա ներ, ո րոնք ման կա
վար ժա կան պրո ֆե սի ո նալ կոմ պե տեն տու թյան 
բա ղադ րիչ ներ են.  
1. ճա նա չո ղա կան (ման կա վար ժա կան պրոֆե

սի ո նալ գի տա կու թյուն),
2. հո գե բա նա կան (հու զա կան կուլ տու րա և հո

գե բա նա կան հա սու նու թյուն),
3. հա ղոր դակ ցա կան (հա ղոր դակ ցա կան կուլ

տու րա և ման կա վար ժա կան տակտ),
4. հ ռե տո րա կան (խոս քի մաս նա գի տա կան 

կուլ տու րա),
5. պրո ֆե սի ո նալ–տե ղե կատ վա կան (մշ տա դի

տարկ ման), 
6. պրոֆե սի ո նալ–տեխ նի կա կան և այլն:

 Դա սա խո սի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն
ցի ա ներն ը նդ հա նուր առ մամբ ցույց են տա
լիս, թե որ քան է դա սա վան դո ղը հաս կա նում, 
դրա կան գնա հա տում ու սա նո ղին, գի տի ի ՞նչ և 
ի նչ պե՞ս սո վո րեց նել, գի տի ի նչ պե՞ս գնա հա տել, 
ի նչ պե՞ս ստեղ ծել ու սում նա կան նպաս տա վոր 
մի ջա վայր, և ի րեն ըն կա լում է որ պես պրո ֆե
սի ո նալ մաս նա գետ: Ը ստ այդմ, դա սա խո սի 
ման կա վար ժա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րը կա րե
լի է դա սա կար գել հետ ևյալ խմ բե րում/4/. 
1. ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րո ղին հաս

կա նա լը, 
2. ու սուց ման գոր ծըն թա ցի նա խա պատ րաս

տու մը, պլա նա վո րու մը, կա ռա վա րու մը, 
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ի րա կա նա ցու մը և գնա հա տու մը,
3. մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան խն

դիր ներ լու ծե լու կա րո ղու թյուն նե րը,
4. հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը, 
5. աշ խա տան քը գրա կա նու թյան և տե ղե կույ

թի հետ (տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում, 
դա սա կար գում և մշա կում):
Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում սո վո րո

ղին հաս կա նա լը նշա նա կում է, որ դա սա խո
սը ցու ցա բե րում է ու սա նող նե րի ան հա տա կան 
պա հանջ մունք նե րի ի մա ցու թյուն, ու սա նող նե
րի հետ փոխ գոր ծակ ցու թյուն նե րի մար տա վա
րու թյու նը կա ռու ցում է նրանց ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ ման հի
ման վրա, հս տակ դրս ևո րում է հա վատ յու
րա քան չյուր ու սա նո ղի սո վո րե լու ու նա կու թյան 
նկատ մամբ, ար տա հայ տում է այն հա մոզ մուն
քը, որ տար բեր դա սըն թաց նե րի բո վան դա
կային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ազ դում են 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
վրա (և՛ դա սա վանդ ման, և՛ ու սուց ման) և այլն:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի նա խա պատ
րաս տու մը, պլա նա վո րու մը, կա ռա վա րու մը, 
ի րա կա նա ցու մը, գնա հա տու մը նշա նա կում 
է, որ դա սա խո սը լի ար ժեք տի րա պե տում է 
դա սա վանդ վող ա ռար կային և ու սում նա կան 
ծրագ րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման ու ղի
նե րին, ա ռա ջադ րում է հա մար ժեք նպա տակ
ներ, ի րա կա նաց նում է սո վո րող նե րի խթա նում, 
նրանց ներգ րա վում դա սա նյու թի բո վան դա կու
թյան ըն կալ ման, ի մաս տա վոր ման և յու րաց
ման գոր ծըն թաց նե րում, ի նչ պես նաև ստու գում 
և գնա հա տում, մշա կում է դա սըն թա ցի թե մա
տիկ պլան նե րը, օգ տա գոր ծում է տա րա տե
սակ ու սում նա կան աղ բյուր ներ և մի ջոց ներ, 
այլ ա ռար կա նե րի և սո ցի ա լա կան գոր ծըն կե
րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, սո վո րող նե
րին ակ տի վո րեն ներգ րա վում է ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, ու սա նող նե րին տա լիս 
է հս տակ բա ցատ րու թյուն ներ, ցու ցա բե րում է 
հար ցադ րում ներ կա տա րե լու և քն նար կում ներ 
վա րե լու կա րո ղու թյուն ներ, ը նտ րում և կի րա
ռում է ստուգ ման և գնա հատ ման հա մար ժեք 
մե թոդ ներ, դա սից զատ ու սուց ման կազ մա
կերպ ման այլ ձևե րի կի րառ ման ըն թաց քում 

ու սա նող նե րին ներգ րա վում է դրա հա մա տեղ 
պլա նա վոր մանն ու նա խագծ մա նը, ու սա նող
նե րին ներգ րա վում է ան հա տա կան նպա տակ
նե րի և նա խագ ծե րի, թե մա նե րի ը նտ րու թյա նը, 
պլա նա վոր մանն ու մշակ մա նը, այլ կերպ ա սած՝ 
ան հա տա կան հե տա զո տա կան « տա րած քի» 
ստեղծ մա նը, ա պա հո վում և կա ռա վա րում է ու
սա նո ղա կան լսա րա նի ու շադ րու թյու նը ո ղջ դա
սի ըն թաց քում և այլն:

Ա մե նա տար բեր կար գի խն դիր ներ լու ծե
լու կա րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը են
թադ րում է դա սա խո սի բնա կան, ան մի ջա կան, 
ճկուն և նա խա ձե ռնո ղա կան պահ վածք, լսա
րա նում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը խթա նող 
դրա կան բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի 
ա պա հո վում, իր դա սա վան դած ա ռար կա նե րի 
նկատ մամբ նվիր վա ծու թյան, պա տաս խա նատ
վու թյան, խան դա վա ռու թյան դրս ևո րում ներ, 
մաս նակ ցու թյուն ար տաու սում նա կան (ամ բի
ո նային, ներ բու հա կան, գոր ծըն կեր նե րի հետ 
և այլն) բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե րին, ար
տա քին պրո ֆե սի ո նալ պահ վածք և պրո ֆե սի ո
նալ հա րա բե րու թյուն ներ գոր ծըն կեր նե րի հետ, 
պրո ֆե սի ո նալ մա կար դա կով հար թում է կոնֆ
լիկ տային ի րա վի ճակ նե րը, կար գա պա հու թյան 
հետ կապ ված խն դիր նե րը վե րահս կում և հա
մա կար գում է օ պե րա տիվ ու ար դյու նա վե տո
րեն և այլն:

Հե տա դարձ կա պի ա պա հո վու մը նշա
նա կում է, որ դա սա խո սը ար դյու նա վե տո րեն 
կազ մա կեր պում է ա մե նօ րյա պրակ տիկ ման
կա վար ժա կան–մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյու նը, ու սա նող նե րին ներգ րա վում է ո ւս մա նը 
և ու սա նո ղա կան ի նք նա կա ռա վար մանն ա ռնչ
վող խն դիր նե րի քն նարկ մանն ու ո րո շում նե րի 
կա յաց մա նը, ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր
ծում է ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա նը 
հատ կաց ված ժա մա նա կը և տա րա ծու թյու նը, 
ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան՝ ու սա նող նե րին խմ
բա վո րում է հա մա պա տաս խան խմ բե րում՝ յու
րա քան չյու րին տա լով հս տակ ցու ցում ներ կամ 
ա ռա ջադ րանք ներ:

Գրա կա նու թյան և տե ղե կույ թի հետ 
( տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում, դա
սա կար գում և մշա կում) աշ խա տան քի ըն
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Professional competence of university teacher
S. Sisyan

Professional competence of the teacher is how he understands and appreciates the student, knows 
what and how to teach, what and how to evaluate, how to create a learning environment, understands 
himself as a professional. The article presents a list of competencies teacher instantiated, such as: plan
ning, organization of educational process, management, work with information. 

Професиональная компетентность преподавателя вуза
С. Сисян 

Професиональная компетентность преподавателя представляет насколько он понимает 
и позитивно оценивает учащегося, знает, чему и как обучать, что и как оценивать, как соз да
вать образовательную среду, принимает себя как профессионала. В статье представлен конк
ре ти зированный перечень компетенций преподавателя, такие как: понимание ученика в обра
зовательном процессе, подготовка, планирование, организация образовательного процесса (здесь 
же среда и, соответственно, партнеры), коммуникация, управление, работа с информацией. 

թաց քում դա սա խու սը ցու ցա բե րում է հաս
տա տուն կողմ նո րո շում ներ մաս նա գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի ո րոն ման, 
ու սում նա սիր ման և ա րժ ևոր ման ո ւղ ղու թյամբ 
(ման կա վար ժա կան և մաս նա գի տա կան–մե թո
դա կան ամ սագ րեր, կայ քէ ջեր, կր թա կան պոր
տալ ներ), ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծում է կր թա կան 
տե ղե կատ վա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
խրա խու սում է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
ու սա նող նե րի հա մա կարգ չային տե ղե կատ վա

կան կա րո ղու թյուն նե րի կի րա ռու մը, ար դյու
նա վե տո րեն օգ տա գոր ծում է առ կա տե ղե կատ
վա կան հա մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րը և 
հա մա ցան ցային աղ բյուր նե րը:

Ա վե լաց նենք, որ դա սա խո սի ման կա վար
ժա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վո րու մը 
բու հում ի րա կա նաց վող բա կա լավ րի և մա
գիստ րո սի կր թա կան ծրագ րե րի հիմ նա կան 
վերջ նար դյունք ն է, ո րը հե տա գա յում շա րու նա
կա բար զար գաց վում է ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյան ո ղջ ըն թաց քում:
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РУ ЗАН НА САР КИ СяН

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДхОД В СИСТЕМЕ 
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ РА 

Сов ре мен ный этап раз ви тия об щест ва ха
рак те ри зу ет ся ре фор ми ро ва ни ем про цес сов 
об ра зо ва ния и вос пи та ни я. В сов ре мен ной об
ра зо ва тель ной сфе ре на сме ну тра ди ци он ной 
ин фор ма ци он но–з на ни е вой па ра диг ме приш
ла ант ро по цент ри чес кая па ра диг ма обу че
ни я. Из вест но, что ин фор ма ци он но–з на ни е вая 
(з на ни е цент ри чес ка я) па ра диг ма пред по ла га
ет транс ля цию оп ре де лен но го об ъе ма зна ний 
и чу жо го опы та, глав ный ре зуль тат зна ни е вой 
па ра диг мы – при об ре те ние уча щи ми ся зна ний, 
уме ний и на вы ков. Ант ро по цент ри чес кая па ра
диг ма, в от ли чие от зна ни е вой, ори ен ти ру ет ся 
не на об ъект поз на ни я, а на суб ъект – че
ло ве ка с его пот реб нос тя ми. Ант ро по цент
ри чес кая па ра диг ма обу че ния ба зи ру ет ся на 
ос нов ных по ло же ни ях лич ност но–де я тель ност
но го под хо да, ос но вы ко то ро го, как, из вест но, 
бы ли за ло же ны в пси хо ло гии ра бо та ми С. Л. Ру
бинш тей на, Л. С. Вы готс ко го, А. Н. Ле онт ье
ва, Б. Г. Анан ье ва, И. А. Зим ней. И. А. Зим няя 
сп ра вед ли во от ме ча ет, что “в се ме то ди чес кие 
ре ше ния (ор га ни за ция учеб но го ма те ри а ла, ис
поль зо ван ные при е мы, спо со бы, уп раж не ния 
и т. д.) пре лом ля ют ся че рез приз му лич нос ти 
обу ча е мо го (вы де ле но на ми – Р. С.) – его пот
реб нос тей, мо ти вов спо соб нос тей, ак тив нос ти, 
ин тел лек та и дру гих ин ди ви ду аль но–п си хо ло
ги чес ких осо бен нос тей” [3: 36]. 

Сов ре мен ная ант ро по цент ри чес кая па ра
диг ма об ра зо ва ния на ме ча ет но вые нап рав ле
ния раз ви тия сис те мы об ра зо ва ни я, от ве ча ю
щие пот реб нос тям раз ви тия об щест ва. Од ним 
из та ких нап рав ле ний яв ля ет ся внед ре ние 
ком пе тент ност но го под хо да как од но го из 
важ ней ших кон цеп ту аль ных по ло же ний мо
дер ни за ции со дер жа ния об ра зо ва ни я. Пос
коль ку ком пе тент ност ный под ход ба зи ру ет ся 
на ос нов ных по ло же ни ях ком му ни ка тив но го и 
лич ност но–де я тель ност но го под хо дов, то его 

мож но наз вать ком му ни ка тив но–лич ност но–
де я тель ност но–ком пе тент ност ным. Ком пе
тент ност ный под ход, та ким об ра зом, яв ля ет ся 
ло ги чес ким про дол же ни ем лич ност но–де я тель
ност но го под хо да. Как сп ра вед ли во от ме ча ет 
И. Л. Бим, ком пе тент ност ный под ход предс тав
ля ет из се бя “… не что ино е, как даль ней шее 
раз ви тие де я тель ност но го под хо да к об ра зо ва
ни ю, ори ен ти ро ван но го на ре зуль та ты фор ми
ру е мых ви дов де я тель нос ти…” [2: 159]. 

Ком пе тент ност ный под ход расс мат ри ва ет ся 
и в кон текс те Бо лонс ко го про цес са, к ко то ро му 
Ар ме ния при со е ди ни лась в 2005г. Внед ре ние 
ком пе тент ност но го под хо да ре ша ет од ну из 
ос нов ных за дач Бо лонс ко го про цес са – по вы
ше ние ка чест ва выс ше го об ра зо ва ни я, ко
то рое пред по ла га ет как мо дер ни за цию со дер
жа ния об ра зо ва ни я, так и оп ти ми за цию форм 
и тех но ло гий ор га ни за ции учеб но го про цес са, 
пе ре ос мыс ле ние ко неч ной це ли и ре зуль та тов 
об ра зо ва ни я. 

В нас то я щее вре мя в Ар ме нии де ла ют ся 
по пыт ки вк лю чить ком пе тент ност ную мо дель 
обу че ния в дейст ву ю щую об ра зо ва тель ную па
ра диг му. В стан дар ты и прог рам мы вк лю ча ют ся 
те ос нов ные ком пе тен ци и, ко то ры ми уча щи е ся 
дож ны ов ла деть [12, 13]. Та кая си ту а ция тре бу ет 
всес то рон не го расс мот ре ния воп ро са, пос коль
ку ос та ет ся еще мно го не ре шен ных за дач.

П ро и зо шед шие в не да ле ком   прош лом сме
на при о ри те тов и сме ще ние ак цен тов со зна ни
е вой па ра диг мы на но вую ком пе тент ност ную 
па ра диг му обу че ния и об ра зо ва ния по пол ни ли 
сос тав клю че вых по ня тий пе да го ги ки и ме то
ди ки пре по да ва ния но вы ми по ня ти я ми – “ком
пе тен ци я” и “ком пе тент ность”. В кон текс те мо
дер ни за ции сис те мы выс ше го об ра зо ва ния в 
РА боль шое зна че ние при об ре та ют раз лич ные 
клю че вые ком пе тен ци и. Из вест но, что ком пе
тент ност ный под ход пред по ла га ет внед ре ние 
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та кой ме то ди ки обу че ни я, ког да уча щи е ся по
лу ча ют не столь ко эк цик ло пе ди чес кие зна ни я, 
сколь ко при об ре та ют уме ния и на вы ки, не об хо
ди мые им для осу ществ ле ния сво ей про фес си
о наль ной де я тель нос ти. В этом ас пек те зна ния 
сле ду ет расс мат ри вать “не как са мо цель, а как 
средст во ре ше ния ак ту аль ных для лич нос ти 
проб лем” [15: 208]. Ком пе тент ност ная па ра
диг ма под ра зу ме ва ет спо соб ность ин ди ви да 
са мос то я тель но поль зо вать ся при об ре тен ны
ми зна ни я ми, уме ни я ми и на вы ка ми в раз лич
ных жиз нен ных си ту а ци ях. Ком пе тент ност ный 
под ход оп ре де ля ет ся как та кой “под ход к обу
че ни ю, ко то рый вы ра жа ет ся в фор ми ро ва нии 
ино я зыч ной ком му ни ка тив ной ком пе тен ци и, 
то есть спо соб нос ти осу ществ лять ино я зыч ное 
меж лич ност ное и меж куль тур ное об ще ние с но
си те ля ми язы ка” [1: 107]. Ана лиз ли те ра ту ры по 
дан ной проб ле ме по ка зы ва ет всю слож ность и 
мно го мер ность не толь ко са мих по ня тий “ком
пе тен ци я”, “ком пе тент ность”, “ком пе тент ност
ный”, ко то ры ми опе ри ру ют исс ле до ва те ли, но 
и под хо да, ос но ван но го на их ис поль зо ва ни и. 

В дан ной стат ье мы по пы та ем ся от ве тить 
на сле ду ю щие воп ро сы:
 � Чем выз ва на не об хо ди мость внед ре ния 

ком пе тент ност но го под хо да в сис те му об ра
зо ва ния РА и как со от но сит ся ор га ни за ция 
об ра зо ва тель но го про цес са с ори ен та ци ей 
на ком пе тен ции с тра ди ци он ной зна ни е вой 
па ра диг мой?

 � Как со от но сят ся по ня тия “ком пе тен ци я” и 
“ком пе тент ность”?

 � Ка ков ком по нент ный сос тав ино я зыч ной 
ком му ни ка тив ной ком пе тен ци и?

 � яв ля ет ся ли ком пе тент ност ный под ход 
единст вен ным, оп ре де ля ю щим ос нов ное 
нап рав ле ние раз ви тия сис те мы об ра зо ва
ния РА?
От ве чая на пер вый пос тав лен ный воп рос, 

от ме тим, что внед ре ние ком пе тент ност но го 
под хо да обус лов ле но про цес са ми гло ба ли за
ции и ин тег ра ции Ар ме нии в ми ро вое эко но
ми чес кое прост ранст во. Соз да ние еди но го 
об ра зо ва тель но го прост ранст ва в рам ках 

Бо лонс ко го про цес са, част ью ко то ро го яв ля
ет ся и Ар ме ни я, пред по ла га ет, что ком пе тент
ност ный под ход дол жен быть ин тег ри ро ван и 
в на шу сис те му об ра зо ва ни я. Кро ме то го, вве
де ние ком пе тент ност но го под хо да но сит ди
рек тив ный ха рак тер, так как в раз ра бо тан ных 
стан дар тах и прог рам мах под чер ки ва ет ся, что 
ос нов ным ре зуль та том об ра зо ва тель но го про
цес са долж ны стать те или иные клю че вые 
ком пе тен ци и. И хо тя стан дар ты и прог рам мы 
при ме ни тель но к язы ко во му об ра зо ва нию раз
ра бо та ны по ка что для об ще об ра зо ва тель ных 
школ РА, ду ма ет ся, что раз ра бот ка их для сфе
ры выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния 
яв ля ет ся лишь де лом вре ме ни. Зак лю чая от вет 
на пер вый воп рос, мож но сде лать сле ду ю щий 
вы вод: при ни мая во вни ма ние опыт раз ви тых 
ст ран, где про и зош ла пе ре о ри ен та ция со зна
ни е вой па ра диг мы на ком пе тент ност ну ю, не об
хо ди мость внед ре ния та ко го под хо да в об ра зо
ва тель ную сис те му РА яв ля ет ся оче вид ной. 

Д ля то го что бы от ве тить на вто рой воп рос, 
не об хо ди мо прос ле дить весь путь ста нов ле ния 
и раз ви тия ком пе тент ност но го под хо да, на чи
ная со вто рой по ло ви ны прош ло го сто ле тия до 
на ших дней. 

С ло во “ком пе тен ци я” име ет ла тинс кое про
ис хож де ние (competens) и пе ре во дит ся как 
“с по соб ный”. Тер мин ком пе тен ци я, вве ден ный 
Н. Хомс ким в 1965 го ду в исс ле до ва ни ях проб лем 
ге не ра тив ной линг вис ти ки, пер во на чаль но обоз
на чал “с по соб ность, не об хо ди мую для вы пол не
ния оп ре де лен ной, пре и му щест вен но язы ко вой 
де я тель нос ти на род ном язы ке (вы де ле но на ми 
– Р. С.)”  [18: 141]. “Ком пе тент ный го во ря щий/
с лу ша ю щий (по Н. Хомс ко му) дол жен: 

А) об ра зо вы вать пред ло же ни я/ по ни мать 
речь;

Б) иметь суж де ние о выс ка зы ва ни и, т. е. ус
мат ри вать фор маль ное сходст во/ раз ли чие в 
зна че ни ях двух пред ло же ний. ” [1: 107]. 

В ра бо те “Ас пек ты те о рии син так си са” 
Н. Хомс кий пи шет: “Мы про во дим фун да мен
таль ное раз ли чие меж ду кон пе тен ци ей (з на
ни ем сво е го язы ка го во ря щим/с лу ша ю щим и 
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упот реб ле ни ем (ре аль ным ис поль зо ва ни ем 
язы ка в конк рет ных си ту а ци ях)” [14: 9]. Та ким 
об ра зом, в ра бо тах Хомс ко го “ком пе тен ци я” и 
“у пот реб ле ни е” по ни ма ют ся чис то син так си
чес ки [См. 21]. 

 Поз же тер мин “ком пе тен ци я”, ко то рый 
упот реб лял ся Хомс ким при ме ни тель но к линг
вис ти чес кой (син так си чес кой) ком пе тен ци и,   
рас ши рил свое зна че ни е, вк лю чив и дру гие 
ком по нен ты.  В нас то я щее вре мя этот тер мин 
ши ро ко ис поль зу ет ся в пе да го ги ке и ме то ди ке 
пре по да ва ния и оп ре де ля ет ся как “со во куп
ность зна ний, на вы ков, уме ний, фор ми ру е мых 
в про цес се обу че ния той или иной дис цип ли не, 
а так же спо соб ность к вы пол не нию ка кой–ли
бо де я тель нос ти на ос но ве при об ре тен ных зна
ний, уме ний, на вы ков” [1: 107]. 

В на уч ной ли те ра ту ре, по ми мо тер ми на 
“ком пе тен ци я”, ис поль зу ет ся и дру гой – “ком
пе тент ность”. Ана лиз на уч но–ме то ди чес кой ли
те ра ту ры по ка зы ва ет, что тер ми ны “ком пе тен
ци я” и “ком пе тент ность” мо гут ис поль зо вать ся 
как си но ни мич ны е, т. е. пол ност ью или час тич
но отож деств лять ся (В. С. Лед нев, Л. Н. Бо ло
тов, Н. Д, Ни канд ров, М. В, Ры жа ков и др.) или 
диф фе рен ци ро вать ся (И. А. Зим ня я, А. Н. Щу
кин, А. В. Ху торс кой и др.).  По ни ма ние раз
ли чий меж ду ком пе тен ци ей и ком пе тент ност ью 
бы ло за ло же но еще в 60–х гг. 20–го в. са мим 
Н. Хомс ким, ко то рый от ме чал, что та кое про ти
во пос тав ле ние “…с вя за но с сос сю ровс ким про
ти во пос тав ле ни ем язы ка и ре чи…” [14: 10]. Сам 
Хомс кий вво дит тер ми ны “linguistic competence” 
(линг вис ти чес кая ком пе тен ци я) “linguistic per
formance” (у пот реб ле ни е). В те о рии Н. Хомс ко го 
линг вис ти чес кая ком пе тен ция оп ре де ля ет ся как 
бес соз на тель ные зна ния о язы ке и в ка ком–то 
смыс ле отож деств ля ет ся с сос сю ровс ким по ня
ти ем langue (п рин ци пы ор га ни за ции язы ка), а 
упот реб ле ние – с сос сю ровс ким parole. [25]. 

А на лиз спе ци аль ной ли те ра ту ры поз во ля ет 
сде лать вы вод, что по ня тие “ком пе тент ность” 
нам но го ши ре по ня тия “ком пе тен ци я”. Тер мин 
“ком пе тент ность” ши ро ко ис поль зе ут ся в та ких 
со че та ни ях, как про фес си о наль ная ком пе тент

ность, об ще об ра зо ва тель ная ком пе тент ность, 
пе да го ги чес кая ком пе тент ность и т. п.  Та кое 
же разг ра ни че ние тер ми нов “ком пе тен ци я” 
и “ком пе тент ность” про во дит в сво их ра бо тах 
А. Н. Щу кин. Так, ком пе тен ция оп ре де ля ет ся 
пос лед ним как “комп лекс зна ний, на вы ков и 
уме ний, при об ре тен ных че ло ве ком, в том чис ле 
в про цес се обу че ния язы ку, и сос тав ля ю щий со
дер жа тель ный ком по нент его де я тель нос ти (ск
ры тая ком пе тен ция как сис те ма по рож да ю щий 
про цес сов)”, а ком пе тент ность оп ре де ля ет ся как 
“с войст ва лич нос ти, оп ре де ля ю щие ее спо соб
ность к вы пол не нию де я тель нос ти на ос но ве 
сфор ми ро ван ной ком пе тен ции (ак ту аль ное про
яв ле ние ком пе тен ци и)” [19: 15]. А. В. Ху торс кой 
сле ду ю щим об ра зом трак ту ет по ня тия “ком пе
тен ци я” и “ком пе тент ность”. “Ком пе тен ция – от
чуж ден но е, за ра нее за дан ное со ци аль ное тре
бо ва ние (нор ма) к об ра зо ва тель ной под го тов ке 
уче ни ка, не об хо ди мой для его эф фек тив ной 
про дук тив ной де я тель нос ти в оп ре де лен ной 
сфе ре. Ком пе тент ность – уже сос то яв ше е ся ка
чест во лич нос ти (со во куп ность ка честв) уче ни ка 
и ми ни маль ный опыт де я тель нос ти в за дан ной 
сфе ре” [8: 10–11]. 

 Диф фе рен ци а ция по ня тий “ком пе тен ци я” 
и “ком пе тент ность” пос ле до ва тель но про во
дит ся  и в ра бо тах И. А. Зим ней. Под ком пе
тен ци я ми по ни ма ют ся “в нут рен ни е, сок ры тые 
пси хо ло ги чес кие но во об ра зо ва ния (з на ни я, 
предс тав ле ни я, прог рам мы (ал го рит мы) дейст
вий, сис те мы цен нос тей и от но ше ний” [6: 18], 
в то вре мя как “ком пе тент ность есть ак ту аль
ное про яв ле ние ком пе тен ци и” [4: 35]. 

 Та ким об ра зом, от ве чая на вто рой воп рос и 
пред ва ряя от вет на тре тий, мож но ска зать, что 
до сих пор нет еди ной точ ки зре ния на проб ле му 
отож деств ле ни я/ разг ра ни че ния по ня тий “ком
пе тен ци я” и “ком пе тент ность”, а так же на ком
по нент ный сос тав дан ных клю че вых по ня тий. 

П ри ме ни тель но к язы ко во му об ра зо ва нию 
на пер вый план выд ви га ет ся по ня тие ком му
ни ка тив ной ком пе тен ци и. Имен но фор ми ро
ва ние и раз ви тие ком му ни ка тив ной ком пе тен
ции уча щих ся поз во ля ет дос тичь ос нов ных 
це лей изу че ния иност ран ных язы ков. 
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С ле ду ет от ме тить, что раз лич ные на уч ные 
шко лы по–раз но му оп ре де ля ют сос тав ком му ни
ка тив ной ком пе тен ции и да же наз ва ния  ком по
нен тов, сос тав ля ю щих эту ком пе тен ци ю. Кон
цепт  “ком му ни ка тив ная ком пе тен ци я” име ет 
дос та точ но дол гую ис то рию изу че ния и в нас то
я щий мо мент су щест ву ют раз лич ные ее мо де ли 
(М. Бай рам, И. Л. Бим, Дж. За рат, И. А. Зим ня я, 
В. В. Са фо но ва, Дж. А. ван Эк и др.)

 Ког да в 1972г. Д. Хаймс (Dell Hymes) ввёл 
в упот реб ле ние кон цепт “ком му ни ка тив ная ком
пе тен ци я” (the concept of communicative compe
tence), ст рук ту ра ком му ни ка тив ной ком пе тен ции 
вк лю ча ла все го че ты ре ком по нен та: грам ма ти
чес ку ю, со ци о линг вис ти чес ку ю, ст ра те ги чес
ку ю, дис кур сив ную ком пе тен ции [22, 23]. 

В 80–х го дах 20–го ве ка М. Ка нейл (М. Ca
nale)  и М. С вейн (М. Swain)  вы де ли ли че ты ре 
ос нов ных ви да ком пе тен ций:

– грам ма ти чес кая ком пе тен ция (Gram
matical competence): зна ния по фо но ло ги и, ор
фог ра фи и, лек си ке, сло во об ра зо ва ни ю, син
так си су (phonology, orthography, vocabulary, 
word formation, sentence formation); 

– со ци о линг вис ти чес кая (Sociolinguistic 
competence): со от ветст вие выс ка зы ва ний по 
фор ме и смыс лу в конк рет ной си ту а ци и, кон
текст но му фо ну; 

– дис кур сив ная ком пе тен ция (Discourse 
competence): спо соб ность пост ро е ния це лост
ных, связ ных и ло гич ных выс ка зы ва ний в уст
ной и пись мен ной ре чи во всех че ты рех ви дах 
ре че вой де я тель нос ти (ч те ни е, ау ди ро ва ни е, 
го во ре ни е, пись мо);

– ст ра те ги чес кая ком пе тен ция (Strategic 
competence): ком пен са ция осо бы ми средст ва
ми не дос та точ нос ти зна ния язы ка, ре че во го 
и со ци аль но го опы та об ще ния в ино я зыч ной 
сре де. [26]

В нас то я щее вре мя от дель ные проб ле мы 
те о ре ти чес ких и прак ти чес ких под хо дов к 
фор ми ро ва нию и раз ви тию ком му ни ка тив ной 
ком пе тен ции про дол жа ют раз ра ба ты вать ся в 
тру дах сов ре мен ных за ру беж ных исл ле до ва
те лей: Д. Уил кинс (Jennifer D. Wilkins), А. Хар

динг (A. Harding), П. Харт ман (P. Hartman), 
Д. Джон сон (D. Johnson), Н. Керр (N. Kerr), 
Дж. Хилл (J. Hill), М. Лонг (M. Long), П. По тер 
(P. Potter) и др. 

В оте чест вен ной линг во ди дак ти ке тер мин 
“ком му ни ка тив ная ком пе тен ци я” был вве ден в 
на уч ный оби ход М. Н. Вя тют не вым. Он пред
ло жил по ни мать ком му ни ка тив ную ком пе тен
цию “как вы бор и ре а ли за цию прог рамм ре че
во го по ве де ния в за ви си мос ти от спо соб нос ти 
че ло ве ка ори ен ти ро вать ся в той или иной обс
та нов ке об ще ни я; уме ние клас си фи ци ро вать 
си ту а ции в за ви си мос ти от те мы, за дач, ком
му ни ка тив ных ус та но вок, воз ни ка ю щих у уче
ни ков до бе се ды, а так же во вре мя бе се ды 
в про цес се вза им ной адап та ци и” [7]. Да лее 
Е. В. Шу ман на ос но ве ана ли за ме то ди чес кой 
ли те ра ту ры и взг ля дов не ко то рых исс ле до ва
те лей де ла ет вы вод: “Ду ма ет ся, что на и бо лее 
оп ти маль ным яв ля ет ся вы де ле ние сле ду ю щих 
ком по нен тов ком му ни ка тив ной ком пе тен ци и: 
линг вис ти чес ка я, со ци о линг вис ти чес ка я, со ци
о куль тур на я, со ци аль на я, дис кур сив на я, ст ра
те ги чес ка я. Все дру гие в тер ми но ло ги чес ком 
от но ше нии час ти ком му ни ка тив ной ком пе тен
ци и, вы де ля е мые в ли те ра ту ре, так или ина че, 
ха рак те ри зу ют ука зан ные шесть част ных ком пе
тен ций [17]. 

Та ким об ра зом,  мож но сде лать вы вод, 
что мне ния боль шинст ва исс ле до ва те лей от
но си тель но слож но го и мно го ком по нент но го 
ха рак те ра ком му ни ка тив ной ком пе тен ции сов
па да ют. Зна чи тель ная ва ри а тив ность ком
по нент но го сос та ва ком му ни ка тив ной ком
пе тен ции обус лов ле на мно гоп ла но вост ью 
са мо го про цес са ком му ни ка ци и.  Как от ме
ча ет И. А. Ма за е ва, “м но го чис лен ные мо де ли 
ИКК пред по ла га ют ее раз лич ное чле не ние на 
сос тав ля ю щие (суб ком пе тен ци и). Мо де ли ИКК 
(М. Бай рам, Л. Ф. Бах ман, И. Л. Бим, Дж. За
рат, Л. К. Гейх ман, Е. Н. Гром, В. В. Са фо но
ва, Е. Н. Со ло во ва, Д. Хаймз, Дж. А. ван Эк) 
вк лю ча ют от трех до шес ти ком по нен тов (и ли 
суб ком пе тен ций), та ких, как язы ко ва я, линг
вис ти чес ка я, праг ма ти чес ка я, ор га ни за ци он
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на я, дис кур сив на я, со ци о линг вис ти чес ка я, 
ст ра те ги чес ка я, учеб на я, те ма ти чес ка я, ре че
ва я, ком пен са тор на я, со ци о куль тур на я, со ци
аль на я” [10]. 

 При та ком мно го об ра зии суб ком пе тен ций 
все исс ле до ва те ли под чер ки ва ют, что ком по
нен ты ком му ни ка тив ной ком пе тен ции нель зя 
расс мат ри вать как не за ви си мые и не свя зан
ные друг с дру гом эле мен ты. Они предс тав ля
ют вза и мос вя зан ные и вза и мо о бус лов лен ные 
час ти еди ной, це лост ной сис те мы. 

 Как из вест но, сос тав ля ю щи ми ком му ни ка
тив ной ком пе тен ции в ее сов ре мен ной ин терп
ре та ции яв ля ют ся линг вис ти чес кая (я зы ко ва я), 
со ци о линг вис ти чес ка я, дис кур сив на я, со ци о
куль тур на я, со ци аль на я, ст ра те ги чес кая (ком
пен са тор на я) ком пе тен ции [См. 24]. Раз ви тие 
ком му ни ка тив ной ком пе тен ции со все ми вы ше
пе ре чис лен ны ми сос тав ля ю щи ми в ка чест ве 
ос но во по ла га ю ще го фак то ра для дос ти же ния 
ос нов ных це лей изу че ния русс ко го язы ка под
чер ки ва ет ся в Стан дар те и прог рам мах по русс
ко му язы ку для об ще об ра зо ва тель ных школ 
Ар ме нии [12, 13], где вы де ля ют ся та кие ком пе
тен ци и, как ре че ва я, язы ко ва я, со ци о куль тур
на я, ком пен са тор на я, учеб но–поз на ва тель на я.  
Мы счи та ем, что ре а ли за ция ком пе тент ност
но го под хо да долж на на хо дить от ра же ние и 
в ву зовс ких прог рам мах/о пи са ни ях кур сов 
по всем дис цип ли нам. Ве ду щие ме то дис ты 
на шей рес пуб ли ки не раз под чер ки ва ли, что 
ком пе тент ност ный под ход дол жен не прос то 
дек ла ри ро вать ся, а ре а ли зо вы вать ся в це лях 
и за да чах обу че ни я, в от бо ре и пре зен та ции 
учеб но го ма те ри а ла, а так же средст вах и ме то
дах обу че ния и конт ро ля (Тат ка ло Н. И., Еги а
за рян М. А. и др.). 

 Пос ле мно го лет ней ра бо ты экс пер тов и 
исс ле до ва те лей вы ра бо та ны и при ня ты меж
ду на род ные до ку мен ты и сог ла ше ни я, оп ре
де ля ю щие об щие тре бо ва ния к под го тов ке 
спе ци а лис тов на ос но ве ком пе тент ност но го 
под хо да, а так же при ня та еди но об раз ная трак
тов ка тер ми нов. Так, в До ку мен те Со ве та Ев ро
пы “Об ще ев ро пейс кие ком пе тен ции вла де ния 

иност ран ным язы ком: Изу че ни е, пре по да ва
ни е, оцен ка” экс пер ты ст ран Со ве та Ев ро пы, 
в том чис ле и предс та ви те ли Рос си и, дос та точ
но чет ко оп ре де ля ют по ня тие ком му ни ка ти вой 
ком пе тен ции и  ее сос тав ля ю щих: 
1. линг вис ти чес кая ком пе тен ция – это вла

де ние зна ни ем о сис те ме язы ка, о пра ви лах 
функ ци о ни ро ва ния еди ниц язы ка в ре чи и 
спо соб ность с по мощ ью этой сис те мы по ни
мать чу жие мыс ли и вы ра жать собст вен ные 
суж де ния в уст ной и пись мен ной фор ме;

2. со ци о линг вис ти чес кая ком пе тен ция оз
на ча ет зна ние спо со бов фор ми ро ва ния и 
фор му ли ро ва ния мыс лей с по мощ ью язы
ка, а так же спо соб ность поль зо вать ся язы
ком в ре чи;

3. со ци о куль тур ная ком пе тен ция под ра зу ме
ва ет зна ние уча щи ми ся на ци о наль но–куль
тур ных осо бен нос тей со ци аль но го и ре че во
го по ве де ния но си те лей язы ка: их обы ча ев, 
эти ке та, со ци аль ных сте ре о ти пов, ис то рии и 
куль тур, а так же спо со бов поль зо вать ся эти
ми зна ни я ми в про цес се об ще ни я; 

4. ст ра те ги чес кая (ком пен са тор на я) ком пе
тен ция – это ком пе тен ци я, с по мощ ью ко
то рой уча щий ся мо жет вос пол нить про бе лы 
в зна нии язы ка, а так же ре че вом и со ци аль
ном опы те об ще ния в ино я зыч ной сре де;

5. со ци аль ная ком пе тен ция про яв ля ет ся 
в же ла нии и уме нии вс ту пать в ком му ни
ка цию с дру ги ми людь ми, в спо соб нос ти 
ори ен ти ро вать ся в си ту а ции об ще ния и ст
ро ить выс ка зы ва ние в со от ветст вии с ком
му ни ка тив ным на ме ре ни ем го во ря ще го и 
си ту а ци ей [11: 110]. 
Од на ко вы ше пе ре чис лен ны ми ком пе тен ци

я ми не ог ра ни чи ва ет ся на пол не ние ком му ни ка
тив ной ком пе тен ци и. Так, для каж до го про фи ля 
обу че ния вы де ля ют ся от дель ные ком пе тен ции 
со сво и ми сос тав ля ю щи ми. Оп ре де ля ет ся так
же ст рук ту ра ком му ни ка тив ной ком пе тен ции 
для иност ран ных уча щих ся–фи ло ло гов: язы
ко ва я, ре че вая (ил ло ку тив на я), дис кур сив на я, 
праг ма ти чес кая (со ци о линг вис ти чес ка я), со ци
о куль тур ная (вк лю ча ю щая куль тур но–ст ра но
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вед чес ку ю), и пред мет ная (линг вис ти чес кая и 
ли те ра ту ро вед чес ка я), исс ле до ва тельс ка я, про
фес си о наль ная (пе да го ги чес ка я), линг во ме то
ди чес ка я, линг во куль ту ро вед чес кая и линг вок
ре а тив ная сос тав ля ю щие [9]. 

 Линг вис ти чес кая ком пе тен ция яв ля ет ся 
цент раль ной в ря ду всех ос таль ных ком по нен
тов ком му ни ка тив ной ком пе тен ци и. Не слу
чай но, что сам тер мин “ком пе тен ци я” воз ник 
на ос но ве идеи  Н. Хомс ко го имен но о линг
вис ти чес кой ком пе тен ци и. По Н. Хомс ко му 
язы ко вая ком пе тен ция оп ре де ля ет ся как “с по
соб ность по ни мать и про ду ци ро вать не ог ра
ни чен ное чис ло пра виль ных в язы ко вом от
но ше нии пред ло же ний с по мощ ью ус во ен ных 
язы ко вых зна ков и пра вил их со е ди не ни я” [1: 
362]. Су щест ву ют раз лич ные оп ре де ле ния тер
ми на “линг вис ти чес кая ком пе тен ци я”, но все 
они в сущ нос ти сво дят ся к сле ду ю ще му: линг
вис ти чес кая ком пе тен ция – это “з на ние сло вар
ных еди ниц язы ка и вла де ние оп ре де лен ны ми 
фор маль ны ми пра ви ла ми, пос редст вом ко то
рых эти сло вар ные еди ни цы пре об ра зу ют ся в 
ос мыс лен ные выс ка зы ва ни я” [16: 1]. Дру ги ми 
сло ва ми, линг вис ти чес кая ком пе тен ция пред
по ла га ет оп ре де лен ные зна ния о ст рук тур ных 
эле мен тах язы ка (фо не ти чес ких, лек си чес ких, 
сло во об ра зо ва тель ных, грам ма ти чес ких), не об
хо ди мых для ком му ни ка ции на дан ном язы ке. 

 Линг вис ти чес кая ком пе тен ция име ет не од
но род ный сос тав и вк лю ча ет, та ким об ра зом, 
в са мом об щем ви де лек си чес ку ю, грам ма ти
чес ку ю, се ман ти чес ку ю, фо но ло ги чес кую ком
пе тен ции [11: 110]. 

 Мы счи та ем це ле со об раз ным вы де ле нии 
ме нее ем ких ком пе тен ций –суб ком пе тен ций 
внут ри вы ше у ка зан ных ком пе тен ций. Так, нап
ри мер, в грам ма ти чес кой ком пе тен ции мож но 
вы де лить та кие суб ком пе тен ци и, как мор фо
ло ги чес ка я, син так си чес ка я, сло во об ра зо ва
тель на я. Пос лед няя вы де ля лась как от дель ный 
ком по нент грамм ти чес кой ком пе тен ции в мо
де ли М. Ка ней ла и М. Свей на (word formation 
competence). 

Та ким об ра зом, да же при по верх ност ном  
оз на ком ле нии с ме то ди чес кой ли те ра ту рой 
мож но за ме тить тен ден цию к вы де ле нию все 

боль ше го ко ли чест ва суб ком пе тен ций, что свя
за но с мно гог ран ност ью са мо го кон цеп та “ком
пе тен ци я”. Сле ду ет от ме тить, что ко ли чест во 
вы де ля е мых суб ком пе тен ций про дол жа ет ся до 
сих пор. Не иск лю че но, что в бу ду щем бу дут 
вы де ле ны но вые суб ком пе тен ци и, а так же рас
щеп ле ны на бо лее мел кие сос тав ля ю щие уже 
вы де лен ные и опи сан ные суб ком пе тен ци и. 

Ч то ка са ет ся от ве та на воп рос, яв ля ет
ся ли ком пе тент ност ный под ход единст вен но 
воз мож ным и при ем ле мым для раз ви тия сис
те мы об ра зо ва ния РА, от ме тим, что раз ные 
под хо ды, при ме ня е мые в про цес се обу че ни я, 
не иск лю ча ют друг дру га. Бо лее то го, кон
цеп ту аль ные по ло же ния од но го под хо да мо гут 
ба зи ро вать ся на дру гом/д ру гих. Ком пе тент
ност ный под ход, бу ду чи меж дис цип ли нар ным, 
“… ха рак те ри зу ет ся и лич ност ны ми, и де я тель
ност ны ми ас пек та ми, т. е. он име ет и прак ти
чес ку ю, праг ма ти чес ку ю, и гу ма нис ти чес кую 
нап рав лен ность” [5: 32]. Имен но по э то му сей
час все ча ще го во рят о ком пе тент ност но–де
я тель ност ном, или лич ност но–де я тель ност но–
ком пе тент ност ном под хо де, по чер ки вая та ким 
об ра зом вза и мос вязь и вза и мо о бус лов лен ность 
од но го под хо да дру гим. 

Ч то ка са ет ся со от не се ния ком пе тент ност ной 
па ра диг мы с тра ди ци он ной ЗУ Новс кой (з на ни е
вой), то здесь нель зя ска зать, что пер вая про ти
во пос тав ле на вто рой, так как ком пе тент ност ный 
под ход под чер ки ва ет зна че ние прак ти чес ких 
уме ний и на вы ков, опы та и от во дит им до ми
ни ру ю щее мес то в ие рар хии зна ний, уме ний и 
на вы ков. С дру гой сто ро ны, нель зя ут верж дать, 
что ком пе тент ност ный и зна ни е вый под хо ды яв
ля ют ся тож дест вен ны ми, так как при расс мот
ре нии ие рар хии зна ний, уме ний и на вы ков наб
лю да ют ся раз ные нап рав ле ния под чи нен нос ти 
(ком пе тент ност ный под ход пред по ла га ет под чи
нен ность зна ний уме ни ям и на вы кам,  де лая ак
цент на прак ти чес кой сто ро не воп ро са). 

Та ким об ра зом, внед ре ние ком пе тент ност
но го под хо да в об ра зо ва тель ную сис те му РА 
бы ло обус лов ле но на сущ ны ми пот реб нос тя
ми, свя зан ны ми с ко рен ны ми пре об ра зо ва ни
я ми, ко то рые про ис хо ди ли в ми ре на ру бе же 
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ве ков. При со е ди не ние Ар ме нии к Бо лонс ко му 
про цес су ус ко ри ло ин тег ра цию ком пе тен ций 
в учеб ный про цесс. Ком пе тен ции наш ли от
ра же ние в го су дарст вен ных станд ра тах и 
прог рам мах по русс ко му язы ку для об ще об
ра зо ва тель ных школ РА. Од на ко до сих пор 
нет спе ци аль но раз ра бо тан ных стан дар тов 
для ву зовс кой сис те мы об ра зо ва ни я, что зна
чи тель но зат руд ня ет внед ре ние ком пе тент
ност но го под хо да в выс шей шко ле. Ана лиз 
от дель ных ву зовс ких прог рамм/о пи са ний 

кур сов по ка зы ва ет,  что боль шинст во из 
них все еще ори ен ти ро ва ны на зна ни е вую 
па ра диг му, т. е. ме ха ни чес кой транс ля ции 
зна ний от да ет ся го раз до боль ше пред поч те
ни я, чем на коп ле нию прак ти чес ко го опы та 
са ми ми уча щи ми ся. Имен но по э то му раз ра
бот ка еди ных стан дар тов для выс ше го про
фес си о наль но го об ра зо ва ния на ос но ве ком
пе тент ност но го под хо да долж на стать де лом 
пер вос те пен ной важ нос ти для ве ду щих спе
ци а лис тов на шей рес пуб ли ки. 
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Իրազեկային մոտեցումը ՀՀ լեզվակրթության համակարգում
Ռ. Սարգսյան

Սույն հոդվածը նվիրված է լեզվակրթության համակարգում իրազեկային մոդելի ներդրման 
հարցերին: Հոդվածում բացահայտվում  են իրազեկություն հասկացույթը (տարբեր տեսակետներ), 
ինչպես նաև հաղորդակցական իրազեկության կազմությունը: Բարձրացվում են նաև իրազեկային 
մոտեցման հետ կապված մի շարք խնդիրներ:

Competence Approach in the System of Language Education in the RA
R. Sargsyan

The article is devoted to the problems of implementation of Competence Model in the language 
learning system. The concept of Competence as well as the structure of Communicative Competence 
have been revealed /different view points/. Several issues concerning the implementation of Compe
tence Approach are raised in the article. 
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 ԲՈ ՐԻՍ ՍԱ ղՅԱՆ 
Ի ՐԻ ՆԱ ԲԱղ ԴԱ ՍԱ ՐՅԱՆ

ըՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆը

Պատ մա կան փաս տե րի վեր լու ծու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հս տա կեց նելու 
մար զա կան ը մբ շա մար տի ստեղծ ման և մի
ջազ գային ճա նա չում ձեռք բեր ման հիմ նա կան 
ա կունք նե րը: Քա նի որ այս մար զաձ ևին վե րա
բեր ող առ կա պատ մա կան նյու թե րը շա րադր
ված են ոչ ամ բող ջա կան, ա պա մար զա կան 
ը մբ շա մար տին նվիր ված ներ կա գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռա ջին ո ւղ ղու թյու նը 
նպա տա կա հար մար է նվի րել որ պես մար զաձ
ևի ծագ ման և պատ մա կան զար գաց ման հար
ցե րի ա ռա վել լայն ու խո րաց ված ու սում նա սիր
մա նը, ո րի ման կա վար ժա կան հա մա կար գը 
լու ծում է դաս տի ա րակ չա կան, կր թա կան և 
ա ռող ջա րա րա կան բազ մա թիվ խն դիր ներ: Հե
տա զո տող նե րի  վեր լու ծու թյուն նե րն այս տեղ 
կա րող են ամ փո փել ոչ այն քան փաս տա ցի նյու
թե րի (տեքս տե րի, լու սա բա նում նե րի) ի հայտ 
բե րու մը, որ քան դրանց ժա մա նա կագ րա կան 
հա մա կար գու մը: Այդ նպա տա կով օգ տա կար 
կլի նի մշա կել ժա մա նա կագ րա կան  պատ մա
կան նյու թեր մար զա կան ը մբ շա մար տի զար
գաց ման վե րա բե րյալ ի նչ պես ա ռան ձին մեր
ձա վոր ե րկր նե րում, այն պես էլ Ռու սաս տա նի 
ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րում:

 Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ե րկ
րորդ ո ւղ ղու թյու նը կա րե լի է նվի րել մար զա
կան ը մբ շա մար տի հե տա գա զար գաց ման հե
ռան կար նե րին:

ԽՍՀՄ–ո ւմ կու տակ ված կազ մա կերպ չա
կան փոր ձը և գի տա մե թո դա կան նե րու ժը դժ
վար է թե րագ նա հա տել: Դրանք ձեռք են բեր
վել ԽՍՀՄ–ի հան րա պե տու թյուն նե րի ե րեք 
սե րունդ նե րի՝ գի տաշ խա տող նե րի, կազ մա
կեր պիչ նե րի, տն տե սա գետ նե րի, մար զիչ նե
րի և մար զա կան մե թո դիստ նե րի ջան քե րով և 
ներ կա յաց նում են բարձ րա կարգ մար զա կան 

մշա կույթ, ձևա վոր ված մար զա կան դպ րոց, 
գի տա ման կա վար ժա կան  մար զա կան հաս
տա տու թյուն նե րի կա ռուց վածք և դա սա խո սա
կան կադ րե րի մե ծա թիվ բա նակ: Ա նհ րա ժեշտ 
է պահ պա նել այս ա մե նը, հա կա ռակ դեպ քում 
զգա լի ո րեն դժ վար կլի նի վե րա կանգ նել  կու
տակ ված ո ղջ փոր ձը: Ել նե լով շա րադ րա ծից՝ 
ան հրա ժեշտ է ոչ մի այն պահ պա նել ԽՍՀՄ–ո ւմ 
ձևա վոր ված և ար մա տա վոր ված մար զա կան 
ը մբ շա մար տի  հա մա կար գը, այլև ձգ տել ա մեն 
կերպ այն զար գաց նել, կա տա րե լա գոր ծել, ամ
րապն դել կա պը գի տու թյան հետ, նե ցուկ լի նել 
նոր մար զա կան կադ րե րին, հա վա քա կան թի
մե րին, այն ա մե նին, ին չը տաս նա մյակ նե րի 
ըն թաց քում հա մաշ խար հային փառք է բե րել 
հայ րե նա կան ը մբ շա մար տին: Պետք է հաս նել 
նրան, որ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րում, ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում, 
մար զադպ րոց նե րում, կա մա վոր մար զա կան 
ըն կե րու թյուն նե րում  մարզ վեն և ի րենց ա ռող
ջու թյան պահ պան ման հա մար ը մբ շա մար
տի մի ջազ գային և ազ գային ձևե րով զբաղ
վեն հա րյու րա վոր, հա զա րա վոր ե րե խա ներ, 
ե րի տա սարդ ներ, նույ նիսկ մե ծա հա սակ ներ: 
Ա նհ րա ժեշտ է, որ պես զի հա մա պա տաս խան 
ի նս տի տուտ նե րում, ու սում նա րա ննե րում, քո
լեջ նե րում և ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ի նս
տի տուտ նե րում պատ րաստ վեն մար զիչ–ման
կա վարժ ներ ը մբ շա մար տի բո լոր ձևե րից: 
Ու սում նա ման կա վար ժա կան հիմ նարկ նե րում 
պետք է լայ նա ծա վալ գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք ներ տար վեն ը մբ շա մար տի հե տա
գա զար գաց ման և մար զիչ–ման կա վարժ նե րի 
պատ րաստ ման հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե
րյալ: Կար ևոր է, որ ը մբ շա մար տի գե րա տես
չա կան և տա րած քային ֆե դե րա ցի ա նե րը 
զբաղ վեն ը մբ շա մար տի մար զա դահ լիճ նե րի 
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շի նա րա րու թյան ֆի նան սա վոր ման, սպոր
տային մր ցա վար նե րի, սե մի նար նե րի, ու սում
նա մար զա կան հա վաք նե րի և մր ցում նե րի 
կազ մա կերպ ման հար ցե րով: Ժա մա նակն է, որ 
հան րա պե տու թյու նում զբաղ վեն մար զա կան 
ար դյու նա բե րու թյան խն դիր նե րով, այդ թվում՝ 
ը մբ շա մար տի դահ լիճ նե րի հա մար  սար քա
վո րում նե րի,  մար զա գույ քի, մար զա հա գուս տի 
ար տադ րու թյամբ:

 Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի եր րորդ 
ո ւղ ղու թյու նը նպա տա կա հար մար է նվի րել 
մար զա կան ը մբ շա մար տի տեր մի նա բա նու
թյան ու սուց մա նը: Ե թե որ ևէ տե սա կան գր քում 
գոր ծած վում են ա ռա վե լա պես ը նդ հան րա
կան եզրույթներ, ա պա մար զա կան մաս նա
գի տա կան ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րում, 
ել նե լով տվյալ մար զաձ ևի զար գաց ման, մր
ցա կա նոն նե րի փո փոխ ման և այլ հար ցե րից, 
ան հրա ժեշտ է եզրույթները փո խա րի նել նոր 
ա ռա վել հաս կա նա լի, բո վան դա կա լից, ժա մա
նա կա կից եզրույթներով՝ հա տուկ ու շադ րու
թյուն դարձնելով այդ եզրույթների ու սուց ման 
կազ մա կերպ մա նը: 

Հատ կա պես պետք է մեծ աշ խա տանք տա
նել ը մբ շա մար տի յու րա քան չյուր ձևի ձևա վոր
ման և զար գաց ման պատ մա կան հար ցե րի 
ու սում նա սիր մա նը՝ սկ սած նախ նա դա րյան ժա
մա նա կաշր ջա նից մինչև մի ջազ գային ֆե դե րա
ցի ա նե րի ստեղծ ման պա հը: 

Ըմբ շա մար տի մի ջազ գային ճա նաչ ման 
պատ մա կան ա կունք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
բա ցա հայ տում է նրա սո ցի ա լա կան  նշա նա
կու թյան ան շեղ և հս տակ ար տա հայտ ված 
մի տու մը, «ս պորտ և քա ղա քա կա նու թյուն» հիմ
նա հար ցի շր ջա նակնե րում:

 Մո տա կա օ լիմ պի ա կան ցիկ լե րում և դրա 
բո լո րաշր ջան նե րում մար զա կան ը մբ շա մար տի 
սո ցի ա լա կան և ա ռող ջա րա րա կան նշա նա կու
թյան զգա լի ա ճի գոր ծըն թա ցը կշա րու նակ վի: 
Դրա կար ևոր  գրա վա կան ներն են  հան դի
սա նում ը մբ շա մար տի դաս տի ա րակ չա կան  և 
ա ռո ղջա րա րա կան խո շոր դե րը, սպոր տի և 
օ լիմ պիզ մի հե ղի նա կու թյան ան շեղ բարձ րա
ցու մը և այն պի սի գոր ծոն նե րը, ի նչ պի սիք են  

ը մբ շա մար տի մր ցում նե րի դի տար ժա նու թյան և 
նրա բո վան դա կու թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը, 
հան դի սա կան նե րի հա մար ակ տիվ ժա մանց լի
նե լը և այլն: 

Այս ա մե նը կա րող են ամ րապն դել ը մբ շա
մար տի կա պը նաև քա ղա քա կա նու թյան հետ: 
Պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են 
սպոր տը լայ նո րեն օգ տա գոր ծել որ պես միջ
պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր
ման մի ջոց:

Չ նա յած պրո ֆե սի ո նալ ը մբ շա մար տի բազ
մա դա րյա գո յու թյա նը՝ մո տա կա տա րի նե րին 
հարկ է սպա սել սպոր տում պրո ֆե սի ո նա լիզ մի և 
սի րո ղա կա նու թյան հիմ նա հար ցի, մաս նա վո րա
պես ը մբ շա մար տում առ կա հա կա սու թյուն նե րի 
է ա կան նվա զում: Կա րե լի է հու սալ, որ պրո ֆե սի
ո նալ ը մբ շա մար տը և սի րո ղա կա նը հե տա գա յում 
կգտ նեն հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր:

Ս պոր տի ո լոր տում զար գա ցող շու կա յա
կան հա րա բե րու թյուն նե րն ու ժե ղաց նում են 
ֆի նան սա վոր ման նոր աղ բյուր նե րի ո րո նում, 
ա ռա ջա նում է ար դյու նա վետ գո վազ դի ան
հրա ժեշ տու թյու նը, սպոր տի է լի տար լա վա գույն 
լի նե լը նույն պես պար տադ րում է պայ մա նագ
րե րի կնք ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Այս ա մե նը 
ու ժե ղաց նում է սպոր տի պրո ֆե սի ո նա լաց ման 
գոր ծըն թա ցը և փոքր–ի նչ նվա զեց նում  ե րի
տա սարդ նե րի կողմ նո րո շու մը դե պի բարձր 
նվա ճում նե րի սպորտ: 

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ ան հրա ժեշտ է 
զգա լի ո րեն ը նդ լայ նել և խո րաց նել մեր պատ
կե րա ցում նե րը ը մբ շա մար տի ազ գային տե
սակ նե րի մա սին,  ակ տի վաց նել  մի ջազ գային 
ը մբ շա մար տե րի ձևե րից՝  տեխ նի կայի և տակ
տի կայի ներ մուծ ման ազ գային ձևե րին և հա
կա ռա կը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ցան կա լի կլի
նի հրա տա րա կել ու սում նա կան ձեռ նարկ ներ, 
ո րոնք կբա ցա հայ տեն  ազ գային ձևե րի ա նար
գել ան ցման ու ղի նե րին մի ջազ գային ը մբ շա
մար տի մե թոդ նե րին, ի նչ պես նաև ազ գային 
ը մբ շա մար տի հա մա պա տաս խան ներդր մա նը 
տար բեր պե տու թյուն նե րի  ազ գային ը մբ շա
մար տե րի ու սուց ման ծրագ րե րում:

 Պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն հատ
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կաց նել դպ րո ցա կան ծրագ րե րում մե նա մար
տու թյան տար րեր պա րու նա կող խա ղե րի 
նե րառ ման գոր ծըն թա ցին: Դրանց ու սուց ու
մը կապ ված չէ փա փուկ գետ նա ծած կե րի և 
մե նա պայ քա րային մար զաձ ևե րի ու սուց ման 
գոր ծում դպ րո ցա կան ու սու ցիչ նե րի հա տուկ  
պատ րաստ վա ծու թյան հետ: 

Աշ խար հում մի շարք ե րկր նե րում ը մբ շա
մար տով վա ղուց ի վեր զբաղ վել են նաև ի գա
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այն, ի հար կե, 
ու նե ցել է մի այն տե ղա կան նշա նա կու թյուն և 
բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ մի ջազ գային 
ի րա վունք ձեռք չի բե րել ու պաշտ ոնա կան ճա
նա չում չի ու նե ցել:   

Խորհր դային Մի ու թյու նում կա նանց ը մբ
շա մար տի  ա ռա ջին ծի լե րը եր ևան են ե կել 
1955–1956 թթ. ԽՍՀՄ վաս տա կա վոր մար
զիչ Լ. Բ. Տու րի նի նա խա ձեռ նու թյամբ, ո րը 
սամ բիս տու հի ներ էր մար զում: 1959 – 1960 
ու սում նա կան տա րում Մոսկ վայի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե
տի մի խումբ ու սա նո ղու հի նե րի հետ պրո ֆե
սոր Գ. Ս. Թու մա նյա նը կազ մա կեր պում էր 
մար տա կան սամ բո՝ ը մբ շա մար տի հա տուկ 
պա րապ մունք ներ: Սա կայն այդ պի սի աշ խա
տան քը ոչ մի այն չխ րա խուս վեց, այլև պաշ տո
նա կան մար մին նե րի կող մից խս տիվ ար գել
վեց, չնա յած այդ ժա մա նակ ար դեն ի սկ ան ց 
է ին կաց վում սամ բո և ձյու դո ը մբ շա մար տի մի
ջազ գային մր ցա շա րեր և աշ խար հի ա ռաջ նու
թյուն ներ: Խորհր դային Մի ու թյու նում կա նա ցի 
սամ բո ը մբ շա մար տը պաշ տո նա պես ճա նաչ վել 
է 1990 թ–ին: 1991 թ–ին Խորհր դային Մի ու թյան 
10 լա վա գույն սամ բիս տու հի ներ մաս նակ ցե ցին 
աշ խար հի ա ռաջ նու թյա նը, և բո լո րը վե րա
դար ձան ոս կե մե դալ նե րով: Աղ ջիկ նե րի նման 
հա ջո ղու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված էին Մի
ու թյու նում կու տակ ված մար զա կան մեծ փոր
ձով և այն հան գա ման քով, որ մյուս ե րկր նե րում 
սամ բո ը մբ շա մար տը թույլ էր զար գա ցած:

Մի շարք ե րկր նե րում ձյու դո ը մբ շա մար
տի զար գաց ման գոր ծին դրա կան լիցք հա
ղոր դեց 1980 թ. ձյու դո ը մբ շա մար տի կա նանց 
աշ խար հի 1–ին ա ռաջ նու թյու նը, ո րին հետ ևեց 

նաև 2–րդ ա ռաջ նու թյու նը: Ի սկ ձյու դո ը մբ շա
մար տի՝ մի ջազ գային ֆե դե րա ցի այի կող մից 
1989 թ. կազ մա կերպ ված  կա նանց աշ խար
հի ա ռաջ նու թյա նը ար դեն մաս նակ ցե ցին  40 
ե րկր նե րի մար զու հի ներ: Այդ մր ցում նե րում իր 
քա շային կար գում հաղ թող  ճա նաչ վեց խորհր
դային ձյու դոիս տու հի Ե լե նա Պետ րո վան:

Սկ սած 1989 թ.՝ սի րո ղա կան ը մբ շա մար տի 
մի ջազ գային ֆե դե րա ցի ան, ո րը մի ա վո րում 
էր ա զատ և հու նահ ռո մե ա կան ը մբ շա մար տը, 
սկ սեց  կազ մա կեր պել ը մբ շա մար տի կա նանց 
աշ խար հի ա ռաջ նու թյուն ներ, ո րոն ցում, հա
մա ձայն մր ցա կա նոն նե րի, թույ լատր վում էր 
հնարք ներ կա տա րել՝ նաև բռ նե լով մր ցակ ցի 
ոտ քե րից:

 Փաս տո րեն դա ա զատ ը մբ շա մար տի 
ա ռաջ նու թյուն էր, թե կուզ կրում էր « Կա նանց 
սպոր տային ը մբ շա մարտ» ձևա կան ան վա նում: 
Բարձր գնա հա տե լով այդ մր ցում նե րը՝ մաս նա
գետ նե րը բա վա րար են հա մա րել խորհր դային 
թի մի ե լույ թը՝ ա ռանձ նաց նե լով ա ռաջ նու թյու
նում մե դալ ներ շա հած Սա նի յաթ Գա նա չու ևայի 
և Օլ գա Սմիր նո վայի ե լույթ նե րը:

ԽՍՀՄ կա նանց ա զատ ը մբ շա մարտի 1–ին 
ա ռաջ նու թյու նը կա յա ցել է 1991 թ. Ան կախ Պե
տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րկր նե
րի 70 մար զու հի նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Այս 
ա մե նի հետ ևան քով  կա նանց ը մբ շա մար տի 
գոր ծըն թա ցը ի րա կա նում դար ձավ ան հե տա
դարձ, և շա տե րի մոտ լուրջ հար ցադ րում ա ռա
ջա ցավ. ա րդյոք դա լա՞վ է, թե՞ վատ: 

Ե թե հար ցին մո տե նանք մար զու հի նե րին 
ներ կա յաց վող ը մբ շա մար տի պա հանջ նե րից, 
ա պա պետք է խոս տովանել, որ այն չա փից 
ա վե լի տղա մարդ կային է ի նչ պես ֆի զի ո լո գի ա
կան, այն պես էլ հո գե բա նա կան ա ռու մով: Ժպ
տա ցող կնոջ փո խա րեն մենք ա կա նա տես ե նք 
լի նում լար ված և չա րա ցած դեմ քով  կնոջ, ո րն 
ամ բողջ ու ժով նետ վում է ա ռաջ՝ ձգ տե լով հաղ
թել մր ցակ ցին և ցու ցա բե րում է ֆի զի կա կան 
հզո րու թյուն, ո րը կա նա ցի մեղմ խառն ված քին 
խորթ է և հա կաբ նա կան: Բա ցի այդ՝ հնարք
նե րի կա տար ման ժա մա նակ ը նկ նե լուց և կրծ
քա վան դա կին հա ճա խա կի հասց վող հար ված
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նե րից, հա մա ձայն բժիշկ նե րի վկա յու թյան, 
կա նանց կրծ քա վան դակ նե րը հա ճա խա կի են 
վնաս վում և վե րած վում ան բու ժե լի հի վան դու
թյուն նե րի: 

Կա նանց մոտ հատ կա պես սամ բո և ձյու
դո ը մբ շա մար տում հա ճա խա կի են վնաս վում 
ա րմն կային և դաս տակ հո դե րը, քա նի որ հենց 
այդ հո դե րի վրա է կա տար վում հիմ նա կան ցա
վեց նող հնարք նե րը: Մաս նա գետ նե րը հա մա
րում են, որ կա նայք հա ճա խա կի են վնաս վում, 
քան տղա մար դիկ, ո րը բա ցատր վում է հետ
ևյալ պատ ճառ նե րով.
 � Չ նա յած մկան նե րի կա պան նե րի հո դա

պան նե րի մեծ ճկու նու թյան՝  կա նանց մոտ 
մկա նային սեղ մի րա նը թույլ է զար գա ցած, 
քան տղա մարդ կանց մոտ:

 � Ի տար բե րու թյուն տղա մարդ կանց՝ կա նայք 
վտան գա վոր դրու թյու նից ա զատ վում են ոչ 
թե մկա նային ջան քե րի հաշ վին, այլ շնոր
հիվ մեծ ճկու նու թյան, ի սկ դա ա վե լի վնաս
ված քավ տան գա վոր է:

 �  Կին սամ բիստ նե րի մար զիչ նե րը վտան
գա վոր պա հե րից, ցա վեց նող հնարք նե րից 
խու սա փե լու հմ տու թյան ձևա վոր ման վրա 
քիչ են ու շադ րու թյուն դարձ նում:
Չ նա յած ը մբ շա մար տը վնաս ված քա բեր 

մար զաձև է, նրա նով զբաղ վե լու կա նանց ցան
կու թյու նը ար դա րաց վում է հետ ևյա լով՝.

Ա ռա ջին.  ա ճող հան ցա գոր ծու թյան պայ
ման նե րում ցան կա նում են ա պա հո վել ի րենց և 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ի րենց մեր ձա վոր
նե րի ան վտան գու թյու նը: 

Երկ րոր դ. ցան կա նում են սպոր տում հա ջո
ղու թյուն նե րի հաս նել, ին չո՞ւ չէ, նաև բա րե լա վել 
ի րենց նյու թա կան պայ ման նե րը:

 Մաս նա գետ նե րը հա մա րում են, որ այ սօր 
մար զու հի նե րի գե րակշ ռող մա սը ի րենց ան
ձնա կան շա հե րը գե րա դա սում են հա սա րա
կա կան շա հե րից, դեռ ա վե լին՝ ներ կա յումս 
յու րա քան չյուր եր կիր  հնա րա վո րու թյուն ներ է 
ստա ցել օ լիմ պի ա կան խա ղե րի ը մբ շա մար տի 
կա նանց մր ցում նե րում պայ քա րելու մե դալ նե րի 
հա մար: 

Եվ այս պես՝ կա նա ցի ը մբ շա մար տի մա սին 
մի ան շա նակ կար ծիք չի կա րող լի նել: Ե թե ը մբ
շա մար տով կա նանց զբաղ վե լը պետք է գնա
հա տել դրա կան, նշա նա կում է՝ բո լոր փաս տե
րը պետք է մի կողմ դնել և նրանց մոտ սկ սել 
ը մբ շա մար տը զար գաց նել այն պես, ի նչ պես 
տղա մարդ կանց մոտ: 

Ե թե կա նանց ը մբ շա մար տն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րել ան բնա կան, ա պա ան հրա ժեշտ է 
ար գե լել և թող նել, որ  մեր աղ ջիկ նե րը մնան  
նա զե լի և կա նա ցի: Այ դու հան դերձ, եր կու տար
բե րակ ներն էլ կա րող են ու նե նալ գո յատ ևե լու 
հա վա սար ի րա վունք: Այս հար ցում գլ խա վոր  
դե րը պատ կա նում է ֆե դե րա ցի ա նե րի ֆի նան
սա կան վի ճա կին: 

Եզ րա կա ցու թյուն: Մաս նա գետ նե րի մե ծա
մաս նու թյան կար ծի քով չնա յած ը մբ շա մար տը 
կո պիտ մար զաձև է, ո րում շատ ան գամ վանս
վածք նե րը դժ վար է կան խար գե լել, սա կայն 
նպաս տում է մար զի կի կա մային և ան ձնային 
գծե րի, ի նչ պես նաև հայ րե նա սի րա կան ո րակ
նե րի դաս տի ա րակ մա նը, օր գա նիզ մի հա մա
չափ զար գաց մա նը և մար զա կան բարձ ունք նե
րի նվաճ մա նը: Կա նա ցի ը մբ շա մար տն այ սօր 
օ լիմ պի ա կան գրան ցում է ստա ցել, և նրա 
տար բեր ձևե ր մաս սա յա կա նու թյուն են ստա ցել 
ա վե լի քան հա րյուր ե րկր նե րում:

Գ րա կա նություն

1. Վ. Բ. Ա ռա քե լյան, Բ. Զ. Սա ղյան, Սամ բո ը մբ շա մարտ, Եր ևան, 2007:
2. Վ. Բ. Ա ռա քե լյան, Բ. Զ. Սա ղյան, Ձյու դո ը մբ շա մարտ, Եր ևան, 2009: 
3. Г. С. Ту ма нян,  Школа  мастерства  борцов, дзюдоистов  и самбистов, М., ФК и Спорт, 2006. 
4. Г. С. Ту ма нян, Стратегия подготовки чемпионов. М.,ФК и Спорт, 2006.



103

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

Необходимая стратегия выживания борьбы

Б. Сагян, И. Багдасарян 
Ключевые слова. женская, борьба, истоки, федерация, олимпизм, профессио наль ный, 

единоборство, игры, процесс, спорт, самбо. 
Среди народных игр, упражнений и видов спорта значительное место занимают многочисленные 

виды спортивной борьбы. Они различаются положением, в котором соревнуются борцы формой 
экипировки, конечной целью схватки, ее продолжительностью и формулой. Сегодня существует 
много точек зрений относительно женской борьбы, Для венесения дополнительного корректива 
в проблему “женская борьба хорошо или плохо” нами проведено социологическое исследование 
и изучено история возникновения борыбы. 

Wrestling necessary survival strategy

B. Saghyan, I. Baghdasaryan 

Keywords:  female, wrestling, origins, federation, olympism, professional, combat, games, process, 
sport, sambo. 

Among the national games, exercises and sports wrestling occupy a significant place. They differ in 
the position in which wrestlers compete form of equipment, the ultimate goal of the fight, its duration, 
and the formula. Today there are many views regarding women’s struggle to make further adjustments 
to the problem of “women’s wrestling good or bad”, we conducted a sociological survey and studied 
the history of the wrestling. 
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ՀԱԿՈԲ  ԶԻԼ ՖԻ ՄՅԱՆ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՆԻ 
ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐը

Կր թու թյան վե րա փո խում նե րի ներ կա փու
լում սո վո րող նե րի ան ձնային և ի մա ցա կան կա
րո ղու թյուն նե րի հնա րա վոր ա ռա վել լի ար ժեք 
բա ցա հայտ ման և ի րա գործ ման հա մար ար դի
ա կան է կր թու թյան բո վան դա կու թյան վե րաի
մաս տա վո րու մը։ Այս հա մա տեքս տում, ան կաս
կած, կր թա կան գոր ծըն թա ցը պետք է ո ւղղ ված 
լի նի սո վո րո ղի հա մա լիր կր թու թյան զար գաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ ման կա վար ժա կան 
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը։   

Ան ձի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում ան փո
խա րի նե լի դեր ու նի ար վես տի հա մա լիր   ու
սու ցու մը։ Ա հա թե ին չու ման կա վար ժու թյու նը 
պետք  է  ա ռաջ նորդ վի մշա կույ թի հետ ա ռնչ
մամբ, մշակ ի նոր  մե թոդ ներ, օգ նի ան ձնա
վո րու թյա նը՝ ի դերև հա նե լու իր ստեղ ծա գոր
ծա կան կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը։ 
Նոր դպ րո ցը կեն սու նա կո րեն սկ սել է գե ղար
վես տը նե րա ռել կր թա կան հա մա կարգ` ու սում
նա կան և ար տաու սում նա կան ձևե րով։ Վե րա
փոխ վող կր թօ ջախ ներն այ սօր ի րա վա սու են 
լու ծե լու դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես տա կան 
կր թու թյան հար ցը և դրա բա ղա  դրա մա սը հան
դի սա ցող գի տա կից հան դի սա կա նի դաս տի ա
րա կու թյու նը։ Այս բնա գա  վա ռում կա տար ված 
են շո շա փե լի հե տա զո տու թյուն ներ Լ. Ս. Ներ
սիս յա նի, Յու. Վ. Յուզ  բաշ  յա նի, Գ. Հո վա կի
մյա նի և այ լոց կող մից, որ տեղ շատ հա ճախ 
դպ րո ցա կան նե րի ծա  նո թու թյու նը ար վես տի 
հետ դիտ վում է կա մընտ րա կան կր թու թյա նը 
հար մա րեց ված տար բե րա կով` որ պես դպ րո
ցա կա նի ան հա տա կա նու թյան կա յաց ման մի
ջոց, և դար ձել են հան դի սա կա նի կուլ տու րայի 
ձևա վոր ման ան բա ժան բա ղադ րա մա սը։ 

Այ սօր գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու
թյու նը դար ձել է ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյ ուն, 
քա նի որ ա ռա վել քան եր բեք հան դի սա կա նը 
հա րա բեր վում է նոր ո րա կի ներ կա յա ցում նե
րի տեխ նո լո գի ա նե րի հետ, գե րի լի նե լով նաև 
հա մա կարգ չային հնա րա վո րու թյուն նե րին` 

սահ մա նա փակ վել ար վես տի նկատ մամբ իր 
ու նե ցած դիր քո րոշ մամբ և աու դի ո տե սակրթ
վա ծու թյամբ։ Սա կայն զար գաց ման այդ պի սի 
փա կու ղային տար բե րա կը հա զիվ թե բա վա
րա րի թե՛ ար վես տին, թե՛ դպ րո ցին, թե՛ ըն տա
նի քին։ Հե տևա բար, կա րիք կա վե րա դառ նա
լու հան դի սա կա նի ո րակ նե րի ձևա վոր ման 
գի տա կան մո տեց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը։ 
Հեն վե լով մշա կույթ հաս կա ցու թյան ստու գա
բա նա  կան ար մատ նե րին` դաս տի ա րա կու
թյուն, կր թու թյան գի տակ ցում, մենք կա րող ե նք 
հաս տա տել, որ գե ղար վես տա կան մի ջա վայ րի 
հան դի սա կա նը` որ պես այդ պի սին, բնու   թա
գր վում է ար վես տի գոր ծի նկատ մամբ կա յուն 
հե տաքրք րու թյամբ, տի րա պե տում է ո րո շա կի 
գե ղար վես տա կան փոր ձի և կողմ նո րոշ ված է 
ներ կա յաց ման, հա մեր գի, ցու ցա դրույ թի դիտ
ման գոր ծըն թա ցում՝ իր` որ պես հան դի սա կա նի 
զար գաց մանն ու հարս տաց մա նը։ Սա կայն դա 
ան թե րի հան դի սա կա նի տե սակ է, ո րին պետք 
է ձգ տել հա  վա սար վել, ա ռա վել ևս, ե րբ խոս
քը գնում է սո վո րո ղի մա սին։ Ա հա ին չու մենք 
կամ ընտ րա կան պա րապ մուն քը դի տում ե նք 
որ պես ան հա տի մոտ հան դի սա կա նի կուլ տու
րայի ձևա վոր ման հնա րա վոր ճա նա պարհ, ո րի 
նպա տա կը ա շա կերտ  նե րի հա մա կարգ ված 
ի նք նա զար գա ցումն է՝ որ պես գի տա կից, համ
բե րող, մտա ծող, կա րեկ ցող հան դի սա կա նի։ 
Ար վես տի պա րապ մունք նե րը կազ մա կեր պող 
ման կա վար ժի խն դի րն այն է, որ կա րո ղա նա 
կողմ նո րոշ վել հան դի սա կա նի ո րակ նե րից, 
ո րոնք ար դեն ձևա վոր վել են ա շա կեր տի մոտ. 
ի ՞նչ սո վո րեց նի և ի նչ պե՞ս սո վո րեց նի։  Ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ որ պես 
կա մընտ րա կան պա րապ մունք պետք է ա ռաջ
նորդ վել նրա նով, ի նչն ա ռա ջադ րում է ար վես
տը` նրա հա սա րա կա կան բնույ թը։ Հե տևա բար, 
գոր ծըն թա ցը, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում 
հա ղոր դակ ցու մը ար վես տի հետ, հա տուկ ձևով 
կազ մա կերպ ված ման կա վար ժա կան պայ ման 
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է։ Մե թո դա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնք 
եր ևան են ե կել վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն
թաց քում,  հաս  տա տում են, որ գե ղար վես տա
կան մշա կույ թի հետ շփ ման, նրա ըն կալ ման 
և վեր ար տադր ման գոր ծըն թաց նե րը պետք է 
ի րաց նել ման կա վար ժա կան հա մա պա տաս
խան պայ ման նե րում և մա կար դակ նե րում։ 
Ը նդ ո րում՝ մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի հե ղի
նակ նե րը հա տուկ ու շադ րու թյուն են դարձ նում 
գե ղար վես տա ման կա վար ժա կան գա ղա փար
նե րի` ար վես տի հետ շփ ման հու զա կան դրս ևո
րում  նե րին։  Մենք հա մա միտ ե նք ո րոշ հե ղի
նակ նե րի կար ծի քին այն ա ռու մով, որ. 

1. Ար վես տի ըն կա լու մը պետք է ըն թա նա 
ար վես տի օ րենք նե րով։ 

2. Այն ոչ քիչ չա փով կապ ված է նաև ու սուց
չի ան հա տա կա նու թյան, նրա ի մա ցա կան մա
կար դա կի և հա ղորդ ման հետ [1]։ 

Ար վես տի պա րապ մունք նե րի կազ մա կերպ
ման խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա 
լիս նկա տել, որ ա վան դա կան դի դակ տի կայի 
տե սա կե տից պետք է ա ռաջ նորդ վել պար զից 
բարդ, ը նդ հա նու րից մաս նա կի ի սկզ բունք նե
րով` նե րա ծու թյու նից մինչև ը նդ հան րաց նող 
պա րապ մունք նե րի տե սակ նե րը։

Տ վյալ դա սա կար գումն ար տա ցո լում է նյու
թի յու րաց ման տար բեր բնույթ ներն ու փու լե րը։ 
Սա կայն ժա մա նա կա կից ու սուց ման վե րոն շյալ 
հա մա կար գը զար գա ցող տեխ  նո լո գի ա նե րի 
հիմ քի վրա, ո րոնք նպաս տում են գե ղար վես
տա կան ըն կալ մանն ու ան հա տի ի նք նա ար
տա հայտ մա նը, ա կն հայ տո րեն ան բա վա րար  
են թվում։ Իս կա պես, ըն կալ ման յու րա քան
չյուր գոր ծըն թաց, այդ թվում՝ և հու զա կան 
մա կար դա կի, կա րիք ու նի ի նչ պես սկզբ նա
կան ըն կալ ման հս տա կեց ման, այն պես էլ վե
րար տադր ման, ո րի հի ման վրա հնա րա վոր է 
ստա ցած գի տե լիք նե րի տպա վո րու թյուն նե րի, 
պատ կե րա ցում նե րի ծա վա լում և խո րա ցում, 
ի նչ պես նաև դրանց ի մաս տա վոր ման պա
հանջ` նոր մա  կար դակ նե րում։ Հան դի սա տե սի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում մեզ ա ռա  ջին հեր
թին հե տաքրք րում է սո վո րո ղի վե րա բեր մուն
քը` որ պես սուբյեկ տի, ան ձնա վո րու թյան, ո րն 
ըն կա լում է ար վես տը, տե ղե կատ վու թյու նը և 

ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցում նրա ի մաս 
տա վոր մա նը, ըն կալ վա ծի ստեղ ծա գոր ծա կան 
վե րա փոխ մա նը գե ղար վես տա կան տպա  վո րու
թյուն նե րի մեջ և ցան կու թյուն ու նի  ի նք նաար
տա հայտ ման ա զատ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մի ջո ցով։ Օ րի նակ` թա տ րո նի ըն կալ ման գոր
ծըն թա ցում, ա ռանձ նա պես պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի խմ բե րը կա րող են 
գոր ծել ստեղ ծա գոր ծա բար։ Տե սա րան նե րը կա
րող են ներ կա յաց նել նո րաց ված սահ մա նում
նե րով, բո վան դա կու թյան կամ ու սու ցան վող 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին ու նե ցած ան ձնա
կան կար ծի քի հի ման վրա։ Այդ պի սի տե սա
րան նե րը ա շա կերտ նե րի փոքր խմ բե րով նա
խա պատ րաստ վում և խա ղաց վում է հենց այդ 
պա հին՝ պա րապ մուն քի ժա մա նակ, ա ռանց 
եր կար փոր ձե րի և հա տուկ դե րա սա նա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան, ո րն ա վե լի պար տա
դիր է ման  կա կան թա տե րա կան կա ռույց նե րի 
հա մար։ Ա վան դա կան դի դակ տի կան սո վո րա
բար ա ռա ջար կում է ու սու ցիչ նե րին և դաս տի ա
րակ նե րին մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
տա նել այս պի սի հե տևո  ղա կա նու թյամբ` սկզ
բունք նե րից մե թոդ նե րին, մե թոդ նե րից դա սի 
կամ պա րապ մուն  քի նպա տակ նե րին, նպա
տակ նե րից խն դիր նե րին, խն դիր նե րից մի
ջոց նե րին, մի ջոց նե րից ար դյունք նե րին։ Ե թե 
պա րապ մուն քը կեն սու նակ է, ա պա այն տեղ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես կյան քում, փո
խա դար  ձա բար կա պի մեջ ե ն։ Դրա հա մար 
նա խա տես ված ժա մա նա կը նա խա պատ րա ստ
ման ըն թաց քում մաս նա տել ա ռան ձին դր վագ
նե րի և դրան ցից կա ռու ցել տրա մա բա նա կան 
հա ջոր դա կա նու թյուն, ու սուց չի հա մար շատ 
դժ վար է։ Ո ւս տի պա րապ մունք նե րը պետք է 
կա ռու ցել ոչ թե գի տա կան հիմ քով, այլ կեն
սու նակ, ստեղ ծա գոր ծա կան գործ ըն թա ցով։ 
Ի նչ պես գրում են խմ բային–խա ղային տե սան
կյան հե ղի նակ–մ տա ծող ներ Ա. Պ. Եր շո վան 
և Վ. Մ. Բու կա տո վը` «Ու սուց ման գոր ծըն թա
ցին խմ բային–խա ղային մո տեց մա նը բնո րոշ 
է դի դակ տի կու թյան բա ցա կա յու թյու նը, այ
սինքն` այդ տեղ դի դակ տիկ գի տե լիք նե րը և 
խոր հուրդ նե րը չեն տա րա բա ժան վում. սրանք 
սկզ բունք ներ են, ի սկ սրանք մե թոդ ներ, ա հա 
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ո ճաձ ևե րը, ա հա ար դյունք նե րը։ Խմ բա յին–
խա ղային « դի դակ տի կան» գրա դա րակ չէ, ո րի 
վրա տե ղա դր ված են դի դակ տիկ գի տե լիք նե
րը, այլ յու րա տե սակ հա մա կարգ։ «Խմ բային–
խա ղային» ման կա վար ժութ յան սկզ բունք նե րը 
հատ վում են՝ մի ա հյուս վե լով մե կը մյու սի հետ։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ տար բեր սկզ բունք նե րի մա
սին պատ մու թյու նը կլի նի պատ մու թյուն միև
նույն բա նի մա սին, բայց տար բեր կող մե րից 
դիտ ված. հատ կա պես որ պես խաղ–կյանք 
ե րե խա նե րի միկ րոխմ բե րի միջև (փոքր խմ
բե րով)։ «Խմ բային–խա ղային ձևը ու սուց ման 
ամ բող ջութ յունն է, ու սուց չի և սո վո րո ղի հա
ղոր դակց ման ձևը, ո րի ի մաս տը ոչ այն քան աշ
խա տան քի մատ չե լի ու թյունն է, որ քան  նրանց 
հե տա քրք րու թյուն նե րի, ի նք նա դրս ևոր ման և 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը» [4]։

 Հաշ վի առ նե լով բո լոր վե րը թվարկ ված 
սկզ բունք նե րը՝ մշակ ված ը նդ հա նուր ման  կա
վար  ժու  թյան կող մից, հետ ևե լով ը նդ հա նուր ու
սուց ման և գե ղար վես տա կան դի  դակ  տի կայի 
սկզ բունք  նե րին, հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի 
ար վես տի հետ շփ ման ա ռանձ  նա հատ կու թյուն
նե րը` մենք ա ռանձ նաց նում ե նք հան դի սա կա
նի ո րակ նե րի ձևա վոր ման ման կա վար ժա կան 
ե րեք սկզ բունք ներ. 

1. Հան դի սա կա նի ո րակ նե րը զար գա նում 
են ներ կա յաց ման դիտ ման, լսում նե րի ըն կալ
ման` փոր ձի կու տակ ման և ար վես տի հետ հա
ղոր դակց ման ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
գործ ըն թա ցում։

2. Հան դի սա կա նի ո րակ նե րի ձևա վո րու մը 
ա պա հով վում է ար վես տի գոր ծի ստեղ   ծա գոր
ծա կան ըն կալ  ման սուբյեկ տիվ հե տաքրքր վա
ծու թյամբ` գե ղար վես տա կան պա րապ մունք
նե րին ման կա վար ժո րեն կազ մա կերպ  ված 
հա ղոր դակց ման գործ ըն թա  ցում։

3. Ձևա վոր ված հան դի սա կա նը հե տաքրք
րու թյուն է դրս ևո րում  ար վես տի տե սու թյան և 
պատ մու թյան հա տուկ գի տե լիք նե րի նկատ
մամբ։ Ու սում նա կան գործ ըն թա ցում ըն կալ ման, 
ստեղ ծա գոր ծու թյան և ա շա կերտ նե րի կող մից  
գի տե լիք նե րի կու տակ ման գոր ծըն թա ցը կրում 
է պայ մա նա կան բնույթ,  քա նի  որ   ըն կա լումն  
ի րա կա նում  միշտ ստեղ ծա գոր ծա կան  գոր ծըն

թաց է, ի սկ գի տե լիք նե րը յու րաց վում են և՛ ըն
կալ  ման, և՛ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան 
 ըն թաց քում [3]։

Կանգ առ նենք ա ռա ջին սկզ բուն քի շա րադր
ման վրա։ Հան դի սա կա նի ո րակ նե րը զար
գա նում են ըն կալ ման փոր ձի կու տակ մամբ և 
ար վես տի հետ հա ղոր դակց ման ու նա կու թյուն
նե րի ձեռք բեր մամբ։ Ի նչ պես ցույց է տա լիս 
բազ մա մյա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի 
փոր ձը, տար բեր տի պի դպ րոց նե րում և տար
բեր տա րի քի ե րե խա նե րի հետ, մենք բախ վում 
ե նք պա տա նի հան դի սա տե սի ի րա զե կու թյան 
տար բեր մա կար  դակ նե րի։ Դպ րո ցա կան նե րի 
հա ղոր դակ ցու մը ար վես տի հետ սկ սած տար
րա կան դպ րո  ցից մինչև բարձր դա սա րան նե րը 
զգա լի կր ճատ վում է։ Եվ ե թե դպ րո ցի տար րա
կան և մի ջին օ ղա կում (դե ռա հաս հա սա կում) 
դպ րո ցա կան նե րի մոտ չի ձևա վոր վել կա յուն 
հե տաքրք րու թյուն ար վես տի նկատ մամբ, ա պա 
որ պես հան դի սա կա նի կա յա ցում ա վագ դպ
րո ցում` քա նա կը զգա լի կր ճատ վում է։ Սո վո
րող նե րի` որ պես հան դի սա կա նի կուլ տու րայի 
զար գաց ման ա ռա ջին սկզ բունք (ար վես տի ըն
կա լու մը կու տա կած փոր ձի հեն քի վրա և ար
վես տի հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի ձեռք 
բե րու մը) ըն կած է ար վես տի ա ռա րկա նե րի նա
խընտ րա կան պա րապ մունք նե րի ան ցկաց ման 
մե թո դի կայի հիմ քում։ 

Երկ րոր դը` հան դի սա կա նի վար քա գի ծը 
ա պա հով վում է տե սա ծի, լսա ծի ստեղ ծա  գոր
ծա կան ըն կալ ման սուբյեկ տիվ հե տաքրք րու
թյամբ։ 20–ա կան թվա կան նե րին Ա. Ա. Բրյանց
ևը հան դի սա կա նի գոր ծու նու թյան գործ ըն թա ցի 
մեջ մտց րեց « հետ ներ գոր ծութ յուն» եզ րույ թը, 
կար ևո րե լով այն հան գա ման  քը, որ պետք է սո
վո րո ղին ոչ մի այն սո վո րեց նել ըն կա լել տե սա
ծը կամ լսա ծը, այլ նաև  հե տևել, թե ի նչ պի սի 
ան դրա դարձ կու նե նա ար վես տի մի ջա վայ րում 
տե սա ծը կամ լսա ծը նրա կյան քի վրա [3]։ 

Այ սօր ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
« հետ ներ գոր ծու թյան» ու սում նա սի րութ յու
նը պա հան ջում է նոր մե թո դի կա՝ թե լա դր
ված այն պայ ման նե րով, որ տեղ ձևա վոր վում 
են հան դի սա կա նի նոր սե րունդ նե րը։ Ե թե 
հան դի սա տեսն ան տար բեր է ստեղ ծա գոր
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ծու թյան հե րոս նե րի  ճա կա տագ րե րի նկատ
մամբ, ե թե, թող նե լով հան դի սաս րա հը, նա 
ո չն չով հուզ ված կամ ցնց ված չէ, հետ ևա բար 
նա ոչ մի նո րու թյուն չի մտց րել իր կյան քի 
մեջ, ու րեմն ներ կա յաց ման ման կա վար ժա կան 
« հետ  ներ գոր ծու թյու նը» նույն քան ցածր է, որ
քան և գե ղար վես տա կա նը։ Հան դի սա կա նի 
հու զա կան ար ձա գան քը, ան կեղծ հու զա կան 
ան հանգս տու թյու նը ստեղ ծա գոր ծու թյան տար
րե րի հա կա սութ յուն  նե րի լուծ ման հա մար տա
նում են « հետ ներ գոր ծութ յան», հա նուն ո րի և 
ստեղծ վում է ներ կա յա ցու մը։ Հան դի սաս րա հի 
հու զում ներն ու ար ձա գան քը ան մի ջա կա նո րեն 
կախ վա ծու թյան մեջ են ստեղ ծա գոր ծու թյան 
գե ղար վես տա կան բնույ թից [2]։

 Սո վո րող նե րի` որ պես հան դի սա կա նի, ներ
կա յաց ման ըն կալ ման սուբ յեկ տիվ հե  տաքրք
րու թյուն նե րի սկզ բուն քը ո րո շե լիս ան հրաժշտ 
է ստեղ ծա գոր ծու թյան մի ջո ցով ու շադ րու թյու
նը  սևե ռել ըն կալ ման գործ ըն թա ցի ան ձնա կան 
ո ւղղ վա ծու թյան, « հետ ներ գոր ծու թյան» ի մաս
տա վոր ման և ի նք նա հաս տատ ման վրա։ Ար

վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին դպ րո ցա
կա նի ան ձնա կան կար ծի քի ձևա վոր ման փոր ձը 
դր վում է դպ րո ցում` գրա կա նու թյան, նկար չու
թյան, ե րաժշ տու թյան դա սե րին։ Ե թե այդ փոր
ձը բա րե նպաստ է զար գա նում ար վես տի այլ 
տե սակ նե րի հետ շփ վե լիս, ա պա, ի նչ պես ցույց 
է տա լիս ման կա վար ժա կան փոր ձը, դպ րո ցա
կան նե րի ներ կա յաց ման ստեղ ծա գոր ծա կան  
ըն կալ ման սուբյեկ տիվ հե տաքրք րու թյուն նե րի 
զար գա ցումն ան ցնում է բա վա կա նին ար դյու
նա վետ։ Սո վո րող նե րի` որ պես հան դի սա կա նի 
ձևա վոր ման ման կա  վար  ժա կան եր րորդ պայ
ման` հան դի սա կա նի հե տաքրք րու թյունն է  ար
վես տի պատ  մութ յան և տե սու թյան նկատ մամբ։ 
Ար վես տի ո լոր տում հա տուկ գի տե լիք ներ ու նե
նա լու հե տա քր քրութ յունն էլ հան դի սա կա նի 
կուլ տու րայի զար գաց ման ո րակ նե րը հաս տա
տող չա փա նիշն է։ Հենց հա տուկ գի տե լիք ներն 
են ո րո շում հան դի սա կա նի պա հանջ մունք նե րի 
և նա խա սի րու թյուն նե րի շր ջա նա կը և ան մի ջա
կա նո րեն կապ ված են գե ղար վես տա կան ճա
շա կի ձևա վոր ման հետ։ 
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Педагогические принципы формирования качеств зрителя
А. Зилфимян

В статье рассматривается проблема становления (формирования) будуще го зрителя, вибирая 
как субекта учеников в процессе обучения предметов сферы искусства. 

The pedagogical principles of the spectator’s qualities formation
A. Zilfimyan

The problem of the future spectator’s establishment (formation) is discussed in the article choosing 
as the subject in the process of art subject teaching. 
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ՍՈ ՖԻ ԹՈՐ ԳՈ ՄՅԱՆ 
ՌՈւ ԶԱՆ ՋՈւԼ ՖԱ ՅԱՆ

ՈՒՂԻՂ ԽՆԴՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՄԲ

Ժա մա նա կա կից դի դակ տի կա յում հայտ նի 
են ման կա վար ժա կան բազ մա թիվ տեխ նո լո
գի ա ներ, ո րոնք, սա կայն, հան րակր թու թյան 
հա մա կար գում չու նեն գոր ծադ րու թյան ակ տի
վու թյուն, կամ դժ վար է, եր բեմն՝ ան հնա րին 
դրանց ի րա ցու մը մա նա վանդ լեզ վա կան – քե
րա կա նա կան նյու թը մա տու ցե լիս:

Նոր ի րա կա նու թյունն ար տա ցո լող կր թա
գոր ծըն թա ցում կա ռուց վածք նե րի (մո դե լա վոր
ման) շղ թա յում մտա ծող, ստեղ ծա գոր ծող, կա
ռու ցող ու սու ցի չն իր տեխ նո լո գի ա կան վարժ 
մտահ ղա ցում նե րով սե փա կան կար ծիք նե րը 
փոր ձար կող, վար կած ներ ա ռա ջադ րող ան հա
տա կա նու թյուն ներ է ձևա վո րում:  

Ժա մա նա կա կից դի դակ տի կա յում ներ կա
յաց վող տա րաբ նույթ տեխ նո լո գի ա նե րից, ը ստ 
մեր ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի ան հա
տա կան փոր ձի ու ըն կալ ման, ը ստ ու սուց ման 
ա վան դա կան հա մա կար գի ար դի ա կա նաց
ման բնույ թի և ը ստ այլ հան գա մանք նե րի, մեր 
կող մից ը նտր ված նյու թի մա տուց ման հա մար 
նպա տա կա հար մար գտանք ը նտ րել մտա ծա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լային ձևա վոր
ման տեխ նո լո գի ան1: Այս և մյուս տեխ նո լո գի
ա նե րի ի րա ցու մը հայոց լեզ վի դա սըն թա ցում 
ա ռա վել ի րա տե սա կան է ա վագ դպ րո ցում. 
այս տեղ է, որ ու սու ցու մը դառ նում է կա ռու
ցիկ, ստեղ ծա գործ գործընթաց, որ տեղ հիմ
նա կան դպ րո ցում ձեռք բե րա ծը խո րաց վում և 
վե րարժ ևոր վում է, ծա ռա յում խոս քի մշա կույթ 
ձևա վո րե լուն:

1 Մանկավարժական այս տեխնոլոգիայի մասին 
մանրամասն տե՛ս Крившенко Л. П., Технология поэтапного 
формирования умственных действий, Педагогика.–М.: Про
спект, 2004.

Մ տա ծա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լային 
ձևա վոր ման տեխ նո լո գի ան մշակ ված է՝ ը ստ 
Պ. Յու. Գալ պե րի նի, Դ. Բ. Էլ կո նի նի, Ն. Ֆ. 
Տա լի զի նայի տե սու թյան, ո րի դրույթ նե րը հետ
ևյալն են. մար դու պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում ձևա վոր վում է ո րո շա կի դիր քո րո
շում՝ որ պես նպա տա կին հաս նե լու պատ կե
րա ցում նե րի հա մա կարգ, կա տա րե լիք գոր ծո
ղու թյուն նե րի պլա նա վո րում և մի ջոց: Այ սինքն՝ 
ան սխալ գոր ծե լու հա մար մար դը պետք է ի մա
նա, թե ի նչ տե ղի կու նե նա, ի նչ հայե ցա կե տե րի 
վրա պի տի բևե ռի իր ու շադ րու թյու նը, որ գլ խա
վո րը հս կո ղու թյու նից դուրս չմ նա: Հա մա ձայն 
այս տե սու թյան՝ ու սուց ման տեխ նո լո գի ան կա
ռուց վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման այն 
կողմ նո րոշ ման կամ դիր քո րոշ ման հիմ նա վոր
մա նը հա մա պա տաս խան, ո րը պի տի յու րաց
նի ա շա կեր տը: Յու րաց ման պար բե րաշր ջա նը 
ամ բող ջա նում է մի քա նի փու լե րով.

1–ին փու լում տե ղի է ու նե նում սո վո րող նե րի 
հա մա պա տաս խան մո տի վա ցի ա յի (շար ժա ռի
թի) խթա նում կամ հա սու նա ցում,

2–րդ փու լը կապ ված է գոր ծո ղու թյան դիր
քո րոշ ման սխե մայի գի տակց ման հետ: Այս փու
լում սո վո րող նե րին նա խօ րոք ծա նո թաց նում 
են գոր ծու նե ու թյան բնույ թին, դրա ըն թաց քին, 
պայ ման նե րին և հա ջոր դա կա նու թյա նը, կա
տա րե լիք և վե րահս կիչ գոր ծո ղու թյուն նե րին: 
Ա ռանձ նաց վում են դիր քո րոշ ման ե րեք տե սակ՝
 �  գոր ծո ղու թյուն նե րի նկա րա գիր կամ ցու

ցադ րում ա ռանց նշե լու դրանց ի րա կա նաց
ման մե թոդ նե րը,
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 �  գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշգ րիտ կա տար ման լրիվ 
և հան գա մա նա լից ցու ցում ներ,

 �  սո վո րող ներն ի րենք են կազ մում ի րենց 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կողմ նո րո շիչ հիմ նա
վո րու մը՝ հեն վե լով նախ կի նում ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րի վրա:
3–րդ փու լում գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա

րում ար տա քին ձևե րով՝ ի նչ–որ մո դել նե րի, 
գծա պատ կեր նե րի, գծագ րե րի օգ նու թյամբ: 
Այդ գոր ծո ղու թյուն ներն ու նեն կողմ նո րո շիչ, 
կա տա րո ղա կան և հս կիչ ֆունկ ցի ա ներ: Այս 
փու լում սո վո րող նե րից պա հանջ վում է պատ
մել սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին:

4–րդ փու լը խոս քային է կամ հա մակց ված է 
խոս քով, այ սինքն՝ սո վո րող նե րը բարձ րա ձայն 
թե՛ նկա րագ րում, թե՛ կա տա րում են գոր ծո ղու
թյուն նե րը: Սո վո րո ղն իր ի սկ խոս քով կա ռա
վա րում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րը:

5–րդ փու լը ներ քին խոս քի փուլն է. գոր ծո
ղու թյուն նե րի կա տար ման հեր թա կա նու թյու նը 
սո վո րո ղը ո րո շում է և ա սում մտ քում: Պարզ
վում է, որ ներ քին խոս քի ըն թաց քում գոր ծո
ղու թյուն նե րի ծա վա լու մը և ը նդ հան րա ցումն 
ա վե լի ա րագ են կա տար վում:

6–րդ փու լը կապ ված է գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ներ քին (մ տա վոր) ո լորտ ան ցու մով (գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տար ման ներ քին ո րակ դառ նա լը 
կամ ին տե րի ո րի զա ցի ան): 

Ըստ այս տե սու թյան՝ ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի կա ռա վա րու մը կա տար վում է վե րո հի շյալ 
փու լե րի հա ջոր դա կան ան ցում նե րով և ու սուց
չի հս կո ղու թյամբ:

Ա վագ դպ րո ցի և՛ ը նդ հա նուր, և՛ հու մա նի տար 
հոս քե րի 11–րդ դա սա րան նե րի « Հայոց լե զու» 
ա ռար կայի ծրագ րում «Շա րա հյու սու թյուն» բաժ
նի «ու սու ցան վող նյու թեր» հատ վա ծում (կամ 
սյու նա կում) կար դում ե նք՝ « Շա րա հյու սա կան հո
մա նիշ ներ (Բարդ բառ և բա ռա կա պակ ցու թյուն, 
հո լո վաձև և կա պա կան կա ռույց, դեր բա յա կան 
դարձ ված և ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն, 
ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի խոսք, ներ գոր ծա կան և 
կրա վո րա կան կա ռույց ներ)»2:

2 Ավագ դպրոցի ընդհանուր հոսքի «Հայոց լեզու» առարկայի 
ծրագիր, էջ 43:

Հարկ է նշել, որ բա յա կան ան դա մի լրա
ցում ներն ի րենց դրս ևոր ման ա ռու մով մի օ
րի նակ չեն. կան լրա ցում ներ, ո րոնք մի այն 
հո լո վա կան ար տա հայ տու թյուն ու նեն, կան 
լրա ցում ներ էլ, ո րոնք ու նեն հատ կա պես կա
պա կան դրս ևո րում, ի սկ շատ լրա ցում ներ էլ 
հա վա սա րա պես ար տա հայտ վում են թե՛ հո լով
նե րով, թե՛ կա պա կան կա ռույց նե րով, թե՛ բա
ռա կա պակ ցու թյուն նե րով և թե ե րկ րոր դա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րով:

Բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րի ու սուց ման 
մեր փոր ձը ը նտր ված տեխ նո լո գի այով կա ռու
ցե լու ա ռա ջին փու լում, ի նչ պես նշե ցինք, պետք 
է տե ղի ու նե նա սո վո րող նե րի հա մա պա տաս
խան մո տի վա ցի այի (շար ժա ռի թի) խթա նում:

Այ սօր սո վո րող նե րը (և ոչ մի այն նրանք) 
ան փույթ են խո սում կամ չեն տի րա պե տում 
գրա գետ խոսք կա ռու ցե լու հմ տու թյուն նե րին. և՛ 
բա նա վոր, և՛ գրա վոր խոս քում հան դի պում են 
քե րա կա նա կան, լեզ վաո ճա կան բնույ թի բազ
մա թիվ սխալ ներ: Քե րա կա նա կան սխալ նե րը՝ 
խնդ րա ռու թյան, հա մա ձայ նու թյան, հո լո վա ռու
թյան և այլն, հիմ նա կա նում ի հայտ են գա լիս 
շա րա հյու սա կան մա կար դա կում նա խա դա
սու թյուն կազ մե լիս: Դա սա նյու թի հա մար բա
վա կան նա խադ րյալ ներ կամ շար ժա ռիթ ներ 
կա րող են դառ նալ խոս քի դրս ևոր ման սխալ 
ձևե րի՝ խնդ րա ռա կան բնույ թի սխալ նե րի քն
նար կումն ու վեր լու ծու թյու նը: Ար դյուն քում 
կկար ևոր վի խնդ րա ռու բա ռե րի՝ բայե րի ի մաս
տը, ի նչ պես օ րի նակ՝ խու սա փել սուտ խո սել /
ուց/, դա դա րել ա ղմ կել /ուց/,  շնոր հա կա լու
թյուն հայտ նել նրա նից /ն րան/:

Յու րա քան չյուր  քե րա կա նա կան եր ևույթ, 
մեր դեպ քում` շա րա հյու սա կան, ու սու ցա նե լիս 
նախ ան հրա ժեշտ է բա ցատ րել դրա նշա նա
կու թյու նը. խոս քի մա սե րի, նա խա դա սու թյան 
ան դամ նե րի ան վա նում ներն ար դեն դրանց 
մա սին շատ բան են ա սում: Լեզ վա կան եզ
րույթ նե րի բա ցա հայ տու մը կա րող է դառ նալ 
ճա նա չո ղա կան դր դա պատ ճառ՝ ո րո նո ղա կան–
հե տա զո տա կան աշ խա տան քով զբաղ վե լու: 

Հան րա հայտ է, որ բա յա կան ան դա մի 
լրա ցում նե րը եր կուսն են` խն դիր ներ ու պա
րա գա ներ:   Ա շա կերտ նե րին հե տաքրք րե լու 
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( մո տի վաց նե լու), հին և նոր գի տե լիք նե րի միջև 
փոխ կա պակց վա ծու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա
կով հանձ նա րա րում ե նք կազ մել  T–ա ձև ա ղյու
սակ` եր կու թևե րում գրե լով խն դիր և պա րա
գա բա ռե րը, ա պա  Հր. Ա ճա ռյա նի  « Հայե րեն 
ար մա տա կան բա ռա րան»–ով ( նա խա պես 
հանձ նա րա րում ե նք այն բե րել) բա ցատ րել 

ե նք տա լիս «խն դիր» և « պա րա գա» բա ռե րի 
նշա նա կու թյուն նե րը (ի դեպ, բա ռա րան նե րից 
օ գտ վե լու պա հան ջը ևս ամ րագր ված է ա վագ 
դպ րո ցի ա ռար կա յա կան ծրագ րում): Հա ջորդ 
քայ լին ա շա կերտ նե րը փոր ձում են սահ մա նել 
խն դիր և պա րա գա լրա ցում նե րը՝ հա մա պա
տաս խա նա բար գրե լով T–ա ձև ա ղյու սա կում.

Նա խա դա սու թյան շա րա հյու սա կան վեր լու ծու թյուն ներ կա տա րե լիս ա շա կերտ նե րը նախ 
պետք է գտ նեն խն դիր լրա ցում նե րը (ը ստ կար ևո րու թյան), ա պա՝ պա րա գա նե րը: 

Խն դիր  լրա ցում նե րի  ու սու ցու մը
Դա սը կա ռու ցո ղա կան գոր ծըն թաց է, ո ւս տի նրա փու լային զար գա ցումն ա պա հո վե լու, խն դիր 

լրա ցում նե րի վե րա բե րյալ ու նե ցած գի տե լիք նե րը վեր հի շե լու, ակ տի վաց նե լու նպա տա կով կա ռու
ցել ե նք տա լիս ո ւղ ղորդ ված պրիզ մայի պար զու նակ օ րի նակ3:

 Խնդիրներ 

Ուղիղ խնդիր Անուղղակի խնդիրներ 

Բայեր 
սիրել, կոտրել 

Հարցեր 
ո՞ւմ, ի՞նչ(ը) 

Բայեր 
փարվել, նայել, 

հեռանալ, պարծենալ 

մորը, լույսին,  
մորից, լույսից,  
մորով, լույսով 

 

մորը, բաժակը 

Բայական անդամի 
լրացումներ 

Հարցեր 
ո՞ւմ, ինչի՞ն, ումի՞ց, 
ինչի՞ց, ումո՞վ, ինչո՞վ 

3 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, ԿԱԻ, Լոռու մասնաճյուղ, Վանաձոր, 2008, էջ 72:

խն դիր պա րա գա
1.«խն դիր» ո հլ., «փնտր տուք», «ո րո նում»
2.« վէ ճի նիւթ, հար ցու փորձ, քն նու թիւն»,
3.« պա հանջ»

« պար» ու հլ., բուն նախ նա կան նշա նա կութ
յունն է  « շուրջ», «շր ջան».  պա րաձև «կ լոր», 
պարս  տալ, « մե ղու նե րի խմ բուիլը»: Յե տոս
կե դա րե ան շր ջա նին դար ձել է նա խա մաս նիկ, 
հմմտ. պա րա գայ:

Խն դիր նե րը ցույց են տա լիս գոր ծո ղու թյանն 
ա ռնչ վող ա ռար կա ներ:

Պա րա գա նե րը ցույց են տա լիս գոր ծո ղու
թյանն առնչ վող  հան գա մանք ներ:



111

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Պ րիզ մայից ակ նա ռու է դառ նում ա ռար
կա յա նիշ բա ռի (խնդ րի) կա պը բային՝ գե
րա դաս ան դա մին: Ը ստ Հ. Հա րու թյու նյա նի՝ 
«… շա րա հյու սա կան կա ռույ ցի միջև առ կա 
ի մաս տային հա րա բե րու թյան (խոր քային կա
ռուց վածք) կա ռա վա րումն  ար տա հայտ վում է 
ի բրև խնդ րա ռու թյուն (ու տել հաց, գրել նա մակ, 
մո տե նալ սե ղա նին, հե ռա նալ սե ղա նից, գրել 
գրի չով), պա րա գա ռու թյուն (ապ րել Ե րևա նում, 
գնալ տուն, ցր տից դո ղալ, կանգ նել հա տա կին, 
ա զատ վել ը ստ հրա մա նի…), ստո րո գա ռու թյուն 
(մարդ կո չել, ու սա նող դառ նալ)»4: 

Ինչ պես նշե ցինք, ման կա վար ժա կան՝ մեր 
ը նտ րած տեխ նո լո գի այի 2–րդ փու լը կապ ված 
է գոր ծո ղու թյան դիր քո րոշ ման սխե մայի գի
տակց ման հետ. սո վո րող նե րի հա մար մտա ծա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դիր քո րոշ ման կար ևոր 

և կողմ նո րո շիչ հայե ցա կետ է դառ նում բայի
մաս տը, որ պես զի գլ խա վո րը ու շադ րու թյու նից 
դուրս չմ նա:

Խն դիր նե րի մե խա նի կա կան սեր տու
մից խու սա փե լու նպա տա կով ճիշտ է ու ղիղ 
և ա նուղ ղա կի խն դիր նե րի ու սու ցու մը հիմ
նա վո րա պես կա պել գոր ծո ղու թյան և ե ղե
լու թյան հաս կա ցու թյան հետ: Ու սուց ման 
ա ռա ջին քայ լը տվյալ փու լում բայի մաս տի 
դաշ տի ներ քին ի մաս տային խմ բե րի տար բե
րա կումն է: Բայի խոս քի մաս տային խում բը 
մի ա վո րում է բա ռա կան մի շարք մաս նա վոր 
ի մաստ ներ, ո րոնք վեր հի շե լու նպա տա կով 
ա շա կերտ նե րին կազ մել ե նք տա լիս ճյու ղա
վոր գծա պատ կեր՝ ա ռանձ նաց նե լով բայի
մաս տի դաշ տը կազ մող քե րա կա նա կան մի 
շարք մաս նա վոր ի մաստ ներ.

4« Բայի մաս տի վեր հի շու մը կար ևոր է ճա
նա չո ղա կան ա ռու մով. սո վո րող նե րը վեր հի
շում  են բայ խոս քի մա սը կազ մող բա ռե րի 
քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը, բայ–բա ռույթ նե
րի ի մաս տային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
տար բե րա կում են գոր ծո ղու թյան և ե ղե լու թյան 
հաս կա ցու թյուն նե րը»5: Բայի մաս տի կրկ նու

4 Հ. Հարությունյան, Կառավարումը ժամանակակից հա յե
րե նում, Ե., 1983, էջ 41:
5 Ս. Թորգոմյան, Բայի ուսուցումը հիմնական դպրոցում, 
Ուսում նամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2012, էջ 48:

թյու նը նպաս տում է ոչ մի այն սո վո րող նե րի 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, այլև շա րա
հյու սա կան կա պակ ցու թյուն ներ կա ռու ցե լու, 
խնդ րա ռու թյամբ կամ  կա ռա վար մամբ ար
տա հայտ ված նա խա դա սու թյան ան դամ նե րը 
տար բե րա կե լու, նաև խնդ րա ռա կան կար գի 
սխալ նե րից խու սա փե լու ո րո շա կի հմ տու թյուն
ներ  է մշա կում:

Մ տա ծա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 3–րդ 
և 4–րդ փու լե րը ձևա վոր վում են մո դել նե րի, 
գծա պատ կեր նե րի օգ նու թյամբ, ո րոնք ու նեն 

 

¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ 

ÁÝÃ³ó³ÛÝáõÃÛáõÝ 
 

Øï³íáñ  
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 

 

¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
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·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 

 



112

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

կա տա րո ղա կան և հս կիչ գոր ծա ռույթ ներ: Սո
վո րող նե րը կա ռու ցում են ու ղիղ խնդ րի ու սուց
ման մո դե լը՝ մշա կե լով ո րո շա կի գոր ծո ղու
թյուն ներ, պատ ճա ռա բա նե լով   և բարձ րա ձայն 
նկա րագ րե լով դրանք: 

 Ու ղիղ  խնդ րի  ու սու ցու մը
 Բայի մաս տով են պայ մա նա վոր վում յու

րօ րի նակ հա րա բե րու թյուն նե րը են թա կայի և 

խնդ րի միջև, ո ւս տի ու ղիղ խն դիր լրա ցում նե րի 
քե րա կա նա կան ի մաստն ը նդ գծե լու նպա տա
կով ֆի զի կա կան, մտա վոր և հո գե կան գոր ծո
ղու թյուն ներ նշող բայե րի ի մաս տային խմ բե րն 
ա շա կերտ ներն ա ռանձ նաց նում են կար միր շր
ջա նակ նե րում, այ նու հետև կազ մում են M–ա ձև 
ա ղյու սակ` հա մա պա տաս խան սյու նակ նե րում 
գրե լով վե րոն շյալ խմ բե րի գլ խա բա ռե րը:

Քա նի որ այս խմ բե րում ը նդ գրկ ված ոչ բո
լոր բայերն են պա հան ջում ու ղիղ խն դիր լրա
ցում ներ, ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում ե նք 
«+» և «–» նշան նե րով հա մա պա տաս խա նա
բար նշել ու ղիղ խն դիր պա հան ջող  («+») և ու
ղիղ խն դիր չպա հան ջող («–») բայե րը: 

Օ րի նակ` այ րել «+»,    հայտ նել «+», վա
խե նալ «–»:

 Հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լուց հե տո 
դի մում են հա մե մա տու թյան հնա րին. ե ռա
շարք բայե րի՝ ու ղիղ խն դիր լրա ցում  ստա նա լու 
փաստն ար ձա նագ րե լուց հե տո ու սուց չի ա ռա
ջար կով կա տա րում են վի ճա կագ րա կան կամ 
քա նա կա կան հաշ վարկ և նշում, թե որ ի մաս
տային խումբն է ակ տիվ և որը պա սիվ խնդ րա
ռութ յան  (ու ղիղ խն դիր ստա նա լու)  ա ռու մով: 

Նկա տում ե ն՝ դի տարկ վող շար քե րում 
ա ռանձ նաց ված բայե րը՝ ֆի զի կա կան, մտա
վոր և մա սամբ էլ հո գե կան գոր ծո ղու թյուն ցույց 
տվող, ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ար տա հայ տող 
բայեր են, ո րոնք ո րո նում, պա հան ջում և ըն
դու նում են ո րո շա կի լրա ցում ներ (ա ռար կա
ներ, եր ևույթ ներ, հաս կա ցու թյուն ներ), ո րոնք 
ո ւղ ղա կի ո րեն են թարկ վում են գոր ծո ղու թյա նը 
(փո փոխ վում, ա զդ վում են): Փաս տում ե ն՝ այս 
կար գի լրա ցում ներն ու ղիղ խն դիր ներ են` հայ
ցա կան հո լո վով դր ված, բայերն էլ ներ գոր ծա
կան սե ռի լրա ցյալ ներ են:

Ի դեպ, հան րակր թու թյան հիմ նա կան դպ
րո ցում բայի սե ռի ու սուց ման ար դյու նա վետ 
տար բե րա կը պետք է հենց բայի մաս տով պայ
մա նա վո րել:

Աշա կերտ նե րը սահ մա նում են ու ղիղ խն
դի րը, ա պա ան դրա դառ նում նրա ար տա հայ
տու թյա նը (բա ռե րով, բա ռաձ ևե րով, բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րով, դեր բա յա կան դարձ վա ծով, 
ե րկ րոր դա կան նա խա դա սութ յամբ)` ձևային 
կող մին: Բա յա կան ան դա մի խն դիր լրա ցում նե
րի ու սուց ման շղ թա յում  դրանց շա րա հյու սա
կան ար տա հայ տու թյու նը դի տարկ վում է ի բրև 
մեկ այլ կար ևոր հայե ցա կետ: Այս նպա տա կով 
ա ռա ջար կում ե նք ու ղիղ խնդ րի ար տա հայ
տու թյու նը դի տար կել Հ. Թու մա նյա նի  քա
ռյակ նե րի և « Գե լը» պատմ ված քի հի ման վրա 
օ րի նակ նե րի վեր լու ծու թյամբ: Հ. Թու մա նյա նի 
և Ավ. Ի սա հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ը նտ րու թյու նը պա տա հա կան չէ. դրանք ա վագ 
դպ րո ցի հայ գրա կա նու թյան ծրագ րով նա խա
տես ված հե ղի նակ ներն են: 
1. «Ինչ քա՜ն ցավ եմ տե սել ես, Նենգ ու դավ 

եմ տե սել ես,  Տա րել, նե րել ու սի րել, Վա տը` 
լավ եմ տե սել ես» (ՀԹ):

2. «Ինչ պես շունն ի րեն հա մար բուն է փո րում ու 
էն տեղ ծնում ու մե ծաց նում ձա գե րը, էն պես 
էլ գե լը. Նա էլ է էն պես սի րում իր ձա գե րին, 
ի նչ պես ա մեն մի ծնող կեն դա նի» (ՀԹ):

Ֆի զի կա կան գոր ծո ղու թյուն ցույց 
տվող  բայեր

Մ տա վոր գոր ծո ղու թյուն ցույց 
տվող և ա սա ցա կան բայեր

Հո գե կան գոր ծո ղու թյուն 
ցույց տվող բայեր

մա ղել
 կա ռու ցել
կծ կել
փշ րել
գ րա վել
 խո ցել

ըմբռ նել
 հաս կա նալ
մ տա ծել 
յու րաց նել
 վեր լու ծել
 բաղ դա տել

սի րել 
ոգ ևո րել 
ընկ ճել
 հու զել 
ա տել 
ա մա չել
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« Լու սա վոր ե րկր նե րում շատ է պա տա հում, 
որ մար դիկ վայ րե նի ա նա սուն նե րին ու գա զան
նե րին  բռ նում են, բե րում տա նու ա նում» (ՀԹ): 

Ա շա կերտ նե րը կազ մում են ե ռաթև ա ղյու
սակ, ո րում ա ռանձ նաց նում են ու ղիղ խնդ րի 
ար տա հայ տու թյան դրս ևո րում նե րը:

Ա նձ նա նիշ գո յա կան 
(տ րա կա նաձև)

Ի րա նիշ գո յա կան 
(ո ւղ ղա կա նաձև)

Շն չա վոր գո յա կան
(տ րա կա նաձև) (ո ւղ ղա կա նաձև)

 բա նաս տեղ ծին (թո ղեց)
վա տը լավ  

(եմ տե սել) ես
 ա նա սուն նե րին ո ւ

 գա զան նե րին (բռ նում են)
ոչ խար, ձի, տա վար 

(խրտ նաց նում են)

Վե րը բեր ված բնագ րային հատ ված նե րից 
դուրս բեր ված լրա ցում–լ րա ցյալ խնդ րային 
կա պակ ցու թյուն նե րն ա շա կերտ նե րը գրում են 
հա մա պա տաս խան թևե րում և բա ցատ րում 
դրանց դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, պատ ճա ռա բա նում: Ը նդգ ծում են հայ ցա
կան հո լո վի ձևային նույ նու թյու նը ո ւղ ղա կան 
և տրա կան հո լով նե րի հետ, ու շադ րու թյուն են 
դարձ նում հատ կա պես այն գո յա կան նե րի հո լո
վաձ ևե րին, ո րոնք թեև ի րա նիշ են, բայց իր չեն՝ 
կեն դա նի նե րի ա նուն ներ են և կա րող են ար

տա հայտ վել ի նչ պես ո ւղ ղա կա նաձև հայ ցա կա
նով, այն պես է լ՝ տրա կա նաձև, օ րի նակ՝ «խթա
նել ե րի վա րը» կամ՝ «խ թա նել ե րի վա րին»: 

Ա շա կերտ նե րին հի շեց նում ե նք, որ ու ղիղ 
խն դիրն ար տա հայտ վում է նաև դեր բա յա կան 
դարձ վա ծով և ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու
թյամբ: Սահ մա նում են քե րա կա նա կան այդ 
եր ևույթ նե րը,  շա րա հյու սա կան հո մա նիշ նե րի 
օ րի նա կով դի մում փո խա կերպ ման, բա ցատ
րում են քե րա կա նա կան փո փո խու թյուն նե րը, 
տրոհ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն Դեր բա յա կան դարձ ված

1.« Մի քա նի սը իմ ըն կեր նե րից ա ռա ջար կե ցին, 
որ քա ղա քից դուրս, ան տա ռում, մի խն ջույք կազ
մա կեր պենք» /ԱԻ /:

2. «Ես տես նում է ի, թե իմ սիրտն ի նչ ա նուղ ղե լի 
կեր պով է գեր ված Ա նա հի տի սի րով» /ԱԻ /:

1. 

2. 

Ո րոշ լեզ վա բան ներ ըն դու նում են նաև մաս
նա կան ու ղիղ խն դի րը, ո րն ու նի սահ մա նա փակ 
կի րա ռու թյուն և դպ րո ցա կան դա սըն թա ցում 
ը նդ գրկ ված չէ: Հա մե նայն դեպս, հպան ցիկ 
ան դրա դար ձը սրան, թերևս, ան հրա ժեշտ է: 
Դի տար կե լով հա մա պա տաս խան օ րի նակ նե
րը՝ ա շա կերտ ներն ա նում են հետ ևու թյուն ներ.  
ի տար բե րու թյուն բուն ու ղիղ խնդ րի` մաս նա
կան ու ղիղ խն դիրն ար տա հայտ վում է բա ցա
ռա կան հո լո վով և ցույց է տա լիս գոր ծո ղու թյան 
հետ ոչ թե ամ բող ջու թյամբ, այլ մաս նա կի ո րեն 
կապ ու նե ցող ա ռար կա: Կար ևոր է այն տար բե
րել բա ցա ռա կան հո լո վով դր վող ան ջատ ման, 
ներ գոր ծող ա նուղ ղա կի խն դիր նե րից, պատ ճա
ռի պա րա գայից. կար ևո րն ի մաս տի ըն կա լումն 
է, շա րա հյու սա կան ճիշտ վեր լու ծու թյու նը: 

Օ րի նակ` Կար դա ցել եմ Հ. Թու մա նյա նի և 
Ավ. Ի սա հա կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը  /
ու ղիղ խն դիր/:

 Կար դա ցել եմ Հ. Թու մա նյա նի և Ավ. Ի սա հա
կյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից / մաս նա կի 
ու ղիղ խն դիր/: 

Ըստ այս տե սու թյան (տեխ նո լո գի այի)` կր
թա գոր ծըն թա ցի վեր ջին փու լե րը ան դրա դար ձի, 
հե տա դարձ կա պի, ը նդ հան րաց ման փու լերն 
են. սո վո րո ղը մտ քում ա սում և գրի է առ նում (5–
րո պե ա նոց շա րադ րանք մե թո դով) գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծա վալ ման ըն թացքն ու հա ջոր դա կա
նու թյու նը:  Տե ղի է ու նե նում գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ներ քին ո լորտ ան ցու մը, ներ քին ո րակ դառ նա լը 
կամ ին տե րի ո րի զա ցի ան: Նյու թի յու րա ցու մը 
ստուգ վում է վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով:
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Обучениние прямого дополнения глагола в старшей  
школе с помощью педагогической технолологии

С. Торгомян, Р. Джулфаян

В данной статье сделана попытка представить обучение прямого дополнение глагола 
с помощью технологии поэтапного формирования умственных действий: имея в виду наш личный 
педагогический опыт и восприятие, а также инновационный подход к традиционной системе 
обучения. На примере обучения прямого дополнения глагола представлены те концептуальные 
позиции, последовательность алгоритмов, с помощью которых обучение языкового материала 
становится реалистичным. Как концептуальные точки опоры мы выделили смысл глагола и 
формы выражения дополнения. 

Teaching Direct Object at High School by Pedagogical Technology
S. Torgomyan, R. Julfayan

This article is an attempt to present direct object teaching at high school by the technology of 
systematic formation of mental actions taking into consideration our individual teaching experience 
and perception as well as the innovative approach to traditional education. On the example of direct 
object teaching are presented such conceptual points and consecutive steps, that make teaching of 
linguistic material realistic. As the basic concepts, verbal meaning and object expressing models have 
been emphasized. 
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ՄԱ ՆԻ ՇԱԿ ԲԱ ԿՈւՆՑ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆը

Բ նու թյու նը ստեղծ ված է բա նա կան կեր
պով, ի սկ բո լոր եր ևույթ ներն ըն թա նում են 
ճշգ րիտ և ան փո փոխ պլա նով, ո րն ի վեր ջո 
մա թե մա տի կա կան պլան է, և ե թե այդ հզոր ու
ժը կի րարկ վի բնու թյան ու սում նա սիր ման մեջ, 
ա պա աշ խար հա կա ռույ ցի հիմ քում ըն կած մա
թե մա տի կա կան պլա նը կա րե լի է բա ցա հայ տել 
և ճա նա չել: Մա թե մա տի կան մի այն մա թե մա
տի կա կան կա ռուց ված քի մա սին գի տու թյուն 
չէ, այլ լե զու` մյուս գի տու թյուն նե րի հա մար` մի
ա վո րող, ճշգ րիտ, պարզ ու գե ղե ցիկ լե զու: Յու
րա քան չյուր ու սու ցիչ իր դա սի տե սա կան մեկ
նա բա նու մը կհա մա րի լի ար ժեք, ե թե ստեղ ծի 
մա թե մա տի կա կան մի մո դել կամ մե խա նիզմ, 
ո րն ար տա ցո լում է իր դա սի հետ կապ ված բո
լոր եր ևույթ նե րի հիմ նա կան օ րի նա չա փու թյուն
նե րը: Հի րա վի, դժ վար է գնա հա տել այն դե րը, 
որն ու նի մա թե մա տի կան մար դու կյան քում: 
(Բ նու թյան մա սին գի տու թյու նը գի տա կան է 
այն քա նով, որ քա նով նրա նում հնա րա վոր է կի
րա ռել մա թե մա տի կան: Է. Կանտ):

Այդ կար ծի քին էր նաև մա թե մա տի կոս նե րի 
ար քան` Գաու սը, երբ ա ստ ղա գետ նե րը կորց րել 
է ին Ցե րե րա ա ստ ղա կեր պի դիր քը, նա մշա կեց 
մի մա թե մա տի կա կան տե սու թյուն, ո րի հի ման 
վրա կա րո ղա ցավ գու շա կել նշ ված ե րկ նային 
մարմ նի դիր քը: Մա թե մա տի կո սի ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը գե ղե ցի կի նույն պի սի ա րա րում 
է, ի նչ պի սին գե ղան կար չի կամ բա նաս տեղ
ծի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:  Գույ նե րի և բա ռե րի 
հա մախմ բու թյան նմա նու թյամբ` մտ քե րի հա
մախմ բու թյու նը պետք է օ ժտ ված լի նի ներ քին 
ներ դաշ նա կու թյամբ:  Գե ղեց կու թյու նը մա թե
մա տի կա կան մտքե րի ա ռա ջին փոր ձա քարն է: 

Այս պես, օ րի նակ, ե թե նշենք աշ խար հի 
հրա շա լիք նե րից ե գիպ տա կան Քե ոփ սի բուր
գի մա թե մա տի կա կան հա նե լուկ նե րի մա սին, 
ա պա այն ան կաս կած ներ կա յաց նում է հին 
աշ խար հից պահ պան ված ա մե նա զար մա նա
լի կա ռուց նե րից մե կը: Այս տեղ կա րե լի է ա սել 
այս պես` «Մա թե մա տի կան տի րու հի է բո լոր 

գի տու թյուն նե րի…»: Բ նու թյան գաղտ նիք նե րը 
թուղթ ու մա տի տով հայտ նա գոր ծե լու կա րո
ղու թյունն է, որ մա թե մա տի կային դարձ նում 
է բա ցա ռիկ մյուս գի տու թյուն նե րի հա մե մա
տու թյամբ:  Տա րօ րի նակ կլի ներ, ե թե Քե ոփ սի 
բուր գի գե ղե ցիկ հս կա յա կան կա ռույ ցը կանգ
նեց վեր միայն մի նպա տա կով, որ պես զի ե րկ
րի կա ռա վա րի չի հա մար ծա ռայեր որ պես 
դամ բա րան: Այդ պատ ճա ռով մի քա նի հե տա
զո տող ներ ջանք թա փե ցին` գտ նե լու բուր գի 
գաղտ նիք նե րը՝ կախ ված նրա չա փե րի հա րա
բե րու թյուն նե րից: Եվ դա նրանց հա ջող վեց: Մի 
շարք զար մա նա լի հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք 
վկա յում են այն մա սին, որ քուր մե րը, կա ռույ ցի 
աշ խա տանք նե րի ղե կա վար նե րը մա թե մա տի
կայից և ա ստ ղա գի տու թյու նից ու նե ին խոր գի
տե լիք ներ, և այդ գի տե լիք նե րը մարմ նա վո րել 
են բուր գի քա րե ձևե րում:  Բուր գի բարձ րու թյան 
վրա կա ռուց ված քա ռա կու սու մա կե րե սը ճշ
տու թյամբ հա վա սար է կողմ նային ե ռան կյուն
նե րից յու րա քան չյու րի մա կե րե սին: Դա լի ո վին 
հաս տատ վում է նո րա գույն չա փում նե րով: Ա հա 
մի ա պա ցույց, որ բո լոր ժա մա նակ նե րում Քե
ոփ սի բուր գը դիտ վել է որ պես մի հու շար ձան, 
ո րի հա մա չա փու թյուն նե րը հաշ ված են դար ձյալ 
մա թե մա տի կո րեն: Ա վե լին, ե թե բուր գի հիմ քի 
չորս կող մե րը գու մա րենք, մենք կստա նանք 
նրա պա րագ ծի հա մար 931,22 մ, այդ թի վը բա
ժա նաե լով բարձ րու թյան կրկ նա պատ կի վրա՝ 
(2x148, 208) որ պես ար դյունք ստա նում ե նք 
3,14159, այ սինքն՝ շր ջա նագ ծի եր կա րու թյան 
և տրա մագ ծի հա րա բե րու թյու նը`  1 թի վը: Եվ 
այս պի սի զար մա նա լի ու գե ղե ցիկ շատ ա ռն
չու թյուն ներ:  Պարզ վում է, որ ե գիպ տա ցի նե րը 
5000 տա րի ա ռաջ գի տե ին այն քան մա թե մա
տի կա, ինչ չգի տե ին Նյու տո նի դա րաշր ջա նի 
գիտ նա կան նե րը: Կր կին մա թե մա տի կան է, որ 
օգ նում է մար դուն ա ռնչ վելու շր ջա պա տի հետ, 
 պատ կեր նե րը « տես նելու» մտ քով և ար տա հայ
տելու գծա պատ կեր նե րով, ի վեր ջո նպաս տում 
է, որ մար դը կողմ նո րոշ վի տե ղան քում ու տա
րա ծու թյան մեջ: 
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Մա թե մա տի կայի հան րակր թա կան կար ևո
րա գույն ար ժեք նե րից մե կը նրա կի րա ռու թյունն 
է հա րա կից ու սում նա կան ա ռար կա ներն ու
սում նա սի րե լու, ն րան ցում ա ռա ջա ցած օ րի նա
չա փու թյուն նե րը հաս կա նա լու և հիմ նա վո րե լու 
գոր ծում` այդ խնդ րում ու նե նա լով ա ռաջ նա
կարգ դեր: Դպ րո ցա կան նե րը բնա գի տա կան 
ա ռար կայից ա ռա ջադր ված խն դի րը հա ճախ 
չեն լու ծում այն պարզ պատ ճա ռով, որ չեն կա
րո ղա նում վեր լու ծել ֆունկ ցի ո նալ կախ վա ծու
թյուն նե րը, այ սինքն` չեն կա րո ղա նում կազ մել 
հա վա սա րում ներ, դժ վա րա նում են կա տա րել 
ե րկ րա չա փա կան կա ռու ցում ներ, այ սինքն չեն 
կա րո ղա նում կա ռու ցել խնդ րի լուծ ման մա
թե մա տի կա կան մո դե լը: Այս խն դի րը կր կին 
լու ծում է մա թե մա տի կան: Մա թե մա տի կան 
հան րակր թա կան այն ա ռար կա նե րից է, որն 
ըն դար ձակ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մյուս 
բնա գա վառ նե րի խն դիր նե րի լու սա բան ման և 
լուծ ման հա մար: Պար տա դիր ու սում նա կան 
նյու թը մա տու ցե լու, դա սապ րո ցես կազ մա կեր
պե լու, նա խա տես վա ծը հասց նե լու մեր ա մե նօ
րյա աշ խա տան քային հոգ սե րում աչ քա թող ե նք 
ա նում շատ կար ևոր մի պահ. ի նչ քա նո՞վ է մեր 
ա րա ծը ա ռնչ վում ի րենց` մեր ա շա կերտ նե րին, 
ն րանց հե տաքրք րու թյուն նե րին, ն րանց ապ
րած կյան քին: 

 Տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի ներ կա 
ժա մա նա կաշր ջա նում, տն տե սա կան կյան քի 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի հա ղոր դու մը դպ րո
ցա կան կր թու թյան բա ղադ րիչ նե րից մեկն է: 
Ա ռա ջար կում ե նք մի շարք մո դե լային խն դիր
ներ, ո րոնք ա շա կերտ նե րի մոտ ձևա վորում են 
ո րո շա կի պատ կե րա ցում ներ և հե տաքրք րու
թյուն ներ տն տե սա կան կյան քի վե րա բե րյալ: 
 Սո վո րող նե րի կող մից ու սում նա կան նյու թի 
յու րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է օգ տա գոր ծել ին տե րակ տիվ և հա մա գոր ծակ
ցային ու սուց ման տար բեր մե թոդ ներ և հնար
ներ, օ րի նակ՝ դե րա խա ղի մի ջո ցով կազ մա
կեր պել բե մա կա նա ցում ներ, զրույ ցի մի ջո ցով 
ան ցկաց նել քննար կում ներ և այլն: 

Խն դիր 1. Քա ղա քում ապ րում է 1 մլն մարդ: 
Տա րե կան քա նի՞ տ հաց կխ նայ վի, ե թե յու րա
քան չյուր բնա կիչ օ րա կան խնայի 50 գ հաց:  

Այս խնդ րի նմա նու թյամբ սո վո րող նե րին կա
րե լի է հանձ նա րա րել, որ պես զի նրանք ստեղ

ծեն ի րենց հա մայնք նե րի (քա ղա քի կամ գյու ղի) 
տվյալ նե րին հա մա պա տաս խան խն դիր և լու
ծեն՝ օգ տա գոր ծե լով գծա պատ կեր ներ, ա ղյու
սակ ներ, ն կար ներ և այլ օ ժան դակ նյու թեր: 

Խն դիր 2. Այ գե գոր ծը 5 ժ հա վա քում է 
200 կգ խն ձոր: Որ քա՞ն խն ձոր նա կհա վա քի, 
ե թե աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 
(մեկ ժա մում կա տա րած աշ խա տան քը) բարձ
րա նա 20 %–ով: 

Խն դիր 3. Պա րար տա նյու թի օգ տա գոր ծու
մը բեր քատ վու թյունը (մի ա վոր հո ղա տա րած
քից ստաց ված բեր քի քա նա կը) ա վե լաց նում 
է 30 %–ով: Օգ տա գոր ծե լով պա րար տա նյութ` 
ա գա րա կա տե րը ստա ցել է 26 տ հա ցա հա տիկ: 
Որ քա՞ն հա ցա հա տիկ նա կս տա նար, ե թե պա
րար տա նյութ չօգ տա գոր ծեր: 

Խն դիր 4. Ար մեն — Վա հա՛ն, ծնող ներս 
ա ռև տուր են ա նում, ե րեկ նրանք ա սա ցին, որ 
տու ժել ե նք սխալ հաշ վար կի պատ ճա ռով:  

Ամ ռա նը վե րար կո ւի գի նը ի ջեց րել են 30 %–
ով՝ որ պես ոչ « սե զո նային» ապ րանք: Աշ նա նը 
գի նը բարձ րացրին է լի 30 %–ով, իսկ գի նը նույ
նը չմ նա՞ց, որ հայ րիկս ա սում է՝ տու ժել ե նք:

Վա հան — Ար մե՛ն,  դու չե՞ս հի շում,  մենք այդ
պի սի խն դիր լու ծել ե նք մա թե մա տի կայի դա սին:  

Ար մեն —  Ես հի շում եմ,  բայց այն ժա մա
նակ ու շա դիր չէ ի,  շատ եմ ու զում հաս կա նալ, 
դու կա սե՞ս:

Վա հան — Հի մա կբա ցատ րեմ. են թա դրենք 
վե րար կուն ար ժե 300 $,  գի նը ի ջեց րին 30 %–
ով, նոր գի նը կլի նի

300$ –300x30/100$, ար դյուն քում կլի նի 
210 $: Հի մա այս գի նը բարձ րաց րին 30 %–ով՝ 
210$+210x30/100$, ար դյուն քում ստաց վեց 273$:

Այդ է պատ ճա ռը, որ հայ րիկդ գտ նում է, որ 
ի րենք սխալ են հաշ վել:  Հի մա հաս կա ցա՞ր:  

Ար մեն — Պատ կե րաց րո՛ւ, որ շատ լավ 
հաս կա ցա, եր ևի թե հայ րի կին ի նքս բա ցատ
րեմ, ապ րես, Վա հա՛ն: 

Խն դիր 5. Կա րի նե —  Ե րեկ ես ի նձ շատ 
վատ եմ զգա ցել:

Ա նա հիտ — Իսկ ի՞ նչ է  պա տա հել.
 Կա րի նե —  Մայ րիկս ա սաց, որ պան րի հա

մար 7 %–ա նոց ա ղա ջուր պատ րաս տեմ, ի սկ ես 
չկա րո ղա ցա:  

Ա նա հիտ — Այդ 7 %–ը ի ՞նչ թիվ է, ին չո՞ւ է 
այդ քան: 
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Կա րի նե — Մայ րիկս ա սել է, որ այդ բա
ղադ րու թյամբ ա ղա ջու րը պատ րաս տե լիս պա
նի րը եր կար ժա մա նակ պա հպա նում է իր թար
մու թյու նը: Կօգ նե՞ս ի նձ:  

Ա նա հիտ — Դա մի բարդ բան չէ: 3 կգ 7 %–
ա նոց ա ղի լու ծույ թում ա ղի պա րու նա կու թյու նը 
կլի նի 3x7/100 կգ, ո րը հա վա սար է 210 գ: Ըն
դա մե նը պետք է վերց նել 210 գ աղ և լց նել այն
քան ջուր, որ ստաց վի 3 կգ ա ղա ջուր: 

Այս քան պարզ խն դի րը չկա րո ղա ցա լու ծել, 
ինչ ա մոթ է: 

Խն դիր 6. Զ րու ցում են եր կու ա շա կերտ: 
Տիգ րան — Կա րե՛ն, ես քեզ մի բան եմ ա սե

լու, շատ կզար մա նաս: 
Կա րեն — Ի ՞նչ: 
 Տիգ րան — Ե րեկ հայ րիկս ի նձ կան չեց և 

ա սաց. «Տ ղա՛ս, դու փոքր չես, և ես քեզ մի կար
ևոր գործ եմ հանձ նա րա րում:  Քեզ տա լիս եմ 
56 000 դ րամ, որ պես զի ի նքդ պաս տառ ներ 
գնես և փակց նես քո սե նյա կում»:  Հի մա, ճիշտ 
է, շատ եմ ու րա խա ցել, բայց ինչ պես հաշ վում 
եմ չի ստաց վում. կար ծես թե գու մա րը քիչ է: 
Կօգ նե՞ս՝ մի ա սին հաշ վենք: 

Կա րեն — Ի սկ դու չա փե՞լ ես քո սե նյա կի 
եր կա րու թյու նը,  լայ նու թյու նը և բարձ րու թյու նը: 

Տիգ րան — Ի հար կե չա փել եմ` 4x5x2,7: 
Կա րեն — Ի սկ դու գի տե՞ս՝ մեկ պաս տա ռը 

ի նչ մա կե րես ու նի: 
 Տիգ րան — Այո՛, դա էլ եմ հաշ վել` 5x0,7=3,5 

(քառ. մ):
 Կա րեն — Դե ի՞նչ մնաց՝ հաշ վելու: 
 Տիգ րան — Հաշ վել եմ բո լոր պա տե րի մա

կե րես նե րը և գու մա րել: 
 Կա րեն — Ի սկ դու, ի նչ է, դուռ, պա տու հան 

չու նե՞ս: 
 Տիգ րան — Ճիշտ է, դա չէ ի հաշ վել: 
 Կա րեն — Ա րի մի ա սին հաշ վենք: 

1,5x2 քառ. մ պա տու հանն է, 1x2=2 քառ. մ 
դուռն է, ա ռաս տա ղի բարձ րու թյունն էլ 3 մ 
է,  կու նե նաnք 2x4x3+2x5x3–2–3=49 (քառ.մ): 
Ե թե 49 քառ.մ բա ժա նեն 3,5 մ քա ռա կու սուն, 
 կու նե նանք 49:3,5=14 պաս տառ:  Ճիշտ է՝ 14 
պաս տա ռը չի բա վա րա րի, պետք է գնել 15 
պաս տառ 56000:15=3733:  

Այս պի սով՝ 3733 դրամ կա րող ես տրա մադ
րել մեկ պաս տա ռին,  դա այն քան էլ վատ գին 
չէ,  շատ լա վե րից չես գնի,  բայց դե վատն էլ չէ: 

 Մի այն թե պաս տառ նե րը խնայո ղա բա՛ր օգ տա
գոր ծիր,  թե չէ մեկ լրա ցու ցիչ պաս տա ռը շատ չէ: 

 Տիգ րան — Ափ սոս, ևս 4000 դրամ–անոց 
գնով պաս տառ ներ է ի տե սել, ինձ շատ էր դուր 
ե կել:  Հե տաքր քիր է՝ ոչ մի կերպ չեմ կա րող 
դրան ցով վե րա նո րո գել սե նյակս:  

Ու սուց չու հին դի մում է դա սա րա նին.
— Ի ՞նչ եք կար ծում, հույս կա 4000 դ րամ 

ար ժե քով պաս տառ ներ փակց նե լու, արդյո՞ք 
հաշ վարկ նե րը ճիշտ են ար վել: 

Խն դիր 7. Զ րու ցում են մի քա նի տղա:  
Ար թուր — Տ ղա նե՛ր, ի նձ միշտ զար մաց րել 

է, թե հայ րիկս ի նչ քան ա րագ է հաշ վում ներ 
կա տա րում: Ե րեկ իմ ըն կե րոջ հետ պայ մա նա
վոր վում էր հան դի պե լու հա մար: Ա սաց. « Դու 
դո՛ւրս ա րի, ես էլ հի մա դուրս եմ գա լիս, և Սևա
նի ճա նա պար հին 15 րո պե ից հե տո կհան դի
պենք»:  Հե տաքր քիր է` ի նչ պե՞ս հաշ վեց: 

Գ ևորգ — Դա սի ժա մա նակ այդ պի սի 
խնդիր լու ծել ե նք: 

Լ ևոն — Ես կար ծում եմ, որ դա այն քան էլ 
դժ վար չէ: Ե կեք մի ա սին հաշ վենք: 

Դի ցուք, հայ րիկդ դուրս է գա լիս A կե տից, 
իսկ իր ըն կե րը` B կե տից: Այժմ նրանց միջև 
հե ռա վո րու թյու նը 10 կմ է: Որ պես զի հայ րիկդ 
հաս նի իր ըն կե րո ջը, պարզ է, պետք է ա վե լի 
ա րագ վա րի մե քե նան: Են թադ րենք նրա ըն կե
րն այն վա րում է 60 կմ/ժ ա րա գու թյամբ, իսկ 
հայ րիկդ` 100 կմ/ժ ա րա գու թյամբ, այ սինքն` 
նրանց ա րա գու թյուն նե րի տար բե րու թյու նը կլի
նի 40 կմ/ժ, իսկ նրանց միջև ե ղած 10 կմ հե ռա
վո րու թյու նը կհաղ թա հա րի 10/40  ժա մում=1/4 
ժա մում, այ սինքն՝ 15 րո պե ում: Պարզ է, որ հայ
րիկդ ճշգրիտ հաշ վարկ չա րեց,  սո վո րա բար 
նման դեպ քե րում հաշ վում են մո տա վո րա պես, 
 բայց հա ճա խա կի հաշ վում ներ կա տա րե լու 
շնոր հիվ այդ մո տա վո րա պե սը ա վե լի ճշգ րիտ 
է դառ նում: 

Գ ևորգ — Ս տաց վում է այն պես, որ մա թե
մա տի կայի դա սե րին վեր լու ծած խն դիր նե րը 
մեզ պետք են գա լիս ա ռօ րյա յում: Ու րեմն շատ 
լավ կլի նի, որ այ սու հետև դա սե րի ժա մա նակ 
ա վե լի ու շա դիր լի նենք: 

Խն դիր նե րի ա ռա ջադ րու մից հե տո ամ փոփ
ված ար դյունք նե րից պարզ վեց, որ ու սու ցի չը 
մա տու ցում է նյութ, կա տար վում է խն դիր նե րի 
և ա ռա ջադ րանք նե րի ի նք նու րույն հե տա զո տա
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կան դի տար կում ներ: Ա շա կերտ նե րին հար ցում 
կա տա րե լուց հե տո ստաց վում է, որ ստեղծ վել 
է տն տե սա գի տա կան գի տե լիք նե րի ձևա վոր
ման պայ ման ներ, ար ժե քային վե րա բեր մունք` 
տն տե սու թյան ղե կա վար ման և աշ խա տան
քի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը բարձ րաց նե լու 
նկատ մամբ: Այս տի պի խնդի րնե րը շա հե կան 
է մա թե մա տի կայի ըն կալ ման և կար ևոր` սո
վո րող նե րի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման և, 
ին չո՞ւ չէ, ձեռք բե րած հմ տու թյուն նե րի շնոր հիվ 
հե տա գա յում կա րո ղա նալ լու ծել շատ պրոբ լեմ
ներ,  տար բեր ի րա վի ճակ նե րում գտ նել լա վա
գույն տար բե րակ ներ: 

Մա թե մա տի կայի կիրա ռա կան նշա նա կու թյու
նը մի այն գործ նա կան բնույ թով չի սահ մա նա
փակ վում. այն, որ տե սո ղա կան ար վեստ նե րի հիմ
քում ըն կած են ե րկ րա չա փա կան պատ կեր ներն ու 
ա ռն չու թյուն նե րը, վկա յում է, որ ե րկ րա չա փա կան 
ձևե րի, մաս նա վո րա պես հա մա չա փու թյան, ե րկ
րա չա փա կան պատ կեր ների ներ դաշ նակ զու
գորդ ման մի ջո ցով ար տա հայտ վում են գե ղա գի
տա կան ար ժեք ներ: Այն պես որ, ճիշտ կլի նի այ սօր 

խո սել ոչ մի այն գի տու թյան մեջ մեր ա ռօ րյա յում 
մա թե մա տի կայի ու նե ցած մե ծա գույն նե րու ժի, 
այլև մար դու աշ խար հա յաց քի մեջ մա թե մա տի
կայի ու նե ցած մե տաէս թե տի կայի մա սին: Մ նում 
է ա սել` որ տե ղից մա թե մա տի կային այս պի սի 
հրա շա լի ձիրք, ո րով այն նկա րագ րում ու նույ նիսկ 
կան խա գու շա կում է բնու թյան օ րենք նե րը: 

 Նույ նիսկ մա թե մա տի կայից հե ռու մարդն 
այ սօր գի տի, որ այն հզոր ու կա րող ո ւժ է, և 
հյու րըն կա լում է մի այն սա կա վա թիվ նվի րյալ
նե րի: Այս ա մե նը հիմ նա վո րե լու հա մար բե րենք 
Մո րիս Քլայ նի խոս քե րը. «Աստ ված աշ խար հում 
ներդ րեց մա թե մա տի կայի խիստ ան հրա ժեշ
տու թյուն, ո րը մար դիկ հաղ թա հա րում են մի
այն մեծ դժ վա րու թյամբ, չ նա յած այն բա նին, որ 
մարդ կային միտ քը ստեղծ ված է ա ստ վա ծային 
մտ քի օ րի նա կով ու նմա նու թյամբ: Ո ւս տի մա
թե մա տի կա կան գի տե լի քը ոչ մի այն բա ցար
ձակ ճշ մար տու թյուն է, այլ նաև սուրբ է, ի նչ պես 
Սուրբ գր քի ցան կա ցած տող: Բնու թյան ու սում
նա սի րու մը նույն քան բա րե պաշտ զբաղ մունք է, 
որ քան Ա ստ վա ծաշն չի ու սում նա սի րու մը»: 

Գրա կա նու թյուն

1. Մա թե մա տի կայի դե րը բնա գի տու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: «Բ նա գետ» ամ սա գիր, 
2009, էջ 130 (հա տուկ թո ղար կում):

2. Ա. Ի. Պե րել ման, Քե ոփ սի բուր գի մա թե մա տի կա կան հա նե լուկ նե րը,  Հե տա    քրք րա  շարժ մա
թե մա տի կա, 1965, էջ 162: 

3. Գի տու թյան մեջ՝ գե ղե ցի կը, «Բ նա գետ» ամ սա գիր, էջ 15: 
4. «Մա թե մա տի կան մեր ա ռօ րյա յում», « Մա թե մա տի կան դպ րո ցում» ամ սա գիր, 2003: 
5. Ֆի նան սա կան մա թե մա տի կայի տար րե րը, «Բ նա գետ» ամ սա գիր, 2002, էջ 51: 

Applied mathematical problems and the need for discussion
M. Bakunc

Mathematics nowdays is unachievable with its beauty and preciseness. All the indications of the 
beauty of science reviewed by us are present in mathematics vividly. Each science is to «tranlsate» its 
issues in the language of mathematics. Mathematics contributes to the efficient solving of various issues 
meeting in our everyday life and economy.

Прикладные математические задачи и необходимость обсуждения
М. Бакунц

Математика в нашей повседневной жизни недосягаема своей красатой и точностью. Наб лю
даемые с нашей стороны все признаки научной красоты математики–налицо са мым блестящим 
образом. Любая наука свои вопросы должна «переводить» на ма те ма тический язык. Математика 
способствует результативному решению встре чаю щихся мно го численных проблем как в 
повседневной жизни, так и в економике.
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ՌՈւ ԶԱՆ ՎԻ ՐԱԲՅԱՆ

ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Այ սօր ՀՀ միջ նա կարգ ը նդ հա նուր կր թու
թյունն ի րա կանց վում է տաս ներ կո ւա մյա տևո
ղու թյամբ ե ռաս տի ճան հա մա կար գով՝ տար րա
կան դպ րոց՝ 4 տա րի,  մի ջին դպ րոց՝ 5 տա րի, 
ա վագ դպ րոց՝ 3 տա րի:

 Հայոց լեզ վի ու սու ցու մը նշ ված ստո րա բա
ժա նում նե րում ու նի միև նույն գոր ծա ռույ թը, 
սա կայն տար բեր են նյու թի պա հանջ նե րը և 
ծա վա լային ը նդ գրկ վա ծու թյու նը, միև նույն ժա
մա նակ կար ևոր են նաև սո վոր ողի տա րի քային 
և ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու ննե րը: 
Ա վագ դպ րո ցի ա շա կեր տը տար րա կան և մի
ջին դպ րո ցից ու նի ո րո շա կի գի տե լիք ներ հայե
րե նի այս կամ այն բաժ նի վե րա բե րյալ. այս 
դեպ քում ա վագ դպ րո ցում ա շա կեր տի խն դիր
ներն ու պա հանջ ներն ա վե լի լայ նա ծա վալ են և 
ը նդ գր կուն: 

« Ժա մա նա կա կից կր թու թյան հիմ քում ըն
կած են հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րը և գի
տու թյուն նե րի ու տեխ նի կայի ա ռա ջըն թա ցի 
մի տում նե րը: Ա ռանց կր թու թյան բո վան դա կու
թյան ի րա կա նաց ման չկա և չեն կա րող լի նել 
սե րունդ նե րի մտա վոր ու ժե րի և ըն դու նա կու
թյուն նե րի զար գա ցում, զար գա ցած հա սա րա
կու թյուն, գի տու թյուն նե րի, տեխ նի կայի և տն
տե սու թյան ա ռա ջըն թաց»:1 

Ա վան դա կան մե թոդ նե րի հիմ քի վրա ու սու
ցի չը կա րող է ներ մու ծել ժա մա նա կա կից հե
տաքրք րա շարժ մե թոդ ներ, ո րոնք կն պաս տեն 
ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյանն ու ա ռար կայի 
նկատ մամբ ա շա կեր տի հե տաքրք րու թյանն ու 
ա ռա ջա դի մու թյա նը: Հա մաշ խար հային կր թա
կան հա մա կար գը հակ ված է ու սուց ման նոր՝ 
հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րի մի ջո ցով սո
վո րող նե րի ու սուց ման կազ մա կեր պմա նը:

« Հայոց լեզ վի մե թո դի կան ո րո շում է հայոց 
լեզ վի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի կր թա դաս
տիա րակ չա կան խն դիր նե րը, բո վան դա կու

1 Ամիրջանյան Յու., Սահակյան Ա., Ման կա վար ժու թյուն, 
Երևան, 2005, էջ 114:

թյունն ու կա ռուց ված քը, սահ մա նում նրա 
ուսուց ման հի մունք նե րը, մե թոդ նե րը, ձևե րը և 
ցույց տա լիս դրանց գործ նա կան կի րա ռու մը»2:

 Դա սա րան՝ 11–րդ (հու մա նի տար):
 Թե մա՝ գո յա կա նի թվի ու սու ցու մը:
 Դա սի տե սա կը՝ հա ղորդ ման, հարց ման ու 

ամ րա կայ ման դաս՝ 2 ժամ:
 Դա սի նպա տա կը՝ 1. ա շա կերտ նե րին տալ 

հաս կա ցու թյուն գո յա կա նի թվի վե րա բե րյալ, 2. 
հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման մի ջո ցով ստեղ
ծել գո յա կա նի թվի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
հիմ նա վոր պա շար, 3. զար գաց նել սո վո րող
նե րի ի նք նու րույն մտա ծե լու և եզ րա հան գում
ներ ա նե լու կա րո ղու թյուն ները, 4. զար գաց նել 
մտա հանգ ման, հա մադր ման, հա կադր ման 
կա րո ղու թյուններ, 5. ո ւղ ղոր դել ճշգ րիտ գրա
վոր և բա նա վոր խոսք կա ռու ցե լու հմ տու թյա նը:

Զն նա կան պա րա գա ներ՝ գո յա կա նի թվին 
վե րա բե րող ա ղյու սակ ներ, պաս տառ ներ, 
գծա պատ կեր ներ, ո րոնք կա րող են լի նել նաև 
է լեկտ րո նային տար բե րա կով:

 Հիմ նա կան մե թո դները՝ մտագ րոհ, զրույց, 
փոխ գոր ծուն գրա ռում նե րի հա մա կարգ, ի սկ 
դա սի ը նդ հա նուր կա ռուց ված քը՝ ԽԻԿ հա մա
կարգ:

 Դա սի ըն թաց քը
Խ թա նում: Քա նի որ տար րա կան և մի ջին 

դպ րո ցից սո վո րող ներն ար դեն գի տեն գո յա
կա նի թվի բնո րո շու մը, դա սա կար գու մը, ո ւս տի 
ու սու ցի չը դա սը կա րող է սկ սել մտագ րո հով, 
ո րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի ար տա հայ տած 
ա մեն միտք ու սու ցի չը կա րող է ար ձա նագ րել, 
սա կայն այս դեպ քում, ա շա կերտ նե րի բո լոր 
մտ քերն ու գա ղա փար նե րն ըն դու նե լի են, սխալ 
չկա: Այս մե թո դի շնոր հիվ վեր են հան վում 
ա շա կերտ նե րի նախ նա կան գի տե լիք նե րը, 
այն, ի նչ նրանք գի տեն կամ են թադ րում են, որ 
գի տեն գո յա կա նի թվի վե րա բե րյալ: Այ նու հետև 

2 Ջուհարյան Թ., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, գիրք 1,  Երևան, 
1978, էջ 128:
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Մի ա վանկ բա ռեր Մի ա վանկ բա ռեր Բազ մա վանկ բա ռեր Ն–ով վեր ջա ցող բազ մա վանկ բա ռեր
Եր Ներ Ներ Ներ
բա ռեր գառ ներ ե րե խա ներ ա վա զան ներ
գե տեր թոռ ներ ու սա նող ներ գո յա կան ներ
ծա ռեր լեռ ներ ու սու ցիչ ներ թռ չուն ներ
քա րեր հարս ներ օ դա չու ներ կա ծան ներ

Վեր ջին մի ա վանկ բա ղադ րի չը գո յա կան է և ի մաս տը 
պա հում է ան փո փոխ (եր)

Վեր ջին մի ա վանկ բա ղադ րի չը բայի ար մատ է 
կամ բայի ի մաստ ստա ցած գո յա կան (ներ)

ձե ռա գիր – ձե ռագ րեր ժա մա ցույց – ժա մա ցույց ներ

լ րա գիր – լրագ րեր կոշ կա կար – կոշ կա կար ներ

սառ ցա սար – սառ ցա սա րեր հան քա հոր – հան քա հոր ներ

վեր նա տուն – վեր նատ ներ մա տե նա գիր – մա տե նա գիր ներ

քա րայծ – քա րայ ծեր վի պա գիր – վի պա գիր ներ

Բա ցա ռու թյուն ներ
մարդ – մար դիկ
տ ղա մարդ – տղա մար դիկ
կին – կա նայք
տի կին – տիկ նայք, տի կին ներ
պա րոն – պա րո նայք, պա րոն ներ

Հա վա քա կան գո յա կան ներ
Ա նե զա կան գո յա կան ներ՝
–ա նք, –ե նք, –ո նք, –ո ւնք

Հոգ նա կերպ գո յա կան ներ՝ աշ խար
հագր. ա նուն ներ

բա նակ Վար դա նանք Ալ պեր
ե րամ Հաս մի կենք Ան դեր
զորք պա պոնք Կար պատ ներ

ժո ղո վուրդ Բա դունք Հի մա լայ ներ
վ տառ Նի դեր լանդ ներ

ու սու ցի չը կա րող է շա րու նա կել զրույ ցի մե թո
դով, ա շա կերտ նե րը գրա տախ տա կին գրում 
են ե զա կի և հոգ նա կի թվով գո յա կան ներ, բա
ցատ րում են տար բե րու թյուն նե րը:

«Ար դի հայե րե նում գո յա կան նե րի հոգ նա կի 

թի վը կազմ վում է ԵՐ, ՆԵՐ, Ք և ԻԿ մաս նի
կե րով: Դրան ցից ա մե նա գոր ծա ծա կա նը ԵՐ և 
ՆԵՐ մաս նիկ ներն են»3 :

Ի մաս տի ըն կա լում: Ու սու ցի չը սլայ դով ներ
կա յաց նում է հետ ևյալ շար քե րը.

Ու սու ցի չը դա սա րա նը բա ժա նում է 6 խմ բի 
և հանձ նա րա րում խմ բե րից յու րա քան չյու րին 
հա մա պա տաս խան շար քե րի վեր լու ծու թյուն: 
Ա պա հի շեց նում է, որ ե զա կի թի վը ցույց է տա
լիս մեկ ա ռար կա, ի սկ հոգ նա կի թի վը՝ մե կից 
ա վե լի ա ռար կա ներ: Յու րա քան չյուր խմ բից 
մեկ ա շա կերտ հա ջոր դա բար հրա վիր վում է 

գրա տախ տա կի մոտ և ներ կա յաց նում իր խմ բի 
կա տա րած աշ խա տան քը:

1. Հայե րե նում3 բո լոր մի ա վանկ բա ռերն 
ստա նում են –եր վեր ջա վո րու թյու նը, ի սկ բազ
մա վանկ բա ռե րը՝ –ներ վեր ջա վո րու թյու նը: 

3 Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, 
Ձևաբանություն, Երևան, 2004, էջ 54:
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Ե թե վեր ջին մի ա վանկ բա ղադ րի չը գո յա կան է 
և ի մաս տը պա հում է ան փո փոխ, ա պա բա ռը 
ստա նում է – եր վեր ջա վո րու թյու նը: Ե թե վեր
ջին մի ա վանկ բա ղադ րի չը բայի ար մատ է կամ 
բայի ի մաստ ստա ցած գո յա կան, ա պա՝ –ներ: 

Ու սուցիչն ա վե լաց նում է, որ գաղտ նա
վան կով վեր ջա ցող մի շարք ե րկ վանկ բա ռե րի 
հոգ նա կին կազմ վում է –եր վեր ջա վո րու թյամբ՝ 
ա զդր –եր, դուստր – եր, ե զր –եր, կայսր –եր, 
վագր –եր, տետր –եր և այլն: Ա պա նշում է, որ 
մի ա վանկ բա ռե րի ու վերջ նահն չյու նը հոգ նա
կի ի կազ մու թյան ժա մա նակ սո վո րա բար դառ
նում է վ, օ րի նակ՝ լու – լ վեր, ձու – ձվեր և այլն:

2. Ն–ով վեր ջա ցող բազ մա վանկ բա ռե րը 
ստա նում են –ներ վեր ջա վո րու թյու նը:

3. Բա ցա ռու թյուն ներ, ո րոնք չեն ստա նում 
–եր կամ –ներ վեր ջա վո րու թյու նը:

4. Գ րա բա րյան ն վերջ նահն չյուն ու նե ցող 
մի ա վանկ բա ռե րը ստա նում են –ներ վեր ջա
վո րու թյու նը՝ բեռն, դուռն, թոռն, կուռն, հարսն,  
ձուկն, մուկն և այլն: 

Ու սու ցի չն ա վե լաց նում է, որ ռուս բա ռը 
նույն պես ու նի –ներ վեր ջա վո րու թյու նը (նախ
կի նում՝ ու ռուս –ներ): 

Ա պա նշում է, որ կան մի ա վանկ վերջ նա բա
ղադ րի չով բա ռեր, ո րոնք ու նեն ե րկձ ևու թյուն՝ 
դրա մա նիշ– (ն)եր, ե րկ րա շարժ– (ն)եր, կա յա
զոր– (ն)եր, մար զա պետ– (ն)եր, քա ղա քա պետ– 
(ն)եր և այլն:

5.  Միև նույն տե սա կի ա ռար կա նե րի հա վա
քա կան ամ բող ջու թյուն նշա նա կող գո յա կան
նե րը կոչ վում են հա վա քա կան գո յա կան ներ: –
Անք, –ե նք, –ո նք, –ո ւնք ա ծանց նե րով կազմ ված  
ան ձնա նիշ բա ռե րը թեև չու նեն հոգ նա կի ի վեր
ջա վո րու թյուն, բայց ար տա հայ տում են հոգ նա
կի թիվ և ստո րո գյա լի կամ բա ցա հայ տի չի հետ 
գոր ծած վե լիս պա հան ջում են հոգ նա կի թվով 
հա մա ձայ նու թյուն. դրանք ե զա կի թիվ չու նեն: 

6. Հոգ նա կերպ գո յա կան նե րը, ձևով լի նե
լով հոգ նա կի, բա վան դա կու թյամբ ե զա կի են, 
այ սինքն՝ ու նեն հոգ նա կերտ վեր ջա վո րու թյուն, 
սա կայն նշա նա կում են մեկ ա ռար կա՝ ե զա
կի թիվ են և են թա կա դառ նա լիս վերց նում են 
ե զա կի թվով ստո րո գյալ: 

Ու սու ցի չը կա տա րում է հետ ևյալ ա վե լա
ցու մը, որ –ցի ա ծանցն ու նե ցող այն բա ռե րի 

հոգ նա կին, ո րոնք ցույց են տա լիս որ տե ղա ցի 
լի նե լը, կա րող են կազմ վել նաև –ք մաս նի կով, 
օ րի նակ՝ եր ևան ցի–ք, մեղ րե ցի–ք, ի տա լա ցի–ք 
և այլն: 

Ա պա կա րե լի է ներ կա յաց նել փոխ գոր ծուն 
գրա ռում նե րի հա մա կարգ՝ օգ տա գոր ծե լով 
հետ ևյալ նշան նե րը.

V= հաս տա տում է իմ ի մա ցա ծը, գի տեմ,
+= նոր տե ղե կատ վու թյուն է, չգի տեմ,
–= ի մա ցա ծին հա կա սում է,
?= ան հաս կա նա լի է,
!= հե տաքր քիր է, կա րե լի է քն նար կել:
 Նյու թն ար դյու նա վետ յու րաց նե լու հա մար 

օգ տա կար է, որ յու րա քան չյուր սո վո րող իր հա
մար կա տա րի դա սա կար գում և կազ մի ա ղյու
սակ հետ ևյալ ձևով.

V + – ? !

Կա րե լի է զույ գե րով կամ խմ բե րով կազ մա
կեր պել  մտ քե րի փո խա նա կու թյուն, նյու թի քն
նար կում, բա նա վեճ: 

Ա ղյու սա կի եր րորդ կամ չոր րորդ բա ժին
նե րը կա րե լի է նաև տալ որ պես հանձ նա րա
րու թյուն՝ այլ աղ բյուր նե րից լրա ցու ցիչ տե
ղե կատ վու թյուն ներ քա ղե լու և գի տե լիք նե րը 
խո րաց նե լու հա մար:4

 Դա սի վեր ջում ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է 
տնային աշ խա տանք դա սագր քից և օ ժան դակ 
գր քե րից: 

Երկ րորդ դա սա ժա մին ստուգ վում է նյու
թի յու րա ցու մը և ամ փոփ վում տա րաբ նույթ 
վար ժու թյուն նե րի, լեզ վա կան խա ղե րի և շտե
մա րա նի ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով: Դա սա
րա նը բա ժան վում է 6 խմ բի, և խմ բե րը ևս մեկ 
ան գամ հի շում են նա խորդ դա սին կա տա րած 
եզ րա կա ցու թյուն նե րը, հաս տա տում տնային 
ա ռա ջադ րանք նե րից բեր ված հա մա պա տաս
խան օ րի նակ նե րով:

Խմ բե րին տր վում են հետ ևյալ ա ռա ջադ
րանք նե րը.

4 Կրթության ազգային ինստիտուտ, Լոռու մասնաճյուղ, 
Ուսուց ման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վար ժու
թյուններ, Վանաձոր, 2008, էջ 75:
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1. Ո ՞ր շար քի բո լոր գո յա կան ներն են դր
ված ե զա կի թվով.

ա. տա նու տեր, պատ կեր, հա վաք, միտք
բ. ա ղան դեր, գեղ ձեր, կաթ նա սեր, տեր տեր
գ. թթ վա սեր, գիրք, ջղեր, դիրք
դ. Պատ վեր, հա մայնք, քու շան ներ, փառք
2.  Ո ՞ր շար քում են մի այն ան հոգ նա կան 

գո յա կան ներ.
ա.  Ֆի լի պին ներ, մա թե մա տի կոս, քն նու

թյուն, կաթ
բ.  գաղտ նիք, գի նի, ա շա կեր տու թյուն, մար

մար
գ.  բար կօ ղի, հան րա հա շիվ, բեռ, հոգ ևո րա

կա նու թյուն
դ. քի մի ա, մթու թյուն, դար վի նիզմ, բնա

պաշ տու թյուն
3. Ո ՞ր շար քի բո լոր գո յա կան ներն են դր

ված հոգ նա կի թվով.
ա. րո պե ներ, սու սեր, նո թեր, կրոն ներ
բ. օ րեր, ան ցք, բա նա լի ներ, սր տեր
գ. նվեր ներ, հո դեր, հրա վերք, ազ գեր
դ.  գի շեր ներ, պատ ճեն ներ, բեռ ներ, վաչ կա

տուն ներ
4. Ո ՞ր շար քում հոգ նա կի թվի կազ մու

թյան սխալ կա.
ա.  հա վա տար մագ րեր, ծաղ կա տո ներ, կի

զա կե տեր, գե տեզ րեր
բ.  տոհ մա ծա ռեր, հե նա սյու ներ, թոռ նա տե

րեր, քղանցք ներ
գ. հա կին թա շա րեր, լապ տե րա վա ռեր, կողմ

նա ցույց ներ, նավ թա մուղ ներ
դ.  զո րաեր թեր, շտամբ ներ, բե լա ռուս ներ, 

ցու ցա մոլ ներ

5. Ո ՞ր շար քում հոգ նա կի թվի կազ մու
թյան սխալ կա.

ա.  տե սա կետ ներ, բա նա սեր ներ, գոր ծա տե
ղեր, դե ղա հա բեր

բ.  օ րի նագ ծեր, ստո րա կե տեր, ծո վեզ րեր, 
ըն չա քաղց ներ

գ.   սպա ներ, չա րա գործ ներ, տո նա ծա ռեր, 
չվերթ ներ

դ.   բեռ նա տար ներ, պատ ճե ներ, փա ռա տո
ներ, ու ղե ցույց ներ

6. Ո ՞ր շար քում հոգ նա կի թվի կազ մու
թյան սխալ չկա.

ա.  ճամ փեզ րեր, հաց թուխ ներ, են թաս պա
ներ, գի նե գործ ներ

բ.  մար տա դաշ տեր, ա նաս նա պահ ներ, խա
չա կիր ներ, լուս նէջ քեր

գ.  դաշ տամկ ներ, որ թա տունկ ներ, գոր ծա
վար ներ, խա ղատ ներ

դ.  օ րհ ներ գեր, բազ մա կե տեր, ձե ռա գիր
ներ, տետ րեր:

Այ նու հետև կա րե լի է կազ մա կեր պել հետ
ևյալ լեզ վա կան խա ղը, ո րի ըն թաց քում ա շա
կերտ նե րից յու րա քան չյու րը կկազ մի բա ռեր.

ձՈՒԿ

ձկ նա պուր

ձկն խաշ

ձկ նա տե սակ

ձկ նիկ

ձկ նորս

ձկն կիթ

ձկ նա րան

ձկ նյուղ

 Քա նի որ ա վագ դպ րո ցի 11–րդ հու մա նի
տար դա սա րա նում ա շա կերտ նե րը ծա նո թա
նում են նաև մի ջին հայե րե նի և ա րևմ տա հայե
րե նի քե րա կա նա կան հա մա կար գին, ո ւս տի 
խրա խու սե լի է կա տա րել վեր լու ծու թյուն և հա
մադ րու թյուն:

Մի ջին հայե րեն՝ նի, տի, 
վտի, ստան, ե ար

Արևմ տա հայե րեն Ար ևե լա հայե րեն

վա նե ար, ի շե ար, 
աչ վի, ոտ վի, ձեռ վի  
(եր կա կի թիվ)

ջու րեր, ձու կեր, շու ներ, 
մու կեր, սիր տեր, գիր քեր, 
եր կիր ներ

ջ րեր, ձկ ներ, շներ, մկ ներ, սր
տեր, գր քեր, ե րկր ներ



123

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Տ նային աշ խա տան քի հանձ նա րա րու մը 
չպետք է ի նք նան պա տակ լի նի, քան զի ե թե 
ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է տնային աշ խա
տանք, պետք է ան պայ ման ստու գի, քա նի 
որ գո յա կա նի թվի կազ մու թյան յու րաց մա նը 
նպաս տում են զա նա զան խն դիր նե րի և վար
ժու թյուն նե րի կա տա րու մը, ե րբ ա շա կերտ նե
րը նաև ի նք նու րույն կա րո ղա նում են կի րա ռել 
ի րենց գի տե լիք նե րը:

 Կա րե լի է հանձ նա րա րել նաև դա սագր քից 
դուրս հա վե լյալ վար ժու թյուն ներ, ո րոնք կամ
րա կայեն ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը: 

փա կագ ծե րում տր ված բա ռե րից ը նդ գծե՛ք 
ճիշ տը.
1.  Հայ ժո ղովր դի (դուստր նե րը, դուստ րե րը)՝ 

հա յու հի նե րը, օ ժտ ված են ա ռանձ նա հա
տուկ գե ղեց կու թյամբ:

2. Ծա ռա տուն կից հե տո հար կա վոր է ամ բողջ 
տա րած քը շր ջա փա կել (փ շա լա րե րով, փշա
լար նե րով), որ պես զի տա րա տե սակ կեն դա
նի նե րը չկա րո ղա նան փչաց նել տուն կե րը:

3. (Ա ղան դե րը, ա ղանդ նե րը) միրգ էր ու չամ
չա րակ:

4. Միջ նա դա րի մեր (մա տե նագ րե րը, մա տե
նա գիր նե րը) մեզ թո ղել են մշա կու թային 
ան գնա հա տե լի ժա ռան գու թյուն:

5. Ժո ղովր դա կան նե րի զգա լի մա սը (չէր, չէ ին) 
լսում զե կու ցո ղին5:

6. Կազ մել հետ ևյալ գո յա կան նե րի հոգ նա
կին.
ա. Մար մին, ման կա վարժ, ո ւնկն դիր, ա րկղ, 

ձուկ, նո րա ծին, ա կանջ, բա նա վեճ, հա րա զատ, 
դուստր, փշատ, ան գղ, կռիվ, եզ, հր շեջ:

բ. Վա րե լա հող, քա ղա քա ցի, սանր, հր շեջ, 
ա զդր, ա վա զա թումբ, թոռ, բուրգ, ա շա կերտ, 
եր ևան ցի, շա տա կեր, խորհր դակ ցու թյուն, 
կայսր, բա նաձև, ե զր:6 

Անհ րա ժեշտ է նաև, որ ա շա կերտ նե րը ոչ 
մի այն ը նդ գծեն ճիշտ տար բե րա կը, այլև պատ
ճա ռա բա նեն, թե ին չու, որ պես զի աշ խա տան քը 
լի նի ար դյու նա վետ և հա մա կարգ ված: 

Ու սու ցի չը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի 
գո յա կա նի թվի քե րա կա նա կան կար գի ամ
րա կայ մա նը, մի ա ժա մա նակ այն հա մա ձայ
նեց նի բայի թվի քե րա կա նա կան կար գի հետ, 
ո ւղ ղոր դի, որ պես զի ա շա կերտ նե րը ճշգ րիտ 
և հս տակ խոսք կա րո ղա նան կա ռու ցել, ին
չը կն պաս տի ա շա կերտ նե րի գրա վոր և բա
նա վոր խոս քի զար գաց մա նը: Կի րա ռա կան և 
ճա նա չո ղա կան վար ժու թյուն նե րը կն պաս տեն 
նյու թի ամ րա կայ մա նը և հե տա գա գի տե լիք
նե րի ձեռք բեր մա նը, քա նի որ նոր գի տե լիք
նե րի ձեռք բեր ման լա վա գույն գրա վա կա նը 
նա խորդ գի տե լիք նե րի հս տակ ի մա ցու թյան 
նա խա պայ մանն է:

Գ րա կա նություն56

1. Ա միր ջա նյան Յու., Սա հա կյան Ա., Ման կա վար ժու թյուն, Եր ևան, 2005: 
2. Ա սատ րյան Մ., Ժա մա նա կա կից հայոց լե զու, Ձևա բա նու թյուն, Եր ևան, 2004: 
3. Ա վե տի սյան Յու., Զա քա րյան Հ., Հայոց լե զու, Ձևա բա նու թյուն, Եր ևան, 2008:
4. Դավ թյան Յու., Հայոց լե զու, Գծա պատ կեր ներ և ա ղյու սակ ներ, Եր ևան, 2007:
5. Դավ թյան Յու., Խլ ղա թյան Ս., Հայոց լե զու, Թես տե րի ժո ղո վա ծու, Եր ևան, 2008: 
6. Ե զե կյան Լ., Սարգ սյան Ա., Սա քա պե տյան Ռ., Հայոց լե զու, դա սա գիրք ա վագ դպ րո ցի հու մա

նի տար հոս քի 11–րդ դա սա րա նի հա մար, Եր ևան, 2010:
7. Կր թու թյան ազ գային ի նս տի տուտ, Լո ռու մաս նա ճյուղ, Ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, 

հնար ներ, վար ժու թյուն ներ, Վա նա ձոր, 2008:
8. Հայոց լե զու և հայ գրա կա նու թյուն 2014 թ., Պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու

թյուն նե րի ա ռա ջադ րանք նե րի ՇՏԵ ՄԱ ՐԱՆ, մաս 1–ին, Եր ևան, 2013:
9. Ջու հա րյան Թ., Հայոց լեզ վի մե թո դի կա, գիրք 1,  Եր ևան, 1978, էջ 128:
10. Վի րա բյան Ն., Մար գա րյան Լ., Հայոց լեզ վի ու սուց ման գծա կար գեր և ա ղյու սակ ներ, Եր

ևան, 2007:

5 Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու, Ձևաբանություն, Երևան, 2008, էջ 24:
6 Դավթյան Յու., Խլղաթյան Ս., Հայոց լեզու, Թեստերի ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 49–51:
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11. Վի րա բյան Ն., Մար գա րյան Լ., Հե տաքրք րա շարժ զրույց ներ գրա կա նու թյու նից, Հայոց լեզ վի 
ու սուց ման մի քա նի մե թոդ ներ, Եր ևան, 2009:

12. Տո ղա նյան Ն., Թով մա սյան Թ., Գրի գո րյան Լ., Մե թո դա կան ձեռ նարկ ա վագ դպ րո ցի ու
սուց չի հա մար, Եր ևան, 2012:

Teaching Category of the Number of Nouns at High School
R. Virabyan

Thus, the teacher must pay attention to acquisition of the category of the number of nouns, at 
the same time coinciding it with the verb number. The teacher must direct the students to form clear 
speech, which will contribute to the development of students’ oral and written speech. The applicable 
and cognitive exercises will support to the mastering of the material and getting new knowledge, as 
acquisition of new knowledge is the guarantee of previously acquired knowledge.

Изучение грамматической категории числа существительного в старшей школе
Р.  Вирабян

Таким образом, учитель должен обращать внимание на закрепление грамматической 
категории существительного, одновременно согласовать его с грамматической категорией числа 
глагола, направлять учащихся на правильное и четкое построение речи, что будет способствовать 
развитию устной и письменной речи учащихся. Прикладные и познавательные упражнения будут 
способствовать закреплению материала и приобретению дальнейших знаний, поскольку лучшим 
залогом приобретения новых знаний является предпосылка усвоения предыдущего материала и 
опора на него.
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 Հոդ վա ծի նպա տակն է օգ նել ու սուց չին 
կեն սա բա նու թյան հա մար ա ռանց քային հարց 
հան դի սա ցող «Բջ ջի բա ժա նու մը» թե ման սո
վո րող նե րին հա սա նե լի և պատ շաճ մա կար
դա կով մա տու ցե լու հա մար: Հոդ վա ծում հա
տուկ տեղ ե նք հատ կաց րել նյու թի յու րա ցու մը 
ստու գե լու հա մար նա խա տես ված հար ցե րին ու 
ա ռա ջադ րանք նե րին: 

Ու սուց ման մի ջոց ներ՝ է լեկտ րո նային ա ղյու
սակ ներ, գի տե լիք նե րը ստու գող թես տեր և տե
սա ֆիլ մեր:

Նոր կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րը բնո րոշ
վում են ու սուց ման տեխ նո լո գի ա կան ձևե րի 
լայն կի րառ մամբ, ի նչն ա պա հո վում է ո րա կյալ 
ու սում նա կան նյու թեր ստեղ ծե լու և ու սում նա
կան գոր ծըն թացն ար դյու նա վետ կազ մա կեր
պե լու հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Այս թե մայի յու րա ցու մից հե տո սո վո րո ղը 
պետք է ՝

1. ի մա նա թե մային վե րա բեր ող եզրույթներն 
ու հաս կա ցու թյուն նե րը, գտ նի նրանց միջև 
ե ղած կա պե րը.

 մի տո տիկ ցիկլ, բջ ջի կյան քի ցիկլ, մի տոզ, 
ԴՆԹ–ի պա րու րում և ա պա պա րու րում, ին տեր
ֆազ, մեյոզ, տրա մա խա չում,  քրո մա տիդ նե րի 
տա րա մի տում[1]:

2. Կա րո ղա նա բնու թագ րել` 
1. բջ ջի մի տո տիկ և կեն սա կան ցիկ լե րը, 
2. է ու կա րի ո տիկ բջիջ նե րի բա ժան ման ե րեք 

հիմ նա կան ե ղա նակ նե րը` ա մի տոզ, մի տոզ, 
մեյոզ,

3. մի տո զի և մեյո զի նմա նու թյուն ներն ու տար
բե րու թյուն նե րը,

4. մի տո զի և մեյո զի կեն սա բա նա կան նշա նա
կու թյու նը,

5. մի տո զի և մեյո զի բո լոր փու լե րի է ու թյունն ու  
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
3. Պատ կե րաց նի մի տո տիկ ցիկ լի ըն թաց

քում  ժա ռան գա կան նյու թի փո փո խու թյուն նե րը:

 Հոդ վա ծում ա ռա ջարկ վում է «Բջ ջի բա ժա
նու մը» թե մայի դաս ավան դումն ի րա կա նաց նել 
հետ ևյալ կերպ:

Խ թան ման փուլ. կազ մա կերպ չա կան մաս, 
նոր նյու թի ու սում նա սի րու թյուն: 

Ու սու ցի չը հայտ նում է դա սի թե ման և ա ռա
ջադ րում պրոբ լե մային հարց: 

Հարց. Մար զիկն ըն կավ ու վնա սեց ոտ քը, 
ի նչ պե՞ս է վե րա կանգն վում վնաս ված հատ վա ծը: 

Հար ցից հե տո ու սու ցի չն ա ռա ջար կում է 
դի տել հար ցի պա տաս խա նին ա ռնչ վող դի
դակ տիկ նյութ` հա կիրճ տե սա ֆիլմ, ո րից հե տո 
ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի հետ հա մա տեղ  ը նդ
հան րաց նում է ամ բողջ նյու թը.

 բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մում բջիջ նե րը մաս
նա գի տաց ված են, այ սինքն՝ ու նեն խիստ ո րո
շա կի կա ռուց վածք և կա տա րում են յու րա
հա տուկ ֆունկ ցի ա ներ: Մաս նա գի տաց մա նը 
հա մա պա տաս խան բջիջ նե րը տար բեր վում են  
կյան քի տևո ղու թյամբ: Օ րի նակ` նյար դային և 
մկա նային բջիջ նե րը սաղմ նային զար գա ցու
մից հե տո դա դա րում են բա ժան վել և գոր ծում 
են օր գա նիզ մում ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 
Բջիջ նե րի մեկ այլ խում բը` ո սկ րա ծու ծի, է պի
դեր մի սի, բա րակ ա ղի նե րի է պի թե լի  բջիջ ներն 
ա րագ մա հա նում են, և այդ հյուս վածք նե րում 
բջիջ ներն ա նընդ հատ բա ժան վում են: Բջ ջի 
բա ժան մա նը նա խա պատ րաստ վե լու հա ջոր
դա կան և փոխ կա պակց ված գոր ծըն թաց նե րի 
ամ բող ջու թյու նը և մի տո զը մի ա սին կազ մում են 
մի տո տիկ (բջ ջային) ցիկ լը: Ար դյուն քում ա պա
հով վում է բջիջ նե րում սերն դից սե րունդ ժա
ռան գա կան տեղեկատվության փո խան ցու մը: 
Բջ ջի կեն սա կան ցիկ լը դա բջ ջի ա ռա ջաց ման 
պա հից մինչև նրա մա հը կամ հա ջոր դա կան 
բա ժա նումն ըն կած շր ջանն է: Սերն դե սե րունդ 
ժա ռան գա կան նյու թի փո խան ցումն ի րա կա
նա նում է սե ռա կան բջիջ նե րի գո յաց ման`  մեյո
զի մի ջո ցով [1, 117]:  

ԱԼ ՎԱՐԴ ԿԻ ՐԱ ԿՈ ՍՅԱՆ 
ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

«ԲՋՋԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄը» ԹԵՄԱՅԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՄը ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
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Ի մաս տա վոր ման փուլ. Ա ռա ջադ րանք 1. Վեր լու ծել ա ղյու սակ նե րը (ա ղյու սակ 1 և ա ղյու սակ 2) 
Ա ղյու սակ 1. Մի տո տիկ ցիկլ

փու լը Բջ ջում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը

Ի
ն տ

եր
 ֆա

զ

Նա խա սին թե տիկ  
շր ջան (G1)

Բջ ջի աճ, ՌՆԹ–ի, սպի տա կուց նե րի, նուկ լե ո տիդ նե րի, ԱԵՖ–ի 
սին թեզ, օր գա նոիդ նե րի թվի ա վե լա ցում: ԴՆԹ–ի սին թե զի 
նա խա պատ րաս տում:
2n2c

Սին թե տիկ շր ջան (S)
ԴՆԹ–ի (ռեպ լի կա ցի ա), կո րի զային սպի տա կուց նե րի և 
ՌՆԹ–ի սին թեզ:
2n4c

Հետ սին թե տիկ շր ջան 
(G2)

Ցենտ րի ոլ նե րի, բա ժան ման ի լի կի թե լիկ նե րը կազ մող սպի
տա կուց նե րի սին թեզ, է ներ գի այի կու տա կում, բա ժան ման նա
խա պատ րաս տում:  
2n4c

Ա ղյու սակ 2. Մի տո զի և մեյո զի հա մե մա տա կան բնու թա գի րը

փու լը Մի տոզ
Մեյոզ

I մեյոզ II մեյոզ

Պ րո ֆազ

Ք րո մո սոմ նե րի պա րու
րում, կո րի զա կի և կոր
զա թա ղան թի քայ քա յում, 
ցենտ րի ոլ նե րի տա րա մի
տում, ի լի կի թե լիկ նե րի 
գո յա ցում:   2n4c

Ք րո մո սոմ նե րի պա րու
րում, կո րի զա կի և կոր
զա թա ղան թի քայ քա յում, 
հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րի 
կո նյու գա ցի ա, ե րկ վա
լենտ նե րի ա ռա ջա ցում, 
տրա մա խա չում,  ցենտ
րի ոլ նե րի տա րա մի տում, 
ի լի կի թե լիկ նե րի գո յա
ցում:   2n4c

Գ րե թե բա ցա կա յում է 
կամ ան ցնում է շատ 
ա րագ:   n2c

Մե տա
ֆազ

Ի լի կի թե լիկ նե րի ձևա
վոր ման ա վարտ, մե
տա ֆա զային թի թե ղի 
գո յա ցում, քրո մո սոմ նե րը 
ցենտ րո մե րի մա սում 
մի ա նում են հա կա դիր 
բևեռ նե րը կա պող ի լի կի 
թե լիկ նե րին:   2n4c

Ի լի կի թե լիկ նե րի 
ձևա վոր ման ա վարտ, 
մե տա ֆա զային թի թե ղի 
գո յա ցում, քրո մո սոմ նե
րը ցենտ րո մե րի մա սում 
մի ա նում են մի այն մեկ 
բևե ռը կա պող ի լի կի թե
լիկ նե րին:   2n4c

Մե տա ֆա զային թի թե ղի 
գո յա ցում, քրո մո սոմ նե
րը ցենտ րո մե րի մա սում 
մի ա նում են հա կա դիր 
բևեռ նե րը կա պող ի լի կի 
թե լիկ նե րին:   n2c
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Ա նա ֆազ

Ցենտ րի ո մե րային կա պե
րի քայ քա յում, քրո մա
տիդ նե րի (քույր քրո
մո սոմ նե րի) բա ժա նում 
դե պի հա կա դիր բևեռ
ներ:   (2n2c)+(2n2c)

Ցենտ րո մե րային կա պե
րի պահ պա նում, խի ազմ
նե րի կո րուստ, հո մո լոգ 
քրո մո սոմ նե րի բա ժա
նում:
(n2c)+ (n2c)

Ցենտ րի ո մե րային 
կա պե րի քայ քա յում, 
քրո մա տիդ նե րի բա
ժանում դե պի հա կա դիր 
բևեռ ներ:   (nc)+(nc)

Թե լո ֆազ

Ք րո մո սոմ նե րի ա պա
պա րու րում, կո րի զա կի և 
կոր զա թա ղան թի ձևա
վո րում, ի լի կի թե լիկ նե րի  
քայ քա յում, ցի տո կի նեզ, 
դուստր դիպ լոիդ բջիջ նե
րի ա ռա ջա ցում:   2n2c

Ք րո մո սոմ նե րի թույլ 
ա պա պա րու րում, կո րի
զա կի և կոր զա թա ղան թի 
ձևա վո րում, ցի տո կի նեզ,  
ե րկք րո մա տիդ քրո
մո սոմ նե րով հապ լոիդ 
դուստր բջիջ նե րի ա ռա
ջա ցում:   n2c

Ք րո մո սոմ նե րի ա պա
պա րու րում, կո րի զա կի 
և կորի զաթա ղան թի 
ձևա վո րում, ցի տո կի նեզ, 
եր կու դուստր հապ լոիդ 
բջիջ նե րի ա ռա ջա ցում:   
nc

Ար դյուն քը
Եր կու դիպ լոիդ բջիջ նե րի 
ա ռա ջա ցում:

Չորս հապ լոիդ բջիջ նե րի ա ռա ջա ցում:

Ա ղյու սակ նե րի նյու թը կա րե լի է ամ րապն դել 
կոնկ րետ ա ռա ջադ րանք նե րին պա տաս խա նե
լու մի ջո ցով: Ա ռա ջադ րանք նե րը ներ կա յաց ված 
են բար դաց ման կար գով: 

Ա ռա ջադ րանք 1.  Նկար 1–ո ւմ սխե մա տի
կո րեն պատ կեր ված է  բջ ջային ցիկ լը: Ո րո շել, 
թե ի նչն է նշա նակ ված 1–4 թվե րով. 
ա) մի տոզ, բ) նա խա սին թե տիկ շր ջան (G1), գ) 
հետ սին թե տիկ շր ջան (G2), դ) սին թե տիկ շր
ջան (S):

Նկ. 1. Բջ ջային ցիկլ

Պատ.՝ ա)–4, բ)–1, գ)–3, դ)–2: 
Ա ռա ջադ րանք 2. Նկար 2–ո ւմ սխե մա տի կո

րեն պատ կեր ված է քրո մո սո մի կա ռուց ված քը: 
Ո րո շել, թե ի նչն է նշա նակ ված 1–9 թվե րով. 

ա) բջիջ, բ) ցենտ րո մեր (ա ռաջ նային սեղմ

վածք), գ) քրո մա տին (ԴՆԹ+ հիս տո նային և ոչ 
հիս տո նային սպի տա կուց ներ), դ) ԴՆԹ–ի ե րկ
պա րույր շղ թա, ե) քրո մա տիդ (դուստր քրո մո
սոմ), 

զ) կո րիզ, է) հիս տոն, ը) գեն, թ) քրո մո սոմ:

Պատ.՝ ա) 1, բ) 5, գ) 9, դ) 8, ե) 6, 
զ) 2, է) 7, ը) 4, թ) 3:

Նկ. 2. Քրո մո սո մի կա ռուց ված քը 

Ա ռա ջադ րանք 3.  Նկար 3–ո ւմ սխե մա տի
կո րեն պատ կեր ված է բա ժան ման ի լի կը: Ո րո
շել, թե ի նչն է նշա նակ ված 1–3 թվե րով. 

ա) միկ րո խո ղո վակ նե րը (բա ժան ման ի լի
կի թե լիկ նե րը), բ) քրո մո սոմ նե րը, գ) բջ ջային 
բևեռ նե րը ցենտ րի ոլ նե րով:
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Նկ. 3. Բա ժան ման ի լիկ

Պատ.՝ ա)–2, բ)–3, գ)–1:
Կշ ռա դատ ման փուլ. նպա տա կա հար մար 

են հետ ևյալ հար ցերն ու ա ռա ջադ րանք նե րը [2, 
103]: 

Ա ռա ջադ րանք 4. Ո րո շել, թե ի նչ պի սին կլի
նի տետ րապ լոիդ սո մա տիկ բջիջ նե րի մի տո
տիկ բա ժան ման ար դյուն քում ստաց ված բջիջ
նե րի քրո մո սոմ նե րի կազ մը. 

ա) հապ լոիդ, 
բ) դիպ լոիդ, 
գ) տրիպ լոիդ, 
դ) տետ րապ լոիդ:

Պատ.՝ գ)
Ա ռա ջադ րանք 5. Քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ 

հա վաք.
ա) նեյ րո նը,               բ) զի գո տը,
գ) գա մե տը,               դ) է պի թե լը:

Ա ռա ջադ րանք 6. Ին տեր ֆա զի յու րա քան
չյուր փու լի հա մար ը նտ րել հա մա պա տաս խան 
պրո ցես ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

1. G1

2. S
3. G2

ա) ՌՆԹ–ի սին թեզ

բ) ք րո մո սոմ նե րը կազմ ված են 
եր կու քրո մա տի դից

գ) ԴՆԹ–ի կրկ նա պատ կում

դ) ս պի տա կուց նե րի սին թեզ

ե) օր գա նել նե րի թվի մե ծա ցում

զ) միկ րո խո ղո վակ նե րի սպի
տա կուց նե րի սին թեզ

է) 2n4c

ը) 2n2c

թ) ցենտ րի ոլ նե րի կրկ նա պատ
կում

ժ) ք րո մո սոմ նե րը կազմ ված են 
մեկ  քրո մա տի դից

Պատ.՝ 1. G1 – ա), դ), ե), ը), ժ); 2. S – գ); 3. 
G2 – ա), բ), դ), ե), զ), է), թ):

Ա ռա ջադ րանք 7. Բա ժան ման յու րա քան
չյուր փու լի հա մար ը նտ րել հա մա պա տաս խան 
պրո ցես նե րը:

1. Մի տո զի  պրո ֆազ

2. Մեյո զի I պրո ֆազ

3. Մեյո զի II պրո ֆազ

ա) ք րո մո սոմ նե րի պա րու րում

բ)
երկք րո մա տիդ քրո մո սոմ նե րի ա ռա ջա
ցում

գ) կո րի զա կի ան հե տա ցում

դ) հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րի կո նյու գա ցի ա

ե) կո րի զա թա ղան թի լու ծում

զ) տ րա մա խա չում

է) ցենտ րի ոլ նե րի  տա րան ջա տում

ը)
մեկ քրո մա տի դով քրո մո սոմ նե րի ա ռա
ջա ցում

թ) ի լի կի թե լիկ նե րի ձևա վո րում

ժ) երկ վա լենտ նե րի ա ռա ջա ցում

ի) ԴՆԹ–ի մո լե կուլ նե րի ա ռա ջա ցում
Պատ.՝ 1. – ա), գ), ե), է), թ); 2 – ա), գ), դ), 

ե), ժ), զ), է), թ); 3 – ա), ե), է), թ): 

Ա ռա ջադ րանք 8.  Նկար 4–ո ւմ սխե մա տի
կո րեն պատ կեր ված են մի տո զի փու լե րը: Ո րո
շել, թե ի նչն է նշա նակ ված 1–13 թվե րով.

 ա) կո րի զակ, բ) քրո մո սոմ, գ) ցենտ րո մեր, 
դ) վաղ թե լո ֆազ, ե) մե տա ֆազ, զ) բա ժան
ման ի լի կի թե լիկ ներ, է) կոր զա թա ղանթ, ը) 
վաղ ա նա ֆազ, թ) պրո ֆազ, ժ) ո ւշ ա նա ֆազ, ի) 
ցենտ րի ոլ, լ) կո րիզ, խ) բջ ջա թա ղանթ:
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Նկ.4. Մի տո զի փու լե րը

 Պատ.՝ 1–թ) պրո ֆազ, 2–ա) կո րի զակ, 3 – բ) 
քրո մո սոմ, 4 – է) կոր զա թա ղանթ, 5 – ե) մե տա
ֆազ, 6 – ը) վաղ ա նա ֆազ, 7 – ժ) ո ւշ ա նա ֆազ, 
8 – դ) վաղ թե լո ֆազ, 9 – գ) ցենտ րո մեր,

10 – զ) բա ժան ման ի լի կի թե լիկ ներ, 11 – ի) 
ցենտ րի ոլ, 12 – լ) կո րիզ, 13 – խ) բջ ջա թա ղանթ: 

Ա ռա ջադ րանք 9.  Նկար 5–ո ւմ սխե մա տի
կո րեն պատ կեր ված են մեյո զի փու լե րը: Ո րո
շել, թե ի նչն է նշա նակ ված 1 – 12 թվե րով.

ա) ին տեր ֆազ, բ) զի գո տե նա, գ) դի ա կի
նեզ, դ) դիպ լո տե նա, ե) պրո ֆազ I, զ) ա նա ֆազ 
II, է) ա նա ֆազ I, ը) պա խի տե նա, թ) թե լո ֆազ I, 
ժ) լեպ տո տե նա, ի) մե տա ֆազ II, լ) թե լո ֆազ II, 
խ) մե տա ֆազ I:

Նկ.5. Մեյո զի փու լե րը

Պատ.՝ 1 – ե) պրո ֆազ I, 2 – ա) ին տեր ֆազ,   
3 – ժ) լեպ տո տե նա, 4 – բ) զի գո տե նա, 5 – ը) 
պա խի տե նա, 6 – դ) դիպ լո տե նա, 7 – գ) դի ա
կի նեզ, 8 – է) ա նա ֆազ I, 9 – թ) թե լո ֆազ I, 
10 – ի) մե տա ֆազ II, 11 – զ) ա նա ֆազ II, 12 – լ) 
թե լո ֆազ II, 13 – խ) մե տա ֆազ I: 

Ա ռա ջադ րանք 10. Ը նտ րե՛ք ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը:

1. Մի տո զի ա նա ֆազ

2. Մեյո զի I ա նա ֆազ

3. Մեյո զի II ա նա ֆազ

ա) ք րո մո սոմ նե րի տա րա մի տում

բ) ք րո մա տիդ նե րի տա րա մի տում
Պատ.՝ 1 – բ), 2 – ա), 3 – բ):
Վե րը նշ ված ա ռա ջադ րանք նե րը ա վե լի 

մատ չե լի և հե տաքր քիր ներ կա յաց նե լու հա
մար մշակ վում և պատ րաստ վում են դի դակ
տիկ մի ջոց ներ (ու սու ցա նող խա ղեր, գ լուխ կոտ
րուկ ներ) և հա մա կարգ չային ա նի մա ցի ա ներ 
ժա մա նա կա կից ծրագ րային փա թեթ նե րի օգ
նու թյամբ (Matlab–Simulink, PowerPoint, Photo
ColageMax, Fotoshop, CorelDraw), ո րից հե տո 
ան ց կաց վում է  HTML մե քե նա յա կան լեզ վով 
կազմ ված թես տե րի լու ծում: Աշ խար հահռ
չակ հո գե բան նե րի կար ծի քով մար դուն այս 
կամ այն տե ղե կատ վու թյու նը հասց նե լու ա մե
նաար դյու նա վետ ձևն ա նի մա ցի ան է, քա նի 
որ հե տաքրք րա կան է ֆեկտ նե րով պայ մա նա
վոր ված՝ շար ժումն ա ռա վել ըն կա լե լի է, քան 
ան շարժ ձանձ րա լի տեքս տը կամ ձայ նային 
հա ղոր դա շա րը: 

Թե մայի ամ փոփ ման հա մար ա ռա ջարկ
վում է ներ կա յաց նել նկար 6 –ը: 

Նկ. 6. Մեյո զի գծա պատ կե րը

Ամ փո փե լով դա սը՝ տր վում է տնային աշ
խա տանք հետ ևյալ ա ռա ջադ րանք նե րի տես
քով [3–97, 4–46, 5–29]: 
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Ա ռա ջադ րանք 11. Նկար 7 –ում ներ կա յաց
ված է մեկ բա ժան վող բջ ջում ԴՆԹ–ի քա նա կը:

1)  Բա ժան ման ո ՞ր տիպն է ներ կա յաց ված 
գծա պատ կե րում: 

2) Ո՞ր փու լե րին են հա մա պա տաս խա նում 
W, X և Y ը նդ հատ վող գծե րը:

3) Բ ջիջ նե րի ո ՞ր տի պին է հա մա պա տաս
խա նում Z գի ծը: 

Նկ. 7 Մեկ բա ժան վող բջ ջում ԴՆԹ–ի քանակը

Ա ռա ջադ րանք 12. Բջ ջի բա ժան ման ո ՞ր փու
լե րին են հա մա պա տաս խա նում 1–5 թվե րով 
հա մա րա կալ ված նկար նե րը:  

Պատ.՝ 1 – վաղ թե լո ֆազ I, 2 – պ րո ֆազ I, 3 – 
մե տա ֆազ I, 4 – ո ւշ թե լո ֆազ II, 5 – ա նա ֆազ II: 

Այս պի սով՝ հոդ վա ծում բեր ված է նոր կր
թա կան տեխ նո լո գի ա նե րով մշակ ված «Բջ ջի 
բա ժա նու մը» թե մայի դաս վանդ ման ի րա կա
նաց ման փու լե րը և ներ կա յաց ման ձևե րը: Նոր 
կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րով մշակ ված նման 
կար գի աշ խա տանք նե րը բարձ րաց նում են կր
թա կան հա մա կար գի ու սուց ման է ֆեկ տի վու
թյու նը և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում 
ա վե լի մատ չե լի ու հե տաքր քիր:

 Գրա կա նու թյուն

1. Գ ևոր գյան Է. Ս., Դա նի ե լյան Ֆ. Դ., Ե սա յան Ա. Հ., Սևո յան Գ. Գ. Կեն սա բա նու թյուն 10, Եր
ևան, «Աստ ղիկ գրա տուն», 2010, 208 էջ:

2. Թան գա մյան Տ. Վ., Գ ևոր գյան Է. Ս. և ու րիշ ներ,   Կեն սա բա նու թյուն, 2013 թ. պե տա կան 
ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյուն նե րի ա ռա ջադ րանք ներ, մաս 1–ին, Եր ևան, «Աստ
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Разработка темы «Деление клеток» с применением информационных технологий
А. Киракосян, М. Акобян

В статье представлены этапы и способы преподавания темы "Деление клеток" разработанные 
по новым образовательным технологиям. Такого рода работы повышают эффективность обу че
ния и делают процесс обучения более доступным и интересным. Статья предназначена для учи
телей и учеников старших классов.

Developing the theme “Cell division” using information technologies
A. Kirakosyan, M. Hakobyan

The article presents the steps and methods of teaching topics «Cell division» drawn up by new 
educational technologies. These kinds of work increase the effectiveness of teaching and make learning 
more accessible and interesting. This article is intended for teachers and high school students.
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Ա ՐՈւ ՍՅԱԿ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ

«ՏԱՐԱՐԺԵՔ ԲԱՌԵՐ» ԹԵՄԱՅԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԳՈՐԾըՆԹԱՑԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ
 Քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ժա

մա նակ սո վո րող նե րը հան դի պում են բա ռե
րի, ո րոնք հա մա տե ղում են խոս քի մա սային 
մի քա նի ար ժեք ներ։ Այդ պի սի մի ա վոր նե րի 
խոս քի մա սային պատ կա նե լու թյու նը ո րո շե լը 
դժ վա րու թյուն է հա րու ցում՝ պայ մա նա վոր ված 
դրանց՝ մե կից ա վե լի խոս քի մա սային ի մաս
տով հան դես գա լու և հա մա պա տաս խան կի
րա ռու թյամբ գոր ծած վե լու հան գա ման քով։

 Ժա մա նա կա կից հայե րե նում այդ պի սի հա
մա տե ղում ներ ու նեն մի շարք բա ռեր՝ հե րոս, 
սուրբ, ա ռևտ րա կան, մա հա մերձ (ա ծա կան // 
գո յա կան), մեղմ, ան դուլ, տար տամ (ա ծա կան 
// մակ բայ), տակ, մեջ, չափ (գո յա կան // կապ), 
աղ քատ, ճիշտ, հա րուստ, հայե րեն (գո յա կան // 
ա ծա կան // մակ բայ) և այլն։ 

Այդ բա ռե րի խոս քի մա սային ար ժեք նե րը 
ո րո շե լիս հարկ է լի նում դի մել նրանց շա րա
հյու սա կան կի րա ռու թյա նը, քա նի որ ի մաս
տա զա տիչ մյուս գոր ծոն նե րը ար տա խոս քային 
պայ ման նե րում չե զո քա նում ե ն։ Բա ռե րի շա րա
հյու սա կան կի րա ռու թյուն նե րին դի մե լը մի ջոց է 
դրանց քե րա կա նա կան ը նդ հա նուր ի մաս տը 
ո րո շե լու հա մար։ 

Օ րի նակ՝ հա րուստ բա ռը «ուն ևոր մարդ» 
ի մաս տով գո յա կան է, քա նի որ ա ռար կայ նու
թյան գա ղա փար ու նի, « մե ծա տուն, նյու թա
կան կա րո ղու թյան տեր, ա ռատ» ի մաստ նե րով 
ա ծա կան է, ո րով հետև այդ պի սի հատ կա նի
շի գա ղա փար է ար տա հայ տում, « հա րուս տի 
նման, որ պես հա րուստ» ի մաս տով՝ մակ բայ։ 

Այդ ի մաստ ներն ա ռա վել պար զու թյամբ եր
ևում են կի րա ռու թյան մեջ, ի սկ քե րա կա նա կան 
վեր լու ծու թյան ժա մա նակ հս տա կո րեն պետք 
է տար բե րա կել դրանք, քա նի որ ի մաս տային 
հա մա պա տաս խան գոր ծա ռույ թով է պայ մա նա
վոր ված նրա խոս քի մա սային ար ժե քը։ Այս պես՝

1. « Հա րուստ մար դիկ կու տեն – խմեն Աշ
խար հի ճոխ սե ղա նից» (ԱԻ)։ – ա ծա կան

2. « Բե ռով հա ցը հարս տին տա, Հա րուստն 
իշ խե, վայե լե»(ԱԻ)։ – գո յա կան

3. « Հար ևան նե րը զար մա նում են, Թե 
էս որ տե ղից է սա էս պես հա րուստ ապ
րում»(ՀԹ)։ – մակ բայ

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ մե
կից ա վե լի խոս քի մա սային ար ժեք հա մա տե ղող 
բա ռե րն ըն դուն ված է ան վա նել խոս քի մա սային 
տա րար ժեք բա ռեր, ի սկ քե րա կա նա կան ի րո ղու
թյու նը՝ խոս քի մա սային տա րար ժե քու թյուն[2]։

« Խոս քի մա սային տա րար ժեք բա ռեր» թե
ման տա րի ներ շա րու նակ դուրս է մնա ցել հայոց 
լեզ վի դպ րո ցա կան ծրագ րե րից, մինչ դեռ քե րա
կա նա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ժա մա նակ ա շա
կերտ նե րը զգա լի դժ վա րու թյուն նե րի են հան
դի պում՝ ձևա բա նո րեն բնո րո շե լու այն բա ռե րը, 
ո րոնք հա վա սա րա պես հա մա տե ղում են մե կից 
ա վե լի ձևա բա նա կան ար ժեք ներ և հա մա պա
տաս խան շա րա հյու սա կան գոր ծա ռույթ ներ։

Խնդ րո ա ռար կա թե ման վեր ջին տա րի նե
րին ը նդ գրկ վեց պրո ֆե սոր ներ Ֆ. Խլ ղա թյա նի 
և Լ. Խա չատ րյա նի հե ղի նա կած հայե րե նի դա
սագր քում[3]։

«Ձ ևա բա նու թյուն» բա ժի նը ա վար տե լով 
« Խոս քի մա սային փո խան ցում ներ» թե մայով՝ 
ար գո հե ղի նակ նե րը հան րա մատ չե լի տե սա
կան մեկ նա բա նու թյամբ, նաև գործ նա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով գա ղա փար են 
տա լիս լեզ վա կան ի րո ղու թյան մա սին՝ նպաս
տե լով ա շա կեր տի քե րա կա նա կան գի տե լիք նե
րի ի մա ցու թյան սահ ման նե րի ը նդ լայն մա նը։ 

Ան հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով թե ման 
ա նու շադ րու թյան մատն վեց դա սագր քեր կազ
մող մե րօ րյա լեզ վա բան նե րի կող մից։ Եվ դա 
այն դեպ քում, ե րբ լեզ վա կան եր ևույ թը շա րու
նա կում է խո րա նալ՝ խոս քի մա սային փո խան
ցում նե րի ո լորտ ը նդ գր կե լով նո րա նոր բա ռեր։

Ն ման ի րա վի ճա կում, կար ծում ե նք, խոս
քի մա սային տա րար ժեք բա ռե րի ու սու ցու մը 
պետք է փո խադ րել այլ հար թու թյան վրա՝ զե
տե ղե լով այն խոս քի մա սե րի ու սուց ման ո լոր
տը, ո րոնց շր ջա նա կում դրս ևոր վում է լեզ
վա կան եր ևույ թը, այն է՝ գո յա կան, ա ծա կան, 
մակ բայ, կապ, շաղ կապ։
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 Խոս քի մա սային տա րար ժեք բա ռե րի ի մա
ցու թյու նը, դրանց բա ռա քե րա կա նա կան սահ
ման նե րի զա տու մը, շա րա հյու սա կան գոր
ծա ռույթ նե րի բա ցա հայ տումն ու ա րժ ևո րու մը 
նպաս տե լու են սո վո րող նե րի գործ նա կան կա
րո ղու թյուն նե րի խո րաց մա նը, դրանք հմ տու
թյուն նե րի վե րա ծե լուն, բա նա վոր և գրա վոր 
խոսք կա ռու ցե լուն։ Այդ կար գի բա ռե րի ու սու
ցու մը նպաս տե լու է ա շա կեր տի վե րա ցա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մանն ու խո րաց մա նը. 
մաս նա կի փաս տե րից գնա լով ը նդ հան րաց
ման՝ ա շա կեր տը ձեռք է բե րում վե րա ցարկ ման 
կա րո ղու թյուն ներ, ին դուկ տիվ (մա կա ծա կան) 
մտա ծո ղու թյուն, եզ րա հան գում ներ ա նե լու ո րո
շա կի հմ տու թյուն ներ։ Սո վո րող նե րի վե րա ցա
կան մտա ծո ղու թյու նը զար գա նում է լեզ վա կան 
ի րո ղու թյուն նե րի ու սուց ման ըն թաց քում, ի սկ 
տա րար ժեք բա ռե րի ա րժ ևո րումն իր հեր թին 
կապ ված է վե րա ցարկ ված մտա ծո ղու թյան հետ։

 Խոս քի մա սային տա րար ժեք բա ռե րի յու րա
ցու մը նպաս տե լու է սո վո րող նե րի բա ռա պա շա
րի հարս տաց մանն ու խոս քի զար գաց մա նը։ Այդ 
կա րո ղու թյուն նե րն ա շա կերտ նե րը ձեռք են բե
րում տա րար ժեք բա ռե րի բա ռի մաստ նե րը բա
ցա հայ տե լիս։ Բա ցա հայ տե լով այդ մի ա վոր նե րի 
բա ռի մաստ նե րը և ը ստ այդմ ո րո շե լով դրանց 
խոս քի մա սային ար ժեք նե րը՝ սո վո րող նե րը 
դրանք կի րա ռում են բա ռա կա պակ ցու թյուն
նե րի, նա խա դա սու թյուն նե րի մեջ, յու րաց նում 
դրանց բա ռի մաս տը, ձևա բա նա կան ար ժեքն ու 
շա րա հյու սա կան գոր ծա ռույ թը։ Խոս քի մա սե
րի տար բե րակ ման այս ե ղա նա կը, խո րաց նե լով 
ձևա բա նա կան ու շա րա հյու սա կան մա կար դակ
նե րի ու սու ցու մը, նաև նպաս տում է սո վո րող նե
րի բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը։

 Հայոց լեզ վի խոս քի մա սային տա րար ժե քու
թյան ու սու ցու մն ար դյու նա վետ կլի նի ի մա ցա
կան, ու սու ցո ղա կան և հա ղոր դակ ցա կան մա
կար դակ նե րում՝ պրոբ լե մա հա րույց ու սուց ման 
մե թոդ նե րի և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման տեխ նո լո գի ա նե րի հա մադր մամբ։

 Ներ կա հոդ վա ծում մենք կդի տար կենք ած. 
// մկբ. ար ժեք ներ հա մա տե ղող պարզ բա ռե
րի ու սուց ման մե թո դա կան հնար նե րը (ու սուց
ման տեխ նո լո գի ան)։ Ուսում նա կան գոր ծու նե
ու թյան տար բեր ձևերն ու նեն ի րենց ներ քին 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը, սկզ բունք նե րը, կա նոն

նե րը և, բնա կա նա բար, ի րա կա նաց ման տեխ
նո լո գի ան՝ մե թոդ նե րը։ Ու սու ցու մը են թադ րում 
է գոր ծու նե ու թյան եր կու ձևե րի ի րա կա նա ցում՝ 
դա սա վան դում և ու սու ցում, ո րոնք սերտ մի աս
նու թյան մեջ են գտն վում։ Այդ ա ռու մով, ել նե լով 
մեր կող մից ու սու ցան վող թե մայի յու րա հատ
կու թյու նից՝ նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում 
ա ռանձ նաց նել դա սա վանդ ման և ու սուց ման 
որո շա կի մե թոդ ներ, ո րոնք կն պաս տեն նյու թի 
ամ բող ջա կան յու րաց մա նը։

 Մե թո դը, որ պես կա նոն, օգ տա գործ վում է 
ո րո շա կի ա ռա ջադ րան քի հա մար, այդ պատ
ճա ռով էլ ու սուց ման մե թո դը ո րոշ վում է ոչ մի
այն ու սուց ման նպա տակ նե րով, այլև ման կա
վար ժա կան և ու սում նա կան ա ռա ջադ րան քի 
տե սակ նե րով։ Տա րաբ նույթ ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը են թադ րում է 
նյու թի յու րաց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րա ցում։ Այդ պի սի տեխ նո լո գի ա նե րից մե կը 
մենք հա մա րում ե նք ու սում նա կան աշ խա տան
քը՝ մո դուլ նե րից կազմ ված ծրագ րով։

 Մեր մշա կած մե թո դի կայի մեջ մո դու լը դի
տարկ վում է որ պես ու սում նա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րաց ման ծրա գիր, ո րն ու նի պլան 
և տե ղե կատ վա կան բանկ։ Ը ստ այդմ՝ ած.//
մկբ. ար ժեք ներ հա մա տե ղող պարզ բա ռե րի 
ու սուց ման կազ մա կերպ ման մո դու լային ծրա
գիրն ի րա կա նաց վում է մի քա նի փու լե րով. ա) 
ա ռաջ նային ու սում նա կան նյու թի հա ղոր դում, 
բ) ու սում նա կան նյու թի ի նք նու րույն մշա կում 
սո վո րող նե րի կող մից, գ) ու սում նա կան նյու թի 
վեր լու ծու թյուն և հա մա կար գում, դ) ամ փո փիչ 
ստու գում (գործ նա կան աշ խա տանք ներ)։ 

Ու սում նա կան նյու թի հա ղոր դու մից և հանձ
նա րար ված գրա կա նու թյան մշա կու մից հե տո 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում 
տր վում են ամ փո փիչ ստուգ ման պրոբ լե մային 
ա ռա ջադ րանք ներ։ 

Ած.//մկբ. պարզ բա ռե րի ու սու ցու մը մատ
չե լի դարձ նե լու նպա տա կով այդ բա ռե րը կներ
կա յաց նենք թե մա տիկ խմ բա վո րում նե րով. 
քն նու թյան այս ե ղա նա կը վեր լու ծու թյան ձևայ
նա ցած մո տե ցու մից բա ցի նե րա ռում է նաև 
ի մաս տային գոր ծո նը։ 

Ար մա տա կան բա ռե րը, ո րոնք հա մա տե ղում 
են ած.//մկբ ար ժեք ներ, մեծ մա սով ա ծա կան
ներ են, ը նդ ո րում՝ ո րա կա կան։ 
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Ո րա կա կան այդ ա ծա կան նե րը զգա լի տո
կոս են կազ մում լեզ վի բա ռային կազ մում, քն
նու թյան հա մար մենք կդի տար կենք դրանց մի 
մա սը մի այն։ Այդ կար գի բա ռե րից ե ն՝
ա մուր եր կար խա ղաղ համր

մեղմ սեթ ևեթ ամ փոփ զգույշ

խո ժոռ մո լոր հան դարտ վատ

ա նուշ է ժան հան դուգն խոլ

շատ տխուր ա րագ թեթև

ծանր հեզ դան դաղ ցոփ

ար դար լայն կայ տառ շվայտ

լավ ձրի հպարտ ու րախ

հա կիրճ լուռ բա րակ քաղցր

շտապ հա մառ մար մանդ պինդ

քն քուշ դառն պայ ծառ մա քուր

լուրջ սուր հա մա ռոտ և այլն։ 
Ար մա տա կան այս բա ռե րի քն նու թյու նը և 

դրանց եր կար ժե քու թյան մա տու ցու մը դյու րին 
դարձ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ե նք հա մա
րում դրանց ներ սում կա տա րել ի մաս տային 
խմ բա վո րում ներ՝ ել նե լով ար մատ նե րի ներ քին 
ի մաս տա բա նու թյու նից։ Ը ստ այդմ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ ի մաստ ներն ու նե ցող 
բա ռախմ բեր, ի նչ պես՝ ո րա կային, զգա յու թյան, 
աս տի ճա նի, չա փի և այլն։ Այս կար գի բա ժա
նում նե րը բա ցար ձակ չեն. կա րող են լի նել բա
ռեր, ո րոնք մի ա ժա մա նակ բա վա րա րեն եր կու 
տար բեր խմ բե րի ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։

Ու սում նա կան մո դուլ 1. ո րա կային հատ կա
նիշ ար տա հայ տող բա ռեր, ո րոնք լրաց նում են 
ի րա նիշ գո յա կան նե րի։ Այդ կար գի բա ռե րից 
ե ն՝ ա մուր, փա փուկ, պինդ, մա քուր և այլն։ 
Նշենք, որ ան ձնա նիշ գո յա կան նե րին լրաց նե
լու դեպ քում դրանց մի մա սը գոր ծած վում է փո
խա բե րա բար։

Դի տար կում ե նք այդ բա ռե րը շա րա հյու սա
կան մա կար դա կում։

Հմմտ.՝ Ա մուր – 1. պինդ, ու ժեղ. Ա մուր ծնո
տից կուրծքն ի վար կախ ված Ստ վե րը կար ծես 
մո րուք է մի սև (ՀՍ, 2, 12)։ 2. ա նե րեր, հաս
տա տուն. Նա գի տեր Սամ վե լի ա մուր հա վա տը, 
գի տեր նրա կրո նա կան ջեր մե ռան դու թյու նը 

(Ր, 8, 35)։ 3. ամ րա պինդ, Գիր քը, նա էլ է նեղ
վում ը նդ միշտ սեղմ ված ա մուր կազ մի մեջ (ՊՍ, 
Ա, 490)։ 4. ա պա հով, ա նա ռիկ. Այս բո լոր հա
լա ծա կան ներն ա մեն կող մից փախ չում–թափ
վում է ին Լո ռու ա մուր ձո րե րը, մինչև կհաս նե ին 
Դսեղ (ՀԹ, 3, 25)։ մ. 1. ու ժով, պինդ կեր պով. 
Փո ղը դրեց կա ռա պա նի բու ռը և ա մուր սեղ մեց 
է լեկտ րա կան զան գա կի կո ճա կը (ՆԴ, 3, 39)։ 2. 
ձիգ, կիպ. Որ իմ մա զերն ես հան գու ցել ա մուր 
Ա մեն մի ծա ռիդ (ՊՍ, Բ, 92)։

Ու սում նա կան մո դուլ 2. աս տի ճա նի ի մաստ 
ու նե ցող բա ռեր, ո րոնք ար տա հայ տում են հատ
կա նի շի տար բեր աս տի ճան ներ՝ նվազ, թույլ, 
սաս տիկ ե րանգ նե րով։ Այս պես՝ հատ կա նի շի 
ի մաս տի նվազ կամ թույլ աս տի ճա նի ե րանգ են 
ար տա հայ տում մար մանդ, հան դարտ, խա ղաղ, 
քն քուշ, մեղմ բա ռե րը թե՛ ա ծա կա նի, թե՛ մակ
բայի ար ժե քով գոր ծած վե լիս։

Հմմտ. Խա ղաղ – ա. 1. լուռ, ա նաղ մուկ. 
Այն պես լուռ է, այն պես խա ղաղ մեր սե նյա կում 
(ՊՍ, Ա, 59)։ 2. ան դորր, ան դոր րա վետ. Իմ 
խա ղաղ ե րե կոն է հի մա ՝ մեղ մա լույս և՛ տխուր, 
և՛ ա նուշ (ՎՏ, 1,81)։ 3. փխբ. հու սադ րող. Ի նձ 
հեռ վից լույս փա րոս չի կան չում, չի ժպ տում 
ի նձ խա ղաղ հանգր վան (ՎՏ, 41)։ մ. 1. մեղմ, 
քն քուշ. Եվ ժպ տում ե նք խա ղաղ նման ման
կան (ՊՍ, Ա, 30)։ 2. խա ղա ղո րեն, ան վր դով, 
Գո րո վա գին մայր էր դար ձել Եվ ապ րում էր 
հաշտ ու խա ղաղ (ՊՍ, Ա, 185)։ 3. հան դար
տո րեն, դան դաղ. Իմ շի րի մին դալ կա ցող ծա
ղիկ նե՛ր ցա նե ցեք, Որ խա ղաղ ու հան դարտ 
մա հա նամ (ՎՏ, 1, 23)։

 Հատ կա նի շային ի մաս տի սաստ կու թյան 
ե րանգ ու նեն հետ ևյալ բա ռե րը՝ պայ ծառ, հան
դուգն, սուր, ա րագ, շտապ, հա մառ և այլն։

Հմմտ. Պայ ծառ – ա. 1. լու սա վոր, շլա ցու
ցիչ. Եվ լույսն եմ ա տում, Թե կուզ և պայ ծառ, 
Թե չի հան դուր ժում մինչև ի սկ շվաք (ՊՍ, Ա, 
380)։ 2. փխբ. ջինջ, լու սե ղեն, Բաց է սիրտս հի
մա, գա րու՛ն, քո շն չի դեմ, Ե ՛կ, ո ղո ղի՛ր սիրտս 
քո խն դու թյամբ պայ ծառ (ՊՍ, Ա, 19)։ 3. փխբ. 
ու րախ, լու սա վոր, Ե րբ պայ ծառ օ րդ տխուր 
կմթ նի… Վհատ սոս կու մի տան ջան քով կզ գաս 
(ՎՏ, 58)։ մ, 1, պար զո րոշ, հս տակ կեր պով. Հն
չում է միշտ խոր ու պայ ծառ, Ե ՛վ խո ցում է, և՛ 
այ րում (ՎՏ, 289)։ 2. փխբ. լու սա վոր կեր պով. է՛յ 
ա ստ ղեր, ա ստ ղեր, Ե րկն քի ա չեր, Որ այդ պես 
վառ–վառ ժպ տում եք պայ ծառ (ՀԹ, 2, 86)։
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Ու սում նա կան մո դուլ 3. զգա յու թյան ի մաստ 
ու նե ցող ար մա տա կան ա ծա կան նե րի մեջ 
կան եր կար ժեք բա ռեր, ո րոնք ա ծա կա նա կան 
ի մաս տով ար տա հայ տում են հա մի հաս կա ցու
թյուն, ի նչ պես՝ ա նուշ, քաղցր, դառն, կամ էլ ու
նեն տրա մադ րու թյան, զգա ցո ղու թյան ի մաստ՝ 
ա ռույգ, կայ տառ, ա ռողջ, խո ժոռ և այլն։

Հմմտ. Ա նուշ – ա. 1. քաղցր. Խմենք, հե տո 
բե րան ներս քաղց րաց նենք նրանց թմբ լիկ թու
շիկ նե րի ա նուշ պա չով (ՊՍ, Ա, 425)։ 2. դու րե
կան, ա խոր ժե լի, հա ճե լի, Ա ՛խ, օ տար քու րեր 
ին ձի պես կու գան ու վրաս ա նուշ ծաղ կունք 
կը թա փեն (ԱԻ, 1, 141)։ 3. փխբ. սի րե լի, թան
կա գին, հա րա զատ. Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի 
ար ևա համ բառն եմ սի րում (ԵՉ)։4. փխբ. խա
ղաղ, հան գիստ, ան դորր. Եվ ա լիք նե րը մեղմ 
ծփում է ին, Ա նուշ օ րո րով ի նձ ան դորր տա լիս 
(ԱԻ, Ա, 112)։ մ. 1. հա ճե լի կեր պով. Հե քի աթդ 
ան վերջ օ րո րում, Ի լիկդ խո սում է ա նուշ (ՎՏ, 
285)։ 2. խա ղաղ, ան դորր կեր պով. Ա նուշ նիր
հե ցին ծով, ան տառ ու լեռ, Նն ջե ցին ա նուշ եր
կինք ու եր կիր (ՎՏ, 71)։

Զ գա յու թյան ա ծա կան նե րի ի մաս տային 
մի տե սակ են դիտ վում ցան կու թյան (մ ղու մի, 
կամ քի)՝ ա կա մա, ցոփ, շվայտ, սեթ ևեթ, ի նչ
պես նաև զգաց մուն քի (կր քի, ապ րու մի) ա ծա
կան նե րը, ի նչ պես՝ զգույշ, ա պա հով, ու րախ, 
տխուր, վհատ, տր տում, լուրջ, խուլ և այլն։

Հմմտ. Զգույշ – ա. 1. զգու շա վոր, կշ ռա դա
տող. Եվ չա փա զանց զգույշ եմ ես, նույ նիսկ 
վախ կոտ (ՊՍ, Բ, 151)։ 2. փխբ. խորհր դա վոր. 
Նրա ու շադ րու թյու նը գրա վեց զգույշ մի սու լոց, 
որ գա լիս էր խո տա դե զի կող մից (ՆԶ, 3, 1213)։ 
ն.1. զգու շա վոր, զգու շո րեն. Զգո՛ւյշ կո խիր հո
ղը, նախ նի նե րի փո շին է (ԴԴ, 8, 275)։ 2. փխբ. 
նր բամ տո րեն, խո րա ման կո րեն. Նա սի րով 
մոտ էր թող նում մյուս նա խա րար նե րին և սկ
սում շատ զգույշ գայ թակ ղել նրանց (ԺՀԲԲ)։

 Ու սում նա կան մո դուլ 4. չա փի ար մա տա
կան ա ծա կան ներ, ո րոնք ար տա հայ տում են 
տա րա ծա կան (լայն), ժա մա նա կային (ո ւշ), քա
նա կային (շատ), կշ ռային (ծանր, թեթև), գնի 
(ձ րի, է ժան) կար գային ի մաստ ներ։ Ի բրև ա ծա
կան ներ՝ դառ նում են ի րա նիշ գո յա կան նե րի 
լրա ցում ներ, ո րոշ բա ռեր էլ ան ձնա նիշ գո յա
կան նե րի են լրաց նում՝ հան դես գա լով փո խա
բե րա կան ի մաստ նե րով։

Հմմտ. Ծանր – ա. 1. մեծ կշիռ՝ ծան րու
թյուն ու նե ցող. Ի սկ մեր ա րյան գն դի կը մանր 
Այս Եր կիր կոչ ված գն դից ա վե լի մեծ ու ծանր է 
(ՊՍ, Ա, 402)։ 2. դժ վա րին, ան տա նե լի. Եվ ո ՞վ 
էր ա սում, Որ այն քան ծանր հոգ սե րը նրա Առ
նե իր քո թույլ ու սե րի վրա (ՀՍ, 2, 74)։ 3. փխբ. 
ճն շող. Ան տես մի ձեռք ծանր, ի նչ պես ձուլ ված 
կա պար, սր տիս ի ջել ու ճմ լում է (ՊՍ, Ա, 257)։ 
4. փխբ. վտանգ նե րով լի. ժա մա նա կը՝ դառն, 
ծանր՝ օ րե րը … Հաս կա նա լի էր այդ միտ քը դա
ժան (ՊՍ, Ա, 86)։ 5. փխբ. մարմ նեղ, մե ծա մար
մին. Ռո մանս, որ եր գում էր մարմ նով ծանր, 
վար քով թեթև ի նչ– որ Մե րի (ՊՍ, Ա, 65)։ մ. 
դան դաղ, ծան րու թյամբ բեռն ված. Եվ օ րե րիս 
քա րա վա նը … Հա զար ցա վով, մարդ կանց 
ցա վով ծանր բեռ նած ճամ փա կեր թա (ԱԻ, ա, 
103)։ 2. փխբ. խո րը, դժ վա րու թյամբ. Հի վանդ 
նա նը տե ղի տա կին Ծանր տն քաց տխ րա լի 
(ՀԹ, 1, 111)։ 3. փխբ. ծան րո րեն, ծան րու թյամբ. 
Մրա խը, սա կայն, ծանր ու դան դաղ Չո քեց ի նձ 
վրա՝ սև թևե րը կախ (ՀԹ, 1, 108)։ 4. փխբ. 
ծան րա նիստ, հաս տա տուն կեր պով. Ծանր նս
տել է քա րա փը ձո րում, հյու րըն կալ տե րը ման
կու թյան ձո րի (ՀՍ, 2, 12)։

Ու սում նա կան մո դուլ 5. բնու թագ րող ար
մա տա կան ա ծա կան ներ, ո րոնք բնու թագ րում 
են խոս քը (ո ճը)՝ ամ փոփ, հա կիրճ, հա մա ռոտ, 
և ան ձանց՝ ը ստ խոս քի կամ դրա ըն կալ ման 
ո րա կի՝ լուռ, համր, հպարտ, մո լոր, հեզ, և ը ստ 
վար քի՝ լավ, ազ նիվ, ար դար, ա ռա քի նի, վատ 
և այլն։ 

Այս ու ղի ով ա ռա ջա ցած եր կար ժեք բա ռե րը 
ե լա կե տային խոս քի մա սային ար ժե քով մակ բայ 
են, փո խա կերպ ված կա ռույց նե րում՝ ա ծա կան։

Հմմտ. Լավ – մ.1. հս տակ, ո րո շա կի. Բայց 
Մոսկ վայից … Շատ ա վե լի լավ ես տես նում եմ 
Չորս ծա գե րը աշ խար հի (ՊՍ, Ա, 161)։ 4. ու շա
դիր, հո գա տար կեր պով. Ա ղա չանքս էն ա, որ 
լավ մտիկ ա նեք (ՀԹ, 3, 37)։ 5. փխբ. միշտ, 
հա վի տյան. Ի սկ դու լավ հի շիր, Դու մի՛ մո ռա
նա նո րից ու նո րից (ՊՍ, Ա, 71)։ ա. 1. եր ջա նիկ, 
բախ տա վոր, Լավ օ րերդ ան ցան, կո րան (ՀԹ, 
1, 31)։ 2. բա րի, բա րե սիրտ, սի րե լի. Ե կե՛ք, ձկ
նորս նե՛ր, Հա նե ցե՛ք ծո վից մեր լավ Մա նու շին 
(ՀԹ, 1, 307)։ 3. բարձր, պատ վար ժան. Աշ
խարհ քում շատ գան ձեր կան,— ա սավ,— բայց 
ա մե նա թանկ գան ձը լավ ա նունն է (ՀԹ, 1, 138)։ 
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4. ազ նիվ, բա րի. Ո ՞վ չի սի րում, թե կուզ դուշ
ման, լավ ա րար քը, լավ մար դին (ՀԹ, 1, 191)։ 

Ե լա կե տային ստու գում՝ ը ստ մո դուլ ա ռա
ջադ րանք նե րի.

1) Գտե՛ք ած.//մկբ. ար մա տա կան եր կար ժեք 
բա ռե րը և բա ցատ րե՛ք դրանց՝ բա ռա կազ մա
կան նշա նա կու թյու նը, քե րա կա նա կան նշա նա
կու թյու նը, ի մաս տային նշա նա կու թյու նը,

2) Ա ռանձ նաց րե՛ք տր ված բա ռերն ը ստ 
ի մաս տային – թե մա տիկ խմ բե րի՝ ո րա կային 
հատ կա նիշ, աս տի ճա նի, զգա յու թյան, չա փի,բ
նու թագ րող,

3) Ցո՛ւյց տվեք ած.// մկբ. տա րար ժեք բա
ռե րի՝ ու ղիղ ի մաստ նե րը, բազ մի մաստ նշա նա
կու թյուն նե րը, փո խա բե րա կան ի մաստ նե րը:

1) Վեր լու ծե՛ք տվյալ տեքս տի բա ռերն ը ստ՝
 � խոս քի մա սային ար ժեք նե րի,
 � գոր ծա ռա կան հատ կա նի շի,
 � կի րա ռա կան դե րի։

Ծ րագ րի նպա տակն է ու սում նա սի րել ած.// 
մկբ. ար ժեք ներ հա մա տե ղող ար մա տա կան 
բա ռե րը, խո րաց նել սո վո րող նե րի գի տե լիք

ներն այդ կար գի բա ռե րի կազ մու թյան, ի մաս
տային – թե մա տիկ խմ բե րի, ի մաս տա գոր ծա
ռա կան դե րի վե րա բե րյալ, բա ցա հայ տել դրանց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նշա նա կու թյուն
նե րը, շա րա հյու սա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ 

Այս պի սով՝ խոս քի մա սային տա րար ժեք բա
ռե րի ու սու ցու մը մո դուլ նե րից կազմ ված ծրագ
րով հե տապն դում է ու սու ցո ղա կան, ի մա ցա
կան և հա ղոր դակ ցա կան նպա տակ ներ, ին չի 
ար դյուն քում զար գա նում է սո վո րող նե րի ոչ մի
այն լեզ վա բա նա կան, այլև մե թո դա կան ի րա
զե կու թյու նը։

 Հա մա ռո տագ րու թյուն ներ
ՆԶ – Նաի րի Զա րյան
Շ – Շիր վան զա դե
ԴԴ – Դե րե նիկ Դե միր ճյան
ՊՍ – Պա րույր Սևակ 
ԵՉ – Ե ղի շե Չա րենց
ՀԹ– Հով հան նես Թու մա նյան
ՎՏ – Վա հան Տե րյան
Ր – Րաֆ ֆի
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Необходимость изучения темы “ Полисемантичные слова “ и методология процесса
А. Варданян

В статье мотивируется необходимость изучения морфологически полисемантичных слов в 
общеобразовательной школе, представлен методический процесс изучения слов таких видов. 

Как метод обучения предлагается система, состоящая из модулей (этапов), благодаря которой 
обучение становится легким и доступным, развивается письменная и устная речь учащихся.

The necessity of studying the theme “Polisemantic words “and the methodology of the process
A. Vardanyan

In the article is motivated the necessity of studying the morphologically polisemantic words in sec
ondary schools, is presented the methodical process of learning such kind of words. 

As a teaching method is offered the system consisting of modules (stages), due to which the training 
becomes easy and more available, is developed the learner’s written and oral speech.
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ԱՇ ԽԵՆ ՅՈւԶ ԲԱՇՅԱՆ

ՆԱԽԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐը 
ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴԱՍըՆԹԱՑՈՒՄ 

Կր թու թյան ո լոր տում բա րե փո խում նե րի 
ը նդ հա նուր ո ւղղ վա ծու թյու նը պայ մա նա վո րում 
է ու սուց ման կազ մա կերպ ման նոր հա մա կար
գե րի ու մո տե ցում նե րի ներդր ման ան հրա ժեշ
տու թյուն թե՛ միջ նա կարգ հան րակր թա կան, թե՛ 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հա մա կար գե րում։

 Ու սուց ման ա վան դա կան ձևե րի կող քին 
կազ մա կերպ վում է նո րը՝ ար դի ա կա նը, ո րոնք 
ա ռա ջադ րում են ու սուց ման ժա մա նա կա կից 
ձևեր ու մե թոդ ներ։

 Մենք ա ռա ջար կում ե նք գրա բա րի նախ դիր
նե րի ու սուց ման ձևե րի մեր տար բե րակ նե րը։ 
Նշենք, որ նախ դիր նե րին ան դրա դառ նում են 
թե՛ ա վագ դպ րո ցում, մաս նա վո րա պես հու մա
նի տար հոս քում, թե՛ բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում գրա բա րի ու սուց
ման դա սըն թաց նե րում, ի նչ պես նաև մա սամբ 
բա ռա կազ մու թյան ու սուց ման ժա մա նակ, քա
նի որ նախ դիր նե րը նաև բա ռա կազ մա կան մի
ա վոր ներ ե ն։ Մեր հիմ նա կան խն դիրն է ու սու
ցա նել գրա բա րի նախ դիր նե րի գոր ծա ծու թյու նը 
տար բեր հո լով նե րի հետ, բա ցա հայ տել նրանց 
բազ մա զան ի մաստ նե րը, ո րոն ցից էլ հետ ևում 
են նրանց բազ մա բո վան դակ շա րա հյու սա կան 
գոր ծա ծու թյուն նե րը։ Գրա բա րի նախ դիր նե րի 
ու սուց ման հա մար նպա տա կա հար մար ե նք 
գտ նում օգ տա գոր ծել թե՛ ա վան դա կան, թե ժա
մա նա կա կից մե թոդ ներ։ 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը ե րկ կող մա նի է, 
ո ւս տի խիստ ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել սո վո
րեց նո ղի (ու սուց չի, դա սա խո սի) և սո վո րո ղի 
(ա շա կեր տի, ու սա նո ղի) փոխ կա պակց ված աշ
խա տան քը։ Ու սուց ման մե թոդ ներն ը նտ րե լիս 
պետք է հաշ վի առ նել սո վո րող նե րի գի տե լիք
նե րի մա կար դա կը, տա րի քային և հո գե բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Սո վո րո ղը 
պետք է հս տակ ի մա նա՝ ի նչ է ա նում և ին չու, 
պետք է մշ տա պես տե ղյակ լի նի՝ ի նչ է ի րե նից 

ա կն կալ վում, պետք է վս տահ լի նի, որ ու սու ցի
չը ա ջակ ցե լու է, օգ նե լու է ի րեն1։

Մենք ա ռա ջար կում ե նք նախ դիր նե րի ու
սուց ման հա մա գոր ծակ ցային դաս ԽԻԿ հա
մա կար գով։ 

Դա սա ժամ. I դաս – Նախ դիր նե րի գոր
ծա ծու թյու նը տար բեր հո լով նե րի հետ։ II դաս 
– Նախ դիր նե րի շա րա հյու սա կան գոր ծա ռույթ
նե րը (նախ դիր նե րը, գոր ծած վե լով տար բեր հո
լով նե րի հետ, ար տա հայ տում են խնդ րային և 
պա րա գա յա կան հա րա բե րու թյուն ներ։ 

Դա սի նպա տակ նե րը՝ 1) ըն կա լել 
« նախ դիր» հաս կա ցու թյու նը, նրա դե րը ձևա
բա նա կան և շա րա հյու սա կան մա կար դակ նե
րում, 2) ու սու ցա նել նրանց կի րա ռու թյուն նե րը 
հո լով նե րի հետ, 3) ցույց տալ ի մաս տային ը նդ
հան րու թյուն նե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, 4) ձևա վո րել գրա բար բնագ րային նյու թե
րում նախ դիր նե րի ի մաս տային վեր լու ծու թյուն 
կա տա րե լու հմ տու թյուն ներ։ 

Կի րա ռե լի մե թոդ ներ՝ դա սա խո սու թյուն, 
մտագ րոհ, գծագ րա կան հե տա զո տու թյուն, դի
ագ րամ նե րի բուրգ, խմ բա վո րում2։ 

I դաս։ Դա սի ըն թաց քը՝ խթան ման փուլ։ 
Ու սա նող նե րից որ ևէ մե կին հանձ նա րար

վում է ար տա հայ տիչ կար դալ Եզ. Կող բա ցի 
«Եղծ ա ղան դոց» (հատ ված ներ 1) բնագ րային 
հատ ված նե րից ա ռա ջին պար բե րու թյու նը (դա
սա գիրք՝ Ա. Աբ րա հա մյան, Գրա բա րի ձեռ նարկ, 
Ե., 1976, էջ 314)։ Ա պա թարգ մա նում է ար դի 
հայե րեն։

Դա սա խոսն ու սա նող նե րի հետ մի ա սին կա
տա րում է բնագ րային վեր լու ծու թյուն, հատ կա
պես նախ դիր + գո յա կան կա ռույց նե րը։ Շատ 
կար ևոր են լավ ը նտր ված հար ցե րը, ո րոնք 
ա ղերս ներ են ան ցած և ան ցնե լիք նյու թի միջև։ 

1 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, 
վարժություններ, Կրթության ազգային ինստիտուտ, Լոռու 
մասնաճյուղ, ք. Վանաձոր, 2008, էջ 6։
2  Տե՛ս նշվ. աշխ. էջ 8, 12, 34, 74։
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«Գտ նել բնագ րային հատ վա ծի գո յա կան նե րը», 
«Ո րո շել դրանց հո լո վը», «Ո րո շել դրանց շա
րա հյու սա կան պաշ տոն նե րը», «Գտ նել բնագ
րային հատ վա ծի նախդ րա վոր կա ռույց նե րը», 
« Բա ցատ րել դրանց ի մաստ նե րը»։ Հար ցե րը 
քն նար կե լուց հե տո ան ց նում ե նք դա սի հա ջորդ 
փու լին։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ. ը նտր ված մե թոդ՝ 
դա սա խո սու թյուն։ 

Դա սա խո սու թյու նը տե ղե կատ վու թյան, նյու
թի հա մա կարգ ված ներ կա յա ցումն է ու սուց չի 
կող մից3։ Նախ դիր նե րը և նա խադ րու թյուն նե
րը քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի մեջ հան դես 
են գա լիս սպա սար կու դե րով, մաս նա վո րա
պես սպա սար կում են հո լով ման հա մա կար գին։ 
Գրա բարն ու նի վեց հո լո վաձ ևեր. նրանք լեզ վի 
մեջ ցույց են տա լիս ա ռար կա նե րի ա նուն նե
րի միջև ե ղած տար բեր հա րա բե րու թյուն ներ, 
սա կայն դրանք սահ մա նա փակ են և լի ո վին 
չեն ար տա հայ տում ի րա կա նում ա ռար կա նե րի 
միջև ե ղած բո լոր տե սա կի հա րա բե րու թյուն նե
րը։ Հենց այս տեղ էլ մեծ դեր ու նեն սպա սար կու 
բա ռե րը, ո րոնք գրա բա րի քե րա կանու թյան մեջ 
կոչ վում են նախ դիր ներ և նա խադ րու թյուն ներ4։ 

Դա սա խո սու թյան ըն թաց քում թվարկ վում 
են գրա բա րի նախ դիր նե րը և բա ցատր վում 
են նրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ի բրև 
սպա սար կու բա ռեր ե րեք տե սան կյուն նե րից՝ 

 � ն րանց բա ռային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
 � ի մաս տային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
 �  կի րա ռա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Գ րա բա րի նախ դիր նե րից զ, ց և ի (ձայ նա
վո րից ա ռաջ՝ յ) նախդիրները կորց րել են ի րենց 
բա ռա կան ան կա խու թյու նը, գր վում են բա ռին 
կից (ի նախ դի րը, ե րբ ձայ նա վո րից ա ռաջ վե
րած վում է յ–ի), մյուս նախ դիր նե րը՝ ը նդ, ը ստ, 
առ, գր վում են ա ռան ձին, ի մաս տա վոր վում 
են կա պակ ցու թյուն նե րի մեջ, նրանց բա ռային 
ար ժեքն ա ղոտ է, ա վե լի շատ քե րա կա նա կան 
ի մաստ ներ են ար տա հայ տում։ 

Հարկ է նշել, որ նախ դիր նե րը գոր ծած վում 
են մի այն թեք հո լով նե րի հետ, այ սինքն՝ ո ւղ ղա
կան հո լո վի հետ նախ դիր ներ չեն դր վում։ 

Ըստ դիր քի՝ նախ դիր նե րը հան դես են գա
լիս մի այն նա խա դաս։

Նախ դիր նե րը, գոր ծած վե լով տար բեր հո
լով նե րի հետ, ար տա հայ տում են տա րա ծա
կան, ժա մա նա կային, պատ ճա ռա կան, նպա
տա կային, բաշ խա կան և այլ պա րա գա յա կան 
և խնդ րային հա րա բե րու թյուն ներ։ 

Դա սի ի մաս տի ըն կալ ման փուլ։ 
Նախ դիր նե րի մա սին հա կիրճ դա սա խո սու

թյու նից հե տո գրա տախ տա կին կազ մում ե նք 
գծա պատ կեր՝ փոր ձե լով ցույց տալ նախ դիր
նե րի գոր ծա ծու թյուն նե րը տար բեր հո լով նե րի 
հետ։ 

Գ ծա պատ կեր 1

նախ դիր առ զ ընդ ըստ ի ց
հո լո վաձև տ րա կան տ րա կան սե ռա կան տ րա կան տ րա կան հայ ցա կան

հայ ցա կան հայ ցա կան տ րա կան հայ ցա կան հայ ցա կան
բա ցա ռա կան բա ցա ռա կան հայ ցա կան բա ցա ռա կան բա ցա ռա կան
գոր ծի ա կան գոր ծի ա կան բա ցա ռա կան

գոր ծի ա կան

Գ ծա պատ կե րում պարզ եր ևում է նախ դիր
նե րի34 գոր ծա ծու թյուն նե րը տար բեր հո լով նե րի 
հետ։ Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կում ե նք խմ բա
վո րել նախ դիր նե րի կի րա ռու թյուն նե րը տար
բեր հո լով ներ հետ։ 

Այս պես, օ րի նակ՝

3 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 34։
4 Տե՛ս Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե., 1976, էջ 227։

 Սե ռա կան – ը ստ
Տ րա կան – առ, զ, ը նդ, ը ստ, ի
 Հայ ցա կան – առ, զ, ը նդ, ը ստ, ի
 Բա ցա ռա կան – առ, զ, ը նդ, ը ստ, ի
 Գոր ծի ա կան – առ, զ, ը նդ 
Խմ բա վո րու մից պարզ է դառ նում, որ նախ

դիր նե րի մեծ մա սը գոր ծած վում է տրա կան, 
հայ ցա կան, բա ցա ռա կան հո լով նե րով։
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 Հա ջորդ փու լում դա սա խոսն ա ռա ջար կում է 
ի մաս տային խմ բա վո րում կա տա րել, ո րը շատ 
կն պաս տի շա րա հյու սու թյան ըն կալ մա նը, ի նչ
պես նաև նա խա դա սու թյուն նե րի շա րա հյու սա
կան վեր լու ծու թյուն ներ կա տա րե լուն։ 

Նախ դիր նե րը, գոր ծած վե լով տար բեր հո
լով նե րի հետ, շա րա հյու սա կան մա կար դա կում 
կազ մում են խն դիր ներ և կա պակ ցա կան պա
րա գա ներ5։ 

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք նախ դիր նե րի 
ի մաս տային դա սա կար գու մը։

 Տե ղի ի մաստ. 
առ + տրա կան, առ + հայ ցա կան — ուղ ևոր

ման հայ ցա կան, ո րի մոտ կա տար վում է գոր
ծո ղու թյու նը.

առ + բա ցա ռա կան, առ + գոր ծի ա կան.
զ + գոր ծի ա կան (պա րա ռա կան հո լով) — 

շուրջ ի մաս տով.
ընդ + հայ ցա կան (ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան), 

ը նդ + գոր ծի ա կան (« տակ» ի մաս տով).
ըստ + հայ ցա կան (մի բա նից այն կողմ, բա

ցա ռա կան հո լո վի ի մաս տով).
ի + տրա կան, հայ ցա կան (ներ գո յա կան հո

լո վի ի մաստ).
ի + հայ ցա կան (ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան) 

(ներ գո յա կան հո լո վի ի մաստ)։
 Տե ղի ի մաս տային դա սա կար գու մը կա

տա րե լուց հե տո ու սա նող նե րին ա ռա ջարկ
վում են բնագ րային նա խա դա սու թյուն ներ, 
ո րոնք պետք է թարգ ման վեն ար դի հայե րեն 
և բա ցատր վեն վե րո հի շյալ նախ դիր նե րի տե
ղի ի մաս տային կի րա ռու թյուն նե րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը։ 

Նա խա դա սու թյուն նե րը ը նտր վում են գրա
բա րի դա սագր քե րից. «Զ ցայգ և զցե րեկ կային 
առ նմա, և օթ ևանք նո ցա առ նմա լի նէ ին …» 
(Ա գաթ., էջ 376) (ն րա մոտ)։ «Զ րո ւան հայր մեր 
խոր հե ցաւ՝ թէ ոք ի մէնջ վաղ առ նա եր թի ցէ, 
զնա թա գա ւո րե ցուս ցէ» (Եզ., էջ 80) (իր մոտ)։ 

առ նա – ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան. նա խա
դա սու թյան ստո րո գյա լը՝ եր թի ցէ, հու շում է, որ 
այս կա ռույ ցը ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան է։ 

5  Տե՛ս Է. Մկրտչյան, Գրաբարի դասագիրք, Ե., 2008, էջ 
182–186։

«Եւ դի պե ցան մի մե անց առ ա փն ծո վուն 
Բզ նու նե աց, յԱ ռե արն ա ւա նի…» (Բուզ., էջ 30) 
(Բզ նու նյանց ծո վի ա փին)։ «Խնդ րես ցես զի
մաս տու թիւն առ ի չա րաց՝ և ոչ գտ ցես և զհան
ճար առ յի մաստ նոց՝ գտ ցես» (Ա ռակ, ԺԴ, 6) 
(չա րե րի մոտ)։ «Եւ ե ղև ի սեր մա նելն ո մն ան կաւ 
առ ճա նա պար հաւ» (Մարկ., Դ, 4) (ճա նա պար
հի մոտ)։ « Պա տա հէ ին զա փամբ Ռահ գե տոյն» 
(Կ., 454) (Ռահ գե տի ա փին)։ «Ա պա հրա ման 
տայր ը նդ կող մանս կող մանս դես պանս ար
ձա կել» (Ագ., 18) (դե պի զա նա զան կող մեր) 
(ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան)։ « Ջա նա ցա րո՛ւք մտա
նել ը նդ դուռն նեղ» (ղ., ԺԳ, 24) (նեղ դռ նով) 
(գոր ծի ա կա նի ի մաստ)։ «… Լի նել պա տո ւան
դան ը նդ ո տիւք այ լոց…» (Եզ., 189) (ու րի շի 
ոտ քե րի տակ)։ « …Ան ցու ցին ը ստ Տա փերն 
կա մուրջ…» (Բ., 266) (Տա փե րի կա մուր ջից այն 
կողմ)։ «Երկն ի ծո վուն ու ներ և զկարմ րիկն 
ե ղեգ նիկ» (Խ., 85) (ծո վում)։ « Դի՛ք ի սիրտս 
ձեր…» (ղ., Ի Ա, 14) (սր տե րում)։ «Ե՛րթ ի տուն 
քո, առ ըն տա նիս քո» (Մ., Ե., 19) (քո տու նը, քո 
ըն տա նի քի մոտ) (ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան)։ 

Բ նագ րային նա խա դա սու թյուն նե րի վեր լու
ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, թե գրա բա րում 
որ քան բազ մա զան են տե ղի պա րա գայի ար
տա հայ տած ի մաս տային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը։ Այս ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ի մա ցու թյու նը ան հրա ժեշտ է բնագ րային նյու
թե րի թարգ մա նու թյուն նե րի ժա մա նակ։ 

Ու սա նող նե րին կա րե լի է ա ռա ջադ րել ամ
փո փիչ աշ խա տանք. խմ բա վո րել նախ դիր նե րի 
տա րա ծա կան ի մաս տային կի րա ռու թյուն նե րը՝ 
«ուղ ևոր ման հայ ցա կան», « ներ գո յա կան հո լո
վի ի մաստ», «այն տե ղը, ո րի մոտ կա տար վում 
է գոր ծո ղու թյու նը» և այլն։ 

Ժա մա նա կի ի մաստ – առ + գոր ծի ա կան հո
լով (ա նձ նա նուն նե րի կամ սրանց փո խա րի նող 
դե րա նուն նե րի հետ), զ + գոր ծի ա կան հո լով 
(ժա մա նակ ցույց տվող բա ռե րի հետ), ը նդ + 
ա նո րոշ դեր բայի հայ ցա կան հո լով, ի + տրա
կան հո լով (մաս նա վո րա պես ժա մա նակ ցույց 
տվող բա ռե րի հետ), ի + ա նո րոշ դեր բայի հայ
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ցա կան հո լով, ց + հայ ցա կան հո լով (« մինչև» 
նշա նա կու թյամբ)։ Ստորև ա ռա ջար կում ե նք 
բնագ րային նա խա դա սու թյուն ներ, ո րոնց շա
րա հյու սա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը 
հրա վի րել ա ռա վե լա պես նախ դիր նե րի կի
րա ռու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ու նեն ժա մա
նա կային ի մաստ։ «Առ Սէ րու քաւ ե ղև, ա սեն, 
սկիզբն հե թա նո սու թե ան» (Եզ., 160) (Սե րու քի 
օ րոք)։ «Եւ զայ նու ժա մա նա կաւ խա ղա ղա ցաւ 
պա տե րազմ տալ Պար սից ը նդ Հայոց (Բուզ., 
307)։ «Եւ ը նդ վա զելն ծնա նէր զմա նուկն» 
(Բուզ., 199)։ (Վա զե լիս ծնեց ման կա նը)։ «Եւ 
ը նդ սա կաւ ա ւուրս ե կին բե րին» (Բուզ, 252) 
(Եվ քիչ օ րեր ան ց ե կան, բե րե ցին)։ « …Որ էր 
ի նքն ի կեն դա նու թե անն իւ րում յա ռա ջա գոյնն 
բնա կե ալ» (Բ., 69) (Որ տեղ ի նքն ա ռաջ իր 
կեն դա նու թյան ժա մա նակ բնակ վում էր)։ «Եւ 
ե ղև ի սեր մա նելն ո մն ան կաւ առ ճա նա պար
հաւ» (Մարկ., Դ, 4) (Եվ սեր մա նե լիս մեկն ըն
կավ ճա նա պար հի մոտ), «Որ ցայժմ կեն դա նի 
կայ…» (Եզ., 74) (Ո րը մինչև այժմ կեն դա նի է 
մնում)։ 

Պատ ճա ռի ի մաստ – առ + բա ցա ռա կան 
հո լով, ը նդ + բա ցա ռա կան հո լով (սա կա վա թիվ 
գոր ծա ծու թյուն)։ 

Ն պա տա կի ի մաստ – առ + բա ցա ռա կան 
հո լով, զ + բա ցա ռա կան հո լով, ի + տրա կան 
հո լով, ի + ա նո րոշ դեր բայի հայ ցա կան հո լով։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, պատ ճա ռի և նպա
տա կի ի մաս տային կի րա ռու թյուն ներն ան հա
մե մատ սա կավ են, քան տե ղի և ժա մա նա կի։ 

Իբրև դա սի ամ փո փում ա ռա ջար կում ե նք 
բնագ րային օ րի նակ նե րի թարգ մա նու թյուն և 
շա րա հյու սա կան վեր լու ծու թյուն։ Ա ռա ջար կում 
ե նք այն պի սի նա խա դա սու թյուն ներ, որ տեղ 
առ կա են նախ դիր նե րի պատ ճա ռի և նպա տա
կի ի մաստ նե րը։ 

« Հարկ է տալ պա տաս խա նի, ի ցու ցա նել» 
(Եզ., 81) (Պետք է պա տաս խան ցույց տա լու 
հա մար)։ «… Է ին բա զում սպա սա ւորք ար քու
նի, որ ե կե ալ է ին զն մա նէն՝ տա նել յար քու նիս» 

(Ագ., 95) (Կային ար քու նա կան շատ սպա սա
վոր ներ, ո րոնք ե կել է ին նրան ար քու նիք տա նե
լու նպա տա կով)։ «Առ ի չգոյէ ե րկ րին» (Մատթ., 
ԺԳ, 5) (Հո ղի խո նա վու թյան բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով)։ «Ընդ հեղ գու թե նէն լի նի» (ծու լու
թյու նից է լի նում)։  

Տա նը հանձ նա րար վում է Ա. Աբ րա հա մյա
նի «Գ րա բա րի դա սագր քի» «Գ րա բա րի ծաղ
կա քաղ» բաժ նից ը նտ րել նա խա դա սու թյուն
ներ, թարգ մա նել աշ խար հա բար և բա ցատ րել 
նախ դիր նե րի կի րա ռու թյուն նե րի ի մաս տային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

II դաս։ Դա սի թե ման. ամ փո փել նախ դիր
նե րի կի րա ռու թյուն նե րը՝ տար բեր հո լով նե րի 
հետ, հատ կա պես ան դրա դառ նալ խնդ րային 
ի մաստ նե րին (ու ղիղ, հանգ ման, վե րա բե րու
թյան և այլ ա նուղ ղա կի խն դիր ներ)։ 

Դա սի ըն թաց քը` խթան ման փուլ. կրկ նել 
նախ դիր նե րի պա րա գա յա կան ի մաս տով գոր
ծա ծու թյուն նե րը (տե ղի, ժա մա նա կի, պատ ճա
ռի, նպա տա կի պա րա գա նե րի ի մաս տով գոր
ծա ծու թյուն նե րը)։ 

Նա խորդ դա սին տր ված տնային հանձ նա
րա րա կա նի վեր լու ծու թյու նը ա վե լի կամ րապն
դի նախ դիր նե րի պա րա գա յա կան ի մաստ նե րի 
կի րա ռու թյուն նե րի ի մա ցու թյու նը։ 2–րդ դա սին 
ա ռա ջար կում ե նք ան դրա դառ նալ նախ դիր նե
րի տար բեր խնդ րային ի մաստ նե րով կի րա ռու
թյուն նե րին։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ. ը նտր ված մե թոդ` 
դա սա խո սու թյուն:

 Կա պակ ցա կան խն դիր նե րը (մաս նա վո րա
պես այն խն դիր նե րը, ո րոնք ձևա վո րում են 
նախդ րով) և, առ հա սա րակ, խն դիր նե րը բա
ժան վում են եր կու խմ բի` ու ղիղ խն դիր և ա նուղ
ղա կի խն դիր ներ` հանգ ման, մա տուց ման, ան
ջատ ման, մի ջո ցի, ներ գոր ծող, վե րա բե րու թյան 
և այլն: Խն դիր նե րի ու սուց ման հա մար ա ռա
ջար կում ե նք խմ բա վո րում:

Գ րա տախ տա կին կա րե լի է գրել բո լոր խն
դիր նե րի ա նուն նե րը, ա պա հա ջոր դա բար` այն 
կա ռուց նե րը, ո րոն ցով ձևա վոր վում են այս խն
դիր նե րը.
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Ու ղիղ խն դիր
զ + հայ ցա կան հո լով
(զ նախ դի րը, հայ ցա կան 

հո լո վի  հետ գոր ծած վե լով, ար
տա հայ տում է  ո րո շյալ առ ման 
ի մաստ):

 հազ վա դեպ` ց + հայ ցա կան 
հո լով

Ա նուղ ղա կի խն դիր ներ
 հանգ ման ա նուղ ղա կի խն դիր.
ընդ + հայ ցա կան հո լով 
ի + հայ ցա կան հո լով 
առ + հայ ցա կան հո լով 
ան ջատ ման ա նուղ ղա կի խն դիր 
ի + բա ցա ռա կան հո լով
 վե րա բե րու թյան ա նուղ ղա կի խն դիր
զ + բա ցա ռա կան հո լով (պատ մա կան հո լով)

Նախդ րա վոր կա ռույց նե րով ար տա հայտ վել 
են նաև մի ջո ցի, սահ մա նա փակ ման, ներ գործ
ման, մա տուց ման և այլ հա րա բե րու թյուն ներ: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: Ստորև ա ռա ջար
կում ե նք բնագ րային օ րի նակ ներ շա րա հյու
սա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մար, որ պես զի 
ու սա նող նե րը ու շադ րու թյուն դարձ նեն հատ
կա պես կա պակ ցա կան խն դիր նե րին:

«Առ մե ծա մեծս և առ իշ խանս և առ նա
խա րարս և առ գոր ծա կալս և այլ մար դիկդ, 
որ ի մով իշ խա նու թյամբք էք, յա ւանս, ի շէնս, 
ի գեւղս, յա գա րակս, առ ա զատս և առ շի նա
կանս, մի ան գա մայն ի սկ առ ա մե նե սե ան, ող
ջոյն» (Ագ., 73), « Զոր մէ իս կոյն պատ մէ ին յար
քու նիսն» (Կ.,30), « Նայէր ը նդ պէս պէս ամ բոխ 

գու սա նացն…» (Բ., 348), «Եւ ոչ ի բրև ի թա գա
ւոր ցան կու թե ամբ փա փա գե ցին յիս» (Ագ.,87), 
«Ետ ցՈր միզդ և ա սէ» (Եզ., 80), « Զար դա րե ցին 
զՏր դա տի ոս ի զարդ կայ սե րա կան» (Ագ., 140):

Դա սի կշ ռա դատ ման փու լում հա մոզ վե լով, 
որ նոր նյու թը բա վա րար չա փով յու րաց ված է, 
փոր ձում ե նք ամ փո փել նախ դիր նե րի ձևա բա
նա կան և շա րա հյու սա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: Այս փու լում կար ևո րում ե նք լսա րա
նի մաս նակ ցու թյու նը: Լսա րա նի օգ նու թյամբ 
ամ փոփ վում է նախ դիր ներ թե ման` կի րա ռե լով 
Վե նի տրա մա գիր (դի ագ րամ): Տա նը հանձ նա
րար վում է գրա բա րի տար բեր դա սագր քե րից 
տեքս տային թարգ մա նու թյուն ներ:

Նախ դիր ները 
սպա սար կու բա
ռեր են:

1. Նախ դիր նե րը
հո լո վա ձև ե րի հետ
հան դես են գա լիս
նա խա դաս:
2. Նախ դիր նե րը
գոր ծած վում են թեք
հո լով նե րի հետ:
3. Նախ դիր նե րի մեջ
իշ խում է քե րա կա նա կան
իմաս տը, բա ռա յին
իմաս տը մթագն ված է:

1. Նախ դիր նե րը 
ձև ա վո րում են կա
պակ ցա կան պա րա
գա ներ:
2. Նախ դիր նե րը ձև
ա վո րում են կա պակ
ցա կան խնդիր ներ:
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Обучение староармянских предлогов

А. Юзбашян

В данной статье изучаем применение староармянских предлогов. Изучая предлоги проводим 
паралель, между методиками обучения, как в классической так и в современной школе армянского 
языка. Это дает возможность помочь обучающему процесу использования предлога не только в 
современном армянском, а также староармянском и их применению не только в высших учебных 
заведениях, а также в старших класса школ.

Teaching of Old Armenian prepositions

A. Yuzbashyan

In this article we touch upon teaching of prepositions in Old Armenian. We synthesize the tradi
tional and contemporary methods of teaching, which can be of great help in High School as well as in 
teaching Old Armenian and History of the Armenian Language.
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ԱՇ ԽԵՆ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ 

ՈճԱԿԱՆ ՀՆԱՐՆԵՐԻ ՈԻՍՈՒՑՈՒՄը ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ ԴԱՐձՎԱԾԱՅԻՆ 

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
(հայե րե նի և ան գլե րե նի՝ սնն դա նուն պա րու նա կող դարձ վա

ծային մի ա վոր նե րի նյու թի հի ման վրա) 

Դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը, ներ կա յաց նե
լով լեզ վամ շա կույ թի ան բա ժան մա սը, կար ևոր 
են ոչ մի այն զուտ ճա նա չո ղա կան ա ռու մով, այլև 
լեզ վի ըն կալ ման և յու րաց ման տե սան կյու նից։ 
Օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
բազ միցս են գոր ծած վում թևա վոր խոս քեր, 
մեջ բե րում ներ, ա ռած ներ, ա սաց վածք ներ, մի
ջազ գային դարձ վածք ներ, ո րոնք հան դի պում 
են աշ խար հի շատ լե զու նե րում, ի նչ պես նաև 
մի այն տվյալ լեզ վին հա տուկ դարձ վա ծային 
մի ա վոր ներ։ Նման մո տե ցու մը թույլ է տա լիս 
բարձ րաց նել սո վո րող նե րի լեզ վամ շա կու թային 
ձեռ նա հա սու թյու նը և նպաս տում է նրանց խոս
քային հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը։ 

Հայտ նի է, որ դարձ վածք նե րը խոս քում գոր
ծած վում են մեզ շր ջա պա տող ի րա կա նու թյան 
տար րե րի` ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի, ի րա
վի ճակ նե րի, ան ձանց, նրանց հատ կա նիշ նե
րի պատ կե րա վոր և հու զաար տա հայտ չա կան 
բնու թագր ման հա մար։ Այս գոր ծա ռույ թի ի րա
կա նաց մա նը զգա լի ո րեն նպաս տում են այն 
ո ճա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք մաս նակ ցում են 
դարձ վածք նե րի ձևա վոր մա նը։ Դրանք ի րենց 
հեր թին, բա ցի դարձ ված քին այս կամ այն ո ճա
կան նր բե րանգ նե րը հա ղոր դե լը, նպաս տում են 
դրա տա րած վա ծու թյա նը, ի նչ պես նաև ա պա
հո վում են դարձ ված քի կա յու նու թյու նը և կա
պակց վա ծու թյու նը։ 

Ո ճա կան հնար նե րը կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նեն խոսքն ա վե լի ար տա հայ տիչ դարձ
նե լու ա ռու մով, հետ ևա բար կար ևոր է դրանց 
ու սու ցու մը թե՛ մայ րե նի, թե՛ օ տար լեզ վի դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցում։ Հատ կա պես ար դյու
նա վետ կա րող է լի նել դրանց ու սու ցու մը դարձ
վածք նե րի մի ջո ցով, քա նի որ այդ դեպ քում 
ա վե լի դյու րին կլի նի դրանց յու րա ցու մը՝ շնոր
հիվ դարձ ված քի հիմ քում ըն կած ար տա հայ տիչ 

պատ կե րի։ Նմա նա տիպ մո տե ցու մը կա րող է 
նպաս տել դարձ վածք նե րի գի տակց ված ըն
կալ մա նը սո վո րող նե րի կող մից, ար դյուն քում էլ 
կթեթ ևա նա վեր ջին նե րիս յու րա ցու մը։ 

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է բա ցատ րել 
ո ճա կան հնար նե րը՝ դրանք զու գադ րա բար 
ներ կա յաց նե լով հայե րե նի և ան գլե րե նի հա
րուստ դարձ վա ծա բա նա կան ֆոն դի մի մաս
նա վոր են թախմ բի մի ա վոր նե րի օգ նու թյամբ, 
այն է՝ սնն դա նուն նե րով կազմ ված դարձ վածք
նե րին դի մե լով։ 

Դարձ վածք նե րի ներգ րա վու մը դա սապ րո
ցե սում և նրանց օգ նու թյամբ ո ճա կան հնար
նե րի բա ցատ րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա 
ի րա կա նաց նե լու հետ ևյալ խն դիր նե րը. 
1. դարձ վածք նե րում առ կա բա ռե րի յու րա

ցում, դարձ ված քային բա ռա պա շա րի հարս
տա ցում,

2. հայե րե նի և ան գլե րե նի տի պա բա նա կան–
քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյան հմ տու թյուն
նե րի ձևա վո րում, 

3. եր կու լե զու նե րում էլ ո ճային ե րան գա վո
րում նե րի յու րա ցում, ճա նա չում և հե տա գա
յում կի րա ռում, 

4. ազ գամ շա կու թային, լեզ վամ շա կու թային 
ի րա զե կու թյան ձևա վո րում։ 
Ուս տիև խնդ րո ա ռար կա լեզ վա կան վե րը 

նշ ված մի ա վոր նե րի նմա նօ րի նակ քն նու թյու նը 
կա րող է նպաս տել ան գլե րե նի` որ պես օ տար 
լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցին և ար դյու
նա վետ մե թոդ ծա ռայել։ 

Ինչ պես Ի. Վ. Առ նոլդն է նշում` «ո ճա  կան 
մի ջոց նե րը, դարձ ված քին ո ճա կան ար տա
հայտ չա կա  նութ  յուն հա ղոր դե լուց բա ցի, նաև 
ձու լող դեր են կա տա րում. այն է` բա ղադ րիչ
նե րի միջև ա ռա վե լա գույնս հնա րա վոր ա մուր 
կապն են ա պա հո վում։ Ա վե լին, այս հն չյու նա
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կան հատ կա նիշ նե րը կան խում են մեկ այլ՝ զուտ 
լեզ վա կան, բայց ոչ ի մաս տային բա ղադրի չով 
փո խա րի նու մը։ Պատ   ճառն այն է, որ ցան կա
ցած փո խա րի նում կփ չաց նի հն չյու նա կան ազ
դե ցու թյու նը» [6, 151]։ 

Հետ ևե լով Ա. Հ. Նա զա րյա նի՝ դարձ վածք
նե րի մեջ գոր ծած ված ո ճա կան մի ջոց նե րի դա
սա կարգ մա նը՝ պայ մա նա կա նո րեն մի ա վո րել 
ե նք դրանք հետ ևյալ խմ բե րում.

1.  դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման հն չյու նա
կան մի ջոց ներ՝ 

ա) բա ղա ձայ նույթ,
բ) առ ձայ նույթ,
գ) հան գա վո րում,
2. դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման բա ռային–

ո ճա կան մի ջոց ներ՝ 
ա) կրկ նու թյուն,
բ) հա կադ րու թյուն,
3. դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման բուն ո ճա

կան մի ջոց ներ՝ 
ա) չա փա զան ցու թյուն,
բ) շր ջա սույթ,
գ) բա ռա խաղ,
դ) հա կի մաս տու թյուն, 
ե) հա մե մա տու թյուն [11, 237–241]։
Կար ծում ե նք, որ վեր ջին խում բը մի փոքր 

ճշգրտ ման կա րիք ու նի, և այս տեղ պետք է 
ը նդ գր կել նաև փո խա բե րու թյուն և փո խա նու
նու թյուն ո ճա կան հնար նե րը։

 Փոր ձենք զու գադ րե լով ներ կա յաց նել հայե
րե նի և ան գլե րե նի` սնն դա նուն պա րու նա կող 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րում (այ սու հետ՝ 
ՍՊԴ) հան դի պող ո ճա կան հնար նե րը։

1. Դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման հնչյու նա
կան մի ջոց ներ, ո րոնք են` 

ա) բա ղա ձայ նույթ կամ ա լի տե րա ցի ա, ո րն 
իր տար բեր դրս ևո րում ներն ու նի։
 �  բա ղա ձայ նի կրկ նու թյու նը ա ռա ջին և վեր

ջին բա ռե րում
 բե ղից ըն կած բրինձ – ա վե լորդ, հար գանք 

չվայե լող մարդ, ո րի խոս քը ար ժեք չու նի, բա նի 
տեղ չեն դնում,

 խու ժա նի հա մար խա վի ար – բո լո րո վին ան
հա մա պա տաս խան, ա նար ժան,

bring home the bacon – հա ջո ղու թյան հաս
նել մի գոր ծում, բար գա վա ճել,

fine kettle of fish – խսկց. ա՜յ քեզ բան, ա՜յ 
քեզ օյին, ա՜յ քեզ պատ մու թյուն։
 �  բա ղա ձայ նի կրկ նու թյու նը ե րկ րորդ և վեր

ջին բա ռե րում
know chalk from cheese – խել քը գլ խին լի նել, 

հաս կա նալ սե փա կան շա հե րը, 
more praise than pudding – շնոր հա կա լու

թյու նով ո չինչ դուրս չի գա։
 Հայե րե նի ՍՊԴ–ին բա ղա ձայ նույ թի այս 

տե սա կը բնո րոշ չէ։
 �  բա ղա ձայ նի կրկ նու թյու նը ա ռա ջին եր կու 

բա ռե րում, ո րոնք կա րող են բա ժան վել ոչ 
է ա կան բա ռով`
 սուրբ սխ տոր – խսկց. ար տա քուստ բա րի, 

բայց խա բե բա,
 կաթն ու կո րեկ դառ նալ – ի րար հետ շատ 

մտեր մա նալ, հա մա գոր ծակ ցել, 
coffee cooler – ծույլ, գոր ծից փախ չող մարդ,
bread–and–butter miss – կտկ. դպ րո ցա կան 

ա շա կեր տու հի։
 �  բա ղա ձայ նի կրկ նու թյու նը վեր ջին եր կու 

բա ռե րում, ո րոնք կա րող են բա ժան վել ոչ 
է ա կան բա ռով
That’s how/ the way the cookie crumbles – 

այդ պի սին է կյան քը, մենք չենք կա րող փո խել 
այն և ստիպ ված ե նք ըն դու նել դա (աս վում է 
տհաճ ի րա վի ճա կի մա սին),

have other fish to fry – կտկ. ու րիշ, ա վե լի 
կար ևոր գոր ծեր ու նե նալ։

 Բա ղա ձայ նույ թի այս տե սա կը ևս հայե րե նի 
ՍՊԴ–ին բնո րոշ չէ։

բ) առ ձայ նույթ կամ ա սո նանս – դա նույն 
կամ նման ձայ նա վոր նե րի կրկ նու թյունն է 
տար բեր բա ռե րում` կա՛մ սկզ բում, կա՛մ մեջ
տե ղում։

 խորթ մոր կո րեկ – շատ դժ վար գործ,
 ցա մաք հա ցին ա ստ ված կան չել – շատ աղ

քատ լի նել,
cut the mustard – ծածկլ. հա ջո ղու թյան հաս

նել, լավ ա նել ի նչ–որ բան,
flat as a pancake – ու ղիղ, շատ հարթ. լեռ

ներ, բլուր ներ չու նե ցող։
 Հան դի պում են դարձ վածք ներ, ո րոն ցում 

առ ձայ նույ թը մի ա նում է բա ղա ձայ նույ թին, և 
այդ եր ևույ թը կոչ վում է հն չյու նան մա նու թյուն, 
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ո րի նպա տա կը դարձ ված քի բո վան դա կու
թյունն ը նդ գծելն է։ Ի նչ պես օ րի նակ`

 քար ու քա ցախ – 1. վի րա վո րա կան` հան
դի մա նա կան ար տա հայ տու թյուն` չոռ, զահ րու
մար, 2. ան հա ճո, ան դու րե կան բան,

 հաց ու թաց – ու տե լե ղեն, ա մեն տե սա կի 
(պինդ, ջրիկ, չոր և այլն) ու տե լիք,

pears for your heirs – մի գործ ա նել հի մա, 
ո րի ար դյունք նե րը եր ևա լու են հե տա գա յում,

the mutt’s nuts – գե րա զանց, ա մե նա լավ 
ո րա կի։

գ) Ա ռա վել մեծ հու զա կան ներ գոր ծու թյուն 
ու նե նա լու և լսո ղի հի շո ղու թյան մեջ ա ռա վել լավ 
տպա վոր վե լու հա մար ժո ղո վուր դն իր դարձ
վածք նե րում հա ճախ է դի մել չա փա կան խոս
քին` հան գա վոր մա նը։ Վեր ջինս, դարձ ված քի 
կա ռուց ված քը պահ պա նե լով, շեշ տում և ը նդ
գծում է դարձ ված քի հիմ քում ըն կած միտ քը։ 

Աղն է կե րել մա տա ղը – հա նուն ըն կե րու
թյան, մտեր մու թյան, բա րե կա մու թյան մե կի 
թե րու թյուն նե րը ան տե սել, ա րար քը հան դուր
ժել, նե րել

Թ թու թան չէ, ա մեն մար դու բան չէ – ժող. 
մի այն տվյալ ան ձն է կա րող կա տա րել այդ գոր
ծը, լու ծել այդ հար ցը. ու րիշն ի վի ճա կի չէ դա 
ա նելու

An apple a day keeps doctor away – ա սաց՝ 
փոքր նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը մեծ պրոբ
լեմ նե րից հե ռու են պա հում,

Better are small fish than an empty dish – 
ա սաց՝ լավ է քիչ ու նե նալ մի բա նից, քան ո չինչ 
չու նե նալ։

2. դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման բա ռային–
ո ճա կան մի ջոց ներ. դարձ ված քի ո ճա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րող են նաև 
տվյալ լեզ վի բա ռային մի ջոց նե րի օգ տա գործ
ման ար դյունք լի նել։ Այս մի ջոց նե րից են` 

ա) կրկ նու թյու նը. հայե րե նի և ան գլե րե նի 
ՍՊԴ–ո ւմ հնա րա վոր է ոչ մի այն հն չյուն նե րի, 
այլ նաև բա ռե րի կրկ նու թյուն։ Այդ պի սի կրկ նու
թյուն նե րը ևս ի մաստն ը նդ գծող, ար տա հայտ
չա կա նութ յունն ու ժե ղաց նող դեր են կա տա
րում։ Որ պես կա նոն` կրկն վող բա ռերն ի րար 
կողք կող քի չեն գտն վում, այլ կա րող են տար
բեր դիր քեր ու նե նալ։ Ի նչ պես օ րի նակ` 

կար միր ձու տուր, կար միր օր տամ – չա րիքն 
ու բա րի քը հա տուց վում են ը ստ ար ժանվույն, 

յուղ թա փող, մեղր հա վա քող, մեղր թա փող, 
յուղ հա վա քող – շնոր հա լի, տնա րար կին,

տան ձը կոթ ու նի, խն ձո րը քիթ ու նի – շատ 
բծախն դիր է, ա մեն բա նի ա նուն է դնում,

Old friends and old wine are the best – ըն կե
րոջ ու գի նու հինն է լավ,

Butter to butter is no relish – ցան կա ցած մի
օ րի նա կութ  յուն ձանձ րաց նում է,

As sure as eggs is eggs – ի նչ պես 2 ան գամ 2` 
4, հաս տատ, ան շուշտ։ 

բ) Զուգադր վող լե զու նե րի ՍՊԴ–ո ւմ հան
դի պում են նաև հա կադ րու թյան բա ռային–
ո ճա կան հնա րով կազմ ված մի ա վոր ներ։ 
Հա կադ րու թյան մի ջո ցով հա մե մատ վում են 
հաս կա ցութ յուն ներ, եր ևույթ ներ, պատ կե րա
ցում ներ, գա ղա փար ներ, ո րի ար դյուն քում 
ը նդ գծ վում, ա ռա վել ցայ տուն է դառ նում դարձ
ված քի հիմք կազ մող հա կադ րու թյու նը, ի սկ 
նրա մի ջո ցով բա ցա հայտ վում և ճշ մար տա ցի 
գնա հա տա կան է տր վում մարդ կային կյան
քի հա կա սա կան եր ևույթ նե րին, սո ցի ա լա կան, 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա կան հա
րա բե րու թյուն նե րին։

 Դարձ վածք նե րում հան դի պող հա կադ րու
թյու նը կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն եր կու 
խմբի բա ժա նել. 

1) Հա կադ րու թյուն, ո րն ստեղծ վում է դարձ
ված քի կազ մում հա կա նիշ բա ռեր գոր ծա ծե լով։ 
Ա նգ լե րե նում հա կադր վում են նաև նախ դիր նե
րը, ին չը հայե րե նի ՍՊԴ–ին բնո րոշ չէ։ Ի նչ պես 
օ րի նակ` 

փոր ձած թա նը ան փորձ մած նից լավ է – 
ժող. ա վե լի լավ է գործ ու նե նալ ծա նոթ մար դու, 
ա ռար կայի, քան ան ծա նո թի հետ, ո րը թե կուզ 
ո րա կա պես գե րա զանցում է նա խոր դին,

գի տու նի հետ քար քա շի, ան գե տի հետ փլավ 
մի ու տի – լավ է խե լա ցի մար դու հետ դժ վար 
գործ ա նել, քան տգե տի հետ կե րու խում ա նել,

A black hen lays a white egg – սև հա վը սպի
տակ ձու է ա ծում,

When wine is in truth/ wit is out – հենց գի նին 
մտավ փո րը, ճշ մար տու թյու նը դուրս թռավ բե
րա նից. ի նչ սթափ մար դու գլ խում է, հար բա ծի 
լեզ վին է ։
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2) Հա կադ րու թյուն, ո րին հաս նում են այն
պի սի բա ռե րով, ո րոնք տվյալ դարձ ված քից 
դուրս հա կան շային զույգ չեն կազ մում։ Այս
պի սին է հետ ևյալ օ րի նակ նե րում առ կա հա
կադրու թյու նը` 

ու տես` միս, չու տես` մա տաղ – խսկց. եր կու 
կրա կի մեջ, ա նե լա նե լի վի ճա կում,

 մի սը քեզ, ոս կորն ի նձ – հնա ցած ար տա
հայ տու թյուն, որ օգ տա գործ վել է, ե րբ մե կին 
տա լիս է ին ա շա կեր տու թյան` ի րա վունք տա լով 
խս տո րեն վար վե լու նրա հետ,

 թան էլ չէ, (բր դած) մա ծուն – ժող. ի նչ–որ 
գոր ծի, մե ծա րան քի ոչ ար ժա նի. ի նչ–որ բա նի 
զուր ա կն կա լու թյուն, 

carry fire in one hand and water in the other 
– մի բան ա սել, այլ բան մտա ծել, խա բել, եր կե
րե սա նի լի նել,

ask for bread and receive a stone – ա ստվծ. 
հաց խնդ րել, քար ստա նալ,

Dry bread at home is better than roast meat 
abroad – հա րա զատ տան չոր հացն ա վե լի հա
մեղ է, քան օ տա րու թյան մեջ խո րո վա ծը. հմմտ. 
ղա րի բի հա ցը լե ղի է, ջու րը` թույն։ 

3. Դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման բուն ո ճա
կան մի ջոց ներ, ո րի մեջ մտ նում են.

ա) Չա փա զան ցու թյու նը, ո րը, լի նե լով դարձ
վածք ներ կազ մե լու տա րած ված մի ջոց, հա ճախ 
օգ տա գործ վում է որ ևէ եր ևույ թի ա ռան ձին, 
կոնկ րետ հատ կա նի շն ը նդ գծե լու, շեշ տե լու 
հա մար և ժո ղովր դի վառ եր ևա կա յութ յան ար
դյունք է։ Չա փա զան ցու թյան վրա հիմն ված 
դարձ վածք նե րը ևս ար տա հայ տում են խո սո ղի 
խիստ զգաց մուն քային, հու զա կան վե րա բեր
մուն քը խո սակ ցու թյան նյու թի վե րա բե րյալ։ 
Ի սկ հու զա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, թե ի նչ պես է հիմ նան շա նա կային/դե
նո տա տիվ ի մաս տը կապ վում հա մա տեքս տից 
բխող ի մաս տի հետ։ Ի նչ պես օ րի նակ՝ 

խոս քե րը մի/ հա զար փութ մեղ րով չեն ո ւտ
վի – նրա խոս քե րը չա փա զանց դառն ու նա
խա տա կան են,

 հա րյուր մա ղի հաց/ ա լյուր ու տել – փոր ձա
ռու, ճար պիկ լի նել,

 քար սեղ մել, ջուր հա նել – շատ ու ժեղ լի նել,
get/ wring water from a flint – հրաշք ներ 

գոր ծել,

make an omelet without breaking eggs – 
ի նչ–որ բա նի հաս նել ա ռանց որ ևէ ջանք գոր
ծադրե լու։ 

Չա փա զան ցու թյան հա կա ռակ եր ևույթն է 
նվա զա սույ թը, ե րբ դարձ ված քի մեջ առ կա է 
ա ռար կայի կամ հատ կա նի շի խիստ նվա զե ցու
մը կամ թու լա ցու մը։ Օ րի նակ՝

 վի զը տան ձի կոթ դառ նալ – խիստ նի հա րել, 
հյուծ վել,

 հո գին կո րե կի հատ դառ նալ – սաս տիկ վա
խե նալ,

pay peanuts – չն չին գու մար վճա րել,
I didn’t get a sausage – իմ ջան քե րի դի մաց 

ո չինչ, հատ կա պես փող չս տա ցա։
բ) Շր ջա սույ թը կամ պա րաֆ րա զը, ո րը մեկ 

այլ տա րած ված ո ճա կան հնար է։ Վեր ջի նիս 
դեպ քում եր ևույ թը, ա ռար կան հաս կա ցու թյու
նը կամ գոր ծո ղութ յունն ո ւղ ղա կի ան վա նե լու 
փո խա րեն նշ վում է դրա բնո րոշ հատ կա նի շը 
(հատ կա նիշ  նե րը), կամ այն նկա րագր վում է։ 
Ը ստ Ա.Հ. Նա զա րյա նի` շր ջա սույթ նե րը գոր ծա
ռա կան ա ռու մով մոտ են եզ րա բա ռե րին, բայց 
դրան ցից տար բեր վում են նրա նով, որ եր կա
կի պլան ու նեն` ո ւղ ղա կի և փո խա բե րա կան, 
այ սինքն` նրանք ա ռար կան, եր ևույ թը, ան ձը և 
այլն ան վա նում են ոչ թե ո ւղ ղա կի ո րեն, այլ այ
լա բա նո րեն [11, 237]։ Ը ստ այդմ է լ՝ Ե. Հ. Գևոր
գյա նը շր ջա սու թյուն նե րը բա ժա նում է եր կու տի
պի` նկա րագ րա կան և այ լա բա նա կան [3, 54]։ 

Ն կա րագ րա կան շր ջա սու թյուն նե րը հաս
կա ցու թյան պարզ ան վա նում ներ են` այլ բա
ռե րի մի ջո ցով։ Ի նչ պես օ րի նակ` հա ցի ա ղին 
ու ա նա լին տես նել –  մե կի տա նը հաց ու տել, 
հյու րա սիր վել, եղ ու մեղ րի մեջ լո ղա ցող – հա
րուստ, ու րի շի ա պու րին աղ գցել – ու րի շի գոր
ծե րին խառն վել, օգ նել, nail jelly to the wall – 
անհ նա րին գործ ա նել, ride/ sit sandwich – եր կու 
ո ւղ ևոր նե րի միջև նեղ ված նս տած ե րթ ևե կել։

Այ լա բա նա կան շր ջա սու թյու նը հաս կա ցու
թյունն ա նուղ ղա կի ան վա նե լու հետ մեկ տեղ ու
նե նում է նաև փո խա բե րա կան ի մաստ ար տա
հայ տող բա ռեր։ Ի նչ պես օ րի նակ` տաք դե ղի 
ջուր – օ ղի, խա ղո ղի ա րյուն –  գի նի, currant bun 
– արև, cut/ slice the melon – կի սել ե կա մու տը 
կամ բո լոր շա հում նե րը խա ղըն կեր նե րի միջև. 
հարց լու ծել։
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Շր ջա սու թյուն ներն ա վե լի ներ գոր ծուն 
տպա վո րու թյուն են ու նե նում, քան ու ղիղ ձևե րը, 
քա նի որ դրանք այս կամ այն հաս կա ցու թյու նը, 
եր ևույ թը, հատ կա նի շը, փաս տը ար տա հայ
տում են ի մաս տային պատ կե րա վո րու թյամբ, 
ո րն ար տա ցո լում է տվյալ ժո ղովր դին հա տուկ 
ազ գային լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը։ Սա կայն 
դրանք նաև գոր ծած վում են տպա վո րու թյու նը 
մեղ մաց նե լու, բա ռի թող նե լիք վի րա վո րան քը 
մեղ մե լու հա մար։ Շր ջա սու թյուն նե րի կա րող 
են դի մել նաև վա խից, նա խա պա շար մունք նե
րից, ու րիշ նե րից ի րենց ի մա ցա ծը թաքց նե լու 
նպա տա կով։ Նման դեպ քե րում գոր ծած վող 
շր ջա սու թյուն նե րը, ի նչ պես հայտ նի է, կոչ վում 
են ծած կա բա նու թյուն ներ, ի սկ գե ղա գի տա կան 
և բա րո յա գի տա կան նպա տա կով գոր ծած վող 
շրջա սութ յուն նե րը կոչ վում են մեղ մա սութ յուն 
ներ` էվ ֆե միզմ ներ։ Սնն դա նուն նե րով կազմ
ված ծած կա բա նութ յուն նե րը պայ մա նա կա նո
րեն կա րե լի է մի ա վո րել հետ ևյալ խմ բե րում. 

ա) տար բեր նյու թե րի ան վա նում ներ, ո րոնք 
հատ կա պես մաք սա նեն գա կան եզ րա բա ռեր 
են, ի նչ պես օ րի նակ՝ օ րհ նած ա ղ՝ « թույն», հո
տած ջուր՝ « նավթ», green/ brown sugar՝ «թմ րա
նյութ, հատ կա պես հե րոին»,

 սար սա փազ դու զա նա զան եր ևույթ նե րի 
ան վա նում ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ old gooseberry՝ 
« սա տա նա»,

 խո սակ ցու թյան նյու թը փո խե լու, թաքց նե լու 
կամ ի նչ–որ մե կին զգու շաց նե լու հա մար գոր
ծած վող դարձ վածք ներ, օ րի նակ՝ Ոս պը քա րոտ 
է՝ « կողմ նա կի մարդ կա, զգո՛ւյշ ե ղիր».

բ) ա ռօ րյա կյան քի այլ հաս կա ցու թյուն ներ, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ կոր կոտ բռ նել՝ «դրամ շա
հել` վաս տա կել», bees and honey «դ րամ, փող», 
have no beef with «չկռ վել, չվի ճել մե կի հետ».

գ) Բա ռա խա ղը այն ո ճա կան հնարն է, ե րբ 
դարձ ված քը հիմն ված է տա րի մաստ բա ռե րի 
ար տա քին հն չյու նային նմա նու թյան վրա։ Ի նչ
պես օ րի նակ` (as) keen as mustard դարձ ված
քը, ո րը նշա նա կում է « խան դա վա ռու թյամբ, 
ոգ ևոր վա ծու թյամբ լի, իր գոր ծի էն տու զի աստ». 
այս տեղ բա ռա խա ղը հիմն ված է “keen” բա ռի 
վրա, ո րը նշա նա կում է « սուր» և Keen’s mus
tard ար տա հայ տու թյան վրա, ո րը նշա նա կում 

է «Կի նի մա նա նեխ»` “Keen” ֆիր մայի ա նու նից։
դ) Հա կի մաս տու թյու նը այն եր ևույթն է, ե րբ 

դարձ ված քի որ ևէ բա ղադ րիչ (հետ ևա  բար նաև 
ամ բողջ դարձ ված քը) նշա նա կում է իր ու ղիղ 
ի մաս տի ճիշտ հա կա ռա կը, այ սինքն` ձևի և բո
վան դա կու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն 
է ա ռա ջա նում։ Ար դյուն քում ամ բողջ մի ա վո
րը ար տա հայ տիչ հեգ նա կան կամ հու մո րային 
ե րան գա վո րում է ստա նում։ Ի նչ պես օ րի նակ՝ 
(as) good/ wholesome as a shoulder of mutton to 
a sick horse « մի ան գա մայն ան պետք», love smb 
as the devil loves holy water « բո լո րո վին չհա
մակ րել», take tea with smb « բախ վել, ը նդ հար
վել, վե ճի կամ կռ վի մեջ մտ նել»։ 

ե) Հա մե մա տու թյու նը ո ճա կան այն հնարն 
է, ո րի հիմ քում պատ կե րա վոր հա մե մա  տութ 
յունն է ըն կած։ Հա մե մա տու թյու նը` ի բրև մտա
ծա կան գոր ծո ղու թյուն, կար ևոր դեր է խա ղում 
շր ջա պա տող աշ խար հի զգա յա կան ըն կալ ման 
և ի մաս տա վոր ման հա մար։ Դարձ վածք նե րի 
հիմ քում ըն կած հա մե մա տու թյունն ը նդ գծ ված 
ազ գային–մ շա կու թային բնույթ է կրում, քա
նի որ հա մե մա տու թյուն նե րում ա ռա վել պատ
կե րա վոր ար տա ցոլ ված են ի րա կա նու թյան 
տար բեր եր ևույթ նե րի, մարդ կային տար բեր 
հատ կա նիշ նե րի` տվյալ ժո ղովր դի հա տուկ 
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը։ Վեր ջին ներս, 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված լի նե լով տվյալ 
լեզ վի լեզ վա կիր նե րի մշա կույ թի, կեն ցա ղի, 
ա վան դույթ նե րի հետ, փո խանց վում են սերն
դե սե րունդ և դառ նում տվյալ ժո ղովր դի աշ
խար հա յաց քի ու աշ խար հըն կալ ման վկա նե րը։ 

ՍՊ հա մե մա տա կան դարձ վածք նե րում 
հատ կա նիշ նե րը հա մե մատ վում են ի րար հետ, 
և մար դուն կամ նրա կա տա րած գոր ծո ղու թյա
նը վե րագր վում է տվյալ սնն դա տե սա կի ա մե
նաբ նո րոշ հատ կա նի շը, ո րը կա րող է կապ ված 
լի նել վեր ջի նիս տես քի, հա մի, հո տի, դե րի ու 
նշա նա կու թյան հետ. 

բող կի պես ա ռողջ – քա ջա ռողջ, 
ինչ պես ջրի եր կու կա թիլ – ար տաք նա պես 

ի րար շատ նման, 
ա ղի պես հալ վել – ա մո թից կարմ րել, սաս

տիկ ա մա չել,
(as) soft as butter – կա րա գի պես փա փուկ. 

փափ կա սիրտ, թու լա կամ,
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(as) warm as a toast – շատ տաք, տա քա ցած 
(հատկ. տու նը, բնա կա րա նը)։

like a knife through butter – հեշ տու թյամբ, 
ա ռանց դժ վա րու թյան կամ դի մադ րութ  յան,

spend money like water – ան խնա ծախ սել։
զ) Փո խա բե րու թյու նը, լի նե լով ա մե նա տա

րած ված ո ճա կան հնա րը, հիմն ված է ա ռար կա
նե րի կամ եր ևույթ նե րի ներ քին կամ ար տա քին 
նմա նու թյան վրա։ Այս պես, օ րի նակ, սնն դա
տե սակ նե րի ձևը, տես քը, հա մը, հո տը, դերն 
ու նշա նա կու թյու նը ի նչ–որ ա ռար կայի, եր ևույ
թի կամ մար դու հետ նմա նու թյան զու գոր դու
թյուն ներ են ա ռա ջաց նում և փո խա բե րու թյան 
հիմք հան դի սա նում։ Ի տար բե րու թյուն հա մե
մա տու թյուն ո ճա կան հնա րի՝ փո խա բե րու թյան 
մեջ առ կա է մի այն այն ա ռար կան, եր ևույ թը, 
ո րի հետ հա մե մա տում ե ն։ Փո խա բե րու թյան 
մեջ բա ռային բա ղադ րիչ նե րը պահ պա նում են 
ի րենց սո վո րա կան ի մաստ նե րը, մինչ դեռ ամ
բողջ ար տա հայ տու թյու նը ձեռք է բե րում հա
տուկ ի մաստ։ 

Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, որ փո խա բե րու
թյու նը մշա կու թային տար բե րակ վա ծութ յուն 
ու նի շնոր հիվ այն փաս տի, որ տար բեր մշա
կույթ ներ ի րա կա նու թյու նը տար բեր ձևե րով են 
առարկա յաց նում։ Հայտ նի է, որ ա մեն լե զու, 
ձևա վոր վե լով ո րո շա կի տե ղան քում, հիմն ված 
է հս տակ, չկրկն վող փոր ձի վրա։ Փո խա բե րու
թյուն ներն էլ, ծա գե լով ազ գի սո վո րույթ նե րից 
ու ա վան դույթ նե րից, տվյալ լեզ վի կրող նե
րի եր ևա կա յու թյան ար դյունքն են և, կա րե լի 
է ա սել, շր ջա պա տին տր վող հու զա կան պա
տաս խան ներ ե ն. 

քի թը մա սուր դառ նալ – կաս–կարմ րել, 
ե րե սից քա ցախ թափ վել – մռայ լվել, խո ժոռ

վել, դեմ քի ար տա հայ տութ յու նը խիստ կամ ան
տրա մա դիր լի նել,

be the meat in the sandwich – ըն կե րա կան լի
նել կռ վող եր կու մար դու կամ խմ բի հետ, փոր
ձել եր կու սին էլ գո հաց նել կամ հաշ տեց նել,

pick the plums out of the pudding – իր հա
մար վերց նել լա վը` մյուս նե րին թող նել վա տը։ 

է) Փո խա նու նու թյուն ո ճա կան հնա րը, ի հա
կադ րու թյուն փո խա բե րու թյան, ո րը, ի նչ պես 

նշե ցինք, ել նում է ա ռար կա նե րի ու եր ևույթ նե
րի ներ քին կամ ար տա քին նմա նութ յուն  նե րից, 
հիմն ված է բա ղադ րիչ նե րի զա նա զան ի րա կան 
կա պե րի վրա, ո րոնք ի րենց հեր թին պայ մա նա
վոր ված են ա ռըն թե րու թյան զու գոր դու թյուն
նե րով։ Փո խա նու  նու թյու նը, այ սինքն` ի րար 
հետ սեր տո րեն կապ ված, ի րար հետ ա ռնչ վող 
ա ռար կա նե րից մե կի ան վան տե ղա փո խու մը 
մյու սի վրա, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
տա րա ծա կան, ժա մա նա կային, պատ ճա ռա
կան, խորհր դան շային, գոր ծա ռա կան և այլ 
կա պե րով։

 Փո խան վա նա կան ի մաս տա փո խու թյան 
շր ջա նա կն ա վե լի սահ մա նա փակ է, քան փո
խա բե րա կան փո փո խու թյուն նե րի նը, քա նի 
որ եր կու ա ռար կա ներ, եր ևույթ ներ նմա նեց
նող մարդ կային եր ևա կա յու թյունն ան սահ
մա նա փակ է, մինչ դեռ եր կու ա ռար կա նե րի 
միջև ի րա կան հա րա բե րու թյուն ներն ա վե լի 
սահ մա նա փակ ե ն։ Փո խան վա նա կան ի մաս
տա փո խու թյան դեպ քում ա ռար կայի ան վան 
փո խա րեն գոր ծած վում է նրա հատ կա նի շը, 
զգա յու թյուն նե րի ան վան փո խա րեն` զգա յա
րա նի ա նու նը, ա ռար կայի ան վան փո խա րեն 
նյու թի ա նու նը, վայ րի ա նու նը կա րող է գոր
ծած վել մարդ կանց փո խա րեն, ի սկ մար դուն 
հա ճախ կա րող է փո խա րի նել նրա մարմ նի մեկ 
ան դա մի ա նու նը և այլն։

Սնն դա նուն պա րու նա կող հայե րեն և 
անգլե րեն դարձ վածք նե րում հատ կա պես շատ 
է հան դի պում մա սը ամ բող ջի փո խա րեն փո
խան վա նա կան հա րա բե րու թյու նը, ո րն ա ռա
վել հա ճախ իր ար տա հայ տու թյունն է գտ նում 
հետ ևյալ են թա տե սակ նե րում.

ա) մար դու մարմ նի մա սե րից մե կի ան վան 
օգ տա գոր ծու մը մար դու փո խա րեն, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ բե րա նին յուղ քսել – կա շա ռել, գլ խին 
պո պոկ ջար դել – քա րոզ կար դալ, հան դի մա
նել, զայ րույ թը մե կի վրա թա փել,

բ) սնն դան վան օգ տա գոր ծու մը որ ևէ հաս կա
ցու թյան փո խա րեն, ո րի մասն է կազ մում տվյալ 
սնն դա նու նը, օ րի նակ՝ թան ու թա ցան – կաթ
նամ թերք (կաթ, մա ծուն, թան), cakes and ale – 
ու րա խու թյուն, զվար ճանք, ցոփ ու շվայտ կյանք,
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գ) սնն դան վան օգ տա գոր ծու մը նպա տա
կի փո խա րեն, օ րի նակ՝ հաց աշ խա տել = earn 
one’s salt – ապ րուս տի մի ջոց ներ վաս տա կել, 

դ) սնն դան վան օգ տա գոր ծու մը որ ևէ հատ
կա նի շի փո խա րեն, օ րի նակ՝ oil and water – 
ան հա մա տե ղե լի մար դիկ։ 

Ինչ պես նկա տում ե նք, հայե րե նի և ան գլե
րե նի ՍՊԴ–ի լե զուն, օգ տա գոր ծե լով պատ
կե րա վոր ման բազ մա զան մի ջոց ներ, ա վե լի 
է ը նդ գծում դրանց բո վան դա կու թյու նը, կրկ
նա կի հու զա կան ազ դե ցու թյուն է գոր ծում, 
ի նչ պես նաև ազ գային ե րանգ է հա ղոր դում 
դրանց։ Հետ ևա բար, դարձ վածք նե րի ներգ
րա վու մն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում լեզ վի 
և խոս քի զար գաց մա նը նպաս տող ար դյու նա
վետ մի ջոց ներ ե ն։ 

Այս պի սով՝ կար ծում ե նք, որ դարձ ված
քային մի ա վոր նե րի դուրսգ րումն ու զու գադրա
կան վեր լու ծու թյու նը կա րե լի է ի բրև մե թոդ 
ծա ռայեց նել օ տար լե զու դա սա վան դե լիս։ Ի սկ 
ո ճա կան հնար նե րի ու սուց մա նը կա րող է ա ռա
վե լա գույնս նպաս տել դրանց վեր հա նումն ու 
վեր լու ծու թյու նը դարձ վածք նե րում։ Այս պի սի մո
տե ցու մը կխ թա նի սո վո րող նե րի հե տաքրքրու
թյունն ու ակ տի վու թյու նը, ո րն իր հեր թին 
կնպաստի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ակ տի
վաց մա նը, ար դյուն քում կմե ծա նա նաև նրանց 
ը նդ հա նուր զար գաց վա ծու թյու նը, ինչպես նաև 
կզար գա նան ա պա գա մաս նա գետ նե րի՝ թարգ
մա նիչ նե րի, լեզ վա բան–տի պա բան նե րի հա
մե մա տա կան–տի պա բա նա կան վեր լու ծու թյուն 
կա տա րե լու հմ տու թյուն նե րը։ 
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Teaching Stylistic Devices at English Lessons through Armenian and 
 English Phraseological Units comprising a Food Name

A. Hayrapetyan

Stylistic means are of great importance in the sense that they make the speech more expressive and 
lively. Therefore teaching them is essential both in the native and foreign language teaching process. 
Especially effective their teaching can be through phraseological units, as in this case it would be easier 
to learn and master them owing to the vivid image lying on the basis of the phrase which is culturally 
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marked. Such an approach can promote the conscious apprehension of PU–s and the language expres
sive means by learners, as a result their linguo–cultural competence can be developed.

It is claimed that this type of comparative–typological analyses of PU–s can be used as a method 
while teaching a foreign language. It will help interest learners, activate the educational process and 
facilitate cross–cultural communication. 

Обучение стилистических средств в процессе преподавания английского языка при 
помощи армянских и английских ФЕ, содержащих наименования пищи

А. Айрапетян

Стилистические средсва имеют большое значение в том смысле, что они делают речь более 
выразительной и оживленной, следовательно их обучение важно как на уроках родного, так и при 
преподавании иностранного языка. Особенно эффективным может быть их преподавание при 
помощи ФЕ, так как в этом случае их усвоение будет легче, благодаря выразительному образу 
на основе ФЕ, который культурно маркирован. Такой подход может способствовать осознанному 
усвоению ФЕ и выразительных средств языка, в результате которого может быть сформирована 
лингво–культурная компетенция учащихся. 

Высказывается точка зрения, что такой сравнительно–типологический анализ ФЕ может быть 
исполь зован как метод во время преподавания иностранного языка и поможет заинтересовать 
уча щихся, активизировать образовательный процесс и способствовать межкультурной комму
никации.
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ԱՐՄԵՆՈւՀԻ  ԱՐԶՈւՄԱՆՅԱՆ

«ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ» ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը
Յու րա քան չյու րը ի րա վա սու է ստեղ ծա գոր ծե լու 
իր ձևով, և այդ ի րա վուն քը տա լով ու րիշ նե րին` 

մենք այն մեզ հա մար ե նք հայ ցում:1

Հո րա ցի ոս

Հան րակր թա կան բա րե փո խում նե րի լայ
նա ծա վալ ըն թաց քը պայ մա նա վո րում է ոչ մի
այն նոր ծրագ րե րի և դա սագր քե րի ստեղ ծում, 
այլև ու սուց ման կազ մա կերպ ման նոր հա մա
կար գե րի, դա սա վանդ ման նոր ե ղա նակ նե րի 
ու մե թոդ նե րի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 
Հա սա րա կու թյան զար գաց ման ներ կա փու լում 
կր թու թյան ա ռջև դր ված նոր խն դիր ներն ու 
հե ռան կա րային զար գա ցում նե րը պա հան ջում 
են ու սուց ման գոր ծըն թա ցում նոր մե թոդ նե րի 
և ու սուց ման ձևե րի կի րա ռում: Հա մաշ խար
հային կր թա կան գոր ծըն թա ցին հա մա գոր
ծակ ցու մը պա հան ջում է այդ դաշ տում ար դեն 
քն նու թյուն բռ նած ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի 
կի րա ռում նաև մեր դպ րոց նե րում: Ու սուց ման 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը, ո րոնց կի րառ ման 
ար դյուն քում ա շա կեր տը ու սու ցան վող նյու թը 
չի ստա նում որ պես պատ րաս տի ամ բող ջու
թյուն` տր ված ու սուց չի կող մից, այլ ու սու ցան
վող նյու թի ամ բող ջաց ման գոր ծում ու նե նում է 
իր ան մի ջա կան ներդ րու մը` որ պես հե տա զո
տող, պրպ տող և հա մադ րող ան ձ, նպաս տում 
են ա շա կեր տի ճա նա չո ղա կան, տրա մա բա նա
կան, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան ձևա
վոր մա նը, ի նք նու րույն և հա մա գոր ծակ ցային 
աշ խա տանք կա տա րե լուն և մի ջա վայ րում, 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ճիշտ 
դրս ևոր վե լուն:1

Ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի շար քում հե
տաքր քիր է «Ման րա պա տում» մե թո դը, ո րի 
հիմ քում ըն կած է ա շա կեր տի ի նք նու րույն ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը, ո րը դառ նում է 
նրա պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան ար դյուն քը: 

1 Աֆորիզմներ, Երևան, 1989, էջ 275:

Մե թո դի է ու թյու նը հետ ևյալն է. գրա կան 
եր կի ու սուց ման ըն թաց քում ա շա կեր տին հնա
րա վո րու թյուն տալ իր եր ևա կա յու թյան, ստեղ
ծա գոր ծա կան մտ քի ու ժով յու րո վի լու ծում տալ 
բնագ րի սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րին:

 Մե թո դի կի րա ռու մը կա րե լի է մի քա նի 
տար բե րա կով.

1–ին տար բե րակ.
Մե թո դի կի րառ ման ա մե նա հեշտ ձևը, ո րը 

ցան կա լի է կի րա ռել մի ջին դա սա րան նե րում, 
հետ ևյալն է. ու սու ցի չը գրա տախ տա կի վրա 
գրում է մի քա նի նա խա դա սու թյուն` տրա մա
բա նա կան շա րադ րան քով, և հանձ նա րա րում 
է ա շա կերտ նե րին ի նք նու րույն ա վար տել ա սե
լի քը: Օ րի նակ` ու սու ցի չը կա րող է մեկ–եր կու 
նա խա դա սու թյամբ գրա տախ տա կի վրա ներ
կա յաց նել աշ նա նային պատ կեր` հանձ նա րա
րե լով այն շա րու նա կել յու րո վի: Բնա կա նա բար 
յու րա քան չյու րի մոտ աշ նա նային գույ ներն, 
ու պատ կեր նե րը ո րո շա կի տրա մադ րու թյուն 
կարթ նաց նեն, և կծն վեն հե տաքր քիր մտ քեր:

2–րդ տար բե րակ.
Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է ա շա կերտ նե

րին նրանց կող մից մինչև վերջ չըն թերց ված 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բուն գոր ծո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման ըն թաց քից շա րադ րան քը շա րու
նա կել ի նք նու րույն: Մե թո դի կի րառ ման այս 
ձևը ցան կա լի է կի րա ռել բարձր դա սա րան նե
րում, ո րով հետև այս տեղ պա հանջ վում է նյու թի 
ա վե լի խոր քային ի մա ցու թյուն և եզ րա հան գում
ներ կա տա րե լու ու նա կու թյուն: Յու րա քան չյուր 
ա շա կերտ, ի նչ պես ի նքն է ճիշտ հա մա րում, 
պետք է լու ծում տա կեր պար նե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րին: Այ սինքն` խոս քում իշ խո ղը պետք է 
լի նի ան ձնա կան սկզ բունքն ու մո տե ցու մը: Այս 



151

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

դեպ քում, ե րբ ա շա կեր տին ան ծա նոթ է գրա
կան եր կը, նա ա վե լի ա զատ կլի նի մտո րում նե
րի և լու ծում գտ նե լու ճա նա պար հին: Ի սկ ե թե 
ա շա կեր տը նա խա պես գի տի գրա կան եր կի 
սյու ժե տային դր վագ նե րը, նրան ծա նոթ են դի
պա շա րի բո լոր լու ծում նե րը, իր գնա հա տում
նե րի ժա մա նակ ա շա կեր տն ի նք նա բե րա բար 
կկ րի բնագ րային հան գու ցա լու ծում նե րի ազ
դե ցու թյու նը և փոքր–ի նչ կդժ վա րա նա ի նք նու
րույն լու ծում ներ ո րո նե լիս: 

Այս մո տեց ման դեպ քում պետք է ը նտ րել 
այն պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ո րի գրա կան 
հե րոս նե րն ի րենց հո գե բա նու թյամբ, ի րենց 
մտա ծո ղու թյամբ և աշ խար հա յաց քով տար
բեր են, և տա րաբ նույթ ի րա վի ճակ նե րը կա
րող են ա շա կեր տին բազ մաբ նույթ լու ծում նե րի 
հնա րա վո րու թյուն տալ: Այս դեպ քում կա րե լի 
է ը նտ րել նաև ծրագ րային գրա կա նու թյու նից 
դուրս ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ո րը ա շա կերտ
նե րին ան ծա նոթ է: Ու սու ցի չը դա սա րա նում 
ներ կա յաց նում է գրա կան եր կի մի հատ վածը` 
նա խադ րու թյու նը, հան գույ ցը, ի սկ կոնֆ լիկ
տը, գա գաթ նա կե տը և լու ծու մը թող նում ա շա
կերտ նե րին: Այս մե թո դը կա րե լի է կի րա ռել 
Շիր վան զա դե ի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու
սուց ման ժա մա նակ: Ը ստ դպ րո ցա կան ծրագ
րի` ա շա կերտ նե րը հիմ նա կա նում ծա նո թա նում 
են Շիր վան զա դե ի «Քաոս» վե պին և «Պատ վի 
հա մար» դրա մային: Ի սկ մյուս դրա մա նե րի ծա
նո թա ցու մը, թերևս, հպան ցիկ է լի նում: Կա րե
լի է ը նտ րել «Ար մե նու հի» դրա ման: Ու սու ցի չը 
նա խա պես ծա նո թաց նում է դրա մայի գոր ծող 
ան ձանց, բա ցատ րում է դրա մայի ժան րային, 
կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, որ պես զի ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան 
ի րենց շա րադ րան քում պահ պա նել դրա մայի 
սկզ բունք նե րը և յու րա հատ կու թյուն նե րը: Ներ
կա յաց նե լով գլ խա վոր հե րոս նե րին` Ար մե նու
հուն և նրա ա մուս նուն, ու սու ցի չը փոր ձում է 
ա շա կերտ նե րին տե սա նե լի դարձ նել նրանց 
մարդ կային տե սա կը, հո գե բա նու թյու նը, որ
պես զի նրանք կա րո ղա նան ճիշտ զար գաց նել 
սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի հան գու ցա
լու ծում նե րը: Ար մե նու հին և Սամ սո նը մարդ
կային տե սա կով և աշ խար հըն կալ մամբ շատ 
տար բեր են: Ար մե նու հին ա վե լի ռո ման տիկ, 
ե րա զային, ար վես տի և բնու թյան գե ղեց կու

թյուն նե րով աշ խարհն ըն կա լող կին է, ո րի հո
գե կան ան դոր րը փշր վում է սկես րոջ և տա լոջ 
ան վերջ դժ գո հու թյուն նե րից: Սամ սո նը ա վե լի 
հաշ վեն կատ, սա ռը դա տո ղու թյուն նե րով և ռե
ալ գնա հա տում նե րով աշ խարհն ու մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն նե րը գնա հա տող տղա մարդ է: 
Տա րի նե րի ըն թաց քում նրանց միջև ստեղծ ված 
ան ջր պե տը մե ծա նում է, և այն ար դեն դառ նում 
է ան հաղ թա հա րե լի, ե րբ Ար մե նու հու կյան քում 
հայտն վում է ու րիշ տղա մարդ` Հմա յա կը, ո րը 
դար ձյալ ըն տա նիք ու ներ: Վեր ջինս, իր կնոջ 
հետ չգտ նե լով հո գե կան ներ դաշ նա կու թյուն, 
Ար մե նու հու մեջ տես նում է այն ար ժեք նե րը, 
ո րոնք թանկ են նաև իր հա մար: Նրանք մի
ան ման են մտա ծում, մի ա կերպ են ըն դու նում 
կյանքն ու մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Ի րա վի ճա կը սր վում է, ե րբ Սամ սո նը ի մա նում 
է Հմա յա կի և կնոջ հոգ ևոր կա պի մա սին, ի սկ 
Ար մե նու հին` ա մուս նու դա վա ճա նու թյան մա
սին: Սա կայն Սամ սո նը կնո ջը խնդ րում է հա
նուն զա վա կի նե րել ի րեն, հե ռա նալ ու րիշ եր
կիր և ա մեն ի նչ սկ սել նո րից:

 Այս տե ղից սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը պետք է թող նել ա շա կերտ նե րին: 
Բնա կա նա բար, լու ծում նե րը տար բեր կլի նեն` 
պայ մա նա վոր ված ա շա կերտ նե րի աշ խար հա
յաց քով և ար ժե հա մա կար գով: Վեր ջում, լսե լով 
բո լոր ա շա կերտ նե րի կող մից տր ված սյու ժե
տային գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հնա
րա վոր լու ծում նե րը, ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է 
նաև հե ղի նա կային տար բե րա կը: Գու ցե լի նեն 
Շիր վան զա դե ին հա մա խոհ ա շա կերտ ներ, ով
քեր ըն տա նիք և ա զատ սեր բախ ման դաշ տում 
նա խա պատ վու թյու նը կտան ա զատ սի րուն:

3–րդ տար բե րակ.
Ու սու ցի չն ը նտ րում է այն պի սի ստեղ ծա գոր

ծու թյուն, ո րի սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե
րի հան գու ցա լու ծում նե րը դի պա շա րի վեր ջում 
մինչև վերջ չեն բա ցա հայտ վում, հե ղի նա կային 
խոս քի են թա տեքս տում ի նչ–որ բան մնում է 
խորհր դա վոր և չբա ցա հայտ ված: Ա շա կերտ նե
րին կա րե լի է հանձ նա րա րել գտ նել այդ չբա
ցա հայտ վա ծը,  սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե
րը շա րու նա կել այն տե ղից, որ տեղ ա վար տել է 
հե ղի նա կը: Ցան կա լի է ը նտ րել այն պի սի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն, ո րի հան գու ցա լու ծում նե րն 
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ա շա կերտ նե րի կող մից մի ա կերպ չեն ըն դուն
վի: Մե թո դի կի րառ ման այս և հա ջորդ տար
բե րակ նե րը ցան կա լի է կի րա ռել հիմ նա կա նում 
ա վագ դպ րո ցի հու մա նի տար հոս քում, ո րով
հետև այս հոս քի ա շա կերտ նե րի հե տաքրք րու
թյուն նե րի շր ջա նա կը և գի տե լիք նե րը նրանց 
ի նք նու րույն ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն կտան:

Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է ա շա կերտ նե
րին բնագ րի ըն թեր ցու մից հե տո սե փա կան 
գնա հա տում նե րով լու ծում տալ գրա կան եր կի 
սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գա ցում
նե րին, բա ցե լով հե ղի նա կային խոս քի են թա
տեքս տային սահ ման նե րը` շա րու նա կել ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը: Այս մո տե ցու մը կա րե լի է 
կի րա ռել խո հա փի լի սո փա յա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի ու սուց ման ժա մա նակ, ե րբ հե
ղի նա կի ա սե լի քը, ո րն ու նի խո ր են թա տեքստ, 
փի լի սո փա յա կան մեծ տա րածք, ա շա կերտ նե
րին կա րող է տա նել գնա հա տում նե րի հա կա
դիր բևեռ ներ: Այս ա ռու մով հե տաքր քիր է Գ. 
Զոհ րա պի «Ճո կոն» նո վե լը: Քա նի որ նո վե լը 
ծա վա լով փոքր է, ու սու ցի չն այն կա րող է կար
դալ դա սա րա նում, բա ցատ րել Զոհ րա պի հե րո
սու հու շուր թե րից հն չած խոս քե րի, խո հա փի լի
սո փա յա կան մտո րում նե րի` ա ռա ջին հա յաց քից 
ի նչ–որ տեղ ան հաս կա նա լի թվա ցող նուրբ 
շեր տե րը` հանձ նա րա րե լով ա շա կերտ նե րին 
շա րու նա կել նո վե լը այն տե ղից, որ տեղ ա վար
տել է հե ղի նա կը: Մինչև նո վե լին ան դրա դառ
նա լն ու սու ցի չը նախ ա շա կերտ նե րին պետք է 
բա ցատ րի Զոհ րա պի «Ճո կոն» նո վե լի հիմ քում 
ըն կած փի լի սո փա յու թյու նը, ո րը հա րա զա տա
նում է ստոի կյան փի լի սո փա նե րի տե սու թյա նը. 
ցան կա ցած ե րա զանք, ի դե ալ, նվի րա կան ձգ
տում ի րա կա նու թյուն դառ նա լուց հե տո կորց
նում է իր ա ռեղծ վա ծային ու ժը, ո րով հետև 
ի դե ա լի և ի րա կա նու թյան բախ ման դաշ տում 
ի րա կա նու թյու նը իր մեր կաց նող շղար շով գու
նազր կում է ե րազ–ի դե ա լը: Դրա հա մար, ը ստ 
ստոիկ նե րի, ա վե լի լավ է եր բեք ե րազ–ի դե ա
լը ի րա կա նու թյուն չդառ նա, ո րով հետև ե րա զի 
և ի րա կա նու թյան բախ ման ժա մա նակ դա ժան 
ճշ մար տու թյան ըն կալ ման վայր կյա նը շատ 
ա վե լի տխուր կլի նի: Ու րեմն ա վե լի լավ է ե րա
զել և չհաս նել` ե րա զի թևե րին հա վերժ ու նե

նա լով սի րե լի ի ի դե ալ կեր պա րը:2 Զոհ րա պի 
հե րո սու հին, ո րն ու նի իր ե րազ նե րի աշ խար
հում կեր տած աս պե տի ի դե ալ–կեր պա րը, ո րին 
ին քը տվել էր Ճո կո ան վա նու մը, մեր ժում է սի
րած տղայի սե րը, որ պես զի կյան քի հոր ձա նու
տում ի նչ–որ մի պա հի չփ լուզ վի իր ե րազ–Ճո
կոյի (տ ղայի ա նու նը Սար գիս էր) պատ կե րը, 
ո րով հետև հա մոզ ված էր, որ կյան քում ի դե ալ 
կեր պա րը դա դա րում է այդ պի սին մնալ, հա մա
տեղ կյան քի վայ րի վե րում նե րի մեջ այն կա րող 
է ա ղարտ վել, կորց նել իր գույ նը: Իսկ որ պես զի 
կյան քում չապ րի հի աս թա փու թյան այդ պա հը, 
գե րա դա սում է նրան ու նե նալ մի այն ե րազ նե
րում: «Ո՛չ. Հափ րա ցում նե րը չպի տի գային եր
բեք,  դառ նու թյուն նե րը չպի տի խառն վե ին մեր 
սի րույն, ե թե ճշ տիվ այն ըղ ձաց ված ու ան կա
րե լի կեր պով կա տա րյալ ա րա րա ծը ու նե նայինք 
դե մեր նիս: Ա մեն մարդ իր Ճո կոն, իր ստեղ ծած 
ու չգ տա ծը կսի րե միշտ, նույ նիսկ ա մե նեն շատ 
պաշ տել կար ծած ան ձին վրա: Ու ա սոր հա մար 
է, որ քիչ–քիչ, մեր սխալ նե րը ճանչ նալ նուս հետ, 
վա րա գույ րի մը բաց վե լուն պես` պատ րան քի 
կփա րա տի տա կավ, ա մե նեն զո րա վոր ու ան
խախտ կարծ ված սե րեն հի շա տա կի փշ րանք
ներ մի այն ձգե լով»3: Այս տո ղե րով է Զոհ րա պը 
ա վար տում նո վե լը… Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում 
է այս տե ղից շա րու նա կել նո վե լը` հե րո սու հուն 
կեր տե լով ո րոշ ժա մա նակ ան ց: Սյու ժե տային 
լու ծում նե րը բնա կա նա բար տար բեր կլի նեն: 
Գու ցե լի նեն ա շա կերտ ներ, ո րոնք, հա կադր վե
լով Զոհ րա պի փի լի սո փա յու թյա նը, հե րո սու հուն 
հե տա գա յում տես նեն սի րած տղայի կող քին. 
գու ցե նրանց հա մար կյան քի մի ա կն թարթ` 
սի րո վայե լու մով և ար բե ցու մով լե ցուն, ա վե
լին է, քան մի այն ե րա զի թևե րին սի րե լի ի տես
լա ցած կեր պա րով մի ամ բողջ կյանք ապ րե լը: 
Գու ցե լի նեն ա շա կերտ ներ, ով քեր, ըն դու նե լով 
ստոի կյան փի լի սո փա յու թյան տե սու թյու նը, 
հե րո սու հու հե տա գա կյան քը տես նեն մի այն 
ե րա զի թևե րին ճախ րան քով` հե ռու սի րե լի ից, 
բայց հա վերժ նրա հետ: Գու ցե սյու ժե տային 
լու ծում նե րի մեջ լի նի տար բե րակ, որ հե րո սու
հին կյան քի աշ նա նա մու տին մի այն հաս կա նա, 
որ պետք էր թե կուզ ա կն թարթ ե րազ–ի րա կա
նու թյան գր կում, քան մի ամ բողջ կյանք եր ևա
կա յա կան հույ զե րի և տե սիլ քի գր կում: Գու ցե և 

2 Антология мировой философии, том 1, М.,1969c.45
3 Գրիգոր Զոհրապ, Երկեր, Երևան, 1989, էջ 111:



153

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

լի նի տար բե րակ, որ հե րո սու հին ան գամ կյան
քի վեր ջում հաղ թա նա կած զգա ցո ղու թյուն ներ 
ու նե նա, ո րով հետև եր բեք չփշ րեց ե րա զը, ապ
րեց ե րա զի հետ ներ դաշ նակ, և ե րա զի նման 
ե ղավ իր ե րկ րային ճա նա պար հը: 

Սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գա
ցում նե րը կլի նեն տար բեր, յու րա քան չյու րը` 
յու րո վի հե տաքր քիր և ի նք նա տիպ: Նո վե լի 
նմա նա տիպ ու սու ցու մը կօգ նի ա շա կերտ նե րին 
տար բեր տե սան կյուն նե րից նայել կյան քին, 
որ պես զի սե փա կան ճա նա պար հը կեր տե լիս 
սխալ ներ և սայ թա քում ներ չու նե նան: Գու
ցե ըն կեր նե րից մե կի խո հե րը, մտ քե րը նրան 
կյան քին այլ հա յաց քով նայե լու և ե րազ–ի դե ա լի 
ո րոն ման ճա նա պար հին չմո լոր վե լու հնա րա վո
րու թյուն տան: 

4–րդ տար բե րակ.
Ու սու ցի չն ա շա կերտ նե րին բա ցատ րում է, 

որ յու րա քան չյուր գրա կան ե րկ կրում է այն ժա
մա նա կաշր ջա նի հո գե բա նու թյու նը, ո րի պատ
մա կան, հա սա րա կա կան, սո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րից սնուց վել են տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
գրա կան հե րոս նե րը: Այս դեպ քում ու սու ցի չը 
հանձ նա րա րում է գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ա վար տը մե րօ րյա մի ջա վայ րում կեր տել` փոր
ձե լով գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ար
տա հայտ ված հար ցադ րում նե րի պա տաս խա նը 
ստա նալ 21–րդ դա րի քա ղա քա ցու ար ժե հա մա
կար գի, աշ խար հա յաց քի, եր ևույթ նե րի գնա
հատ ման նո րօ րյա չա փա նիշ նե րով: Օ րի նակ` 
կա րե լի է ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րել Թու
մա նյա նի «Ա նուշ» պոե մի հե րոս նե րի` Ա նու շի և 
Սա րոյի ճա կա տա գի րը կեր տել մե րօ րյա` 21–րդ 
դա րի քա ղա քակր թու թյան դաշ տում: Ու սու ցի
չը նա խա պես ա շա կերտ նե րին բա ցատ րում է 
Թու մա նյա նի պատ կե րած ժա մա նա կաշր ջա նի` 
19–րդ դա րա վեր ջի հայ գյու ղի հա սա րա կա
կան, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը, ո ւր գե րիշ խում 
է ին նա հա պե տա կան բար քերն ու ա դաթ նե
րը, ո րոնք եր բեմն կա րող է ին կոր ծա նա րար 
դառ նալ շա տե րի հա մար: Ա նու շի և Սա րոյի 
սի րո կա յաց ման ճա նա պար հին մե ծա գույն խո
չըն դոտ են դառ նում այդ չգր ված օ րենք նե րը, 
ո րոնք այ սօր ան զոր են, և մարդ կային հա րա
բե րու թյուն նե րի ա րժ ևոր ման նո րօ րյա հայե ցա
կե տով դրանք գրե թե կորց րել են ի րենց ու ժը: 
Ու սու ցի չն ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում է 

պոե մի սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րը շա
րու նա կել այն կե տից, ե րբ ան ջր պետ է ա ռա ջա
նում եր կու ըն կեր նե րի` Սա րոյի և Մո սի ի միջև: 
Պոե մի սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի մե
րօ րյա նկա րագ րու թյու նն ա շա կերտ նե րի կող
մից պետք է սկ սել այս կե տից: Բնա կա նա բար, 
հար սա նի քի ժա մա նակ կո խի այդ տե սա րա նը 
21–րդ դա րի հար սա նի քի բա ղադ րիչ տար րե
րից չէ: Այս տեղ ա շա կեր տը պետք է ժա մա
նա կաշր ջա նի շուն չը բնու թագ րող տար րե րի 
ներ մու ծու մով հիմ նա վո րի եր կու ըն կեր նե րի 
հա վա տար մու թյան փլուզ ման խոր հուր դը, ո րը 
ճա կա տագ րա կան կդառ նա մե րօ րյա Ա նու
շի և Սա րոյի սի րո ճա նա պար հին: Այ նու հետև 
յու րա քան չյուր ա շա կերտ յու րո վի կփոր ձի գտ
նել այն խո չըն դոտ նե րը և ար գելք նե րը, ո րոնք 
21–րդ դա րի սի րա հար նե րի ճա նա պար հին 
կհայտն վեն, և դրանց հաղ թա հա րու մը կդառ
նա հա վաս տու մը նրանց մեծ սի րո, ո րը պատ
րաստ է փշ րե լու մեր օ րե րում ան հաղ թա հա րե լի 
թվա ցող այդ խո չըն դոտ նե րը: Ան շուշտ, կլի նեն 
սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի շատ տար բեր 
նկա րագ րու թյուն ներ, նրանց շա րադ րան քից 
տե սա նե լի կդառ նան նոր քա ղա քակր թու թյան, 
հա սա րա կու թյան և մար դու փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի խոր հուր դը, հա սա րա կա կան կար
ծի քի և ան հա տա կան տե սա կե տի բախ ման 
խն դի րը, ա վագ և ե րի տա սարդ սե րունդ նե րի 
աշ խար հըն կալ ման սահ մա նագ ծի՝ ըն դու նե լի 
և ոչ ըն դու նե լի շեր տե րը:  Մի ան շա նակ նրանց 
տար բե րակ նե րի մեջ չեն լի նի թու մա նյա նա կան 
լու ծում նե րը, ո րով հետև այ սօր վա սի րա հար նե
րի հա մար խո չըն դոտ նե րը մի ա սին փախ չե լով 
հաղ թա հա րե լը չի դառ նա մեծ սի րո դրս ևո րում: 
Նա հա պե տա կան մի ջա վայ րում Ա նու շի` սի րած 
տղայի հետ փախ չելն մեծ ո ւժ և կամք էր պա
հան ջում, ի սկ մեր օ րե րում այդ կամ քի դրս ևո
րու մը այլ նկա րա գիր կս տա նա, ո րը ա շա կեր տը 
իր եր ևա կա յու թյան և ի րա կա նու թյան ի նք նա
տիպ շա ղա խից պետք է ստա նա:

 Հա մոզ ված ե նք, որ աշ խա տան քի ամ փո
փու մը շատ հե տաքր քիր կլի նի. սյու ժե տային 
տար բեր լու ծում ներ կլի նեն, ո րոնք ա շա կերտ
նե րին մեկ ան գամ ևս խոր հե լու տե ղիք կտան: 
Նրանք ըն կեր նե րի տար բեր գնա հա տում նե րի 
դաշ տում կու նե նան աշ խար հըն կալ ման նոր 
սահ ման ներ, ո րոնք կն պաս տեն ճիշտ ար ժե
հա մա կար գի ձևա վոր մա նը:
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5–րդ տար բե րակ.
 Ու սու ցի չը, բա ցատ րե լով, որ յու րա քան չյուր 

գրող իր ազ գային հո գե բա նու թյան և ազ գային 
հո գե կերտ ված քի դի տան կյու նից է կեր տում իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րոս նե րին, ո րոնք կրում 
են տվյալ ժո ղովր դի կեն ցա ղի, մտա ծո ղու թյան, 
փի լի սո փա յու թյան և հո գե բա նու թյան կնի քը, 
ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում է հա մաշ
խար հային գրա կա նու թյան որ ևէ ստեղ ծա գոր
ծու թյան գա ղա փա րա կան հար ցադ րում նե րի, 
գրա կան եր կի սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե
րի հան գու ցա լու ծում նե րը տալ մեր ազ գային 
հո գե բա նու թյան, ազ գային մտա ծո ղու թյան դի
տան կյու նից: Այս տե սան կյու նից հե տաքր քիր 
կլի նի նույն եր ևույ թի` հայ ի րա կա նու թյան մեջ 
դի տար կու մը: Ու սու ցի չը պետք է ա շա կերտ նե
րին հանձ նա րա րի հա մաշ խար հային գրա կա
նու թյան հե րոս նե րին հայ կա կան մի ջա վայ րում 
կեր տել` նրանց տա լով հայե ցի նկա րա գիր: 
Օ րի նակ` կա րե լի է հանձ նա րա րել ռուս հան
ճա րեղ գրո ղի` Լև Տոլս տոյի «Ան նա Կա րե նի
նա» վե պի սյու ժե տային գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հան գու ցա լու ծում նե րը փնտ րել հայ կա կան մի
ջա վայ րում: Նախ ու սու ցի չն ա շա կերտ նե րին 
պետք է բա ցատ րի Ան նա Կա րե նի նայի`  հո գե
բա նա կան բարդ ան ցում նե րով նե րաշ խար հը, 
ցույց տա այն հո գե կան դրա ման, ո րը հե րո սու
հուն մղեց ի նք նաս պա նու թյան: Ա մուս նա կան 
ա ռա գաս տում եր ջան կու թյուն չգ տած Ան նան, 
հան դի պե լով Վռոնս կուն, զգում է սի րո զար մա
նահ րաշ խայ տան քը, մեծ սի րո ու ժը: Ան նայի 
հո գում փո թորկ վում են եր կու հզոր ու ժեր`  սեր 
և ըն տա նի քի հա վա տար մու թյուն: Վռոնս կու 
հան դեպ տա ծած սերն է Ան նային ո ւժ տա լիս 
ան տե սե լու հա սա րա կու թյան կար ծի քը, յու
րային նե րի հոր դոր նե րը, ի նչ–որ տեղ լռեց նե
լու մայ րա կան զգա ցո ղու թյուն նե րը (ա մու սի նը 
զր կել էր նրան որ դուց): Եվ թվում է` Ան նայի` 
եր ջան կու թյան ա լիք նե րում սա վառ նող հո գին 
ու սիր տը պի տի խա ղաղ վե ին ըն տա նե կան 
նոր հար կի տակ. սի րե լի ա մու սին, այդ մեծ սի
րո պտուղ` չք նաղ ա ղջ նա կը, և տաք ու ջերմ 
հա րա բե րու թյուն ներ … Իսկ ին չո՞ւ ի նք նաս պա
նու թյուն: Մեծ դժ վա րու թյուն նե րով սի րե լի ին 
հա սած Ան նան, հա մա տեղ կյան քի ո րո շա կի 
ճա նա պարհ ան ցնե լով, ան մեկ նե լի զգա ցո ղու
թյուն ներ է ու նե նում: Ի սկ ի ՞նչն էր նրա խռով քի 
պատ ճա ռը. Ան նան սի րե լի ից` Վ ռոնս կուց, պա
հան ջում էր սի րո կրա կի այն նույն բո ցը, ո րը 

կար սի րո կա յաց ման ա ռա ջին շր ջա նում: Սա
կայն հա մա տեղ կյան քի ո րո շա կի ճա նա պար
հից հե տո սե րը չի մա րում, բայց ի նչ–որ տեղ 
կորց նում է սի րո ճա նա պար հի ա ռա ջին հույ զե
րի և պոռթ կում նե րի խե լաց նոր կրա կը: Նույն 
հու րը չի կա րող կրկն վել. դա մե ծա գույն ճշ մար
տու թյուն է, ո րը հաս տա տում է նաև ստոի կյան 
փի լի սո փա յու թյու նը. ցան կա ցած ե րազ ի րա
կա նու թյուն դառ նա լուց հե տո կորց նում է իր 
ա ռեղծ վա ծային ու ժը, ի նչ–որ մի կե տում դառ
նում է սո վո րա կան` կորց նե լով իր խորհր դա վոր 
է ու թյու նը: Ան նան Վռոնս կուց պա հան ջում է 
այդ խորհր դա վոր կրա կի հա վերժ բոցկլ տա ցող 
հու րը` չ ցան կանալով ըն դու նել սի րո կա յաց ման 
ճա նա պար հի բնա կա նոն հև քը … Ինչ–որ տեղ 
փոքր–ի նչ մարմ րող և բոցկլ տա ցող սի րո թր թիռ
նե րը քիչ են Ան նայի հա մար. նա ցան կա նում է 
հա վերժ այր վել սի րո, կր քի, վայե լու մի խենթ 
ա լիք նե րում: Հո գու այդ խռովքն է Ան նային տա
նում ի նք նասպա նու թյան` չմ տա ծե լով սի րե լի ին 
սպաս վող մե ծա գույն ցա վի մա սին: Ե րբ Ան նայի 
մա հից հե տո Լևի նը հան դի պում է պա տե րազմ 
մեկ նող Վռոնս կուն և հարց նում նրա որ պի սու
թյու նը, վեր ջինս պա տաս խա նում է, որ որ պես 
ֆի զի կա կան մար մին` ին քը կա և պատ րաստ է 
ծա ռայելու հայ րե նի քին, բայց որ պես հո գի` նա 
մա հա ցել է վա ղուց` Ան նայի հետ…

 Նախ նա կան բա ցատ րա կան այս աշ խա
տան քից հե տո ու սու ցի չն ա շա կերտ նե րին 
հանձ նա րա րում է Ան նայի կեր պա րը զար գաց
նել հայ կա կան մի ջա վայ րում` նրա մեջ խտաց
նե լով հայ կնոջ ազ գային հո գե բա նու թյունն ու 
մտա ծո ղու թյու նը: Ա շա կերտ նե րից յու րա քան
չյու րը կփոր ձի եր ևա կա յու թյան ու ժով հայ ի րա
կա նու թյան մեջ կեր տել հա յու հի Ան նայի կեր
պա րը, հայե ցի մտա ծո ղու թյամբ ամ բող ջաց նել 
նրա հո գե կերտ ված քը: Հայ կնոջ ա վան դա կան 
նկա րա գի րը` ըն տա նի քին ան մնա ցորդ նվի
րում, ան սահ ման նե րո ղամ տու թյուն և ան
ձնու րա ցու թյուն, մայ րա կան սի րո մե ծա գույն 
դրս ևո րում, հա վա տար մու թյուն և խո հե մու թյուն: 
Սրանք ար ժա նիք ներ են, ո րոնք դա րեր շա րու
նակ հատ կան շա կան են ե ղել հայ կնո ջը, և սրանց 
շնոր հիվ է ամ րա կայել հայ ըն տա նի քը, ո րն էլ դա
րեր շա րու նակ ա պա հո վել է մեր ազ գային լի նե լի
ու թյու նը. չէ՞ որ ա մուր պե տու թյան հիմ քն ա մուր 
ըն տա նիքն է, ա մուր ըն տա նի քի հիմ քը` կ նոջ խո
հե մու թյունն ու նե րո ղամ տու թյու նը:

Ա շա կեր տը, գ նա հա տում նե րի այս դաշ տում 
փոր ձե լով շա րու նա կել սյու ժե տային գոր ծո
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ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը, ան կաս կած, շատ 
կհե ռա նա Լև Տոլս տոյի կեր տած Ան նայի կեր
պա րից, ո րը ռուս մի ջա վայ րի, ռու սա կան մտա
ծո ղու թյան և աշ խար հըն կալ ման կնիքն է կրում: 
Ա շա կեր տի կեր տած հա յու հի Ան նան թերևս 
լռեց ներ հո գում ա րթ նա ցած սի րո կայ ծը, հա
վա տա րիմ մնար ըն տա նի քին, ո րով հետև հայ 
մոր հա մար մայ րա կան սե րը ա վե լի հզոր է, 
քան ան ձնա կան սե րը: Այ սինքն, ե թե ան ձնա
կան եր ջան կու թյան ճա նա պար հին վտանգ ված 
է զա վա կի եր ջան կու թյու նը, նրա ան ցնե լիք ճա
նա պար հը,  նա իր զգաց մունք նե րը կզո հա բե րի 
հա նուն զա վա կի: Հայ մայ րը ( մե ծա մա սամբ.
ի սկ ե թե խո սում ե նք հայ կնոջ ազ գային նկա
րագ րի մա սին, ու րեմն պետք է նկա տի ու նե նալ 
մե ծա մաս նու թյա նը) չի թող նի զա վա կին ա մուս
նու մոտ, ին քը գնա նոր սի րո հետ ևից:  Գու ցե 
լի նեն ա շա կերտ ներ, ով քեր բնագ րային լու ծում
նե րին մոտ եզ րա հան գում ներ կա նեն. չէ՞ որ մեր 
ի րա կա նու թյան մեջ էլ գու ցե և լի նեն կա նայք, 
ո րոնք նա խա պատ վու թյու նը կտան ա զատ սի
րուն,  բայց հիմ նա կա նում հայ մոր հա մար ա մե
նա սուրբ ար ժե քը զա վակն է, ըն տա նի քը, նրա 
բա րօ րու թյու նը: Ա շա կերտ նե րից յու րա քան չյու
րն աշ խար հա յաց քի և ար ժե հա մա կար գի իր 
ըն կա լում նե րի քու րա յում ստեղ ծա գոր ծա կան 
եր ևա կա յու թյան ու ժով կկեր տի յու րօ րի նակ 
գրա կան հե րո սու հի, ո րը իր վրա կկ րի և՛ ազ

գային մտա ծո ղու թյան, և՛ ա շա կեր տի ան ձնա
կան զգա ցո ղու թյուն նե րի կնի քը: Կար ծում ե նք` 
նման աշ խա տան քի ար դյուն քում կս տեղծ վեն 
սյու ժե տային հե տաքր քիր լու ծում ներ հայ ըն
տա նի քի` ազ գային մտա ծո ղու թյան հի ման վրա 
կերտ ված մո դե լի դի տար կու մը նրանց էլ ա վե լի 
մոտ կկանգ նեց նի ազ գային հո գե բա նու թյանն 
ու ազ գային ար ժեք նե րին:

 «Ման րա պա տում» ու սուց ման ժա մա նա
կա կից մե թո դի տար բեր մո տե ցում նե րի կի
րառ մամբ հա մոզ վե ցինք, որ մե թո դը շատ 
ար դյու նա վետ է և հե տաքր քիր: Այն նպաս
տում է ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտ քի, եր ևա կա յու թյան զար գաց մա նը, աշ
խար հա յաց քի ը նդ լայն մա նը, ճիշտ ար ժե
հա մա կար գի ձևա վոր մա նը: Հե տաքր քիր է 
մեծ մտա ծո ղի՝ Հո րա ցի ո սի միտ քը, որ յու
րա քան չյու րին ստեղ ծա գոր ծե լու ա զա տու
թյուն տա լով` այն մեզ հա մար ե նք հայ ցում, 
ո րով հետև յու րա քան չյու րի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտ քի թռիչ քը կա րող է գնա հա տում նե
րի շատ ի նք նա տիպ շեր տեր բա ցա հայ տել, 
ո ւր կա րող ե նք գտ նել մեզ հա մար հե տաքր
քիր և ան հրա ժեշտ դի տար կում ներ: Ու րեմն 
ա շա կերտ նե րին տանք ա զատ ստեղ ծա գոր
ծե լու հնա րա վո րու թյուն, թող նրանց «խո հե
րի վսեմ այ րու ձին» տի ե զե րա կան թռիչք ներ 
ու նե նա և մտ քի մեծ սլացք: 

Գ րա կա նու թյուն

1. Ա ֆո րիզմ ներ, Եր ևան, 1989 թ.:
2. Գ րի գոր Զոհ րապ, Եր կեր, Եր ևան, 1989 թ.:
3. Կա ռու ցո ղա կան կր թու թյան հի մունք նե րը և մե թոդ նե րը (ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար), «Այ

րեքս», 2004 թ.:
4. Антология мировой философии, том 1, М.,1969.

«Новелла» как современный метод обучения и его особенности
А. Арзуманян

В статье освещаются различные подходы к применению принципов метода. Целью является 
пропаганда творчества учащихся и развитие воображения. Ученики могут с собственним 
вооброжением дать окончатеьный итог сюжету.

The application of the "Short story" modern teaching method
A. Arzumanyan

The article highlights the different approaches to the application of the principles of the method. 
The aim is to promote students’ creativity and develop imagination. Students can own with imagination 
to give the final result of the plot.
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ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԿՈւՆՑ

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ 
ԱՄփՈփՄԱՆ ԴԱՍԻ ըՆԹԱՑՔՈՒՄ

(ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԱՍՏԵղԾ)
Գի տա տեխ նի կա կան ան նա խըն թաց վե րել

քը նոր պա հանջ ներ է ներ կա յաց նում դպրո
ցա կա նի մտա վոր զար գաց մա նը և հնա րա
վո րու թյուն ըն ձե ռում ու սուց ման գործընթացի 
գի տա կան կազ մա կերպ ման հա մար: Կրթու
թյան բո վան դա կու թյան իրա կա նաց ման հա
մար ու սուց չի առաջ նա հերթ խնդիրն է դա սա
վանդ ման մե թոդ նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը:

Դա սա ժա մի բարձր մա կար դա կի ապա հո
վու մը դառ նում է ու սուց չի ամե նօ րյա հոգ սը, 
ուս տի առա ջին պլան է մղվում ու սուց չի գի
տա կան–մե թո դա կան պատ րաս տա կա նու թյան 
բարձ րա ցու մը, որով էլ պայ մա նա վոր վում է 
աշա կերտ նե րի ար դյու նա վետ մտա ծո ղու թյու նը:

Ու սուց չի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան
քով և դա սի կազ մա կերպ վա ծու թյամբ են պայ
մա նա վոր ված աշա կերտ նե րի ճա նա չո ղա կան 
ակ տի վու թյու նը, ծրագ րա յին նյու թի հաս տա
տուն յու րա ցու մը, շեր տա վոր ված և ան հա տա
կան աշ խա տան քի ձև ե րը դասապրո ցե սում և 
նրա նից դուրս:

Կրթու թյան բո վան դա կու թյան իրա կա
նաց ման հիմ նա կան և ան փո խա րի նե լի կազ
մա կեր պի չն ու սու ցիչն է, և նրա ջան քե րով ու 
ամե նօրյա ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քով 
է պայ մա նա վոր ված կրթա կան գոր ծի ար դյու
նա վե տու թյու նը:

Նյու թը բխում է աշա կեր տի ան մի ջա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րից, հեն վում նախ կի նում 
նրա ձեռք բե րած փոր ձի, գի տե լիք նե րի և կա
րո ղու թյուն նե րի վրա, հա մա պա տաս խա նում 
տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րին և 
հե տաքրք րու թյուն նե րին:

Իմ դա սա վան դած դա սա րան նե րում (VIII, 
X, XII դաս.) ցան կա ցած ամ փոփ ման դաս անց
նում է յու րո վի, ամեն ան գամ մի նոր մե թո դի 
կի րառ մամբ:

Ստո րև ներ կա յաց վող ամ փոփ ման դա սի 
նպա տակն է ընդ լայ նել աշա կեր տի իմա ցու

թյան շրջա նա կը, զար գաց նել տրա մա բա նու
թյու նը, ճա նա չո ղա կան որակ նե րը` վեր լու ծել, 
դա տո ղու թյուն ներ անել, ընդ հան րաց նել, հա
մադ րել, եզ րա հան գում ներ անել և ստեղ ծա
գոր ծել:

Այ սօր պա հանջ վում են ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում կի րա ռել բազ մա զան ման կա վար ժա
կան տեխ նո լո գի ա ներ, ինչ պես նաև դա սապ
րո ցեսն ակ տի վաց նող մի ջոց ներ, օրի նակ` 
տե ղե կատ վա կան–հա ղոր դակ ցա կան, հա մա
գոր ծակ ցա յին և այլ ման կա վար ժա կան տեխ
նո լո գի ա ներ:

Թե մա յի ամ փոփ ման հա մար ընտ րում եմ 
գրա կան–երաժշ տա կան հա մադ րու թյու նը որ
պես ամ փո փիչ դաս: Ցան կա ցած աշ խա տանք 
ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցում 
ար դյու նա վետ է, եթե դրա կազ մա կեր պու մը և 
իրա կա նա ցու մը վստա հում ենք աշա կերտ նե
րին, և ու սուց չի դե րը մնում է կազ մա կեր պե լը, 
ուղ ղոր դե լը և որ պես գլխա վոր խորհր դա տու՝ 
ցու ցում ներ տա լը: Եթե գի տե լի քը պատ րաս
տի չի մա տուց վում աշա կեր տին, այլ հնա րա
վո րու թյուն է տրվում նրան ինք նու րույն կա ռու
ցելու այդ գի տե լի քը, ապա դրա ազ դե ցու թյունն 
առա վել տև ա կան ու ար դյու նա վետ է:

Դա սագր քե րում նյութն ու սում նա սիր վում է 
այն պես, որ նոր թե ման ու սում նա սի րե լու ժա
մա նակ ու սու ցի չը, հեն վե լով նա խորդ նյու թի 
վրա, նոր մե թոդ նե րով և մի ջոց նե րով կա րո ղա
նա իրա կա նաց նել գրա կա նու թյան հիմ նա կան 
նպա տակ նե րից մե կը` սո վո րո ղի բա նա վոր 
և գրա վոր խոս քի անընդ հատ և կա նո նա վոր 
զար գա ցու մը:

Եթե հո բե լյա նա կան տա րե թիվ ու նի գրո
ղը, ապա ամ փոփ ման դասն առանձ նա հա
տուկ երանգ է ստա նում` վե րած վե լով հա տուկ 
տո նի: Այդ ժա մա նակ բա ցի տե ղե կատ վու թյան 
հա ղոր դու մից, որ նա խօ րոք ամ բա րել են աշա
կերտ նե րը, հա մա կարգ չի և տե սաց րի չի (պրո
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յեկ ցի ոն լապ տե րի) օգ նու թյամբ ամ փոփ ման 
դա սը վեր է ած վում գրա կան–երաժշ տա կան 
հա մադ րու թյան:

Դա սագր քում տեղ գտած նյու թե րը ծա
նոթ են աշա կերտ նե րին: Ես նրանց նա խօ րոք 
հանձ նա րա րում եմ լրա ցու ցիչ գրա կա նու թյու
նից նոր տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել, խմբա վո
րել, որն էլ խթա նում է առա ջին հեր թին գիրք 
կար դա լուն: Սա նաև հա մա գոր ծակ ցա յին 
մթնո լորտ է ձև ա վո րում և հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս մի ա սին աշ խա տելու, նյու թեր որո նելու, 
դրանք հա մա կար գելու և ներ կա յաց նելու լսա
րա նին: Սո վո րող նե րը վարժ վում են մի ա սին 
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց
նե լուն և խմբի աշ խա տան քի ար դյուն քի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լուն:

Ամ փոփ ման դա սին գրո ղին ներ կա յաց նե լիս 
աշա կերտ ներն առա ջար կում են գրա կան եր կի 
բա ցա հայ տու մը զու գոր դել երաժշ տու թյան, գե
ղար վես տի, կի նոն կա րի հետ: Այս տեղ զու գորդ
վում են խոս քը, մե ղե դին, գե ղար վես տը, այս 
կամ այն կա տա րու մը, որոնք նպաս տում են 
նյու թի յու րաց մա նը, ամ բող ջաց մա նը և ապա
հո վում աշա կեր տի անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի 
բա ցա հայտման և դրսև որման:

ՏՀՏ–ի օգ տա գոր ծու մը որա կա պես փո խում 
է ամ փոփ ման դա սի (տվյալ դեպ քում գրա կան–
երաժշ տա կան հա մադ րու թյուն) ձևը: Փոխ
վում է նաև ու սուց չի դե րը. ու սու ցի չը դառ նում 
է սո վո րո ղի կրթա կան գոր ծը կազ մա կեր պող, 
նրան օժան դա կող ու գնա հա տող գոր ծըն կեր: 
Մեր կի րա ռած ամ փոփ ման դա սե րի ժա մա նակ 
ստեղ ծում ենք նաև էլեկտ րո նա յին գրա դա րան, 
որից ժա մա նակ առ ժա մա նակ օգտ վում եմ ոչ 
մի այն ես, այ լև գոր ծըն կեր ներս:

Եզրակացություն
Այս աշ խա տան քը ստեղ ծա գոր ծա կան է և 

տար բե րա կում է հե տև յալ երեք աս տի ճան նե րը.
1. Կրթա կան աս տի ճան. աշա կեր տը մայ

րե նի լեզ վից ու գրա կա նու թյու նից բազ մա կող
մա նի ո րեն յու րաց րել է գի տե լիք ներ: Դրանք 
վե րար տադ րում է նույ նու թյամբ, եր բեմն` մե
խա նի կո րեն (դա սագր քի նյու թը):

2. Գի տե լիք նե րի յու րաց ման երկ րորդ` դաս
տի ա րակ չա կան աս տի ճան. աշա կեր տը պետք 

է կա րո ղա նա սո վո րած գի տե լիք նե րը կի րա ռել 
ան ծա նոթ նյու թի վրա, ան սո վոր իրա վի ճակ նե
րում կամ առօ րյա կյան քում:

3. Գի տե լիք նե րի, հմտու թյուն նե րի ու կա րո
ղու թյուն նե րի յու րաց ման եր րորդ աս տի ճան. 
աշա կեր տը դրանք կա րո ղա նում է կի րա ռել 
ստեղ ծա գոր ծա բար:

Հա յոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ամեն մի 
ու սուց չի մե թո դա կան վար պե տու թյան բարձ
րաց ման վերջնա կան նպա տա կը պետք է լի նի 
իր բո լոր սա նե րին անխ տիր հասց նել գի տե լիք
նե րի յու րաց ման վեր ջին` եր րորդ աս տի ճա նին:

Ինտեգրված դաս
Դասարանը` 12–րդ
Աշակերտների թիվը` 20
Առարկան` «Հայ գրականություն»
Դասի տիպը` ամփոփման դաս
Դա սի թե ման` «Հա մո Սա հյա նի բա նաս

տեղ ծա կան աշ խար հը»
Դա սի տե սա կը` ին տեգր ված դաս` հայ գրա

կա նու թյուն–ին ֆոր մա տի կա
Դա սի կա հա վո րու մը` սար քա վո րում ներ՝ 

ՏՀՏ` պրո յեկ տոր, հա մա կար գիչ, Հա մո Սա հյա
նի բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծու ներ, պաս
տառ ներ

Սո վո րող նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան կազ մա կերպ ման եղա նակ նե րը` ֆրոն
տալ, ան հա տա կան, խմբա յին, զույ գե րով:

Ու սուց ման տեխ նո լո գի ա ներ` հա մա կարգ
չա յին ու սուց ման տեխ նո լո գիա, ին տեգր ված 
ու սուց ման տեխ նո լո գիա, հա մա գոր ծակ ցա յին 
ու սուց ման տեխ նո լո գիա:

Ու սուց ման մե թոդ ներ` ու սուց ման ին տե
րակ տիվ մե թոդ ներ, բա ցատ րա կան–ցու ցադ
րա կան մե թոդ, զրույց, հա մա ռոտ դա սա խո սու
թյուն և զե կույց մե թոդ ներ:

Դա սի նպա տակ նե րը
«Հայ գրա կա նու թյուն» առար կա յից
1. Կրթա կան
Հա մո Սա հյա նի և նրա ստեղ ծա գոր ծու

թյուն նե րի մա սին հան գա մա նա լից տե ղե կու
թյուն նե րի հա ղոր դում և ամ փո փում:

2. Դաս տի ա րակ չա կան
Առօ րյա կյան քում, ամե նօ րյա գոր ծու նե ու

թյան մեջ և այլ առար կա նե րի ու սում նա սի րու
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թյան հա մար թե մա յից ձեռք բե րած կա րո ղու
թյուն նե րի դե րի գնա հա տում:

3. Զար գաց նող
Տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյուն, դի տո

ղա կա նու թյուն, ճա նա չո ղու թյան զար գա ցում:
«Ին ֆոր մա տի կա» առար կա յից
Կրթա կան
Առան ձին սա հիկ ներ ստեղ ծե լու, ձև ա վո

րե լու, խմբագ րե լու, ներ կա յա ցում նե րի մեջ 
մի ա վո րե լու, որո նո ղա կան ցան ցե րով տե ղե
կու թյուն ներ հա վա քե լու կա րո ղու թյուն նե րի ամ
րապն դում:

Դաս տի ա րակ չա կան
ա. տե ղե կատ վու թյուն. այդ թվում` հա մա

կարգ չա յին ծրագ րե րի օգ տա գործ ման հե ղի
նա կա յին իրա վուն քի հիմ նա կան դրույթ նե րի 
իմա ցու թյան և տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լիս 
կամ հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի կի րա ռու
թյան կա րո ղու թյան ամ րապն դում:

բ. Հա մա ցան ցից օգտ վե լու էթի կա յի կա նո
նե րի իմա ցու թյան ամ րապն դում:

Զար գաց նող
Հա ղոր դակց վե լու և հա մա գոր ծակ ցա յին 

աշ խա տան քի ժա մա նակ տե ղե կատ վա կան և 
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիա նե րի ըն ձե ռած 
հնա րա վո րու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու և սո
վո րո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի 
զար գա ցում:

Դա սի ըն թաց քը
Նախապատրաստական աշխա տանք ներ
Նախորդ ժամին աշակերտները նա խա

պես բաժանվել են խմբերի և ուսուցչի կողմից 
ստացել իրենց առաջադրանքները:

1–ին խումբ` «Համո Սահյանը որպես ար դի 
գրականության ականավոր բա նաս տեղծ»:

2–րդ խումբ` «Համո Սահյանի կյանքն ու 
գործունեությունը»:

3–րդ խումբ` «Ժամանակակիցները Համո 
Սահյանի մասին»:

4–րդ խումբ` «Համո Սահյանը որպես 
բնության մեծ երգիչ»:

Յուրաքանչյուր խումբ պետք է իր ստացած 
թեմայի վերաբերյալ Microsoft Office Pow
er Point ծրագրով նախապես պատրաստի 
ներկայացում: 

Ներածական մաս: Ուսուցիչը «Հա մա
ռոտ դասախոսություն» մեթոդով դա սարանին 
է ներկայացնում Համո Սահ յանին` որպես 
բնության երգչի, որից հետո աշակերտների 
օգնությամբ գրա տախ տակին գծվում է Համո 
Սահյանի ստեղ ծագործությունների ծառը: 

Հիմնական մաս: Դա սի այս փուլն իրա կա
նաց նում են աշա կերտ նե րը` սահ կա հան դե սի 
տես քով ներ կա յաց նե լով իրենց խմբա յին աշ
խա տանք նե րը: Այս աշ խա տան քում ակն հայտ 
են դառ նում աշա կերտ նե րի ու նե ցած գի տե լիք
ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: Դա սի այս փուլն 
իրա կա նաց նում են առա ջին խմբի աշա կերտ
նե րը ներ կա յաց նե լով բա նաս տեղծ Հա մո Սա
հյա նին, ում մա սին Դա վիթ Գաս պա րյա նը 
գրում է. «Օրերն առաջ են գնում, և օրերի հետ 
առաջ է գնում Համո Սահյանի փառքը: Խոսքը 
դառնում է բառ, բառը դառնում է գիր, և գիրը 
մեծարում է նրան»1:

Զեկույցն ուղեկցվում է սահկահանդեսի 
տեսքով, որտեղ երևում է Համո Սահյանն իր 
կենդանի տեսքով, ձայնով, լսվում են երգեր 
նրա խոսքերով:

Երկ րորդ խմբի աշա կերտ նե րը ներ կա յաց
նում են Հ. Սա հյա նի կյանքն ու գոր ծու նե ու
թյու նը: «Հա մո Սա հյա նը,— նկա տում է Ազատ 
Եղի ա զա րյա նը,— հա մե մա տա բար ուշ է գրա
կան հրա պա րակ մտել: Պա տե րազ մից հե տո 
տպագ րել է մի շարք գրքեր: Դրան ցով նա 
դար ձավ ամե նա սիր ված հայ բա նաս տեղծ նե
րից մե կը և այդ պի սին մնում է մին չև այ սօր»2: 

Սահ կա հան դե սի մի ջո ցով ներ կա յաց վում 
են հե ռա վոր Լոր գյու ղի և Սի սի ա նի բնա պատ
կեր նե րը: Աշա կերտ ներն ար տա սա նում են բա
նաս տեղ ծի հա րա զատ գյու ղը ներ կա յաց նող 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ:

Եր րորդ խմբի աշա կերտ նե րը ներ կա յաց
նում են ժա մա նա կա կից նե րի գնա հա տա կան
նե րը Սա հյա նի պո ե զի ա յին: Սա հյա նի բա
նաս տեղ ծու թյուն նե րը հնչում են աս մուն քի 
վար պետ նե րի, ինչ պես նաև աշա կերտ նե րի 
կա տար մամբ:

1 Դ.Գասպարյան, Համո Սահյան, Երևան, «Զանգակ–97», 
2003, էջ 4:
2 Ա. Եղիազարյան, Հայ գրականություն 12, Երևան, 
«Մանմար», 2011, էջ 72:
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Գրականություն34

1. Գասպարյան Դ., Համո Սահյան, Երևան, «Զանգակ–97», 2003, էջ 367:
2. Սահյան Հ., Պոեզիան կօգնի մարդուն, «Գրական թերթ», 1972, ապրիլ, թիվ 18, 28:
3. Եղիազարյան Ա., Հայ գրականություն 12, Երևան, «Մանմար», 2011, էջ 184:
4. Սահյան Հ., Ապրում եմ մանկությանս պաշարներով, «Տաթևի համալսարան», 1993,  

հուլիսի 5, թ. 3:

Развитие мышления учащихся на обобщающем уроке

М. Бакунц

Обобщающий урок проведён в виде музыкально–литературной композиции, в ко то рой 
сочетаются музыка, художественное слово, живопись. Такое сочетание по мо гает ученикам лучше 
понять новый материал и раскрыть их индивидуальные осо бен ности. Широкое использование 
новых методов обучения и ТСО делают урок более на сы щенным, что меняет и роль учителя: он 
не только руководит ходом урока, но и умело направляет его.

The Development of the Pupilse thinking During the Summarization Lesson

M. Bakunc

To follow up a topic. I usually choose the literature music combination as a follow–up lesson.In this 
case the speech, melody and fiction are combinated and contribute to the perception and consolida
tion the material and the discovery and display of the individual characteristics of each pupil. The use 
of modern tegnologies drastically changes the form of the follow–up lesson as well as the role of the 
teacher.

3 Դ. Գասպարյան, Համո Սահյան, Երևան, «Զանգակ–97», 2003, էջ 11:
4 Հ. Սահյան, Ապրում եմ մանկությանս պաշարներով, «Տաթևի համալսարան», 1993, հուլիսի 5, թ. 3:

Չոր րորդ խում բը ներ կա յաց նում է Սա հյա
նին` որ պես բնու թյան մեծ երգ չի: Բնաշ խար հը 
դառ նում է ազ գա յին կյան քի ոգե ղե նաց ված գո
յու թյուն. «Աստ ված էր ասում մայր բնու թյա նը, 
ինչ էլ նրա հա մար դառ նում է մար դու էու թյու նը 
բա ցա հայ տե լու հիմ նա կան չափ ու չա փա նիշ»3:

ընդհանրացնող մաս: Ու սու ցի չը ներ կա
յաց նում է Սա հյա նի վեր ջին հար ցա զրույ ցը, 

որ տեղ կար դում ենք. «Հա վա տա՛լ մեր սպա
սած լա վա գույն օրե րին, հա վա տա՛լ մար դուն, 
աշ խար հին, սե փա կան ու ժին և ար ժա նա պատ
վու թյա նը: Կանք ու կլի նենք: Բարձ րա նանք 
ինք ներս մե զա նից»4: 

Աշա կերտ ներն ու սուց չի օգ նու թյամբ ընդ հան
րաց նում և հա մա կար գում են կա տար ված առա
ջադ րանք նե րի ար դյունք նե րը:
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ՌՈՄԵԼԱ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

«ԱԾԱԿԱՆԻ ՄԱԿԴԻՐԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆը» 
ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄը VII–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ

«Ա ծա կա նի մակ դի րային կի րա ռու թյու նը» 
 թե մայի ի մա ցու թյու նը ա շա կերտ նե րին հնա
րա վո րու թյուն կտա ի մա նա լու ի րենց ու նե ցած 
բա ռա պա շա րի չափն ու կշի ռը, նաև հնա րա վո
րու թյուն կտա նրանց կար ևո րե լու բա ռա պա շա
րի հարս տա ցու մը, հա մոզ վե լու, որ ա նընդ հատ 
խո րա նա լով մեր ոս կե ղե նիկ մայ րե նի ի ան հուն
նե րում՝ կա րող են բա րե լա վել ի րենց գե ղա գի
տա կան ճա շա կը, խոս քի մշա կույ թը:

Գե ղե ցիկ խո սե լու և գրե լու ար վես տը գնա
հատ վել և զար գաց ման է հա սել դեռևս Հին 
Հու նաս տա նում և Հռո մում: Սոկ րա տե սի ա սույ
թը. « Խո սի՛ր, որ քեզ ճա նա չեմ»,— այ սօր էլ 
խիստ ար դի ա կան է:

Խոս քի մշա կույ թի պա հան ջով ցան կա
լի կլի նի, որ յու րա քան չյուր ա շա կերտ կա րո
ղա նար բա վա րար չա փով յու րաց նել մայ րե նի 
լեզ վի ըն ձե ռած բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն
նե րը: Խոս քը վե րա բե րում է հատ կա պես պատ
կե րա վոր ման ար տա հայտ չա կան մի ջոց նե րին:

Թու մա նյա նը գրել է. «Ա մեն մի հն չյուն, 
ա մեն մի բառ, ա մեն մի ձև կամ ոճ մի մեծ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ու մի ամ բողջ աշ խարհ է»: 
Այս ձևա կեր պու մը լա վա գույնս ար տա հայ տում 
է բա ռընտ րու թյան և բա ռա գոր ծա ծու թյան կար
ևո րու թյու նը:

Պատ կե րա վոր ման յու րա քան չյուր մի ջոց 
ա շա կեր տին է մա տուց վում ի բրև ո րոշ ի մաս
տով ան սո վոր կա պակ ցու թյուն, պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղու թյան օ րի նակ, որ տեղ յու րա քան չյուր 
բառ ը նտր ված է հմ տո րեն և ու նի ար տա հայտ
չա կան հզոր լիցք: Այս պես՝ մակ դի րը գե ղար
վես տա կան ո րո շիչ է, ո րն ար տա հայ տում է ոչ 
մի այն ա ռար կայի հատ կա նիշ և գոր ծած վում 
գո յա կան նե րի հետ (կա պույտ եր կինք, դա ռը 
վիշտ, ճեր մա կաթև ա ղավ նի ներ), այլև, դր վե
լով բայե րի վրա, ար տա հայ տում է գոր ծո ղու
թյան հատ կա նիշ (մեղմ ժպ տալ, տխուր շշն ջալ, 
ա նուշ գգ վել):

Մակ դի րի պատ կե րա վո րու թյու նը պայ
մա նա վոր ված է նրանց ան սպա սե լի կի րա

ռու թյամբ, ի սկ ո ճա կան ար ժեքն ակ նա ռու է 
դառ նում բնագ րում: Ու սու ցիչն ի նք նա տիպ 
մակ դիր նե րի ը նտ րու թյամբ բա ցա հայ տում է ոչ 
մի այն հե ղի նա կի կամ որ ևէ կեր պա րի ըն կա
լում նե րը կյան քի, ի րա կա նու թյան նկատ մամբ, 
այլև տա լիս է ո րո շա կի գնա հա տո ղա կան վե
րա բեր մունք:

«Ա ծա կա նի մակ դի րային կի րա ռու թյու նը» 
 թե մայի ու սու ցու մը զու գակ ցում եմ Ե. Չա րեն
ցի «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի» բա նաս տեղ
ծու թյա նը` մի ա ժա մա նակ ա պա հո վե լով լեզ վի 
և գրա կա նու թյան մի ջա ռար կա յա կան կա պը: 
Հայ րե նա սի րա կան հիմն հի շեց նող այս բա
նաս տեղ ծու թյու նը կար ծես մակ դիր նե րի ան
սպառ շտե մա րան լի նի:

Ա ռա ջար կում եմ այս պի սի պլան–սեղ մա գիր
Դա սի թե ման – Ա ծա կա նի մակ դի րային կի

րա ռու թյու նը
Դա սի նպա տակ նե րը 
ա) Ա կա դե միա կան 

 � Գի տե լիք` ա ծա կա նի կի րա ռու թյու նը գե
ղար վես տա կան խոս քում` որ պես պատ կե
րա վոր ման մի ջո ցի, բա ռա պա շա րի հարս
տա ցում:

 � Բնագ րում ա ծա կա նի մակ դի րային կի րա
ռու թյու նը ճա նա չե լու, վեր լու ծե լու, սե փա
կան խոս քում բա ռի ճիշտ, դի պուկ ը նտ
րու թյուն կա տա րե լու` ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րում:

 � Գե ղա գի տա կան ճա շա կի, պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղու թյան ձևա վո րում:
բ)  Սո ցի ա լա կան: 
Ճա նա չել հայ րե նի քը և գնա հա տել նրա 

հոգ ևոր գան ձե րը, դաս տի ա րա կել հայ րե նա սի
րու թյուն, տո կու նու թյուն, հպար տու թյուն,  հա
վատ և հա վա տա լու ձգ տում: 

Ու սում նա կան և ցու ցադ րա կան նյու թեր
 � Մ. Սա րյա նի «Ե ղի շե Չա րենց» դի ման կա րը 

և « Հա յաս տան» կտա վի փոք րա ծա վալ վե
րատ պու թյու նը, հայոց տա ռե րի ման րան
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կար նե րով գր ված հայ րե նիք, Հա յաս տան, 
Ա րա րատ, մայր, խա ղա ղու թյուն, ու սու ցիչ, 
Եր ևան բա ռե րը` բո լորն ար ևի ֆո նի վրա:
 Հա մա ցան ցով Սա րյա նի կտավ նե րից ցու

ցադր վում է քա ռա գա գաթ Ա րա գա ծը` ե րկն քի 
մուգ կա պույտ ֆո նի վրա, աղ ջիկ նե րի շուրջ
պա րով հատ վա ծը, Սևա նա լճի հա մայ նա պատ
կե րը, Շա քի ի ու Ջեր մու կի ջր վեժ նե րի նկար նե
րը, ա մառ վա բեր քա ռատ այ գի, սա րյա նա կան 
մր գե րի նա տյուր մորտ նե րից մե կը (ա րևն ամ
ռան), ձմե ռային տե սա րան` վի շա պա ձայն բու
քը վսեմ, աղ քա տիկ, կի սա վեր խր ճիթ նե րով 
գյու ղա կի նկար:

Անի ի, Զվարթ նո ցի, Գառ նի ի նկար ներ 
(հ նա մյա քա ղաք նե րի հա զա րա մյա քարն եմ 
սի րում), Հա յաս տա նի քար տե զը, Նա րե կա ցու 
նկա րը, « Մա տյան ող բեր գու թյան» պոե մը, Ն. 
Քու չա կի դի ման կա րը և « Հայ րեն նե րի» ժո ղո
վա ծուն (Նա րե կա ցու, Քու չա կի պես…), Մա սի
սի ձյու նա փառ գա գա թը (աշ խարհ ան ցիր):

 Մե թո դներ. բա նա լի բառ, զրույց– դա
սա խո սու թյուն, խմ բային հե տա զո տու թյուն, 
Վե նի տրամագիր (դի ագ րամ), քա ռա բա ժան 
ա ղյու սակ:

Խ թան ման փուլ–

«Ինձ հա մար ա մե նա մեծ դժ վա րու թյունն 
ա ծա կանն է, ա ծա կա նի տե ղը, և դրա նից է 
կախ ված, իմ կար ծի քով, թե այ սինչ գր ված
քը պատ կա նում է, թե չի պատ կա նում գրա
կա նու թյա նը:Ինձ հա մար գրա կա նու թյու նը 
կախ ված է ար տա քուստ ան կար ևոր, ե րկ
րոր դա կան թվա ցող մի բա ռից` ա ծա կա նից»:  

Գար սիս Մար կես

« Տե սա մի նոր եր կինք և նոր եր կիր: Տե
սա նոր Ե րու սա ղեմ, որ վայր է իջ նում ե րկն
քից, Ա ստ ծո մո տից»: 

Հատ ված «Ա ստ վա ծաշն չից»
Այս տո ղերն ըն թեր ցե լուց հե տո ա շա կերտ

ներն ար տա սա նում են Ե. Չա րեն ցի «Ես իմ 
ա նուշ Հա յաս տա նի» բա նաս տեղ ծու թյու նը: Այ
նու հետև նրանց ու շադ րու թյու նը հրա վի րում 
եմ գրա տախ տա կի վրա բա նաս տեղ ծու թյու նից 
դուրս գրած ա ծա կան նե րի վրա և ա ռա ջար կում 
մեկ նա բա նել դրանց ի մաս տը` ա նուշ Հա յաս
տան, ար ևա համ բառ, ող բան վագ, լա ցա կու
մած, հե զաճ կուն, ար ևան ման և այլն:

Կարճ դա սա խո սու թյամբ բա ցատ րում եմ, 
թե ի նչ է մակ դի րը: Մակ դիր ա ծա կանն ու նի 
ար տա հայտ չա կան, հու զա կան ե րանգ, բնու
թագ րող է, գնա հա տող, ար տա հայ տում է հե ղի
նա կի վե րա բեր մուն քը:

Յու րա քան չյուր մակ դիր մի պատ կեր է, սա
կայն պետք է հի շել, որ մակ դի րի կի րա ռու թյու
նը մեծ կապ ու նի հո գե բա նու թյան, հո գե վի ճա
կի, ի նչ պես նաև հե րոս նե րի ա րարք նե րի հետ: 
Մակ դի րը պետք է հա մա չափ լի նի պատ կեր վող 
ան ցու դար ձին, քա նի որ այն դառ նում է նաև 
հե րոս նե րի հա մա պա տաս խան տրա մադ րու
թյուն ար տա հայ տե լու մի ջոց: Դի պուկ ը նտր ված 
մակ դիր նե րը խո սուն են: Խոսքս հաս տա տե լու 
հա մար ներ կա յաց նում եմ, թե ի նչ պես է Չա րեն
ցը «պան նո ու հայր մե րին նման վող ա ղոթք մը» 
դար ձած բա նաս տեղ ծու թյան մեջ բա ռի գե ղա
գի տա կան ծալ քե րը բա ցե լու շնոր հիվ ամ բող
ջաց րել Հա յաս տան եր կի րը` իր բորբ ար ևով, 
ան հյու րըն կալ պա տե րով, եր կա թա գիր գր քե
րով ու լու սապ սակ ճա կա տով: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ. բա նաս տեղ
ծու թյան տնե րի թվով ձևա վո րում եմ խմ բեր 
և ու նե նում չորս խումբ: Յու րա քան չյուր խմ բի 
հանձ նա րար վում է «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի» 
բա նաս տեղ ծու թյան հա մա պա տաս խան քա ռա
տո ղից դուրս գրել ա ծա կան ներն ի րենց լրա
ցյալ նե րի հետ և բա ցատ րել ո ճա կան հա տուկ 
կի րա ռու թյու նը: Խմ բային հե տա զո տու թյան 
մե թո դը հնա րա վո րու թյուն կտա հա մա գոր ծակ
ցե լու և նյու թը յու րաց նե լու հնա րա վո րինս սեղմ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: 
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I խումբ. ա նուշ Հա յաս տան, ար ևա համ բառ, 
հին սա զի ող բան վագ, լա ցա կու մած լար, ար
նան ման ծա ղիկ նե րի ու վար դե րի բույ րը վառ
ման, նաի րյան աղ ջիկ ներ, հե զաճ կուն պար:

II խումբ. եր կին քը մուգ, ջրե րը ջինջ, լի ճը 
լու սե, վի շա պա ձայն բու քը վսեմ, մթում կո րած 
խր ճիթ նե րի ան հյու րըն կալ պա տե րը սև, հնա
մյա քա ղաք նե րի հա զա րա մյա քար:

III խում. ող բա ձայն եր գե րը, եր կա թա գիր 
գր քե րը, ա րյու նա քամ վեր քե րը, ո րբ ու ար նա
վառ Հա յաս տան յար:

IV խումբ. լու սապ սակ ճա կատ, ճեր մակ 
գա գաթ, ան հաս փառք:

Յու րա քան չյուր խումբ ը նտ րում է քա ռա տո
ղը ներ կա յաց նող պատ կեր ներն ու մեկ նա բա
նում: Իմ օգ նու թյամբ ա շա կերտ նե րը նկա տում 
են, որ գե ղար վես տա կան խոս քում ա ծա կան
նե րը կա րող են կա տա րել ար տա հայտ չա կան, 
ո ճա կան հա տուկ դեր և կա րող են դառ նալ 
պատ կե րա վո րու թյան մի ջոց` մակ դիր:

Կշ ռա դատ ման փուլ. ա շա կերտ նե րին 
հանձ նա րար վում է Վե նի դի ագ րա մով ցույց 
տալ մակ դիր ա ծա կա նի և ո րո շիչ ա ծա կա նի 
ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե
րը: Պար տա դիր պետք է ան դրա դառ նալ, որ 
մակ դիր ա ծա կան ներն ու նեն փո խա բե րա կան 
ի մաստ, ի սկ ո րո շիչ ա ծա կան նե րը` ոչ: Մակ դիր 
կա րող են դառ նալ նյու թա կան ի մաստ ու նե ցող 
բո լոր խոս քի մա սե րը` 

ա ծա կան – պայ ծառ ա շուն,
 գո յա կան – քար սիրտ,
 մակ բայ – տերև նե րը դո ղա ցին մեղ մա բար,
 դեր բայ – ե րա զող քա ղաք :
ըստ բո վան դա կու թյան 
ա) նկա րագ րա կան– տոր քյան հա սակ
բ) քնա րա կան – նր բա կերտ մթն շաղ
գ) չա փա զան ցա կան – հրա ցայտ աչ քեր
դ) նվա զա կան – օ ձի խելք
ե) գու նային – կար միր ա ռա վոտ 
Ո րո շիչ ա ծա կա նը և մակ դիր ա ծա կա նը 

նման են նրա նով, որ եր կուսն էլ բա ռա կա պակ
ցու թյուն ներ են և ա ռար կա ներն ու եր ևույթ նե րը 
բնո րո շող:

 Դա սի վեր ջում ո ւնկնդ րում են «Ես իմ 
ա նուշ Հա յաս տա նի» եր գը, ո րն ա վե լի է 
տպա վո րում դա սա նյու թը: Ա վե լաց նում եմ, որ 
նշ ված մակ դիր նե րը հա մա հունչ են բա նաս
տեղ ծու թյան ո գուն: Այն ե րկ րի և ժո ղովր դի 
նկատ մամբ հե ղի նա կի ու նե ցած բուռն սի րո 
ար տա հայ տու թյունն է, ո րի մեջ տե ղա վո րել է 
Հա յաս տան եր կի րն իր բորբ ար ևով և հոգ ևոր 
գան ձե րով:

Տ նային աշ խա տան. հանձ նա րա րում եմ մի 
մա սին քա ռա բա ժան ա ղյու սակ` ի ՞նչ տե սա, ի ՞նչ 
լսե ցի, ի ՞նչ հի շո ղու թյուն ներ ա րթ նա ցան, մյուս 
մա սին` գրել շա րադ րու թյուն «Իմ բարձ րագ նա 
Հա յաս տան» վերնագրով:

Գ րա կա նու թյուն

Ե. Չա րենց, « Տա ղա րան», «Ե ս իմ ա նուշ Հա յաս տա նի»:

Изучение и применение темы «Эпитеты прилагательных» в седьмом классе
Р. Аванесян

Изучение и применение темы «Эпитеты прилагательных» поможет развитию и улучшению 
речи учащихся, культуре слова, способности доступному и красивому пересказиванию.

Learning and applying themes «Epithets adjectives» in the seventh grade
R. Avanesyan

The usage of empithety of the adjective will develop and improve pupils cultural speech, their vo
cabulary and their ability to express it beautifully and descriptively.
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ՀԵղԻՆԵ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ

ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ» 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱփԱՐԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄՆ ԱՎԱԳ 
ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Օ՜, իմ հե ռու՜, կա պու տա չյա՛ սի րու հի, 
Երկիր իմ ո րբ, ար նա քամ ու ա վե րակ...

Ե ղի շե Չա րենց

 Ժա մա նակ նե րը փոխ վում են, սե րուն դը՝ 
նույն պես: Այժմ ե րե խա նե րի հե տաքրք րու թյու
նը ըն թեր ցա նու թյան ն կատ մամբ պա կա սում է, 
նրանց բա ռա պա շա րը՝ աղ քա տա նում:   Հայոց  
լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սուց չին մ նում է մի 
բան. որ քան հ նա րա վոր է, դպ րո ցում աշ խա
տան քը դարձ նել հե տաքր քիր և ն պա տա կային, 
սեր ա րթ նաց նել ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ, 
սի րել տալ հայ և օ տար գրող նե րի հի աս քանչ, 
ու սու ցա նող ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Դա 
կլի նի մի այն այն դեպ քում, ե րբ դա սա ժա մի 
ա մեն րո պեն ճիշտ օգ տա գործ վի: Ա շա կեր տի 
ու շադ րու թյու նը պետք է գրա վի պատմ ված քի, 
բա նաս տեղ ծու թյան մի գե ղե ցիկ նա խա դա սու
թյուն, խո սուն պատ կե րա վոր ման մի ջոց, մտ քի 
խո րու թյուն ու նե ցող ար տա հայ տու թյուն:

Գ րո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան մտ քի թռիչ
քը, ո ճի յու րա հատ կու թյունն զգա լը և ըն կա
լե լը հարս տաց նում են ե րե խայի հո գին, սի րել 
տա լիս գրա կա նու թյու նը, եր բեմն մղում ստեղ
ծա գոր ծե լու, զար գաց նում նրա գե ղա գի տա
կան ճա շա կը: Այս ա մե նը նպաս տում է, որ մեր 
դաս տի ա րա կած սե րուն դը սի րի մայ րե նին, լի
նի գրա գետ, ու նե նա հա րուստ բա ռա պա շար, 
ա ռանց կար կա մե լու ար տա հայ տի իր միտ քը, 
խո սի սա հուն և գե ղե ցիկ հայե րե նով: 

Ավ. Ի սա հա կյա նը սիր ված գրող նե րից է: 
Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը մեծ սի րով ըն
թերց վում են թե՛ մե ծա հա սակ նե րի, թե՛ դպ րո
ցա կան նե րի կող մից: Աշ խա տան քի բե րու մով 
հա ճախ ա կա նա տես ե նք լի նում նրա՝ ե րե խա
նե րին ան ծա նոթ բա նաս տեղ ծու թյան ըն թերց
մա նը և յու րաց մա նը: Շատ կարճ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը սի րում ու սո վո րում 
են Ավ. Ի սա հա կյա նի ան մահ գոր ծե րը:

« Ժա մա նա կի հա սա րա կա կան–քա ղա քա
կան ի րա դար ձու թյուն նե րի ազ դե ցու թյամբ, 
մա սամբ նաև՝ իր ժո ղովր դի ա պա գայի նկատ
մամբ լու սա վոր հա վա տով են պայ մա նա վոր
ված Ի սա հա կյա նի « Հայ րե նի քիս» վեր նագ րով 
մի քա նի բա նաս տեղ ծու թյան («Ա կութ նե րից 
հին հայ րե նի», « Պի տի փար վիմ չք նաղ լան
ջիդ», « Ցո րե նի ծը փուն ար տե րի եզ րին» տո
ղե րով սկս վող) պայ ծառ լա վա տե սու թյու նը»,— 
գրում է Ժ. Քա լան թա րյա նը:

 Ը նդ հան րա պես, հայ րե նա սի րա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը՝ ար ձակ թե չա փա ծո, 
ի րենց հետքն են թող նում ե րե խայի հո գում: 
Հայ րե նի քի թե ման ու ղեկ ցում է մար դուն ամ
բողջ կյան քի ըն թաց քում: Եվ այս տեղ կար ևոր
վում է ման կա կան տպա վո րու թյու նը: 

Դա սի ըն թաց քում հարկ է ճիշտ կազ մա կեր
պել և պլա նա վո րել ժա մա նա կը: Ա ռա ջին րո պե
ից սկ սած ՝ ե րե խան պետք է զգա, որ ին քը մաս
նա կիցն է մի ամ բող ջա կան դա սըն թա ցի, ո րն 
ու նի նպա տակ: Ու սուց չի ո ւղ ղորդ ված և նպա
տա կա մետ խոսքն ազ դում է ե րե խայի մտա ծե
լա կեր պի վրա, թույլ տա լիս ի նք նու րույն ա նել 
ճիշտ հետ ևու թյուն, սի րել հայ րե նի քը, հպար
տա նալ նրա նով, նրա ար ժա նի զա վա կը լի նել: 

Մենք հայ րե նի քի զա վակ ներն ե նք և նրա
նից դուրս մեզ չենք պատ կե րաց նում: Մար դը և 
հայ րե նի քը մի աս նու թյուն են ՝ ամ բող ջա կան և 
ի րար լրաց նող:

 Հայ րե նի քի թե ման միշտ ե ղել է գրող նե րի 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում, և նրանք ի նչ որ 
գրել են, փոր ձել են ի րենց վե րա բեր մուն քը, 
զգաց մուն քը փո խան ցել մեզ՝ ըն թեր ցող նե րիս: 
Մե կը ճչում է իր հայ րե նա սի րու թյան մա սին, 
մյու սը՝  խոր հում, եր րոր դը՝  լուռ գո վեր գում: Եվ 
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ա մեն մեկն իր ներ գոր ծու թյունն է ու նե նում ե րե
խայի հո գու վրա:

« Ցո րե նի ծը փուն ար տե րի եզ րին» բա նաս
տեղ ծու թյան մեջ հե ղի նա կը ի մի է բե րել մեր 
հայ րե նի քի ան ցյա լը, ներ կան և ա պա գան: 
Նա խոր հում է. սա միտք է, բայց կեն դա նի մի 
խոսք, ո րը ե րե խային մտա ծե լու տե ղիք է տա
լիս: Ե րե խան բա նաս տեղ ծի հետ զգու մ է նրա 
շուն չը, հայ րե նա սի րու թյու նը և ճամ փոր դում 
ժա մա նակ նե րում ՝ ան ցյա լում, ներ կա յում և 
ա պա գա յում: 

Որ պես զի  դա սը լի նի ա ռա վել ար դյու նա
վետ, և բո լոր ա շա կերտ ներն ը նդ գրկ վեն աշ
խա տան քի մեջ, դա սա րա նը բա ժա նում ե նք 
ե րեք խմ բի: 

Ա ռա ջին խումբն ու սում նա սի րում է բա նաս
տեղ ծու թյան այն մա սը, ո րում պատ կեր ված է 
ան ցյա լը, ե րկ րորդ խում բը՝  ներ կան, իսկ եր
րորդ խում բը ՝ ա պա գան:

 Րո պե ներ ան ց դա դա րեց նում ե նք աշ խա
տան քը և սկ սում հար ցու մը: 

Ա ռա ջին խմ բի ա շա կերտ նե րից մե կը ներ
կա յաց նում է կա տար ված աշ խա տան քը:

— Բա նաս տեղ ծը միշտ էլ իր գոր ծե րում 
ներ կա յա ցել է որ պես բնու թյու նը սի րող և պաշ
տող ան ձնա վո րու թյուն: Այս բա նաս տեղ ծու
թյան մեջ էլ նա բնու թյան հետ է, մի մաս նի կը՝  
հայ րե նի հո ղի, ե րկն քի, ար տի: Տխուր պատ կե
րա վո րու թյամբ ներ կա յաց նում է ան ցյա լը և խո
րին ապ րում նե րով ար ձա նագ րում, թե ի նչ պես 
մեր հնա դա ր յա հայ րե նի քը, գտն վե լով բախ վող 
ազ գե րի քա ռու ղու վրա, ոտ նա կոխ էր լի նում 
« տայ գա նե րից ու մթին յուր դե րից ե կող» դա
ժան թշ նա մի նե րի ոտ քե րի տակ.

 Բյուր նի զակ ու տեգ
Սր տիդ մեջ մխ ված ՝ ըն կել է իր խեղճ
 Քա ռու ղու վրա բախ վող ազ գե րի, 
Դա ժան դա րե րի մղ ձա վան ջի մեջ, 
Սմ բակ նե րի տակ խոլ նժույգ նե րի: 
Իսկ գի շա կեր թռ չուն նե րը «խն դա գին ճի

չով» պատ րաստ է ին հո շո տե լու ժո ղովր դին:
 Պատ կեր ներն ան չափ տե սա նե լի են, շար

ժում կա այս տեղ, ձայն…
 Կար ծես լսում ե նք վի րա վոր հայ րե նի քի 

կան չը, նաև ա վա զակ նե րի՝  սար սափ ա ռա ջաց

նող ա ղա ղա կը, տես նում նրանց ձեռ քին փայ լող 
սրե րը, ո րոնք ան հագ և ա գա հա բար թրա տում 
են ժո ղովր դին: Լս վում են մղկ տա ցո ղ ու ա նօգ
նա կան մարդ կանց հու սա հատ ձայ նե րը: Սա 
ա նա սե լի ցավ է պատ ճա ռում բա նաս տեղ ծին:

— Այո՛, ցա վը խոր քից է գա լիս, ո րով հետև 
այն դա րեր է ապ րել, սե րունդ ներ են ե կել ու 
ան ցել ՝ ապ րե լով այդ ցա վը, ո րը փո խանց վել 
է սերն դից սե րունդ, ա րյան հետ մտել, բայց 
դուրս չի ե կել, այլ դար ձել է  ժո ղովր դա կան 
տխուր մե ղե դի, դար ձել է դու դու կի սր տա մոր
մոք հա ռաչ՝ «Դ լե  յա ման»:

— Բա նաս տեղ ծի տխ րու թյունն այն քան է 
խո րա նում, որ նա շտա պում է հե ռա նալ ան ցյա
լից…,— ա վե լաց նում ե նք մենք:

 Խոս քը  շա րու նա կում է  երկ րորդ խմ բի ա շա
կերտ նե րից մե կը.

— Ներ կան ու րա խու թյուն է պատ ճա ռում 
բա նաս տեղ ծին, ո րով հետև տրա մադ րու թյու
նը փոխ վում է. ու րախ է ներ կան: Նա ման կան 
պես հրճ վում է հայ րե նի քի ներ կայով. ծաղ կում 
է հայ րե նի քը, ցն ծում, ի սկ խա ղաղ ծու խը բարձ
րա նում է եր կինք.

 Դու նո րից ծաղ կել, ցն ծում ես նո րից, 
Ել նում է ծու խը խր ճիթ նե րից հին:
 Բա նաս տեղծն ա սես տե ղա փոխ վում է իր 

ման կու թյան օր րա նը, ո ւր մայրն օ րո րել է ի րեն և 
մայ րե նի ով ի մաս տա վո րել է իր « մա նուկ հո գին»: 

Այս տրա մադ րու թյու նը փո խանց վում է մեզ, 
ոգ ևո րում, բայց հե ղի նա կը կանգ չի առ նում: 

Եր րորդ խմ բի ա շա կերտ նե րից մե կը տե սա
կետ է ար տա հայ տում բա նաս տեղ ծի պատ կե
րած ա պա գայի վե րա բե րյալ.

— Բա նաս տեղ ծը պատ կե րում է հայ րե նի քի 
ներ կան և թռ չում դե պի ա պա գան: Նա խան
դա վա ռու թյամբ գո վեր գում է հայ րե նի քի կտ րիճ 
որ դուն, ո րը պետք է հո ղը մշա կի, գու սա նին, 
ո րը հայ րե նի քի սե րը պի տի եր գի: 

Ա պա գայի ճա նա պար հը նա մե նակ չի ան
ցնում, իր հետ ևից տա նում է մեզ՝  գո վեր գե լով 
հայ րե նի քը և լե զուն: Մի շն չով հայ րե նի քը և 
լե զուն մի ա վոր վում են և կար ևոր վում ա պա
գայի հա մար, դառ նում բա նաս տեղ ծու թյան 
հիմ նա կան գա ղա փա րը: Բա նաս տեղ ծու թյունն 
ա վարտ վում է լա վա տե սո րեն:
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— Բայ ց ա պա գան կեր տող նե րը դուք եք ՝ 
ե կող սե րունդ ներդ: Պետք է հաս կա նաք ձեր 
կար ևո րու թյու նը, և ա մեն մեկդ ձեր լու ման 
ներդ նեք հայ րե նի քի զար գաց ման հա մար: 
Հայ րե նա սի րու թյու նը վեհ գա ղա փար է և չի ըն
դու նում դա տարկ խոս քեր, չի ըն դու նում նաև 
սու տը, կեղ ծի քը, պետք է ան կեղծ սի րել հայ
րե նի քը, նվիր վել մա քուր հո գով, ան մնա ցորդ, 
ի նչ պես մեր մե ծե րը,— ա վե լաց նում ե նք մենք: 

Ե թե դասն այս պես ա վարտ վեր, բնա կա նա
բար, շատ թե րի կլի ներ: Որ պես զի ե րե խան դա
սը դպ րո ցում հիմ նա վոր սո վո րի, հարկ է ան
դրա դառ նալ նաև դա սա րա նա կան լեզ վա կան 
աշ խա տան քին, ծա նո թա նալ « Հայ րե նի քիս» 
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ հա րա զատ լեզ վի 
տար բեր դրս ևո րում նե րին: Ճիշտ չէ, ե րբ մութ, 
ան հաս կա նա լի, չպար զա բան ված կետ է մնում 
ե րե խայի հա մար, բայց ճիշտ էլ չէ, ե րբ ու սու
ցիչն ա մեն ի նչ ի նքն է ա սում, բա ցատ րում, 
ը մբռ նել տա լիս: Այս ձևով աս վա ծը ա շա կեր
տին շատ հեշտ ու պարզ է թվում, կար ծում է, 
թե ի նքն ա մեն ի նչ հաս կա ցավ, ըն կա լեց, սե
փա կա նաց րեց: Բայց ի րա կա նում այդ պես չէ: 
Հա ճախ, ե րբ դաս ե նք բա ցատ րում, ե րե խա
ներն ա սում են, թե շատ հեշտ է, հաս կա ցել են, 
բայց հա ջորդ օ րը դա սը լի ար ժեք պա տաս խա
նել չեն կա րո ղա նում: Ու սուց չի բե րա նով պարզ 
աս վա ծը, չգի տես ին չու, հան կարծ դառ նում է 
բարդ, ան հաղ թա հա րե լի: Պատ ճառն այն է, որ 
ե րե խան մի այն ան հա ղորդ լսում է, այ նինչ դա
սը գործ նա կա նում պետք է բա ցատր վեր հենց 
իր մի ջո ցով, ան ցներ իր ու ղե ղով, մարս վեր իր 
կող մից: Եվ ի վեր ջո սո վո րող նե րի հա մար հե
տաքր քիր չէ, եր բ ու սու ցիչն է մի այն խո սում, 
ի սկ ին քը մի այն ան հոգ լսում է: 

Այ դ իսկ պատ ճա ռով դա սա րա նը բա ժա նում 
ե նք նոր խմ բե րի՝ ն րանց ու շադ րու թյու նը հրա
վի րե լով ո րո շա կի ա ռա ջադ րանք նե րի վրա: 
Մի խմ բին հանձ նա րար վեց զբաղ վել ի մաս
տա բա նու թյամբ, ե րկ րորդ խմ բին՝  բա ռա կազ
մու թյամբ և ո ւղ ղագ րու թյամբ, եր րորդ խում բը 
պետք է կո չա կան ներն ա ռանձ նաց ներ և բար
բա ռային բա ռե րը փո խա րի ներ գրա կան հա
մար ժեք նե րով, չոր րորդ խում բը պետք է դուրս 
գրեր պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րը և դրանք 
կի րա ռեր շա րա հյու սո րեն:

 Բո լոր խմ բե րին հանձ նա րար վեց ան դրա
դառ նալ  բա ռօգ տա գործ մա նը. ի րենց  դուրս 
գրած բա ռե րը գոր ծա ծել նա խա դա սու թյուն նե
րի մեջ կամ էլ տեքստ կազ մել: 

Ե րե խա ներն ան ցան հանձ նա րար ված աշ
խա տանք նե րի կա տար մա նը, ի սկ մենք հետ
ևում է ինք նրանց և ցու ցում ներ տա լիս, որ պես
զի ա մեն ի նչ ճիշտ հու նով ըն թա նա: 

Ե կավ ա շա կերտ նե րի աշ խա տանք ներն 
ստու գե լու պա հը: Ա ռա ջին խում բը, որ ի մաս
տա բա նու թյամբ էր զբաղ վել, դուրս էր գրել 
հետ ևյալ բա ռե րը և գրել նրանց հո մա նիշ նե
րը, բա ցատ րու թյուն նե րը, նաև հա կա նիշ ները: 
Դրանք է ին՝

հոմանիշներ 
արտ – ցել, հանդ, ա րոտ 
եզր – սահ ման, ծայր
 խոր հել –  մտա ծել, խո կալ, մտո րել, խորհր

դա ծել, միտք ա նել
 հեգ – թշ վառ, խեղճ 
յուրդ –  քոչ վոր ցե ղե րի վրա նաձև կա ցա րան 

Մի ջին Ա սի ա յում 
ե լու զակ – ա վա զակ, խու ժան
 նի զակ – աշ տե, գե ղարդ, տեգ, մկունդ
 քա ռու ղի – խաչ մե րուկ
 խոլ – վայ րագ, կա տա ղի
 վես – վեհ, վսեմ
 հո շո տել – պա տա ռո տել, բզկ տել, ծվա տել
ցն ծալ – ու րա խա նել, բերկ րել, հրճ վել
խր ճիթ – տնակ, հյուղ, քող տիկ
 կա թո գին –  գո րո վան քով, խան դա ղա

տանքով
 հեր կել – վա րել
կտ րիճ –  քաջ, ա րի, ա ռյու ծա սիրտ, անվեհեր
 տայ գա –  հյու սի սային փշա տերև հս կա ան

տա ռա շերտ
մղ ձա վանջ – ցնորք, տե սիլք
 հա կա նիշ ներ
լ ռին – խո սուն
ցն ծալ – տխ րել, թախ ծել: 
Երկ րորդ խում բը դուրս էր գրել բարդ և 

ա ծան ցա վոր բա ռե րը ու նրանց ար մատ նե րով 
և ա ծանց նե րով նոր բա ռեր կազ մել: Բարդ բա
ռե րը սրանք է ին՝ 

քա ռու ղի, ար ևա կեզ, այն քան, սևա հող, 
բարձ րագ լուխ, սր տա բուխ, մի՞ թե:
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Այս բա ռե րի ար մատ նե րով կազ մել է ին 
հետ ևյալ բա ռե րը՝  քա ռատ րոփ, քա ռասմ բակ, 
քա ռա ձայն, ու ղե կից, ո ւղ ևոր, ար ևա ծագ, ար
ևա մուտ, սր տա կեզ, կի զիչ, այն պես, այն տեղ, 
նույն քան, քա նակ, սևա գործ, սևաս քեմ, հո
ղա գունդ, կա վա հող, շի կա հող, բարձ րա ձայն, 
բար ձունք, բա րե սիրտ,  մի այն, միև նույն, թե ա
կան և այլն: 

Ինչ պես աս վեց, ե րե խա նե րը դուրս է ին գրել 
նաև ա ծան ցա վոր բա ռե րը, ո րոնք է ին՝ ծ փուն, 
լռին, հայ րե նի, մթին, խն դա գին, կա թո գին, 
ժա մա նակ, հայ րա կան, հաղ թա կան: 

Այս բա ռե րի ա ծանց նե րով նույն պես նոր 
բա ռեր է ին կազ մել: Դ րան ք է ին՝  թա քուն, դյու
րին, նր բին, մայ րե նի, ըն կու զե նի, գիրք, վարք, 
հիմք, կսկ ծա գին, մեղ մա գին, հի վան դա գին, 
զս պա նակ, մր ցա նակ, ըն կե րա կան, տնա կան 
և այլն:

 Խոս վեց այն մա սին, որ «յուրդ» բա ռը գր
վում է «տ» տա ռով: 

Եր րորդ խում բը դուրս էր գրել փո խա բե րու
թյուն ներ, ո րոնք է ին՝ խոր հում եմ սր տիս մեջ 
լռին, բյուր նի զակ ու տեգ սր տիդ մեջ մխ ված, 
ըն կել է իր դա ժան դա րե րի մղ ձա վան ջի մեջ և 

սմ բակ նե րի տակ խոլ նժույգ նե րի, սրում է ին 
ճի չով խն դա գին ան գղ ներն ի րենց կտուց նե րը 
վես, դու նո րից ծաղ կել, ցն ծում ես նո րից և այլն: 

Ե րե խա նե րը դուրս է ին գրել նաև մակ դիր
ներ՝  հեգ հայ րե նիք, հոր դա ցող–ե կող ե լու զակ, 
դա ժան դա րեր, ար ևա կեզ ժայռ, մա նուկ հո գի, 
հզոր լե զու:

 Չոր րորդ խում բը բար բա ռային բա ռե րը փո
խել էր գրա կան հա մար ժեք նե րով.

 պի տի ծաղ կիս–պի տի ծաղ կես
 պիտ եր գե– պի տի եր գի
 պի տի հեր կե– պի տի հեր կի:
Կո չա կան նե րը նույն պես դուրս է ին գր վել 

նրանց կող մից.
 հայ րե նի՛ ք իմ  հեգ, եր կի՛ր կա թո գին, եր կի՛ր 

հայ րա կան, իմ հի՛ն հայ լե զու:
 Մեր փոր ձը հա մո զել է մեզ, որ նման աշ

խա տանք ներն ա վե լի են հարս տաց նում ա շա
կերտ նե րի բա ռա պա շա րը, վար ժեց նում են 
նրանց ան կաշ կանդ հայե րե նով հա ղոր դակց
վե լուն, և նրանք ա վե լի են կապ վում մեր մայ րե
նի ին, ա վե լի ջեր մո րեն սի րում, ո րն էլ, մեր կար
ծի քով, հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սուց չի 
ա ռաջ նա հերթ ու գե րա գույն խն դիրն է:

Գ րա կա նու թյուն

1. Ավ. Ի սա հա կյան, Եր կեր, « Հայ պետհ րատ» Եր ևան, 1955 թ.:
2. Ե. Չա րենց, Պոեմ ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, Եր ևան, 1984 թ.:
3. Դ. Գաս պա րյան, Ժ. Քա լան թա րյան, Հայ գրա կա նու թյուն 11, Եր ևան, 2010 թ.:

Обучение стихотворения “Моей родине”Аветика Исаакяна в школе
Э. Даллакян

Времена меняются, поколения– тоже. Сейчас заметно снизилсяинтерес к чтению. Уменьшился 
также словарный запас. А учителям армянского языка и литературы остается одно–насколько 
возможно выполнять свою работу интересно и целенаправленно, пробудиь любовь к чтению, 
дать возможность полюбить прекрасные произведения армянских и зарубежных писателей, 
чтобы наше поколение было воспитанным, грамотным, любило родной язык, имело богатый 
словарный запас, умело выражать свои мысли на литературном армянском язике.

Teaching of the poem of Avetik Isahakyan «To my country» at school
H. Dallaqyan

Times are changing, generations, too. Interest in reading is decreasing now significantly. Vocabu
lary has also decreased. As for teachers of Armenian language and literature only one thing is left: to 
do their work as interesting and purposeful as possible, awaken love for reading, enable to love excel
lent works of Armenian and foreign writers,so that our generation is well mannered, literate, loves 
native language, has rich vocabulary, expresses his thoughts on literary Armenian language skillfully.
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Ֆ ԼՈ ՐԱ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ

ՊՅՈՏՐ ԻԼԻՉ ՉԱՅԿՈՎՍԿՈՒ «ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
ԱԼԲՈՄ»–Ի ՈՐՈՇ ՊԻԵՍՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուս ե րաժշ տու թյան պատ մու թյան մեջ 

իր ու րույն տեղն ու նի Պ. Ի. Չայ կովս կին, ո րի 
ե րաժշ տու թյան ը մբռ նու մը պրո ֆե սի ո նալ 
ե րաժշ տի կազ մա վոր ման կար ևոր գոր ծոն նե
րից մեկն է: Չայ կովս կին թո ղել է ե րաժշ տա կան 
հս կա յա կան բազ մա ժանր ժա ռան գու թյուն՝ 
օ պե րա ներ, բա լետ ներ, սիմ ֆո նի ա ներ, եր գեր 
ու ռո մանս ներ, գոր ծի քային ստեղ ծա գոր ծու
թյուն ներ: 

Դաշ նա մու րային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել « Ման կա կան ալ
բոմ»–ը, ո րը հա մար վում է ռու սա կան ե րաժշ
տա կան գրա կա նու թյան մեջ ա մե նա հայտ նի 
ման կա կան պի ես նե րի շար քը: Այն ար տա
ցո լում է մա նուկ նե րի աշ խար հը և հի աս քանչ 
դա սա գիրք է ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու 
հա մար: Ե րի տա սարդ դաշ նա կա հա րն այս 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը բա ցա հայ տում է իր հա
մար այն ժա մա նակ, ե րբ նրա ան հա տա կա նու
թյու նը որ պես ե րա ժիշտ նոր է ձևա վոր վում: Ու
սու ցիչն ու սկս նակ դաշ նա կա հա րը հան դի պում 
են ստեղ ծա գոր ծու թյան գլ խա վոր խնդ րին՝ ին
տերպ րե տա ցի ային (մեկ նա բա նում), ո րի հաղ
թա հար ման ճիշտ և պրո ֆե սի ո նալ մո տե ցու մը 
բա նա լի է սկս նակ ե րաժշ տին Չայ կովս կու բազ
մա կեր պա րայ նու թյան աշ խար հը թա փան ցե լու 
հա մար:

Այս շար քը Չայ կովս կին ստեղ ծել է 1878 
թ.: Նրա ստեղծ ման պատ մու թյու նը կապ ված 
է Ո ւկ րաի նայի Կա մեն կա գյու ղի հետ, որ տեղ 
Չայ կովս կին ար տա սահ մա նում ճա նա պար հոր
դե լուց հե տո հյու րըն կալ վել էր իր քրոջ ըն տա նի
քում: Գյու ղա կան ան նկա րագ րե լի բնու թյու նը, 
մարդ կանց բա րյաց կամ վե րա բեր մուն քը նրա 
մեջ ա ռա ջաց նում են ան հագ ստեղ ծա գոր ծե լու 
ցան կու թյուն: Ա զատ ժա մա նակն ան ցկաց նում 
էր զար միկ նե րի և զար մու հի նե րի ե րաժշ տա
կան կա տա րում նե րը լսե լով, հատ կա պես շատ 
սի րե լի Վո լո դյա Դա վի դո վի կա տա րու մը լսե լիս 
միշտ մտա ծում էր, որ ման կա կան դաշ նա մու

րային ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ քիչ կան: Այս 
մտո րումն էլ հիմք հան դի սա ցավ « Ման կա կան 
ալ բոմ» շար քի ստեղծ մա նը, ո րը նվի րեց իր 
զար միկ Վո լո դի ային: 

« Ման կա կան ալ բոմ»–ի ա ռա ջին տպագ
րու թյու նը լույս է տե սել նույն թվա կա նին Յուր
գեն սո նի տպագ րա տա նը: Շատ ե րա ժիշտ ներ, 
ծա նո թա նա լով այս պի ես նե րի հետ, կաս կա
ծան քով են վե րա բեր վել: Նրանց կար ծի քով 
շար քը շատ տա րօ րի նակ և ան սո վոր էր: Ա րդյոք 
շատ բարդ չէր պի ես նե րի ե րաժշ տու թյու նը 
ե րե խա նե րի հա մար՝ «Ա ռա վո տյան ա ղոթ քը» 
կամ « Տիկ նի կի հու ղար կա վո րու թյուն»–ը, ո րը 
իս կա պես հու ղար կա վո րու թյան քայ լերգ է հի
շեց նում: Եվ այժմ, ե րբ շար քի ստեղծ ման օր
վա նից ան ցել է հա րյուր տա րուց ա վել, պարզ 
է դառ նում, որ այն ըն դու նե լի է և՛ ու սու ցիչ նե րի, 
և՛ ա շա կերտ նե րի կող մից: Կոմ պո զի տո րա կան 
բարդ խն դիր նե րից մե կը մա նուկ նե րի հնա րա
վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան պի ես ներ 
ստեղ ծա գոր ծելն է: Նույ նիսկ շատ ա կա նա վոր 
ե րա ժիշտ նե րի չի հա ջող վել լու ծել այս խն դի րը՝ 
բարձր գե ղար վես տա կան ո րա կը հա մա տե
ղել ման կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ: 
« Ման կա կան ալ բոմ»–ի պի ես նե րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից է կա ռուց ված քի պար զու
թյու նը, ե րե խային հաս կա նա լի մե ղե դի ա կան 
լե զուն, ին տո նա ցի ան: Ե րբ ու շա դիր ու սում
նա սի րում ե նք այդ պի ես նե րը, կա րող ե նք 
ո րո շա կի կապ նկա տել ո մանց միջև: Օ րի նակ՝ 
«Ա ռա վո տյան ա ղոթք»–ո ւմ և «Ձ մե ռային ա ռա
վոտ»–ո ւմ ներ կա յաց նում է ա ռա վո տյան զար
թոն քը, « Խո րալ»–ո ւմ՝ օր վա ա վար տը: Տիկ
նիկ նե րի ե ռա պատ մա նը, եր գե րին, պա րե րին, 
հե քի աթ նե րին վե րա բեր ող պի ես նե րը կար ծես 
ա վե լի փոքր շար քեր լի նեն մեծ պի ես նե րի շար
քի մեջ: 

«Ման կա կան ալ բոմ»–ը բաղ կա ցած է քսան
չորս պի ե սից: Չայ կովս կուն բնո րոշ մե ղե դայ նու
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս աշ խա տելու 
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գոր ծի քի փա փուկ, բա րե հունչ հն չե ղու թյան 
վրա, ու սու ցան վո ղին էլ սո վո րեց նելու լե գա
տոյի հմ տու թյուն նե րը: Ի նչ պես հայտ նի է, Չայ
կովս կու քնա րեր գու թյու նը շատ բարդ է և շատ 
դժ վա րու թյուն ներ է ստեղ ծում նույ նիսկ ա վե լի 
հա սուն կա տա րող նե րի հա մար: Մե ղե դի ա
կան գծի կա պը, կա րո ղու թյու նը հաս կա նա լու 
կուլ մի նա ցի ա նե րը, դադարների դե րը, որ պես 
ար տա հայտ չա կա նու թյան մաս նիկ՝ սրանք այն 
դժ վա րին խն դիր ներն են, ո րոնք ներ կա յաց ված 
են պի ես նե րում: Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի նաև 
կո լո րի տային սկիզ բը: Այս տեղ վար պե տո րեն 
փո խանց վում է տար բեր գոր ծիք նե րի տեմբ րե
րը, կամ լս վում է ձայ նի և կա մե րային հա մույ
թի հն չո ղու թյու նը: Կոմ պո զի տո րին բնո րոշ այս 
հատ կու թյու նը հս տակ եր ևում է «Ման կա կան 
ալ բոմ»–ո ւմ: Պա տա հա կան չէ, որ այս պի ես նե
րից փո խադ րում ներ են ար ված այլ գոր ծիք նե
րի հա մար: Տար բեր տեմբ րային հն չո ղու թյուն
ներ վե րար տադ րե լու հա մար պա հանջ վում են 
կա տար ման կոնկ րետ մե թոդ ներ: Շատ ար դյու
նա վետ կլի ներ, ե թե ե րի տա սարդ կա տա րո ղին 
ծա նո թաց նե ինք այլ գոր ծիք նե րի հետ: Օ րի նակ 
« Կա մա րի նյան»–ը կա տա րո ղին՝ բա լա լայ կայի 
հետ, «Եր գե հո նի կա հա րը եր գում է» պի ե սի կա
տա րո ղին եր գե հո նի կի հետ, թե կուզ՝ ֆիլ մե րից 
և մուլտ ֆիլ մե րից: Այս դեպ քում պի ե սի կա տա
րու մն ա վե լի պատ կե րա վոր կլի նի: 

Չայ կովս կու « Ման կա կան ալ բոմ»–ի պի ես
նե րին շատ բնո րոշ է ա կոր դային շա րադ րան
քը: Այս տեղ հա մա րյա չենք հան դի պում եր
կար գամ մա յա կան հատ ված ներ: Շատ տի պիկ 
օ րի նակ է « Քաղցր ե րազ ներ» պի ե սը, որ տեղ 
մե ղե դին զու գորդ վում է ա կորդ նե րի ու ղեկ
ցու թյամբ: Այս սկզ բուն քով է կա ռուց ված նաև 
« Ձի ա խաղ»–ը, «Ա ռա վո տյան ա ղոթ քը», «Գյու
ղա ցին շրթ հար մոն է նվա գում», «Դա յա կի հե
քի ա թը», « Խո րա լը»: «Մա նկա կան ալ բոմ»–ը 
կա րե լի է հա մա րել « խո շոր տեխ նի կայի դպ
րոց» ե րի տա սարդ կա տա րո ղի հա մար, ո րի 
հիմ քում ըն կած են ձեռ քի ա զատ շար ժում
նե րը, ամ բող ջա կան ձեռ քի զգա ցո ղու թյու նը: 
Չայ կովս կին, ստեղ ծե լով շար քը, նկա տի է ու
նե ցել ե րե խայի ձեռ քի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
այդ պատ ճա ռով պի ես նե րում չի օգ տա գոր ծել 
օկ տա վա ներ: Ոչ մի պի ե սում չենք գտ նի նաև 

մի ա ժա մա նակ տար բեր ձայ նա ծա վալ նե րում 
(ռե գիստր) կա տար վող հատ ված ներ, որ պես
զի ե րե խայի ձեռ քե րը կա տար ման ժա մա նակ 
շատ լայն չբաց վեն: Ներք ևի ձայ նա ծա վա լն 
ը նդ հան րա պես Չայ կովս կին չի օգ տա գոր ծել, 
ի սկ վեր ևի ձայ նա ծա վա լին հան դի պում ե նք մի
այն «Ար տույ տի ե րգ»–ը պի ե սում: « Ման կա կան 
ալ բոմ»–ո ւմ կան նաև ոտ նա կի խն դիր ներ: 
Չնա յած կոմ պո զի տո րը մե ղե դին այն պես է կա
ռու ցել, որ մե ղե դի ա կան գի ծը կա րե լի է ար տա
բե րել նաև ա ռանց ոտ նա կի օգ նու թյան, բայց 
ոտ նա կը պի ես նե րում կա րող է օգ տա կար լի նել 
տեմբ րային, գու նային հն չե ղու թյուն ստա նա լու 
հա մար: 

«Ա ռա վո տյան ա ղոթք» 
Այս պի ե սը դպ րո ցա կան ծրագ րում վե

րագր վում է ա ռա վել բարդ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի թվին: Նրա կեր պա րային աշ խար հը 
հո գու մաք րու թյան, ան մա հու թյան վե րամ բարձ 
գա ղա փար ներն են, ո րոնք, ցա վոք, այժ մյան 
ե րե խա նե րի հա մար հո գե հա րա զատ թե մա ներ 
չեն: Չնա յած ստեղ ծա գոր ծու թյան տեմ պը դան
դաղ է, այն նե րա ռում է տեխ նի կա կան դժ վա
րու թյուն ներ: Սկս նակ նե րին դժ վար է հաղ թա
հա րել ֆակ տու րայի խո րա լային կա ռուց ված քը՝ 
խիստ, միև նույն ժա մա նակ եր գային ա կորդ նե
րի քա ռոր դային շար ժու մը: Այս պի ե սը եր կու 
մա սից է բաղ կա ցած՝ հիմն ված նույն թե մա տիկ 
նյու թի վրա: Ա ռա ջին մա սը տասն վեց տակ տից 
է, ի սկ ե րկ րոր դը՝ փոք րիկ ա վարտ, ո րի ե րաժշ
տու թյու նը ե կե ղե ցա կան զան գե րի ղո ղանջ ներ 
է հի շեց նում՝ ձախ ձեռ քում սոլ նո տան ա նընդ
հատ կրկ նե լով: Ի րե նից դժ վա րու թյուն է ներ
կա յաց նում նաև տեմ պի ը նտ րու թյու նը: Սխալ 
տեմ պը կա րող է ե րաժշ տու թյու նը մաս նա տել 
վան կե րի, ո րի հետ ևան քով մե ղե դի ա կան գի ծը 
կոր չում է: «Ա ռա վո տյան ա ղոթք»–ո ւմ ա կորդ
նե րի մի ա վո րու մը պա հան ջում է ոտ նա կի լավ 
տի րա պե տում: 

«ձ մե ռային ա ռա վոտ»
 Չայ կովս կու ե րաժշ տու թյան ու շագ րավ 

պատ կեր նե րից է «Ձ մե ռային ա ռա վոտ» պի ե սը: 
Նրա ան հան գիստ ե րաժշ տու թյու նը հի շեց նում 
է ձմե ռային ա ռա վոտ, որ տեղ հն չում է տխ
րու թյան ձայ նը: Այն բնո րոշ է ռու սա կան դա
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սա կան նե րի նկա րագր ած բնա պատ կեր նե րին 
(Տուր գե նև, Չե խով, Լևի տան): Ա ռա ջին պի ե
սի նման «Ձ մե ռային ա ռա վոտ»–ը ցիկ լի բարդ 
պի ես նե րի թվին է պատ կա նում: Ֆակ տու րան 
պա հան ջում է բա վա կա նին ա րագ տեմ պի մեջ 
ձեռ քի տե ղա փո խում ա կոր դից ա կորդ, ամ բող
ջա կան ֆրա զայի կա տա րում, ո րը կա ռուց ված 
է դա դար նե րով (պաու զա նե րով) ան ջատ ված 
մո տիվ նե րից, դի նա մի կայի և շեշ տադ րում նե րի 
բազ մա զա նու թյուն: Այս բո լո րը դժ վա րին խն
դիր ներ են ա ռա ջաց նում ե րի տա սարդ կա տա
րո ղի հա մար: Պի ե սի մե ղե դու բնո րոշ հատ կա
նիշ նե րից է ան հան գիստ եր գայ նու թյու նը, ո րը 
հատ կան շա կան է ռու սա կան ռո մանս նե րին: 
Ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ մեծ դեր ու նի ոտ նա
կի օգ տա գոր ծու մը, ո րն ա վե լի փափ կաց նում է 
ը նդ գծ ված ձայ նե րը: Հիմ նա կա նում այն դր վում 
է տակ տի ա ռա ջին քա ռոր դում և հան վում ե րկ
րոր դում: 

« ձի ա խաղ» 
Այս պի ե սը իր կա տար ման տե սա կե տից 

ցիկ լի ա ռա վել դժ վար ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րից է: Սա կայն, այն ե րաժշ տա կան դպ րոց նե
րում կա րե լի է լսել ա վե լի հա ճախ, քան նա խորդ 
եր կու սը: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
պի ե սն իր ին տո նա ցի ոն կեր պա րային ի մաս
տով ա վե լի պարզ է: Ա կոր դային ստա կատ տո 
շար ժու մը, դի նա միկ ա ճը պատ կե րում են փայ
տե ձի ու կի վրա ի րեն խի զախ հե ծյալ զգա ցող 
տղայի խա ղը: Միև նույն ժա մա նակ ի րար հա
ջոր դող ա կորդ նե րով կա ռուց ված քը տեխ նի կա
կան բար դու թյուն ներ է ստեղ ծում: Այդ խն դի րը 
լու ծե լու հա մար հար կա վոր է հս տակ զգալ մո
տի վային կա ռուց ված քը՝ վեց ա կոր դից բաղ կա
ցած մո տի վը խմ բա վո րել ե րեք–ե րեք՝ հեն վե
լով չոր րորդ ա կոր դի վրա: Կա րիք չկա ա մեն 
ա կորդ վերց նե լիս ձեռ քե րի հա տուկ շար ժում 
ա նել: Կա տա րո ղը պետք է ներ քուստ զգա, որ 
ա մեն մի մղու մից ե րեք ա կորդ է նվա գում: Այդ 
ա կորդ նե րի վեր ևի ձայ նը ներ կա յաց նում է պի
ե սի մե ղե դի ա կան գի ծը, ո րը եր բեմն ան ցնում է 
ներք ևի ձայն: 

« Մա մա» 
 Իր կեր պա րային ի մաս տով հաս կա նա լի 

և հո գե հա րա զատ է ա մեն մի ե րե խայի, ի սկ 

տեխ նի կա կան ա ռու մով՝ ան հար մար կա ռուց
վածք ու նե ցող: Այս ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
ձախ ձեռ քի հա մար գր ված նո տա նե րը ի րա րից 
հե ռու են դա սա վոր ված, ո րոնք ե րե խայի ձեռ
քի հա մար ան հար մա րու թյուն են ա ռա ջաց նում: 
Դժ վար է նաև ին տո նա ցի ոն բնույ թով: Ա ռա ջին 
հա յաց քից « Մա մա»–ն քնա րա կան, հան գիստ, 
վալ սին բնո րոշ շար ժու մով ստեղ ծա գոր ծու
թյուն է, բայց ա վե լի լավ ծա նո թա նա լով՝ լսում 
ե նք ֆրազ ներ, ո րոնց մո տիվ նե րը ան հանգս
տու թյան զգա ցո ղու թյուն են ա ռա ջաց նում: 
Խմ բա վո րում նե րը սի մետ րիկ չեն, ֆրազ նե րի 
մո տիվ նե րի քա նա կը ան հա մա չափ է դա սա
վոր ված: Նշա նա կու թյուն ու նեն նաև լի գա նե րը, 
ո րոնք մո տիվ նե րի սահ ման ներն են ցույց տա
լիս: Ին տո նա ցի ոն դժ վա րու թյու նը մե ղե դու ան
հան գիստ շուն չը վե րար տադ րե լու մեջ է: Ձախ 
ձեռ քի բար դու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար 
հար կա վոր է դի մել ոտ նա կի օգ նու թյա նը: 

« փայ տե զին վոր նե րի քայ լերգ» 
Ե րե խայի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի ա ռու

մով այս պի ե սը նա խոր դից ա վե լի մատ չե լի է: 
Բնույ թը քայ լեր գային է, պունկ տի ռային ռիթ
մով: Հիմ նա կան դժ վա րու թյու նը կո լո րի տային 
բնույ թի է: Հար կա վոր է նմա նա կել փայ տա փո
ղային գոր ծիք նե րի տեմբ րը, ո րոնք մի ա վոր
վում են հար վա ծային նե րի հետ՝ թող նե լով զին
վո րա կան քայ լեր գի տպա վո րու թյուն: Պի ե սը 
կա տար վում է պի ա նո և պի ա նի սի մո դի նա միկ 
նշան նե րի ներ քո: Նրա կա տա րո ղա կան դժ վա
րու թյուն նե րից ե ն մե ղե դի ա կան գծի ցու ցադ
րու մը, որ տեղ կան շատ դա դար ներ, և ձախ 
ձեռ քում կրկն վող նո տա նե ր: 

« Տիկ նի կի հի վան դու թյուն» 
Այս պի ե սը « Ման կա կան ալ բոմ»–ո ւմ յու րա

հա տուկ տեղ է գրա վում: Հիմ նա կա նում ցիկ լի 
հետ ծա նո թու թյու նը հենց այս պի ե սից է սկ
սում, քա նի որ ա մե նա մատ չե լի ստեղ ծա գոր
ծու թյունն է: Նրա կեր պա րային ին տո նա ցի ոն 
կա ռուց ված քը հա մա չափ է: Դժ վա րու թյու նը 
կա տա րո ղա կան բնույ թի է: « Տիկ նի կի հի վան
դու թյու նը» պի ե սի թե ման ա վե լի հաս կա նա լի է 
և հո գե հա րա զատ փոք րիկ կա տա րո ղին, քան 
«Ա ռա վո տյան ա ղոթք»–ը կամ « Խո րալ» պի ես
նե րը: Կոմ պո զի տո րի կող մից շատ ար տա հայ
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տիչ և հաս կա նա լի է տր ված մե ղե դու տխուր 
հն չո ղու թյու նը՝ « տիկ նի կին քնեց նող» հա մա
չափ ռիթ մը: Ֆակ տու րան շատ հա գեց ված է՝ 
հիմ նա կան մե ղե դի ա կան գիծ, մե ղե դի ա կան 
շարժ վող բաս և հար մո նիկ լրա ցում: Ձայ նե րը 
հն չում են հեր թա կա նու թյամբ: Այս պի ե սի ժա
մա նակ հար մար է սո վո րել ու շաց րած ոտ նա կի 
օգ տա գոր ծու մը:

 Մեկ աշ խա տան քով հնա րա վոր չէ վեր ծա նել 
« Ման կա կան ալ բոմ»–ի կա տա րո ղա կան բազ
մա թիվ խն դիր նե րը: Նրա գե ղար վես տա կան 
մեկ նա բա նու թյու նը ան սպառ գոր ծըն թաց է: 
Այս սքան չե լի պի ես նե րի մի ջո ցով ե րի տա սարդ 

կա տա րող նե րը ծա նո թա նում են հա մաշ խար
հային մշա կույ թի հոգ ևոր ար ժեք նե րի հետ: Այն 
շատ հա ճախ է հն չում ե րաժշ տա կան դպ րոց
նե րի դա սա րան նե րում և դահ լիճ նե րում: Այս 
ալ բո մը չեն շր ջան ցում նաև չա փա հաս կա տա
րող նե րը: « Ման կա կան ալ բոմ»–ը և՛ ե րա ժիշտ
նե րի, և՛ ման կա վարժ նե րի տար բեր սե րունդ
նե րի կող մից նմա նա տիպ ձևով չի ըն կալ վում, 
ո րով հետև այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը խորն 
են, բարդ և փի լի սո փա յա կան բո վան դա կու
թյամբ լի, ո րի ար դյուն քում պի ես նե րը յու րո վի 
են մեկ նա բան վում և չու նեն մի ան ման վեր լու
ծա կան գնա հա տա կան: 
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Методический анализ для некоторых пьес цикла  
“Детский Альбом” П. И. Чайковского

Ф. Аветисян

Данная статья комментирует условия возникновения “Детского альбома” П.И. Чай ковс кого и 
методы его преподавания. В ней рассматриваются способы обучения как для пре по давателей, так 
и для учеников. Методические указания, данные в статье помогают пре подавателям правильно 
организовывать обучение, а учащимся распознавать смысл ме лодии Чайковского и способствует 
формированию его индивидуальности.

Methodological analysis of some pieces in “Children’s Album” by P.I. Chaikovski
F. Avetisyan

This article is about the creative impulse of “Children’s Album” by P.I. Chaikovski. It is also about 
teaching methods and problems concerning the interpretation of works needed both to the teachers 
and the students. The mentioned methods give the teachers the possibility to correctly organize classes. 
It also helps the students to understand the composer’s melody and develop into a personality.
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ՍԵ ՎԱ ԴԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱՆԿԱՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆը 

«Բ նու թյու նը գե ղա զար դել պետք չէ: Պետք է զգալ նրա է ու
թյունն ու ա զա տել պա տա հա կա նու թյուն նե րից»: 

Ի. Ի. Լևի տան
Բ նու թյու նը ներշն չան քի և ու րա խու թյան 

աղ բյուր է, աշ խար հըն կալ ման, ներ քին ապ
րում նե րի ու ա վե լորդ մտա հո գու թյուն նե րից 
ա զատ վե լու մի ջոց:

Բ նան կա րային գե ղան կար չու թյան հա սա
րա կա կան կար ևո րա գույն գոր ծառ նութ յուն
նե րից մե կը տես նել սո վո րեց նելն է: Իր այս 
գոր ծառ նու թյամբ բնան կա րային գե ղան կար
չու թյու նը մարդ կանց մեջ դաս տի ա րա կում է 
խո ր հար գանք դե պի ե րկ րա յի նը, ա ռար կա յա
կա նը, ի րա կան աշ խար հը, որ պես այդ պի սին, 
սո վո րեց նում է գնա հա տել և հո գա տա րու թյամբ 
վե րա բեր վել, հի ա նալ այդ ի սկ աշ խար հի նյու
թա կան է ութ յամբ: Հա ղոր դակ ցու թյու նը բնու
թյան հետ բա ցօ թյա գե ղան կար չու թյան ժա մա
նակ դաս   տի ա րա կում է գույ նե րի ան սպա ռե լի 
ներ դաշ նա կու թյան ըն կա լու նա կու թյուն: Հա րա 
զատ բնու թյան պատ կե րը հա ղոր դող բնան կա
րը գե ղան կար չա կան մշա կույ թի և գե  ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյան կա տա րե լա գործ ման 
կար ևոր ձև է:

Վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք հարս տաց նում են 
բնու թյան ըն կա լու մը, զար գաց նում հե տաքրք
րա սի րու թյունն ու կա տա րո ղա կան հնարք նե րի 
պա շա րը, կապ ված են փակ մի ջա վայ րում աշ
խա տան քից բա ցօ թյա գե ղան կար չու թյան ան
ցման հետ: Նոր հե տա քր քիր պա րապ մունք նե
րը կա րող են նպաս տել ա ռար կա նե րի գու նային 
հա րա բե րութ յուն նե րի ո րո շարկ ման ըն դու նա
կու թյան բա ցա հայտ մանն ու զար գաց մա նը տա
րա ծա կան տար բեր հար թու թյուն նե րում:

Պատ կեր վող տա  րա ծու թյան ան սո վոր հար
թու թյուն նե րը, լու սային բազ մա զա նութ յու նը, 
բնու թյան ա ռար  կա նե րի մեծ հե ռա վո րու թյունն 
աչ քի դի տա կե տից, աշ խա տան քի նոր, ոչ սո
վո րա կան պայ ման նե րը սո վո րա բար գրա վում 
և մի ա ժա մա նակ վա խեց նում են սո վո րող նե

րին: Սկզբ նա կան շր ջա նում դժ վար է հա յաց
քով որ սալ տա րա  ծու թյան խո րու թյու նը, տես նել 
ա ռար կա նե րի և օբյեկտ նե րի գույ նե րը, ո րոնք 
փո փո խվում են` կախ ված հե ռա վո րու թյու նից, 
լույ սի ո ւժգ նու թյու նից և վի ճա կից: Սա կայն աշ 
խա տան քի ա ռա ջին փոր ձե րի դժ վա րու թյուն նե
րը բա ցօ թյա գե ղան կար չու թյան ժա մա  նակ խո
րա նում են` կախ ված լույ սի ա րագ և ա նընդ հատ 
փո փո խու թյուն նե րից, օր վա ըն թաց քում ե ղա
նա կի տար բեր վի ճակ նե րից կամ տար վա տար
բեր ե ղա նակ նե րից: Բնան կա րի գե ղան կար ման 
հիմ քը բնու թյան ա ռար կա նե րի գու նային հա
րա բե րութ յուն նե րի հա ղոր դումն է` ե րան գային 
և գու նային լու սա վո րու թյու նը հաշ վի առ նե լով: 
Բնան կա րի կա տար ման ժա մա նակ ա ռա ջա
նում են ո րո շա կի հա րա բե րութ յուն ներ բնու թյան 
ման րա մաս նու թյուն նե րի միջև [2]:

 Վար պե տու թյան զար գաց մա նը զու գըն
թաց ի հայտ է գա լիս բնու թյան չա փա զանց 
հա րուստ գույ նե րով ներ կապ նա կը հա մալ
րե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ի նչ վե րա բե րում է 
բա ցօ թյա աշ խա տան քին, ա պա այս դեպ քում 
կար ևոր է հաշ վի առ նել ա ռա ջին հա յաց քից ոչ 
այն քան կար ևոր ման րա մաս նե րը: Օ րի նակ` 
վառ ար ևոտ օ րը կա րիք չկա հագ նել վառ գույ
նի հա գուստ. այն կխան գա րի աշ խա տան քի 
ժա մա նակ, քա նի որ գու նային ու ժեղ ան դրա
դար ձում ներ կա ռա ջա նան և´ ներ կապ նա կին, 
և´ նկա րի հար թու թյա նը: Ի սկ ե թե աշ խա
տան քը կազ մա կերպ վում է ծա ռի ստ վե րում, 
ա պա տերև նե րի կա նաչ ար տա ցո լու մը կա րող 
է ազ դել նկա րի գու նային հա ջոր դա շար քի և 
աշ խա տան քի ըն թա ցի վրա: Նման դեպ քում 
ա վե լի ճիշտ կլի նի պատս պար վել չե զոք գույ նի 
հո վա նո ցով: Բա ցօ թյա նկար չու թյան մեկ նե լիս 
ան հրա ժեշտ է վերց նել են թա դր վե լիք քա նա
կից շատ գույ ներ հատ կա պես բնան կար նե րի 
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հա մար, ո րոնց թե  մա տի կա յում առ կա են հո
ղը, ջու րը և եր կին քը: Ջրա ներ կով աշ խա տե
լու դեպ քում ան  հրա ժեշտ է հո գալ նաև ջրով լի 
ջրա մա նի մա սին: Բնան կար կա րե լի է պատ կե
րել տար վա ցան կա ցած ե ղա նա կին [3]:

 Վե րը նշ վա ծից կա րող ե նք հետ ևու թյուն 
ա նել, որ սո վո րող նե րի հա մար բա ցօթ յա նկար
չու թյան պա րապ մունք նե րի կազ մա կեր պումն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի շատ կար ևոր մաս 
է հան դի սա նում, քա նի որ ա վե լի հե տաքր քիր 
է պատ կե րել ծա ռի ծաղ կած ճյու ղը բնու թյան 
մեջ, քան ա մե նա մեծ վար պե տու թյամբ կա
տար ված մո մե (կամ այլ նյու թով) նմու շօ րի նա
կը: Ի սկ ա մե նագլ խա վորն այն է, որ սո վո րո ղի 
մոտ զար գա նում են դի տո ղա կա նու թյու նը, հե
տաքրք րա սի րու թյու նը և մտա ծո ղու թյու նը:

Բ նան կա րային է տյուդ սկ սե լիս հարկ է 
ա մե նից ա ռաջ ը նտ րել ա մե նա հար մար դի տա
կե տը, որ տե ղից ա պա գա բնան կա րը կըն կալ
վի ամ բող ջու թյան մեջ, կդիտ վի ա վե լի ար տա
հայ տիչ, որ տե ղից հս տա կո րեն կտա րո րոշ վեն 
բո լոր հար թու թյուն նե րը: Ե թե հո րին ված քային 
է տյու դում խն դիր է դր վում ծա ռե րը պատ կե
րել ամ բող ջու թյան մեջ, ա պա հարկ է գտն վել 
նրան ցից բա վա կա նա չափ հե ռա վո րու թյան 
վրա, ո րը մոտ 2–3 ան գամ կգե րա զան ցի պատ
կեր վող ա ռար կայի ա մե նա մեծ չա փը: 

Դի տա նը` տե սա դաշտ ո րո նող հար մա րան
քը, կօգ նի գտ նելու մտահ ղաց մա նը և ո րո շա
կի ա ռա ջա դրան քին հա մա պա տաս խա նող հո
րին ված քային ա ռա վել ար դյու նա վետ լու ծու մը: 
Պատ կե րը կտա վի հար թու թյա նը ճիշտ տե ղա
կայե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նել պատ կե րի հիմ քը կա ռու ցող 
գլ խա վոր դե տալ նե րին` հրա ժար վե լով ե րկ րոր
դա կան ա մեն ին չից:

 Հո րին ված քային գլ խա վոր խն դիր նե րից մե
կը հենց սկզ բից նկա րի հար թութ յա նը ե րկն քի 
ու ե րկ րի ծա վա լային հա րա բե րակ ցու թյուն նե րը 
ո րո շար կելն է: Բնան կա րի բո լոր տար րե րի կա
ռու ցումն առ կախ է հո րի զո նի գծից: Հո րի զո նի 
գիծն էլ իր հեր թին չպետք է նկա րի հար թու թյու
նը բա ժա նի եր կու հա վա սար մա սե րի: Պատ
կերն ա վե լի հե տաքր քիր է, ե րբ հո րին ված քային 
ա ռու մով գե րակշ ռում են եր կին քը` բաց բնա

պատ կեր, կամ եր կի րը` փակ բնա պատ կեր [5]:
Բ նու թյան տե սա նե լի պատ կե րի ա ռան ձին 

ա ռար կա նե րի, հատ ված նե րի, հար թու թյուն նե
րի միջև գու նային հա րա բե րու թյու նը, բնու թյան 
գու նային ը նդ հա նուր վի ճա կի ճիշտ հա ղոր դու
մը կախ ված են լու սա վո րու թյու նից: Լու սա վո
րու թյու նը բնա պատ կե րում մե ծա պես կան խո
րո շում է բնան կա րի հու զաար տա հայտ չա կան 
կա ռուց ման հա ջո ղու թյու նը: Ու սուց ման սկզբ
նա կան փու լե րում հարկ է սո վո րեց նել զգալ 
օ դային հե ռան կա րի և լու սա վո րու թյան դե րը, 
նրանց մեջ մշա կել ոչ թե ա ռար կա յա կան գույ
նե րը նկա տե լու ըն դու նա կու թյուն, այլ ա ռար
կա նե րի գույ նի` լույ սով և հե ռա վո րութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված փո փո խու թյուն նե րը: 

Աշ խա տե լով բնու թյան մեջ` ան հրա ժեշտ է 
հի շել, որ գե ղան կար չի խն դի րը ոչ թե բնու թյան 
լու սան կար չա կան պատ կե րումն է, այլ նրա հու
զազ գա յա կան պատ կե րի ստեղ ծու մը: Գե ղան
կար չի խն դիրն է բնու թյու նը դի տար կել պարզ, 
ու շա դիր, փոր ձել ը մբռ նել ա վե լի ը նդ հան րա կան 
տպա վո րու թյու նը և այդ ը նդ հա նու րից գնալ 
դե պի ման րա մաս նե րը: Բնու թյու նը հի աս քանչ 
է, նկա րե լիս հարկ է ոչ թե հո րի նել, այլ նայել, 
ու սում նա սի րել հնա րա վո րինս շատ: Ի նչ քան էլ 
հա րուստ լի նի եր ևա կա յու թյու նը, բնու թյունն, այ
նու ա մե նայ նիվ, ա վե լի հա րուստ է: Պետք է միշտ 
նկա տի ու նե նալ այս հան գա մա նը:

 Բա ցօ թյա գե ղան կար չու թյան ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է ո րո շար կել գույ նե րի հա մա մաս
նա կան տար բե րու թյու նը, պայ մա նա կան գույ
նի հե ռան կա րային փո փո խութ յու նը տար բեր 
հար թու թյուն նե րում` մի ա ժա մա նակ տե սա դաշ
տում պա հե լով դրանք: Բնան կա րը սկ սում են 
ը նդ հա նու րի պատ կե րու մից` հետ ևե լով սկզ
բուն քին. ը նդ հա նու րից ման րա մաս նե րին` հա
ջոր դող ը նդ հան րաց մամբ: Սկզ բում ո րոշ վում 
են գու նային ը նդ հա նուր հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ա պա, ե րբ գու նային մեծ հա րա բե րու թյուն նե րը 
գտն ված են, կա րե լի է ան ցնել ման րա մաս նե րի 
մշակ մա նը:

 Նա խան կա րում գտ նե լով ա պա գա նկա
րի հո րին ված քային լու ծու մը` մա տի տով կամ 
ան մի ջա պես վրձ նով նշ վում են բնան կա րի 
գլ խա վոր տար րե րը և մեծ զանգ  ված  նե րի հա
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մա չա փու թյուն նե րը: Այ նու հետև հս տա կեց վում 
է բնան կա րի ա ռան ձին տար րե րի տե ղադ րու
թյու նը հե ռան կա րային հար թու թյուն նե րին հա
մա պա տաս խան: Գույ նով նկա րել ուն ան ցնե լիս 
ը նդ հա նուր լու սա վո րու թյու նը հաշ վի առ նե լը 
շատ կար ևոր է [4]: 

Բ նան կա րում տա րա ծու թյան պատ կեր ման 
գոր ծում կար ևոր դեր է խա ղում նաև գե ղա
նկա րային ա ռար կա նե րի ձևի մշա կու մը, ո րը 
գտն վում է տա րա ծա կան տար բեր հար թու
թյուն նե րում: Բնան կա րում խո րու թյուն հա ղոր
դե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա վե լի հս տա կո րեն 
պատ կե րել ա ռա ջին հար թու թյան ա ռար կա
նե րի ձևը, ծա վա լը: Ա ռա ջին հար թու թյուն նե
րում ա վե լի հս տակ են եր ևում ա ռար կա նե րի 
սե փա կան (ի րա կան) գույ նե րը, դրանք ա վե լի 
ծա վա լային են, հա գե ցած, լու սաստ վե րի ար
տա հայ տիչ հա կադ րու թյամբ: Հե տին հար թու
թյուն նե րը մշա կե լիս հաշ վի են առ նվում օ դա
յին հե ռան կա րի օ րենք նե րը: Ը ստ դի տո ղից 
հե ռա վո րու թյան չա փի` ա ռար կա նե րի ձևե րը 
կորց նում են ծա վա լայ նու թյու նը և ձեռք բե
րում հարթ, ո ւր վան կա րային ը նդ  հան րաց ված 
բնույթ, թու լա նում է նրանց հա գե ցա ծու թյու նը. 
գույ նե րը պայ մա նա վոր  վում են օ դային մի ջա
վայ րով և կախ ված են դի տո ղից հե ռա վո րու
թյան աս տի ճա նից:

 Վե րը նշ վա ծը հիմք ըն դու նե լով` կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել բնան կա րի կա տար ման ե րեք 
հիմ նա կան փու լեր.
1. Ա ռա ջին փու լում, ե րբ ար դեն ո րո շա կի աց

ված է հո րին ված քային լու ծու մը, մա տի տով 
կամ վրձ նի բա րակ գծե րով կա տար վում է 
նմա նա տիպ գծան կար:

2. Հա ջորդ փու լը են թադ րում է ե րկն քի, ե րկ
րի, ան տա ռի, ջրի հիմ նա կան ե րանգ նե րի 
ո րո շար կում: Հարկ է ձգ տել հա ղոր դել հիմ
նա կան ե րան գային ու գու նա յին հա րա բե
րու թյուն նե րը: 

3. Ա վար տա կան փու լում մշակ վում են ման րա
մաս նե րը, կա տար վում է աշ խա տան քի ը նդ
հան րա ցում, ո րի ժա մա նակ պետք է հաս նել 
բնան կա րի գու նա հա մա կար գի ամ բող ջա
կա նու թյան և մի աս նու թյան [1]:
 Բա ցօ թյա գե ղան կար չու թյան կա տար ման 

նշ ված փու լե րը են թադ րում են տրա մա բա
նա կան ա վարտ` գնա հա տում, ո րի ժա մա նակ 
պետք է.
 � Ու սում նա կան աշ խա տան քը կա տար ված 

լի նի ա ռա ջադր ված ձևա չա փով և նյու թով, 
ա ռա ջադր ված ժամ կե տի մեջ:

 � Աշ խա տան քի նախ նա կան փու լում սո վո րո
ղը հո րին ված քի մա սին գի տե լիք ներ դրս ևո
րի բո վան դա կու թյան, թե մայի, պատ կե րի 
ձևա չա փի ը նտ րու թյան, ի նչ պես նաև հո
րին ված քային հիմ նա կան կա ռու ցում նե րի 
ար դյու նա վետ տե ղադր ման հար ցում:

 � Նա խա պատ րաս տա կան գծան կա րը կա
տար ված լի նի` հաշ վի առ նե լով պատ  կե րի 
հիմ նա կան ա ռար կա նե րի հա մա չա փու
թյուն նե րը և տա րա ծա կան հար թութ  յուն նե
րի բնույ թը:

 � Նկա րի հո րին ված քային կենտ րո նը պատ
կեր ված լի նի ան հրա ժեշտ ման րա մաս  նե
րով և պատ կե րի ա ռար կա նե րի ի րա կան 
բնույ թի ար տա ցոլ մամբ:

 � Ու սում նա կան աշ խա տան քի հո րին ված
քային լու ծու մն ար տա ցոլ վի գու նա հա մա
կար գային հս տակ հա մադ րու թյամբ, որ տեղ 
գու նային շեշ տադ րում նե րի օգ նութ յամբ 
ը նդ գծ ված կլի նեն հո րին ված քի կենտ րո նը 
և ա ռա ջին հար թութ յու նը: 

 � Գույ նով աշ խա տե լիս ցույց տալ լու սա վո րու
թյան բնույ թը և բնութ  յան ո րո շա կի վի ճա կը 
տվյալ պա հին:

 � Գույ նի և ե րան գի օգ նու թյամբ ար տա հայտ
վի պատ կեր վող ա ռար կա նե րի ծա վա լային 
բնույ թը:

 � Ի տար բե րու թյուն լսա րա նային ու սում նա
կան ա ռա ջադ րանք նե րի` բա ցօ թյա գե  ղան
կար չա կան աշ խա տան քում միշտ ձգ տել 
որ սալ բնու թյան տրա մադ րու թյու նը, ո րը 
բնու թագ րա կան է օր վա տվյալ պա հին և 
տար վա տվյալ ե ղա նա կին:

 � Լր ջո րեն վե րա բեր վել ար ևային լու սա վո րու
թյան ներ գոր ծու թյա նը, ի նչ պես նաև հաշ վի 
առ նել պատ կե րի մեջ ա ռար կա նե րի հա մա
չա փու թյուն նե րը և հատ վա ծայ նութ յու նը:

 � Նա խան կար նե րում ար տա հայտ ված լի նի 
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սո վո րո ղի դի տո ղա կա նու թյու նը պատ կեր
վող ա ռար կայի բնու թագ րա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ճշգ րիտ հա ղորդ մամբ, 
կա րո ղա նալ հա ղոր դել ա ռար կա նե րի կա
յուն վի ճա կը և շար ժու մը:

 � Նա խան կար նե րը պատ րաս տի նյութ հան
դի սա նան հո րին ված քային ա վար տուն աշ
խա տանք նե րի հա մար:

 � Ա վար տուն աշ խա տան քը հո րին ված
քային փնտ րում նե րի ար դյունք հան դի
սա նա բա ցօ թյա գե ղան կար չու թյան պայ
ման նե րում:

 � Ու սում նա կան աշ խա տան քում պահ պան
ված լի նի գու նե րան գային ը նդ հան րութ յու
նը՝ բա ցա ռե լով լույ սի և ստ վե րի ա վե լորդ 
խտա ցում նե րը:

Գ րա կա նու թյուն

1. Атанов В., Акварельная живопись на пленэре. Изд., Архитектура–С, 2006, 216 стр.
2. Визер В. В., Живописная грамота. Основы пейзажа, СПб., Питер, 2006, 192 стр. илл.
3. Кадыйрова Л., Пленэр. Практикум по изобразительному искусству. Изд., Владос, 2012, 104 стр.
4. Норберт В., Пейзажная живопись. Пер., Лейтес И. А., Изд. Арт–родник, 2009, 96 стр.
5. Серрано Фрэнк, Пленэр. Масляная живопись: простые приемы для создания выразительных 

пейзажей. Пер., Давыдова А. Изд., Астрель, АСТ, 2006, 64 стр.

Последовательность работы над учебном пейзаже
С. Саргсян

Общение с природой на пленэре учит неисчерпаемой гармонии красок. Пей заж, передающий 
образ родной природы, – важная форма повышения живописной куль туры и эстетического 
развития. Новые интересные занятия по мо гут вы ра бо тать способность определять цветовые 
отношения предметов на разных прост ранственных планах.

The sequence of work over the educational landscape
S. Sargsyan

Dialogue with the nature in the open air learns to inexhaustible harmony of paints. A landscape 
transferring an image of the native nature, the important form is the increase of picturesque culture 
and aesthetic development. New interesting affairs will help to develop an ability to define color rela
tions of subjects on different spatial plans.
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ՆԵԼԼԻ ՍԵԽ ՊՈ ՍՅԱՆ

ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆը ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԴԱՐձՆԵԼը ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
 Գի տա տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյան ար

դի փու լում առ կա են բա զում եր ևույթ ներ, ո րոնք 
կեն սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն են դարձ նում` 
ը ստ հրա հանգ նե րի գոր ծե լու հմ տու թյուն ու նե
նա լը։ Հի մնա վոր ված է, որ ալ գո րիթմ նե րով աշ
խա տե լու գոր ծըն թա ցը զգա լի ո րեն նպաս տում է 
կար գա պա հու թյուն սեր մա նե լուն։ Ա շա կերտ նե
րի մա թե մա տի կա կան սխալ նե րի զգա լի մա սը 
կապ ված է հա մա պա տաս խան ալ գո րիթմ նե
րից օ գտ վե լու ան կա րո ղու թյան հետ։ Մա թե
մա տի կայի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում իշ խում է 
պատ րաս տի ալ գո րիթմ ներ յու րաց նե լու պրակ
տի կան, ո րն ար դա րաց ված է։ Բայց փաստ է 
նաև այն, որ ալ գո րիթմ ներ « բա ցա հայ տե լու» 
գոր ծըն թա ցը մղ ված է վեր ջին պլան կամ հա
մա րյա ան տես ված է, ո րն, ի հար կե, խրա խու
սե լի չէ։ Մա թե մա տի կայի կար ևո րա գույն խն
դիր նե րից մե կը խն դիր նե րի նոր դա սի հա մար 
ալ գո րիթմ նե րի մշա կումն է։ Ար դի ժա մա նակ
նե րում մի այն գի տե լիք ներ ու նե նա լը բա վա կան 
չէ։ Ա նհ րա ժեշտ է նաև ի մա նալ` որ տեղ և ի նչ
պես կի րա ռել դրանք։ Ա ռա վել կար ևոր է ի մա
նալ, թե ի նչ պես կա րե լի է ին ֆոր մա ցի ան ձեռք 
բե րել կամ տա րա ծել։ Ցան կա ցած գի տե լիք 
կազմ ված է մա սամբ «ին ֆոր մա ցի այից», մա
սամբ էլ` «հմ տու թյու նից»։ Ցան կա ցած ա ռար
կայի ու սում նա սիր ման գոր ծըն թա ցը նպա տակ 
է հե տապն դում` ի նչ պես ա շա կերտ նե րին ին
ֆոր մա ցի այի հա ղոր դումն ու գի տե լիք նե րի ամ
բող ջա կա նու թյան բա ցա հայ տու մը, այն պես էլ 
նրանց զի նու մը ո րո շա կի հմ տու թյուն նե րով ու 
կա րո ղու թյուն նե րով` ստա ցած ին ֆոր մա ցի ան 
ճիշտ կի րա ռե լու հա մար։ 

 Հայտ նի է, որ ա շա կերտ նե րի մտա ծո ղու
թյան ը նդ հա նուր զար գաց ման կուլ տու րայի 
վրա ազ դող խն դիր նե րի լուծ ման ու սու ցու մը 
պո տեն ցի ալ մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի ոչ մի այն 
մա թե մա տի կայի, այլև դպ րո ցա կան այլ ա ռար
կա նե րի յու րաց ման գոր ծում։ Ա շա կերտ նե րի 
պար բե րա կան ներգ րա վու մը ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծու նե ու թյա նը զար գաց նում է նրանց 

ակ տի վու թյու նը` հասց նե լով այն ստեղ ծա գոր
ծա կան մա կար դա կի։ Ձեռք բերված ին ֆոր մա
ցի այի ստեղ ծա գոր ծա կան յու րա ցու մը, ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան մե թոդ նե րը, 
նոր գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն փնտ րու մը ձևա
վո րում են ան ձի ին տե լեկ տը։ Դա սե րի ըն թաց
քում ա շա կերտ նե րը պետք է յու րաց նեն հե տա
զոտ ման գոր ծըն թա ցը, ձեռք բե րեն ի նք նու րույն 
աշ խա տանք կա տա րե լու հմ տու թյուն ներ, սո
վո րեն պլա նա վո րել ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը, 
վե րա ցար կեն ստաց ված ար դյունք նե րը, խն
դիր ներ լու ծե լիս կի րա ռեն հաշ վո ղա կան տեխ
նի կան, կա րո ղա նան կի րա ռել գի տե լիք նե րի` 
ար դեն առ կա ին ֆոր մա ցի ոն բա զան և ստեղ
ծեն ի րեն ցը։

Միշտ չէ, որ ա շա կերտ ներն ի րենց ա ռա
ջադ րան քը պետք է ստա նան պատ րաս տի 
ձևով։ Ա ռա ջադ րան քի ը նտ րու թյունն ա մե
նա կար ևոր քայլն է։ Ա շա կերտ նե րը պետք է 
փնտ րեն, գտ նեն այն պի սի ա ռա ջադ րանք, 
ո րը գրա վի, ար ժա նի լի նի նրանց ջան քե րին, 
բայց և մի ա ժամա նակ` չլի նի ան հաղ թա հա րե
լի։ Նրանք պետք է մաս նակ ցեն խնդ րի ա ռա
ջադր մա նը։ 

Դպ րո ցում մա թե մա տի կայի, և ոչ մի այն 
մա թե մա տի կայի, ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
ալ գո րիթմ նե րի կի րա ռու մը կեն սա կան խն դիր 
է։ Ա ռա վել հե ռան կա րային պետք է հա մա րել 
ա շա կերտ նե րին պար զա գույն ալ գո րիթմ ներ 
մշա կե լու գոր ծըն թա ցի տար րա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րին մաս նա կից դարձ նե լը, ո րն, 
ան կաս կած, կա րե լի է հա մա րել ստեղ ծա գոր
ծա կան հմ տու թյուն ներ ձևա վո րե լուն ու զար
գաց նե լուն նպաս տող ան փո խա րի նե լի գոր
ծոն։ Կա րե լի է վս տահ ար ձա նագ րել, որ այն 
կդառ նա ու սուց ման գոր ծըն թա ցին ա շա կերտ
նե րի ճա նա չո ղա կան ի նք նու րույ նու թյունն ակ
տի վաց նե լու, նրանց ի նք նու րույն գոր ծու նե ու
թյամբ գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու հմ տու թյամբ 
զի նե լու, ու սուց ման հե տա դարձ կա պը գոր
ծոն դարձ նե լու, ի նք նա հաս տատ ման գոր ծոնն 
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ա ռա ջին պլան մղե լու և շատ այլ հիմ նա հար ցեր 
լու ծե լուն նպաս տող գոր ծոն։ 

Մեր հա մոզ մամբ ա ռա վել հե ռան կա րային 
կա րե լի է հա մա րել ա շա կերտ նե րի ալ գո րիթմ
նե րի բլոկ–ս խե մա նե րի մշակ մա նը մաս նա կից 
դարձ նե լու գոր ծըն թա ցը՝ ի հար կե, այդ աշ խա
տան քը սկ սե լով ա ռա վել պարզ հնա րա վո րու
թյուն նե րից։

Ու սուց չի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
կամ ո րոշ ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ռանց 
նրա օգ նու թյան կա տար վող ի նք նու րույն աշ
խա տան քը մա թե մա տի կա սո վո րե լու ամ բողջ 
գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն մասն է կազ մում։ 
Ի նք նու րույն աշ խա տան քը ոչ ճիշտ կազ մա կեր
պե լիս ա մե նա հե տաքր քիր և գրա վիչ դա սերն 
ան գամ հա մե մա տա բար քիչ օ գուտ են բե րում։ 
Յու րա քան չյուր ա շա կերտ ի նք նու րույն աշ խա
տե լու ու նա կու թյուն է ձեռք բե րում փոր ձի մի ջո
ցով։ Նա աս տի ճա նա բար բա ցա հայ տում է այդ 
աշ խա տան քը կա տա րե լու ա ռա վել ռա ցի ո նալ 
ձևե րը։ Ու սուց չից է կախ ված` այդ ու նա կու թյա
նը տի րա պե տե լու պրո ցեսն ա ռա վել կամ պա
կաս ար դյու նա վետ դարձ նե լը։

Պատ րաս տի ալ գո րիթմ ներ կի րա ռե լու ան
հրա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վոր ված է։ Դրանք 
դար ձել են ու սուց ման ար դյու նա վետ մի ջոց ներ։ 
Վս տահ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ ալ գո րիթմ
ներ բա ցա հայ տե լու գոր ծըն թա ցը մղ ված է վեր
ջին պլան կամ հա մա րյա ան տես ված է, ո րն, 
ի հար կե, խրա խու սե լի ու օգ տա կար չէ։ Մա թե
մա տի կայի կար ևո րա գույն խն դիր ներից մե կը 
խն դիր նե րի նոր դա սի հա մար ալ գո րիթմ նե րի 
մշա կումն է։ Ու շագ րավ գա ղա փարն ո ւղ ղե լով 
դե պի ա պա գա` պետք է նշել, որ այդ խն դի րը 
ե ղել և մնում է` ու սուց ման մի ջոց նե րի հա մա
կար գից դուրս մնա լը։ 

Դժ վար չէ նկա տել, որ սո վո րող նե րին ալ գո
րիթմ ներ և դրանց բլոկ–ս խե մա ներ մշա կե լուն 
մաս նա կից դարձ նե լը` նրանց ստեղ ծա գոր ծա
կան ի նք նու րույ նու թյունն ա ռա վել հե ռան կա
րային դարձ նե լուն, ալ գո րիթ մա կան մտա ծո ղու
թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լուն նպաս տող 
ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ե ն։ Ա շա կերտ նե րի ալ
գո րիթ մա կան է թի կան հա մա մարդ կային է թի
կայի հիմ նա կան տար րե րից մեկն է։ 

Ալ գո րիթմ ներ մշա կե լու գոր ծըն թա ցը պետք է`
 �  բա ցա ռի հնա րա վոր կա մա յա կա նու թյուն նե րը,

 �  պի տա նի լի նի նույն դա սի բո լոր խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար,

 �  հան գեց նի ո րո շա կի ար դյուն քի,
 � բ լոկ–ս խե ման պետք է դի տո ղա կան դարձ

նի նրա բո վան դա կու թյու նը։ 
Ա ռա վել հե ռան կա րային պետք է հա մա րել 

ալ գո րիթմ նե րը բլոկ–ս խե մա նե րի ձևով ներ կա
յաց նե լը։ 

Դպ րո ցին է վե րագր ված ա նընդ հատ կր թե
լու գա ղա փարն ի րա գոր ծե լու պա հան ջը։ Այդ 
ա ռու մով ալ գո րիթմ ներ ու դրանց բլոկ–ս խե
մա ներ մշա կե լու հմ տու թյուն ու նե նա լը դառ նում 
է կեն սա կան խն դիր, ո րի լու ծու մը զգա լի ո րեն 
կապ ված է ու սուց ման ո րա կից ու նպա տակ նե
րից։ 

Գի տե լիք նե րի ը նդ հա նուր ծա վա լը մե ծա
նում է շատ ա րագ, և այն պա հան ջում է, որ 
մարդն ու նե նա ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյամբ 
նոր գի տե լիք ներ յու րաց նե լու հմ տու թյուն։ Մի 
պա հանջ, ո րը սեր տո րեն է զու գակց վում ալ գո
րիթ մա կան մտա ծո ղու թյուն ու նե նա լու հետ։

Պատ րաս տի ալ գորթմ ներ օգ տա գոր ծելն 
ա ռա վել ար դյու նա վետ է դառ նում, ե րբ այն 
պրոյեկտ վում է էկ րա նին, և քն նարկ վում են 
դրանց բլոկ–ս խե մա ներ կա ռու ցե լու հնա րա
վո րու թյու ննե րը։ Այդ դեպ քում դրանք հան դես 
են գա լիս որ պես ալ գո րիթմ նե րի նկա րագր ման 
մի ջոց ներ։ Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի հա մար 
ա ռան ձին կար ևո րու թյուն են ստա նում ստեղ
ծա գոր ծե լու հմ տու թյուն նե րով ա շա կերտ նե րին 
զի նե լու և ալ գո րիթ մա կան մտա ծո ղու թյան տե
սու թյան տար րե րի կի րա ռու մը։ Եր բեմն ալ գո
րիթ մի հաս կա ցու թյու նը նույ նաց վում է նրա 
գրառ ման հետ, այն պես որ «ալ գո րիթ մը» և 
«ծ րա գի րը» հո մա նիշ ներ ե ն։ Դրանց տար բե
րու թյու նը այն է, որ «ալ գո րիթ մի» տակ հաս կա
նում են նրա կա ռուց ման հիմ նա կան միտ քը։ 

Ծ րա գի րը միշտ կապ ված է ալ գո րիթ մի 
գրառ ման հետ ֆոր մալ լեզ վով։ 

Ա շա կերտ նե րի կող մից ա ռա ջարկ վե ցին մի 
քա նի օ րի նակ ներ.

Օ րի նակ 1. Հե տի ոտ նի այն գոր ծո ղու թյուն
նե րը, ո րոնք նրան թույլ կտան ան վտանգ ան
ցնել փո ղո ցը։

 Մո տե նալ ճամ փեզ րին 
Նայել դե պի ձախ
 Կա ա րդյոք վտանգ 
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Այո՛։ Սպա սել  
Ո՛չ։ Ա նց նել ճա նա պար հի ա ռա ջին կե սը
 Նայել դե պի ա ջ
 Կա ա րդյոք վտանգ 
Այո՛։ Սպա սել 
Ո՛չ։ Ա նց նել ճա նա պար հի ե րկ րորդ կե սը
 
Օ րի նակ 2. Տար բեր հայ տա րար նե րով ո րոշ 

կո տո րակ ներ գու մա րե լու հա մար կա րե լի է կա
տա րել հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը. 

1. Գտ նել տր ված կո տո րակ նե րի ը նդ հա նուր 
հայ տա րա րը։

2. Գտ նել լրա ցու ցիչ բազ մա պա տիկ ներ (յու
րա քան չյուր կո տո րա կի հա մար)։

3. Հաշ վել կո տո րակ նե րի գու մա րը` հաշ վի 
առ նե լով լրա ցու ցիչ բազ մա պա տիկ նե րը։ 

Ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հա մար գոր ծո
ղու թյուն նե րի այս տե սա կը հա մար վում է տար
րա կան։ Բայց նրանց հա մար, ով քեր չու նեն 
հա մա պա տաս խան պատ րաստ վա ծու թյուն, 
ան հրա ժեշտ է հե տա գա վեր ծա նում։ Կա րե լի է 
ման րա մասն նկա րագ րել ը նդ հա նուր ա մե նա
փոքր բազ մա պա տի կի ո րո նու մը և կո տո րակ
նե րի հա մար լրա ցու ցիչ բազ մա պա տիկ նե րը։ 

Այս դեպ քում վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը 
կար տա հայտ վեն ա վե լի պար զո րեն, և հենց 
դրանք էլ կհա մար վեն տար րա կան։ 

Օ րի նակ 3. Է լեկտ րաէ ներ գի այի ամ սա վար
ձի չա փը ո րո շե լու հա մար կա րե լի է ա ռա ջար կել 
հետ ևյալ ալ գո րիթ մը։ 
1. Գտ նել կվ/ժ է լեկտ րաէ ներ գի այի վճար ման 

չա փը:
2. Գտ նել տույ ժի չա փը ու շա ցած յու րաքան

չյուր օր վա հա մար:
3. Հաշ վել ը նդ հա նուր գու մա րը:

Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու հա մար այս 
նկա րագ րու թյու նը հաս կա նա լի է այն մար դուն, 
ով նման հաշ վում ներ կա տա րե լու փորձ ու նի։ 
Դժ վար չէ նկա տել, որ այս կե տե րից յու րա
քան չյու րը պա հան ջում է կա տար ման ո րո շա կի 
ի նք նու րույ նու թյուն, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ 
է ալ գո րիթ մի ա վե լի պարզ ձև։ Ա ռա ջին կե տը 
կա րե լի է բա ժա նել եր կու գոր ծո ղու թյան։

1.1. Հաշ վել ծախս ված է լեկտ րաէ ներ գի այի 
չա փը կվ/ժ–ո վ։ 

1.2. Այն բազ մա պատ կել կվ/ժ–ի ար ժե քով։
Պետք է հու սալ, որ ալ գո րիթ մի կա տար ման 

հա մար այս քա նը բա վա կան է ։

Գրա կա նու թյուն

1. Дронов В. А Macromedia Dreamweaver, Санкт Петербург, “БхВ–Петербург” 2003, с. 736.
2. Захарова Л. Е. Алгоритмы дискретной математики։ Учебное пособие Мос. Гос. Институт 

электроники и математики, М 2002, с. 120.
3. Лавров И. А., Максимова Л. Л., Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов. 3–е изд., М, Физматлит, 1995, с. 247.
4. Мерзон А. Е., Добратворский А.С., Чекин А. Л  Пособие по математике для студентов 

факультетов начальных классов. Москва–Воронеж, 1998, с. 448.

«Раз ра бот ка ал го рит мов с уча сти ем уча ще го ся как спо соб 
 обес пе че ния эф фек тиж но го обу че ния»

Н. Сехпосян

Обу че ние а лго рит мов, сос тав ле ние их б лок–схем являются са мы ми эф фек тив ны ми ме то до
ми для раз ви тия са мо стоятель них, твор чес ких и б олее перс пек тив ных ка честв а лго рит ми чес ко го 
мыш ле ния у уча щих ся.

“Developement of algorithms involving a student as a way to ensure effective learning”
N. Sekhposyan

These are the effective way to study students algorithms and block diagrams, to take an interest 
independent co–ordinating recources making them more perspective. It is the effective way to raise 
the level of the algorithm thinking.
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ՍԻ ՐԱ ՆՈւՇ ՄԻ ՆԱ ՍՅԱՆ

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆԵՐԿԱ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ 
ԱՆԳԼԻԱԽՈՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Անգ լի ա խոս ու սա նող նե րը Հա յաս տան են 
գա լիս հիմ նա կա նում ա ռանց որ ևէ հայե րեն 
բառ ի մա նա լու։ Հայե րեն սո վո րե լու հա մար 
մեր հա մալ սա րան նե րում նրանց հատ կաց
վում է մո տա վո րա պես 120 ժամ։ Ու սա նող նե րի 
հայե րեն սո վո րե լու ա ռա ջին նպա տա կը գործ
նա կան հա ղոր դակ ցումն է` Հա յաս տա նում ապ
րե լիս ի րենց կեն ցա ղային և ու սում նա կան խն
դիր նե րը լու ծել կա րո ղա նա լու հա մար։ 

« Քե րա կա նու թյան «ա մե նա լավ», ա մե նա
ժա մա նա կա կից նկա րագ րու թյու նը, ո րը կա
տար վել է լեզ վա բան նե րի կող մից, չի կա րող 
մե խա նի կո րեն տե ղա փոխ վել մե թո դի կա։ Մե
թո դիստ նե րը ան հրա ժեշտ են հա մա րում ու
սուց ման կա րիք նե րի հա մար մշա կել հա տուկ 
« ման կա վար ժա կան» մե թո դի կա` մե թո դա կան 
հա մա կարգ... Քե րա կա նու թյունն այդ հա մա
կար գում նվա զա գույ նի է հասց ված` կախ ված 
փու լից և կոնկ րետ նպա տակ նե րից, այն ներ
կա յաց նե լու մի ջոց նե րը պայ մա նա վոր ված են 
օ տար լեզ վի յու րաց ման, խոս քային կա րո ղու
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման օ րի
նա չա փու թյուն նե րով» [1, 47]: 

Թեև գործ նա կան ու սում նա կան ձեռ նարկ
ներ կան, ո րոնք օգ տա գործ վում են տար բեր 
բու հե րում [6], [7], [8], սա կայն ան գլի ա խոս ու
սա նող նե րին հայե րե նի քե րա կա նու թյու նն ու
սու ցա նե լու հա մար տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր
ված մե թո դա կան հա մա կարգ դեռ չկա։

 Մեր ա ռա ջին խն դիրն է պար զել, թե հայե
րե նի քե րա կա նա կան նյու թի ի նչ ծա վալ պետք 
է ներ մու ծել այս դա սե րին, ո ՛ր քե րա կա նա կան 
եր ևույթ նե րն ի րենց ո ՛ր ի մաստ նե րով և կի րա
ռու թյուն նե րով պետք է ու սու ցան վեն և ի նչ հա
ջոր դա կա նու թյամբ։ Ա նհ րա ժեշտ է վեր հա նել 
ու սուց ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող դժ վա րու
թյուն նե րը, օգ տա գոր ծել ան գլե րե նի և հայե
րե նի քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րի հա մադ րա
կան–զու գադ րա կան վեր լու ծու թյան տվյալ ներ` 
կան խե լու հա մար բա ցա սա կան ներ թա փան

ցու մը (ին տեր ֆե րեն ցի ան) և օգ տա գոր ծե լու 
հա մար դրա կան փո խադ րու մը, ա ռա ջար կել 
լեզ վա կան և խոս քային վար ժու թյուն ներ և այլն։ 

Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշ կա կան հա մալ սա րա նում մեր աշ խա տան քի 
ըն թաց քում փորձ նա կան և փոր ձա րա րա կան 
ու սուց ման ար դյուն քում (9 տա րի, մոտ 300 ու
սա նող) մենք ա ռանձ նաց րել ե նք ու սա նող նե րի 
խոս քում հան դի պող կա յուն և տի պիկ սխալ նե
րը, ա մեն տա րի կա տա րե լա գոր ծե լով ու թար
մաց նե լով ու սում նա կան նյու թերն ու մե թոդ նե
րը` փոր ձար կում նե րի մի ջո ցով պար զել ա ռա վել 
ար դյու նա վետ տար բե րակ նե րը։ 

Այս հոդ վա ծում ը նդ հան րաց նե լով մեր տա
րի նե րի փոր ձը` ներ կա յաց նում ե նք հայե րե նի 
ներ կա ժա մա նա կն ան գլի ա խոս ու սա նող նե րին 
ու սու ցա նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

 Բայի խո նար հու մը, այ սինքն` կրած փո փո
խու թյուն նե րն ը ստ ե ղա նա կի, սե ռի, ժա մա նա
կի, դեմ քի, թվի, նոր հաս կա ցու թյուն չէ ան գլի
ա խոս ու սա նող նե րի հա մար։ 

Ինչ պես հայե րե նում, այն պես էլ ան գլե րե
նում բայն ու նի դի մա վոր և ան դեմ ձևեր։ Եր կու 
լե զու նե րում էլ բայի դի մա վոր ձևերն ար տա
հայ տում են բայի հիմ նա կան քե րա կա նա կան 
կար գե րը` ե ղա նակ, ժա մա նակ, կերպ, սեռ, 
դեմք և թիվ, չնա յած ան գլե րե նում դեմ քի և թվի 
կար գերն ա վե լի թույլ են ար տա հայտ ված, քան 
հայե րե նում [5, 64]:

 Հայե րե նի խո նարհ ման հա մա կար գի ու
սուց ման հա մար նա խա տես ված նյու թի մեջ 
նոր հաս կա ցու թյուն չկա ու սա նող նե րի հա
մար, բո լոր քե րա կա նա կան ձևե րը հնա րա վոր 
է հա մադ րել ան գլե րե նի հետ, ո րը դյու րին է 
դարձ նում յու րա ցու մը։ Սա կայն հայե րե նում և 
ան գլե րե նում հա մա պա տաս խան եր ևույթ նե րը 
չեն հա մընկ նում ի րենց ի մաս տային ծա վա լով և 
կի րա ռու թյամբ։ 

Անգ լե րե նում փո փո խու թյուն՝ ը ստ թվի ու 
դեմ քի, ու նի մի այն to be բայը. I am, you are, he, 
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she, it is, we, you, they are։ Բա ցի այդ` Present 
Indefinite–ի եր րորդ դեմ քի ձևը հա կադր վում է 
մյուս ձևե րին. I, you, we, they speak – he, she, it 
speaks. Ի նչ պես հայե րե նում եմ օ ժան դակ բայը, 
այն պես էլ ան գլե րե նում to be բայը կազ մում 
են թե՛ դի մա վոր ձևեր և թե՛ ան վա նա բա յա կան 
ստո րո գյալ։ 

Բայի ներ կա ժա մա նա կի ու սու ցու մը նպա
տա կա հար մար է սկ սել նախ՝ եմ օ ժան դակ 
բայի ներ կա ժա մա նա կի ե զա կի թվի ձևե րի 
ու սու ցու մից, ա պա` ան ցնել հոգ նա կի ի ձևե րի 
ներ մուծ մա նը։ Քա նի որ հայոց լեզ վի ու սուց ման 
սույն դա սըն թա ցը հա ղոր դակ ցա կան նպա
տակ ու նի, ան հրա ժեշտ է հենց ա ռա ջին դա սից 
հայե րեն հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո րու թյուն 
ստեղ ծել ու սա նող նե րի հա մար։ 

Ա ռա ջին դա սե րին մի այն ե զա կի ի ձևե րը մի
ան գա մայն բա վա րար են, որ պես զի ու սա նո ղը 
պարզ նա խա դա սու թյուն նե րով ե րկ խո սու թյուն
ներ կազ մի, պատ մի իր մա սին, հար ցեր տա 
ըն կե րո ջն իր և այլ ու սա նող նե րի, շր ջա պա տի 
մա սին։ Օ րի նակ` 

— Սա ի ՞նչ է։       — Սա գիրք է ։
— Դու ու սա նո՞ղ ե ս։  — Այո՛, ես ու սա նող ե մ։
— Դու հա՞յ ե ս։       — Ո ՛չ, ես հն դիկ ե մ։ 

Այս քե րա կա նա կան եր ևույ թը՝ եմ օ ժան
դակ բայի ներ կա ժա մա նա կի ձևը, ի մաստն 
ու կի րա ռու թյու նը ու սա նող նե րը հեշ տու թյամբ 
հաս կա նում են, ե րբ այն հա մադր վում է ան գլե
րե նի to be բայի ձևե րի հետ. ներ կա յաց վում է 
կի րա ռու թյու նը ան վա նա բա յա կան ստո րո գյա լի 
կազ մում և զու գադր վում ան գլե րեն օ րի նակ նե
րի հետ։ Օ րի նակ` 

Սա սե նյակ է ։ This is a room. 
Նա ու սա նող է ։ He is a student.

Անգ լե րե նում ևս այս օ ժան դակ բայի հա
ման շա նա կը` to be բայը, իր ներ կայի և ան
ցյա լի ձևե րով կազ մում է ան վա նա բա յա կան 
ստո րո գյալ։ Հայե րե նի օ ժան դակ բայի ի մաստն 
ու կի րա ռու թյու նը բա ցատ րե լիս մե ծա պես օգ
նում է հայե րե նում և ան գլե րե նում այս եր ևույ թի 
հա մընկ նու մը. ու սա նող ներն ան գլե րե նից ի րենց 
գի տե լիք նե րը փո խադ րում են հայոց լե զու։ Այս 
կա ղա պա րային ար տա պատ կե րու մը այն քան է 

հեշ տաց նում հայե րե նի եմ օ ժան դակ բայի ի մաս
տի ու կի րա ռու թյան յու րա ցու մը, որ նույ նիսկ 
Ա ՊՀ տա րած քից ե կած ռու սա խոս, սա կայն ան
գլե րե նի ո րոշ ի մա ցու թյուն ու նե ցող ու սա նող նե
րին հայե րեն ու սու ցա նե լիս նույն պես նպա տա
կա հար մար է դի մել ան գլե րե նի օգ նու թյա նը։ 

Մի այն խոս քային օ րի նակ նե րը բա վա կան 
են ու սա նող նե րին ներ կա յաց նե լու հա մար եմ 
օ ժան դակ բայի կի րա ռու թյուն ներն ան վա նա
բա յա կան ստո րո գյա լի կազ մում, որ տեղ ստո
րո գե լին կա րող է ար տա հայտ վել գո յա կա նի 
ու ղիղ և թեք ձևե րով, ա ծա կա նով, դե րա նու նով, 
կա պա կան կա ռույ ցով։ Նաև ան հրա ժեշտ է, 
հա մադ րե լով ան գլե րե նից ու սա նող նե րին լավ 
ծա նոթ վի ճա կի և ո րա կի ներ կայի հա ման շա
նակ ձևե րի հետ, բա ցատ րել, որ սրանք հայե
րե նում նույն պես ար տա հայ տում են ո րակ, 
վի ճակ, կար գա վի ճակ, տեղ և ոչ թե գոր ծո ղու
թյուն։

 Սա ի ՞նչ է։ Սրանք ին չե՞ր ե ն։ Դրանք մա տիտ
ներ ե ն։ 

Իմ ա նու նը Մա րի ամ է։ Ես քսան տա րե կան 
եմ, ու սա նող ե մ։

 Նա ա մե րի կա ցի է, Ֆրեզ նոյից է ։
 Դու խե լա ցի ե ս։ Մենք ու րախ ե նք։ Մենք 

լավ ըն կեր ներ ե նք։
 Դու ռը բաց է։ Գրի չը կա պույտ է ։
Ն րանք այս տեղ ե ն։ Բա նա լին սե ղա նի վրա է։ 
Ե թե նշ ված օ րի նակ նե րում հայե րե նի և ան

գլե րե նի կա ղա պար նե րը հա մա պա տաս խա
նում են, ա պա ան գլե րե նի հետ ևյալ օ րի նակ նե
րին հայե րե նում հա մա պա տաս խա նում են այլ 
կա ղա պար ներ.

Ես մր սում ե մ։ Նա շո գում է։ Նա վա խե նում 
է։ Դու ու շա նում ե ս։

I’m cold. He is hot. He is afraid of dogs. You 
are late.

 Շոգ է։ Ցուրտ է։ Ժա մը տասն է ։
It is warm. It is cold.It is ten o’clock.
 Միջ լեզ վային բա ցա սա կան ներ թա փան

ցու մից խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այս 
կա ռուց ված քային տար բե րու թյուն նե րի վրա` 
ի հար կե ներ մու ծե լով մի փոքր ա վե լի ո ւշ։ Ե րկ
րորդ ձևե րը նպա տա կա հար մար է ներ մու ծել 
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այն ժա մա նակ, ե րբ ու սա նող ներն ար դեն ծա
նոթ կլի նեն կա նո նա վոր բայե րի ներ կա ժա մա
նա կին։ 

Եմ օ ժան դակ բայի կի րա ռու թյան ու սուց
ման հա ջոր դա կան շղ թա յում ներ մուծ վում են 
նաև մի քա նի հա րա կա տար + եմ ձևեր` զբաղ
ված եմ, հոգ նած եմ, քաղ ցած եմ, հուզ ված եմ 
և այլն, ո րոնք բա ցա հայ տո րեն դրս ևոր ված 
դրու թյան կամ վի ճա կի ներ կայի ի մաստ ու նեն 
[3,242]: Այս ձևե րին ի րենց ի մաս տով ան գլե րե
նում հա մա պա տաս խա նում են ան վա նա բա յա
կան ստո րո գյալ ներ։ 

Նա զբաղ ված է։  He is busy. 
Ե րե խան քնած է։  The child is asleep.
 Նա ա մուս նա ցած է ։  He is married. 

Մենք կար ծում ե նք, որ մեր դա սըն թա ցի 
պայ ման նե րում նպա տա կա հար մար չէ ու սա
նող նե րին բա ցատ րել հա րա կա տար դեր բայի 
է ու թյունն ու կազ մու թյու նը, հա րա կա տար + եմ 
ձևե րը մա տու ցել որ պես ժա մա նա կային ձևեր. 
այն ոչ մի այն բա վա կա նին բարդ է ու սա նող նե րի 
հա մար, այլ նաև ու սա նող նե րը կսկ սեն հա րա
կա տար + եմ ձևեր կազ մել բո լոր բայե րից, ի սկ 
հայե րե նում բո լոր բայե րը չէ, որ կա րող են ու նե
նալ այս պի սի ձևեր [3, 239]։ Ար դյուն քում՝ չկողմ
նո րոշ վե լով, թե ո ր բայե րից կա րող են կազմ վել 
հա րա կա տա րով ձևեր, ո րոն ցի՛ց` ոչ, ու սա նող
ներն առ հա սա րակ կխու սա փեն ի րենց խոս քում 
այդ պի սի կազ մու թյուն ներ գոր ծա ծե լուց։ Մենք 
նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում սկզբ նա կան 
փու լում ու սու ցա նել մի այն մի քա նի բայի հա
ման ման կազ մու թյուն ներ, այն է լ՝ որ պես բա
ռային մի ա վոր ներ, ի սկ օ ժան դակ բայի ներ կայի 
հետ գոր ծած վող ձևե րը ներ կա յաց նել որ պես 
բա ղադ րյալ ստո րո գյալ ներ` հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ այս ձևե րի ժխ տա կա
նը կազմ վում է ան վա նա բա յա կան ստո րո գյա լի 
նման՝ բար կա ցած չեն, ա մուս նա ցած չէ, և որ 
մենք ու նենք հա րա կա տա րի ո րոշ ձևեր, ո րոնք 
խոս քի մա սային փո խանց ման ար դյուն քում վե
րած վել են ա ծա կան նե րի կամ գո յա կան նե րի` 
սո ված, քաղ ցած, հոգ նած, խո րո ված  [2, 281]: 

Հոգ նա կի թվի ե րկ րորդ դեմ քի ձևին ծա նո
թաց նե լիս ու սա նող նե րին ան հրա ժեշտ է նաև 

բա ցատ րել, որ ե րկ րորդ դեմ քի ե զա կի թվի ձևն 
օգ տա գործ վում է ըն տա նի քի ան դամ նե րին, 
ըն կեր նե րին, բա րե կամ նե րին, ե րե խա նե րին 
դի մե լիս, ի սկ հոգ նա կի ի ձևը գոր ծած վում է ոչ 
մի այն մի քա նի հո գու հետ խո սե լիս, այլ նաև 
հար գա լից վե րա բեր մուն քի ար տա հայտ ման ձև 
է։ Քա նի որ լե զուն ոչ մի այն ու սուց ման նպա
տակ է, այլ նաև մի ջոց, և ու սա նող նե րը դա սի 
ժա մա նակ հնա րա վո րինս շուտ պետք է սկ սեն 
հա ղոր դակց վել հայոց լեզ վով, օ ժան դակ բայի 
հոգ նա կի ե րկ րորդ դեմ քի ձևի այդ կի րա ռու
թյան ու սու ցու մը թույլ է տա լիս նրանց դա սի 
ժա մա նակ հայե րեն հա ղոր դակց վել դա սա խո
սի հետ։ 

Օ ժան դակ բայի ներ կայի ձևե րը խոս քում 
կի րա ռե լու ավ տո մա տիզմ ձևա վո րե լուց հե տո 
ու սա նող նե րի հա մար կա նո նա վոր բայե րի ներ
կա ժա մա նա կի ձևե րն ա ռանձ նա պես մեծ դժ
վա րու թյուն չեն ներ կա յաց նում։

 Ներ կա ժա մա նա կի կազ մու թյու նը սո վո րե
լու հա մար նրանց նախ պետք է բա ցատ րել, թե 
ի ՛նչ է ա նո րոշ դեր բայը` հայե րեն օ րի նակ նե րը 
հա մադ րե լով ան գլե րե նի հա ման շա նակ նե րի 
հետ, ա պա ա ռանձ նաց նե լով վեր ջա վո րու թյուն
նե րը` բա ցատ րել, թե ի ՛նչ վեր ջա վո րու թյուն ներ 
կա րող է այն ու նե նալ հայե րե նում։ 

Մի քա նի օ րի նակ գրա տախ տա կի վրա 
գրե լով և ցույց տա լով ան կա տար դեր բայի 
կազ մու թյու նը` նմուշօ րի նա կի և զու գակց վող 
կա նոն–հ րա հան գի մի ջո ցով ցույց ե նք տա լիս 
ներ կա ժա մա նա կի կազ մու թյու նը։ Օ րի նակ`
Infinitive – գրել (գր + ել)

  կար դալ (կարդ + ալ)
Present Tense – գրում եմ (գր + ո ւմ եմ)

 կար դում եմ (կարդ + ո ւմ եմ)
 Թեև հայե րե նում ներ կա ժա մա նա կի հիմ

նա կան ի մաստ նե րը հա մընկ նում են ան գլե րե
նի Present Indefinite, Present Continuous ժա
մա նա կաձ ևե րի հիմ նա կան ի մաստ նե րի հետ, 
մի այն այս քա նը բա վա կան չէ, որ պես զի ու սա
նող նե րը ճիշտ կի րա ռեն ներ կա ժա մա նա կի 
ձևե րը։ Քա նի որ հայե րե նում և ան գլե րե նում 
ներ կա ժա մա նա կի ի մաս տային ծա վալ ներն ու 
կի րա ռու թյուն ներն, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շա
կի ո րեն տար բեր վում են, ո ւս տի նպա տա կա
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հար մար է դրանք ներ կա յաց նել մի փոքր ա վե լի 
ման րա մասն, որ պես զի ու սա նող նե րը վս տա հո
րեն կի րա ռեն ժա մա նա կային այդ ձևե րը։

 Բո վան դա կու թյան և ար տա հայ տու թյան 
պլան նե րում եր կու լե զու նե րում ան հա մա պա
տաս խա նու թյան դեպ քում բա ցա սա կան ներ
թա փան ցու մից խու սա փե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է մի կող մից՝ թի րախ լեզ վի եր ևույ թի 
գի տակ ցում, մյուս կող մից՝ ե լա կե տային լեզ վի 
հա մա պա տաս խան եր ևույ թի ի մաս տի գի տակ
ցում։ Բա ցի թարգ մա նու թյու նից՝ օգ տա գործ
վում է ի մաստ նե րի բա ցատ րու թյու նը [11, 23]:

1. Հայե րե նում ներ կա ժա մա նա կը ցույց է 
տա լիս խո սե լու պա հին ըն թաց քի մեջ գտն վող 
գոր ծո ղու թյուն [3, 288]: Այս ի մաստն է ար տա
հայ տում նաև ան գլե րե նի Present Continuous 
կեր պա ժա մա նա կային ձևը։ «Present Continu
ous ձևը ցույց է տա լիս խո սե լու պա հին ըն թաց
քի մեջ գտն վող գոր ծո ղու թյուն» [5, 80]: Հա մե
մա տենք՝

Մենք հի մա զբոս նում ե նք։
We are walking now.
 Հայե րե նի բայի ներ կա ժա մա նա կի այս 

կի րա ռու թյու նը ու սա նող նե րին կա րող ե նք 
ներ կա յաց նել նաև գրա ֆի կո րեն, ին չը զն նա
կա նու թյան շնոր հիվ կհեշ տաց նի ի մաս տային 
ը նդ գրկ ման ըն կա լու մը.

Ես խո սում ե մ։
 Դու պա րա պում ե ս։
Ն րանք եր գում ե ն։

past now future
(խո սե լու պա հին)

2. Հայե րե նում ներ կա ժա մա նա կը ցույց է 
տա լիս նաև՝ 

ա) կրկն վող գոր ծո ղու թյուն (ան ցյա լում, 
ներ կա յում, ա պա գա յում), ո րը պայ ման չէ, որ 
կա տար վի հենց խո սե լու պա հին։ Այն կոչ վում է 
սո վո րույ թի կամ կրկ նու թյան ներ կա։ Օ րի նակ՝

Մենք ա մեն օր ժա մը ին նին գա լիս ե նք հա
մալ սա րան։ 

Every day at nine o’clock we come to the Uni
versity. 

Հայե րե նի ներ կա ժա մա նակն իր այս ի մաս
տով հա մա պա տաս խա նում է ան գլե րե նի Pres
ent Indefinite ժա մա նա կաձ ևին. «Present Indefi
nite ձևը ցույց է տա լիս սո վո րու թյուն դար ձած 
կամ կա նո նա վոր կեր պով կրկն վող գոր ծո ղու
թյուն ներ» [5, 70]:

 Սո վո րույ թի կամ կրկ նու թյան ներ կայի ու
սուց մա նը զու գա հեռ ներ մուծ վում են նաև 
միշտ, հա ճախ, եր բեմն, եր բեք (ժխ տա կան 
խո նարհ ման դեպ քում) մակ բայ նե րը, ա մեն օր 
(տա րի, շա բաթ, կի րա կի) և մի շարք հա ման
ման պա րա գա յա կան կա պակ ցու թյուն ներ, 
ո րոնք սո վո րա բար կի րառ վում են ներ կա ժա
մա նա կի տվյալ ի մաս տի գոր ծա ծու թյան ժա մա
նակ. դրանց ներ մու ծու մը նպաս տում է ժա մա
նա կային ի մաս տի ըն կալ մա նը։

բ) բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար ըն դու նե լի 
ճշ մար տու թյուն նե րը, ի րե րի մշ տա կան հատ
կա նիշ նե րի վե րագ րու մը, բնո րո շում նե րը, սահ
մա նում նե րը, ո րն ան վա նում են ը նդ հան րա կան 
կամ մշ տա կան ներ կա [3, 289]: Օ րի նակ՝

Դու լավ ես խո սում հայե րեն։
You speak Armenian well.
Մենք սի րում ե նք մեր եր կի րը։
We love our country.
Մենք շատ ե նք պա րա պում։
We study a lot.
Նա ու զում է բժիշկ դառ նալ։
He wants to become a doctor.
Անգ լե րե նում այս կի րա ռու թյունն ու նի Pres

ent Indefinite ժա մա նա կը. «Present Indefinite 
ձևը ցույց է տա լիս գոր ծո ղու թյուն կամ վի ճակ, 
ո րը բնո րո շում է գոր ծո ղու թյուն կա տա րո ղին 
ներ կա ժա մա նա կում» [5, 70]:

 Հայե րե նի կրկ նու թյան ներ կան և մշ տա կան 
ներ կան գրա ֆի կա կան ձևով ու սա նող նե րին 
կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ ձևով.

Դու լավ ես խո սում հայե րեն։

past now future
(խո սե լու պա հին)

Ներ կայի ժա մա նա կի այս եր կու ի մաստ
նե րը նպա տա կա հար մար է ներ մու ծել մի ա
ժա մա նակ, քա նի որ դրանք ի մաս տային–կի
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րա ռա կան տե սան կյու նից մոտ են և հեշտ են 
յու րաց վում։ 

Ու սա նող նե րին ներ կա յաց վում են նաև փոք
րիկ տեքս տեր, ո րոն ցում ներ կան կի րառ ված է 
եր կու ի մաստ նե րով։ Օ րի նակ` 

Ա նին հի մա գնում է գրա դա րան։ Նա շատ 
է պա րա պում։ Ա մեն օր վեց ժամ պա րա պում է ։

Հայե րե նի ներ կա ժա մա նա կը կա րող է հա
մա պա տաս խա նել նաև ան գլե րե նի Present 
Perfect ժա մա նա կի ձևե րին, այ սինքն՝ ցույց 
տալ գոր ծո ղու թյուն, ո րն սկս վել է ան ցյա լում 
և շա րու նակ վում է ներ կա պա հին` Ա ռա վո տից 
պա րա պում ե մ։ Եր կու օր է` սպա սում ե մ։

past now future
(խո սե լու պա հին)

սկս վել է ըն թաց քի մեջ է

Ե րեք ա միս է` մենք սո վո րում ե նք հայե րեն։ 
(Ե րեք ա միս ա ռաջ սկ սել ե նք և խո սե լու պա հին 
դեռ շա րու նա կում ե նք սո վո րել։) 

We have studied Armenian for three months. 
Սեպ տեմ բե րից սո վո րում ե նք հայե րեն։ 

(Խո սե լու պա հին շա րու նա կում ե նք սո վո րել:) 
We have studied Armenian since September.
Այս վեր ջին կի րա ռու թյու նը նպա տա կա հար

մար է ներ մու ծել ներ կա ժա մա նա կի ու սուց ման 
հա ջոր դա կան շղ թա յում` որ պես հա ճա խա կի 
հան դի պող գոր ծա ծու թյուն, և հա մադ րե լով այն 
ան գլե րե նի Present Perfect–ով հա մա պա տաս
խան կի րա ռու թյան հետ` օգ նել ու սա նող նե րին 
խու սա փե լու միջ լեզ վային ին տեր ֆե րեն ցի այից, 
ե րբ նրանք ար դեն ծա նոթ կլի նեն վա ղա կա տար 
ներ կա ժա մա նա կին և նույն միտքն ար տա հայ
տե լու հա մար ան գլե րե նից ու ղղա կի թարգ
մա նու թյուն կկա տա րեն. «Ե րեք ա միս է` մենք 
սո վո րել ե նք հայե րեն։ Սեպ տեմ բե րից սո վո րել 
ե նք հայե րեն»։ Այ սինքն` սո վո րել–ա վար տել 
ե նք ու հի մա ար դեն չենք սո վո րում։ Այս պի սի 
սխալ նե րից խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
կլի նի հա մե մա տել եր կու նա խա դա սու թյուն ներ.

Ար մե նը ա ռա վո տից սպա սում է մեզ։ (Խո
սե լու պա հին նույն պես սպա սում է։) 

Ար մե նը ա ռա վո տից սպա սել է մեզ։ (Խո սե
լու պա հին ար դեն չի սպա սում։)

Երկ րորդ նա խա դա սու թյան ի մաս տն ա վե լի 
պարզ դարձ նե լու հա մար կա րե լի է տալ այս պի
սի գծա պատ կեր` հա կադ րե լով վեր ևում ներ կա
յաց ված գծա պատ կե րի հետ։

past now future
(խո սե լու պա հին)

սկս վել է ար դեն/այլևս ըն թաց քի մեջ չէ

 Հայե րե նի ներ կա ժա մա նա կը մի կի րա ռու
թյուն ևս ու նի, ո րին ան գլե րե նում հա մա պա
տաս խա նում են վա ղա կա տար ներ կայի ձևեր.

Այ սօր եր րորդ ան գամ է ի նձ զան գում։ 
That’s the third time he has phoned me today.
Ա ռա ջին ան գամ եմ այս տեղ գա լիս։ 
I have been here for the first time.
 Նա ա ռա ջին ան գամ է մե քե նա վա րում։
It’s the first time he has driven a car.

Այս պի սի օ րի նակ ներ հա մադ րե լով` ան հրա
ժեշտ է ու սա նող նե րին բա ցատ րել հայե րե նի 
ներ կա ժա մա նա կի այս` ան գլե րե նի հետ չհա
մընկ նող կի րա ռու թյու նը, այ լա պես սո վո րո ղը 
կա րող է բայը գոր ծա ծել վա ղա կա տար ներ
կայով` բա ռա ցի թարգ մա նե լով ան գլե րե նից։

 Խոս քային օ րի նակ նե րի և զու գա հեռ տր վող 
ան գլե րեն հա ման շա նակ նե րի մի ջո ցով կա րե լի 
է հայոց լեզ վի դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում 
ներ մու ծել նաև ներ կա ժա մա նա կի` սուբյեկ տիվ 
հու զա կան ե րան գա վո րում ար տա հայ տող գոր
ծա ծու թյու նը, ո րն ան գլե րե նում ար տա հայտվո
ւմ է Present Continuous–ո վ։

Նա միշտ դժ գո հում է։ 
She is always complaining.
Ե՛վ հայե րե նում, և՛ ան գլե րե նում եր բեմն 

ներ կան գոր ծած վում է ա պառ նի ի փո խա րեն` 
խոս քի պա հին ան մի ջա բար հա ջոր դող և մի
ան գա մայն հա վաս տի գոր ծո ղու թյուն նշա նա
կե լու հա մար [4, 118]: Այս պես` 

Վա ղը մեկ նում եմ Մոսկ վա։ 
I am leaving for Moscow tomorrow. 
Ներ կայի ձևե րի այս ի մաս տին ու կի րա ռու

թյա նը՝ որ պես եր կու լե զու նե րում հա մընկ նող, 
ո րը նաև շատ տա րած ված է հայե րե նում, ու
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սա նող նե րին կա րե լի է ծա նո թաց նել հայե րե նի 
դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում՝ սա կայն մի այն 
որ պես ըն կա լո ղա կան (ռե ցեպ տիվ) քե րա կա
նու թյուն ներ մու ծե լով։ Բայց, մեր կար ծի քով, 
դա նպա տա կա հար մար է կա տա րել ա պառ նի 
ժա մա նա կի ձևե րը յու րաց նե լուց հե տո մի այն։ 

Անհ րա ժեշ տու թյուն չկա այս փու լում ու սա նող
նե րին բա ցատ րե լու պատ մա կան ներ կան կամ 
ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն նե րում հայե րե
նի և ան գլե րե նի ներ կա ժա մա նակ նե րի կի րա ռու
թյուն նե րի չհա մընկ նե լու դեպ քե րը. սա ա վե լորդ 
կծան րա բեռ նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցը։

 Ներ կա ժա մա նա կի ոչ մի այն կազ մու թյու նը, 
այլ նաև ի մաստն ու կի րա ռու թյու նը ու սա նող
նե րը յու րաց նում են հեշ տու թյամբ՝ բա ցա ռու
թյամբ մի եր ևույ թի, ո րը ո րո շա կի դժ վա րու թյուն 
է ա ռա ջաց նում ան գլի ա խոս ու սա նող նե րի հա
մար։ Ա նգ լե րե նում դե րա նուն են թա կան միշտ 
կի րառ վում է ստո րո գյա լի հետ և ցույց է տա լիս 
դեմ քը։ Ի տար բե րու թյուն ան գլե րե նի` հայե րե
նում ոչ միշտ է դե րա նու նով ար տա հայտ ված 
են թա կա կի րառ վում. այն հա ճախ զեղչ վում է։ 
«Եվ ո րով հետև հայե րե նի բայի դեմ քերն ու թվե
րը միշտ ո րո շա կի են ու տար բե րակ ված, այդ 
պատ ճա ռով էլ դի մա վոր ձևե րի հետ դե րա նուն 
են թա կա նե րի գոր ծա ծու թյու նը մի տե սակ ա վե
լոր դու թյուն է դառ նում, ե թե դա չի պատ ճա ռա
բան վում տրա մա բա նա կան շեշ տով, դեմ քե րի 
հա տուկ հա կադ րու թյամբ և այլն» [3, 270] :

Ու սա նողն ան գլե րե նի ազ դե ցու թյամբ իր 
խոս քում գրե թե միշտ կի րա ռում է դե րա նու նով 
ար տա հայտ ված են թա կա նե րը և սո վոր է բայի 
դեմքն ու թի վը հաս կա նալ` ու շադ րու թյուն դարձ
նե լով դե րա նուն նե րին։ Հայե րեն սո վո րե լիս նա 
պետք է վարժ վի դեմքն ու թի վը հաս կա նա լու 
հա մար օ ժան դակ բայե րին կամ բա յա կան վեր
ջա վո րու թյուն նե րին ու շադ րու թյուն դարձ նե լուն, 
ին չին, օ րի նակ, նպաս տում են վար ժու թյուն նե
րը, ո րոն ցում բաց են թողն ված դե րա նուն են
թա կա նե րը. ու սա նողն ին քը պետք է դրանք 
լրաց նի–վե րա կանգ նի [10, 20, 31]:

 Հայե րե նի ու սուց ման հա մար նա խա տես
ված ձեռ նարկ նե րում նպա տա կա հար մար չէ 
դե րա նուն են թա կա նե րի ա վե լորդ գոր ծա ծու
թյու նը. մենք կար ծում ե նք, որ պետք չէ ու սա

նող նե րին ար հես տա կան լե զու սո վո րեց նել. 
սա հայե րե նի ա ռանձ նա հատ կու թյունն է, ո րին 
ու սա նող նե րը հենց սկզ բից պետք է վարժ վեն` 
հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ բաց 
թողած դե րա նուն են թա կա նե րով նա խա դա սու
թյուն նե րը շատ տա րած ված են խո սակ ցա կան 
լեզ վում։

Ներ կա ժա մա նա կի ու սուց ման ժա մա նակ, 
բա ցի զուտ քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րից, 
կան նաև այն պի սի ար տա սա նա կան խն դիր
ներ, ո րոնք ա ռնչ վում են հենց բա յաձ ևե րի ար
տա սա նու թյան կամ ըն թերց ման հետ, և ո րոնք 
ան հրա ժեշտ է բա ցատ րել ու լու ծել այս պա հին։ 
Այս պես՝ հայե րե նում դեր բայն ու օ ժան դակ 
բայն ար տա սան վում են մի ա ձույլ։ Այս պի սի բա
ցատ րու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ներ կա 
ժա մա նա կի կազ մու թյան վեր լու ծա կան ձևը 
կա րող է շփոթ մունք ա ռա ջաց նել, և եր կու բա
ղադ րիչ նե րը, ըն կալ վե լով որ պես ա ռան ձին բա
ռեր, կա րող են ըն թերց վել–ար տա բեր վել եր կու 
շեշ տով և ոչ թե «է», այլ «յէ»՝ որ պես «ե» տա ռի 
բա ռասկզ բի ար տա սա նու թյուն։ Այդ նպա տա
կով բա վա րար է գրա տախ տա կին խո նարհ
ված բայե րի մի քա նի օ րի նակ գրելն ու դրանք 
շեշ տադ րե լը՝ բա ցատ րե լով եր ևույ թը՝ գնո՛ւմ 
եմ, գա լի՛ս ե նք, պատ մո՛ւմ ե ք։ Ի սկ դեր բայն ու 
օ ժան դակ բայը մի ա սին կար դա լու հան գա ման
քը զն նա կա նո րեն ցու ցադ րե լու հա մար կա րե լի 
է որ պես նմուշ՝ մեկ բա յաձ ևում սլա քով մի աց
նել դրանք, ի նչ պես՝ գրու՛մ ե մ։ Ժխ տա կան խո
նարհ ման ու սուց ման ժա մա նակ ևս ան հրա ժեշ
տու թյուն կա ան դրա դառ նա լու այս հար ցե րին, 
քա նի որ փոխ վում է օ ժան դակ բայի և դեր բայի 
շա րա դա սու թյու նը՝ չե՛մ գնում, չե՛նք գա լիս, չե՛ք 
պատ մում։ Շփոթ մունք է ա ռա ջաց նում նաև ես 
դե րան վան և օ ժան դակ բայի ես ձևի հա մա գիր 
հա մա նուն ներ լի նե լը։ Ըն թեր ցե լիս սո վո րող նե
րը շատ հա ճախ օ ժան դակ բայի ես ձևը կար
դում են «յես», ո րը խան գա րում է կար դա ցա ծը 
հաս կա նա լուն։

 Բայի ներ կա ժա մա նա կի ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ է ա ռա
ջաց նում ժխ տա կան խո նարհ ման ու սու ցու մը. 
այն պա հան ջում է մեծ քա նա կով վար ժու թյուն
նե րի ը նդ գր կում։ Շփո թու թյան ա ռար կա է 
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դառ նում ան վա նա բա յա կան ստո րո գյա լի ժխ
տա կան ձևի և բայի ներ կա ժա մա նա կի (ան կա
տար ներ կա ժա մա նա կաձ ևի) ժխ տա կան ձևի 
շա րա դա սու թյու նը։ Այս պես՝ 

Սա չէ գիրք։ փո խա նակ՝ Սա գիրք չէ։ 
Մենք խո սում չենք։ Մենք չենք խո սում։

Ներ լեզ վային բա ցա սա կան ներ թա փան ցու
մից խու սա փե լու հա մար ար դյու նա վետ է քե
րա կա նա կան այդ չորս (դ րա կան և ժխ տա կան) 
ձևե րի հա կադ րու մը՝

Նա ու սա նող է։ Նա ու սա նող չէ։
Ես սո վո րում ե մ։ Ես չեմ սո վո րում։
Սա տետր է։ Սա տետր չէ։ 
Նա գրում է։ Նա չի գրում։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րե լով դի տար

կել տր ված եր կու խումբ նա խա դա սու թյուն
նե րի շա րա դա սու թյու նը՝ ան հրա ժեշտ է օգ նել 
նրանց՝ ին դուկ ցի այի մե թո դով հան գե լու այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ պարզ ստո րո գյա լի կամ 
բա յա կան ստո րո գյա լի ժխ տա կան ձևե րում 
օ ժան դակ բայը նա խոր դում է դեր բային։ Այս 
գի տե լիքն ան հրա ժեշտ է ամ րապն դել վար ժու
թյուն նե րի մի ջո ցով։ 

Ընդ ո րում՝ պետք է ու շադ րու թյուն հրա վի
րել ժխ տա կան խո նարհ ման ե զա կի թվի եր
րորդ դեմ քի ձևե րի վրա՝ ցու ցադ րե լով տար
բե րու թյու նը. մի դեպ քում ու նենք չի ձևը, մյուս 
դեպ քում` չէ։

Հայե րե նի ո րոշ ան կա նոն ու պա կա սա
վոր բայեր ի րենց գոր ծա ծա կա նու թյան աս
տի ճա նով պայ մա նա վոր ված՝ ան հրա ժեշտ է 
ը նդ գր կել հենց ա ռա ջին դա սե րին ներ մուծ վող 
բա ռա պա շա րի մեջ, ո րը կա տար վում է ներ
կա ժա մա նա կի ձևե րի ներ մուծ մամբ՝ու նեմ, գի
տեմ, տալ, գալ, կամ, ար ժեմ։ Ը նդ ո րում՝ դա 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար է կա տա րել հետ
ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ. ու սու ցան վում են 
նախ՝ ու նեմ բայի ներ կայի ե զա կի թվի ձևե րը, 
ա պա՝ հոգ նա կի ի ձևե րը, այ նու հետև՝ գի տեմ 
բայի ներ կայի ձևե րը։ Այս պա կա սա վոր բայե
րը ներ կա ժա մա նա կում, որ պես հա մադ րա կան 
ձևեր, բա ցի ե զա կի եր րորդ դեմ քից, ստա նում 
են նույն դի մային վեր ջա վո րու թյուն նե րը, ի նչ 
ու սա նող նե րին ար դեն ծա նոթ օ ժան դակ բայե
րը –եմ, –ես, (–ի), –ե նք, –եք, –ե ն։ Ու սա նող նե րի 

ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լով այս ի րո ղու թյան 
վրա՝ կա րե լի է հեշ տաց նել դրանց յու րա ցու մը։

 Տալ և գալ բայե րը` որ պես նույն տի պի ան
կա նո նու թյուն հան դես բե րող բայեր, նպա
տա կա հար մար է ներ մու ծել մի ա սին, սա կայն 
նպա տա կա հար մար չենք գտ նում այդ խմ բի 
մեջ ը նդ գր կել լալ բայը. մի կող մից՝ խո սակ ցա
կան լեզ վում սո վո րա բար գոր ծած վում է լաց 
լի նել հա րա դիր բայը, ի սկ ու սու ցու մը սույն պա
րա գա յում ու նի հա ղոր դակ ցա կան նպա տակ, 
ո ւս տի պի տի բա վա րա րի ու սա նո ղի հա ղոր
դակ ցա կան պա հանջ նե րը, մյուս կող մից՝ այն 
ոչ մի այն ո ճա կան ա ռու մով, այլև հա ճա խա կա
նու թյան տե սան կյու նից սահ մա նա փակ գոր ծա
ծու թյուն ու նի այ սօր, ո ւս տի կա րե լի է չնե րա ռել 
ու սա նող նե րի նվա զա գույն բա ռա պա շա րի մեջ։

 Հա ման ման մո տե ցում պետք է ցու ցա բե րել 
նաև կամ և ար ժեմ բայե րի ու սուց ման դեպ քում։ 
Ո րոշ դա սագր քե րում ներ մուծ վում են այս բայե
րի ներ կայի բո լոր վեց ձևերն է լ [6, 73], [7,12], 
[8, 58]: Մեր կար ծի քով՝ նպա տա կա հար մար 
է ու սա նող նե րին ծա նո թաց նել մի այն եր րորդ 
դեմ քի ձևե րին` կա, կան, ար ժի, ար ժեն, քա նի 
որ կամ և ար ժեմ պա կա սա վոր բայե րի մի այն 
եր րորդ դեմ քի ձևերն են հա ճախ գոր ծած վում 
հայե րե նում, ի սկ մեր ու սուց ման նպա տա
կը պրակ տիկ հա ղոր դակ ցումն է, հազ վա դեպ 
գոր ծած վող ձևե րը նախ նա կան մա կար դա կում 
ներ մու ծե լով` ըն դա մե նը կծան րա բեռ նենք ու
սա նող նե րի հի շո ղու թյու նը։

 Կար ծում ե նք, որ ու սուց ման տվյալ փու լում 
նպա տա կա հար մար է սո վո րեց նել ան կա նոն 
բայե րի մի այն վե րը նշ ված խմ բե րը։ 

Որ պես ար ժեմ բայի եր րորդ դեմ քի ձև` շատ 
ձեռ նարկ նե րում ու զրու ցա րան նե րում մա տուց
վում է մի այն ար ժե ձևը, կամ ար ժե և ար ժի 
ձևե րը ու սու ցան վում են զու գա հե ռա բար [6, 45, 
121], [8, 58]: Մենք նա խընտ րում ե նք ու սա նող
նե րին սո վո րեց նել ար ժի ձևը՝ հիմք ըն դու նե լով 
մի կող մից՝ այն հան գա ման քը, որ այ սօր հայոց 
լեզ վի ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րում այն ներ
կա յաց ված է որ պես ըն դուն ված ճիշտ ձև [9, 
198], [3, 324], [2, 296], մյուս կող մից՝ դար ձյալ 
նկա տի ու նե նա լով դա սըն թա ցի նպա տա կը և 
այն, որ ա ռօ րյա խոս քում ա վե լի հա ճախ լսե լու 
են այդ ձևը։
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Ու սա նո ղի հա մար ան հաս կա նա լի է դառ
նում նաև այն, թե ո ՛րն է նս տած է և նս տում է, 
կանգ նած է և կանգ նում է ձևե րի տար բե րու
թյու նը, ե թե եր կուսն էլ հա մա պա տաս խա նում 
են ան գլե րե նի Present Continuous–ի ձևե րին։ 
Մի դեպ քում՝ հա րա կա տա րի պա րա գա յում, ու
նենք կա տար ված գոր ծո ղու թյու նը որ պես վի
ճակ (նս տել է և հի մա այդ ստա տիկ՝ ան շարժ 
վի ճա կում է), ի սկ մյուս դեպ քում՝ ան կա տա րի 
պա րա գա յում, գործ ու նենք ըն թաց քի մեջ ե ղող՝ 
չա վարտ ված գոր ծո ղու թյան հետ։ Ի մաս տային 
այս բազ մա շեր տու թյան դժ վա րու թյու նը կա րե
լի է շատ հեշտ հաղ թա հա րել զն նա կա նու թյան 
մի ջոց նե րով. նկար 1 – տղան նս տում է, նկար 2 
– տղան նս տած է, նկար 3 – տ ղան կանգ նում է, 
նկար 4 – տղան կանգ նած է։ Ա վե լի հաս կա նա
լի կլի նի, ե թե դա սա խո սը ու սա նող նե րից մե կին 
հրա հան գի՝ կանգ նի՛ր, և մյուս նե րին ա սի՝ հի մա 
նա կանգ նում է, ի սկ ե րբ այդ ու սա նո ղն ար դեն 
կանգ նած կլի նի, ա սի` նա հի մա կանգ նած է։

Այս բայե րի ցույց տված բայի մշ տա կան 
կամ կրկն վող գոր ծո ղու թյան ի մաս տը կա րե լի է 
բա ցատ րել այս պի սի օ րի նակ նե րով. 

Այս կան գա ռում կանգ նում են 5 և 8 հա մա
րի ավ տո բուս նե րը։ 

Այդ ու սա նո ղը հայե րե նի դա սե րին միշտ նս
տում է ա ռա ջին նս տա րա նին։

 Հայե րե նում հա ճախ կի րառ վող մի քա նի 
բայե րի վա ղա կա տար ներ կայի ձևե րը կա րող 
են ար տա հայ տել ներ կայի ի մաստ, ո րին ան
գլե րե նում ևս հա մա պա տաս խա նում են ներ կա 
ժա մա նա կի ձևեր։ Հա մե մա տենք՝ 

Ա նին հի մա հագ նում է իր վե րար կուն։ Now 
Ani is putting on her blue coat. 

Ա նին հագ նում է կա պույտ վե րար կու։ (ա մեն 
օր) Ani wears a blue coat.

Ա նին հա գել է կա պույտ վե րար կու։ Ani is 
wearing a blue coat.

Ու սա նող նե րը շատ հա ճախ եր րորդ ձևի 
(հա գել է) փո խա րեն գոր ծա ծում են հագ նում է` 
անգ լե րե նից բա ռա ցի թարգ մա նե լով։ Այս պի
սի սխալ նե րից խու սա փե լու հա մար, նաև նրա 
հա մար, որ սխալ ձևե րը չար մա տա վոր վեն ու
սա նող նե րի խոս քում, ո րոնք հե տո դժ վար կլի
նի ո ւղ ղել, ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ այս 
ձևե րին։ 

Ա ռա ջին և եր րորդ նա խա դա սու թյուն նե րի 
մեջ հագ նում է և հա գել է ձևե րի ի մաստ նե
րը կա րե լի է բա ցատ րել զն նա կա նու թյան մի
ջո ցով, ե րկ րոր դում այս ձևի սո վո րույ թի կամ 
կրկն վող ներ կայի ի մաս տը կա րե լի է բա ցատ
րել` օգ տա գոր ծե լով ա մեն օր, հա ճախ, եր բեմն 
մակ բայ նե րը։ 

Ես հի մա ու շա նում եմ, չեմ կա րող քեզ սպա
սել։ I am late, I can’t wait for you.

 Դու միշտ ու շա նում ես դա սե րից։ You are al
ways late for classes.

Ես տա սը րո պե ու շա ցել եմ դա սից։ I am ten 
minutes late for the class.

Ես հոգ նում եմ բարձր ե րաժշ տու թյու նից։ I 
get tired of loud music.

Ա մեն օր ո ւթ ժամ աշ խա տում եմ, շատ եմ 
հոգ նում։ I work 8 hours every day.I get tired.

Ութ ժամ է` աշ խա տում եմ, հոգ նել ե մ։ It’s 
been 8 hours since I started work. I am tired.

Ու շա նալ, հոգ նել բայե րի հա մար նույն պես 
ներ կա յաց ված ե րե քա կան օ րի նակ նե րի և դի
դակ տիկ նյու թե րի օգ նու թյամբ ու սա նող նե րին 
կա րե լի է բա ցատ րել, որ ներ կա ժա մա նա կով 
ար տա հայտ ված ձևերն ու նեն սո վո րույ թի, մշ
տա կան ներ կայի կամ խո սե լու պա հին կա
տար վող գոր ծո ղու թյան ի մաստ, ի սկ եր րորդ 
ձևե րը` ան ցյա լում կա տար վա ծի ար դյուն քի՝ որ
պես գո յու թյուն ու նե ցող վի ճա կի ի մաստ։

 Քա նի որ հայե րե նի վա ղա կա տար ներ կան 
իր հիմ նա կան ի մաս տով հա մա պա տաս խա
նում է ան գլե րե նի Present Perfect–ի ի մաս տին, 
ե թե այս բա ցատ րու թյուն նե րը չտր վեն, վա ղա
կա տար ներ կայի ձևե րին ծա նո թա նա լուց հե տո 
ու սա նող նե րի կող մից ու շա ցել եմ, հոգ նել եմ 
ձևե րը կա րող են սխալ թարգ ման վել՝ was late, 
I was tired, և ըն կալ վել որ պես գոր ծո ղու թյուն, 
ո րը ներ կային չի վե րա բե րում։ Սա կայն միև
նույն ժա մա նակ ո րո շա կի հա մա տեքս տում կամ 
ժա մա նակ նշող կոնկ րետ բա ռե րի հետ կի րառ
վե լիս սրանք կա րող են ցույց տալ ան ցյա լում 
կա տար ված գոր ծո ղու թյուն և չվե րա բե րել ներ
կային։ Այդ օ րի նակ նե րը նույն պես պետք է ներ
կա յաց նել ու սա նող նե րին։ 

Ե րեկ շատ եմ հոգ նել. մինչև կես գի շեր պա
րա պել ե մ։ 
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Անգ լե րե նում այս դեպ քում գոր ծած վում է I 
was tired ան ցյա լի ձևը։

 Քա նի որ եմ և լի նում եմ բայե րին ան գլե րե
նում հա մա պա տաս խա նում է մեկ բայ` to be, ան
հրա ժեշտ է ու սա նող նե րին բա ցատ րել տար բե
րու թյու նը։ Լի նել բայը ու սու ցան վում է « Տար վա 
ե ղա նակ ներ» թե մային զու գա հեռ` կի րառ վե լով 
նմա նա տիպ նա խա դա սու թյուն նե րում. 

Եր ևա նում ձմ ռա նը ցուրտ է լի նում։ Ամ ռա
նը շոգ է լի նում։ կամ՝ Ա ռա վո տյան ժա մը ին նից 
լի նում եմ հա մալ սա րա նում։ Բայց այ սօր տանն 
եմ, լավ չեմ զգում։

 Դե կա նը ժա մը ին նից մինչև հին գը դե կա
նա տում է լի նում, սա կայն հի մա դահ լի ճում է։ 

Լի նել բայի ներ կայի ձևե րի մի այն կրկն վող 
գոր ծո ղու թյուն ցույց տա լու կի րա ռու թյուն նե րին 
ծա նո թաց նե լը բա վա կան է տվյալ մա կար դա
կում։ Ի նչ վե րա բեր ում է նրա կի րա ռու թյա նը 
ե րկ րոր դա կան բա ղադ րյալ ժա մա նա կաձ ևե րի 
կազ մու թյան մեջ, ա պա սա թողն վում է շատ 
ա վե լի բարձր մա կար դա կի հա մար։ 

Ու նեմ – ու նե նում եմ բայե րին ան գլե րե նում 
նույն պես հա մա պա տաս խա նում է մեկ բայ` to 
have. Այս տար բե րու թյան ու սու ցու մը նույն պես 
կա րե լի է թող նել հա ջորդ փու լին։

 Դի մա վոր բայի ներ կա + ա նո րոշ դեր բայ 
(ու զում եմ պատ մել, սի րում է նկա րել, ես սի
րում եմ կար դալ) կա ռույ ցը շատ տա րած ված է 
հայե րե նում և հեշ տու թյամբ է յու րաց վում` լի նե
լով ան գլե րե նի հետ հա մընկ նող կա ռուց վածք։ 
Ներ մուծ վում է ներ կայի կա նո նա վոր ձևե րը յու
րաց նե լուց ան մի ջա պես հե տո։ 

Այս պես նաև՝ կա րող եմ բա ղադ րյալ ձև + 
ա նո րոշ դեր բայ կա ռույ ցը ու սա նող նե րը շատ 
հեշ տու թյամբ են յու րաց նում, ե րբ այն հա մադ
րում ե նք ան գլե րե նի can ե ղա նա կա վո րող բայ 
+ ա նո րոշ դեր բայ կա ռույ ցի հետ.

 Կա րող եմ մի պատ մու թյուն պատ մել։ I can 
tell a story.

 Կա րո՞ղ ես պա տաս խա նել։ Can you answer? 
Ու սա նող նե րի նվա զա գույն բա ռա պա շա

րում կան մի քա նի հա րադ րա կան բայեր` դուր 
գալ, ներս գալ, դուրս գալ, ցույց տալ։ Սրանց 
խո նար հու մը ներ կա ժա մա նա կով ներ կա յաց
նե լիս պետք է ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը 

հրա վի րել այն ի րո ղու թյան վրա, որ օ ժան դակ 
բայը գտն վում է եր կու բա ղադ րիչ նե րի միջև, և 
փո փոխ վում է մի այն բա յա կան բա ղադ րի չը՝

 Ի նձ դուր է գա լիս։ Ե րե խա նե րը ներս են 
գա լիս։ 

« Քե րա կա նա կան նյու թը ան հրա ժեշտ է 
ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան բա ռա պա
շա րային նյու թի և տեքս տի հետ մի ա սին, ո րը 
ցու ցադ րում է նրանց գոր ծա ծու թյու նը խոս
քում» [11, 24]: Ճիշտ ը նտր ված և զու գակց ված 
բա ռամ թերքն ու թե մա նե րը մե ծա պես կա րող 
են նպաս տել ոչ մի այն եր ևույթ նե րի ի մաս տա
գոր ծա ռա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
բա ցա հայ տե լուն, այլև դրանց ու սուց ման ար
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը։ Պա կաս 
կար ևոր չէ նաև այն բնագ րի բո վան դա կու թյու
նը, ո րը ու սու ցան վում է քե րա կա նա կան տվյալ 
նյու թին զու գա հեռ, քա նի որ բնա գի րը պետք է 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի եր ևույ թը դի տար կե
լու պատ րաս տի խոս քում, ա պա նաև՝ կի րա ռե
լու սե փա կան խոս քի մեջ։ 

Ներ կա ժա մա նա կի ու սու ցու մը տար վում է 
«Իմ մա սին», «Իմ ըն կե րը», «Իմ ըն տա նի քը», 
«Իմ սե նյա կը», «Իմ տու նը», «Իմ օ րը» թե մա նե
րին զու գա հեռ։ 

Եմ օ ժան դակ բայի հետ մի ա ժա մա նակ ներ
մուծ վում են ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք դե
րա նուն նե րը։

 Կա նո նա վոր բայե րի կրկն վող կամ մշ տա
կան ներ կայի ի մաս տով կի րա ռու թյան ու սու
ցու մը տար վում է «Իմ օ րը» թե մային զու գա հեռ։ 

Խո սե լու պա հին կա տար վող գոր ծո ղու թյան 
ի մաստ ար տա հայ տող ձևե րի կի րա ռու թյան ու
սու ցու մը տար վում է՝ օգ տա գոր ծե լով դի դակ
տիկ նյու թեր, ո ւղ ղե լով ու սա նող նե րին դրանց 
վե րա բեր ող այս պի սի հար ցեր. Ի ՞նչ են ա նում 
ու սա նող նե րը։ Ի ՞նչ է ա նում դա սա խո սը և այլն։ 

Ու նեմ բայի ներ կայի և կամ, կան ձևե րը 
ներ մուծ վում են գո յա կա նի հոգ նա կի թվի ու
սուց մա նը զու գա հեռ։

 Կա, կան ձևե րի ու սու ցու մը տար վում է «Իմ 
սե նյա կը», «Իմ տու նը» թե մա նե րին զու գա հեռ, 
նրա հետ մի ա ժա մա նակ ու սու ցան վում են ներ
գո յա կան հո լո վը, վրա, տակ, մոտ կա պե րը և 
դրանց կի րա ռու թյու նը։
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 Գի տեմ բայի ու սու ցմա նը զու գա հեռ ու սա
նող նե րը սո վո րում են լե զու ներ նշող բա ռա
խումբ` հայե րեն, ան գլե րեն, ա րա բե րեն, պարս
կե րեն և այլն։

 Տալ բայի ու սուց մա նը զու գա հեռ ներ մուծ
վում է տրա կան հո լո վի հիմ նա կան ի մաս տը 
(ներ կա յաց վում են տրա կան հո լո վով դր ված 
մի այն ի հո լով ման պատ կա նող գո յա կան ներ)։ 
Օ րի նակ`

 Ա նին գիր քը տա լիս է Մա րի ա մին։ Մենք 
տետ րե րը տա լիս ե նք դա սա խո սին։ 

Քե րա կա նա կան ցան կա ցած եր ևույ թի, 
մաս նա վո րա պես՝ բայի ժա մա նակ նե րի ու սու
ցու մը, բնա կան է, չի կա րող սահ մա նա փակ
վել մի այն բա ցատ րու թյուն նե րով և ան գլե րե
նի հա ման շա նակ ձևե րի զու գադ րու թյամբ։ 
Որ պես զի ու սա նո ղն ան սխալ ու վս տահ որ ևէ 
գի տե լիք կի րա ռի իր խոս քում, որ պես զի նրա 
կա րո ղու թյու նը դառ նա հմ տու թյուն, ան հրա
ժեշտ է վար ժու թյուն նե րի ու աշ խա տանք նե րի 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ։ Այն պետք է ը նդ գր
կի տա րաբ նույթ ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոն ցում 
«…գլ խա վոր ու շադ րու թյու նը հատ կաց վում է 
ներ մուծ ված նյու թի ամ րապնդ մա նը, մաս նա
վո րա պես՝ հիմ նա կան քե րա կա նա կան կա րո
ղու թյուն նե րի յու րաց ման կազ մա կերպ մա նը» 
[1, 58]` խո նար հել տր ված բայե րը ներ կա ժա մա
նա կով, լրաց նել բաց թողած օ ժան դակ բայե րը, 
լրաց նել բաց թողած դե րա նուն նե րը, նա խա դա
սու թյուն նե րը դարձ նել ժխ տա կան, ձևա փո խա
կան վար ժու թյուն ներ (տեքս տի մեջ կա տա րել 
դեմ քի կամ թվի փո փո խու թյուն) և այլն։ Որ
պես զի լեզ վա կան կա րո ղու թյուն նե րը դառ նան 
հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն ներ, բա ցի լեզ
վա կան վար ժու թյուն նե րից, ան հրա ժեշտ են 
նաև խոս քային վար ժու թյուն ներ։ «Այս վար ժու

թյուն նե րը քե րա կա նա կան նյու թի վրա տար վող 
աշ խա տան քի ան հրա ժեշտ օ ղակն են կազ մում. 
ա ռանց նրանց՝ քե րա կա նա կան հմ տու թյուն նե
րը բա վա կա նա չափ ձևա վոր ված չեն, ի սկ քե
րա կա նա կան գի տե լիք նե րը խոսք դուրս գա լու 
ե լք չեն գտ նում, սո վո րող նե րի հի շո ղու թյան մեջ 
մնում են որ պես մե ռած բեռ» [1, 60]: 

Պատ մի՛ր քո մա սին, քո ըն կե րոջ մա սին, 
հար ցե՛ր տուր քո ըն կե րո ջը իր մա սին, պատ մի՛ր 
քո և քո ըն կե րոջ մա սին, քո ըն կեր նե րի մա սին։ 
Ի ՞նչ եք ա նում դու և քո ըն կե րը դա սե րից հե տո։ 

Այս պես, գի տեմ բայը յու րաց նե լու հա մար 
դա սա խո սը հար ցեր է ո ւղ ղում ու սա նող նե րին. 
Դու գի տե՞ս ան գլե րեն։ Քո ըն կե րը գի տի՞ ա րա
բե րեն։ Դուք գի տե՞ք հայե րեն։ Դու քա նի՞ լե զու 
գի տես։

 Հե տո ա ռա ջարկ վում է ու սա նող նե րին նմա
նա տիպ հար ցեր ո ւղ ղել մի մյանց։

 Ներ կա + ա նո րոշ դեր բայ կա ռույ ցն ու
սու ցա նե լիս ու սա նող նե րին ա ռա ջարկ վում է 
կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ ի րենց և ի րենց 
ըն կեր նե րի ու ըն տա նի քի ան դամ նե րի մա
սին (Ես սի րում եմ եր գել, իմ եղ բայ րն ու զում է 
դառ նալ բժիշկ, ես ու զում եմ պատ մել իմ քա
ղա քի մա սին)։ 

Այս պի սով՝ ան գլի ա խոս ու սա նող նե րին 
հայոց լե զու ու սու ցա նե լու գոր ծըն թա ցի կար
ևո րա գույն օ ղակ նե րից մե կը եր կու լե զու նե րի 
քե րա կա նա կան հա մա կար գե րի (եր ևույթ նե րի) 
զու գադ րա կան–հա մադ րա կան վեր լու ծու թյունն 
է՝ հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի ու տար բե
րու թյուն նե րի վեր հան ման և դրա ար դյուն քում 
ի նչ պես նյու թի ը նդ գրկ ման ու խո րու թյան ո րոշ
ման, այն պես էլ ու սուց ման հիմ նա կան խն դիր
նե րի, ո ւղ ղու թյուն նե րի, մե թոդ նե րի ու ե ղա
նակ նե րի ը նտ րու թյան նպա տա կով։ 
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The Peculiarities of Teaching the Armenian  
Present Tense to English–Speaking Students

S. Minasyan

The paper is devoted to the study of teaching the Armenian Present Tense to English–speaking stu
dents. Confrontative–comparative analysis of the semantic–functional manifestation of the forms of the 
Present Tense in English and Armenian has been carried out. The observations aimed at revealing the 
problems that are likely to arise during the teaching process and working out ways to overcome them.

A certain amount of scientifically grounded teaching materials for the initial stage of instruction, 
as well as a sequence of presenting them (with linguistic and methodological analysis) have been sug
gested.

Особенности преподавания настоящего времени в  
армянском языке англоговорящим студентам

С. Минасян

Статья посвящена преподаванию настоящего времени армянского глагола англо языч ным сту
дентам. Проведен сопоставительно – сравнитeльный анализ семантико–функ циональных прояв
лений форм настоящего времени армянских и английских гла го лов, с точки зрения выделения 
возникающих трудностей в процессе обучения и раз ра ботки путей преодоления этих трудностей. 

Предложены։ определенный научно–обоснованный объем учебного материала на на чаль
ном этапе обучения и определенная последовательность в преподнесении этого объе ма с 
лингвистическими и методологическими анализами.
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ՄԱՐԱՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆը 
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍըՆԹԱՑՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում մենք մեր առ ջև խնդիր 
չենք դրել դի տար կել ֆի զի կա յի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում պատ մա կան նյու թե րի օգ տա
գործ ման կոնկ րետ ձև երն ու մե թոդ նե րը: Մեր 
խնդիրն է` ցույց տալ, որ ֆի զի կա յի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում գի տու թյան պատ մու թյու նը ժա
մա նա կա կից մե թո դա կան հա մա կար գի ան
քակ տե լի մա սն է, առանց որի, մեր կար ծի քով, 
հնա րա վոր չէ ճիշտ իրա կա նաց նել ֆի զի կա յի 
ու սու ցու մը դպրո ցում:

Բազ մա թիվ ֆի զի կոս–գիտ նա կան ներ 
իրենց «հիմ նա կան աշ խա տան քի ն» զու գա հեռ 
ջանք չեն խնա յել ստեղ ծե լու այն պի սի աշ խա
տանք ներ, որոնք նվիր ված են ոչ մի այն որևէ 
ֆի զի կա կան գա ղա փա րի կամ օրեն քի ծագ
ման ու հայտ նա գործ ման պատ մու թյա նը, այ
լև դրանք ստեղ ծող նե րի կեն սագ րու թյա նը: 
Այս պես, Ջեմս Կլերկ Մաքս վելն (1831–1879) 
իր կար ճա տև կյան քի ըն թաց քում բա վա կա
նին եր կար տա րի ներ զբաղ վել է Կա վեն դի շի 
թղթա պա նակ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ: Սեր
գեյ Վա վի լո վը հրա շա լի գիրք է գրել Նյու տո նի 
մա սին: Մաքս ֆոն Լա ո ւեն, Լո ւի դը Բրոյ լը և 
Ալ բերտ Այնշ տայ նը մեզ են թո ղել հե տաքր քիր 
աշ խա տանք ներ` նվիր ված ֆի զի կա յի էվո լյու
ցի ա յին և պատ մու թյա նը: Այս ամե նի բա ցատ
րու թյու նը հստակ ու հա կիրճ տվել է հենց ին
քը` հան ճա րեղ Մաքս վե լը. «Գի տու թյու նը մեզ 
հրա պու րում է այն ժա մա նակ, երբ մենք, հե
տաքրքր ված մեծ հե տա զո տող նե րի կյան քով, 
սկսում ենք հե տև ել նրանց հայտ նա գոր ծու
թյուն նե րի զար գաց ման պատ մու թյա նը» [1, 11]:

Ու սում նա սի րե լով հայտ նի մե թո դիստ նե րի 
աշ խա տանք նե րը՝ առա վել ակն հայտ է դառ
նում ֆի զի կա յի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
պատ մա կան նյու թե րի պար բե րա բար օգ տա
գործ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը [6, 7]: Սա կայն 

վեր ջին տա րի նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ այ սօր հան րակր թա կան դպրոց
նե րում ու սու ցիչ նե րը կա՛մ բա վա րար չա փով 
ժա մա նակ չեն հատ կաց նում ֆի զի կա յի պատ
մու թյան դրվագ նե րին, կա՛մ ընդ հան րա պես 
ան տե սում են դրանք:

Շատ ու սու ցիչ ներ դժգո հում են, որ իրենք 
հնա րա վո րու թյուն չու նեն աշա կերտ նե րի հետ 
խո սելու ֆի զի կա յի այս կամ այն հայտ նա գոր
ծու թյան պատ մու թյան շուրջ զուտ այն պատ
ճա ռով, որ առանց այդ էլ ֆի զի կա յին հատ կաց
ված ժա մա քա նա կը քիչ է:

Մի կող մից` դա, կար ծես, ճիշտ է: Սա կայն, 
մեր ման կա վար ժա կան խնդի րը չի սահ մա նա
փակ վում՝ աշա կերտ նե րին «Ֆի զի կա» գի տու
թյու նից մի այն որո շա կի գի տե լիք նե րի պա շար 
հա ղոր դե լով: Ակն հայտ է, որ տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման ար դի ժա մա
նա կաշր ջա նում ու սու ցի չը «զրկվել է» գի տու
թյան հի մունք նե րի գի տե լիք նե րը տա րա ծո ղի 
մի ակ հե ղի նա կա վոր աղ բյու րը լի նե լուց, իսկ 
հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ շատ 
աշա կերտ ներ կա՛մ չեն ցան կա նում սո վո րել 
ֆի զի կա` պատ ճա ռա բա նե լով ծրագ րի բար դու
թյու նը, կա՛մ չեն տես նում ֆի զի կա սո վո րե լու 
անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Բայց այս տեղ պատ ճա ռը չպետք է որո նել 
մի այն ֆի զի կա յի ժա մա քա նա կի քչու թյան մեջ: 
Որ պես զի սո վո րող նե րը հե տաքրքր վեն ֆի զի
կա յով, անհ րա ժեշտ է զար գաց նել նրանց ճա
նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյու նը: Իսկ դրան 
հաս նե լու ճա նա պարհ նե րից մե կը երե խա նե րին 
դրա կան հույ զեր հա ղոր դելն է: Օրի նակ՝ որոշ 
իմաս տով, դրա կան հույզ է հա մար վում զար
ման քը: Դպրո ցա կան ֆի զի կա յի գոր ծող ծրագ
րում շատ կան զար մանք հա րու ցող նմա նա տիպ 
օրի նակ ներ: Նշենք դրան ցից մի քա նի սը.
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 � հե ղու կի հիդ րոս տա տիկ ճնշումն անո թի 
հա տա կին կախ ված չէ ոչ անո թի ձև ից, ոչ էլ 
անո թում ջրի զանգ վա ծից,

 � վա կո ւու մում բո լոր մար մին ներն ընկ
նում են մի և նույն արա գա ցու մով` ան կախ 
զանգ վա ծից,

 � լույ սի բնույ թի եր կա կի ու թյու նը,
 � «Երկ վո րյակ նե րի պա րա դոք սը» և այլն:

Յու րա քան չյուր գի տա կան հայտ նա գոր ծու
թյան հիմ քում առ կա է հե տաքրք րա սի րու թյունն 
ու զար մա նա լու զգա ցո ղու թյու նը: Հե տև ա բար, 
բա ցի զուտ առար կա յա կան գի տե լիք ներ հա
ղոր դե լուց, ու սու ցի չը պետք է սո վո րեց նի երե
խա նե րին զար մա նալ, ձև ա վո րի ամե նօ րյա 
կյան քում դիտ վող պարզ ու հա սա րակ երև ույթ
նե րի ոչ ակն հայտ լի նե լը բա ցա հայ տե լու կա րո
ղու թյուն ներ և հմտու թյուն ներ:

Երբ տես նում ես, թե ինչ պի սի հա մա ռու
թյամբ ու համ բե րա տա րու թյամբ է Ֆա րա դե յը 
կա տա րել իր հա զա րա վոր փոր ձե րը ֆի զի կա յի 
և քի մի ա յի բնա գա վա ռում, ինչ պի սի սադ րանք
նե րի է են թարկ վել նշա նա վոր Ռենտ գե նը` մեր
ժե լով Վիլ հելմ 2–րդ կայ սերն իր հայտ նա գոր
ծած ճա ռա գայթ նե րը ռազ մա կան նպա տա կով 
օգ տա գոր ծե լու հա մար, ինչ պի սի սուղ պայ
ման նե րում են Կյու րի ամու սին նե րը հե տա զո
տել ռա դի ո ակ տի վու թյան երև ույ թը, ին չի շնոր
հիվ էլ Մա րի Կյու րին տա րի ներ անց մա հա ցել է 
ճա ռա գայ թա յին հի վան դու թյու նից, ակա մա յից 
հա մակ վում ես երախ տա գի տու թյան զգա ցու
մով և ար դեն այլ աչ քե րով ես նա յում այն ամե
նին, ին չի մա սին խո սում ես աշա կերտ նե րի 
հետ դա սի ըն թաց քում: Եվ աշա կերտ ներն էլ, 
կար ծես դառ նա լով տվյալ ժա մա նա կաշր ջա
նում ապ րած այդ նշա նա վոր մարդ կանց ժա
մա նա կա կի ցը, ցան կա նում են գնալ դա տո ղու
թյուն նե րի այն հու նով, ինչ որ նրանք:

Վե րև ում մենք խո սե ցինք ֆի զի կա յի դա
սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում պատ մա կան տե
ղե կու թյուն նե րի հա ղորդ մա նը «խո չըն դո տո ղ» 
մի դժվա րու թյան մա սին. այն էր` ֆի զի կա յին 
հատ կաց ված ժա մա քա նա կի քչու թյու նը: Սա

կայն, մեր կար ծի քով, ներ կա դրու թյամբ ու շադ
րու թյու նը պետք է կենտ րո նաց նել պատ մա կան 
տե ղե կու թյուն նե րի ան կողմ նա կալ և ադեկ վատ 
հա ղոր դե լուն: Բանն այն է, որ խորհր դա յին 
ժա մա նա կաշր ջա նում գրված դա սագր քե րում 
առաջ նորդ վում էին որո շա կի կարծ րա տի պե
րով, և հե ղի նակ ներն ազատ չէ ին այս կամ այն 
գիտ նա կա նի անու նը, նույ նիսկ` նրա կա տա րած 
հայտ նա գոր ծու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը 
հա ղոր դե լու աշա կերտ նե րին: Օրի նակ` Խորհր
դա յին Մի ու թյու նում մին չև 1960–ական նե րի 
կե սե րը Գրե գոր Մեն դե լի և Նոր բերտ Վի նե րի 
անուն ներն ան հայտ էին խորհր դա յին մարդ
կանց մե ծ մա սին, իսկ նրանց ստեղ ծած գի
տու թյուն նե րը` գե նե տի կան և կի բեռ նե տի կան, 
հա մար վում էին կեղծ, բուր ժո ւա կան գի տու
թյուն ներ:

Բե րենք այլ օրի նակ, այս ան գամ ֆի զի կա
յից: Ավագ դպրո ցում «Ֆո տո է ֆեկտ, ֆո տո է
ֆեկ տի օրենք նե րը» թե ման ու սու ցա նե լիս որոշ 
ու սու ցիչ ներ եր բեմն ասում էին, որ ֆո տո է ֆեկ
տի երև ույ թը հայտ նա գործ վել է Ստո լե տո վի 
կող մից: Այն, որ Ստո լե տովն ու սում նա սի րել է 
ֆո տո է ֆեկ տի երև ույ թը, հայտ նա բե րել է նրա 
փոր ձա ռա կան օրենք նե րից մե կը. ան վի ճե լի 
փաստ է: Սա կայն չպետք է մո ռա նալ մի կա րև
որ հան գա մանք. Ստո լե տո վի ապ րած ժա մա
նա կաշր ջա նում դե ռևս հայտ նա գործ ված չէր 
էլեկտ րո նը, և նույ նիսկ ին քը` Ստո լե տո վը, չէր 
օգ տա գոր ծում «ֆո տո է ֆեկ տ» բա ռը, որը գի
տու թյան մեջ մտավ ավե լի ուշ: Մի այն հե տա
գա յում Լե նար դը և Թոմ սո նը, էլեկտ րա կան և 
մագ նի սա կան դաշ տե րում չա փե լով մե տա ղի 
մա կե րև ույ թից պոկ ված մաս նիկ նե րի տե սա
կա րար լից քը, հա մոզ վե ցին, որ դրանք էլեկտ
րոն ներ են:

Ֆո տո է ֆեկ տի երև ույթն ու սում նա սի րել են 
մի շարք ֆի զի կոս ներ (Ֆ. Լե նարդ, Ա. Ստո
լե տով, Վ. Հալ վաքս, Ա. Այնշ տայն), սա կայն 
փորձ նա կա նո րեն առա ջին ան գամ այն պա
տա հա բար հայտ նա գոր ծել է Հայն րիխ Հեր ցը 
(1857–1894) 1887 թ., երբ կա տա րում էր էլեկտ
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րա մագ նի սա կան ալիք նե րի գո յու թյու նը հաս
տա տող իր նշա նա վոր փոր ձը [3, 122]:

Հեր ցը նկա տել է, որ իր տա տա նա կում 
պար պումն ավե լի հեշտ է կա տար վում, երբ 
կայ ծա յին մի ջա կայք կազ մող գնդիկ նե րը լու
սա վոր վում են անդ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա
գայթ նե րով, իսկ գեր մա նա ցի փոր ձա րար–ֆի
զի կոս Հալ վաք սը (1859–1922) պար զել է, որ 
լույ սի ազ դե ցու թյամբ մե տա ղը լից քա վոր վում է 
դրա կան լից քե րով:

Ֆո տո է ֆեկ տի երև ույ թի հայտ նա գործ ման 
մեջ նշա նա կա լի ավանդ ու նի գեր մա նա ցի ֆի
զի կոս, Նո բե լյան մրցա նա կի դափ նե կիր Ֆի
լիպ ֆոն Լե նար դը (1862–1947) [2, 285]: 1899 
թ. նա հաս տա տել է, որ ֆո տո հո սան քը պայ
մա նա վոր ված է լույ սի ազ դե ցու թյամբ մե տա ղի 
մա կե րև ույ թից թռչող էլեկտ րոն նե րով: Ֆո տո
հո սանք էր առա ջա նում նաև այն դեպ քում, երբ 
էլեկտ րոդ նե րի մի ջև բա ցա կա յում էր էլեկտ
րա կան լա րու մը: Այդ փաս տը վկա յում էր այն 
մա սին, որ լույ սը ոչ մի այն էլեկտ րո նը պո կում 
է մե տա ղի մա կե րև ույ թից, այ լև նրան հա ղոր
դում է որո շա կի կի նե տիկ էներ գիա: 1902 թ. 
Լե նար դին հա ջող վել է կա սեց նող պո տեն ցի
ա լի մե թո դով չա փել բա ցա սա կան էլեկտ րո դից 
(կա թոդ) ար ձակ վող էլեկտ րոն նե րի էներ գի ան 
և հաս տա տել նրա կա խու մը ընկ նող լույ սի հա
ճա խու թյու նից: Հնա րամ տո րեն նա կա րո ղա ցել 
է հաս տա տել նաև ֆո տո հո սան քի ու ժի կա խու
մը լույ սի ուժգ նու թյու նից: Փորձ նա կան փաս
տե րից բխում են ֆո տո է ֆեկ տի օրենք նե րը.

1. Լույ սի ազ դե ցու թյամբ ար ձակ ված էլեկտ
րոն նե րի քա նա կը (ֆո տո հո սան քի ու ժը) հա մե
մա տա կան է լույ սի ուժգ նու թյա նը:

2. Էլեկտ րոն նե րի առա վե լա գույն կի նե
տիկ էներ գի ան ան կախ է լույ սի ուժգ նու–
թյու նից և կախ ված է մի այն ընկ նող լույ սի 
հա ճա խու թյու նից:

3. Յու րա քան չյուր մե տա ղի հա մար գո
յու թյուն ու նի ընկ նող լույ սի որո շա կի շե մա յին 
հա ճա խու թյուն, որից փոքր հա ճա խու թյուն ու
նե ցող լույ սն այդ մե տա ղից էլեկտ րոն ներ չի 
պո կում:

4. Ֆո տո է ֆեկ տը զուրկ է իներ ցի ա յից. մե
տա ղից էլեկտ րոն նե րը պոկ վում են այն լու սա
վո րե լու հետ մի ա ժա մա նակ:

Վեր լու ծե լով ֆո տո է ֆեկ տի օրենք նե րը` 
Այնշ տայ նը ցույց է տվել, որ դրանք մի աս
նա կան տե սան կյու նով հեշ տու թյամբ կա րե լի 
է բա ցատ րել քվան տա յին վար կա ծի օգ նու
թյամբ: Օգտ վե լով էներ գի ա յի պահ պան ման 
օրեն քից` նա ցույց է տվել, որ ֆո տո է ֆեկ տի 
դեպ քում մե տա ղի մա կե րև ույ թին ընկ նող ֆո
տո նի էներ գի ա յի մի մա սը ծախս վում է մե
տա ղից էլեկտ րո նը պո կե լու վրա, իսկ մյուս 
մա սը` պոկ ված էլեկտ րո նին կի նե տիկ էներ
գիա հա ղոր դե լու վրա:

1911 թ. ամե րի կա ցի ֆի զի կոս Ռո բերտ 
Մի լի կե նը (1868–1953) կա տա րել է մի շարք 
փոր ձեր ֆո տո է ֆեկ տի հա մար Այնշ տայ նի 
հա վա սա րու մը ստու գե լու նպա տա կով: Հե
տաքր քիր է նշել, որ նա այդ քայ լին գնա ցել 
է Այնշ տայ նի «հե քի ա թա յի ն» տե սու թյա նը 
մե կընդ միշտ վերջ դնե լու մտադ րու թյամբ: 
Սա կայն, շուրջ 10 տա րի տև ած փոր ձե րը մի
ան շա նակ ձև ով հաս տա տել են Այնշ տայ նի 
տե սու թյան ճշմար տա ցի ու թյու նը: 1923 թ. 
Ռ. Մի լի կե նին շնորհ վել է Նո բե լ յան մրցա
նակ [2, 286]:

Այս պի սով՝ բեր ված օրի նա կը վկա յում է այն 
մա սին, որ ֆի զի կա յի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում պատ մա կան նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը ոչ 
մի այն խթա նում է սո վո րող նե րի իմա ցա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րի զար գա ցու մը, այ լև օգ
նում է աշա կերտ նե րին` տես նե լու ֆի զի կա յի 
ողջ գե ղեց կու թյու նը։
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Роль историзма и ее значение в школьном курсе физики
М. Саргсян

В статье показывается, что история науки является необходимой частью современной 
методической системы преподавания физики, без которой, по нашему мнению, невозможно 
достижение целей школьного образования. 

The role and importance of history in the secondary school course of physics
M. Sargsyan

This scientific paper shows that the history of science at the teaching process of physics is an inte
gral part of modern methodical system, without wich, in our opinion, it is not possible to implement a 
school courses of physics.
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Using English in higher education is now a 
fact of life for students around the world, whether 
studying their subjects in English as a second lan
guage in their home country, or studying as inter
national students in English–medium colleges and 
universities. For these students adequate facility 
with English for Academic Purposes (EAP) has be
come a prerequisite to success.

This places an increased demand on English–
language teachers who want to prepare their stu
dents to take full advantage of their subject–re
lated studies in English, to enable them to access 
resources in English, to enter their subject dis
course in English with confidence, and to present 
written work in English to the required standards 
[5; p.10].

Assignments come in all shapes and sizes. 
Commonly occurring assignment types include 
essays, reports, journals, text evaluation or analy
sis and rationales.

In academic studies students are often re
quired to prepare presentations, prepare slides 
showing the related topic, give a brief talk to the 
rest of the group, invite questions and respond 
them.

The aim of the following article is toprovide 
practical guidance and background theory for the 
teachers of EAP to develop their learners’ skills 
of preparing and giving academic presentations.

So,the first step of a great presentation ispre
planning. Preparing for a presentation basically 
follows the same guideline as a meeting (acquir
ing a room, informing participants, etc.)

The second step is to prepare the presenta
tion. A good presentation starts out with introduc
tions and may include an icebreaker such as a sto
ry, interesting statement or fact, or an activity to 
get the group warmed up. The introduction also 
needs an objective, that is, the purpose or goal of 

the presentation. This not only tells you what you 
will talk about, but it also informs the audience of 
the purpose of the presentation.

Next, comes the body of the presentation. The 
body should not be written word for word. An out
line of the main points will successfully do.

To prepare the presentation, the students 
should ask themselves the following:
1. What is the purpose of the presentation?
2. Who will be attending?
3. What does the audience already know about 

the subject?
4. What is the audience’s attitude towards me 

(e.g. hostile, friendly)?

There are several options for structuring the 
presentation:

1. Timeline: Arranged in sequential order.
2. Climax: The main points are delivered in or

der of increasing importance.
3. Problem/Solution: A problem is presented, 

a solution is suggested, and benefits are then 
given.

4. Classification: The important items are the 
major points.

5. Simple to complex: Ideas are listed from the 
simplest to the most complex. Can also be 
done in reverse order[5; p.32].

6. In order to include some visual information 
that will help the audience understand the pre
sentation students can develop charts, graphs, 
slides, handouts, etc.
After the body, comes the closing/conclusion. 

This is where the presenter asks for questions, 
provides a wrap–up (summary), and thanks the 
participants for attending.

In many lectures, seminars and conference 
presentations speakers project images, often 
called ‘slides’ onto a screen from a computer. 

ՆԱ Ի ՐԱ ՊՈ ղՈ ՍՅԱՆ

THE DEVELOPMENT OF LEARNERS’ LANGUAGE 
COMMUNICATIVECOMPETENCE WITHIN THE 

CONTExT OF ACADEMIC PRESENTATIONS
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Academic audiences today expect these to be of a 
high standard, so it is important to develop skills 
in preparing and evaluating slides.So, the follow
ing tips and techniques on preparing slides can 
be very helpful in the process of developing skills 
for preparing slides for presentation:
 � Use bullet points rather than continuous text. 

If the audience have to read continuous text, 
they tend to focus on this rather than listen to 
the presenter.

 � Don’t use different fonts within a slide, as it 
looks messy.

 � Use a simple font like Times New Roman or 
Arial and it will present a formal, professional 
image.

 � If you want your presentation to be visible to 
all the members of the audience use a font 
size of at least 24 points.

 � Use phrases and key words instead of sen
tences as you want your audience to listen to 
you not to read your slide.

 � Do not use light text on a black background.
 � Use a font colour that contrasts with the back

ground.
 � Do not use underlining or italics for emphasis: 

academic style prefers bold– it is also clearer 
to see from a long way away.

 � Use different font sizes for main and second
ary points.

 � Do not use capital letters for all your text as it 
looks unprofessional and unnatural.

 � Use three to five points per slide. Too many 
points make the slide look too messy.
As well as expecting a high standard of slides, 

academic audiences expect presentations to be 
given in a professional way. The teacher should 
organize a lead–in discussion with the students 
on some key issues concerning several aspects of 
giving presentations: 
 � where to stand in relation to the audience; use 

of displays, props, etc.
 � the importance of making eye contact with the 

audience
 � what to do with the hands and why this is im

portant

 � whether the presenter should sit or stand, and 
the possible pros and cons of each

 � the importance of rehearsing the presentation 
first

 � the importance of checking that all of the 
equipment is running and having a back–up 
plan.
So.a good presentation should include the fol

lowing:
 � introduction, body and conclusion.
 � appropriate academic language
 � good non–verbal skills on the part of the 

speaker (eye contact, gestures, posture, use 
of hands, etc.)

 � interested and not monotonous speaker
 � sufficient and accurateuse of organizing 

phrases.
While slides are clearly an important aspect 

of an academic presentation, the actual presenta
tion itself is much more important. The slides are 
just there to assist the presenter. Students often 
confuse this and spend all the time preparing the 
slides, rather that preparing the actual presenta
tion. The teacher should ensure that students do 
not over–prioritize slides during a presentation. 
It is also important to note that many academic 
teachers are themselves very poor at creating 
slides– so what students see in lectures is not 
necessarily ’best’ practice.

Often during a presentation students need 
to describe different steps in a process. These 
expressions can be successfully used to denote 
each step in a presentation:first of all…. .The first 
step involves… .Moving forward to… .Moving on 
now to… .How does that work…?, This is how 
that works… . Continue on from… .Following on 
from… .Then the third step… .Then the final step.

In Sciences and Social Sciences, it is very im
portant to use different types of chartsto show 
trends or steps in a process, percentages, or just 
compare different amounts, etc.Students should 
be carefulto choose the right type of chart for a 
slide. Here they have a wide variety of choice be
tween a pie chart or a line graph, a table or a flow 
chart/diagram, a vertical bar graph/chart, or/and 
a horizontal bar graph/chart[3; p.82].
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Figures are often presented in the form of a 
chart rather than in a table to make them easi
er for the audience to understand, and to make 
them visually more appealing. 

Charts can be highly effective way of present
ing key findings and supporting the main idea.

It is important to note that students should 
include charts if they feel it will really add value 
to their work: they should not simply put them in 
because they think they should use slides.

When speakers talk about charts in their 
presentations they often follow the four stages 
shown below:
1. Tell the audience what to look for: – Can you 

have a look at…
2. Explain what the chart shows: – What this 

chart shows is….
3. Highlight the main information:– I’d like to 

pick out….
4. Explain how the information relates to the rest 

of the talk: – The main thing I want to high
light here is that….
Another important aspect of giving a presen

tation is referring backwards and forwards which 
can help the audience understand the organiza
tion of the talk. Here the comments can be di
vided into three groups with the following head
ings[2; p.82]:

What was said earlier:

As I said/discussed/ argued/stated a few minutes ago/before/previously….
So far/ Thus far I have talked about…
Having talked about some of the…. . 
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What will be said next:

What I want/would like to talk about now is the… .
What I would like to focus/concentrate on here, is the… .
I’ll now move on to… .
I want to outline / summarize / sketch out some general principles that are followed in… .

What will be said later:

I’ll say more about that in a while, both the positive and negative effects… .
I’ll come back to that in a moment/soon/presently… .
Before going on to give some examples… .

Concluding presentations
The following charts show four stages the students can use to conclude a presentation [2; p.98].

Stage 1: Announce the ending
Finally, I just want to…
Let me end by…
Okay, I’d like to finish by…
We are coming to the end of the talk…
Stage 2: Summarize the main points
…so let me now summarize the key points
… by going over the mai8n points of the talk again
… highlight the most important points in what I’ve said
… by repeating what the major points in my presentation are.

Stage 3: Thank the audience

So, that’s it. Thank you.
Thanks for coming.
Thank you for listening.
Many thanks for your attention.

Stage 4: Invite comments and questions

If anyone has any questionsor comments, we’ve got a few minutes left.
We’ve got a few minutes more, and I’ll do my best to answer questions if you’ve got any.
There is some time left and I am happy to take any questions or comments you may have.
We have got a bit of time for questions if there are any.

In the question – answer stage after a presentation, audience members may:
Ask for further information:

You mentioned that… . Could you say a bit more about … please?
You mentioned… Can you explain this in a little more detail, please?

Add information of their own:
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You have shown us that… I think this is particularly the case…

Challenge what the presenter said:

You said quite rightly that…. But I am not sure I agree that… Isn’t it actually the case that…
I think you are right to say… . But don’t you think that…

Support what the presenter said:

I just wanted to say that I think you are quite right.
I just wanted to agree with you about that.

The presenter may express gratitude for the comments, show agreement and disagreement [1; p.82].
Showing Agreement

I tend to agree with this.
I think you make a good point here.
That’s a fair point.
That is right, I think
This seems to me to be entirely valid.

Showing Disagreement

It’s certainly the case that… but actually…
I have my doubts about this.
Rather it seems to me that…
It might be true that… but in fact…
I’d like to question this…
They don’t appear to take into account…
I’m not sure about this at all.

The EAP teacher should explain the class that 
politeness is important in the discussion which 
follows the end of a presentation. Politeness is a 
concept which is viewed very differently among 
different cultures. Some cultures tend to express 
criticism directly; others tend to be more indirect. 
A comment which might be polite in one culture 
may be taken to be impolite by another. 

When we disagree, we often begin by say
ing that something is partly true before going on 
to say why it is wrong. The effect is to be less 
confrontational and therefore more polite. Dis
agreeing in this way occurs particularly in formal 

contexts such as academic communication. The 
phrase that indicates disagreement is typically 
said with a fall–rising intonation.

In order to avoid embarrassing or offending 
people in the public situation of a presentation, it 
is probably best to express oneselfindirectly.

When dealing with questions in presentations 
the following stages of strategies can be outlined 
on the part if the presenter: the first column in 
this table shows the main stages that a presenter 
might follow after a question has been asked. The 
second column outlines the language of presenta
tions for corresponding activities[3; p.110]:
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Dealing with questions in presentations
Stage 1

Strategies Language of presentations
Checkunderstanding of the question:
�� Ask questioner to repeat or clarify the 

question.
�� Repeat or paraphrase question for the au

dience.

OK, so the question was …
For those of you that didn’t hear, the question 
was…
Right, so the questioner wants to know…
I wonder if you could expand on that a bit more?

Stage 2

Comment on the question:
•� Describe quality/ value of the question 

(e.g. its interest or difficulty).
•� Offer to speak to the questioner later (for 

questions of limited interest).

That’s a good question.
That’s an interesting question.
That’s a very good point.
 ….maybe we could talk about it later?

Stage 3

Avoid answering a question:
•� Say that you have information elsewhere 

(and offer to send it later).
•� Say you don’t know the answer or that the 

answer is beyond the scope of your talk.
•� Throw an open question to the audience.

I think that’s a really difficult issue.
I don’t have the figures here…
I am sorry, I am not sure I follow you…
I must confess, though I really don’t know what 
the answer is.
Sorry, I am not quite sure what you are getting at…

Stage 4

Answer question:
•� Give new information/ an opinion you 

didn’t give in the talk.
•� Repeat or paraphrase the answer you 

gave earlier in the talk

In fact,…
Actually,….
Essentially, …
As I think I said nearer the beginning of the talk…

Stage 5

Check you have given a satisfactory re
sponse:

Is that OK?
Is that the kind of information you were looking for?
Does that help?
Does that answer your question?

Stage 6

Invite next question:

Are there any more questions?
Would anybody like to comment on that?
Any other questions?
We have got a couple of minutes more for questions.
OK, anything else anyone wants to ask?
Does anyone want to ask any other questions?
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The presenter should always allow time at 
the end of the presentation for questions. After 
inviting a question, s/he should not rush ahead, 
if no one asks a question. S/he should pause for 
about six seconds to allow the audience to gath
er their thoughts. When a question is asked, 
the presenter should repeat the question to en
sure that everyone heard it. When answering, s/
he should direct his/her remarks to the entire 
audience. That way s/he will keep everyone fo

cused, not just the questioner. To reinforce the 
presentation, s/he can try to relate the question 
back to the main points.

It should be noted in conclusion,that the lin
guistic and methodological characteristics of 
preparing and giving academic presentations an
alyzed and introduced in the article can undoubt
edly serve as a great help and support for the EAP 
teachers to develop their learners’ professional 
language communicative competence.
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Սո վո րող նե րի լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ա յի զար գա ցու մն  
էլեկտ րո նա յին ցու ցա շար պատ րաս տե լու և ներ կա յաց նե լու հա մա տեքս տում

Ն. Պո ղո սյան

Սույն հոդ վա ծում քննու թյան են առն վել և ներ կա յաց վել ՀՀ բու հում անգ լե րեն էլեկտ րո նա յին 
ցու ցա շար պատ րաս տե լու և ներ կա յաց նե լու մե թո դա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Զու գա հե ռա բար կա րև որ վում են նաև այն ռազ մա վա րու թյուն նե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են 
լսա րա նում հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան–լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան փոխ ներ գոր ծուն մի
ջա վայր ապա հո վե լու հա մար:

Развитие коммуникативно–языковой компетенции учащихся в контексте подготовки и 
представления электронных презентаций

Н. Погосян

В данной статье обсуждены и представлены методические особенности подготовки и представ
ле ния электронных презентаций на английском языке в вузах РА.

Параллельно выделяются также стратегии, необходимые для создания в аудитории соответст
вующей профессиональной коммуникативно–языковой взаимо дейст ву ющей среды.
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ԳԱ ՅԱ ՆԵ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ

ԼԵԶՎԱԿԱՆ փՈԽՆԵՐԹԱփԱՆՑՄԱՆ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐը ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄը

 Պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գո յատ
ևում և ա ռանձ նա կի հա ջո ղու թյուն են ու նե նում 
այն հա սա րա կու թյուն նե րը, ո րոնք, ապ րե լով 
բազ մամ շա կույթ մի ջա վայ րում, կա րո ղա ցել են 
մի ա վո րել տար բեր մշա կույթ նե րի գա ղա փա
րա կան հիմ նա տար րե րը, միև նույն ժա մա նակ` 
բազ մա զա նու թյու նը չվե րա ծե լով մի օ րի նա  կու
թյան, այլ ը նդ հա կա ռա կը` այն օգ տա գոր ծել 
սե փա կան ա ռա ջըն թա ցի հա մար ի բրև է ներ գի
այի աղ բյուր։ 

Յու րա քան չյուր լե զու բազ մա թիվ լե զու նե
րի բազ մա դա րյա շփ ման ու փո խազ դե ցու թյան 
ար դյունք է։ Ան տա րա կույս յու րաքան չյուր ժո ղո
վուրդ ու նի բա ռե րի, ար տահ այ տու թյուն նե րի, 
եզրույթների ու դարձ վածք նե րի սե փա կան հա
մա կար գ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, մար դիկ միշտ հակ
ված են փոխ առ նել լեզ վա կան ու խոս քային մի
ա վոր ներ նաև այլ լե զու նե րից։ Բազ մամ շա կույթ 
մի ջա վայ րում լե զու նե րի շփ ման ար դյուն քում ի 
հայտ են գա լիս զա նա զան եր ևույթ ներ, ո րոնք 
այս կամ այն չա փով նպաս տում են տվյալ լեզ
վի հարս տաց մա նը (փո խա ռու թյուն ներ, փոխ
ներ թա փան ցում կամ ին տեր ֆե րեն ցի ա և այլն)։ 

Օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե թո դի
կա յում ին տեր ֆե րեն ցի ան դի տարկ վում է ի բրև 
նախ կին լեզ վա կան փոր ձի չգի տակց ված տա
րա ծում ու սու ցան վող օ տար լեզ վի վրա։ Ը ստ 
Ռ. Կ. Մի նյառ–Բե լո ռուչևի` «ին տեր ֆե րեն ցի ան 
ար դեն ձևա վոր ված գի տե լիք նե րի վրադ րումն 
է նոր ձևա վոր վող նե րին` մի նուս նշա նով, դա 
նույնն է, ի նչ բա ցա սա կան փո խան ցու մը» [5]։ 

Մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ տար բե
րա կում են ին տեր ֆե րեն ցի այի հետ ևյալ տե
սակ նե րը.
 � ար տա քին ու ներ քին (ը ստ ծագ ման), 
 � ուղ ղա կի ու ա նու ղղա կի (ը ստ ու սու ցան վող 

լեզ վի վրա մայ րե նի լեզ վի հմ տու թյուն նե րի 
ան ցման բնույ թի), 

 � ակն հայտ և քո ղարկ ված (ը ստ դրս ևոր ման 
բնույ թի),

 � հն չու նա բա նա կան, ո ւղ ղագ րա կան, բա ռային 
(ի մաս տա բա նա կան), քե րա կա նա կան (շա

րա հյու սա կան), լեզ վաերկ րա գի տա կան, մշա
կու թային (լեզ վա բա նա  կան բնույ թի)։
Հն չու նա բա նա կան ին տեր ֆե րեն ցի ա. սա 

են թադ րում է հն չու նա բա նա կան բնույ թի սխալ
ներ, ո րոնք խա թա րում են հն չյու նային ձևն ու 
ի մաս տը, դժ վա րաց նում և նույ նիսկ խա թա րում 
շփ ման գոր ծըն թա ցը։ Այս պի սի օ րի նակ նե րը, 
հատ կա պես հա յա խոս ու սա նող նե րի հա մար, 
բազ մա թիվ ե ն։ Հա յա լե զու սո վո րող նե րի հա
մար բնա կան է հայե րե նի բա ռա վեր ջի շեշ տի 
կա յուն դիր քը, ո րը բա ռի մաս տի վրա ոչ մի 
ազ դե ցու թյուն չու նի։ Մինչ դեռ գեր մա նե րե
նում բա ռա շեշ տը շար ժա կան է, ու բա ռա շեշ
տով հա ճախ պայ մա նա վոր ված է բա ռի մաս տը։ 
Դրա նով են պատ ճա ռա բան ված հա յա լե զու ու
սա նող նե րի խոս քային բազ մա թիվ սխալ նե րը. 
օ րի նակ` «՛übersetzen» – թարգ մա նել, «überset
zen» – մի բա նի վրայով տե ղա փո խել, «wieder
holen» – կրկ նել, «wiederholen» – կր կին բե րել, 
«umschreiben» – ար տագ րել, «umschreiben» – 
նկա րագ րել և այլն։ Ար տա սա նա կան սխալ նե
րի ու թյու րի մա ցու թյուն նե րի պատ ճառ կա րող 
են դառ նալ նաև Umlaut–նե րի (ի նչ պես օ րի նակ` 
«schön» – գե ղե ցիկ, «schon» – ար դեն, «fordern» 
– պա հան ջել, «fördern» – նպաս տել, ա ջակ ցել) 
և կամ ձայ նա վոր նե րի եր կար ու կարճ ար տա
սա նու թյու նը («bieten» – ա ռա ջար կել,« bitten» 
– խնդ րել, «Staat» – պե տու թյուն, «Stadt» – քա
ղաք, «Höhle» – դժոխք, «HՓlle» – քա րայր, 
ո րջ)։ Այս ա ռու մով ա ռանձ նա կի կար ևոր վում 
է լեզ վի ու սուց ման յու րա քան չյուր փու լում ար
տա սա նա կան կա նոն նե րի ու ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի մեկ նա բա նումն ու ու սու ցու մը։

 Տա ռագ րային և ո ւղ ղագ րա կան ին տեր ֆե
րեն ցի ան դրս ևոր վում է գրա վոր խոս քում. այս 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում ար դեն տի րա պետ վող 
1–ին կամ 2–րդ լե զու նե րի ո ւղ ղագ րա կան կա նոն
նե րի ազ դե ցու թյուն նոր ու սում նա սիր վող լեզ վի 
վրա։ Դա ծնում է ո ւղ ղագ րա կան սխալ ներ ու տա
ռագ րային ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ [8]։ 

Մաս նա վո րա պես գեր մա նե րեն լեզ վում 
բազ մա թիվ են բա ռե րը, ո րոնք հայե րե նում 
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կամ ռու սե րե նում ու նեն միև նույն կերպ ար
տա սան վող և նույն ի մաս տն ար տա հայ տող 
հա մա պա տաս խան բա ռեր, ու, չնա յած դրան, 
ու նեն մի ան գա մայն տար բեր ո ւղ ղագ րու թյուն։ 
Սա հատ կա պես վե րա բե րում է կրկն վող բա ղա
ձայն նե րին։ Հատ կա պես հա ճախ են դեպ քե րը, 
ե րբ ռու սե րե նի կամ հայե րե նի մեկ բա ղա ձայ
նին գեր մա նե րեն տար բե րա կում հա մա պա
տաս խա նում են եր կու սը. օ րի նակ` «das Ballett» 
– балет – բա լետ, «der Korridor» – коридор; «die 
Appellation» – апелляция; «das Appartement» – 
апартамент; «das Modell» – модель; «der Appe
tit» – апетит; «die Adresse» – адрес; «das Ban
kett» – банкет. 

Բա ռային ին տեր ֆե րեն ցի ան լեզ վա կան 
մի հա մա կար գի մի ջամ տու թյունն է նոր ու սու
ցան վող լեզ վա կան հա մա կար գին, ին չը, որ
պես կա նոն, հան գեց նում է « տա ռա ցի ու թյան»։ 
Ի. Ն. Կուզ նե ցո վան բա ռային ին տեր ֆե րեն ցի
այի տակ հաս կա նում է « մեկ կամ մի քա նի լե
զու նե րի լեզ վա կան մի ա վոր նե րի ե րկ կող մա նի 
(թե՛ ար տա հայտ ման, թե՛ բո վան դա կային տե
սան կյու նից) մեր ձե ցում, ո րը պայ մա նա վոր ված 
է, ա ռա ջին հեր թին, նրանց հն չյու նա բա նա կան 
ու նաև դրա նից բխող ի մաս տա բա նա կան գոր
ծա ծու թյամբ, ո րը հան գեց նում է լեզ վա կան 
նոր մե րի ի նք նա բե րա կան (ո ճա կան) խա թար
ման» [3]։ Հա ճախ օ տա րա լե զու տեքս տե րում 
հան դի պում են այն պի սի բա ռեր, ո րոնք ե րկ
լեզ վու թյան կամ բազ մա լեզ վու թյան կրո ղը զու
գոր դում և նույ նաց նում է (ար տա սա նու թյամբ 
կամ հն չյու նա կազ մով) իր տի րա պե տած որ ևէ 
լեզ վի նմա նա տիպ բա ռին, մինչ դեռ բո վան
դա կային կամ գոր ծա ռա կան տե սա կե տից այդ 
բա ռե րը հա ճախ ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա
կի ո րեն չեն հա մա պա տաս խա նում մի մյանց։ 
Ար դյուն քում հա ճախ ստաց վում է սխալ թարգ
մա նու թյուն և թյու րի մա ցու թյուն։ Նման բա ռե րը 
մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ ստա ցել են 
« թարգ ման չի կեղծ բա րե կամ ներ» ան վա նու
մը, ո րը շր ջա նա ռու թյան մեջ են մտց րել 1928 
թ. ֆրան սի ա ցի լեզ վա բան ներ Մ. Քես լե րը և Ժ. 
Դե րո կինյին [9]։ Նման եր ևույթ նե րը գեր մա նե
րե նի բա ռային ֆոն դում հա ճախ են հան դես 
գա լիս։ Դրանք են միջ լեզ վային հո մա նիշ նե րը, 
միջ լեզ վային հա րա նուն նե րը և միջ լեզ վային 
նույ նա նուն նե րը կամ հա մա նուն նե րը, ի նչ պես 

օ րի նակ`
 �  միջ լեզ վային հո մա նիշ ներ. բա ցար ձակ` 

ռաս սա – die Rasse, մետ րո – die Metro, die 
Idee – идея, մաս նա կի` տեքստ – der Text, 
ռինգ – der Ring, լամպ – die Lampe և է լի 
ու րիշ ներ,

 � միջ լեզ վային նույ նա նուն ներ (նույ նա գիր լե
զու նե րում)՝ der Absatz – վա ճառք, ի րա ցում 
և абзац – պար բե րու թյուն, տո ղագ լուխ, die 
List – նեն գու թյուն, խար դա վանք և лист – 
տերև, սա ղարթ, թերթ,

 � միջ լեզ վային հա րա նուն ներ` հեր – der, Herr 
(պա րոն), կի տել – der Kittel (բաճ կոն), լեռ – 
leer (դա տարկ)։
Ժա մա նա կա կից գեր մա նե րե նում շատ են 

գո յա կան–նույ նա նուն նե րը, ո րոնք միմ յան ցից 
կա րե լի է տար բե րել մի այն սե ռե րով. օ րի նակ` 
der Band – հա տոր, die Band – ժա պա վեն, 
der Kiefer – ծնոտ, die Kiefer – սո ճի, der Leit
er – ղե կա վար, die Leiter –սան դուղք, das Tor 
– դար պաս, der Tor – խե լառ, der Verdienst – 
աշ խա տա վարձ, das Verdienst – վաս տակ, ծա
ռա յու թյուն, der Erbe – ժա ռանգ, das Erbe – ժա
ռան գու թյուն, der Bauer – գյու ղա ցի, das Bauer 
– վան դակ, der See – ծով, die See – լիճ։

Կան նաև գո յա կան–նույ նա նուն ներ, ո րոնք 
ու նեն նույ նիսկ նույն սե ռը, ի նչ պես օ րի նակ` die 
Bank – բանկ, die Bank – նս տա րան, der Ball 
– գն դակ, der Ball – պա րա հան դես և այլն։ Այս
պի սի նույ նա նուն նե րը, թե կուզ մեկ լեզ վի ներ
սում, միև նույնն է, շատ հա ճախ թյու րի մա ցու
թյուն նե րի ու սխալ նե րի պատ ճառ կա րող են 
հան դի սա նալ թարգ ման չի հա մար ու ծա ռայել 
նրան ի բրև « կեղծ բա րե կամ ներ»։ 

Ի մաս տային ին տեր ֆե րեն ցի ան ա ռաջ է 
գա լիս, ե րբ խո սո ղին իր մայ րե նի լեզ վից ար
դեն ծա նոթ եր ևույ թը նոր ու սում նա սիր վող լեզ
վում այլ կերպ է դրս ևոր վում։ Հայտ նի է, օ րի
նակ, որ գեր մա նե րեն aussteigen – ը (դուրս 
գալ, իջ նել) ոչ բո լոր հայե րեն «իջ նել» բա ռե րի 
հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել։ Այս պես, օ րի
նակ, ե րբ մար դը իջ նում է սա րից, ձի ուց կամ 
փո ղո ցով, պետք է օգ տա գոր ծել absteigen (իջ
նել) բա ռը (Der Reiter stieg vom Pferd ab.)։ Ի սկ 
aussteigen – ը օգ տա գործ վում է, ե րբ խոս քը 
տրանս պոր տային մի ջո ցից դուրս գա լու և իջ
նե լու մա սին է (Er stieg aus dem Bus aus)։ Նման 
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եր ևույթ նե րը գեր մա նե րեն սո վո րող հա յա լե զու 
ան ձանց հա մար բազ մա թիվ ե ն։ Հա յա լե զու սո
վո րո ղը, օ րի նակ, «Ե րե խան սո վո րում է քայ լել» 
նա խա դա սու թյու նը գեր մա նե րեն թարգ մա նե
լիս օգ տա գոր ծում է «schreiten (քայ լել)» – բա ռը, 
մինչ դեռ ճիշ տը «laufen (վա զել)»–ն է «Das Kind 
lernt laufen» կամ «Ես սա հում եմ դա հուկ նե
րով» նա խա դա սու թյան մեջ` «rutschen (սա հել)» 
– ը «fahren (վա րել, մեկ նել)» – ի փո խա րեն, և 
ճիշ տը «Ich fahre Ski» ձևն է ։

Քե րա կա նա կան փոխ ներ թա փանց ման մեջ 
Ս. Ս. Սո րո կի նան ա ռանձ նաց նում է շա րա
հյու սա կան և ձևա բա նա կան են թա տե սակ ներ, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րն իր հեր թին նե րա ռում 
է փոխ ներ թա փանց ման ա վե լի նեղ շր ջա նակ
ներ. ա) կա ռու ցո ղա կան են թա խումբ, բ) դիր
քային շա րա հյու սու թյուն, գ) շա րա հյու սա կան 
հա մա ձայ նու թյան տա րա տե սակ ներ [6]։ Ու սա
նող նե րի հա մար ա ռանձ նա կի դժ վա րու թյուն է 
ներ կա յաց նում գեր մա նե րեն բա ռե րի սե ռե րի 
տար բե րա կու մը։ Օ րի նակ` իմանա լով, որ –er, 
–el վեր ջա վո րու թյուն նե րն ու նե ցող «der Vater» 
– (հայր), «der Mangel» – (թե րու թյուն, բաց) բա
ռե րը ա րա կան սե ռի են, սխալ մամբ են թադ րում 
են, թե «Regel» – (կա նոն), «Rätsel» – (հա նե լուկ), 
«Zimmer» – (սե նյակ), «Messer» – (դա նակ), «Fen
ster» – (պա տու հան), «Tafel» – (գ րա տախ տակ), 
«Gabel» – (պա տա ռա քաղ) բա ռե րը նույն պես 
ա րա կան սե ռի ե ն։ Մինչ դեռ «Regel», «Tafel», 
«Gabel» բա ռե րը ի գա կան սե ռի են, ի սկ «Rätsel», 
«Zimmer», «Fenster», «Messer» բա ռե րը` չե զոք։ 

Բար դու թյուն նե րի մեկ այլ շարք են կազ մում 
«es» – ով ար տա հայ տու թյուն նե րը։ Դրան ցում 
դա մերթ ան ձնա կան դե րա նուն է, մերթ էլ` ան
դեմ բայե րի մաս. օ րի նակ`

Es (das Kind) gibt ein Buch mir. Es gibt (կա) 
ein Buch in dieser Tasche. 

Es (das Kind) steht hier. Wie steht es mit dein
er Dissertation. (Ի նչ պե՞ս են ատենախոսության 
հետ կապ ված գոր ծերդ։) 

Wie geht es dir? (Ի նչ պե՞ս ես)։ Es regnet. 
(Ա նձր ևում է։)

 Գեր մա նե րե նում կա պե րի ոչ մի ան շա նակ 
գոր ծա ծու թյու նը փոխ ներ թա փանց ման հեր
թա կան դեպ քե րի պատ ճառ կա րող է դառ
նալ։ Այս պես, իմանա լով, որ գեր մա նե րե նում 
«in» կա պը ու նի ներ գո յա կան հո լո վի ի մաստ, 

սո վո րող նե րն այն ը նդ հան րաց նում են ներ գո
յա կա նի բո լոր ձևե րի հա մար, ո րն էլ հա ճախ 
սխալ նե րի պատ ճառ է դառ նում, օ րի նակ` an 
der Universitä – հա մալ սա րա նում, bei Siemens 
– Սի մենս ֆիր մա յում նման այլ ար տա հայ տու
թյուն նե րում «anե կամ «bei» կա պի փո խա րեն 
օգ տա գործ վում է «in», ո րը սխալ է։ Կամ «auf» 
– վրա կա պի գոր ծա ծու մը բո լոր վրա հաս կա
ցու թյուն նե րի դեպ քում, մինչ դեռ գեր մա նե րե
նում ո ւղ ղա հա յաց ա ռար կա նե րի վրա հաս կա
ցու թյու նը տա լիս է «an» կա պը. օ րի նակ՝ an der 
Wand – պա տին և այլն։

 Հա յա լե զու ու սա նո ղի հա մար փոխ ներ թա
փանց ման պատ ճառ կա րող են դառ նալ նաև 
հայե րե նում, որ պես կա նոն, միշտ տրա կան 
հո լո վով հան դես ե կող հանգ ման ան ուղ ղա կի 
խնդ րի կի րառ ման դեպ քե րը։ Հա ճախ միև
նույն բա ռի հա մար ժե քը (հայե րե նի հանգ ման 
ա նուղ ղա կի խն դի րը, ո րը, որ պես կա նոն, գոր
ծած վում է տրա կան հո լո վով) գեր մա նե րե նում 
գոր ծած վում է հայ ցա կան (Akkusativ) հո լո վով։ 
Օ րի նակ` հե տաքրք րել մե կին (տ րա կան), բայց` 
interessieren – wen? (Akkusativ), զան գա հա րել 
մե կին (տ րա կան), բայց` anrufen – wen? (Ak
kusativ), հաս նել մե կին (տ րա կան), բայց` er
reichen – wen? (Akkusativ).

 Քե րա կա նա կան փոխ ներ թա փանց ման հա
մա տեքս տում հա ճախ խո սում են նաև շա րա
հյու սա կան փոխ ներ թա փանց ման մա սին։ 
Դրա ա մե նա վառ օ րի նա կը հա յե րե նի նա խա
դա սու թյան ա զատ շա րա դա սու թյունն է, ո րն 
ի բրև նախ կին լեզ վա կան փորձ հա յա լե զու սո
վո րո ղի կող մից տա րա ծում է գեր մա նե րե նի 
կա յուն շա րա դա սու թյուն ու նե ցող նա խա դա
սու թյան վրա ու ար դյուն քում` հան գում սխա լի։ 
Շա րա հյու սա կան փոխ ներ թա փանց ման ա մե
նա հա ճախ հան դի պող օ րի նա կը սո վո րող նե րի 
կող մից գեր մա նե րե նի ին ֆի նի տիվ կա ռույց նե
րի սխալ կի րա ռու թյունն է։ Օ րի նակ` Ich sah ihn 
kommen (Ես տե սա, թե նա ի նչ պես ե կավ)։ Ich 
hՓre ihn singen (Ես լսում եմ, թե ի նչ պես է նա 
եր գում)։ Այս պի սի կա ռույց ներ կան նաև ան գլե
րե նում (I sow him come.)

Պետք է նշել, որ շա րա հյու սա կան փոխ ներ
թա փան ցու մը հաղ թա հա րե լը ա մե նա դժ վարն է, 
հատ կա պես այն դեպ քե րում, ե րբ այն դրս ևոր
վում է ոչ թե կո պիտ սխալ նե րում, այլ «ոչ օր գա
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նա կան», ար հես տա կան ար տա հայ տու թյուն նե
րում [4]։ Ո ճա բա նա կան փոխ ներ թա փան ցու մը 
մի լեզ վի ո ճի ազ դե ցու թյունն է մյու սի ո ճի վրա։ 
Դա տե ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, ե րբ որ ևէ 
ա վե լի քիչ հայտ նի բառ սկ սում է օգ տա գործ
վել ար դեն հայտ նի ի նմա նու թյամբ` ի բրև նրա 
հո մա նիշ (ռու սե րե նով, գեր մա նե րե նով կամ 
այլ օ տար լեզ վով)։ Ե րբ ո ճային հո մա նիշ նե րը 
փո խա րի նում են մե կը մյու սին, փոխ վում է ար
տա հայ տու թյան ո ճը, սա կայն ա ռար կան, ո րի 
մա սին խոս վում է, մնում է նույ նը [1]։ Օ րի նակ` 
գոր ծա րա րու թյուն բա ռին հա մա պա տաս խա
նում է գեր մա  նե րեն das Geschäft և ան գլե րեն 
business (das Business) բա ռե րը։ Հա մա պա
տաս խա նա բար «զ բաղ վել գոր ծա րա րու թյամբ» 
– Geschäft führen ար տա հայ տու թյա նը հա մա
պա  տաս  խա նում է «Business führen»–ը, ի սկ 
« գոր ծա րար» – der Geschäftsmann ար տա հայ
տու թյա նը` «der Businessman»–ը ։

 Լեզ վաերկ րա գի տա կան փոխ ներ թա
փան ցու մը ֆո նային բա ռա պա շա րի սխալ 
ը մբռ նումն է։ Օ տար լեզ վի ու սում նա սիր ման 
ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ոչ մի այն բա ռի ու 
նրա ի մաս տի, այլ նաև լեզ վա կիր ժո ղովր
դի ազ գային մտա ծո ղու թյան ու մշա կու թային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի յու րա ցու մը, հա
կա ռակ դեպ քում տե ղի է ու նե նում մի լեզ վի 
հաս կա ցու թյուն նե րի մե խա նի կա կան տա րա
ծում մյու սի վրա [7]։ Օ րի նակ` գեր մա նե րեն 
«der erste Stock» ար տա հայ տու թյու նը ճիշտ 
է թարգ մա նել «երկ րորդ հարկ», ոչ թե «ա ռա
ջին»։ Քա նի որ գեր մա նա ցի նե րը բնա կե լի շեն
քի հար կե րը հաշ վում են սկ սած ե րկ րոր դից՝ 
ա ռա ջի նին ան վա նե լով das Erdgeschoss։ Der 
Zentner – ը և՛ գեր մա նե րե նում, և՛ հայե րե նում 
գոր ծած վում է « ցենտ ներ»` ի բրև կշ ռի չափ ման 
մի ա վոր։ Սա կայն գեր մա նե րե նում 1 ց = 50 կգ, 
ի սկ հայե րե նում` 1 ց = 100 կգ։ Այդ պատ ճա ռով 
թարգ մա նու թյան ժա մա նակ պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ հայե րե նի 1 ց–ին հա մա պա տաս
խա նե լու է գեր մա նե րե նի 2 ց–ը ։

 Սո ցի ալ–մ շա կու թային և մշա կու թային 
փոխ ներ թա փան ցու մն ը ստ Ա. Վ. Շե պի լո
վայի` պայ մա նա վոր ված է ոչ թե լեզ վա կան այլ 
մշա կու թային հա մա կար գով, ո րն ար տա ցոլ
վում է տվյալ լեզ վում։ Փոխ ներ թա փան ցում կա
րող են ա ռա ջաց նել տար բեր մշա կույթ նե րում 

գո յու թյուն ու նե ցող մի մյանց նման ի րո ղու թյուն
նե րը, եր ևույթ նե րը, վար վե լաձ ևի կա նոն նե րը 
[8]։ Այլ կերպ ա սած՝ եր կու տար բեր լեզ վա կիր
ներ կա րող են ոչ ճիշտ մեկ նա բա նել ու ըն դու
նել մի մյանց մշա կույ թին հա տուկ եր ևույթ ներն 
ու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև իր զրու
ցակ ցի վար քը շփ ման ժա մա նակ։ Զրու ցա կից
նե րից յու րա քան չյու րը դի մա ցի նին ըն կա լում 
է` նրան ան ցկաց նե լով իր մայ րե նի լեզ վա կան 
մի ջա վայ րին հա տուկ նոր մե րի ու ար ժեք նե րի 
պրիզ մայի մի ջով [2]։ Օ րի նակ՝ Գեր մա նի ա յում 
կա սո վո րույթ, որ ճա շի սե ղա նից պետք է վեր 
կե նալ մի այն այն բա նից հե տո, ե րբ բո լո րն 
ար դեն ա վար տել են ճա շե լը։ Մինչ դեռ հայե
րի մոտ այդ սո վո րույ թը չկա։ Հայն իր հյու րին 
ա նընդ հատ հա մո զում է հյու րա սիր վել, օ գտ վել 
սե ղա նի բա րիք նե րից, հայ հյուրն էլ իր հեր
թին սպա սում է բազ մա թիվ ա ռա ջարկ նե րի։ 
Մինչ դեռ գեր մա նա ցին ը նդ ա մե նը մեկ ան գամ 
ա ռա ջար կում է հյու րա սիր վել և, մեր ժում ստա
նա լու դեպ քում, այլևս ա ռա ջար կը չի կրկ նում։ 
Գեր մա նա ցի նե րի հա մար ան քա ղա քա վա րու
թյուն կա րող է հա մար վել, ե րբ որ ևէ մե կը հյուր 
է գնում ա ռանց նա խօ րոք պայ մա նա վոր վե լու 
կամ իր հետ տա նում է չս պաս ված մե կին։

 Վեր ջում ը նդ գծենք այն, որ փոխ ներ թա
փան ցու մը լեզ վա կան շփում նե րի ըն թաց քում 
մի լեզ վա կան հա մա կար գի տար րե րի ազ դե
ցու թյունն է մյու սի վրա, ի սկ այդ ազ դե ցու թյան 
ար դյուն քը կա րող է լի նել ի նչ պես բա ցա սա
կան, ին չի մա սին նշե ցինք վեր ևում, այն պես 
էլ դրա կան, ո րը կա րող է նպաս տել ճշգ րիտ 
թարգ մա նու թյա նը և փո խըմբռն մա նը։ Գիտ
նա կան–մե թո դիստ նե րի ու շադ րու թյու նը գլ
խա վո րա պես կեն տրո նա ցած է բա ցա սա կան 
փոխ ներ թա փանց ման, դրա կան խա տես ման 
ու հաղ թա հար ման վրա, քա նի որ « լեզ վա կան 
բա ցա սա կան նյու թը» ստեղ ծում է ո րո շա
կի խոչըն դոտ ներ, ար գե լա կում գործ նա կան 
շփում նե րի գոր ծըն թա ցը, ի նչն էլ հան գեց նում 
է թյու րի մա ցու թյան ու լեզ վա կան ան հա ջող շփ
ման։ Այս պի սով՝ ա վե լի մեծ հա ջո ղու թյան հաս
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ ոչ մի այն 
օ տար լեզ վի լեզ վա կան գի տե լիք ներ, այլև տե
ղյակ լի նել գոր ծըն կե րոջ կամ խո սակ ցի մշա
կու թատ րա մա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին։
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Проявления лексической интерференции и их классификация
Г. Оганнесян

В статье рассматривются формы проявления лексической интерферемции в межязы ко вом 
общении, а также классификация разновидностей интерференции. Согласно ме то дике изучения 
данного явления, интерференция является вмешательством элементов од ного языковой системы 
в другую при языковом общении, а результат этого вме ша тельства может быть как отрицательным, 
так и положительным, способствующим адекватному переводу и взаимопониманию, а также 
реализации эффективного контакта. Наилучщий путь избежания ошибок интерференции точное 
и уместное применение современных методов преподования иностранных языков. 

В статье исследуются проблемы грамматической, синтаксической, стилистической, гра фи чес
кой, орфографической и некоторых других форм интерференции. 

Expressions and Classification of Lexical Interference
G. Hovhannisyan

The article touches upon the expressions of lexical interference in the process of interlingual com
munication. According to methodological studies the phenomenon of interference is the influence of 
the elements of one linguistic system on the other in the communication process. This impact may 
have both negative and positive results. The latter will contribute to better translation equivalence, 
concordance and effective communication. The best way to avoid interference mistakes is the right 
implementation of foreign language teaching methods.

The article focuses on some other forms of grammatical, semantic, stylistic and spelling interfer
ence.
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ՀԱՅ ԿՈւ ՀԻ ՄՈւ ԿՈՅԱՆ 

CORELDRAW ԾՐԱԳՐԻ 
ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ
Ներ բու հա կան պրակ տի կայի գոր ծըն թա

ցում նոր տե ղե կատ վա կան տեխ նոլո գի ա նե րի 
կի րա ռու մն ու սա նող նե րի մոտ ստեղ ծում է հե
տաքրք րու թյուն տվյալ ա ռար կայի հան դեպ:

Բո լոր պատ կեր նե րը, ո րոնց հետ աշ խա
տում են գրա ֆի կա կան ծրագ րե րը, բա ժան վում 
են ե րեք տե սա կի` կե տային, վեկ տո րային և 
ֆրակ տալ: 

Կե տային պատ կեր նե րն օգ տա գործ վում են 
մուլ տի մե դի ա յում և տպագ րա կան հրա տա րակ
չու թյուն նե րում: Պատ կեր նե րը պատ րաստ ված 
են կե տային գրա ֆի կայի մի ջոց նե րով, հազ
վա դեպ են ստեղ ծում ձեռ քով հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րի օգ նու թյամբ, հա ճախ օգ տա գոր ծում 
են այդ նպա տա կի հա մար տե սածր ված պատ
կեր ներ կամ լու սան կար ներ: Ը ստ այդմ էլ՝ կե
տային խմ բագ րիչ նե րի մեծ մա սը նա խա տես
ված է ոչ մի այն պատ կեր նե րը ստեղ ծե լու, այլ 
դրանք խմ բագ րե լու հա մար: 

Վեկ տո րային գրա ֆի կայի ծրագ րային գոր
ծիք նե րը, ը նդ հա կա ռա կը, հիմ նա կա նում նա
խա տես ված են պատ կեր նե րի ստեղծ ման, այլ 
ոչ թե խմ բագր ման հա մար: Այդ գոր ծիք նե րը 
լայ նո րեն օգ տա գործ վում են գո վազ դային գոր
ծա կա լու թյուն նե րում, խմ բագ րու թյուն նե րի և 
հրա տա րակ չու թյուն նե րի դի զայ նի գրա սե նյակ
նե րում: Ձևա վոր ման աշ խա տանք նե րը, հիմն
ված տա ռա տե սակ նե րի և պարզ ե րկ րա չա փա
կան տար րե րի օգ տա գործ ման վրա, լուծ վում 
են վեկ տո րային գրա ֆի կայի մի ջոց նե րով շատ 
ա վե լի հեշտ:

Ֆ րակ տալ գրա ֆի կայի ծրագ րային ա պա
հո վու մը նա խա տե սում է ի նք նա բե րա բար 
պատ կեր նե րի ստեղ ծում մա թե մա տի կա կան 
հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով: Ֆրակ տալ գե ղար
վես տա կան կոմ պո զի ցի ա նե րը ստեղծ վում են 
ծրագ րա վոր ման, այլ ոչ թե նկար չա կան մի ջոց
նե րով: Ֆրակ տալ գրա ֆի կան հազ վա դեպ են 
օգ տա գոր ծում տպագ րու թյու նում, այլ հա ճախ 

օգ տա գոր ծում են խա ղային ծրագ րե րի գրա ֆի
կայի ստեղծ ման հա մար: 

Հա մա կարգ չային գրա ֆի կայի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը ցան կա լի է սկ սել CorelDraw 
ծրագ րից, ո րը հա մար վում է վեկ տո րային գրա
ֆի կայի ծրա գիր և ու նի ա վե լի պարզ օգ տա
գոր ծո ղի ին տեր ֆեյս:

 CorelDraw ծրագ րի ու սու ցա նու մը սկ սում 
ե նք աշ խա տան քային մի ջա վայ րի, օգ տա գոր
ծո ղի ին տեր ֆեյ սի և հատ կու թյուն նե րի տո ղի 
նկա րագ րու թյու նից, ա պա ներ կա յաց նում ե նք 
պարզ ե րկ րա չա փա կան մա րմի ննե րը` ո ւղ ղան
կյու նը և օ վա լը, և դրանց հատ կու թյուն նե րը: 
Դա սըն թաց նե րը շա րադր վում են հնա րա վո
րինս պարզ լեզ վով, և գործ նա կան մա սը ցու
ցադր վում է ին տե րակ տիվ գրա տախ տա կի 
(Smarthboard–ի) վրա, ո րը դարձ նում է դա սի 
գոր ծըն թա ցը հե տաքր քիր և ըն կա լե լի ու սա
նո ղի հա մար: Դա սա խո սն ի նկա տի ու նի, որ 
իր ա ռջև գտն վում է ա պա գա ման կա վար ժը, և 
դա սի մե թո դի կան ու ըն թաց քը կազ մա կեր պում 
է այն պես, որ պես զի ու սու ցա նի ա պա գա ման
կա վար ժին, թե ա պա գա յում նա ի նչ պես պետք 
է դա սա վան դի:

 Դա սի ըն թաց քում CorelDraw ծրագ րի տար
բեր գոր ծիք նե րի գոր ծա ռույթ նե րը ներ կա յաց
նե լուց հե տո ի րա կա նաց վում են նաև տար բեր 
վար ժու թյուն ներ, ո րոնց մի ջո ցով ու սա նո ղը ծա
նո թա նում է այդ գոր ծիք նե րի կի րա ռե լի ու թյան 
հետ, և ներ կա յաց վում է, թե որ բնա գա վառ նե
րում կա րե լի է օգ տա գոր ծել CorelDraw ծրագ րի 
այդ գոր ծիք նե րը:

 Դա սա խո սը դա սի սկզ բում ներ կա յաց նում 
է տե սա կան մա սը, այ նու հետև ու սա–նող նե րն 
ան մի ջա պես փոր ձում են կի րա ռել այդ գոր ծիք
նե րը հա մա կարգ չի վրա՝ կա տա րե լով հա մա
պա տաս խան վար ժու թյուն ներ:

 Դա սի ե րկ րորդ մա սում ու սա նող նե րին տր
վում է ա ռա ջադ րանք, ո րը մշակ ված է դա սա
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խո սի կող մից, և նրանք փոր ձում են ի րա կա
նաց նել այդ ա ռա ջադ րան քը: Բար դու թյուն ներ 
ծա գե լու ժա մա նակ դա սա խո սը փոր ձում է օգ
նել ու սա նող նե րին՝ տա լով ցու ցում ներ, և հարկ 
ե ղած ժա մա նակ ցույց է տա լիս այդ գոր ծո ղու
թյուն նե րը հա մա կարգ չի վրա:

 Դա սի ա վար տին դա սա խո սը հանձ նա րա
րում է ու սա նող նե րին կա ռու ցել որ ևէ ֆիր մայի 
լո գո տիպ՝ օգ տա գոր ծե լով CorelDraw ծրագ րի 
ու սու ցան ված գոր ծիք նե րը: 

Հա մա կարգ չային գրա ֆի կայի ու սու ց ման 
գոր ծըն թա ցում ա մե նա կար ևո րն է ճիշտ ներ
կա յաց նել թե մա նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը` 
պար զից բարդ, և հնա րա վո րինս պարզ լեզ վով՝ 
կի րա ռե լով այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոնք կդարձ
նեն ու սուց ման գոր ծըն թա ցն ա վե լի մատ չե լի: 

Ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րե լիս ու սա նող
նե րի մոտ զար գա նում են գե ղար վես տա կան 
ճա շա կը, տա րա ծա կան պատ կե րա ցու մը, եր
ևա կա յու թյու նը, տե սո ղա կան հի շո ղությու նը 
և աշ խար հա յաց քը: Պատ կեր նե րի ստեղ ծու մը 
հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ նրանց մոտ ձևա վո
րում է հե տաքրք րու թյուն ա ռար կայի և ը նդ հան
րա պես կեր պար վես տի հան դեպ: 

Հա ջորդ դա սա խո սու թյու նը ներ կա յաց նե լիս 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել տե սա դա սի հնա րա վո
րու թյուն նե րը, ո րը հա մար վում է դա սա խո սու
թյան ներ կա յաց ման նոր տեխ նո լո գի ա:

 Տե սա դա սի կի րա ռու մը «Հա մա կարգ չային 
գրա ֆի կա» ա ռար կայի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում բարձ րաց նում է դա սա խո սու թյան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը և նպաս տում է ու
սա նող նե րի ա զատ ստեղ ծա գոր ծե լուն:

 Տե սա դա սը նաև ու ղար կում ե նք բա ցա
կայող ու սա նող նե րին է լեկտ րո նային փոս տով, 
ո րի շնոր հիվ նրանք կա րող են բա ցա կայե լու 
դեպ քում հետ չմ նալ դա սե րից, և ա պա գա յում 
կա րե լի է տե ղադ րել նաև ՀՊՄՀ–ի կայ քում, 
որ տեղ ու սա նող նե րը կա րող են մինչև դա սը 
ծա նո թա նալ դա սի նյու թի հետ և քն նար կել այդ 
նյու թը լսա րա նում: Տե սա դա սըն թա ցի գա ղա
փա րն ա ռա ջա ցավ այն պա հին, ե րբ ան հրա
ժեշտ ե ղավ կարճ ժա մա նա կում ու սա նող նե րին 
սո վո րեց նելու հա մա կարգ չային գրա ֆի կա, այդ 
պատ ճա ռով միտք ծա գեց ու սու ցու մը ի րա կա
նաց նել տե սա դա սի օգ նու թյամբ, քա նի որ դա 

կս տեղ ծեր մեծ հե տաքրք րու թյուն ու սա նող նե
րի մոտ գրա ֆի կա կան ծրագ րե րի հան դեպ և 
նրանց կօգ ներ հի շել տե ղե կույ թը նաև տե սո
ղա կան հի շո ղու թյան օգ նու թյամբ և ժա մա նա կն 
ա վե լի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել: Տե սա դա սի 
ըն թաց քում ու սա նո ղն ա ռա ջին ան գամ կծա նո
թա նա CorelDraw ծրագ րին տե սա դա սի մի ջո
ցով, ո րի շնոր հիվ կու սում նա սի րի CorelDraw 
ծրագ րի գոր ծիք նե րը` բազ ման կյուն, ցանց, 
պա րույր, ստան դարտ ձևեր, գիծ, լից քեր, ո րը 
նո րույթ է ու սա նող նե րի հա մար, և կկա տա րի 
ա ռա ջադ րանք ներ, ո րի մի ջո ցով կպար զենք 
ու սա նո ղի կող մից ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը և 
կա րո ղու թյուն նե րը: 

Ու սա նող նե րը հեշ տու թյամբ յու րաց նում 
են գրա ֆի կա կան ծրա գի րը` ու սու ցան ված 
տե սա դա սե րի մի ջո ցով, քա նի որ դա նրանց 
հա մար հե տաքր քիր է և պատ կե րա վոր: Այս 
դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում ստեղծ ված յու րա
քան չյուր աշ խա տան ք ու սա նո ղի ստեղ ծա գոր
ծու թյունն է, ո րը ստեղծ վել է նրա եր ևա կա յու
թյամբ: Դա սըն թա ցը հե տապն դում է կր թա կան 
հետ ևյալ նպա տակ ները.
 � Դի տե լով տե սա դա սը՝ ու սա նող նե րը կըն

կա լեն դա սը ոչ մի այն լսե լով, այլ նաև տես
նե լով, ո րը զար գաց նում է նրանց տե սո ղա
կան հի շո ղու թյու նը: 

 � Ն պաս տել ու սա նող նե րի ա զատ ստեղ ծա
գոր ծե լուն և ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց
նե լուն: Մի ան ման դա սե րի ար դյուն քում 
ու սա նող նե րի մոտ հա ճախ նկատ վում է 
ստան դար տա ցում, կրկ նօ րի նա կում, բա ցա
կա յում է ստեղ ծա գոր ծե լու, ու նա կու թյուն նե
րը զար գաց նե լու ցան կու թյու նը: 
Տե սա դա սն ժա մա նա կի ա ռու մով ար դյու

նա վետ է:
 Տե սա դա սը ան ցկաց նե լուց հե տո ու սա նող

նե րին հանձ նա րար վում է կա տա րել ի նք նու
րույն ա ռա ջադ րանք ներ, որ տեղ պարզ վում է 
նրանց կող մից կու տա կած հմ տու թյուն նե րը և 
կա րո ղու թյուն նե րը:

 Հա մա կարգ չային գրա ֆի կայից ո րո շա կի 
թե մա ներ ու սու ցա նե լուց հե տո ու սու ցան վում է 
տե սա դա սը պատ րաս տե լու HyperCam2 ծրա գի
րը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա ու սա նող նե րին 
ա պա գա յում ու սում նա կան հաս տատու թյուն
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նե րում աշ խա տե լիս ի նք նու րույն պատ րաս տել 
տե սա դա սեր և ու սու ցա նել սո վո րող նե րին, 
ո րոնց հա մար նույն պես դա սի գոր ծըն թա ցը 
կդառ նա ա վե լի հե տաքր քիր և մատ չե լի: 

Տե սա դա սի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ մեկ 
ան գամ ստեղ ծե լով՝ կա րող ե նք օգ տա գոր ծել 
եր կար ժա մա նակ, նո րաց նե լով այն, ե րբ փոխ
վում են ծրագ րե րի տար բե րակ նե րը:

Դա սա խո սու թյու նը ներ կա յաց վում է այն
պես, որ դա սի գոր ծըն թա ցը վե րած վում է գե
ղար վես տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան և տեխ
նի կա կան գոր ծըն թաց նե րի յու րա հա տուկ 
հա մադ րու թյան:

 Դա սա խո սու թյան ըն թաց քում հան գա մա
նո րեն ներ կա յաց վում են Corel Draw ծրագ րի 
տե սու թյու նը, վար ժու թյուն ներ և ա ռա ջադ
րանք ներ, ո րոնք կա տա րե լով սո վո րող նե րը 
կ տի րա պե տեն CorelDraw ծրագ րի հնա րա վո
րու թյուն նե րին: 

Տե սա կան նյու թի շա րադ րան քում պահ
պան ված են դի դակ տի կայի` մատ չե լի ու թյան, 
հա ջոր դա կա նու թյան և գի տա կա նու թյան սկզ
բունք նե րը: 

CorelDraw ծրագ րի գործ նա կան մա սի ու սու
ցա նու մը սկ սում ե նք նկա րի պար զու նակ բաղ
կա ցու ցիչ մա սե րից, ո րոնց բա ցատ րու թյու նը 
մեկ նա բան վում է հա մա պա տաս խան գրա ֆի
կա կան պատ կեր նե րով: Այ նու հետև ներ կա յաց
նում ե նք տեքս տային գոր ծիք նե րի և լից քե րի 
բո վան դա կու թյու նը և կի րա ռու մը, ո րից հե տո 
ու սա նո ղը կա րող է ստեղ ծել բուկ լետ ներ, գո
վազ դային պաս տառ ներ, կա տա րել գր քե րի 
ձևա վո րում և այլն: Ա յսինքն՝ տեքս տային գոր
ծիք նե րի և լից քե րի հետ ծա նո թա նա լուց հե տո 
ու սա նո ղը ձեռք է բե րում նոր հնա րա վո րու
թյուն ներ իր ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն
նե րը զար գաց նե լու հա մար: 

Ու սա նո ղի մոտ ա ռա ջա նում է հե տաքրք րու
թյուն հա մա կարգ չային գրա ֆի կա կան պատ կե
րագր ման գոր ծըն թա ցի հան դեպ:

« Հա մա կարգ չային գրա ֆի կա» ա ռար կայից 
գի տե լիք նե րն ու սա նո ղին մղում են գրա ֆի կա
կան աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը հա մա
կարգ չի օգ նու թյամբ: 

Գի տե լիք նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը «Հա
մա կարգ չային գրա ֆի կա» ա ռար կայից ցույց 
են տա լիս ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 

տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման ար դյու նավե տու
թյու նը կեր պար վես տի մաս նա գի տու թյան մեջ: 

Մ շակ վել է «Հա մա կարգ չային գրա ֆի կա» 
ա ռար կայի CorelDraw ծրագ րի` նկա րա գի րը 
և կր թա կան ծրա գի րը, ո րում պահ պան ված է 
մատ չե լի ու թյան, հա ջոր դա կա նու թյան և գի տա
կա նու թյան սկզ բունք նե րը:

 Տե սա դա սե րը ստեղծ վել են մեր կող մից 
և վերց ված չեն հա մա ցան ցից, քա նի որ հա
մա ցան ցի տե սա դա սե րը չեն հա մա պա տաս
խա նում մեր դա սա խո սու թյան թե մա ներին: 
Ցան կա լի կլի ներ ու նե նալ բո լոր թե մա նե րի հա
մա պա տաս խան տե սա դա սե րը:

 Նաև մշակ վել են գործ նա կան–գ րա ֆի կա
կան ա ռա ջադ րանք ներ, դրանք ի րա կա նացնե
լով ու սա նող նե րը ձեռք են բե րում հա մա պա
տաս խան գի տե լիք ներ:

CorelDraw X5 ու սում նա կան ձեռ նար կը, ո րը 
բաղ կա ցած է CorelDraw ծրագ րի տե սա կան 
մա սից և հա մալր ված է գրա ֆի կա կան ա ռա
ջադ րանք նե րով, մշակ ված է մեր կող մից: 

Ու սա նող նե րին գնա հա տե լիս ա ռանձ նա
կի ու շադ րու թյան են ար ժա նա նում բո վանդա
կային, գե ղա գի տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան և 
տեխ նո լո գի ա նե րի ար դյու նա վետ կի րառ ման 
ցու ցա նի շնե րը, ո րից հե տո պարզ վում է, թե ի նչ 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ են ձեռք բե
րել սո վո րող նե րը: 

Ե թե հա մա կարգ չային գրա ֆի կայի դա սա
խո սն ա մեն մի թե մայի հա մար ու նե նա մշակ
ված տե սա դաս կամ ներ կա յա ցում (Power Point, 
Photostory և MovieMaker ծրագ րե րի մի ջոց ով 
պաս րաս տած), ո ր ցու ցադր վի ին տե րակ տիվ 
գրա տախ տա կի վրա, և հա մա պա տաս խան 
այդ թե մայի հա մար մշակ ված ա ռա ջադ րանք
ներ, ա պա դա սա խոսու թյու նը կդառ նա ա վե լի 
բո վան դա կա լից և հե տաքր քիր:

 Հա մա կարգ չային գրա ֆի կայի դա սա խո
սու թյուն նե րը հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել 
ա ռանց նոր տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման, 
հմ տու թյուն նե րի ա ռու մով, հա մա կարգ չային 
գրա ֆի կայի դա սա խո սու թյուն նե րի ըն թաց
քում ու սում նա սիր վող թե մա նե րն ի մաս տա վոր
վում են դրա նով, որ դա սե րը ներ կա յաց վում են 
պատ կե րա վոր, ո րը խթա նում է ու սա նող նե րին 
ու սում նա սի րել «Հա մա կարգ չային գրա ֆի կա» 
ա ռար կան:
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Особенности программы CorelDraw в процесе  
внутривузовской практики 

А. Мукоян 

Статья посвящена выявлению преимуществ использования новой технологии для изучения 
графических програм на лекциях по компьютерной графике, которые развивают творческие 
способности, пространнственное представление, воображение, зрительную память и расширяют 
мировоззрение учащихся. 

Учтены особенности применения видеоуроков на лекциях по компьютерной графике.

Peculiarities of Coreldraw program in the  
process of intrahigh school practice

H. Mukoyan

The article is about the benefits of using new technologies for studying graphic programs at the 
lectures of computer graphics. They develop creative abilities, spatial imagination, visual memory of 
learners and broaden their world outlook. 

The peculiarities of the use of video lessons at the lectures of computer graphics are taken into 
consideration.
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ԱՆ ՆԱ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ՆԿԱՐԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՍՔ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ձԵՎԱՎՈՐՈՒՄը ՆԿԱՐԻ ՇՈՒՐՋ 

ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ 

Մայ րե նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կրտ
սեր դպ րո ցա կան նե րի խոս քի զար գա ցու մը 
կար ևոր խն դիր է։ Տրա մա բա նո րեն ճիշտ կա
ռուց ված, հիմ նա վո րում նե րով և դի պուկ բա
ռե րով ու քե րա կա նա կան կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան խոսք կա ռու ցե լու ա շա կեր տի 
կա րո ղու թյու նը նրա մտա վոր զար գաց ման մա
կար դա կի ցու ցա նիշն է։ 

Հայտ նի է, որ խոս քը ծա գում է ար տա հայտ
վե լու պա հան ջից` կա րի քից։ Ճիշտ նա խա դա
սու թյուն ներ կա ռու ցե լու, բա ռեր բաց չթող նե լու, 
բա ռե րը տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու
թյամբ գոր ծա ծե լու, ի րար հետ ճիշտ հա մա ձայ
նեց նե լու, և այդ ա մե նը գրա վոր կամ բա նա վոր 
գրա կան շեշ տով, ո ւղ ղա խո սու թյան կա նոն նե
րի հա մա ձայն ար տա բե րե լու ա շա կերտ նե րի 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն ու զար գա
ցումն ու սուց չի խն դիրն է ։

 Կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու կա րո
ղու թյան ո ւղ ղու թյամբ դպ րո ցա կան նե րի հա
ջո ղու թյուն ներն ա պա հո վում են և մե ծա պես 
նպաս տում կար դա լու լի ար ժեք կա րո ղու թյան 
և ո ւղ ղագ րա կան գրա գի տու թյան հիմ քի ձևա
վոր մա նը։ Այ սինքն, կա պակց ված խոս քի զար
գաց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյունն 
ա պա հո վում է ը նդ հան րա պես բարձր մա կար
դա կի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն։

 Կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու
թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե
տու թյու նը մաս նա վո րա պես պայ մա նա վոր ված 
է նրա ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թով. որ քան 
շատ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք կա տար
վի դա սի ժա մա նակ, այն քան գոր ծըն թա ցը հե
տաքր քիր կլի նի և ար դյու նա վետ։

Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի տե սակ
նե րից է շա րադ րու թյու նը, ո րը կրտ սեր դպ րո
ցում հա տուկ տեղ է գրա վում. դրա հետ է կապ
ված տար բեր տե սա կի տեքս տեր կա ռու ցե լու 
ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյան ձևա վո րու մը, և 
դրա հի ման վրա են ի րա կա նաց վում մյուս բո
լոր խոս քային վար ժու թյուն նե րը։

 Խոս քի բո լոր տե սակ նե րով հյու սած շա րադ
րու թյուն ներ գրե լու գոր ծըն թա ցը նաև դաս տի
ա րա կու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց է. այն գրգ
ռում է ե րե խա նե րի զգաց մունք նե րը, նրանց 
սո վո րեց նում է մտա ծել և գնա հա տել տե սա ծը, 
լսա ծը, ապ րա ծը, զար գաց նում է դի տու նա կու
թյու նը, ա շա կեր տից պա հան ջում է ի նք նու րույ
նու թյուն, ակ տի վու թյուն, հրա պուր վա ծու թյուն, 
խոս քի մեջ սե փա կա նը, ի նք նու րույ նը ներդ նե
լու ձգ տում, նպաս տում է ան ձի բազ մա կող մա
նի և ներ դաշ նակ զար գաց մա նը։ 

Տար րա կան դա սա րան նե րում ըն դուն ված 
է ի րա կա նաց նել շա րադ րու թյան տար բեր 
տե սակ ներ, սա կայն մենք կար ևո րում ե նք 
նկար նե րի շուրջ տր վող շա րադ րու թյուն նե րը, 
ո րով հետև նախ դրա նով են սկս վում կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի խոս քի զար գաց ման ո ւղ
ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը, և ե րկ րորդ` այդ 
աշ խա տան քի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը սո
վո րում են կա ռու ցել խոսք` բո լոր տե սակ նե
րով (պատ մո ղա կան, նկա րագ րա կան, դա տո
ղա կան)։

Ն կա րի շուրջ ի րա կա նաց վող շա րադ րու
թյուն նե րը հար մար են ոչ մի այն կազ մա կեր
պա կան ի մաս տով. նկա րի մի ջո ցով դպ րո ցա
կան նե րը ձեռք են բե րում նաև մշա կույ թի այդ 
տե սա կը հաս կա նա լու ու նա կու թյուն, նկա րագ
րա կան ար վես տով հե տաքրքր վե լու ձգ տում։

Ն կա րի շուրջ շա րադ րու թյուն գրե լու գոր
ծըն թա ցում ի րա կա նաց վող աշ խա տանքն ու նի 
ի րեն հա տուկ ըն թաց քը, ո րը տար րա կան դպ
րո ցի բո լոր դա սա րան նե րում ու նի նույն բա
ղադ րիչ նե րը.

ա) նկա րի ներ կա յա ցում,  դի տում,
բ) հար ցազ րույց նկա րի բո վան դա կու թյան 

շուրջ. կեր պար նե րի ան վա նում և ներ կա յա
ցում, դեպ քե րի նկա րագ րում,

գ) պլա նի կազ մում,
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դ) նկա րի բո վան դա կու թյան շուրջ դպ րո ցա
կան նե րի եր ևա կա յու թյան հի ման վրա պատ
մու թյան հյու սում, 

ե) 5–6 նկա րից կազմ ված հա վա քա ծուն կա
տա րում է պլա նի դե րը. սա նկա րի շուրջ հյուս
վող պատ մու թյան ա մե նա պարզ, ա մե նա մատ
չե լի տե սակն է,

զ) շա րադ րու թյուն դի ման կա րի շուրջ. 
նկա րում ներ կա յաց ված կեր պար նե րի բնա
վո րու թյան բա ցա հայ տում, գույ նե րի և գծե րի 
մի ջո ցով այն ներ կա յաց նե լու նկար չի վար պե
տու թյու նը (շա րադ րու թյան ա մե նա բարդ տե
սա կը)։ [2]

Ն կա րի շուրջ շա րադ րու թյուն գրե լու գոր
ծըն թա ցին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը.
 � Ա ռա ջին` դպ րո ցա կա նը պետք է տար րա

կան պատ կե րա ցում ու նե նա կեր պար նե րի 
մա սին. լի նի թան գա րա ններում, նկար չա
կան ցու ցա հան դես նե րում, նկա րիչ նե րի 
հետ հան դիպ ի, ճա նա չի ո րոշ նկար նե րի 
վե րատ պու թյուն նե րը և այլն։ 

 � Երկ րորդ` ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել նկա
րը դի տել և վեր լու ծել. տար բե րել գե ղան
կար չու թյու նը գրա ֆի կայից, բնան կա րը 
նա տյուր մոր տից, ջրան կա րը բա րելև ֆից, 
ու ռու ցիկ նկա րից, կա րո ղա նալ տես նել 
նկա րի ա ռա ջին պլա նը, հաս կա նալ նկա րի 
կոմ պո զի ցի ան։ 

 � Եր րորդ` ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել նկար չի ոգ
ևո րու թյու նը, նկա րի գա ղա փա րը, տրա մադ
րու թյուն զգա լու տար րա կան ու նա կու թյու նը։ 
Աշ խա տան քը սո վո րա բար մենք սկ սում 

ե նք պարզ զրույ ցից, ո րը եր բեմն ան հրա ժեշտ 
է նկա րի բո վան դա կու թյու նը լավ հաս կա նա լու 
հա մար։ Այս զրույ ցի բո վան դա կու թյու նը ե րե
խա նե րի գի տակ ցու թյան մեջ պի տի ա ռա ջաց
նի նկա րի բո վան դա կու թյան և նրանց կյան քից 
ու գր քե րից ը նտր ված դեպ քե րի միջև զու գոր
դում ներ (խ թան ման փուլ) :

Այ նու հետև ա ռա ջար կում ե նք դի տել նկա րը, 
ո րն ա մե նա պա տաս խա նա տու աշ խա տանքն է։ 
Նկա րը ե րե խա նե րը նախ դի տում են ի նք նու
րույն։ Հենց այդ պա հին, թարմ տպա վո րու
թյամբ, ան մի ջա կան կեր պով ըն կա լում են նկա
րի ը նդ հա նուր տրա մադ րու թյու նը (ու րախ է, 
տխուր է, վա խե նա լու է) և բո վան դա կութ յու նը` 
ներ կա յաց ված գե ղար վես տո րեն։ Դրա նից ան

մի ջա պես հե տո ա շա կերտ նե րը նկա րը դի տում 
են մեզ հետ մի ա սին ։Այդ դիտ ման նպա տակն 
այն է, որ ա շա կերտ ներն ու սուց չի օգ նու թյամբ 
սո վո րեն դի տել ոչ մի այն նկա րի ը նդ հա նուր 
մա կե րե սը, նրա բո վան դա կու թյու նը, այլև նկա
տեն բո լոր ման րա մաս նե րը, ո րոնց մի ջո ցով 
ստեղծ ված է ո ղջ գե ղար վես տա կան ամ բող
ջու թյու նը։ Մի այն սրա նից հե տո է կա տար վում 
նկա րի ո րջ բո վան դա կու թյան լի ար ժեք ըն կա
լու մը։ Սրա նից հե տո կար ևոր է, որ ա շա կերտ
նե րը վե րար տադ րեն նկա րում պատ կեր վածն 
ամ բող ջու թյամբ և ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյամբ 
(ի մաս տա վոր ման փուլ)։

Ս րա հա մար նա խա տես վում է բո վան դա կու
թյու նը ներ կա յաց նող պլա նի (նա խագ ծի) կազ
մում (սո վո րա բար կազմ վում է կո լեկ տիվ)։ Նկա
րի շուրջ շա րադ րութ յուն կազ մե լու գոր ծըն թա ցի 
քայ լերն ը ստ ա վան դա կան մե թո դի կայի.
1. Նե րա ծա կան հա մա ռոտ զրույց։
2. Ն կա րի ի նք նու րույն դի տում։
3. Ն կա րի դի տում ու սուց չի հար ցե րի օգ նու

թյամբ։
4. Բա ռային աշ խա տանք, բա ռա պա շա րի հա

վա քում, գրա ռում։
5. Պ լա նի կազ մում։
6. Ն կա րի բո վան դա կու թյան պատ մում ը ստ 

պլա նի։
 Շա րադ րու թյան գրա ռում։ [1]
Գ րա տախ տա կին ան հրա ժեշտ է գրել դժ

վար ո ւղ ղագ րու թյուն ու նե ցող բա ռե րը։ Շա
րադ րու թյուն կա րե լի է գրել ի նչ պես ցան կա ցած 
նկա րի (հե քի ա թի նկա րա զար դում, բնու թյան 
պատ կեր), այն պես էլ` մեկ ա ռար կայի շուրջ։ 
Օ րի նակ, մեր ստու գո ղա կան դա սա րա նում 
ու սուցի չն ան ցկաց րեց շա րադ րու թյուն նկար
ված ե րի ցուկ նե րի մա սին։ Նախ ե րե խա նե րը 
դի տե ցին ե րի ցու կի նկա րը, ա պա նկա րա գրե
ցին ծաղ կի ար տա քին տես քը։ Հե տո զրույց 
ծավալվեց ե րի ցուկ նե րի « նե րաշ խար հի» շուրջ։ 
Ու սուց իչն ա ռա ջար կեց այս պի սի հար ցեր.
 � Ի՞նչ տրա մադ րու թյուն ու նեն ե րի ցուկ նե րը։ 
 � Ին չո՞ւ եք այդ պես կար ծում։
 �  Կա րո՞ղ են ե րի ցուկ նե րը մտա ծել, տխ րել, 

ու րա խա նալ։ Ե թե կա րող են, նկա րագ րե՛ք 
ե րի ցուկ նե րին այդ տես քով։
 Կա րե լի է նկա րագ րել նաև ան շունչ ա ռար

կա։ Օ րի նակ` կոտ րած ա թոռ, կեղ տոտ ափ սե, 
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կտր ված ծա ռի բուն և այլն։ Հե տաքր քիր նյութ 
կա րե լի է շա րադ րել նա մա կի ձևով։ Օ րի նակ՝ 
նա մակ գրել ան տա ռի ար ջին, նա պաս տա
կին, չո րա ցած կաղ նուն և այլն։ Ա շա կերտ ներն 
այդ պի սի աշ խա տան քը կա տա րում են մեծ բա
վա կա նու թյամբ։ Կա րե լի է դի տած նկար նե րի 
շուրջ տալ այս պի սի վեր նագ րե րով շա րադ րու
թյուն ներ` ան շուշտ, մինչ այդ քն նար կե լով բո
վան դա կու թյամբ մոտ նկար ներ. «Ի՞նչ կա նե ի 
ես ե ղև նի նե րի պու րա կում», «Ին չո՞ւ եմ ես լավ 
տղա», «Ն կա րագ րի՛ր ար ևոտ օ րը», « Կյանքն իմ 
սի րած մո լո րա կի վրա» և այլն։ 

Ներ կա յաց նենք եր րորդ դա սա րան ցի Ֆ. 
Խան գել դյա նի շա րադ րու թյու նը։ 

Կյանքն իմ սի րած մո լո րա կի վրա 
Ես ապ րում եմ մի շատ գե ղե ցիկ մո լո րա

կի վրա։ Իմ մո լո րա կի գույ ներն են կա պույ տը, 
կա նա չը և դե ղի նը։ Իմ մո լո րա կը հա րուստ է 
ան տառ նե րով, ջրե րով, սա րե րով և ձո րե րով, 
գույնզ գույն ծա ղիկ նե րով և մի ջատ նե րով, տար
բեր կեն դա նի նե րով և թռ չուն նե րով։ Կյանքն իմ 
սի րած մո լո րա կի վրա ու րախ է, հե տաքր քիր և 
ան հոգ։ Իմ մո լո րա կում ապ րում են մի այն բա րի 
մար դիկ։

Յոթ–ո ւթ տա րե կան ե րե խա նե րը սո վո րա
բար ապ րում են հե քի ա թի, եր ևա կա յութ յուն
նե րի աշ խար հում, այդ պատ ճա ռով էլ նրանց 
հե տաքր քիր է և հա ճե լի նման վեր նագ րե րով 
շա րադ րու թյուն ներ գրե լը։ Պար զա պես պի

տի ը նտ րել այն պի սի թե մա տի կա, ո րը գրա վի 
նրանց, և վեր նա գի րը ձևա կեր պել այն պես, 
որ այն ե րե խա նե րին օգ նի եր ևա կայելու։ Օ րի
նակ՝ կա րե լի է ա ռա ջար կել այս պի սի վեր նագ
րեր՝ «Անձր ևի և սն կի զրույ ցը», « Մա նու շակն ու 
քա մին», «Ար ևի ու լուս նի վե ճը», « Մի ան գամ 
լուս նի վրա», « Փա թիլն ու ար ևը» և այլն։ Բնա
կա նա բար, այս պի սի վեր նագ րե րով շա րադ րու
թյուն նե րին պի տի նա խոր դեն բո վան դա կու
թյամբ դրանց հա մա պա տաս խան նկար նե րի 
դի տում ներ, վեր լու ծու թյուն ներ, բա ռե րի հա վա
քում և այլն։ Մար զո ղա կան վար ժու թյուն նե րի 
հա մար յու րա քան չյուր ա շա կերտ պի տի ու նե
նա իր տետ րը (կոշտ կազ մով), ո րի մեջ նա կգ
րի իր հյու սած շա րադ րու թյուն նե րը։ 

Այս պի սով՝ նկա րի շուրջ շա րադ րու թյուն ներ 
հյու սե լու ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը ի րա
կա նաց վում են տար բեր ե ղա նակ նե րով, տա
րաբ նույթ ըն թաց քով։ Յու րա քան չյուր ու սու ցիչ 
ի րա վունք ու նի այս աշ խա տան քը կազ մա կեր
պել այն պի սի նկա րի շուրջ, ո րն ան հրա ժեշտ և 
նպա տա կա հար մար է գտ նում տվյալ դա սա րա
նի հա մար։

Ն կա րի շուրջ տար վող շա րադ րու թյան 
ա մե նա պարզ տե սա կը ե րկ րորդ դա սա րա նի 
հա մար նկա րագ րա կան շա րադ րու թյունն է, 
ի նչ պես նաև նկա րի շուրջ պատ մու թյան հյու
սու մը` հիմն վե լով դպ րո ցա կան նե րի եր ևա կա
յու թյան վրա։
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Формирование описательной речи в процессе работы с картинками

А. Галстян 

В статье рассматривается проблема развития речи младших школьников. Автор предс тав ляет 
как можно на основе работы с картиной развивать описательную речь.

Formation of the ability to build a descriptive speech in the  
process carried out around a picture

A. Galstyan

The main problem of junior pupils’ speech development is observed in the article. The author intro
duces it on the basis of forming the ability to build a descriptive speech around the picture.
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ՆԱԻՐԱ ԹՈՌՈւՆՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴԵՐը ԿՐՏՍԵՐ 
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ
Կրտ սեր դպ րո ցում բա ռա պա շա րի հարս

տաց ման և մաքր ման շուրջ տար վող աշ
խա տան քը կա տար վում է մայ րե նի ի դա
սա ժա մե րին ան ցկաց վող բազ մաբ նույթ 
աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով՝ դա սագր քում զե
տեղ ված բնա գի րը վեր լու ծե լով, ան ծա նոթ բա
ռերն ա ռանձ նաց նե լով և դրանց ի մաստ նե րը 
բա ցատ րե լով, նո րա ծա նոթ բա ռե րի բա ռա
կազ մա կան վեր լու ծու թյամբ, բա ցատ րու թյու
նը կռա հե լու ճա նա պար հով։ Սա կայն կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի բա ռա պա շա րի մաքր մա նը և 
հարս տաց մա նը նպաս տում են նաև ու սում
նա կան պլա նով նա խա տես ված և տար րա կան 
դա սա րան նե րում դա սա վանդ վող այլ ա ռար
կա ներ՝ « Մա թե մա տի կա», «Ես և շր ջա կա աշ
խար հը», « Կեր պար վեստ», «Ե րաժշ տու թյուն» 
և այլ դա սըն թաց ներ։ Ու շագ րավ է, որ նշ ված 
ա ռար կա նե րի դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյան 
ամ բող ջա կան յու րաց մա նը նպաս տում են ի նչ
պես մայ րե նի ի դա սըն թա ցից յու րաց րած բա
ռե րը, այն պես էլ տար բեր բա ռախմ բեր, ո րոնք 
ա շա կերտ նե րը սո վո րում են նաև հենց այդ 
ա ռար կա նե րի դա սագր քե րի նյու թերն ու սում
նա սի րե լիս։ Փաս տո րեն, մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րը նպաս տում են ոչ մի այն ա ռար կա յա
կան տար բեր ո լորտ նե րից սո վո րող նե րի գի
տե լիք նե րի հա մադր մա նը և հա ղոր դակ ցա կան 
այլ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծադր մա նը, այլև այդ 
գի տե լիք նե րը ներ կա յաց նող բա ռա պա շա րի 
յու րաց մա նը և գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյա նը։ Բազ միցս խոս վել է այն մա սին, որ 
այդ ա ռար կա նե րը նպաս տում են դպ րո ցա կա
նի բա ռա պա շա րը տար բեր խմ բե րի բա ռամ
թեր քով հարս տաց նե լուն։ Եվ քա նի որ ա ռար
կա նե րի ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է հայոց 
լեզ վով, ո ւս տի այն մի ան շա նակ նպաս տում է 
նաև հայոց լեզ վի ու սուց մա նը, ա շա կերտ նե րի 
ա նա ղարտ խոս քին, մտա ծե լա կեր պի հղկ մանն 
ու միտ քը ձևա կեր պե լու, խոսքն ար տա հայ տե
լու կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի զար

գաց մա նը։ Հայտ նի է, որ սա հուն և դի պուկ 
միտք կա րե լի է ար տա հայ տել նախ ևա ռաջ 
հա րուստ բա ռա պա շար ու նե նա լու դեպ քում։ 
Ո ւս տի կրտ սեր դպ րո ցում դա սա վան դող յու
րա քան չյուր ու սուց չի պարտքն ու գերխն դի րը 
պետք է լի նի կրտ սեր դպ րո ցա կա նին դա սա
նյու թը մա տու ցել ա նա ղարտ հայե րե նով, նո
րա ծա նոթ եզ րույթ նե րի ճիշտ, սեղմ և գրա գետ 
բա ցատ րու թյուն նե րով։ 

Հայտ նի է, որ տար րա կան դպ րո ցում դա
սա վանդ վող ա ռար կա նե րի մեծ մա սը պա րա
պում է դաս վա րը։ Այ սինքն՝ լա վա գույնս ծա նոթ 
լի նե լով յու րա քան չյուր ա շա կեր տի գոր ծե լա
կեր պին, նյու թը յու րաց նե լու կա րո ղու թյուն նե
րին և բա ռա պա շա րին՝ դաս վա րը պետք է, 
ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րե լով, նաև մյուս՝ 
« Մա թե մա տի կա», «Շր ջա կա աշ խար հը և ես» 
և այլ ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման ըն թաց
քում հետ ևո ղա կա նո րեն զար գաց նի ա շա կերտ
նե րի բա ռա պա շա րը, համ բե րա տա րու թյամբ, 
բա ցատ րե լով վե րաց նի նրանց կա ռու ցած 
նա խա դա սու թյուն նե րում առ կա սխալ նե րը։ 
Նույն հետ ևո ղա կա նու թյու նը պի տի ցու ցա բե
րեն  նաև « Կեր պար վեստ», «Ե րաժշ տու թյուն», 
« Ֆիզ կուլ տու րա» ա ռար կա նե րը դա սա վան դող 
ու սու ցիչ նե րը։ Այս դա սա ժա մե րին ա շա կերտ
նե րը նոր գի տե լիք ներ են ձեռք բե րում, ի րենց 
հա մար նոր բա ցա հայ տում ներ են կա տա րում, 
ա ռնչ վում ար վես տի աշ խար հում ի րենց մինչ 
այդ ան հայտ ո լորտ նե րին, ծա նո թա նում ար
վես տի այս կամ այն ճյու ղի եզ րույթ նե րին, 
սո վո րում նո րա ծա նոթ բա ռեր ու ար տա հայ
տու թյուն ներ, աշ խար հահռ չակ մարդ կանց 
ա նուն ներ՝ այդ պի սով ը նդ լայ նե լով բա ռա
պա շա րը։ Ան հեր քե լի փաստ է, որ այդ ա մե նը 
կազ մա կերպ վում և ա շա կեր տին մա տուց վում է 
հայե րե նով։ Ո ւս տի այդ ա ռար կա նե րը դա սա
վան դող ու սու ցիչ նե րը ևս պետք է մտա հոգ ված 
լի նեն մաք րա մա քուր հայե րե նով ար տա հայտ
վե լու, սե փա կան խոս քը և ա շա կեր տի հետ հա
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ղոր դակ ցու մը հա րուստ բա ռա պա շա րով, հա
գե ցած խոս քով ա պա հո վե լու մա սին։ 

Այլ ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման ըն թաց
քում, ի նչ պես դա ար վում է մայ րե նի ի պա հանջ
նե րից ել նե լով, ևս շա հե կան է, որ ու սու ցի չը 
պա հան ջի բա ռա տետր՝ հան դի պող ա մեն մի 
եզ րույ թի կամ նո րա ծա նոթ բա ռի բա ցատ րու
թյու նը գրան ցել տա լու հա մար՝ դրա նով ի սկ 
խթա նե լով մայ րե նի ի դա սըն թա ցին ա ռա
ջադր ված բա ռա պա շա րի հարս տաց ման խնդ
րի լու ծու մը։ Մի կար ևոր հան գա մանք ևս. ե րբ 
ա շա կեր տը բա ռե րի աշ խարհ մուտք գոր ծի այդ 
ե ղա նա կով, նրա նում, ան շուշտ, վե րա բեր մունք 
կմ շակ վի բա ռի նկատ մամբ՝ բա ռի և խոս քի 
հան դեպ նույն հո գա ծու վե րա բեր մուն քը տես
նե լով նաև այլ ա ռար կա ներ դա սա վան դող ու
սու ցիչ նե րի դա սա վանդ ման դեպ քում։ Այս պես, 
օ րի նակ՝ «Շր ջա կա աշ խար հը և ես» ա ռար
կայի դա սա ժա մե րին ու սում նա սիր վող բու սա
կան և կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին, ըն տա
նի քի և գեր դաս տա նի, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
և բնու թյան բա րե կա մը լի նե լու և այլ նի մա սին 
տա րաբ նույթ թե մա նե րը դպ րո ցա կան նե րի բա
ռա պա շա րը հարս տաց նում են այն պի սի բա ռե
րով, ո րոնք նրանց չեն հան դի պում մայ րե նի ի 
դա սա ժա մե րին։ Ա ռա ջադր ված բնագ րե րը, 
ո րոնք ա շա կերտ նե րը սո վո րում են պատ մել և 
վե րար տադ րել, հա գե ցած են նո րա ծա նոթ գո
յա կան նե րով, ա ծա կան նե րով, մակ բայնե րով, 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով։

2–րդ դա սա րա նում ա շա կեր տը սո վո րում 
է գեր դաս տան, զար միկ, ազ գա կան, տոհմ, 
տոհ մա ծառ, հո գա տա րու թյուն, հա մա դա սա
րան ցի, սեր, պար տա կա նու թյուն, ի րա վունք, 
քա ղա քա վա րու թյուն, հա մա գյու ղա ցի, հա
մայնք, թա ղա մաս, հաս ցե, խա ղահ րա պա
րակ, շքա մուտք, բնա գետ, ա կա նա տես [1] և 
այլ գո յա կան ներ, ո րոնց յու րա ցու մը ա շա կեր տի 
կող մից, ան շուշտ, պետք է ի րա կա նա նա դրանք 
բա ցատ րե լու, բա ռա կազ մա կան վեր լու ծու թյուն 
կա տա րե լու ճա նա պար հով։ Եվ բա ռա տետ րում 
գրան ցե լու աշ խա տանքն էլ այս դեպ քում գոր ծի 
է գցում տե սո ղա կան, լսո ղա կան օր գան նե րի 
և գրե լու ու միտքն աշ խա տեց նե լու հա մակց
ված մե խա նիզ մը։ Հա ջորդ դա սե րի ըն թաց
քում դրանք պար բե րա բար կրկ նե լով, բա ռային 
հար ցում կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով` կա րե լի է 

հաս նել ա շա կեր տի բա ռա պա շա րի տե սա նե լի 
ը նդ լայն մա նը։ Այս աշ խա տան քի ար դյու նա վե
տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, 
որ դա սագր քում ա ռա ջադր վող թե մա նե րի 
բնագ րե րը հա րուստ են թե մա տիկ խմ բե րով և 
բա ռամ թեր քով` ծաղ կա բույլ, ջեր մոց, տպա
վո րու թյուն, մսե ղեն, կաթ նամ թերք, հա ցամ
թերք, ման րէ, հի գի ե նա, ո րո վայն, քթա կապ, 
փոր կա պու թյուն, պղինձ, մո լիբ դեն, սպունգ, 
դե ղա տուփ, հե ռա դի տակ, հայտ նա գոր ծու
թյուն, թե փուկ, ան ջա տիչ, վար դակ, սա լիկ, 
խա տու տիկ, ո ւղ տա փուշ, հալ վե, հրո հունդ, 
ջղա խոտ, փոր սուղ, ա քիս, տա րա, սպասք և 
այլն [1]։ 

Դա սա նյու թե րի բնագ րերն ու սում նա սի րե
լիս ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րը հա մալր վում 
է ա ծա կան նե րով և մա կ բայնե րով, ո րոնք, ի նչ
պես հայտ նի է, խոս քը հարս տաց նե լու, խոս
քին դի պու կու թյուն և գրավ չու թյուն հա ղոր դե լու 
նշա նա կու թյուն ու նեն։ Ո ւս տի այն քան կար ևոր 
է ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը բևե ռել այդ 
հան գա ման քին, նրանց ա նընդ հատ պար
տադ րել խոս քում գոր ծա ծե լու ա ծա կան ներ և 
մակբայներ, քա նի որ 7–8 տա րե կան ա շա կերտ
նե րի խոս քը դեռևս աղ քա տիկ է։ Այս պես՝ 2–րդ 
դա սա րա նում նրանք, ը ստ ա ռար կայի թե մա տիկ 
պա հանջ նե րի, սո վո րում ե ն՝ կու սա կան, բա րե
կարգ, կո կիկ, ա ռանձ նա հա տուկ, լու սա սեր, 
ստ վե րա սեր, սե նյա կային, կա յուն, պայ մա նա
կան, եր կա րա կյաց, հազ վա գյուտ, բնա պահ
պա նա կան, վա րա կիչ, նա խազ գու շա կան, 
վնա սա տու, մի ջա տա կեր, ար ևային, ճար պոտ, 
վթա րային, ա կա նա վոր, նշա նա վոր, տեն դա
գին, բնազ դա բար, ա մուր և այլն [1]։ 

Ա շա կերտ նե րին պետք է նկա տել տալ նաև 
գոր ծո ղու թյուն ցույց տվող բա ռե րի գոր ծա ծու
թյան ամ րապնդ ման և յու րաց ման ու ղի նե րը, 
գործ նա կան զա նա զան աշ խա տանք նե րի մի
ջո ցով պայ ման ներ ստեղ ծել դրանք կի րա ռե լու 
հա մար՝ խոս քում դրանց դի պուկ նշա նա կու
թյու նը ցույց տա լու նպա տա կով։ 

«Շր ջա կա աշ խար հը և ես» դա սըն թա ցից 
2–րդ դա սա րա նում ա շա կեր տը սո վո րում է 
այն պի սի բայեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ մտեր մա նալ, 
սն վել, ցո ղել, փխ րեց նել, խախ տել, հա մա
գոր ծակ ցել, եղ բայ րա նալ, աղ տո տել, հա տել, 
թխ կաց նել, վնա սել, վե րատն կել, հա մոզ վել, 
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ըն տե լա նալ, հայ թայ թել, դի տար կել, հայտ
նա գոր ծել և այլն [1]։ 

Ան շուշտ, 3–րդ դա սա րա նում այս յու րաց
րած բա ռամ թեր քին ա վե լա նում են նո րա ծա նոթ 
գո յա կան ներ, հա տուկ ա նուն ներ, ա ծա կան
ներ, բայեր, մակբայներ, և նույն հետ ևո ղա
կա նու թյամբ էլ պետք է շա րու նակ վի դրանց 
յու րա ցու մը ա շա կերտ նե րի կող մից։ Այս պես՝ 
վս տա հու թյուն, ան կեղ ծու թյուն, ի րա վունք, 
պար տա կա նու թյուն, պա տաս խա նատ վու
թյուն, կողմ նո րո շում, խու ճապ, ար հա մար
հանք, հար թա վայր, իջ վածք, ջրանցք, ամ
բար տակ, շն չա փող, գլ խու ղեղ, ող նու ղեղ, 
նյար դա թել, մակ կո կորդ, ներ բան, սո ղանք, 
տա րերք, թր ջոց, լու ծույթ, ռա դի ոըն դու նիչ, 
ամ բար ձիչ, աս տի ճա նա հար թակ, ան դրա
դարձ, հե նա սյուն, խաչկ տուց, ե րաշ տա հավ, 
շամ պի նի ոն, կոճ ղա սունկ, Վիկ տոր Համ բար
ձու մյան, Ա րե գակ նային հա մա կարգ, Յու րի 
Գա գա րին, Ջեյմս Բա ղյան, « Դիս քա վե րի» 
տի ե զե րա նավ, Նիլ Ա րմսթ րոնգ, Հին Ե գիպ
տոս, Հին Հռոմ և այլն [2]։ 

3–րդ դա սա րա նում նե րառ ված բնագ րե րում 
ա վե լա նում են նոր ա ծա կան ներ՝ ի րա կա նա նա
լի, առ նա կան, տի ե զե րա կան, հաղ թա հա րե
լի, հե ռա հար, հա տու կենտ, հռո մե ա կան, խա
վոտ, ա ղե տա բեր, ա րյու նա տար, ա ճա ռային, 
բնա կա նոն, ա չա լուրջ, մե ծա ծա վալ և այլն, 
բայեր՝ հա կա սել, գի տակ ցել, վճ ռել, պտ ղա
կա լել, դի մա կայել, մի ա խառն վել, խու սա
փել, կողմ նո րոշ վել, ա հա զան գել, հա մընկ նել 
և այլն, մակբայներ՝ նա խօ րոք, շուրջ բո լո րը, 
մաս նա կի, նր բո րեն, մի ան գա մայն, մշ տա
պես, կա տա ղո րեն, թա խան ձա գին և այլն [2]։ 

Մեր խո րին հա մոզ մամբ 3–րդ, 4–րդ դա սա
րան նե րում հատ կա պես «Շր ջա կա աշ խարհ»–ի 
դա սե րը գրե թե ան գիր պետք է պա հան ջել։ 
Ա սենք, դա կա րե լի է նմա նեց նել լե զու սո վո
րեց նե լու հա մար բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, եր
գեր ան գիր սո վո րեց նե լու գոր ծըն թա ցին. չէ՞ որ 
եր գե րով ու բա նաս տեղ ծու թյուն նե րով է ե րե
խան յու րաց նում լեզ վա կան ճիշտ կա ռույց նե
րը, աս տի ճա նա բար դրանք ներ մու ծում իր բա
ռա պա շար։ Ճիշտ այդ պես էլ պետք է վար վել 
պատ մո ղա կան խոս քը յու րաց նե լիս։ Այ լա պես 
ստաց վում է, որ պատ մո ղա կան ա ռար կա նե
րի դա սագր քե րում զե տեղ ված դա սե րը ոչ թե 

դա սի, գի տե լիք ձևա վո րե լու, մնա յուն գի տե լիք 
դառ նա լու մի տում ու նեն, այլ վա վե րագ րա կան 
կամ գե ղար վես տա կան ար ժեք ու նեն ա շա կեր
տի հա մար. մեկ ան գամ կար դաց, և դա սին 
պատ րաստ է։ Փա կում է գիր քը ո ՛չ նյու թը հաս
կա ցած, ո ՛չ էլ յու րաց րած։ Դրա ցայ տուն ա պա
ցույ ցը դա սա րա նում դա սը պատ մել չկա րո ղա
նալն է։ 8–9 տա րե կան ա շա կեր տը դեռ նոր է 
ակ տիվ բա ռա պա շար ձևա վո րում։ Նա դեռևս 
չու նի քե րա կա նա կան գի տե լիք ներ, բարդ և 
դեր բա յա կան դարձ վա ծով նա խա դա սու թյուն
ներ կազ մե լու, գոր ծա ծե լու, դրանք մի մյան ցով 
փո խա րի նե լու հմ տու թյուն։ Նրա ար տա հայտ
ման կար ևոր մի ա վո րը, ը ստ իս, բառն է։ Եվ 
որ քան հետ ևո ղա կա նո րեն է ու սու ցի չը զար
գաց նում ա շա կեր տի բա ռա պա շա րը, նույն քան 
հետ ևո ղա կա նո րեն էլ ա շա կեր տը յու րաց նում և 
դրանք աս տի ճա նա բար իր սե փա կա նու թյունն 
է դարձ նում, նույն քան ան նկատ էլ հղկ վում են 
ա շա կեր տի՝ խոսք կազ մե լու հմ տու թյունն ու 
կա րո ղու թյու նը։ Ի նչ պես եր ևում է դա սըն թա ցի՝ 
տա րեց տա րի հարս տա ցող բա ռամ թեր քից, այս 
բնագ րե րի վեր լու ծու թյան ըն թաց քում ա ռա վել 
կար ևոր վում է նո րա ծա նոթ բա ռե րի բա ցատ
րա կան, մեկ նո ղա կան, բա ռա կազ մա կան աշ
խա տան քը, բա ռա բա ցատ րու թյուն նե րը տվյալ 
ա ռար կայի բա ռա տետ րե րում ամ րագ րե լու, 
սո վո րեց նե լու և հա ջորդ դա սին ան պայ ման 
հարց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

4–րդ դա սա րա նի հա մար նա խա տես ված 
«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» դա սագր քում նե
րառ ված բնագ րե րը ևս պա րու նա կում են լեզ
վա կան աշ խա տան քի հս կա յա կան նյութ, ո րոն
ցով ա շա կեր տի ոչ մի այն բա ռա պա շա րը, այլև 
ճա նա չո ղա կան գի տե լիք ներն են ը նդ լայն վում 
մեր հայ րե նի քի և աշ խար հի մա սին։ Պետք է 
նկա տել, որ 4–րդ դա սա րա նում ար դեն ա շա
կերտ նե րին հրամց վում են մի ան գա մայն դժ
վա րին բա ռեր ու բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ թե՛ 
բա ռա կազ մու թյան, թե՛ բա ռի մաս տային, թե՛ 
ար տա սա նա կան և թե՛ ո ւղ ղագ րա կան տե սա կե
տից։ Այս պես՝ գո յա կան ներ՝ կի սա գունդ, լեռ
նագ նա ցու թյուն, հա տա կա գիծ, մասշ տաբ, 
մի ջօ րե ա կան, զու գա հե ռա կան, պրոյեկ ցի ա, 
բևե ռա խույզ, մո տո րա սահ նակ, ար գե լոց, 
ծան ծա ղուտ, քա րաղ, ըն դերք, դրա մա գետ, 
ջրի մուռ, մշա կա բույս, բու ժօգ նու թյուն, վե
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րա նո րո գում, մե տա ղա ձու լու թյուն, ա գա
րա կա տեր, ժո ղովր դա վա րու թյուն, գե նե րա
տոր, հաս տոց, տուր բին, օվ կի ա նո սա գետ, 
ճե նա պա կի, կարծ րա տիպ և այլն, հա տուկ 
գո յա կան ներ՝ Մեծ ար ջի հա մաս տե ղու թյուն, 
Ջիբ լար թա րի նե ղուց, Հյու սի սային սա ռու
ցյալ օվ կի ա նոս, Ջո մո լունգ մա (Է վե րեստ) 
լեռ, Բյու րակն լեռ նա զանգ ված, փոքր Ա սի
ա, Ա նգ լի այի Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րան, Քա
րա հուն ջի ա ստ ղա դի տա րան, Մե ծա մո րի 
ա ստ ղա դի տա րան և այլն, ա ծա կան ներ՝ ան
փո խա րի նե լի, լեռ նա դա հու կային, ա ռօ րյա, 
զա ռի թափ, մե տա ղային, վա ռե լի քային, յու
րօ րի նակ, յու րա տե սակ, միջ մո լո րա կային, 
շուր ջօ րյա, ա նաշ խա տու նակ և այլն, բայեր՝ 
զար գա նալ, ման րաց նել, հեր քել, թե րագ նա
հա տել, ձեռ նադ րել, վե րա փո խել, ի րա կա
նաց նել, ը նդ գր կել, ո ւղ ղոր դել, զար հու րել, 
պատ ճա ռա բա նել, հա ղոր դակց վել, տու ժել, 
հա մա կել և այլն [3]։ Այս ա մե նը յու րաց նե լու 
դյու րի նու թյու նն ա պա հո վե լու գոր ծըն թա ցը մեր 
կար ծի քով պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն սկ սել 
դեռևս նա խորդ դա սա րան նե րում և նպա տա
կայ նո րեն ա ռաջ մղել։ Բա ռա տետ րե րի առ կա
յու թյու նը «շր ջա կայի», մա թե մա տի կայի, կեր
պար վես տի, ե րաժշ տու թյան դա սըն թաց նե րում 
պետք է ա պա հո վել ա ներկ բայե լի ո րեն՝ որ պես 
ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
աշ խա տան քի մի կար ևոր բա ղադ րիչ։ Ի հար կե, 
այն չպետք է ձևա կան բնույթ ու նե նա, այլ դառ
նա մի ջոց նո րա ծա նոթ բա ռը սո վո րեց նե լու, յու
րաց նե լու հա մար։ 

Տ վյալ նյու թը խո րա պես ու սում նա սի րե լու 
նպա տա կով դա սալս ման է ինք 4–րդ դա սա րա
նում։ Դա սի թե ման է ր՝ ար տա դա սա րա նա կան 
ըն թեր ցա նու թյուն՝ «Բ նու թյան եր ևույթ ներ» [4]։ 
Ա շա կերտ նե րը ու սուց չի պա հան ջով հան րա
գի տա րա նից և հա մա ցան ցից ջա նա սի րա բար 
նյու թեր է ին հա վա քել հրաբ խի, ցու նա մի ի, փո
թո րի կի մա սին։ Դա սա րա նում ակ տիվ քն նարկ
վում էր հանձ նա րար ված նյու թը։ Եվ մեր աչ քից 
չվ րի պեց նաև այն, որ ու սու ցի չը հենց քն նարկ
վող աշ խա տան քի ըն թաց քում զու գա հե ռա բար 
բա ռային աշ խա տանք էր կա տա րում։ Նա ի մի 
բե րեց և ա ռան ձին աշ խա տան քով ամ րապն
դեց ա շա կերտ նե րի կող մից գոր ծա ծած ժայթ
քել, խառ նա րան, հան քա քար, հա սա րա կած, 

ար հա վիրք բա ռե րը, բա ցատ րեց դրանց բա
ռի մաստ նե րը և են թար կեց բա ռա կազ մա կան 
վեր լու ծու թյան, խառ նա րան բա ռը բա ցատ րե
լիս գրա տախ տա կին գծագ րեց խառ նա րան, 
նշեց հրա բու խը ժայթ քե լու տե ղը, գծա պատ
կե րի վրա ման րա մաս նեց հրաբ խի ժայթք
ման գոր ծըն թա ցը։ Այս ա մե նը, ի հար կե, ա ռա
վել պատ կե րա վոր դարձ րեց այն, ին չի մա սին 
ի րենք սո վո րել ու պատ մում, վե րար տադ րում 
է ին։ Բա ցատ րե ցին՝ ի նչ է նշա նա կում լա վա՝ 
հրա հե ղուկ։ Կամ ու սու ցի չը ջանք գոր ծադ րեց, 
որ ա շա կերտ նե րը բարձ րա ձայ նե ին հրաբ խի 
կա տա րած գոր ծո ղու թյու նը.
 � Հրա բու խը ի ՞նչ է ա նում։
 � Ժայթ քում է ։

Գ նա հա տե լի է նման աշ խա տան քը. ու
շադ րու թյու նը բևե ռել նո րա ծա նոթ բա ռե րին, 
դրանք ակ տի վաց նել, և քա նի որ հրա բուխ, 
ժայթ քել բա ռե րը ճիշտ տե ղում և ճիշտ ժա մա
նա կին գոր ծած վե ցին, ո ւս տի կա րե լի է են թադ
րել, որ ա շա կերտ նե րի հա մար դրանք մնա յուն 
կլի նեն, չեն մո ռաց վի, ա վե լին՝ ա շա կերտ նե րը 
պատ րաստ կլի նեն ըն կա լե լու նաև ժայթ քել բա
ռի փո խա բե րա կան ի մաս տը։ Ու սու ցի չը պատ
կե րաց նում էր ա նե լի քը։ Նա տի րա պե տում 
էր նյու թին և սա հուն ան ցում ներ էր կա տա
րում։ Օ րի նակ՝ Ի տա լի այի Վե զու վից ան ցում 
կա տար վեց հրաբ խային ծագ ման քա րե րին, 
ա րդյոք Հա յաս տա նում կա՞ն այդ պի սի քա րեր, 
հատ կա պես ո ՞ր քա րով է հայտ նի Հա յաս տա նը 
[ տու ֆով], Հա յաս տա նի ո ՞ր քա ղա քի մոտ կան 
տու ֆի հան քեր։ Թեև մեծ դժ վա րու թյամբ, բայց 
ա շա կերտ նե րը կռա հե ցին, որ դա Ար թիկն է։ 
Ա հա այս պի սի խա չաձև հար ցե րով ու սու ցի չը 
միշտ կեն դա նի ու աշ խա տան քային մթ նո լորտ 
էր ստեղ ծում։ 

Այս պի սով՝ հետ ևու թյու նը մեկն է. ու սու ցիչ
նե րը մի ա հա մուռ ու ժե րով պետք է ձգ տեն դա
սա րա նում մի օ րի նա կա նաց նել ա շա կերտ նե րի 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մանն ո ւղղ ված աշ
խա տան քը։ Այս հար ցում բո լո րը պի տի մեկ տե
ղեն ի րենց ու ժե րը։ 

Իսկ մեկ այլ 4–րդ դա սա րա նում ար տա դա
սա րա նա կան ըն թեր ցա նու թյան ժա մը նվիր ված 
էր նկա րիչ Մի նաս Ա վե տի սյա նին [4]։ Բնա գի
րը կար դա լու ըն թաց քում բա ցատր վե ցին ո րոշ 
բա ռեր՝ բե ման կար չու թյուն, խնո ցի, որ դան 
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կար միր, գեղ ջուկ, մա տուռ, մա գա ղաթ, լա չակ, 
դրոշ մել, խոհ, գո րո վա գութ, կուտ գնալ բա ռե
րը։ Սա կայն աշ խա տան քը մի ան գա մայն նպա
տա կային կլի ներ, ե թե ու սու ցի չը դրանք գրել 
տար բա ռա տետ րե րում։ Այ լա պես քիչ հա վա
նա կան է թվում, որ բա ռե րի բա ցատ րու թյուն
նե րի բա նա վոր աշ խա տան քից մեկ դաս հե տո 
ա շա կերտ նե րը ան սխալ և սա հուն կբա ցատ
րե ին նույն՝ բե ման կար չու թյուն, խնո ցի, որ դան 
կար միր, գեղ ջուկ, մա տուռ, մա գա ղաթ, լա չակ, 
դրոշ մել, խոհ, գո րո վա գութ, կուտ գնալ բա ռե
րը։ Խո սե ցին այն մա սին, որ Մի նա սի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի հիմ նա կան ա ռանց քը Ջա ջու
ռի բնաշ խար հը և մայ րա կան թե ման ե ն։ 

Հի շե ցին խա ղիկ խնո ցու մա սին.
Հա րի՛, հա րի՛, խնո ցի՛,
Մեջդ լի քը, խնո ցի՛,
Հա րի՛, հա րի՛, խնո ցի՛,
Մեջդ կա րագ, խնո ցի՛։ 
Ափ սո՜ս, որ ու սու ցի չը չհի շեց, որ դա խա ղիկ է։ 
Մեր կար ծի քով, քա նի որ ա ռի թը ներ կա յա

ցել էր, ո ւս տի կա րե լի էր ա շա կերտ նե րին 1–2 
բա ռով ի րա զե կել բա նա հյու սա կան այդ ժան
րի՝ խա ղի կի մա սին։ Դա շա հե կան կլի ներ այն 
ա ռու մով, որ ա շա կերտ նե րը կծա նո թա նային 
խա ղի կի ժան րին, մա նա վանդ որ ի րենք ար
դեն ար տա սա նել է ին խա ղի կի մեկ նմուշ, ի սկ 
հե տա գա յում՝ բարձր դա սա րան նե րում, ա վե լի 
ման րա մասն կու սում նա սի րե ին բա նա հյու սա
կան այդ ժան րը։ 

Այս դա սա ժա մին պար տա դիր էր մի ջա
ռար կա յա կան կապ ստեղ ծել բնագ րի ըն թեր
ցա նու թյան և նկար չու թյան միջև՝ բա ցատ րե լով 
ո ւր վա գիծ, ո րմ նան կար, Վե րած նունդ բա ռե րը, 
մա նա վանդ որ ա շա կերտ նե րը դրանց ա ռնչ
վում են նաև նկար չու թյան դա սա ժա մե րին։ 
Կար դա ցին Ս. Կա պու տի կյա նի բա նաս տեղ
ծու թյու նը՝ նվիր ված Մի նաս Ա վե տի սյա նին, 
ի նչ պես նաև Վ. Խե չու մյա նի « Մի նա սի գու նեղ 
աշ խար հը»։ 

Ճիշտն ա սած, այս դեպ քում ա ռա վել շա
հե կան կլի ներ, ե թե ու սու ցի չը, մի ջա ռար կա
յա կան կապ ստեղ ծե լով նկար չու թյան հետ, 
խո րաց ներ ա շա կերտ նե րի ճա նա չո ղա կան գի
տե լիք նե րը մաս նա վո րա պես Մի նաս Ա վե տի
սյա նի կտավ նե րի վե րա բե րյալ և զար գաց ներ 
բա նա վոր խոս քը հատ կա պես գե ղան կար նե

րը վե րար տադ րե լու, մեկ նա բա նե լու ա ռու մով։ 
Այն պի սի տպա վո րու թյուն էր, թե մայ րե նի ի 
դա սա ժամ էր, և ոչ ար տա դա սա րա նային ըն
թեր ցա նու թյան։ Մեր խո րին հա մոզ մամբ ա շա
կերտ նե րը պետք է ստա նային ճա նա չո ղա կան 
գի տե լիք ներ, բա ռե րի բա ցատ րու թյուն նե րին 
զու գա հեռ Մի նա սի կտավ նե րը մեկ նա բա նե լիս 
նրան ցում պի տի բա ռազ գա ցո ղու թյուն ա ռա ջա
նար։ Մինչ դեռ ու սու ցի չը բա վա րար վեց մի այն 
դա սագր քում զե տեղ ված նկար նե րի ցու ցադ
րու թյամբ. այդ կտավ նե րը, բնա կա նա բար, 
չա փա զանց փոքր է ին, և Մի նա սի վրձ նա ծի 
հան ճա րի մա սին գա ղա փար կազ մել, այն էլ՝ 
4–րդ դա սա րան ցին չի կա րող։ Մեր կար ծի քով, 
ու սու ցի չը նա խօ րոք պետք է պատ րաստ վեր, 
ձեռք բե րեր Մ. Ա վե տի սյա նի նկար նե րի ալ բո
մը, ցու ցադ րեր բազ մա թիվ նկար ներ, քն նար
կե ին ը ստ թե մայի, ը ստ գույ նե րի, կտավ նե րը 
վեր լու ծե ին՝ գոր ծա ծե լով բնագ րից սո վո րած 
նո րա ծա նոթ բա ռե րը, բա նա վոր զրույց ծա վա
լեր Մի նա սի տա ղան դի մա սին՝ զու գակ ցե լով 
բնագ րից ստա ցած տե ղե կատ վու թյամբ։ 

Տար րա կան դա սա րան նե րի մա թե մա տի
կայի ծրագ րով նա խա տես ված է դա սագր քե
րում [5, 6, 7] ա շա կերտ նե րին տալ մա թե մա
տի կա կան ո րոշ եզ րույթ ներ, ո րոնք բաշխ ված 
են պար զից բարդ սկզ բուն քով։ Ա շա կերտ նե րն 
աս տի ճա նա բար ծա նո թա նում են մա թե մա տի
կա կան լեզ վին, ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե
րին և յու րաց նում դրանք նշա նա կող բա ռե րը, 
մա թե մա տի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րը, մա
թե մա տի կա կան մտա ծե լա կեր պը։ Ի նչ խոսք, 
այդ ա մե նը կա տար վում է մայ րե նի լեզ վի մի ջո
ցով։ Ո ւս տի առ կա գոր ծըն թա ցում տա րեց տա
րի ը նդ լայն վում է ա շա կերտ նե րին հրամց վող 
եզ րույթ նե րի բա ռամ թեր քը, և հաս կա ցու թյուն
նե րը յու րաց նե լու գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե
րը նախ ևա ռաջ պետք է ի րենց բա ռա պա շա րում 
ակ տի վաց նեն այդ նո րա բա ռե րը, հաս կա նան և 
բա ցատ րեն դրանց ի մաստ նե րը։ Ար դեն 2–րդ 
դա սա րանն ա վար տե լիս ա շա կեր տը տի րա պե
տում է այն պի սի հաս կա ցու թյուն նե րի, ի նչ պի
սիք են հատ ված, ո ւղ ղան կյուն, նիստ, օ րի նա
չա փու թյուն, ար տա հայ տու թյուն, տաս նյակ, 
ան հա վա սա րու թյուն, հա վա սա րու թյուն, պա
րա գիծ, նվա զե լի, հա նե լի, գու մա րե լի, գու
մար և այլն [5]։ Դա սագր քում զե տեղ ված խն
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դիր ներն ու ա ռա ջադ րանք նե րը պա րու նա կում 
են նաև հա մա գոր ծա ծա կան բա ռե րի ստ վար 
մաս, ո րոնք, դա սա գոր ծըն թա ցում ա նընդ հատ 
կրկ նե լով, ա շա կեր տը ան նկա տե լի ո րեն դրանք 
ներ մու ծում է իր բա ռա պա շար։ Սա կայն հայտ
նի է, որ 6–7 տա րե կան ե րե խայի բա ռա պա շա
րը դեռևս այն քան էլ հա րուստ չէ, մա նա վանդ 
ե թե նկա տի ու նե նանք նրանց ըն տա նիք նե րի 
խոս քի զար գաց ման տար բեր մա կար դակ նե
րը։ Դպ րոցն է այն օ ջա խը, ո րը պետք է հար
թի նրան ցում առ կա խոս քային թե րու թյուն նե
րը, զար գաց նի խոսք կազ մե լու հմ տու թյուն ներ 
և պայ ման ներ ստեղ ծի նրանց բա ռա պա շա րի 
ը նդ լայն ման հա մար։ Ան շուշտ, սա մի այն մայ
րե նի լեզ վի դա սա գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե
լու խն դի րը չէ։ Ա շա կեր տը հա ղոր դակ ցա կան 
մա կար դա կում է բո լոր դա սա ժա մե րին և բո լոր 
ու սու ցիչ նե րի հետ։ Ո ւս տի խն դի րը վե րա բե րում 
է բո լոր դա սա վան դող նե րին. ա շա կերտ նե րի 
հետ հա ղոր դակց վել ա նա ղարտ լեզ վով՝ զերծ 
օ տա րա բա նու թյուն նե րից, բար բա ռային և խո
սակ ցա կան բա ռե րից, ա շա կեր տից պա հան ջել 
մա քուր խոսք, ո ւղ ղել լեզ վա կան սխալ նե րը և 
տա րաբ նույթ սխալ նե րով ար տա հայ տած բա
ռե րը։ Այլ ա ռար կա ներ դա սա վան դող ու սու
ցիչ նե րը պար տա վոր են պատ րաստ լի նել այս 
աշ խա տան քին՝ հօ գուտ ա շա կեր տի կր թա կան 
և ի մա ցա կան ո րա կի բարձ րաց ման։ 

2–րդ դա սա րա նի մա թե մա տի կայի դա
սագր քում ա ռա ջադ րանք ներն ու խն դիր նե րը 
լու ծե լու ճա նա պար հով ա շա կերտ ներն ի րենց 
բա ռա պա շար են ներ մու ծում բա վա կա նա չափ 
նոր բա ռեր՝ գո յա կան ներ՝ ա գե վազ, կե ռաս, 
լցա կա յան, թի թե ղա ման, ծան րա ձող, ծան
րա քար և այլն, ա ծա կան ներ՝ հե տաքրք րա
շարժ, հա մա պա տաս խան, նա խորդ, ե րկ նիշ, 
ե ռա նիշ, թվային, հան դի պա կաց և այլն, թվա
կան ներ՝ ե րե սուն, քա ռա սուն, հի սուն, վաթ
սուն, յո թա նա սուն, ո ւթ սուն, ի նն սուն, եր կո
ւա կան, ե րե քա կան, եր րորդ, չոր րորդ և այլն, 
ո րոնք, ան շուշտ, նաև ո ւղ ղագ րա կան և ո ւղ ղա
խո սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, բայեր՝ հա
մե մա տել, պա րու նա կել, վաս տա կել, կռա հել, 
փոք րաց նել, դարձ նել, տե ղալ, մեկ նա բա նել, 
մտա պա հել և այլն [5]։

3–րդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե րի բա ռա
պա շա րը հա մալր վում է նոր եզ րույթ նե րով ու 

գի տա բա ռե րով, մա թե մա տի կա կան ու ե րկ
րա չա փա կան հաս կա ցու թյուն նե րով՝ բե կյալ, 
գլան, բուրգ, ո ւղ ղան կյու նա նիստ, շր ջա նա
գիծ, հն գան կյուն, քա ռա նիշ թվեր, բաց բե
կյալ, փակ բե կյալ, ճշ մա րիտ դա տո ղու թյուն, 
ե րկ րա չա փա կան մար մին, տե ղա փո խա կան 
հատ կու թյուն, զու գոր դա կան հատ կու թյուն 
և այլն [6]։ Մա թե մա տի կայի դա սագր քում գի
տա բա ռե րից ու տեր մի նա կան բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րից բա ցի՝ կան նաև բազ մա թիվ 
խն դիր ներ, ո րոնք լու ծե լու հա մար ե րե խան 
կար դում ու վե րար տադ րում է բո վան դա կու
թյու նը, ի սկ խն դիր նե րի նյու թը աչ քի է ը նկ նում 
հա րուստ բա ռամ թեր քով, ո ւղ ղագ րա կան դժ
վա րու թյուն ու նե ցող հա մա գոր ծա ծա կան բա
ռե րով, Հա յաս տա նի տա րած քում ե ղած տե ղա
նուն նե րով, ո րոնք նաև հղ կում են ե րե խա նե րի՝ 
դեռ չկա յու նա ցած աշ խար հագ րա կան և ճա
նա չո ղա կան գի տե լիք նե րը, այս պես՝ հա մա ռո
տագ րու թյուն, դա տո ղու թյուն, ծո րակ, քայ
լա շար, գնա ցու ցակ, հա վա քա ծու, չա փա թել, 
աս տի ճա նա վան դակ, վա հա նակ, նժար, ծայ
րա կետ, գրա ռում, տրա մա գիր, շա քա րա վազ, 
կաթ նա շոռ, Սյու նիք, Կա պան, Տաթև, Տա վուշ, 
Իջ ևան, Գյում րի, Շի րակ, Սևան, Գո րիս, Եր
ևան և այլն [6]։ Ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շարն 
ը նդ լայն վում է նաև նե րառ ված նո րա ծա նոթ 
ա ծա կան նե րով՝ մե ծա նուն, ե րկ րա չա փա կան, 
տե ղա փո խա կան, մո գա կան, հա վա սա րա
կողմ, եր թու ղային, վան դա կա վոր, հա մա չափ 
և այլն, թվա կան նե րով՝ չորս հա զար, յոթ հա
զար հինգ հա րյուր, I (ա ռա ջին), II (ե րկ րորդ), 
III–ից, III–ը, եր կու սու կես և այլն [6], ո րոնք 
ո ւղ ղագ րա կան ար ժեք ու նեն, և ո րոնց ո ւղ ղագ
րու թյա նը հենց մա թե մա տի կայի դա սա ժա մին 
նյու թն ան ցնե լիս ու սու ցի չը պի տի կար ևո րի և 
ու սու ցո ղա կան բնույթ հա ղոր դի՝ ա շա կերտ նե
րի գրա գի տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա
կով, բայեր՝ պա հես տա վո րել, ա ռաջ նորդ վել, 
գի տե նալ, հա մա րա կա լել, տրո հել, փո խա րի
նել և այլն, մակ բայներ՝ պա տիկ, ա ռա վո տյան, 
ան պայ ման, ե րե կո յան, ամ սա կան, օ րա կան, 
քա ղա քից գյուղ և այլն [6]։ 

4–րդ դա սա րա նում խն դիր ներն ու ա ռա
ջադ րանք ներն ա ռա վե լա գույնս աչ քի են ը նկ
նում լեզ վա կան հա րուստ նյու թով, ո րոնք ոչ 
մի այն բա ռա պա շա րի հարս տաց ման աղ բյուր 
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են, այլև ճա նա չո ղա կան գի տե լիք նե րի ը նդ լայն
ման հիմք մեր հայ րե նի քի քա ղաք նե րի, բնաշ
խար հի, գե տե րի և լճե րի, մե ծա նուն մարդ կանց 
մա սին՝ ման րակ, լու սամ փոփ, հե ծան վահ րա
պա րակ, ցան քա տա րածք, շր ջա գա յու թյուն, 
չվա ցու ցակ, ան դրա վար տիք, զբո սաշր
ջիկ, փայ տա հատ, պա լետ, սանդ ղակ, չա
փա նոթ, Ստե փա նա կերտ, Բերդ, Դի լի ջան, 
Վե դի, Ե ղեգ նա ձոր, Մեղ րի, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն, Ար փա, Սևան, Մես
րոպ Մաշ տոց, Գրի գոր Նա րե կա ցի, Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ, Գան ձա սա րի վանք, Ս. Գրի
գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցի, Ս. Էջ մի ա ծին, Ս. 
Հռիփ սի մե ե կե ղե ցի և այլն [7]։ Կրկ նե լով նա
խորդ տա րի նե րին ան ցած եզ րույթ ներն ու հաս
կա ցու թյուն նե րը՝ ա շա կերտ նե րը սո վո րում են 
նո րե րը՝ ճա ռա գայթ, ան կյու նա գիծ, բա ղադ
րիչ, մնա ցորդ, կոոր դի նատ, կո տո րակ և այլն 
[7]։ Է ա կանն այն է, որ այս դեպ քում ա շա կերտ
նե րից պա հանջ վում է խնդ րի պայ մա նը ճիշտ 
հա ղոր դե լու, հար ցերն ու հար ցադ րում նե րը 
պարզ ու հս տակ ձևա կեր պե լու, խնդ րի բո վան
դա կու թյու նը ան սխալ վե րար տադ րե լու կա րո
ղու թյուն, ո րը հնա րա վոր է մի այն զար գա ցած 
խոս քի և հա րուստ բա ռա պա շա րի դեպ քում [8]։ 
Նշա նա կում է՝ մա թե մա տի կայի դա սա ժա մե
րին ևս խս տա գույնս պետք է հետ ևել ա շա կեր
տի բա նա վոր խոս քի զար գաց մանն ու բա ռա
պա շա րի ը նդ լայն մա նը, բա ռի մաստ նե րի ճիշտ 
և դի պուկ գոր ծած մա նը, խոս քում ան հար կի 
կրկ նու թյուն ներ և խո սակ ցա կան բա ռեր չգոր
ծա ծե լուն, լեզ վի նկատ մամբ խս տա պա հան ջու
թյուն դաս տի ա րա կե լուն։ 

Այս պի սով՝ մի ջա ռար կա յա կան կապ հաս
տա տե լով մայ րե նի ի և մա թե մա տի կայի միջև 
և զու գոր դե լով մայ րե նի ի ա ռար կա յա կան պա
հանջ նե րից բխող աշ խա տան քը մա թե մա տի
կայի դա սա վանդ ման ծրագ րի պա հանջ նե րին՝ 
քայլ առ քայլ ու ներ դաշ նա կո րեն պետք է զար
գաց նել ա շա կերտ նե րի բա ռի մաս տի ի մա ցա
կան մա կար դա կը։

 Կեր պար վես տը ա շա կերտ նե րի ա ռջև բա
ցում է աշ խար հը յու րո վի տես նե լու և վե րար
տադ րե լու, գույ նե րը զգա լու և այդ գույ նե րով 
հույ զերն ու ապ րում նե րը ար տա հայ տե լու հնա
րա վո րու թյուն։ Կեր պար վես տի դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցում բա ցա հայտ վում ու զար գա նում 

են ա շա կերտ նե րի գե ղար վես տա–ս տեղ ծա գոր
ծա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, աս տի ճա նա
բար նր բա նում է ճա շա կը գե ղե ցի կի հան դեպ, 
հղկ վում է ա ռար կա նե րը տա րա ծու թյան մեջ 
տես նե լու ու նա կու թյու նը, զար գա նում է ու շադ
րու թյու նը և եր ևա կա յու թյու նը։ Այս մի ան գա
մայն բարդ և կար ևոր գոր ծըն թացն ու ղեկց վում 
է ու սուց չի բա ցատ րա կան աշ խա տան քով, նո
րա ծա նոթ եզ րույթ ներն ու հաս կա ցու թյուն նե րը 
մեկ նա բա նե լով, ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շարն 
ու ի մա ցա կան մա կար դա կը զար գաց նե լով։ 
Կրտ սեր դպ րո ցում, ը ստ կեր պար վես տի ու
սում նա կան ծրագ րի, ա շա կեր տից պա հանջ
վում է նկա րել բնօ րի նա կից՝ հանձ նա րար ված 
թե մայի սահ ման նե րում։ Հատ կա պես թե մա
տիկ նկար նե րում ե րե խան ար տա հայ տում է 
իր պատ կե րա ցում նե րը բնու թյան, ըն տա նի
քի, հայ րե նի քի, ըն կեր նե րի մա սին, գույ նե րի 
մի ջո ցով ար տա հայ տում սե րը կամ դառ նու
թյու նը դրա կան կամ բա ցա սա կան եր ևույ թի 
հան դեպ։ Ե րե խա նե րի նկար նե րը պատ մում 
են ի րենց ի սկ հո գե վի ճա կի, մտա ծե լա կեր պի, 
զգաց մունք նե րի մա սին։ Ո ւս տի պետք է նրանց 
միշտ հանձ նա րա րել պատ մել, վեր լու ծել, մեկ
նա բա նել ի րենց նկա րա ծը։ Այս գոր ծըն թա ցում 
պետք է կար ևո րել ե րե խայի կա պակց ված խոս
քը, իր նկա րա ծի բո վան դա կու թյու նը հս տակ 
ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյու նը, ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս 
հար ցե րին հա կիրճ և սպա ռիչ պա տաս խա նե
լու հմ տու թյու նը։ Մեկ նա բա նե լիս և վեր լու ծե լիս 
էլ հղկ վում է ե րե խայի մտա ծե լա կեր պը, ա զատ 
ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ
վում, և զար գա նում են բա ռա պա շարն ու բա
նա վոր խոս քը։ Ա շա կերտ նե րը ծա նո թա նում 
են հայ և օ տա րազ գի մե ծա նուն նկա րիչ նե րի՝ 
Մ. Սա րյա նի, Հ. Կո ջո յա նի, Գ. Բա շին ջա ղյա
նի, Գ. Խան ջյա նի, Վ. Սե րո վի, Ա. Գրե կո վի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին։ Գե ղան կար նե րի 
ճա նա չու մը, շփու մը բարձր ար վես տի հետ ան
գնա հա տե լի նշա նա կու թյուն ու նի կրտ սեր դպ
րո ցա կա նի հո գե կա նի ներ դաշ նակ զար գաց
ման վրա։ Այս դեպ քում ևս ա ռաջ է մղ վում 
բարձ րար ժեք կտավ նե րը վե րար տադ րե լու, 
ման րա մաս նե րը հմուտ պատ մե լու, ա շա կերտ
նե րի մեջ գու նային զգա ցո ղու թյուն, գե ղե ցի
կի հան դեպ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նե լու  
ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը պետք է ու սու ցի չը 
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սո վո րեց նի։ Ա շա կերտ նե րի բա նա վոր խոս քը 
զար գաց նե լու հա մար նա պետք է նաև հետ ևո
ղա կա նո րեն սո վո րեց նի նոր հաս կա ցու թյուն
ներ և եզ րույթ ներ՝ հա մալ րե լով ա շա կերտ նե րի 
բա ռա պա շա րը՝ նա տյուր մորտ, գրա ֆի կա, 
ճե պան կար, դի ման կար, տաք գույ ներ, սա ռը 
գույ ներ, հար թա քան դակ, գո ւաշ, յու ղա ներկ, 
ջրա ներկ, նկար չա կան ա ծուխ, կոմ պո զի ցի ա, 
ստ վեր, լույս և այլն։ Այ սինքն՝ բա ցատ րա կան 
ու մեկ նո ղա կան աշ խա տան քում աշ ա կերտ
նե րի հա մար հենց ու սուց չի խոսք ն է դառ նում 
նմուշօ րի նակ, ի նչ պի սին ու սուց չի խոսքն է, 
այն պի սին էլ այն յու րաց նում է ա շա կեր տը։  

Ե րաժշ տու թյու նը ևս ար վես տի այն ճյու ղե
րից է, որ հղ կում է մար դու նե րաշ խար հը, նր
բաց նում լսո ղու թյու նը, տեմ պը և ռիթ մը զգա լու 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում։ Եվ վեր ջա պես դժ
վար է պատ կե րաց նել կրտ սեր դպ րո ցա կա նին 
ա ռանց ե րգ ու ե րաժշ տու թյան։ Թե՛ մայ րե նի ի, 
թե՛ շր ջա կա աշ խար հի, թե՛ ար տա դա սա րա նա
կան ըն թեր ցա նու թյան դա սագր քե րում նե րառ
ված են այն պի սի բնագ րեր, ո րոնց ու սու ցա նու մն 
ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է ե րաժշ տու թյա նը, 
մի ջա ռար կա յա կան կապ ստեղ ծե լու մի ջո ցով 
ե րե խայի հո գե հու զա կան զգա ցո ղու թյու նը նր
բաց նե լուն, ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյուն 
ձևա վո րե լուն, ներ դաշ նակ և զար գա ցած ան ձ 
դաս տի ա րա կե լուն։ Այս պես՝ « Մայ րե նի 3» դա
սագր քում «Ամ ռան հմայք նե րը» թե ման ամ փո
փե լիս հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վում 
մի ջա ռար կա յա կան կապ ստեղ ծե լու մայ րե նի ի 
ու ե րաժշ տու թյան միջև՝ ի մա ցու թյու նը ամ
րապն դե լու, խոս քը ե րաժշ տու թյամբ ըն կա լե լու 
նպա տա կով։ Շա հե կան կլի նի նաև հենց դա սա
րա նում նույն պա հին ա շա կերտ նե րին ո ւնկնդ
րել տալ Ա. Վի վալ դի ի « Տար վա ե ղա նակ նե րը» 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նից մի հատ ված ու սուց չի 
ը նտ րու թյամբ, ո րն էլ խոր հուրդ նե րով կուղ ղոր
դի ա շա կերտ նե րին՝ ե րաժշ տու թյու նը ու շա դիր 
լսե լու և ա պա ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րը մեկ
նա բա նե լու ա ռու մով։ Նրանց ու շադ րու թյու նը 
հրա վի րի այն հան գա ման քին, որ զգա ցո ղու
թյու նը մեկ նա բա նե լու տար բեր ու ղի ներ կան, 
որ Վի վալ դին ե րաժշ տու թյամբ է մեկ նա բա
նել տար վա ե ղա նակ նե րը (ա սենք « Գա րու նը» 
կամ «Ա շու նը»), ի սկ նրանք ի րենց զգա ցո ղու
թյուն նե րը խոս քով մեկ նա բա նեն։ Ի սկ լսե լուց 

հե տո շատ հե տաքր քիր է լսել յու րա քան չյու րի 
խոս քը։ Մեր կար ծի քով սա հրա շա լի կլի նի մի 
քա նի ա ռում նե րով։ Նախ այն, որ ա շա կերտ
նե րը «Ա մառ վա հմայք նե րը» բաժ նից ստա ցած 
գի տե լիք նե րը կհա մադ րեն մեկ ու րիշ աշ խար հի՝ 
ե րաժշ տու թյան հետ, բ) սեր կարթ նա նա դա սա
կան ե րաժշ տու թյան նկատ մամբ, գ) կձ ևա վոր վի 
ճա շակ, կնր բա նա ա շա կերտ նե րի լսո ղու թյու նը, 
քա նի որ ա շա կերտ նե րը կզ գան ա ռա վել լի ար
ժե քու թյուն՝ զգա լու լի ար ժե քու թյու նը, ե րբ բա ցա
հայ տեն ի մա ցու թյու նը և զգա յա կա նի մի ա ձույլ 
ներ դաշ նա կու թյու նը։ Հենց նույն կոմ պո զի տո րի 
նույն ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ո ւնկնդ րե լու, վեր
լու ծե լու և տպա վո րու թյուն նե րը հա մա ռոտ ներ
կա յաց նե լու հանձ նա րա րու թյուն է տր ված նաև 
«Շր ջա կա աշ խար հը և ես (4)» էջ 83–ո ւմ [6], ին
չը մենք ևս, ան կախ սրա նից, ա ռա ջար կել ե նք 
կա տա րել եր րորդ դա սա րա նում։ «Բ նու թյու նը 
մար դու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում» թե մայի 
բնագ րե րում [3, 83] մեջ բե րում ներ են ար ված 
նաև Հ. Սա հյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե
կից և մի հատ ված Ա. Բա կուն ցի «Ալ պի ա կան 
մա նու շակ» պատմ ված քից։ Այս պի սով՝ կրտ սեր 
դպ րո ցում գոր ծող դա սագր քե րում նե րառ ված 
բնագ րե րը հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս, մի ջա ռար կա յա կան կա պեր ստեղ ծե լով, 
ազ դե լու ե րե խայի հո գե հու զա կան ներ դաշ նակ 
զար գաց ման վրա։ Խոս քի կա տա րյալ դրս ևոր
մամբ՝ բա նաս տեղ ծա կան ար վես տով, հն չյուն
նե րի ար վես տի՝ ե րաժշ տու թյան ու գույ նե րի 
ար վես տի՝ կեր պար վես տի մի ա ձույլ ներ դաշ նակ 
հա մա տեքս տում մի ան շա նա կո րեն դաս տի ա
րակ վում է նր բա ճա շակ, լի ար ժեք, նր բազ գաց 
ան ձնա վո րու թյուն։ Մի ան շա նակ մեծ և խիստ 
պա տաս խա նա տու է ու սուց չի դե րը այս հար
ցում։ Ստեղ ծա գոր ծու թյունն ու սում նա սի րե լիս 
նա պետք է օգ նի ե րե խա նե րին՝ թա փան ցե լու 
նրա հու զա կան գու նապ նա կի մեջ՝ կար ևո րե լով 
ստեղ ծա գոր ծու թյան զգաց մուն քային ազ դե ցու
թյու նը, նրա նից ներ գործ վե լու ու նա կու թյու նը, 
ե րե խայի գի տակ ցու թյան մեջ ամ րագ րելու այն, 
որ գե ղար վես տա կան ցան կա ցած ստեղ ծա գոր
ծու թյուն մեծ դեր ու նի ար ժե քային հա մա կարգ 
ձևա վո րե լու գոր ծում [9]։

 Տար րա կան դպ րո ցում մի ջա ռար կա յա կան 
կա պեր ստեղ ծե լիս լուծ վում են կար ևո րա գույն 
խն դիր ներ. ձևա վոր վում է հայե ցի լեզ վամ տա
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ծո ղու թյուն, ազ գային հո գե կերտ վածք, աշ
խար հա ճա նա չո ղա կան տա րաբ նույթ տե ղե
կու թյուն նե րի մի ջո ցով պատ կե րա ցում ներ են 
ձևա վոր վում աշ խար հի, բնու թյան, մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, ե րե խան զար գա

նում է՝ որ պես ան ձ, դաս տի ա րակ վում բա րո յա
պես, հո գե պես, հղկ վում են նրա գե ղա գի տա
կան հա յացք ներն ու ճա շա կը՝ նպաս տե լով նրա 
ի նք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց մա նը, ի նք նա
ճա նա չո ղու թյանն ու ի նք նա կա ռա վար մա նը։

Գ րա կա նու թյուն

1. Ա. Հով սե փյան և ո ւր., Ես և շր ջա կան աշ խար հը (2–րդ դա սա րան), Եր ևան, Մակ մի լան–Ար մե
նի ա, 2007 թ.։ 

2. Ա. Հով սե փյան և ո ւր., Ես և շր ջա կան աշ խար հը (3–րդ դա սա րան), Եր ևան, Ման մար, 2011 թ.։ 
3. Ա. Հով սե փյան և ո ւր., Ես և շր ջա կան աշ խար հը (4–րդ դա սա րան), Եր ևան, Մակ մի լան–Ար մե

նի ա, 2009 թ.։ 
4. Աշ. Գալս տյան և ո ւր., Ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան նյու թեր (4–րդ դա սա րան), Եր ևան, Է դիթ 

պրինտ, 2012 թ.։
5. Ս. Մկրտ չյան և ո ւր., Մա թե մա տի կա 2, Եր ևան, «Զան գակ–97», 2007 թ.։
6. Ս. Մկրտ չյան և ո ւր., Մա թե մա տի կա 3, Եր ևան, «Զան գակ–97», 2011 թ.։
7. Ս. Մկրտ չյան և ո ւր., Մա թե մա տի կա 4, Եր ևան, «Զան գակ–97», 2009 թ.։
8. Ռ. Խա րա զյան, Ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը տար րա կան դա սա րան նե րում, 

Եր ևան, Ա սո ղիկ, 2003 թ.։
9. Ջ. Գյու լա մի րյան, Հայոց լեզ վի տար րա կան ու սուց ման մե թո դի կա, Եր ևան, «Զան գակ–97», 

2006 թ.։
Роль межпредметных связей в процессе обогащения лексикона  

(словарного состава) детей младшего школьного возраста
Н. Торунян

Очищению и обогащению лексикона ребенка младшего школьного возраста способствуют 
предусмотренные учебным планом и преподаваемые в начальной школе другие предметы։ 
математика, “я и окружающий мир”, изобразительное искусство, музыка и другие. Обращает 
на себя внимание также то обстоятелство, что целостному усвоению содержания отмеченных 
предметов способствуют как слова из курса родного языка, так и различные группы слов, 
которые осваивают школьники, изучая материалы учебников по этим предметам. Фактически 
межпредметные связи способствуют не только сопоставлению знаний из различных предметных 
сфер и использованию в различных коммуникативных ситуациях, но и усвоению представляющего 
данные предметы лексикона и эффективной деятельности.

The role of interdisciplinary links in the process of enriching  
the vocabulary of the of primary school students

N. Torunyan

Purification and enrichment of the vocabulary of the primary school student is provided by the 
other subjects in elementary school։ maths, “I and the world“, art, music and others. Noteworthy is 
also the fact that holistic assimilation contribute content items of the native language of the course, 
as well as various groups of words that students learn by studying the materials of textbooks on these 
subjects. Actually interdisciplinary communication promote not just compared the knowledge of differ
ent subject areas and use in different communicative situations, but also the absorption of data items 
representing the lexicon and effective action .
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ԳԱ ՐԵ ԳԻՆ ՔԱՐ ՀԱ ՆՅԱՆ

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ 
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍըՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՄփՈփԻՉ 

ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՈՒՂԻՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

 Ժա մա նա կա կից կր թու թյան գլ խա վոր 
նպա տակ նե րից մե կը սո վո րող նե րի ան
ձնային ո րակ նե րի զար գա ցումն է։ Այդ խնդ
րի հետ կապ ված այ սօր փո փոխ վում են ու
սուց ման ման կա վար ժա–հո գե բա նա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րը և մե թոդ նե րը, ո րոնք թույլ 
են տա լիս սո վո րող նե րին ակ տի վո րեն ներգ
րա վել գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն ձեռք բեր
ման գոր ծըն թա ցին։ Հա յաս տա նում 12–ա մյա 
կր թա կան հա մա կար գի ան ցու մը նոր հնա
րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծեց ու սու ցան վող 
նյու թի բաշխ ման, կա ռուց ված քային փո փո
խու թյուն նե րի կա տար ման, մի ջա ռար կա յա
կան և նե րա ռար կա յա կան կա պե րի վե րա
նայ ման հա մար։ Ը ստ գոր ծող ծրագ րե րի՝ 
12–րդ դա սա րա նի ե րկ րորդ կի սա մյակն ամ
բող ջու թյամբ տրա մադր վում է ա վար տա կան 
քն նա կան ա ռար կա նե րից կրկ նու թյուն նե րին, 
խորհր դակ ցու թյուն նե րին և ան հա տա կան 
պա րապ մունք նե րին։ Պետք է ա սել, որ այս 
մո տե ցու մն ան նա խա դեպ է կր թա կան գոր
ծըն թաց նե րում և ա ռաջ է բե րում մի շարք խն
դիր ներ, ո րոնք են թա կա են լուծ ման։

 Դա նշա նա կում է, որ ման կա վար ժու թյան 
մեջ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել ստեղ
ծելու կրկ նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ու
սում նա–մե թո դա կան հա մա կարգ, այ լա պես 
մեծ վտանգ գո յու թյուն ու նի կրկ նու թյա նը հատ
կաց ված ժա մա քա նա կի փո շի աց ման և այն ոչ 
ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման։ Այդ նպա տա
կով ան հրա ժեշտ է գտ նել հետ ևյալ ա վան դա
կան հար ցե րի պա տաս խան նե րը. «ին չո՞ւ կրկ
նել», «ի՞նչ կրկ նել» և «ինչ պե՞ս կրկ նել»։

 Ման կա վար ժա կան գի տու թյան զար գաց
ման տար բեր փու լե րում ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում կրկ նու թյան կազ մա կերպ ման հետ կապ
ված հար ցե րը միշտ էլ ե ղել են հե տա զո տող նե րի 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում [1, 112–114]։

 Հոդ վա ծի նպա տակն է վեր լու ծե լով կրկ նու
թյուն նե րի կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ գո յու
թյուն ու նե ցող մո տե ցում նե րը, նա խան շել այն 
հիմ նա կան ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա
նե րը, ո րոնց կի րա ռու մը կա րող է բարձ րաց նել 
ա վագ դպ րո ցում բնա գի տա մա թե մա տի կա կան 
ա ռար կա նե րի դպ րո ցա կան դա սըն թաց նե րի 
կրկ նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ար դյու նա
վե տու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը։

 Ման կա վար ժու թյան մեջ կրկ նու թյան գոր
ծըն թա ցի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նեն տար
բեր մո տե ցում ներ, ո րոնք վե րա բեր ում են 
ու սուց ման այդ բա ղադ րա մա սի տար բեր կող
մե րին՝ նպա տակ նե րին, կազ մա կերպ մա նը, 
տեխ նո լո գի ա նե րին, դի դակ տի կա կան նշա նա
կու թյա նը։

19–րդ դա րի կե սե րին Կ.Դ. Ու շինս կին հիմ
նա վո րեց կրկ նու թյան տե ղը և դե րը ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում, ի նչ պես նաև վե րա նայեց կրկ
նու թյան կազ մա կերպ ման մե թո դի կային վե րա
բե րող հար ցե րը [2, 584]։ Ու շինս կու կար ծի քով 
կրկ նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, 
որ այն նպաս տի նոր նյու թի ըն կալ մա նը և 
թույլ տա ա շա կեր տին գի տակ ցա բար կի րա ռել 
նախ կի նում ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը՝ հարս
տաց նե լով դրանք նո րե րով։ Ա նընդ հատ պետք 
է կրկ նել հին նյու թը՝ ա մեն ան գամ ա վե լաց նե
լով նո րը, այն պես, որ նո րը կա ռուց վի հնի վրա։

Կրկ նու թյան հար ցե րը հե տա զո տող նե րի 
շր ջա նում լայն տա րա ծում գտան նաև 20–րդ 
դա րի ե րկ րորդ կե սե րին։ Այդ ժա մա նակ կար
ևոր նշա նա կու թյուն ձեռք բե րե ցին կրկ նու թյան 
ըն թաց քում մտա վոր գոր ծու նե ու թյան հետ 
կապ ված խն դիր նե րը։ Կա տար վե ցին հե տա
զո տու թյուն ներ միջ նա կարգ դպ րոց նե րում կրկ
նու թյան կազ մա կերպ ման հա մա կար գի և մե
թո դի կայի հար ցե րի լուծ ման վե րա բե րյալ։ 
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Խո սե լով կրկ նու թյուն նե րի մա սին՝ Յու. 
Ա. Կո մենս կին գրում է. « Բո լոր գի տե լիք նե
րը պետք է այն պես դա սա վոր վեն, որ պես զի 
հա ջոր դո ղը միշտ հիմն վի նա խոր դո ղի վրա, 
ի սկ նա խոր դողն ամ րապնդ վի հա ջոր դո ղով» 
[3, 278]:

 Ման կա վար ժու թյան մեջ կա րե լի է ա ռանձ
նաց նել կրկ նու թյուն.
1. Ը ստ ժա մա նա կային հատ կա նի շի` ու սում

նա կան տար վա սկզ բում, ու սում նա կան 
տար վա ըն թաց քում, տար վա տար բեր 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ա ռան ձին թե
մա նե րի, ու սում նա կան նյու թի բա ժին նե րի 
ու սում նա սի րու թյու նից հե տո, ամ բողջ դա
սըն թա ցի վեր ջում։

2. Ը ստ հիմ նա կան դի դակ տի կա կան նպա
տա կի` հեն քային, ա ռաջ նային ամ րապն
դող, զգու շաց նող, ճշգր տող, խո րաց նող, 
ը նդ հան րաց նող հա մա կար գող։

3. Ը ստ օգ տա գործ ման հա ճա խա կի ու թյան` 
պար բե րա կան, կա նո նա վոր։

4. Ը ստ ու սուց ման ըն թաց քում նրա տե ղի`
1) նոր ու սու ցան վող նյու թին նա խոր դող, 

ո րի ըն թաց քում վեր են հիշ վում այն ան
հրա ժեշտ գա ղա փար նե րը, ո րոնք կն
պաս տեն նո րի ըն կալ մա նը,

2) նոր նյու թի ու սուց մա նը ու ղեկ ցող, ո րի ըն
թաց քում հի շո ղու թյան մեջ վե րա կանգն
վում են նոր ու սու ցան վող նյու թի պա րու
նա կու թյան մեջ մտ նող գի տե լիք նե րը,

3) նոր նյու թի ու սուց մա նը հա ջոր դող, ո րը 
ե րաշ խա վո րում է ստաց ված գի տե
լիք նե րի ամ րապն դու մը, հաս տա տում 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը։

 Հայտ նի է, որ տե ղե կու թյու նը ստա նա
լուց ան մի ջա պես հե տո սկս վում է մո ռա ցու
թյան փու լը։ Այն հա տուկ մշակ ման է են թարկ

վում հի շո ղու թյան տար բեր մե խա նիզմ նե րով։ 
Ժա մա նա կա կից ռուս հո գե բան Գ. Կ. Սե րե
դան հի շո ղու թյու նը բնու թագ րել է այս պես. 
« Հի շո ղու թյու նը հո գե կան կա ռույ ցի աշ խա
տանք է, այն ար դյունք է ներ կային նա խոր դած 
գոր ծո ղու թյուն նե րի, և պայ ման՝ ներ կայի գոր
ծո ղու թյուն նե րի (ըն թաց քի, փոր ձի կու տակ
ման) հա մար»։ Այլ կերպ՝ հի շո ղու թյու նը մեզ 
հար կա վոր է, որ պես զի կա րո ղա նանք պահ
պա նել և հե տա գա յում օգ տա գոր ծել ար դեն 
ձեռք բեր ված փոր ձը [4, 29]։

Կրկ նու թյան ժա մա նակ, ե րբ ա շա կերտ նե րը 
ար դեն տի րա պե տում են մեծ ծա վա լով ու սում
նա կան նյու թի, հնա րա վոր է լի նում հա մադ րել 
տար բեր ժա մա նակ նե րում ձեռք բե րած գի տե
լիք նե րը, կա տա րել կար ևոր ը նդ հան րա ցում
ներ, հա մա կար գել գի տե լիք նե րը և վեր ջա պես 
ձևա վո րել մտա ծո ղու թյան տար րեր, ո րոնք բնո
րոշ են տվյալ գի տու թյա նը [5, 62]։

 Ներ կա յումս ա վար տա կան ամ փո փիչ կրկ
նու թյուն նե րին զգա լի ժա մա քա նակ է հատ
կաց ված, ո րոնց ար դյու նա վետ կազ մա կեր
պու մը նա խօ րոք մշակ ված և հիմ նա վոր ված 
մո տե ցում նե րով հնա րա վո րու թյուն կտա բարձ
րաց նելու սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ո րա կը 
և նրանց մր ցու նա կու թյու նը բու հա կան քն նու
թյուն նե րում։ Կոնկ րետ ա ռար կայի կրկ նու թյան 
կազ մա կերպ ման ժա մա նակ ա ռաջ է գա լիս 
կրկ նե լու են թա կա նյու թի ը նտ րու թյան հար ցը։ 
Այդ խն դի րը պետք է ման կա վար ժու թյան մեջ 
ու նե նա ը նդ հան րա կան լու ծում։ Ե թե ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի բազ մա թիվ բա ղադ րիչ նե րից 
ա ռանձ նաց նենք ե րե քը` կազ մա կերպ չա կան, 
բո վան դա կային և կի րա ռա կան, ա պա կա րե լի 
է սխե մայի (նկ. 1) մի ջո ցով մեկ նա բա նել դրանց 
տրա մա բա նա կան կա պը, ո րն ի վեր ջո ո րո շում 
է կրկ նու թյան ի րա կա նաց ման նշա նա կու թյու նը 
և նրա ը նդ հան րաց նող բնույ թը [1, 112–114]։ 
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Նկ. 1

Ինչ պես եր ևում է, կրկ նու թյան հիմ քում 
պետք է դնել նրա ը նդ հան րաց նող բնույ թը, 
մյուս կող մից այն պետք է ծա ռայի տե սա կան 
նյու թի կոնկ րետ կի րառ ման խնդ րին։ 

Քա նի որ կրկ նու թյան գոր ծըն թա ցին տր
վող ժա մա քա նա կը միշտ սահ մա նա փակ է, 
հետ ևա բար պետք է կա րո ղա նալ նախ կի նում 
ու սում նա սի րած ու սում նա կան նյու թից որ պես 
կրկ նու թյան նյութ ը նտ րել այն պի սիք, ո րոնք 
կա րող են ու նե նալ ը նդ հան րաց նող դեր և բո
վան դա կեն ամ բողջ նյու թի հիմ նա րար գա ղա
փար նե րը։ Այ սինքն՝ կրկ նու թյան նյու թը պետք 
է հան դի սա նա նախ կի նում ու սու ցան ված նյու
թի ը նդ հան րաց նող մո դել։ Սա մեզ հիմք է ծա
ռա յում ա ռաջ քա շել հետ ևյալ հայե ցա կար գը 
(կոն ցեպ ցի ան)՝ «Կրկ նու թյու նը ու սուց ման ը նդ
հան րաց նող մո դելն է»։ 

Այդ հայե ցա կար գի կոնկ րետ կի րառ
ման հա մար պետք է նախ և ա ռաջ կա րո ղա
նալ ա ռանձ նաց նել յու րա քան չյուր գի տու թյան 
հիմ քում ըն կած հիմ նա րար գա ղա փար նե րը, 

օ րենք նե րը, հաս կա ցու թյուն նե րը, սկզ բունք
նե րը, քա նի որ դրան ցում է ամ փոփ վում ու սու
ցան վող նյու թի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը։

Կրկ նու թյան կազ մա կերպ ման նպա տա կով 
ցան կա ցած դա սըն թա ցի այդ պի սի մո դե լա վո
րու մը թույլ է տա լիս կրկ նու թյու նը դի տել որ պես 
ու սուց ման ը նդ հան րաց նող մո դել։ Այդ դեպ քում 
հնա րա վոր է լի նում.
1. հա մա կար գել ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը,
2. վեր հա նել ա ռանց քային գա ղա փար ներ,
3. կարճ ժա մա նա կում ը նդ հան րաց նել մե ծա

ծա վալ նյութ,
4. նա խադ րյալ ներ ստեղ ծել ա շա կերտ նե րի 

գործ նա կան հմ տու թյուն նե րը զար գաց նե լու 
հա մար,

5. կրկ նու թյան պրո ցե սին տալ մե թո դո լո գի ա
կան ո ւղղ վա ծու թյուն,

6. բարձ րաց նել ա շա կերտ նե րի մր ցու նա կու
թյու նը,

7. նա խադ րյալ ներ ստեղ ծել շա րու նա կա կան 
կր թու թյան ի րա կա նաց ման հա մար։ 
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Վե րո հի շյալ մո դե լը կա րե լի է կի րա ռել կրկ
նու թյուն նե րի նպա տա կով տար բեր ա ռար կա
նե րից ու սում նա–մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ, 
դա սագր քեր, խնդ րագր քեր ստեղ ծե լու հա մար՝ 
դրա նով ի սկ ա պա հո վե լով կրկ նու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման մի աս նա կան մո տե ցում և 
խու սա փել ան պտուղ ի նք նա գոր ծու նե ու թյու նից 
և ժա մա նա կի վատ նու մից։

 Դա սա վանդ ման փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
ամ փո փիչ կրկ նու թյու նը նպա տա կա հար մար 
է կազ մա կեր պել ոչ թե ը ստ տվյալ ա ռար կայի 
բա ժին նե րի ու սուց ման հեր թա գա յու թյան, այլ 
նախ կի նում ու սու ցան ված նյու թի հիմ քում ըն
կած հիմ նա րար գա ղա փար նե րի, օ րենք նե րի, 
հաս կա ցու թյուն նե րի հեն քի վրա։

 Մյուս կող մից կրկ նու թյան ժա մա նակ պետք 
է կար ևո րել ձեռք բե րած տե սա կան գի տե լիք
նե րի լայն կի րա ռու թյու նը վար ժու թյուն նե րի, 
խն դիր նե րի, թես տե րի լուծ ման տես քով։ 

Այժմ քն նար կենք, թե վե րոն շյալ հայե ցա
կար գը ի նչ պես կա րե լի է կի րա ռել բնա գի տա
մա թե մա տի կա կան ա ռար կա նե րից ամ փո փիչ 
կրկ նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ 
ա վագ դպ րո ցի 12–րդ դա սա րա նի II կի սա մյա
կում։ Որ պես օ րի նակ դի տար կենք ֆի զի կա, 
մա թե մա տի կա և քի մի ա ա ռար կա նե րից կրկ
նու թյան նյու թի ը նտ րու թյան հետ կապ ված 
հար ցե րը։

Բ նա գի տա կան ա ռար կա ներն ու նեն այն 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, որ նրան ցում ձևա
կերպ վում են բնու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե
ցող և օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը ար տա ցո լող 

հա մընդ հա նուր կամ մաս նա վոր հն չե ղու թյուն 
ու նե ցող օ րենք ներ։ Այդ տե սա կե տից ու սու
ցան ված նյու թի մո դե լա վոր ման ժա մա նակ 
խն դի րը կա յա նում է նրա նում, որ կա րո ղա նալ 
յու րա քան չյուր ա ռար կայի հա մար ա ռանձ
նաց նել այն ը նդ հա նուր հն չե ղու թյուն ու նե ցող 
գա ղա փար նե րը, ո րոնք կրկ նու թյան ժա մա
նակ կա րող են ը նդ հան րաց նել ա շա կերտ
նե րի գի տե լիք նե րը։ Օ րի նակ՝ ֆի զի կա յում 
այդ պի սիք են ֆի զի կա կան օ րենք նե րը, սկզ
բունք նե րը, ը նդ հան րա կան հաս կա ցու թյուն
նե րը։ Որ պես օ րի նակ կա րե լի է նշել է ներ գի
այի պահ պան ման և փո խա կերպ ման օ րեն քը, 
իմ պուլ սի, լից քի պահ պան ման օ րենք նե րը, 
ֆի զի կայի մե թո դա բա նա կան սկզ բունք նե րը 
(հա րա բե րա կա նու թյան, հա մա չա փու թյան, 
տո լե րան տու թյան և այլն), ֆի զի կա կան հիմ
նա րար հաս կա ցու թյուն նե րը և բնու թագ րե
րը (ո ւժ, է ներ գի ա, շար ժում, ա րա գու թյուն, 
դաշտ և այլն)։ Դա սա վանդ ման փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ ել նե լով կրկ նու թյա նը տրա մադր
ված ժա մա նա կի սղու թյու նից և շա րադ րան քի 
սեղմ լի նե լու պա հան ջից՝ նպա տա կա հար մար 
է կրկն վող տե սա կան նյու թը ներ կա յաց նել 
ա ղյու սակ նե րի, գծա պատ կեր նե րի մի ջո ցով, 
ո րոն ցում փոքր ծա վա լում պա րու նակ վում է 
մեծ տե ղե կատ վու թյուն։ 

Օ րի նակ՝ է ներ գի այի պահ պան ման և փո
խա կերպ ման օ րեն քի դրս ևո րում նե րը ֆի զի
կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի տար բեր բա
ժին նե րում կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
ա ղյու սա կի մի ջո ցով (նկ.2)։
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նկ. 2

 Քի մի այի դա սըն թա ցի ամ փո փիչ կրկ նու
թյան ժա մա նակ, որ պես ա ռա վել ը նդ հա նուր 
հն չե ղու թյուն ու նե ցող գա ղա փար ներ, կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել քի մի այի հիմ նա կան օ րենք
նե րը ( զանգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քը, բա
ղադ րու թյան հաս տա տու նու թյան օ րեն քը, 
պարզ բազ մա պա տիկ նե րի օ րեն քը, ծա վա
լային հա րա բե րու թյուն նե րի օ րեն քը, Ա վո

գադ րոյի օ րեն քը, ջեր մա քի մի այի հիմ նա կան 
օ րեն քը), քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի դա սա
կար գու մը, ա նօր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի 
հիմ նա կան դա սե րը և այլն։ 

Օ րի նակ՝ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի դա
սա կար գու մը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
գծա պատ կե րի մի ջո ցով (նկ. 3).
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նկ. 3

Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի ամ փո փիչ կրկ նու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է 
ի նչ–որ հեն քի վրա մի ա վո րել տար բեր տա րի նե րին ու սում նա սի րած մա թե մա տի կա կան հիմ նա
կան գա ղա փար նե րը։ Այդ պի սիք կա րող են լի նել հա վա սա րում նե րը, ան հա վա սա րու թյուն նե րը, 
ֆունկ ցի ա նե րը, ա ծան ցյա լի գա ղա փա րը, տեքս տային խն դիր նե րը (հա մե մա տու թյուն, տո կոս, 
հա մա տեղ աշ խա տանք, բազ մա նիշ թվեր և այլն)։

Օ րի նակ՝ տար բեր տի պի հա վա սա րում նե րի դա սա կար գու մը կրկ նու թյան ժա մա նակ կա րե լի է 
ներ կա յաց նել հետ ևյալ գծա պատ կե րի մի ջո ցով (նկ. 4)։

նկ. 3
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Կրկ նու թյան ժա մա նակ ը նդ հան րաց ված 
գա ղա փար ներ պա րու նա կող նյու թին պետք է 
հա ջոր դի նրա կի րա ռու թյու նը, քա նի որ ա շա
կերտ նե րի գի տե լիք նե րը չեն կա րող լի նել հիմ
նա րար և կա յուն, ե թե նա չի կա րո ղա նում այն 
կի րա ռել կոնկ րետ ի րադ րու թյան մեջ։ Կի րառ
ման լա վա գույն մի ջոց նե րից են խն դիր նե րի, 
վար ժու թյուն նե րի, թես տե րի լու ծում նե րը։ Այդ 
դեպ քում ա ռանձ նա պես նա խընտ րե լի են հա
մակց ված (կոմ բի նաց ված) բնույ թի խն դիր նե
րը, ո րոնց դի տար կու մը թույլ է տա լիս մի ա ժա

մա նակ քն նար կել տվյալ ա ռար կայի տար բեր 
բա ժին նե րից ու սու ցան ված նյու թը։ 

Այս պի սով՝ ա վագ դպ րո ցում բնա գի տա–մա
թե մա տի կա կան ա ռար կա նե րի դպ րո ցա կան 
դա սըն թա ցի տա րե վեր ջյան կրկ նու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման ար դյու նա վե տու թյու նը կա րե լի 
է բարձ րաց նել, ե թե հաշ վի ա ռն վի այդ ա ռար
կա նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և կրկ
նու թյան ը նդ հան րաց նող բնույ թը՝ դրա նով ի սկ 
ի րա կա նաց նե լով «Կրկ նու թյու նը որ պես ու սուց
ման ը նդ հան րաց նող մո դել» հայե ցա կար գը։
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Эффективные пути организации обобщающих повторений на школьных занятиях по 
естественно–математическим предметам в старшей школе

Г. Карганян

В стать е рассматриваются эффективные средства и методы организации повторения по 
естественно–математическим предметам на школах занятиях в старшей школе. Обосновывается 
то, что в старшей школе эффективность организации повторения естественно–математических 
предметов на школьных занятиях в конце учебного года можно повысить, если учесть особенности 
этих предметов и обобщающий характер повторения.

Ключевые слова։ Естественно–математические науки, обобщающее повторение, старшая 
школа, обобщающая модель.

The Effective Means of Organizing Generalizing Revisions of  
Biological–Mathematical Subjects in High School

G. Karhanyan

The current article observes the organization of the effective means and methods of revision in 
Natural sciences at high school.

It is stated that the effectiveness of final revisional organization of biological – mathematical subjects 
in high school can be risen, if the peculiarities and generalizing character of revision are taken into 
account .

Key words։ Biological–Mathematical subjects, generalizing revision, high school, generalizing model.
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МАР ГА РИ ТА БАГ ДА СА РяН

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ЧАКОНЫ  
С. ГУБАЙДУЛИНОЙ

« За да ча всег да од на и та же – му зы ка!
Всё идёт из нут ра от предс тав ле ни я, 

ко то рое ты по лу ча ешь»
Игум нов

 Пер вой жен щи ной – ком по зи то ром, по лу
чив шей ми ро вое приз на ние ста ла Соф ья Ас
га тов на Гу бай ду ли на – один из са мых сер ьёз
ных ком по зи то ров вто рой по ло ви ны ХХ ве ка. 
Она при над ле жит к ка гор те, так на зы ва е мых 
« шес ти де сят ни ков», предс та ви те лей му зы каль
но го аван гар да, ку да вхо ди ли та кие раз ные 
мас те ра, как, Э.Де ни сов, А.Ш нит ке, Б.Ти щен
ко, С.С ло нимс кий, А.Эш пай, Б.Чай ковс кий, 
Р.Щед рин… Де я тель ность ком по зи то ров 
« шес ти де сят ни ков» бы ла свя за на с кар ди наль
ны ми про ры ва ми к но вым ху до жест вен ным 
обоб ще ни ям с не ве ро ят но слож ной нравст вен
но–фи ло софс кой проб ле ма ти кой. 

Ком по зи торс кий стиль Гу бай ду ли ной со вер
шен но ин ди ви ду а лен. На пи сав бо лее вось ми де
ся ти зна чи тель ных, ори ги наль ных, иг ра е мых во 
всём ми ре со чи не ний (де сят ки круп ных сим фо
ни чес ких, во каль но–хо ро вых ка мер ных и инст
ру мен таль ных со чи не ний, ки но му зы ка), се год ня 
она яв ля ет ся клас си ком сов ре мен ной му зы ки. 

В од ном из ин терв ью ком по зи тор ска за
ла, что по её предс тав ле нию му зы ка ни ку да 
не раз ви ва ет ся, она прос то зву чит, как зву чит 
Мир и Ду ша. 

Нес мот ря на то, что Гу бай ду ли на, на ря ду с 
ком по зи торс ким, име ет про фес си о наль ное об
ра зо ва ние пи а нис та (за кон чи ла фор те пи ан ный 
фа куль тет Ка занс кой кон сер ва то рии (к ласс Л. 
Лу комс ко го)), ею на пи са но не боль шое ко ли
чест во про из ве де ний для фор те пи а но. На и
бо лее зна чи тель ные это: Ча ко на – пос вя щён
ная М.М ди ва ни, Со на та в 3–х час тях – посв 
Г.Мир вис, « Му зы каль ные иг руш ки», 14 пьес 
для де тей, Toccata troncata, Ин вен ци я, Introi
tus, Кон церт для ф–но и ка мер но го ор кест

ра – посв А.Бах чи е ву, пье сы для де тей «Э хо», 
« На иг ры ши», « Дюй мо воч ка».

 Фор те пи а но прив ле ка ет ком по зи то ра сво
и ми боль ши ми зву ко вы ми воз мож нос тя ми. В 
звуч нос ти это го инст ру мен та, ком по зи тор на 
пер вый план выд ви га ет его удар ные свойст
ва. В фор те пи ан ных со чи не ни ях ком по зи тор, 
так же, при бе га ет к нет ра ди ци он ным, аван гар
дистс ким спо со бам зву ко изв ле че ния – глис сан
до по кол кам бам бу ко вой па лоч кой, при жа тые 
демп фе ра ст рун в ди а па зо не ис пол ня е мой 
фра зы, щип ки от дель ных ст рун и уда ры паль
ца ми по ст ру нам в низ ком ре гист ре, глис сан ди
ру ю щие пас са жи на пе да ли…

В предс тав ле нии Гу бай дул ли ной фор те пи а
но – инст ру мент по ли фо ни чес кий, ибо, по её 
мне ни ю, по ли фо ния яв ля ет ся ме то дом су щест
во ва ни я. От сю да и об ра ще ние к та ким фор
мам, как Ин вен ци я, Ча ко на…

Тех ни чес ки весь ма слож ная Ча ко на бы ла 
на пи са на Соф ьей Гу бай ду ли ной в 1962 го ду, 
в го ды обу че ния в ас пи ран ту ре и от но сит ся к 
ран не му пе ри о ду твор чест ва. Но имен но это 
про из ве де ние вы я ви ло но виз ну му зы каль но го 
язы ка и сти ля, хо тя сам ком по зи тор не счи та ет 
Ча ко ну про из ве де ни ем в дос та точ ной ме ре от
ра жав шим её стиль, от но сит его к сво им ком
по зи торс ким ис ка ни ям. Но, нес мот ря на это, 
Ча ко на по ка за тель на для сти лис ти ки Гу бай ду
ли ной, весь ма прод ви ну той в ис поль зо ва нии 
но вых пи а нис ти чес ких при ё мов.

При ис пол не нии Ча ко ны боль шое зна че ние 
при об ре та ет единст во чувст вен но го и ло ги чес
ко го, что при во дит к боль шо му прос то ру для 
ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей му зы каль но го 
восп ри я тия и ис пол не ни я.
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Ча ко не свойст вен но ст ро го–ло ги чес кое раз
ви ти е, скорб но–сос ре до то чен ный ха рак тер, 
ду хов ное со дер жа ни е, оп ре де лён ная мет ро рит
ми чес кая ос но ва. Ха рак тер ны ми средст ва ми му
зы каль ной вы ра зи тель нос ти яв ля ют ся: дис со нан
сы, ла биль ность то наль нос ти, мет ро рит ми чес кие 
слож нос ти, про ти во пос тав ле ние ре гист ров, ди
на ми чес кие и ко ло рис ти чес кие конт рас ты.

В Ча ко не обоз на чи лись чер ты ин ди ви ду
аль нос ти ком по зи то ра: ла ко низм вы ра же ни я, 
чёт кая конст рук тив ность фор мы, уп ру гость 
и жёст кость рит ма и гар мо ний. В ху до жест
вен ном язы ке сло жил ся но вый са мос то я тель
ный « па ра метр» – « па ра метр» эксп рес сии и 
« дис со нан сов» но во го ви да, опи ра ю щих ся на 
конт рас ты в ар ти ку ля ции му зы каль но го зву ка 
(legato – staccato), фак ту ре (неп ре рыв ность – 
пре рыв ность).

Сов ре мен ная му зы ка с её слож ным ин то на
ци он ным и рит ми чес ким ст ро ем глу бо ко вли
я ет на эво лю цию ис пол ни тельс ких средств. 
Пе ре ос мыс ля ют ся ус то яв ши е ся предс тав ле ния 
о вир ту оз нос ти, ро ли рит ма, темб ра, вы ра ба
ты ва ют ся но вые при ё мы ар ти ку ля ци и.

В Ча ко не ар ти ку ля ции сле ду ет от вес ти осо
бое мес то. Во об ще, под ар ти ку ля ци ей по ни
ма ет ся ис кусст во ис пол нять му зы ку с оп ре де
лён ной сте пен ью расч ле нён нос ти, ис кусст во 
ис поль зо вать в ис пол не нии всё мно го об ра зие 
при ё мов legato и staccato. Раз лич ные сте пе
ни legato и staccato мо гут восп ри ни мать ся как 
крас ки, как ка чест ва му зы каль ной тка ни.

П ри ис пол не нии те мы Ча ко ны сле ду ет най
ти не об хо ди мый в дан ном слу чае спо соб про
из не се ния (чёт кий, расч ле нён ный), оп ре де лить 
ар ти ку ля ци он ные при ё мы – шт ри хи. Од ни и те 
же ар ти ку ля ци он ные обоз на че ния мо гут в раз
лич ных слу ча ях по–раз но му ис пол нять ся. Так, в 
Ча ко не боль шое мес то от во дит ся при ё му иг ре 
staccato. Этот при ём в раз ных час тях про из ве
де ния сле ду ет ис пол нять по– раз но му, в за ви
си мос ти от со дер жа ния текс та – ост ро, сры вая 
ру ку сни зу вверх, мяг ко, слег ка при ка са ясь 
кон чи ком паль ца к кла ви ше, тя же ло, при ме няя 
си лу ру ки от предп леч ья. 

Ар ти ку ля ция так же свя за на с ди на ми кой. 
Так, уве ли че ние зву ча щей час ти обоз на чен ных 
в текс те Ча ко ны дли тель нос тей и свя зан ные с 
этим сок ра ще ние раз ме ра це зур меж ду то на ми 
при во дит к уве ли че нию ко ли чест ва зву ча ния 
в еди ни цу вре ме ни. И об рат но – умень ше ние 
зву ча щей час ти обоз на чен ных дли тель нос тей, 
уве ли че ние це зур меж ду то на ми рав но силь но 
умень ше нию ко ли чест ва зву ча ни я. Эти уве ли
че ние и умень ше ние ко ли чест ва зву ча ния мо
гут быть восп ри ня ты как уси ле ние или ос лаб
ле ние звуч нос ти. 

Ар ти ку ля ция име ет, та ким об ра зом, ди на
ми чес кую функ ци ю. При пос те пен ном уве ли
че нии или умень ше нии связ нос ти то нов мож но 
по лу чить впе чат ле ние пос те пен ных crecendo и 
diminuendo. Ес ли ар ти ку ля ци он ное сгу ще ние 
бу дет про ис хо дить ко рот ки ми вол на ми (а в Ча
ко не это бо лее ве ро ят но), мож но по лу чить ко
рот кие crecendo и diminuendo.

Ком по зи тор под чёр ки ва ет фи зи чес кую си
лу зву ка инст ру мен та, воз мож нос ти быст ро го 
ток кат но го дви же ни я, раз ных зву ко вых эф
фек тов, вве де ния non legato и т.д. И глав ным 
во всём этом яв ля ет ся эф фект мно го темб ро вой 
зву ко вой иг ры.

Ха рак те ру му зы ки при су щи им пуль сив
ность, во ля, жёст кость, а му зы каль но му пись
му – гра фич ность и ас ке тизм.

Ча ко на С.Гу бай ду ли ной предс тав ля ет со бой 
трёх част ную ком по зи цию с реп ри зой. Об ра зо
ва ние трёх част ной фор мы воз ни ка ет бла го да ря 
вве де нию в сред ний раз дел но вой конт раст ной 
те мы. Сред ний раз дел – раз вёр ну тое фу га то.

 Час ти про из ве де ни я, на чи ная с мел ких 
фраз и пред ло же ний, кон чая круп ны ми раз де
ла ми, восп ри ни ма ют ся как час ти еди но го це
ло го.

Ком по зи ция со дер жит выс шую точ ку, куль
ми на ци ю. И куль ми на ция раз ме ще на не в се ре
ди не, как это обыч но при ня то, она сме ще на, и 
на хо дит ся в точ ке зо ло то го се че ни я. Та кое рас
по ло же ние куль ми на ции при да ёт про из ве де
нию осо бую вы ра зи тель ность и гар мо нич ность 
(зо ло тое се че ние вст ре ча ет ся в про из ве де ни ях 
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мно гих ком по зи то ров – Й.Гайд на, В.Мо цар та, 
Л.Бет хо ве на, Ф.Шу бер та, Ф.Шо пе на, А.Ск ря би
на и др).

Те ма Ча ко ны предс тав ля ет со бой гар мо ни
чес кую пос ле до ва тель ность из вось ми так тов. 
Эта ме ло дия пов то ря ет ся в вар ьи ро ван ном ви
де, при чём гар мо ни за ция и в осо бен нос ти бас 
ос та ют ся те же. 

В Ча ко не наб лю да ют ся но вые фор мо об ра
зу ю щие за ко но мер нос ти, та кие как темб ро во–
ди на ми чес кие и ин то на ци он но–рит ми чес кие 
мо ди фи ка ции те мы.

Оз на ком ле ние с Ча ко ной на чи на ет ся с её 
це лост но го про иг ры ва ни я. На эта пе пред ва
ри тель но го оз на ком ле ния фор ми ру ет ся об щее 
предс тав ле ние об об раз ном со дер жа ни и, кон
ту рах фор мы, вы ра зи тель ных эле мен тах му зы
каль но го язы ка.

Э тап раз бо ра соп ро вож да ет ся ак тив ным  
вс лу ши ва ни ем в про из ве де ние и тща тель ным 
ана ли зом его му зы каль ных за ко но мер нос тей. 
Без тща тель но го ст рук тур но го, те о ре ти чес ко го 
и ис пол ни тельс ко го ана ли за не воз мож но раск
ры тие об раз но го смыс ла это го со чи не ни я.

Так, му зы каль но–те о ре ти чес кий ана лиз ак
ти ви зи ру ет и сти му ли ру ет ис пол ни тельс кую 
ини ци а ти ву.

С по мощ ью ст рук тур но го ана ли за на до ус
та но вить ос нов ное чле не ние Ча ко ны.

Тща тель ная про ра бот ка каж до го эпи зо да 
пред по ла га ет пол ное и точ ное ов ла де ние слу хо–
д ви га тель ны ми на вы ка ми. Это са мый про дол жи
тель ный по вре ме ни этап ра бо ты, ког да вы у чи ва
ют ся тех ни чес ки труд ные « мес та», ре а ли зу ют ся 
за да чи в пла не кра соч нос ти и раз но об раз нос ти 
зву ча ни я, оп ре де ля ют ся ха рак тер ные и вы ра зи
тель ные эле мен ты му зы каль но го язы ка.

При ис пол не нии Ча ко ны на до уметь го ри зон
таль но мыс лить. Не об хо ди мо каж дое гар мо ни
чес кое зву ча ние расс мат ри вать не в от дель нос ти 
(нас лаж да ясь его зву ча ни ем в оди ноч ку), а иметь 
в ви ду его функ ци о наль ное зна че ни е, толь ко ис
хо дя из это го, при да вать ему тот или иной ха рак
тер. Уме ние го ри зон таль но слу шать, обес пе чит 
неп ре рыв ность и связ ность ис пол не ни я.

Так же к тка ни про из ве де ния не об хо ди мо 
под хо дить и по ли фо ни чес ки, чувст вуя дви же
ние го ло сов, со под чи няя го ло са по сте пе ни их 
зна чи мос ти.

При ис пол не нии Ча ко ны не сле ду ет ув
ле кать ся тех ни кой. Во об ще, тех ни чес кое 
мас терст во пи а нис тов за пос лед нее вре мя 
не о бык но вен но вы рос ло. Се год ня сту дент кон
сер ва то рии не толь ко сво бод но пре о до ле ва ет 
тех ни чес кие труд нос ти, но и сп рав ля ет ся с ни
ми нам но го лег че, чем прос лав лен ные вир ту о
зы прош ло го.

Нас то я щая тех ни ка не ог ра ни чи ва ет ся толь
ко тех ни чес ки ми уме ни я ми. В неё вхо дит ещё 
мно го е, и преж де все го, гиб кость, раз но об ра
зие ин то на ций и зву ко вой па лит ры – ди на ми
чес ких и ко ло рис ти чес ких от тен ков зву ча ни я, 
вла де ние зву ко вой перс пек ти вой.

В Ча ко не есть труд но ис пол ня е мые мес та, 
ко то рые не об хо ди мо за у чи вать в мед лен ном 
тем пе. Так, там где ком по зи тор при бе га ет к 
при ё му по ли рит ми ки (му зы каль ный ма те ри ал 
пра вой ру кой ис пол ня ет ся три о ля ми, а ле вой 
– ду о ля ми), пу та ют ся и « зап ле та ют ся» паль цы. 
Для из бе жа ния этих труд нос тей и не у добств 
мож но по ре ко мен до вать расч ле нять му зы каль
ный ма те ри ал на дос та точ но мел кие фра зы или 
ин то на ци и, и, пос ле до ва тель но ос ва и вая их в 
уме рен ном тем пе, де лать не боль шие ос та нов ки 
меж ду ни ми. Так же мож но расч ле нять пас са жи 
на так ты. 

Д ля улуч ше ния рит ма, ди на ми ки, на до от
дать пред поч те ние во вре мя за ня тий имен но 
этим мес там, не за бы ва я, что вре мя от вре ме ни 
сле ду ет про иг ры вать про из ве де ние це ли ком, 
что бы вс та вить исп рав лен ный эпи зод в связь 
с его кон текс том.

В фак тур ном от но ше нии ком по зи то ру мно
гое « подс ка за ли паль цы»; под ход к инст ру мен
ту с по зи ции пи а нис та – про фес си о на ла.

Да ле ко не пос лед няя роль в Ча ко не от во
дит ся вы бо ру апп ли ка ту ры. О ху до жест вен
ной зна чи мос ти апп ли ка ту ры в своё вре мя 
я.Мильш тейн го во рил, что она воз дейст ву ет на 
ритм, ди на ми ку, ар ти ку ля ци ю, под чёр ки ва ет 
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вы ра зи тель ность фра зы, при да ёт оп ре де лён
ную ок рас ку зву ча ни ю, спо собст ву ет за по ми
на ни ю, ов ла де нию му зы каль ным ма те ри а лом, 
а так же тех ни чес кой уве рен нос ти. А Г.Ней га уз 
счи тал луч шей ту апп ли ка ту ру, ко то рая поз во
ля ет на и бо лее вер но пе ре дать дан ную му зы ку 
и на и бо лее точ но сог ла су ет ся с её смыс лом. 

Во об ще, му зы ка ХХ –ХХI вв.в ве ла в ис
пол ни тельс кий оби ход но вые при ё мы иг ры 
на фор те пи а но. Су щест вен но рас ши ри лось 
и из ме ни лось са мо по ня тие «апп ли ка ту ра». 
Пра виль но выб ран ная апп ли ка ту ра не толь ко 
обес пе чи ва ет «у добст во» иг ры и ре ша ет тех ни
чес кие за да чи, а предс тав ля ет со бой средст во 
му зы каль ной вы ра зи тель нос ти, ко то рое спо
собст ву ет луч ше му ре ше нию ис пол ни тельс ких 
и тех ни чес ких за дач, ско рей шей ав то ма ти за
ции иг ро вых дви же ний, а так же мак си маль но 
тех ни чес ко му и ху до жест вен но му воп ло ще нию 
со дер жа ния про из ве де ни я, (в дан ном слу чае 
Ча ко ны), до би ва ясь нуж ных зву ко ко ло рис ти
чес ких эф фек тов.

Та ким об ра зом, удар ная трак тов ка фор те пи а
но Гу бай ду ли ной выд ви га ет об ра ще ние к си ло вой 
апп ли ка ту ре (1+3, 3+2), а так же пе рек ре щи ва ние 
паль цев в ак кор де или гам мо об раз ном пас са же 
(д ля ле вой ру ки 5/1/2, для пра вой – 4/2/1).

От бор тех или иных апп ли ка тур ных ва ри
ан тов в про цес се ра бо ты над Ча ко ной яв ля ет
ся твор чес кой за да чей. Твор чес кий под ход к 
проб ле ме расс та нов ки паль цев про яв ля ет ся в 
том слу ча е, ког да при вы бо ре нес коль ких апп
ли ка тур ных ва ри ан тов вы би ра ет ся на и бо лее 
удоб ный. Важ ная роль от во дит ся ар ти ку ли ро
ван ной паль це вой ата ке и шт ри хам, ко то рые 
за ни ма ют оп ре де ля ю щее мес то в раз ви тии 
всей фор мы.

Та ким об ра зом, пра виль но выб ран ная апп
ли ка ту ра ста нет пол но цен ным ис пол ни тельс
ким вы ра зи тель ным средст вом, ко то рое бу дет 
спо собст во вать бо лее глу бо ко му раск ры тию со
дер жа ния Ча ко ны.

Сле ду ю щим важ ным эта пом в ра бо те над 
этим про из ве де ни ем яв ля ет ся тя жё лая и кро
пот ли вая ра бо та над зву ком, хо тя, на это на до 

об ра щать вни ма ние с пер во го же мо мен та раз
бо ра про из ве де ни я.

В Ча ко не при ва ли ру ет мно го темб ро вый звук.
Д ля изв ле че ния глу бо ко го кра си во го и об

ъём но го зву ка (о со бен но в на ча ле и в куль ми
на ци и), сле ду ет ис поль зо вать ес тест вен ный 
вес ру ки, а иног да и все го те ла, но при этом 
из бе гать мы шеч но го нап ря же ни я.

Иг рая ак кор ды или ок та вы, по ми мо ис поль
зо ва ния ве са ру ки и те ла, сле ду ет как бы «ох ва
тить» кла ви ши паль ца ми, тем са мым амор ти зи
руя удар. Пле че вой по яс при этом дол жен быть 
опу щен и аб со лют но сво бо ден.

При ис пол не нии кан ти лен ных эпи зо дов Ча
ко ны сле ду ет мяг ко, но с на жи мом пе ре но сить 
вес ру ки с од но го паль ца на дру гой, сле дя, что
бы каж дый пос ле ду ю щий звук воз ни кал без 
«а та ки».

Как из вест но, звук яв ля ет ся но си те лем ху
до жест вен но го об ра за. Пом ня об этом, на до 
уметь с по мощ ью зву ка вы ра жать са мые раз ны 
эмо ци и, ко то ры ми изо би лу ет Ча ко на.

Боль шое ко ло рис ти чес кое зна че ние в Ча ко
не име ет пе даль. « Пе даль – это лу ша фор те пи
а но», – го во рил А.Ру бинш тейн. 

Пе даль – не о це ни мое свойст во фор те пи а
но. Ни один дру гой инст ру мент не вла де ет спе
ци фи чес ким бо гатст вом, по доб но пе даль но му 
зву ча ни ю. Чувст во вать пе даль во всей мно гог
ран нос ти её при ме не ния так как и чувст во вать 
звук во всех его гра да ци ях – зна чит вла деть 
уже оп ре де лён ным пи а нис ти чес ким мас терст
вом. Тон кая раз но об раз ная пе да ли за ция обо га
тит зву ко вую па лит ру Ча ко ны.

Су щест ву ют раз ные ви ды пе да ли за ции – 
рит ми чес ка я, за паз ды ва ю ща я, по лу пе даль, 
темб ро ва я. При ис пол не нии Ча ко ны сле ду ет 
при бе гать ко всем вы ше пе ре чис лен ным ви
дам пе да ли за ци и, ибо они по мо гут бо лее пол
но раск рыть ху до жест вен ную вы ра зи тель ность 
про из ве де ни я.

Те перь ос та но вим ся на проб ле ме тем па. 
При оп ре де ле нии тем па Ча ко ны сле ду ет ру ко
водст во вать ся не толь ко тем по вы ми обоз на че
ни я ми (andante maestoso, poco piu mosso, meno 
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mosso), но и ре мар ка ми, ка са ю щи ми ся ха рак
те ра му зы ки (adirato, sotto voce, dolente, molto 
marcato). Ис пол няя про из ве де ние в ука зан ном 
тем пе, сле ду ет осоз нать и по чувст во вать неп ре
рыв ность ме ло ди чес ко го раз ви ти я, пос те пен но 
под ни ма ясь к куль ми на ци и, раз вёр ты вая её, 

« пос ле до ва тель но до хо дя до эпи цент ра» (вы
ра же ние я.Мильш тей на).

Се год ня Ча ко на Соф ьи Гу бай дул ли ной вхо
дит в кон церт ный ре пер ту ар мно гих пи а нис
тов, так как она яв ля ет ся яр ким при ме ром сов
ре мен но го пи а низ ма.
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րեց կա տա րո ղա կան ար վեստ, հոդ վա ծի հե ղի նա կը մե թո դա կան և ման կա վար ժա կան ցու ցում
ներ է ներ կա յաց նում հն չյու նի, ար տի կու լյա ցի այի, մատ նադր ման և ոտ նադր ման աշ խա տան քի 
վե րա բե րյալ:

Performing analysis of S. Gubaidulina’s Chaconne
M. Baghdasaryan

S. Gubaidulina is the biggest composer of XX–XXI centuries, the author of numerous works (sym
phonic, vocal and choral, chamber, instrumental, piano works). This article is devoted to the perform
ing analysis of composer’s Chaconne for piano. As piano music of XXI century introduced performing 
tasks and use new way of piano playing, the article’s author gives methodological and pedagogical 
instructions over sound, articulation, fingering, pedal.
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 ԼՈւ ՍԻ ՆԵ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՆ ԱՄԵՆԱՅՆ 
ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՎԱԶԳԵՆ ԱՌԱՋԻՆԻ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Մար դու մեջ մարդ դաս տի ա րա կե լու ա մե նաազ դու 
մի ջո ցը դաս տի ա րակն է՝ իր վար քով, իր կեն դա նի 

օ րի նա կով, հմայ քով, ան կեղ ծու թյամբ, տակ տով, 
հա մո զե լու և հու զե լու կեն դա նի շեշ տով։ 

Ռե թե ոս Պեր պե րյան 

Ան ձի ձևա վոր ման և զար գաց ման հիմ
նախն դիր նե րը բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ մեծ 
ու շադ րու թյան են ար ժա նա ցել թե՛ պե տու թյան, 
թե՛ ման կա վարժ նե րի կող մից։ Սո ցի ալ–տն տե
սա կան, քա ղա քա կան պայ ման նե րի փո փո խու
թյուն նե րը մշ տա պես ան դրա դար ձել են դաս
տի ա րա կող–դաս տի ա րակ վող սուբյեկտ նե րի 
վրա՝ ի րենց վրա կրե լով ժա մա նա կի շունչն ու 
ո գին։ Մե ծա նուն կա թո ղի կոս–ման կա վարժ 
Վազ գեն Ա ռա ջի նի մո տե ցում նե րը դաս տի ա
րա կու թյան հար ցե րի շուրջ այս տե սան կյու
նից էլ հե տաքրք րա կան են ու բազ մա զան։ Նա 
սահ մա նում է իր ժա մա նակ նե րի ան ձնա վո րու
թյան դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կը` ել նե լով 
ա զատ մարդ դաս տի ա րա կե լու իր մո տե ցու
մից. մար դը, ով կկա րո ղա նա ի րեն ղե կա վա
րել, կի մա նա իր ի րա վուն քներն ու պար տա կա
նու թյուն նե րը «որ պես զի ի րա վունք ալ ու նե նա 
ղե կա վար դառ նա լու  ա զատ մար դոց ըն կե րու
թյան մը մեջ»1։ Այս նպա տա կին հաս նե լու հա
մար Վե հա փա ռը դաս տի ա րա կից պա հան ջում 
է կի րա ռել ան ձի գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման 
ա մե նաազ դու մե թո դը. «Օ րի նա կը բարդ հո գե
բա նա կան ամ բող ջու թյուն մըն է, որ բնա կան 
կեր պով հա ղոր դիչ ըլ լա լու, վա րա կիչ ըլ լա լու 
հատ կու թյուն ու նի, մա նա վանդ, ե րբ այն կու
գա կազմ ված տա րեց ան ձի մը կող մե, ո րուն 
վրա ե րե խան բա ցար ձակ վս տա հու թյուն ու նի, 
ան ձի մը կող մե զոր ե րե խան կհար գե ու կսի
րե»2։ Աս վա ծի մեջ կար ևոր ված է նաև դաս

1 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու սում նա
սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն ներ (1933–1954 
թթ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, էջ 186 («Խրի մյան Հայ
րիկ որ պես դաս տի ա րակ» ու սում նա սի րու թյու նից հատ ված):
2 Հարությունյան  Ն., Բիշարյան Հ., Հայ մանկավարժ կա թո ղի
կոս ները, «Զանգակ–97», Երև ան, 2012, էջ 101–102:

տի ա րա կո ղի կեն սա փոր ձը, ո րը մար դը ձեռք 
է բե րում տա րի նե րի ըն թաց քում` դառ նա լով 
ի մաս տուն և ազ դե ցիկ « տա րեց ան ձ» ե րի
տա սար դի հա մար։ Դեռևս ռու մի նա հայ գաղ
թօ ջա խում ու սուց չու թյուն ա նե լու տա րի նե րին 
ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում մո րը 
տա լով ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծա ռույթ ներ` Կ. 
Պալ ճյա նը3 նկա տում է, որ թեև կան կա տա րյալ 
ու սու ցիչ ներ, սա կայն ա ռա ջի նը և ա մե նա կա
տա րյա լը ե րե խայի կյան քում ե ղել և մնա լու է 
մայ րը4։ Գ. Նժ դեհն ի րա վա ցի ո րեն նկա տել է, 
որ « Մայ րե րի ա փե րի մեջ պետք է փնտ րել ազ
գե րի ճա կա տա գի րը»5։ Ա հա ին չու Վե հա փա ռը 
քա նիցս բարձ րաց նում էր նաև կնոջ կրթ վա ծու
թյան հար ցը` որ պես տղա մար դուն  ի րա վա հա
վա սար է ա կի` գտ նե լով, որ ու սյալ կնոջ` ե րե
խային տված դաս տի ա րա կու թյունն ա վե լի լավ 
պտուղ է խոս տա նում։  

Վազ գեն Ա ռա ջի նի ու շադ րու թյու նից չեն 
վրի պում նաև սե ռային դաս տի ա րա կու թյան 
խն դիր նե րը` որ պես ըն տա նե կան դաս տի ա րա
կու թյու նը ճիշտ կազ մա կեր պե լու գոր ծոն ներ։ 
Նա պն դում է, որ հայ ազ գին պետք են ազ
գային ա կունք նե րին մոտ կանգ նած մայ րեր, 
ո րոնց ձեռ քին է հայ րե նա սեր որ դի կր թե լու 
հար ցը, և կար ծում է, որ հատ կա պես կեն սա
կան է հայ ո գով աղ ջիկ ներ դաս տի ա րա կե լը` 
որ պես ա պա գա մայ րե րի։ Վազ գեն Ա–ը տար

3 Ծա նո թու թյուն. Վազ գեն Առա ջի նի աշ խար հիկ անու նը Կա
րա պետ Պալ ճյան է:
4 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց, Կոն դակ ներ, քա րոզ ներ, 
ճա ռեր, ելույթ ներ, Գիրք երկ րորդ, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 
1968թ (Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի քա րո զը Ուո տեր թա ու
նի Հա յոց Ս. Հա կոբ եկե ղե ցում), էջ 78–79:
5 Նժդեհ Գ., Հավատամք, «Հայ դատ» հրատ., Երև ան, 1991, 
էջ 105:
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բե րա կում է հայ կնոջ, մոր դե րը ա ղջ կա և 
տղայի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում։ Նկա տում 
է, որ տար բեր սե ռի ե րե խա ներ կր թե լու և դաս
տի ա րա կե լու հա մար պա հանջ վում են եր կու 
տար բեր մո տե ցում ներ։ Ա հա այս տեղ Վազ գեն 
Ա ռա ջի նը բա ցա ռիկ մի շեշ տադ րում է ա վե լաց
նում` ը նդ գծե լով լի ար ժեք ըն տա նի քի գե րա կա 
նշա նա կու թյու նը ե րե խայի կյան քում, հոր կար
ևո րու թյու նը մոր կող քին` այս պի սով իր խոսքն 
ո ւղ ղե լով ե րե խայի ծնող նե րին. «Հ րա շա լի քը 
ծնուն դի և սր բու թյու նը մայ րու թյան. ա հա հիմ
քը ըն տա նի քին։ Զի ըն տա նի քի է խո րա նը այդ 
հրաշ քին և աղ բյու րը մայ րա կան սր բու թյան»6։ 
Դրա կան զգաց մունք նե րով և հույ զե րով ե րե
խային դաս տի ա րա կե լը  բե րում  է դրա կան 
ար դյուն քի, միև նույն ժա մա նակ` ա պա հո վում 
ան ձի է մո ցի ո նալ հարս տա ցու մը։ Ո ւս տի  նա 
հա մա րում է, որ ըն տա նի քը ե րե խայի կյան քում 
ան փո խա րի նե լի բա րիք է, որ տեղ փոք րի կը 
մե ծա նում է ծնո ղա կան սի րով շր ջա պատ ված։ 
Խո րա գի տակ ման կա վար ժը ծնող–ե րե խա 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մեր ժում է ծե ծի ու 
պատ ժի մի ջո ցով ե րե խային դաս տի ա րա կե լը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, նա կողմ է ար տա հայտ վում 
ո րո շա կի « մի ջամ տու թյան»։ Հատ կա պես մինչև 
դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար 
նա կար ևո րում է կարգ ու կա նո նի, ծնող նե րի 
պա հանջ նե րի մի աս նա կա նու թյան սկզ բուն քը. 
« Մի ջամ տու թյուն ը սե լով՝ մենք չենք հասկ նար  
բիրտ մի ջոց ներ և կաշ կան դում ներ։ Այդ մի
ջամ տու թյու նը պետք է ըլ լա, ի նչ պես ա ռաջ ալ 
շեշ տե ցինք, սի րով, գո րո վով, հա մո զե լով, բայց 
միշտ հետ ևե լով, ե թե պետք կա` ո րոշ բա ներ 
ար գի լե լով, եր բեմն պատ ժե լով նույ նիսկ, որ
պես զի ե րե խան գիտ նա փոքր հա սա կեն, ո րո
շա կի բա ներ թույ լատ րե լի չեն»7։ Պա տի ժը նա 
դի տար կում է «ոչ թե ե րե խա ներ վա խեց նե լու 
տե սակ մը խրտ վի լակ»8, այլ Հով հան Ոս կե

6 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց,Գիրք չոր րորդ,  Կոն դակ
ներ, քա րոզ ներ, ելույթ ներ, էջ 164, Հա յոց Հայ րա պե տի խոս
քից «Մայ րե րի օր վա» առ թիվ` տպված ԱՄՆ–ում անգ լե րեն 
թարգ մա նու թյամբ «Leaders» հան դե սի 1980 թ. հոկ տեմ բեր–
նո յեմ բեր–դեկ տեմ բեր մի ա ցյալ հա մար նե րում:
7 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց, Կոն դակ ներ, քա րոզ ներ, 
ճա ռեր, ելույթ ներ, Գիրք երկ րորդ, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 
1968 թ. (Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի քա րո զը Ուո տեր թա
ու նի Հա յոց Ս. Հա կոբ եկե ղե ցում), էջ 79–80:
8 Տե՛ս նույն տեղում: 

բե րա նի նշած սկզ բուն քով` փր կու թյան մայր9։ 
Թվար կե լով դաս տի ա րա կու թյան ազ դե ցիկ մե
թոդ ներ` խրա տը, պատ վե րը, հա մո զե լը, պա
տի ժը, սպառ նա լի քը՝ ման կա վար ժը նկա տում 
է, որ դրանք կկորց նեն ի րենց ներ գոր ծու թյան 
ու ժը, ե թե վաղ ման կու թյու նից ե րե խայի մեջ չեն 
սեր ման վել ո րոշ ու նա կու թյուն ներ և սո վո րու
թյուն ներ10։ Ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյու
նը ան ձնա վո րու թյան բա րո յա կան նկա րագ րի 
ա ռա ջին աս տի ճանն է, ո րը Պ. Դու րյա նի պատ
կե րա վոր հա մե մա տու թյամբ սկս վում է մոր 
ստին քից։ « Կա րե լի է ը սել, թե դաս տի ա րա կու
թյու նը ե րե խա յու թյան շր ջա նին կը սկ սի ցա նել, 
պա տա նե կու թյան շր ջա նին կը մշա կե` հա սուն 
մար դոց կյան քեն քա ղե լու հա մար»11։ Ե րե խայի 
« թա քուն ու ժե րի» մա սին խո սե լիս ման կա վար
ժը գտ նում է, որ պետք է լա վի, բա րու զգա ցում
նե րը ե րե խայի հո գում սեր մա նեն ծնող ներ րը։ 
Ե րե խային դաս տի ա րա կե լու ո ճի ը նտ րու թյան 
հար ցում ծնո ղը պետք է ո ւղ ղորդ վի  ոչ թե հու
զա կա նու թյամբ, այլ դա տո ղա կա նու թյամբ. 
« Մեր մաս նա վոր թե լադ րան քը պի տի ըլ լա մեր 
մայ րե րուն, որ լուրջ ու շադ րու թյուն դարձ նե ին 
ի րենց զա վակ նե րու դաս տի ա րա կու թյան, նույ
նիսկ քիչ մը խիստ ըլ լա լու աս տի ճան, որ պես
զի հե տո հու սա խաբ չըլ լան։… Ձեր զա վակ նե րը 
թա քուն ու ժեր ու նին, և ու շադ րու թյամբ պետք է 
հետ ևիք ա նոնց»12։ Մինչ, տա րի քային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով, կարթ նա նան ու 
կբա ցա հայտ վեն « թա քուն ու ժե րը», նա ա ռա
ջար կում է ե րե խային սո վո րեց նել կար գա պա
հու թյան կա նոն ներ։ Վե հա փա ռը գտ նում էր, որ  
պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն ո րոշ « տիս ցիպ լի նի 
տակ»  դնել ե րե խային « մինչև ո րոշ տա րիք մը, 
ե րբ ին քը հո գե պես և մտա վո րա պես  կկար գա
վոր վի, կգի տակ ցի  և այ նու հետև կր նա ի նքն

9 Ս. Հով հան Ոս կե բե րան, Ճա ռե րի ընտ րա նի (2–րդ վե
րա նայ ված հրա տա րա կու թյուն), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 
2009, էջ 190:
10 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու սում նա
սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն ներ (1933–1954 
թթ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, էջ 118 («Խրի մյան Հայ
րիկ որ պես դաս տի ա րակ» ու սում նա սի րու թյու նից հատ ված):
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 79 («Խրիմյան Հայրիկ որպես 
դաստիարակ» ուսումնասիրությունից հատված): 
12 Տ. Տ. Վազ գեն Ա Հայ րա պե տի երկ րոդ ու ղև ո րու թյու նը, 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1968, էջ 254: 
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զին քը ա զատ կեր պով վար վել»13։ Ման կուց 
կար գու կա նո նին սո վոր մար դու մեջ մի այն 
կա րող են ան շե ղո րեն զար գա նալ աշ խա տան
քային դաս տի ա րա կու թյան բա ղադ րիչ նե րը։ 
Դեռ ե րի տա սարդ տա րի նե րից խոս քը գործ էր, 
ի սկ ա ղո թե լու լա վա գույն ձևը` աշ խա տան քը14, 
ո րը, նրա տե սա կե տով,  մար դու բնա կան ու 
բա րո յա կան պարտքն է։ Վեր լու ծե լով Խրի մյան 
Հայ րի կի գր վածք նե րը` Պալ ճյան ման կա վար
ժը կար ևոր ը նդ հան րա ցում ներ է ա նում` կյան
քի սկիզ բը հա մա րե լով հո ղը, ար տը, վա րու
ցա նը, ար դար քր տին քով վաս տա կած հա ցը, 
ի սկ ա վար տը` այդ հո ղին քո է ու թյամբ հարս
տաց նե լը։ Սա կայն նկա տում է, որ ժա մա նա կի 
ա ռա ջըն թա ցին պետք է հա մա պա տաս խա նի 
մար դու աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը։ 
Աշ խա տան քային դաս տի ա րա կու թյան հար ցը 
տն տե սա կան և մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան 
հետ հա մակ ցե լով` նա նկա տում է, որ նախ ևա
ռաջ պետք է տն տե սա կան աշ խա տան քի ձևե
րը հե ղաշր ջել, զար գաց նել ար դյու նա բե րա կան 
մի ջոց նե րը, մար դուն հարս տաց նել նոր գի տե
լիք նե րով, լու սա վո րել նրան` գոր ծու նե ու թյան 
հնա րա վո րու թյուն ներ և ժա մա նա կա կից հա
մա պա տաս խան մի ջոց ներ տա լով։ 

Ինք նա կերտ ման և ի նք նա կա տա րե լա գործ
ման հար ցե րը նրա կող մից կար ևոր վում են ոչ 
մի այն բա րո յա կան դաս տի ա րա կու թյան տե
սան կյու նից։ Դեռևս 1922 թ–ից լի նե լով « Հայ 
մարմ նակր թա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան» ան
դամ, ի սկ այ նու հետև` ա տե նա պետ՝ նա լավ էր 
հաս կա նում ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
դե րը և նշա նա կու թյու նը ե րե խայի կյան քում։ 
1937 թ.  Բու խա րես տի մաս նա ճյու ղի ա կում բում 
հան դես է գա լիս «Ինչ պես հաս կա նանք սպոր
տը» թե մայով դա սա խո սու թյամբ15, որ տեղ 
կար ևո րում է սպոր տի դե րա կա տա րու թյու նը 
ե րե խայի ֆի զի կա կան ձևա վոր ման և հոգ ևոր 
զար գաց ման գոր ծում։ Մտա վոր աշ խա տան քի 

13 Վազգեն Ա Հայրապետ Հայոց, Կոնդակներ, քա րոզ
ներ, ճառեր, ելույթներ, Գիրք երկրորդ, Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածին, 1968 թ. (Ամենայն Հայոց Հայրա պե տի քարոզը 
Ուոտերթաունի Հայոց Ս. Հակոբ եկե ղե ցում), էջ 79: 
14 Ծա նո թու թյուն. «Աղո թե լու լա վա գույն ձևը աշ խա տելն է» 
խոս քե րի հե ղի նա կը Մար տին Լյու թերն է:
15 Արազ, թ. 462, Պուք րէշ, դեկ տեմ բե րի 6, 1936 թ., («Հ. Մ. 
Ը. Մ.–ի կյան քեն. դա սա խո սու թյուն»):

վե րա կանգն ման գոր ծում ֆի զի կա կան ակ տի
վու թյան դե րը կար ևոր է հատ կա պես հո գե կան 
զար գաց ման ներ դաշ նակ ու հա մա կող մա նի 
զար գաց ման տե սան կյու նից16։ Հայտ նի է, որ 
մի այն ա ռողջ մարմ նում է ներ դաշ նակ աճ ու 
զար գա ցում ա պա հո վում ա ռողջ հո գին` որ պես 
ներ գոր ծուն կամ քի և ճա նա չող ի մա ցա կա նու
թյան ար դյունք։  Վե հա փա ռը դաս տի ա րակ չա
կան ան հրա ժեշտ պայ ման նե րով հա րուստ է 
հա մա րել հատ կա պես ու սում նա ճա նա չո ղա կան 
է քս կուր սի ա նե րը, ո րոնց  ըն թաց քում ստեղծ
ված ման կա վար ժա կան ո րո շա կի ի րա վի ճակ
նե րում նա ա պա գա հոգ ևո րա կա նին հնա րա
վո րու թյուն էր տա լիս բա ցա հայ տե լու հայ րե նի 
ե րկ րի պատ մամ շա կու թային ար ժե քը, պա հան
ջում էր տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել տա րած քի 
հու շար ձան նե րի, խաչ քա րե րի, ե կե ղե ցի նե րի 
պատ մու թյան մա սին, միև նույն ժա մա նակ` 
զար գաց նել ֆի զի կա կան տվյալ նե րը, հո գե բա
նա կան տե սան կյու նից դաս տի ա րա կել կամք, 
ըն կե րա սի րու թյուն ու ի նք նա վե րահս կո ղա կան 
մե խա նիզմ ներ։ Ան ձի ձևա վոր ման հիմ նա քա րը 
բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի վրա հեն ված դաս
տի ա րա կու թյան կազ մա կեր պումն է։ Բա րո յա
կան դաս տի ա րա կու թյան հար ցե րը քն նե լիս 
Վե հա փա ռը կար ևո րել է այն պի սի հաս կա ցու
թյուն ներ, ի նչ պի սիք են « բա րին», « չա րը», « լա
վը», «ան կեղ ծը», « խիղ ճը» և այլն, ո րոնց մա սին 
նա խո սել է « Մեր պա տա րա գը» աշ խա տու թյան 
մեջ։ Բա րո յա կան հա սու նու թյան փոր ձա քար է 
հա մա րում մեղ քի գի տակ ցու թյու նը։ « Մեր պա
տա րա գը» գր քում ծայ րա գույն վար դա պե տը 
գի տակ ցու թյան ա ռա վել բարձր չա փա նիշ ներ 
է սահ մա նում հո գե բա նա կան զար գաց ման 
աս տի ճան նե րով ան ցնող բա րո յա պես ա ճող 
ու զար գա ցող մար դու հա մար, ով պետք է կա
րո ղա նա քն նա դա տել, պատ ժել, ո ւղ ղել ի նքն 
ի րեն։ « Հայտ նի է, որ մարդն է այն մի ակ է ա կը, 
որ ու նի ի նքն իր գի տակ ցու թյու նը, հաս կա նում 
է, որ իր կա տա րած գոր ծե րի հա մար պա տաս
խա նա տու է»17։ 

16 Ման րա մասն տե՛ս` Պետ րո սյան Գ. Ա., Մար դու հա մա կող
մա նի  ներ դաշ նակ դաս տի ա րա կու թյու նը, «Ոս կան Երև ան
ցի» հրատ., Երև ան, 2009, Էջ 116–117:
17 Պալ ճյան Վ. (վրդ.), «Մեր պա տա րա գը», Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ մի ա ծին, 2008,  էջ 29–30:
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Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան ո գին 
վե հա փա ռի գոր ծու նե ու թյան բո լոր ձևե րի մեջ 
է, նրա բո լոր կոն դակ նե րում և ե լույթ նե րում։ 
Նրա խս տա պա հանջ մո տե ցումն ար վես տին և 
մշա կույ թին տա րած վել է թե՛ ու սուց չու թյան աս
պա րե զում, թե՛ կա թո ղի կո սա կան հայ րե նա շեն 
գոր ծու նե ու թյան մեջ։ Վե հա փա ռը, պատ մու
թյու նը հա մա րե լով մեկ ամ բող ջու թյուն՝ ներ կա, 
ա պա գա և ան ցյալ ժա մա նակ նե րի միջև, խոր
հուրդ է տա լիս ամ բող ջա պես ու սում նա սի րել 
այն, հայոց պատ մու թյան ո գով դաս տի ա րա կել 
մա տաղ սերն դին։ Վե հա փա ռի հա մար հայ րե
նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյու նը հայե ցի ու 
ազ գային մտա ծե լա կեր պով սե րունդ դաս տի ա
րա կե լու մեջ է, ո րը պետք է կրթ վի իր ժո ղովր դի 
քրիս տո նե ա կան ա ռա քե լու թյան, պատ մու թյան 
դա սե րի, հա րուստ մշա կույ թի ժա ռան գու թյան 
գո հար նե րի հիմ քե րի վրա։ « Հայոց պատ մու
թյու նը, սի րե լի՛ ժո ղո վուրդ, դյու ցազ ներ գու թյուն 
մըն է հա նուն Քրիս տո սի և հա նուն ա զա տու
թյան։ Եվ այդ պատ մու թյու նը պետք է ա վան
դել, սոր վեց նել մեր նոր սե րուն դին, որ պես
զի ան ճա նա չի ի նքն զին քը և հպարտ ըլ լա իր 
ազ գու թյամբ»18,— հա մոզ ված է Վե հա փա ռը։ 
Ազ գային ար ժեք նե րի, սո վո րու թյուն նե րի, գա
ղա փար նե րի, պատ մա կան ժա ռան գու թյան 
փո խան ցու մը սե րունդ նե րին ու ղի  է, ո րը տա
նում է դե պի հայե ցի մտա ծո ղու թյուն և հայ րե
նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյուն։ Ի րա վա կան 
դաս տի ա րա կու թյան կար ևոր հար ցեր քն նար
կե լով` Վե հա փառն իր քա րոզ նե րում կար ևո րում 
է մար դու ա զա տու թյուն նե րի, ար դա րա դա տու
թյան տե սան կյու նից խա ղաղ գո յակ ցու թյան, 
հայ րե նի եր կիր ու հող ու նե նա լու, սե փա կան 
ա զա տու թյան, ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան հար ցե րը։ Նրա կար ծի քով՝ հայ րե նի քի 
ան վտան գու թյան հար ցը վեր է գա ղա փա րա
կան նա խա սի րու թյուն նե րից, կու սակ ցա կան 
պատ կա նե լու թյու նից19։ Պատ մա կան ժա ռան

18  Վազգեն Ա Հայրապետ Հայոց, Գիրք երկրորդ, 
Կոնդակներ, քարոզներ, ելույթներ, ճառեր, Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածին, 1968, էջ 240:
19 Ման րա մասն տե'ս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի ար խիվ, 
գործ 415,  «Ամե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Տ. Տ. Վազ գեն Ա 
Հայ րա պե տի խոս քը գա հա կա լու թյան երես նա մյա կի հան դի
սու թյան, 30.09.1985 թ.:

գու թյու նը սե րունդ նե րին ա պա հով փո խան
ցե լը, դրանց հո գե շեն ու ժով սե րունդ կր թելն 
ու դաս տի ա րա կե լը նա հա մա րում էր օր վա 
հրա մա յա կան. «Ե րի տա սար դաց դաս տի ա րա
կու թե ան ծրա գի րը, մեր կար ծի քով, պետք է 
ու նե նա ե րեք հիմ նա կան մա սեր ու բա ժին ներ, 
բո լորն ալ հա վա սար կար գով կար ևոր. կրո
նա կան ու սու ցու մը կամ դաս տի ա րա կու թյու նը, 
հայ մշա կու թային ար ժեք նե րու փո խան ցու մը 
մեր նոր սե րուն դին, և հայոց պատ մու թյան ու
սու ցու մը»20։ 

Ե թե ազ գային գի տակ ցու թյան պահ պան
ման հա տի կը գո նե մաս նա կի ո րեն հնա րա վոր 
էր փո խան ցել խորհր դային կար գե րի օ րոք, 
ա պա մա տաղ սերն դի կրո նա կան դաս տի ա րա
կու թյան հար ցում ե կե ղե ցին, որ քան էլ տա րօ րի
նակ հն չի, իր ժա մա նակ նե րի « պա տանդն» էր և  
որ ևէ գոր ծա ռույթ չու ներ, ա վե լին` վե րահսկ վում 
էր պե տու թյան կող մից ա մե նայն խս տու թյամբ, 
քա րո զե լու դեպ քում` պա տի ժի սպառ նա լի քով։ 
Վե հա փա ռի կա թո ղի կո սու թյան խորհր դային 
շր ջա նում հա կաա թե իս տա կան պրո պա գան
դան փոր ձում էր ա զա տել հոգ ևոր դաս տի ա
րա կու թյան տե ղը` փո խա րե նը ա թե իս տա կան 
քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նել նաև դպ րոց նե
րում։  Պատ մա կան փաստ ար ձա նագ րող վա
վե րագ րի հի ման վրա բե րենք օ րի նակ։ 1985 
թ. « Գի տե լիք» ըն կե րու թյան բա ժան մուն քը 
հան րա պե տու թյան տար բեր դպ րոց նե րում դա
սա խո սու թյուն նե րի մի ջո ցով հա կակ րո նա կան 
պրո պա գան դա է քա րո զել։ Լե նի նյան շրջ սո վե
տին կից կրո նա կան պաշ տամունք նե րի հար
ցե րով զբաղ վող կո մի տեն իր հաշ վետ վու թյան 
մեջ այդ մա սին գրում է, որ «… հետ ևո ղա կան 
աշ խա տան քի մի ջո ցով ի նչ պես դա սապ րո
ցե սում, այն պես էլ ար տա դա սա րա նա կան և 
ար տադպ րո ցա կան պա րապ մունք նե րի ժա
մա նակ  հան գա մա նո րեն պար զա բան վոմ են 
կրո նի հե տա դի մա կան նշա նա կու թյու նը։ …Շր
ջա նի նո. 31, 65, 66, 74, 75, 86, 140, 161 միջ
նա կարգ դպ րոց նե րում գոր ծում են « Պա տա նի 

20 Տ. Տ. Վազ գեն Ա Հայ րա պե տի ու թե րորդ ու ղև ո րու թյու նը, 
Ս. էջ մի ա ծին, 1969, էջ 242:
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ա թե իստ» խմ բակ ներ, ո ւր կազ մա կերպ վում  են 
բա նա վե ճեր, զրույց ներ»21։ Հե տաքրք րա կան է, 
որ ար խի վային հա ջոր դող փաս տաթղ թե րում 
հի շա տա կու թյուն ներ կային, որ պրո պա գան
դիստ նե րից դժ գոհ էր իշ խա նու թյու նը, ո րով
հետև Մայր Ա թո ռը միշտ մար դա շատ էր լի նում` 
ան կախ  նրանց ջան քից։ Վե հա փառը ի պա
տաս խան կամ ի հա կակ շիռ հա մա պե տա կան 
հա կակ րո նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, մշա կու
թային գո հար ներ էր ստեղ ծում, շի նա րա րի և 
ար վես տա սե րի բարձ րաթ ռիչ եր ևա կա յու թյուն 
ներդ նում յու րա քան չյուր գա ղա փա րի մեջ, ո րի 
շնոր հիվ ե կե ղե ցու և իր հո տի միջև ե թե նույ
նիսկ ֆի զի կա կան կա պը այդ քան էլ շո շա փե լի 
չէր, ա պա հոգ ևոր կա պը ե րբ ևէ չէր կտր վում։ 
Ի սկ հա կակ րո նա կան քա րո զիչ նե րի հա մար 
ձևա կեր պում է. «Ք րիս տո նյա նե րի հա մար 
ա թե իս տա կան քա րոզ չու թյու նը ոչ թե վնա սա
կար, այլ օգ տա կար և նույ նիսկ ան հրա ժեշտ 
մի տվյալ է։ Բո լոր ժա մա նակ նե րում կրո նա
կան հա վատ քը և ան հա վա տու թյու նը մի ա տեղ 
ա ճել ու զար գա ցել ե ն։ ….Ան հա վատ դառ նալ, 
հա ճախ կն շա նա կե սկ սել զԱստ ված փնտ րել։ 
Տա րա կու սան քը եր բեմն հրաշք ներ կը գոր ծե 
Դա մաս կո սի ճամ բա նե րի վրա»22: Պատ կե րը 
փոխ վեց 1988 թ. հե տո։ 1990–ա կան թթ. սկ
սած ե կե ղե ցուն վե րա դարձ վե ցին իր եր բեմ նի 
օ րի նա կան ի րա վունք նե րը։ Ազ գային զար
թոն քի դժ վա րին ժա մա նակ նե րում վե հա փա
ռը ջա նաց, որ ե կե ղե ցին լրաց նի կրո նա կան 
դաս տի ա րա կու թյան բա ցը` ստեղ ծե լով ման կա
կան ե րգ չախմ բեր, ե կե ղե ցա սեր մի ու թյուն ներ, 
նաև կրո նա կան ա ռար կա նե րի դա սա խո սու
թյուն ներ, հան րակր թա կան 150 դպ րո ցի  ու
սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաս տում` կրո նա կան 
ա ռար կա ներ դպ րո ցում դա սա վան դե լու հա
մար։ 1990 թ–ից ա մեն շա բաթ հե ռար ձակ վեց 
« Խո րան լու սոյ» հա ղոր դա շա րը, ի սկ ներ քին 
թե մե րում բաց վե ցին շուրջ 23 քրիս տո նե ա կան  

21 ՀՀԱԱ, ֆոնդ 823, ցու ցակ  6, գործ 242, թերթ  57:
22 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց, Գիրք եր րորդ, Կոն դակ
ներ, քա րոզ ներ, ճա ռեր, ելույթ ներ, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 
1976, էջ 286–287:

դաս տի ա րա կու թյան մի օ րյա դպ րոց ներ23։ Ե կե
ղե ցում սկ սեց գոր ծել Ե կե ղե ցա կան քա րոզ չու
թյան կենտ րո նը։ «Ան հա տը որ քան հա րուստ է 
հո գե պես, այն քան զո րեղ են նրա հո գե պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, ի նք նա կա ռա վար
ման և ի նք նա տի րա պետ ման կա յու նու թյու նը։ 
Կար ևոր է հո գե բա նա կան պաշտ պա նու թյան 
մե խա նիզ մը, որ տեղ ա ռանձ նա կի նշա նա կու
թյուն ու նի նրա բա րո յա կան կեր պա րը։ Բա րո
յա կա նու թյու նը որ պես հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման մի ջոց ու ղեկ ցում է մար դուն 
ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում»,— հա մոզ ված է 
Սե դա Գևոր գյա նը24։ Կար ևո րե լով հոգ ևոր դաս
տի ա րա կու թյան խն դի րը հատ կա պես Մայր 
հայ րե նի քից հե ռու՝ սփյուռ քում և Ար ցա խում  
կազ մա կեր պե լու հար ցը` հա մա պա տաս խան 
ծրագ րեր նա խա տես վե ցին։ Իր ժա մա նակ նե
րի գա ղա փա րա կան հա լա ծանք նե րին հաղ թա
հա րած Վե հա փա ռը հպարտ ար ձա նագ րում է. 
« Բո լոր նրանք, ով քեր քրիս տո նե ու թյու նը հա
մա րում են տկար նե րի կրոն, պար զա պես չգի
տեն, թե ի նչ է նշա նա կում քրիս տո նյա լի նել»25։ 

Մեր օ րե րում հու ման սի տա կան գա ղա փար
նե րը դաս տի ա րա կու թյան հիմ քերն են, դրանք 
նպա տակ ու նեն ձևա վո րե լու ժա մա նա կի մար
տահ րա վեր նե րին դի մա կայող ան ձնա վո րու
թյուն ներ։ 

Մե րօ րյա դժ վա րին ժա մա նակ նե րում Վե հա
փա ռի յու րա քան չյուր միտք գա լի քի լու սա վառ 
տե սիլք է, դաս տի ա րակ չա կան պատ վի րան է 
սե րունդ նե րի հա մար, ո րոնց պետք է հետ ևել և 
ա կան ջա լուր լի նել` հայ րե նի քի ա պա գան կեր
տող, ներ դաշ նակ ու ար ժա նա պա տիվ սե րունդ 
դաս տի ա րա կե լու հա մար։

23 Էջ մի ա ծին, ԺԲ, 1992 թ., էջ 16:
24 Գև որ գյան Ս., Ազ գա յին կրթու թյան դերն ու նշա նա կու թյու
նը սո վո րող նե րի հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում, 
Երև ան, «Զան գակ–97», 2002, էջ 155:
25 Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի դի վան, գործ 485:
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Educational Issues in Works of Vazgen I Catolikos of All Armenians

L. Hayrapetyan

This thesis dwells on some educational issues discussed by Vazgen the Fir Catolicos of All Armenian 
during his pedagogical practice. We have paid due attention to the vital problems that he addressed 
in his works.

Вопросы воспитания в трудах Католикоса Всех Армян Вазгена Первого

Л. Айрапетян 

К. Палчян /в будущем Католикос Всех Армян Вазген Первый/ еще с 19–ти лет занимался 
педагогикой в румыно–армянской диаспоре, частично в национальной семинарии “Мисакян–
Кесимян”. У него ценные взгляды по отношению к преподаванию и обучению. Наши исследования 
относятся взглядов Католикоса в системе воспитания /семейное воспитание, трудовое воспитание, 
умственное воспитание, нравственное воспитание, духовное воспитание, правовое воспитание, 
эстетическое воспитание, национально–патриотическое воспитание, физическое воспитание/.
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ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՐԵԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԻՎԱՆ ԿԱԼԱՄՅԱՆը ԵՎ ՄԵԴՈՈՒՄԱՈՒՆԹԻ 
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑը

Նյու Յոր քից 273 մղոն (մոտ 440 կմ) դե
պի հյու սիս գտնվում է Ադի րոն դակ սի (անգլ. 
Adirondacks), թարգմ.՝ «միշտ ան տառ») գե ղա
տե սիլ ան տա ռա պատ լեռ նաշղ թան: Այն պե
տա կան ար գե լոց է և զբա ղեց նում է 25.000 կմ2 
տա րածք: Ադի րոն դակ սի լեռ նե րում կա անն
շան մի բնա կա վայր` Էլիզաբեթթաունը` շուրջ 
հազար բնակչով։

1944 թ. ջու թա կի մեծանուն ման կա
վարժ և մե թո դիստ Իվան Կա լա մյա նի ան
մի ջա կան ջան քե րով Էլիզաբեթթաունում 
հիմնվում է Մեդոումաունթի երաժշտական 
դպրոցը (անգլ. Meadowmount School of Music)`  
հաշված տարիների ընթացքում դառնալով 
աշխարհահռչակ երաժիշտների կրթարան և 
հավաքատեղի։

Դպրո ցի հիմ նա դիր և գա ղա փա րա կիր 
Իվան Կա լա մյա նը հա մար վում է քսա նե րորդ 
դա րի ջու թա կի ամե նա լե գեն դար ման կա վարժ
նե րից մե կը: Նա ծնվել է Թավ րի զում 1903 թ. 
և մա նուկ հա սա կից տե ղա փոխ վել Մոսկ վա: 
1916–19 թթ. Կա լա մյա նը Մոսկ վա յի ֆիլ հար մո
նիկ դպրո ցում սո վո րել է հայտ նի ման կա վարժ 
և ջու թա կի ռու սա կան դպրո ցի հիմ նա դիր նե
րից մե կի` Կոնս տան տին Մոստ րա սի դա սա
րա նում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից 
հետո տեղափոխվելով Փարիզ՝ Կալամյանը 
1922–24 թթ. աշակերտում է ֆրան սի ա կան 
դպրո ցի ակա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ Լյու սի են 
Կա պեին։

1924 թ. Կալամյանը նվագում է իր փարիզյան 
դեբյուտը և մի քանի տա րի մենակատարի 
գործունեություն է ծա վա լում։ Սակայն, մանկուց 
ունենալով ման կավարժական հակումներ, նա 
շուտով թողնում է ջութակահարի կարիերան և 

լիովին նվիր վում մանկավարժությանը։ 
Կա լա մյա նի ջու թա կի կատարողական մե

թոդ նե րը հիմն ված էին ռու սա կան և ֆրան սի
ա կան (հատ կա պես աղեղ նա յին տեխ նի կա յին 
վե րա բե րող) դպրոց նե րի մո տե ցում նե րի հա
մադր ման վրա, բայց մեծ մասամբ հե ղի նա կա
յին էին: Ման կա վար ժա կան բնա ծին տա ղան
դի շնոր հիվ ար դեն երե սու նա կան նե րի սկզբին 
Փա րի զում տա րած վում է Կա լա մյա նի ման կա
վար ժա կան համ բա վը: Քննա դատ նե րը նրան 
հա մա րում էին կա խար դա կան ման կա վարժ, 
ում ղե կա վա րու թյամբ աշա կերտ նե րը ամե նա
կարճ ժա մա նա կում բա ցա ռիկ հա ջո ղու թյան 
էին հասնում1։

1937 թ. Կա լա մյա նը տե ղա փոխ վում է ԱՄՆ 
և շա րու նա կում իր ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյու նը` դառ նա լով ջու թա կի պատ մու թյան` 
եր բևէ ամե նա մեծ հա ջո ղու թյու նը գրան ցած 
ման կա վարժ նե րից մե կը: 1944 թ. նա աշ խա
տան քի է անց նում Կուր տի սի երաժշ տա կան 
դպրո ցում, իսկ 1946 թ.` Ջու լի ար դի դպրո ցում` 
հե տա գա յում դառ նա լով այդ դպրո ցի ջու թա կի 
բաժ նի ղե կա վա րը։

Դե ռևս ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
վաղ շրջա նից սկսած՝ Կալամյա նը երա զում էր 
տա ղան դա վոր երա ժիշտ նե րի հա մար հա տուկ 
դպրոց ստեղ ծել: Նա ներշնչված էր ռուսական 
ավանդույթներից։ Հիմնական կրթությունը 
ստանալով Մոսվայում` Կալամյանը ծանոթ էր 
«Ստոլյարսկու դպրո ցի» հռչակին։2

Պյոտոր Ստոլյարսկին, ինչպես և Կալամյա
նի ու սու ցիչ Կ. Մոստ րա սը, ռու սա կան ժա մա

1 Green, E. A. H, Miraculous Teacher: Ivan Galamian and the 
Meadowmount experience, Copyright E. A. H Green, 1993, p 21.
2 Նույն տեղում, էջ 26:
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նա կա կից ջու թա կի դպրո ցի հիմ նա դիր նե րից 
է: 1911 թ.  բաց ված Ստո լյարս կու դպրո ցը հե
տա գա յում` 1933 թ., տե ղա փոխ վում է Օդե սա 
և դառ նում իր տե սա կի մեջ աշ խար հում առա
ջին դպրոց–ին տեր նա տը: Դե ռևս Ստո լյարս կու 
կեն դա նու թյան օրոք դպրո ցը սկսում է կրել նրա 
անու նը: Հե տա գա յում Խորհր դա յին Մի ու թյան 
այլ վայ րե րում, մաս նա վո րա պես Մոսկ վա յում 
և Լե նինգ րա դում  ստեղծ վում են նույ նան ման 
դպրոց ներ3: Ստո լյարս կին կրթել է մի շարք 
հա մաշ խար հա յին ջու թա կա հար նե րի, որոն ցից 
ամե նա ա կա նա վո րը Դավիդ Օյստրախն էր։

ԱՄՆ տե ղա փոխ վե լու առա ջին տա րի նե
րից սկսած` Կալամյա նը երա զում էր քա ղա քի 
աղ մու կից հե ռու` բնու թյան գրկում, ամա ռա
յին դպրոց ու նե նա լու մա սին, որ տեղ ու սա նող
ներն ամա ռա յին ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նակ 
կկա րո ղա նա յին խիստ ժամանակացույցով 
ջու թակ պա րա պել։ Էլիզաբեթթաունի 
ընտրությունը պատահական չէր. այնտեղ էր 
ապրում Կալամյանի մտերիմ բարեկամը` աշ
խար հահռչակ թավջութակահար Գրե գո րի 
(Գրիշա) Պյատիգորսկին (1903–1976), որի հետ 
Կալամյանը ընկերացել էր դեռևս Մոսկվայում։

Ստո լյարս կու դպրո ցի և Մե դո ու մա ուն թի 
նմա նու թյունն այն էր, որ եր կուսն էլ ստեղծ ված 
էին երի տա սարդ նե րին ար հես տա վարժ երաժշ
տու թյամբ զբաղ վե լու հա մար բարենպաստ 
պայ ման ներ ապա հո վե լու նպա տա կով: Բայց 
այս եր կու դպրոց նե րի մի ջև մի սկզբուն քա յին 
տար բե րու թյուն կար. Ստո լյարս կին իր երի
տա սարդ սա նե րին ջու թա կի և երաժշ տու թյան 
առա ջին ծա նո թու թյունն էր տա լիս` նրանց նա
խա պատ րաս տե լով բարձ րա գույն ուս մա նը: 
Մաս նա վո րա պես, մե ծա նուն ջու թա կա հար Ն. 
Միլշտեյնը, սո վո րե լով Ստո լյարս կու մոտ, հե
տա գա յում կա տա րե լա գործ վում է Աո ւե րի դա
սա րա նում: Ի տար բե րու թյուն Ստո լյարս կու 
դպրո ցի` Մե դո ու մա ունթն ըն դու նում էր նախ
նա կան ու սում նա ռու թյուն առած ու սա նող նե րի 
և նրանց կա տա րե լա գոր ծում էր` վե րա ծե լով 
հա մեր գա յին կատարողների։

Մե դո ու մա ունթ երաժշ տա կան դպրո ցի 
ստեղծ ման առա ջին տա րի նե րը հա մընկ նում 

3 Երևանի երաժշտական տասնամյա դպրոցը, որ բացվում 
է 1938 թ., ստեղծված էր նույն ավան դույթ նե րով։

են Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
հետ և անց նում ծանր սո ցի ա լա կան պայ ման
նե րում: Դպրո ցի ստեղծ ման գոր ծում մեծ դեր 
է խա ղում Կալամյա նի կի նը` Ջու դի թը, որի հետ 
Կալամյա նն ամուս նա ցել էր 1941 թ.: Հատ կա
պես հիմ նադր ման առա ջին տա րի նե րին Ջու
դիթ Կալամյա նը կազ մա կերպ չա կան հսկա
յա կան աշ խա տանք է կա տա րում` զբաղ վե լով 
աշա կերտ նե րի գրան ցում նե րի, բնա կա րան
նե րի, սննդի և կազ մա կերպ չա կան այլ տա րա
տե սակ հար ցե րով։4 Կնոջ անձ նու րաց նվի րու
մը թույլ է տա լիս Կալամյա նին բա ցա ռա պես 
կենտ րո նա նալ դպրո ցի գե ղար վես տա կան ղե
կա վա րու թյան վրա։

Ստեղ ծե լով Մե դո ու մա ուն թը` Կալամյա նը 
ջեր մե ռան դո րեն լծվում է իր ամե նա հա վակ
նոտ ծրագ րի իրա կա նաց մա նը` սկիզբ դնե լով 
նմա նը չու նե ցող ման կա վար ժա կան նա խագ ծի: 
Նա կազմում է պա րապ մունք նե րի, հա մերգ նե
րի և ազատ ժա ման ցի խիստ կար գա վոր ված 
ժամանակացույց, որը հաշ ված շա բաթ նե րի 
ըն թաց քում կոչ ված էր երի տա սարդ երա ժիշտ
նե րի կրթու թյան մեջ թռիչ քա յին առա ջըն թաց 
ապա հո վե լուն: Այն գոր ծում էր բո լո րի հա մար` 
ան կախ ըն դու նա կու թյուն նե րից։ 

Ժամանակացույցը, որն ան փո փոխ գոր
ծում է մինչ օրս, հե տև յալն է. ժա մը յո թին` նա
խա ճաշ, որին հե տև ում է չորս ժա մյա պա րապ
մուն քը: Կալամյա նը կար գադ րում էր պա րա պել 
յուրաքանչյուր ժամվա 50 րո պեն` հանգս տա նա
լով 10 րո պե: Ժա մը տաս ներ կու սին` ճաշ, որից 
հե տո ու սա նող նե րը ազատ էին: Երե կո յան՝ 
մին չև ընթ րի քը, ևս մեկ ժամ պա րապ մունք, և 
ընթ րիք՝ ժա մը 6–ին: Ժա մը 19.00 – 21.30` հա
մերգ ներ, վար պե տու թյան դա սեր, իսկ դրանց 
բա ցա կա յու թյան դեպքում` հան գիստ: Սո վո րա
բար հա մերգ նե րը տե ղի էին ու նե նում չո րեք շաբ
թի, ուր բաթ և կի րա կի օրե րին։ 

 Կալամյանի հայտնի աշակերտներից 
Առնոլդ Շտայնհարդտը (Գվար ներիի կվար
տետի առաջին ջութակ), ով իր պա տա նե
կու թյան տարիներին դպրո ցում բազմաթիվ 
ամառ ներ է անցկացրել, հիշում է Կալամյանի` 
դպրո ցի մասին հաճախ ար տա բե րած 

4 Green, E. A. H, Miraculous Teacher: Ivan Galamian and the 
Meadowmount experience, Copyright E. A. H Green, 1993, 
p. 31.
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հումորներից մեկը. «Սա կենտ րո նաց ման 
ճամբար է։ Այստեղ դու սովորում ես կենտ րո
նանալ»5 ։

Ամեն ամառվա սկզբին Կալամյանը 
հանդիպում էր բոլոր ուսանողների հետ, 
ունկնդրում նրանց նվագը, որից հետո որոշում 
էր յուրաքանչյուրի պատրաստելիք ծրագիրը և 
դասերի քանակը6։

Ստեղծման առաջին տարիներին դպ
րո ցի աշակերտների թիվը փոքր էր։ Սա
կայն, չնայած դժվարին պայմաններին, Մե
դոու մաունթն  արագորեն հռչակ է ձեռք 
բերում, և աստիճանաբար աշակերտների 
թիվը մեծանում է՝ 1950 թ. հասնելով 54–ի։ 
Աշակերտների և համերգների թվի աճին 
զուգընթաց աճում է նաև հանդիսատեսների 
թիվը, և հա մեր գա սրահի անհրաժեշտությունը 
դառնում է հրա մայական։

1950 թ. դպրո ցին կից բաց վում է 500–
տեղա նոց հա մեր գա յին դահ լիճ: Կալամյա նի 
մտահ ղաց մամբ դահ լի ճը ներ սից պատ վում է 
սպի տակ սո ճու փայ տով (որից պատ րաստ վում 
են ջու թակ նե րը): Նա են թադ րում էր, որ դա 
կա րող էր դրա կա նո րեն ազ դել հա մերգ նե րի 
ակուս տի կա յի վրա։7

Դպրոց են այցելում այնպիսի հա մաշ խար
հային աստղեր, ինչպիսիք են Իսաակ Ստերնը, 
Զինո Ֆրանչեսկատտին, Յոզեֆ Սիգետին և 
ուրիշներ։

Իր ստեղծ ման օրից Մե դո ու մա ուն թում բա ցի 
ջու թա կից դա սա վանդ վում է նաև թավ ջու թակ: 
Թավ ջու թա կի առա ջին ուսուցիչն էր Պյա տի
գորս կին, որը դպրո ցում դա սա վան դում է մին
չև Կա լի ֆոր նիա մշտա կան բնա կու թյան մեկ նե
լը: 1952 թ. Կալամյա նը հրա վի րում է մեկ այլ 
լե գեն դար թավ ջու թա կա հա րի և ման կա վար
ժի` Լեոնարդ Ռոուզին (անգլ. Leonard Rose)։ 
Լեոնարդ Ռոուզի օրոք դպրոցում բացվում է 
նաև լարային քառյակի դա սա րանը8։

5 Lourie Sand, B., Teaching Genius: Dorothy DeLay and the 
Making of a Musician, New Jersy, Amadeus Press, 2000, p. 49.
6 Green, E. A. H, Miraculous Teacher: Ivan Galamian and the 
Meadowmount experience, Copyright E. A. H Green, 1993, p. 40.
7 Նույն տեղում, էջ 45–48:
8 Janof Տ., Leonard Rose Remembered (http://www.cello.org/
Newsletter/Articles/rose/rose.htm)

1954–55 թթ–ից լա րա յին քա ռյա կի դա սա
րա նը դպրո ցում ստանձ նում է լե գեն դար ջու
թա կա հար Յոզեֆ Գինգոլդը։ Քա նի որ դպրո ցը 
չու ներ ալ տի դա սա րան, ալ տի դա սա վան դու մը 
ևս Գին գոլդն է ստանձ նում: Գին գոլ դի քա ռյակ
նե րում նվա գում էին դե ռևս պա տա նի Ից հակ 
Պերլ մա նը, Կյուգ Վա Չուն գը և Պին կաս Ցու
կեր մա նը, ով քա ռյակ նե րի կազ մում հա ճախ 
ալտ էր նվա գում։9

Մե դո ու մա ուն թի մյուս առանձ նա հատ կու
թյու նը երե կո յան հա մերգ նե րի նվա գա ցանկն 
էր: Ըն դա մե նը մեկ ամառ վա ըն թաց քում հա
մերգ նե րում Կալամյա նի աշա կերտ նե րը նվա
գում էին ջու թա կի ըն դուն ված ռե պեր տո ւա րի 
մեծ մա սը: Մե նա կա տար նե րի հետ նվա գում էին 
ար հես տա վարժ նվա գակ ցող դաշ նա կա հար
ներ, որոնք ֆա կուլ տե տի մաս էին կազ մում:

Չնա յած Մե դո ու մա ուն թը սկզբում մտահ
ղաց վել էր որ պես Կալամյա նի աշա կերտ նե րի 
ամա ռա յին պա րապ մուն քի վայր, սա կայն հե
տա գա յում այլ ջու թա կա հար նե րի ևս հնա րա վո
րու թյուն էր տա լիս սո վո րե լու Կալամյա նի մոտ 
առանց Կուր տի սի կամ Ջու լի ար դի դպրոց նե
րում գրանց ված լի նե լու:

Կալամյա նի նվի րու մը դպրո ցին անմ նա
ցորդ էր: Ջու դիթ Կալամյանն ասում էր, որ իր 
ամու սինն այդ դպրո ցը սի րում է ավե լի, քան 
աշ խար հում որևէ այլ բան: Մեծ ման կա վար ժի 
ստու դի ա յի դռա նը փակց ված էր փի լի սո փա Սե
նե կա յի ասույ թը. «Ամե նա մեծ իշ խա նու թյամբ 
օժտ ված է նա, ով կա րո ղա նում է տի րա պե տել 
ինքն իրեն»10 ։ Այս ասույթը, թերևս, Կալամյանի 
ման կա վար ժության հիմնական գաղափարն էր։ 

Դասավանդելով օրական տասը ժամ` 
Կալամյանին հաջողվում էր հե տևել հարյուրից 
ավելի աշակերտների առաջ ըն թա ցին։ Նրան 
օգնում էին տասնյակ աս իստենտներ, որոնք 
իրենց հերթին հե տագայում դառնում են 
նշանավոր մանկավարժներ։

9 Green, E. A. H, Miraculous Teacher: Ivan Galamian and the 
Meadowmount experience, Copyright E. A. H Green, 1993,       
p. 63–74.
10 Pomerance B., A Musical Tradition lives on. Eric Larsen keeps 
the Meadowmount legacy alive, Lake Champlain Weekly, June 
22–28, 2011, Volume 11, Issue 48, p. 4–6 (http://en.calameo.
com/read/00025773212dc2cc79d21)
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Կալամյանի ասիստենտներից հռչա կավորը 
Դորոթի Դիլեյն էր։ Վերջինս առաջին անգամ 
Մեդոումաունթ է այցելում դեռևս 1946 թ., երբ 
դպրոցը դեռ նոր–նոր էր ընթացք ստանում։ 
Տեսնելով Կալամյանի անձնազոհ նվիրումը 
դպրոցի աշխատանքներին` Դիլեյը հարցնում 
է. «Ինչո՞ւ եք դուք եկել այստեղ և այդքան 
տառապալից աշխատում, եթե կարող էիք մնալ 
Նյու Յորքում, աշխատել երկու անգամ պակաս 
և վաստակել շատ ավելին»։ Կալամյանը մի պահ 
մտածում է և պատասխանում. «Որովհետև ես 
հպարտանում եմ սրանով»։11

Հաջողության հետ մեկտեղ դպրոցի 
աշակերտների թիվը շարունակում է աճել։ 
1960 թ. դպրոց է ընդունվում հարյուր 
քսաներկու աշակերտ, 1970 թ.` երկու հարյուր 
ինը, իսկ 1981 թ.` Կալամյանի մահվան տարին, 
դպրոցում սովորում էր երկու հարյուր հիսուն 
աշակերտ12։ Տեղի բնակիչները դպրոցն 
անվանում են  «Fiddle Hill», որ թարգմանաբար 
նշանակում է «ջութակների բլուր»։

Թեև Կալամյանը դպրոց էր ընդունում բա
ցա ռապես օժտված երաժիշտների, սա կայն 
դպրոցի շարժիչ ուժը Կալամյանի հրա շա
մանուկներն էին, որոնք ոգեշնչման և մրցակ
ցության աղբյուր էին մյուս ուսանողների 
համար։ 

Այսպես, 1950–ականներին դպրոցի 
աշա կերտ ներից փայլում էին վաղամեռիկ 
Մայքլ Ռաբինը (համաշխարհային մե նա
կա տար) և Ջեյմ Լարեդոն (մենակատար, 
կոնցերտմայստեր և դիրիժոր)։ 1962 թ. ամռանը 
դպրոցի սաներն էին Իցհակ Պերլմանը, 
Պինկաս Ցուկերմանը, Կյուգ Վա Չունգը, 
Յունգ Ուկ Կիմը (բոլորն էլ աշխարհահռչակ 
մենակատարներ)։ 1960–63 թթ.` Սիլվիա 
Ռոզենբուրգը (մե նա կատար), Միրիամ Ֆրիդը, 
Անի Կա վա ֆյանը, Դանիել Հայֆեցը, Գլեն 
Դիկ տե րովը և բազմաթիվ այլ մե ծա տա ղանդ և 
անվանի երաժիշտներ։

Չնա յած խիստ ժամանակացույցին`  Մե դո
ու մա ուն թի դպրո ցը նաև հանգս տի վայր էր: 

11 Lourie Sand, B, Teaching Genius: Dorothy DeLay and the 
Making of a Musician, New Jersy, Amadeus Press, 2000, p. 33.
12 Green, E. A. H, Miraculous Teacher: Ivan Galamian and the 
Meadowmount experience, Copyright E. A. H Green, 1993,  
p. 113.

Կալամյա նին հա ճախ այ ցե լում էին ըն կեր նե
րը` ծան րա բեռն ված տա րին ավար տե լուց հե
տո հանգս տա նա լու հա մար: Դպրոցն ուներ 
մարզվելու և հաճելի ժամանց ապահովելու 
հիանալի պայմաններ: Կալամյանն ին քը հա ճույ
քով պինգ–պոնգ, շախ մատ և բրիջ էր խաղում13։

Իվան Կալամյանը վախճանվում է 1981 թ., 
որից հետո դպրոցի ապագայի հետ կապված 
վճռորոշ դերը կրկին իր ձեռքն է վերցնում 
Ջուդիթ Կալամյանը։ Նրա ջանքերով 1981 
թ. ամռանը դպրոցը սովորականի նման 
ժամանակին բացում է իր դռները` հարյուրավոր 
աշակերտներ ընդունելով աշխարհի տարբեր 
կողմերից։ 

Մեդոումաունթի դպրոցում Կալամյանի 
ստեղծած ավանդույթները շարունակվում 
են նաև այսօր։ 1993 թ. դաշնակահար Էրիկ 
Լարսենը Ջուդիթ Կալամյանի հորդորով 
ստեղծում է Մեդոումաունթի դաշնամուրային 
ֆակուլտետը, որը ներկայումս ամեն ամառ 
ընդունում է 6 դաշնակահար ուսանողի։ 2010 
թ–ից Լարսենը նշանակվում է Մեդոումաունթի 
տնօրեն։

Շուրջ յոթ տաս նա մյակ նե ր Մե դո ու մա ուն
թի շրջա նա վարտ նե րը հա մաշ խար հա յին բե
մե րում անե րե և ա կա յե լի հա ջո ղու թյուն նե րի են 
հա սել: Մայքլ Ռա բի նի, Պին կաս Ցու կեր մա նի, 
Ից հակ Պերլ մա նի, Յո–Յո Մա յի, Դի միտ րի 
Սիտ կո վեց կու և Յո շո ւա Բե լի անուն նե րը մի այն 
բա վա կան են պատ կե րա ցում կազ մե լու դպրո
ցի հռչա կի մա սին:

Ներ կա յումս դպրո ցում դա սա վանդ վում 
են ջու թակ, ալտ, թավ ջու թակ, դաշ նա մուր և 
կա մե րա յին երաժշ տու թյուն: Մե դո ու մա ունթն 
ամեն տա րի ըն դու նում է ավե լի քան եր կու 
հա րյուր ու սա նո ղի: Գոր ծում են բազ մա պի սի 
կրթա թո շա կա յին ծրագ րեր: Բա ցա ռիկ տա
ղան դա վոր աշա կերտ նե րի հա մար գոր ծում 
են Իվան և Ջու դիթ Կալամյան նե րի, Լե ո նարդ 
Ռո ու զի, Յո զեֆ Գին գոլ դի, Գրե գո րի Պյա տի
գորս կու և Ստե ֆան Քեյթ սի հի շա տա կի կրթա
թո շակ նե րը։14

13 Նույն տեղում, էջ 75–88:
14  http://www.meadowmount.com/about.shtml
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Иван Галамян и музыкальная школа Медоумаунта

Н. Саргсян

В 1944 году легендарный скрипичный педагог и методист Иван Галамян приступил к созданию 
летней музыкальной школы “Медоумаунт”. Школа была создана в Ади рон дакских горах – лесистой 
местности севернее Нью–Йорка, недалеко от небольшой де рев ни Элизабеттаун. Благодаря 
педагогоческой славе Галамяна школа очень скоро ста но вится местом поломничества скрипачей. 
Каждый год со всех концов света Галамян при ни мал сотни талантливых скрипачей. Летняя школа 
“Медоумаунт” по сей день про дол жает работу в рамках традиций, заложенных Галамяном. Кроме 
скрипки в Школе пре по дается также виолончель, струнный квартет и фортепиано.

Ivan Galamyan and Meadowmount school of music

N. Sargsyan

In 1944, legendary violin pedagogue and methodologist Ivan Galamian initiated the launch of the 
two–month summer school of music called “Meadowmount”. The school was established in a small vil
lage called Elizabethtown North of New York. Thanks to Galamian’s fame as a pedagogue the school 
soon became a place of pilgrimage for violinists. Every year Galamian admitted hundreds of talented 
violinists from every corner of the world. To this day, the Meadowmount Summer School continues its 
activity with the traditions introduced by Galamian. Apart from violin, the School also has cello, string 
quartet and piano classes.
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐը

Հա ղոր դակց ման բազ մա մա կար դակ գոր
ծըն թա ցը, լինելով խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
կար ևո րա գույն գոր ծա ռույ թը, կար ևոր նշա
նա կու թյուն ու նի ե րե խայի ան հա տա կան զար
գաց ման գոր ծում: Հա ղոր դակց վե լու հա մար 
ե րե խային ան հրա ժեշտ են մի ջոց ներ (խոս
քային և ոչ խոս քային), ո րոնք կն պաս տեն 
հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցի լի ար ժեք կա
յաց մա նը: Ե րբ այդ մի ջոց նե րը թե րի են կամ 
բա ցա կա յում են, ե րե խան դժ վա րա նում է հա
ղոր դակց վել: Հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցի 
կա յաց ման հիմ քում ըն կած են նաև դր դա պատ
ճառ նե րը, ո րոնք մղում են ե րե խային այս կամ 
այն գոր ծու նե ու թյան: Շփ ման կար ևո րա գույն 
դր դա պատ ճառ նե րից է «ա ֆի լի կա ցի այի» դր
դա պատ ճա ռը, ո րն ար տա հայտ վում է մար դու 
կող մից շր ջա պա տի հետ դրա կան, հու զա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ ա պա հո վե լու պա հան ջով 
(О.В. Трошин, Е.В. Жулина, 2005): Աու տիզ մի 
դեպ քում տու ժում են ի նչ պես խոս քային, այն
պես էլ ոչ խոս քային հա ղոր դակց ման մի ջոց նե
րը (Э. Мэш, Д. Вольф, 2003, O. Б. Богдашина, 
2012), ի նչ պես նաև առ կա է վե րոն շյալ դր դա
պատ ճա ռի դրս ևոր ման խան գա րում, ո րը փո
խա րին վում է նե գա տիվ՝ աու տիզմ ու նե ցող 
ե րե խա նե րին բնո րոշ վար քով:

Աու տիզ մը հա ղոր դակց ման, հար մար վո ղա
կան վար քագ ծի, սո ցի ա լի զա ցի այի և խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան յու րա հա տուկ ծանր խան գա
րում է, ո րը ար տա հայտ վում է ե րե խայի զար
գաց ման սեն զի տիվ ա ռա ջին շր ջա նում՝ մինչև 
ե րեք տա րե կան հա սա կը (О.Б. Богдашина, 
1999, Е. Р. Баенская, 2000):

Վաղ ման կա կան աու տիզ մը վեր ջին տա րի
նե րի ա մե նա հա ճախ ախ տո րոշ վող հի վան դու
թյուն նե րից է: Այս հան գա ման քով պայ մա նա
վոր ված՝ այն գրա վում է շատ մաս նա գետ նե րի 
ու շադ րու թյու նը (բ ժիշկ, հո գե բան, լո գո պեդ, 
ման կա վարժ) և հա մար վում հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան խն դիր: Ներ կա յումս աու տիզ մը 
դաս վում է զար գաց ման « պեր վա զիվ»՝ ընդ հա
նուր, խան գա րում նե րի շար քին (DSM–10), ո րն 
էլ են թադ րում է փո փո խու թյուն ներ հո գե կա նի 
բո լոր ո լորտ նե րում՝ զգա յա կան, մտա վոր, խոս
քային, հու զա կան, կա մային, վար քային (И. И. 
Мамайчук, 2006, Н. я. Семаго, Т. Ю. Хотылева, 
М. С. Гончаренко, Т. А. Михаленкова, 2012): 

 Աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա ղոր
դակց վե լու ու նա կու թյան ու սու մնա սի րու թյան 
գոր ծում ո րոշ հե տա զո տող ներ ե կել են այն եզ
րա հանգ ման, որ, չու նե նա լով հա ղոր դակց ման 
վեր բալ (խոս քային) մի ջոց ներ, այս ե րե խա նե րը 
շփ վում են շատ ա վե լի, քան ի րա կա նում մենք 
կար ծում ե նք, և ը նդ հա կա ռա կը՝ խոս քային հա
ղոր դակց ման մի ջոց ներ ու նե ցող նե րը շփ վում 
են ա վե լի քիչ, քան ըն դուն ված է հա մա րել (П. 
Сатмари, 2005):

Այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, աու տիզմ ու
նե ցող ե րե խա նե րը չեն կա րող յու րաց նել հա
ղոր դակց ման այն ձևե րը, ո րոնք բնո րոշ են 
հա ղոր դակց ման խն դիր ներ չու նե ցող մարդ
կանց (К. Гилберт, Т. Питерс, 1998): Նրանք 
մատ նան շում են այն կար ևո րա գույն փաս տը, 
որ լսո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե
խա նե րը, ի րենց վեր լու ծի չային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ լսո ղու թյան 
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բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով հա ղոր դակց վում 
են ժես տե րով: Հետ ևա բար, աու տիզմ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա ղոր դակց ման հա մար ևս կա րե
լի է ը նտ րել այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հա սա
նե լի և պարզ կլի նեն, և ա ռանց օգ նու թյան կամ 
որ ևէ մի ջամ տու թյան ե րե խան կկա րո ղա նա 
օ գտ վել այդ հնար նե րից: 

Ը ստ Թ. Պի տեր սի (1998)՝ աու տիզմ ու նե
ցող ե րե խա նե րին կա րե լի է օգ նել՝ մշա կե լով 
կոնկ րետ և պարզ տե սա տա րա ծա կան հա ղոր
դակց ման մի ջոց ներ:

Կ. Գիլ բեր տի հա մոզ մամբ (1998) ե րե խան 
հա ճախ չի հաս կա նում տվյալ ա ռար կայի, նշա
նի դերն ու նշա նա կու թյու նը, և որ պես զի դրանք 
նա կա րո ղա նա կի րա ռել հա ղոր դակց ման գոր
ծըն թա ցում, պետք է նա խա պես նրան ծա նո
թաց նել յու րա քան չյուր ա ռար կայի և դրա գոր
ծա ռա կան նշա նա կու թյա նը:

Այս պես, քաո սային կեն սա կեր պով ապ րող 
այս ե րե խա նե րը կա րիք ու նեն օգ նու թյան և 
խոս քային հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի զար
գաց ման յու րա հա տուկ ը նտ րու թյան: Ա ռօ րյա 
կեն ցա ղային պայ ման նե րում ա վան դա կան հա
մար վող հա ղոր դակց ման խոս քային մի ջոց նե
րը նրանց հա մար բա վա րար չեն պա տաս խա
նե լու «ին չո՞ւ, ի նչ պե՞ս, ե ՞րբ, որ տե՞ղ» հար ցե րին: 
Նրանք տար բեր վում են մե զա նից, հետ ևա
բար, ան հրա ժեշտ է ը նտ րել հա ղոր դակց ման 
յու րօ րի նակ, տար բեր վող մի ջոց ներ, հնար ներ 
և մո տե ցում ներ (К. Гилберт, Т. Питерс, 1998; 
C.Whalen, L. Liden, B. Ingersoll, E. Dallaire, S. 
Liden, 2006; Е. Н. Солдатенкова, 2012): 

Հա ղոր դակց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը վեր լու ծե լիս կար ևոր խն դիր է հա մար
վում աու տիզմ ու նե ցող ե րե խայի խոս քային 
հա ղոր դակց ման և խոս քային հմ տու թյուն նե րի 
տար բե րա կումն ու հս տա կե ցու մը: Հա ճախ այս 
ե րե խա նե րին ա ռանձ նաց նում են որ պես չխո
սող ե րե խա ներ, և կա կար ծիք այն մա սին, որ 
ե թե նրանց սո վո րեց նենք խո սել, ա պա խն դի
րը հաղ թա հար ված է, այ նինչ, խն դիրն ի րա կա
նում, հա ղոր դակց ման մեջ է և ոչ թե խո սե լու 
(И. В. Сухорукова, 2012):

Ու սում նա սի րե լով աու տիզմ ու նե ցող ե րե
խա նե րի հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի զար գաց

ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հե տա զո
տող նե րը ե կել են այն եզ րա հանգման, որ այս 
հա մախմ բի ե րե խա նե րն ու նեն սո ցի ա լա կան 
փոր ձի յու րաց ման (A. F. Pauline, P. J. Acardo, 
1999; А. В. Хаустов, 2009) և հա ղոր դակց ման 
դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված 
են ան բա վա րար խոս քային մի ջոց նե րով (Н. В. 
Коробенко, 2003):

Աու տիզ մի ար տա հայտ ման դեպ քում խան
գար ված են նա խա խոս քային (նա խա վեր բալ) և 
խոս քային հա ղոր դակց ման բո լոր ձևե րը: Ա ռա
ջին հեր թին, չի ձևա վոր վում «աչ քե րի կոն տակ
տը». ե րե խան չի պար զում ձեռ քե րը, չի նա յում 
մե ծա հա սա կի աչ քե րին [1, 7]:

Որ պես կա նոն, աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա
նե րի խոս քը ձևա վոր վում է ա վե լի ո ւշ, քան 
նրանց հա սա կա կից նե րի նը: Ա ռա ջին բա ռերն 
ար տա բե րե լու հետ մեկ տեղ պարզ է դառ նում, 
որ դրանք հա ղոր դակց ման հա մար չեն ծա
ռա յում: Հնա րա վոր է ան գամ, որ մեկ ան գամ 
հն չած բա ռն այլևս չկրկն վի: 11–18 ամ սա կա
նում այդ բա ռերն ան հե տա նում, ի սկ ա հա 3 
տա րե կա նում նո րից հայտն վում են է խո լա լի
ա նե րի տես քով: Հե տաքրք րա կան է, որ աու
տիզմ ու նե ցող ե րե խա ներն ար ձա գան քում են 
մի այն շր ջա պա տից լս վող խոս քի տեմ պին և 
ին տո նա ցի ային: Նրանք չու նեն սե փա կան ին
տո նա ցի ա. այն փո փո խա կան է: Այս հա մա
կազ մի ե րե խա նե րի մեծ մա սը խոս քից չի օ գտ
վում. փո խա րի նում է այն վո կա լի զա ցի այով, 
ո րը դրս ևոր վում է նրանց հա մար ան ծա նոթ 
կամ նոր ի րա վի ճակ նե րում, և ո րը ծնող նե րը 
ո րա կում են որ պես «ոռ նոց» կամ «եր գե ցո
ղու թյուն» (К. Гилберт, Т. Питерс, 1998; Н. В. 
Коробенко, 2003):

2–2.5 տա րե կա նում ե րե խայի ակ տիվ բա ռա
պա շա րում նոր բա ռեր են ա վե լա նում: Դրանք 
շր ջա պա տից լս վող՝ հա տուկ շեշ տադր ված բա
ռերն են, բա նաս տեղ ծու թյան տո ղեր, տա նը 
հա ճա խա կի գոր ծած վող ար տա հայ տու թյուն
ներ, ո րոնք ա մեն ևին էլ չեն ծա ռա յում ե րե խայի 
հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցին և աս տի ճա
նա բար մա րում են, ե րբ սկս վում է խոս քի զար
գաց ման սեն զի տիվ շր ջա նը (И. И. Мамайчук, 
2007): Ար դեն 3 տա րե կա նում ե րե խան ու նե
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նում է ար տա բեր վող 2–3 հն չյուն, ճիչ, բղա վոց, 
եր բեմն ար տա բե րում է ան հաս կա նա լի հն չյուն
ներ, ո րոնք նմա նա կելն ան հնար է: Սկ սում են ի 
հայտ գալ աֆ եկ տիվ և շար ժո ղա կան խան գա
րում ներ՝ վախ, ան հանգս տու թյուն, տագ նապ, 
դիս ֆո րի ա, ա պա տի ա, ա ռար կա նե րի հետ 
բարդ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դժ վա րու
թյուն ներ, փոխ վում է դի մա խա ղը. դեմ քը դառ
նում է ան հա ղորդ, կո րում է հա ղոր դակց ման 

նա խա ձեռ նու թյու նը, դառ նում են ա վե լի պար
փակ ված (Ф. Аппе, 2006):

Մեր կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյուն
նե րը վկա յում են այն մա սին, որ, իս կա պես, 
աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րն ու նեն հա ղոր
դակց ման դժ վա րու թյուն ներ: Նրանք ա ռա վել 
նա խընտ րում են ժես տե րով, քան խոս քային 
հա ղոր դակ ցու մը, սա կայն շատ դեպ քե րում հա
ղոր դակ ցու մը բա ցա կա յում է:

                       1–ին խումբ                       2–րդ խումբ 

Նկար 1. Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած 1–ին, 2–րդ խմ բե րի փոր ձարկ վող նե րն ըստ  
հա ղոր դակց ման հիմ նա կան ձևի 

Ու սում նա սիր ված նա խադպ րո ցա կան և 
դպ րո ցա կան տա րի քի 60 ե րե խա նե րից, ով
քեր պայ մա նա կա նո րեն բա ժան վել են 2 խմ
բի (1–ին խումբ՝ նա խադպ րո ցա կան ներ, 2–րդ 
խումբ՝ դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա ներ), 
մի այն 1–ին խմ բի ե րե խա նե րի (30 ե րե խա) 
16 % –ն էր խոս քով հա ղոր դակց վում. այն է լ՝ 
բազ մա թիվ հար ցադ րում նե րից, ո ւղ ղոր դում
նե րից հե տո: Մինչ դեռ 2–րդ խմ բում՝ ցու ցա
նիշ նե րն ա ռա վել բարձր է ին, ո րը վկա յում է 
զար գա ցող աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ
ման ար դյու նա վե տու թյան մա սին (ն կար 1): 
Ե րե խա նե րի մեծ մա սը չէր հա ղոր դակց վում, 
իսկ ոչ խոս քային հա ղոր դակց ման մի ջոց ներ 
կի րա ռում է ին 1–ին խմ բի ե րե խա նե րի 27 %–ը 
և 2–րդ խմ բի ե րե խա նե րի՝ 33 %–ը:

Հաշ վի առ նե լով խան գա րում նե րի պեր վա
զիվ՝ ը նդ հա նուր, բնույ թը՝ աու տիզ մի հաղ թա
հար ման գոր ծըն թա ցն ան հրա ժեշտ է կազ մա
կեր պել հա մա լիր ձևով: Դժ վար է տա րան ջա տել 
հո գե բա նի, ման կա վար ժի, լո գո պե դի և բժշ կի 
աշ խա տան քը (Е. М. Мастюкова,1997):

Զար գաց ման նման խն դիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ ի րա կանաց վող լո գո պե դա
կան աշ խա տան քը պետք է հնա րա վո րինս վաղ 
սկ սել, քա նի որ այն պա հան ջում է բա վա կա նին 
եր կա րատև և բազ մապ րո ֆիլ գոր ծու նե ու թյուն: 
Զար գաց նող աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
ան հրա ժեշտ մաս է հան դի սա նում բազ մա մաս
նա գի տա կան խմ բի հա մա կար գային ներ գոր
ծու թյունն, ի նչն ի րա կա նաց վում է հո գե բան նե
րի, ե րաժշ տա կան թե րապևտ նե րի հա մա տեղ 
աշ խա տան քի պայ ման նե րում, սա կայն, հարկ 
է նշել, որ նույ նիսկ տար բեր մաս նա գետ նե րի 
փոխ հա մա ձայ նեց ված և հա մա կարգ ված աշ
խա տանք նե րի պայ ման նե րում  չխո սող ե րե
խայի հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի լի ար ժեք 
ձևա վո րու մը բա վա կա նին բարդ գոր ծըն թաց է:

Լո գո պե դա կան աշ խա տանք նե րը կազ մա
կեր պե լիս պետք է հաշ վի առ նել խնդ րո ա ռար
կայի յու րա հատ կու թյուն նե րը, և այն կազ մա
կեր պել աս տի ճա նա կան աճ ման, պար զից 
բար դը սկզ բուն քի հաշ վառ մամբ (Б. Л. Бейкер, 
А. Дж. Брайтман, 2000):
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Современные подходы к развитию коммуникативных  
средств детей с аутизмом

Г. Бароян

В статье представлены современные подходы к развитию коммуникативных средств детей с 
аутизмоми подходы к проблеме в научных исследованиях.

Modern approaches to the development of the communicative means
G. Baroyan

The development and the approches to the problem are represented in these scientific investiga
tions.
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ԼԻԼԻԹ ԱԴԼՈՅԱՆ 

ԲԱՑ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄը 

ՄԻՆՉՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱԿՆԱՌՈՒ 
(ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐ) ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ  

ՄԵԹՈԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
Ռինոլալիան (հուն. «rinos»՝ քիթ, «laliօ»՝ 

խոսք) ծանր խոսքային խանգարում է, որը պայ
մանավորված է խոսքային ապարատի ծայ րա
մասային բաժնի անատոմիա–ֆի զիո լո գիական 
խանգարումներով, որի հե տևան քով տուժած 
են  ձայնի տեմբրն ու հնչարտաբերությունը 
(Ա. Գ. Իպո լի տովա, 1983, Ի. Ի. Երմակովա, 
1996, Լ. Ի. Վանովսկայա, 2000, Ե. Ա. Սոբո
լևա, 2006): Բաց օրգանական ռինո լա
լիան` պայմանավորված քիմքի բնա ծին 
ճեղքվածքներով, պատկանում է առա վել 
տարածված ծանր խոսքային խան գա րում
ներին: Առողջապահության հա մաշ խարհային 
կազմակերպության վիճա կա գրական 
տվյալներով աշխարհում յու րա քանչյուր 1000 
երեխայից մեկը ծնվում է փափուկ և կարծր 
քիմքի բնածին ճեղ քե րով, զուգահեռ կարող 
են լինել նաև վե րին շուրթի ճեղքվածքներ: 
Հայաստանի Հան րապետությունում 
յուրաքանչյուր 800 երեխայից մեկը ծնվում 
է փափուկ և կարծր քիմքի ճեղքվածքներով: 
Հատուկ մասնագիտական, մեթոդական գրա
կա նության ուսումնասիրությունն ու տե սա
կան վերլուծությունը թույլ են տալիս ասելու, 
որ բաց օրգանական ռինոլալիայով երե
խա ների մոտ տուժած է ոչ միայն ձայնի 
տեմբրն ու հնչարտաբերությունը, այլ նաև 
կապակցված խոսքի ձևավորման գործընթացը 
(Տ. Ն. Վորոնցովա, 1982, Լադիժենսկայա, 
1975): Ժա մա նա կին լո գո պե դա կան աշխ
ատան քը չկազ մա կեր պե լու դեպ քում բա նա վոր 
խոս քի   խան գա րում նե րը հե տա գա յում իրենց 
կնիքն են թող նում բաց օր գա նա կան ռի նո
լա լիա ու նե ցող երե խա յի ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի վրա: Ուս տի հարկ ենք հա մա րում 
շեշ տադ րելու այն, որ դե ռևս մինչ վի րա հա տա
կան շրջա նում անհ րա ժեշտ է զար գաց նել բաց 

օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի կա
պակց ված խոսքն, որն էլ իր հեր թին կնպաս
տի հե տա գա յում դպրո ցում քե րա կա նա կան, 
շա րա հյու սա կան կա ռուց ված քա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի առա վել հեշտ յու րաց մա նը և 
ու սուց մանն ընդ հան րա պես:

Մեր կող մից փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու
թյունն անց է կաց վել 2011–2013 թվա կան նե րին` 
Երև ա նի թիվ 3 «Կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի», 
«Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րի չ», «Արաբ կի ր», 
«Մու րա ցա ն», «Սուրբ Աստ վա ծա ծի ն» բժշկա
կան կենտ րոն նե րում: Մեր կող մից անց կաց
րած ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ըն թաց
քում հե տա զոտ վել և բա ցա հայտ վել են բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լիա ու նե ցող երե խա նե րի 
կա պակց ված խոս քի զար գաց ման մա կար դա
կը մինչ վի րա հա տա կան շրջա նում, նաև վեր
ջին նե րիս կա պակց ված խոս քի զար գաց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն ներն ան հա տա կան և 
խմբա կա յին լո գո պե դա կան պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում: Ար դյուն քում պար զել ենք, որ բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի կա
պակց ված խոս քին բնո րոշ են հե տև յալ առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը`
1. Նկա տե լի են մտքի ձև ա կերպ ման հա ջոր

դա կա նու թյան խախ տում ներ, նույ նիսկ այն 
դեպ քում, երբ երե խան նա խա պես ծա նոթ է 
տեքս տի բո վան դա կու թյա նը:

2. Նա խա դա սու թյուն նե րի մի ջև եղած տրա
մա բա նա կան կա պե րը հիմ նա կա նում բա
ցա կա յում են:

3. Տեքս տի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը 
փո խան ցե լու կա րո ղու թյան մա կար դա կը 
ցածր է և այլն:
Բա ցի վե րը նշված խնդիր նե րը՝ պետք է 

ընդգ ծել այն հան գա ման քը, որ բաց օր գա նա
կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի մե ծա մաս նու
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թյու նը ակ տի վո րեն կի սում է իրենց վե րապ րած 
իրա դար ձու թյուն նե րի տպա վո րու թյուն նե րով, 
սա կայն չեն կա րո ղա նում վե րա պատ մել պատմ
վածքն ըստ տրված թե մա յի: Որ ն էլ իր հեր թին 
բա ցատր վում է նրա նով, որ ոչ թե բաց օր գա
նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա յի գի տե լիք նե րը 
բա վա րար չեն պատմ ված քի թե ման ըմբռ նե լու 
հա մար, այլ այն, որ նրանք սե փա կան միտ քը 
սա հուն չեն կա րո ղա նում ձև ա կեր պել: Հե տա
զո տու թյան շրջա նակ նե րում առա վել ար ժև
որ վել է կա պակց ված խոս քի զար գաց մա նը 
նպաս տող մե թոդ նե րից ակ նա ռու (պատ կե րա
վո ր մեթոդը), որը մեր կար ծի քով թույլ է տա լիս 
երե խա յին`
 � ինք նու րույն վեր լու ծել օբյեկտ նե րը կամ 

իրա դար ձու թյուն նե րը,
 � զար գաց նել սե փա կան կար ծիք ար տա հայ

տե լու հմտու թյու նը,
 � խթա նում է մտա հ ղաց ման զար գաց մա նը և 

այլն:
Ակ նա ռու մո դե լա վոր ման մե թո դը հե տա զո

տու թյան ըն թաց քում կի րառ վել է կա պակց ված 
խոս քի տե սակ նե րից մե կի` մե նա խո սու թյամբ 
ար տա հայտ վե լու ժա մա նակ: Բաց օր գա նա
կան ռի նո լա լիա ու նե ցող երե խա նե րի կա
պակց ված խոս քի զար գաց ման գոր ծըն թացն 
ակ նա ռու (պատ կե րա վոր) մո դե լա վոր ման մե
թո դի մի ջո ցով իրա կա նաց վել է հե տև յալ ուղ
ղու թյուն նե րով`

ձև ա վո րել բա ռա կա պակ ցու թյու նը ընդ լայ
նե լու կա րո ղու թյու նը,

սո վո րեց նել վե րար տադ րել նկա րի բո վան
դա կու թյու նը,

ձև ա վո րել ըստ սյու ժե տա յին նկա րի կամ 
նկար նե րի շար քի հի ման վրա պատմ վածք 
կազ մե լու կա րո ղու թյու նը և այլն:

Ակ նա ռու մո դե լա վոր ման մե թո դը կի րա ռե
լիս երե խա նե րը ձեռք են բե րում տեքս տի բո
վան դա կու թյու նը գրա ֆի կո րեն պատ կե րե լու 
կա րո ղու թյու նը` տա րաբ նույթ «նշան նե րի» օգ
նու թյամբ: Դրանք կա րող են լի նել`
 � գծագ րա կան պատ կեր ներ
 � առար կա նե րի սիմվո լիկ պատ կեր ներ (շող

քեր, սխե մա ներ, ուր վագ ծեր և այլն),
 � պլան–կոնս պեկտ ներ և պայ մա նա կան 

նշան ներ:

Վեր ջին ներս առա վել հեշ տաց նում են քիմ
քի ճեղք վածք ներ ու նե ցող երե խա նե րի պատմ
վածք կազ մե լու գոր ծըն թա ցը: Հե տա զո տու
թյան ըն թաց քում նշան նե րը փո խա րին վել են 
գծագ րա կան պատ կեր նե րով, որոնք իրենց ձև
ով և գույ նով նման են ինչ–որ առար կա յի: Օրի
նակ` սկզբնա կան փու լում կա նաչ եռան կյու նին 
օգ տա գոր ծել ենք որ պես եղև նի, իսկ մոխ րա
գույն փոքր շրջա նը՝ որ պես մկնիկ և այլն: Հա
ջորդ փու լում երե խա նե րն ընտ րել են մեր կող
մից ներ կա յաց րած փո խա րի նող նե րն, առանց 
հաշ վի առ նե լու օբյեկ տի ար տա քին հատ կա
նիշ նե րը: Այս դեպ քում նրանք կողմ նո րոշ վել են 
օբյեկ տի որա կա կան հատ կա նիշ նե րով (բա րի, 
չար, վախ կոտ, քաջ, նի հար և այլն): Օրի նակ՝ 
որ պես կա պա կց ված խոս քի մո դել կա րող են 
լի նել տար բեր գույ նի շրջան նե րը (նկ. 1): 

Ակ նա ռու մո դե լը բաց օր գա նա կան ռի նո
լա լի ա յով երե խա յի ար տա հայտ վե լու ժա մա
նակ հան դես է գա լիս որ պես պլան, որն էլ իր 
հեր թին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տրված 
թե մա յով պատմ ված քը ճիշտ վե րար տադ րելու: 
Ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը ցույց են 
տվել, որ բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե
խա նե րն ար տա հայտ վե լու ըն թաց քում կա րող 
են բաց թող նել բո վան դա կու թյան հիմ նա կան 
միտքն ար տա հայ տող բա ռե րը, բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րը, ինչ պես նաև նա խա դա սու թյուն
նե րը: Առա ջարկ վող սխե մա յի օգ նու թյամբ բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խան ավե լի 
հեշ տու թյամբ կա րող է վե րար տադ րել պատմ
ված քի բո վան դա կու թյու նը:

Պատմ ված քը ճիշտ վե րար տադ րե լու ու նա
կու թյան ձև ա վոր ման հա մար նախ հար կա
վոր է երե խա յին ծա նո թաց նել պատմ ված քում 
եղած հե րոս նե րին (փո խա րի նե լու սկզբուն քին), 
այ նու հե տև այդ նույն հե րոս նե րին ան վա նա
կո չե լու հմտու թյա նը: Մինչ վի րա հա տա կան լո
գո պե դա կան պա րապ մուն քի սկզբում երե խա
յի հա մար ըն թեր ցում ենք ծա նոթ որևէ կարճ 
հե քի աթ, օրի նակ` «Պապն ու շաղ գա մը», որից 
հե տո երե խա յի հետ մի ա սին (գու նա վոր թղթե
րով և մկրա տով) պատ րաս տում ենք ակ նա ռու 
մո դել նե րը: Սկզբում երե խան սո վո րում է կազ
մել մո դել նե րը մեր օգ նու թյամբ, այ նու հե տև 
ինք նու րույն: Այդ մո դել նե րը պատ րաս տում ենք 
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հե քի աթն ըն թեր ցե լու ըն թաց քում: Երե խան 
պետք է պատ րաս տի հա մա պա տաս խան հե րո
սի «փո խա րի նո ղը» յու րա քան չյուր հե րո սի մա
սին լսե լու ըն թաց քում, իսկ ար դյուն քում ստաց
ված «փո խա րի նող նե րը» պետք է դա սա վո րի 
հե քի ա թի բո վան դա կու թյան ըն թաց քին հա մա
պա տաս խան, որից հե տո մի այն վե րա պատ մի 
հե քի ա թը: Օրի նա կը տե՛ս  նկ. 1–ում: 

Հեքիաթի հերոսներին «փոխարինողները» 
կա րող են լինել ցանկացած ձևի ուրվագծեր 
կամ երկրաչափական պատ կեր ներ (շրջան, 
եռան կյունի և այլն):  Երեխան, նա յե լով այդ մո
դե լին, կարողանում է ճիշտ հեր թա կա նու թյամբ 
շարադրել իր միտքը: 

 Պատմվածք՝ ըստ սյուժետադերային 
նկարի

Բաց օրգանական ռինոլալիայով երե խա
ներն էական դժվարություններ են ունենում 
հատ կապես սյուժետադերային նկարով 
պատմ վածք կազմելու ընքացքում: 

Սյուժետադերային նկարով պատմվածք 
կազ մելը երեխայից պահանջում է  նկարում 
պատ կերված գործող անձերին կամ օբյեկտ
ներին ինքնուրույն առանձնացնելու կա րո ղու
թյուն, ինչպես նաև մտքի հստակ ձևակերպում 
և այլն: Նա պետք է նաև ինքնուրույն ձևա կեր
պի պատմվածքի սկիզբը և վերջը: Ման կա վար
ժական փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաների 
կազ մած պատմությունները հիմնականում 
(բա ցառությամբ որոշ դեպքերի),  նման են 
նկա րում պատկերված գործողությունների կամ 
առար կաների թվարկման: 

Նկարի հիման վրա պատմվածք կազ մե լու 
հմտության ձևավորման աշխատանքը բաղ
կացած է երեք փուլերից: Դրանք են`
 � նկարի բովանդակության համար կա րևոր 

դրվագների առանձնացնելը, 
 � նկարների միջև եղած պատ ճա ռա հե տևան

քային կապերի որոշելը, 
 � նկարում պատկերված տարբեր դրվագ

ները մեկ ընդհանուր բովանդակության մեջ 
միավորելը: 

Որպես մոդելի տարրեր հանդես են 
գալիս գլխավոր նկարի բովանդակությանը 
հա մապատասխանող, չափերով ավելի 
փոքր, առանձին նկարներ` այսպես կոչված, 
«դրվագներ»: Օրինակ` ամպ, ջուր, ծառի ճյուղ 
և այլն (տե՛ս նկար 2–ում): 

Այս փոքր նկարները հերթականու թյամբ 
տա լիս ենք երեխային, և յուրա քանչյուրն 
առանձին–առանձին պետք է համեմատի 
ընդ հա նուր նկարում պատկերված ընդ
հա նուր բովանդակության հա մա պա տաս
խան դրվագի հետ, իսկ այնուհետև կազ
մի նախադասություններ: Եթե երե խան 
ինքնուրույն դժվարանում է կազմել նա
խադասություններ կամ պատ ճա ռա հե
տևան քային կապեր ստեղծել այդ նա խա
դասությունների միջև, ապա նրան օգնում 
ենք հուշող հարցերի միջոցով: Աշխա տանքի 
վերջում երեխային խնդրում ենք կազմել 
փոքրիկ պատմվածք: Երբ բաց օրգանական 
ռինոլալիա ունե ցող երե խաները տիրապետում 
են կա պակց ված խոս քով արտահայտվելու 
տարրական հմտու թյուն ներին, կարող ենք 
առաջարկել նրանց պատմվածքի սկիզբը կամ 
վերջը: 
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Պատմվածք–նկարագրություն 
(բնապատկերներ)

Պատմվածքի այս տեսակը նույն պես դժվար 
է բաց օրգանական ռի նո լա լիա յով երեխաների 
համար: Եթե պատմ վածքը վերարտադրելու 
կամ ըստ սյու ժետային նկարների հիման վրա 
կազ մած պատմվածքում հիմնական տար րերը 
գործող ան ձերն են` կենդանի օբյեկտները, 
ապա բնա պատ կեր ները նկարագրելու 
ժամանակ դրանք բա ցա կայում են կամ ունեն 
երկրորդական իմաստ: Այս դեպքում որպես 
մոդելի տար րեր կարող են հանդես գալ 
բնության օբյեկտ ները: Աշխատանքը տարվել է 
հե տևյալ ուղղություններով`
 � Օբյեկտների նշանակությունների կա

րևորելը
 � Յուրաքանչյուր օբյեկտի արտաքին տեսքի 

մանրամասն նկարագրելը
 � Նկարում պատկերված օբյեկտների և 

իրադարձությունների պատ ճա ռա հե տևան
քային  կապերի որոշելը

 � Փոքր պատմվածքները մեկ համ ընդ հա նուր 
սյուժե դարձնելը
Ըստ բնապատկերի՝ պատմվածք կազ մե

լու հմտության ձևավորման համար որպես 
նախապատրաստական աշխատանք երե
խային առաջարկվել է «Կենդանացրու նկարը» 
հանձնարարությունը: Այս աշ խա տանքի բո
վան դակությունը հետևյալն էր` երեխային 
ցու ցա դրվում է նկար, որ տեղ պատկերված 
են սահմանափակ քա նա կությամբ բնության 
օբյեկտ ներ, օրի նակ՝ ճահիճ, ամպ, քար, տուն, 
ծառ և այլն: Նրան տալիս ենք կենդանիների 
պատ կերներ և խնդրում, որպեսզի փակցնի 
տրված ընդհանուր նկարի վրա: Նշենք նաև, որ 
կենդանիների պատ կեր նե րը երեխան կարող 
է հեշտությամբ փակց նել  և հեռացնել, քանի 
որ դրանք պատ րաստ ված են հա տուկ կպչող 
նյութից: Բաց օրգանական ռինոլալիա ունեցող 
երե խան նկարագրում է իր իսկ կողմից կազ մած 
բնապատկերը: Այսպես օրինակ` «Անտառում 
լուռ էր: Այնտեղ կար մի կա պույտ լիճ, որի 
շուրջը բադիկն ու գորտն էին ապրում: Երկնքում 
գեղեցիկ թիթեռ կար… և այլն»:

Աստիճանաբար երեխան կարողանում 
է պատկերների օգնությամբ բարդացնել 
իր նկարի բովանդակությունը և անցում է 
կատարում պարզից բարդ բովանդակություն 
ունեցող նկարներով աշխատանքին: 
Քանի որ ներկայացված (պատրաստված) 
կենդանիների պատ կեր ները երեխան կարող 
է հեշտությամբ դնել և հեռացնել գլխավոր 
նկարի վրա, հետևաբար դրանք նաև կարող 
են ընդգրկվել տարբեր տեսակի բնա պատ
կերների կոմպոզիցիաներում: Միևնույն 
բնապատկերում կարող են դրվել տարբեր 
կենդանիներ, որը թույլ է տալիս, առավել քիչ 
պատկերներ օգտագործելով, հասնել նրան, 
որ երեխաները կարողանան տար բեր ձևերով 
պատմել միևնույն բնա պատկերը: 

Այսպիսով՝ մեր կողմից առաջարկված 
ակնառու (պատկերավոր) մոդելավորման 
մեթոդը թույլ է տալիս բարձրացնելու 
մինչվի րա հատական շրջանում կապակց
ված խոսքի զարգացման մակարդակը: Կա
պակց ված խոսքի զարգացմանը նպաս տող 
մոդելավորման մեթոդն աստի ճա նաբար 
կսովորեցնի բաց օրգանական ռինոլալիայով 
երեխաներին պլանավորելու սեփական խոսքը 
և դարձնելու ավելի կապակցված դեռևս 
մինչվիրահատական շրջանում: 
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Развитие связной речи при откритой ринолалии в дооперационном 
 периоде методом наглядного моделирования

Л. Адлоян

Одним из способов планирования связного высказывания может служить прием наглядного 
мо де ли ро вания.Постепенно овладевая всеми видами связного высказывания с помощью мо де ли
ро вания, дети при откритой ринолалии в дооперационном периоде учатся планировать свою речь.

Development of narration in preoperational period with  
/clef–palate/by outstanding / illustration / modeling method.

L. Adloqan

One of the methods of planning connected utterance can be the method of visual/graphic/model
ing.Gradually mastering all the types of connected utterance children with open rinolalia in the presur
gical period learn to plan connected utterance with the help of modeling.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՅԱՐ ՄԱ ԼՈ ՅԱՆ

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄը
Հաշ վի առ նե լով «բ նակ չու թյան սո ցի ա

լա կան պաշտ պա նու թյուն» հաս կա ցու թյան 
տար մեկ նա բա նում նե րը, ո րոնք առ կա են ի նչ
պես գի տա կան գրա կա նու թյան, այն պես էլ 
հատ կա պես պաշ տո նա կան, ռազ մա վա րա
կան նշա նա կու թյան փաս տաթղ թե րում` սույն 
հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում փորձ է ար ված 
հս տա կե ց նելու այս հաս կա ցու թյան բո վան
դա կու թյու նը: «Բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյու նը» հան դի սա նում է մի շարք 
գի տա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման 
ա ռար կա: Գի տնա կան ներն, ով քեր զբաղ վել են 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան խն դիր նե րով, 
հիմն վել են գի տա կան տար բեր ո ւս մունք նե րի 
և հայե ցա կար գե րի վրա: Նախ քան այդ հայե
ցա կար գե րին ան դրա դառ նա լը հարկ է նշել, 
որ « սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» հաս կա
ցու թյու նը նոր չէ և ու նի իր պատ մու թյու նը: Այս 
հաս կա ցու թյու նը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 
Աբ րա համ Է պս տեյ նի կող մից, ով ղե կա վա րել է 
սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան ա պա հով մանն 
ո ւղղ ված շար ժու մը Ա ՄՆ–ո ւմ 20–րդ դա րի 1–ին 
կե սին: Հե տաքրք րա կան է այն հան գա մանքը, 
որ 1930–ա կան նե րի սկզբ նե րին օգ տա գործ
վում էր մեկ այլ հաս կա ցու թյուն` «տն տե սա
կան պաշտ պա նու թյու նը», մաս նա վո րա պես 
այս հաս կա ցու թյու նը օգ տա գործ վել է Ա ՄՆ–ի 
նա խա գահ Ֆրանկ լին Ռուզ վել տի կող մից 
1934 թ., ե րբ վեր ջինս ձևա վո րեց Տն տե սա կան 
պաշտ պա նու թյան հանձ նա ժո ղո վը: 1935 թ. 
հուն վա րի 17–ին Ա ՄՆ–ի կոնգ րե սին ո ւղղ ված 
նա մա կում Ռուզ վել տը նո րից կի րա ռում է այս 
հաս կա ցու թյու նը` հոր դո րե լով ըն դու նել Տն

տե սա կան պաշտ պա նու թյան հանձ նա ժո ղո վի 
հանձ նա րա րա կան ներն, ո րոնք հե տա գա յում 
նե րառ վե ցին «Տն տե սա կան պաշտ պա նու թյան 
մա սին» օ րեն քում: 

Է պս տեյ նի կար ծի քով « սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյուն» հաս կա ցու թյունն ա ռա վել 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել, քան «տն տե
սա կան պաշտ պա նու թյուն» և « սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վագ րու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը` 
ել նե լով տար բեր պատ ճառ նե րից: Ը ստ Է պս
տեյ նի` « սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյուն» 
հաս կա ցու թյու նը շեշ տադ րում է գեր մա նա կան 
ա պա հո վագ րու թյան հայե ցա կար գը, ո րի շր
ջա նակ նե րում պար տա դիր խնայո ղու թյուն նե րը 
չեն ար դա րաց նում կա ռա վա րա կան ներդ րում
նե րը, ի սկ տն տե սա կան պաշտ պա նու թյու նը 
են թադ րում է մի այն աշ խա տող քա ղա քա ցի նե
րի պաշտ պա նու թյու նը, այ նինչ սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյունը են թադ րում է հա սա րա կու
թյան` որ պես ամ բող ջի բա րե կե ցու թյան ա պա
հո վու մը1: 

 Այս պի սով` «բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը ա ռա ջին 
ան գամ կի րառ վել է Ա ՄՆ–ո ւմ` « Սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան մա սին» օ րեն քում, ո րն էլ 
իր հեր թին խթա նեց տա րեց նե րին, ան գոր
ծու նակ նե րին և գոր ծա զուրկ նե րին ո ւղղ ված 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի մշա կու մը: 1938 թ. 
« սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» հաս կա
ցու թյու նը կի րառ վել է նաև Նոր Զե լան դի այի 
օ րենսդ րու թյան մեջ: « Սո ցի ա լա կան պաշտ

1 Տե՛ս Social Semrity BuIletin l Vol. 55, No. 1 l Spring 1992, 
էջ 63–64:
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պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կի րառ վել է 
նաև 1952 թ. Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ
մա կեր պու թյան կող մից ըն դուն ված Սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան կոն վեն ցի ա յում (ն վա
զա գույն ստան դարտ ներ)2, որ տեղ նշ վում է, 
որ պե տու թյու նը պետք է փոխ հա տու ցի չնա
խա տես ված ծախ սերն, ո րոնք կա տար վում են 
ե կա մուտ նե րի նվա զեց ման կամ բա ցա կա յու
թյան պայ ման նե րում: Ա ռա ջին կա տե գո րի ան 
նե րա ռում է ծախ սե րի փոխ հա տու ցում այն պի
սի դեպ քե րում, ի նչ պի սիք են գոր ծազր կու թյու
նը, հաշ ման դա մու թյու նը, ծե րու թյու նը, կե
րակ րո ղին կորց նե լը, հի վան դու թյու նը և այլն: 
Բա ցի այդ` ը ստ այս կոն վեն ցի այի` սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյու նը են թադ րում է նաև պե
տու թյան կող մից ա ռող ջա պա հա կան խնամ քի 
ա պա հո վում, ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե
րին նպաստ նե րի տրա մադ րում:

Բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու
թյան ու սում նա սիր ման մի քա նի հիմ նա կան 
հայե ցա կար գային մո տե ցում ներ են ձևա վոր վել 
տն տե սա գի տա կան տե սու թյան շր ջա նակ նե
րում, ո րոնք հիմն վում են տն տե սա գի տա կան 
տե սու թյան դա սա կան և նե ո դա սա կան դպ
րոց նե րի, քեյն սյան դպ րո ցի, ի նս տի տու ցի ո նալ 
մո տեց ման վրա: Դա սա կան մո տեց ման շր ջա
նակ նե րում սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը 
մեկ նա բան վում է որ պես աղ քա տու թյան մեջ 
գտն վող ան հատ նե րին ա ջակ ցու թյան տրա
մադ րում3: Նե ո դա սա կան մո տեց ման հա մա
տեքս տում սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը 
դիտ վում է որ պես հարս տու թյան և աղ քա տու
թյան միջև առ կա հա կա սու թյան հաղ թա հա
րում, ո րի է ու թյու նը ազ գային ե կամ տի վե
րա բաշխ ման մեջ է` հա րուստ նե րից դե պի 
աղ քատ նե րը4,5,6,7: Քեյն սյան մո տեց ման շր ջա

2 Տե՛ս Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952, 
No 102:
3 Տե՛ս Смит А. Исследование о природе и причинах богат
ства народов. / А. Смит. – М., Соц–Экгиз, 1962, էջ 227:
4 Տե՛ս Жид Ш. История экономических учений. / Ш. Жид, Ш. 
Рист, М., Экономика, 1995, էջ 148:
5 Տե՛ս Маршал А. Принципы экономической науки / А. Мар
шал. – в 3–х Т. – М., 1993, Т. 3., էջ 132–142:
6 Տե՛ս Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. 
Пигу, М., Прогресс, 1985, էջ 138: 
7 Տե՛ս Нещеретний П. И., Исторические корни и традиции раз
вития благотворительности в России, М., Наука, 1993, էջ 123:

նակ նե րում սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը 
մեկ նա բան վում է որ պես ե կա մուտ նե րի սո
ցի ա լա կան մանևր` մար դու ո ղջ կյան քի ըն
թաց քում նրա ե կա մուտ նե րի հա վա սա րեց ման 
(հա մա հար թեց ման) ճա նա պար հով8: Ի նս տի
տու ցի ո նալ մո տե ցու մը սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյու նը դի տում է որ պես հա սա րա կա կան 
ար տադ րու թյան և սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 
միջև առ կա հա կա սու թյան հաղ թա հա րում9: 

Անդ րա դառ նա լով ռու սա կան աղ բյուր
նե րին` հարկ է նշել, որ այս դեպ քում 
« սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» հաս կա
ցու թյու նը մեկ նա բան վում է ի նչ պես լայն, այն
պես էլ նեղ ի մաս տով: 

 Այս պես, օ րի նակ, ը ստ Տ. Կ. Մի րո նո վայի` 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը « պե տա կան 
և ոչ պե տա կան մար մին նե րի ու կազ մա կեր պու
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյունն է, ո րը են թադ րում 
է տն տե սա կան, ի րա վա կան, կազ մա կեր պա
կան բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, 
ո րոնք ո ւղղ ված են ան հա տի և նրա ըն տա նի քի 
հա մար ո րո շա կի սո ցի ա լա կան հան գա մանք նե
րով (այդ թվում՝ նաև սո ցի ա լա կան ռիս կե րով) 
պայ մա նա վոր ված բա ցա սա կան հետ ևանք նե
րի մեղ մաց մա նը, ի նչ պես նաև վեր ջին նե րիս 
նյու թա կան և սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան 
ըն դու նե լի մա կար դա կի պահ պան մա նը»10: 
Վ. Կ. Սեն չա կո վը գտ նում է, որ սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյու նը « քա ղա քա ցի նե րի ի րա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ո րո շա կի 
ամ բող ջու թյուն է, ո րն ա պա հո վում է վեր ջին նե
րիս կեն սա գոր ծու նե ու թյան` հա սա րա կու թյան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վտան գու թյան և 
հար մա րա վե տու թյան մա կար դա կը»11: Ն. Ա. 
Գո րե լո վայի կար ծի քով սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյու նը սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րի ի րա

8 Տե՛ս Мамедов О.Ю. Современная экономика. Лекционный 
курс. Ростов–на–Дону: Издательство «Феникс», 2001, էջ 521:
9 Տե՛ս Мамедов О. Ю., Современная экономика. Лекцион
ный курс. Ростов–на–Дону: Издательство «Феникс», 2001, 
էջ 522:
10  Տե՛ս Социальная защищенность в переходный период к 
рыночной экономике // Тез. доклада к
Междунар. конф. 2–23 сентября 1993 г. ЮНЕСКО – Мировой 
Банк. Экономическая академия. Министерство экономики 
РФ. Россия. М, 1993, էջ 4:
11 Տե՛ս Горелов Н.А., Тучков А.И. Энциклопедия труда и за
нятости. СПб; 1997, էջ 159: 
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կա նաց մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներն ե ն12: 
Դ. Գ. Դո րո խի նի թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո
սու թյան շր ջա նակ նե րում սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյու նը լայն ի մաս տով ներ կա յաց ված է 3 
բլոկ նե րի (են թա հա մա կար գե րի) տես քով` 
 � աշ խա տու նակ բնակ չու թյան, աշ խա տող 

(զ բաղ ված) բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյուն, 

 � ա նաշ խա տու նակ բնակ չու թյան սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյուն, 

 � ողջ բնակ չու թյան կեն սա կան ի րա վունք նե
րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյուն սո ցի ալ–
մ շա կու թային ո լոր տում (կր թու թյուն, ա ռող
ջա պա հու թյուն, մշա կույթ): 
Ընդ ո րում՝ ը ստ Դո րո խի նի՝ ա նաշ խա

տու նակ բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյու նը հան դի սա նում է սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյուն նեղ ի մաս տով13: Նպա տակ 
չհե տապն դե լով ներ կա յաց նել ռու սա կան գի
տա կան գրա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում 
առ կա «բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյուն» հաս կա ցու թյան բո լոր մեկ նա
բա նու թյուն նե րը` մեր կար ծի քով այդ բո լոր 
սահ մա նում նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է 
խմ բա վո րել մի քա նի մո տե ցում նե րում: Ա ռա ջին 
մո տե ցու մը պայ մա նա կա նո րեն կան վա նենք 
կա տե գո րի ալ մո տե ցում, քա նի որ վեր ջի նիս 
շր ջա նակ նե րում սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու
թյու նը դիտ վում է որ պես կոնկ րետ գի տա կան 
կա տե գո րի ա: Այս մո տեց ման շր ջա նակ նե րում 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը մեկ նա բան
վում է որ պես սո ցի ալ–տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք ձևա վոր
վում են հա սա րա կա կան ե կամ տի բաշխ ման 
ար դյուն քում, և, հետ ևա բար, սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան բնույ թը հիմ նա կա նում ո րոշ
վում է հա սա րա կու թյու նում բաշ խո ղա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի բնույ թով: 

Ե րկ րորդ մո տե ցումը, ո րը դար ձյալ պայ մա
նա կա նո րեն կան վա նենք գործ նա կան մո տե
ցում, շեշ տադ րում է սո ցի ա լա կան պաշտ պա

12 Տե՛ս Дорохин Д.Г. Формирование региональной системы 
социальной защиты населения: Автореф. дис. ... канд. экон. 
наук. СПб., 1998, էջ 14: 
13 Տե՛ս З.П. Замараева, Социальная защита, Пермь 2009, էջ 
11:

նու թյան կի րա ռա կան աս պեկ տը, և, ը ստ այդմ, 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը դիտ վում է 
որ պես պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վող 
մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ: Սա կայն պետք 
է հաշ վի առ նել այն հան գա մանքը, որ այս մո
տեց ման շր ջա նակ նե րում սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյու նը կա՛մ շատ լայն է մեկ նա բան վում, 
կա՛մ շատ նեղ: Այս պես, լայն ի մաս տով սո ցի
ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը մեկ նա բան վում 
է որ պես պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վող 
մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ո ւղղ ված 
է կեն սա գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո լորտ
նե րում բո լոր քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան 
ան վտան գու թյան ա պա հով մա նը: Ի սկ նեղ 
ի մաս տով սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը 
մեկ նա բան վում է որ պես սո ցի ա լա կան օգ նու
թյան տրա մադ րում բնակ չու թյան սո ցի ա լա պես 
ա նա պա հով շեր տե րին և խմ բե րին: 

Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան բո վան դա կու թյան հս տա
կե ցումն ա ռա ջին հեր թին կախ ված է այն խն
դիր նե րից, ո րոնց լուծ մանն է ո ւղղ ված սո ցի
ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը: Այս պես, Յու. Վ. 
Կո լես նի կո վը14 սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
ներ քո լայն ի մաս տով հաս կա նում է պե տու թյան 
գոր ծու նե ու թյունը, ո րն ո ւղղ ված է սո ցի ա լա կան 
քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա նպա տակ նե րի 
և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա
նը, քա ղա քա ցի նե րի` օ րենսդ րո րեն ամ րագր
ված տն տե սա կան, ի րա վա կան և սո ցի ա լա կան 
ե րաշ խիք նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոնք ի րենց 
հեր թին ա պա հո վում են քա ղա քա ցի նե րի հիմ
նա կան սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի ի րա ցու
մը: Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան այս պի սի 
մեկ նա բա նու մը են թադ րում է, որ սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյու նն ո ւղղ ված է և՛ տն տե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյա նը, և՛ հա սա րա կու թյան 
ա նաշ խա տու նակ ան դամ նե րին: Սա կայն շատ 
հա ճախ սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը շատ 
նեղ է մեկ նա բան վում: Նեղ ի մաս տով սո ցի ա
լա կան պաշտ պա նու թյու նը սահ ման վում է որ
պես տն տե սա կան, ի րա վա կան և կազ մա կերպ
չա կան բնույ թի կոնկ րետ մի ջո ցա ռում նե րի 

14 Տե՛ս Занятость. Безработица. Служба занятости: толковый 
словарь терминов и понятий. М., 1996:
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ամ բող ջու թյուն` ո ւղղ ված բնակ չու թյան խո ցե
լի շեր տե րին ա ջակ ցու թյան ցու ցա բեր մա նը15: 
Այս պի սի մո տեց ման դեպ քում սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյու նը շատ հա ճախ ա սո ցաց վում 
է սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հետ: 

Եր րորդ մո տե ցու մը, մեր կար ծի քով, մի ա
վո րում է կա տե գո րի ալ և գործ նա կան մո տե
ցում նե րը « սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» 
հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը սահ մա
նե լիս: Այս մո տեց ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է 
ռուս ա կա դե մի կոս Վ. Ի. Ժու կո վը: Վեր ջինս16 
սահ մա նում է սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը 
որ պես պե տու թյան սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա
նու թյան բա ղադ րիչ մաս, ո րը կյան քի է կոչ վում 
վեր ջի նիս սո ցի ա լա կան ծրագ րե րում և պրակ
տի կա յում, կար գա վո րում է հա րա բե րու թյուն
նե րը հա սա րա կու թյու նում: 

 Ա նդ րա դառ նա լով հա յաս տա նյան ի րո
ղու թյա նը` ա կն հայտ է դառ նում, որ մի շարք 
դեպ քե րում Հա յաս տա նում սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի բնույ թի և 
բո վան դա կու թյան մա սին ը նդ հա նուր պատ
կե րաց ման բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է 
զա նա զան կա տե գո րի ա նե րի, եզրույթների և 
հաս կա ցու թյուն նե րի մի ա խառն ման և կա մա
յա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի: Որ պես օ րի նակ` 
կա րե լի է բե րել « սո ցի ա լա կան ա պա հո վու
թյուն» եզրույթը, ո րը հայե րե նում օգ տա գործ
վում է շատ ե րկր նե րում լայն տա րա ծում գտած 
«social security» եզրույթը թարգ մա նե լու հա
մար: Վե րոն շյալ եզրույթը հայե րեն կա րող է 
թարգ ման վել որ պես սո ցի ա լա կան ան վտան
գու թյուն, սո ցի ա լա կան պաշտ պան վա ծու թյուն, 
սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք ներ, բայց ոչ` սո ցի ա լա
կան ա պա հո վու թյուն: Ա վե լին, մեր կար ծի քով, 
« սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյուն» հաս կա ցու
թյու նը հա մար ժեք չէ «social security» հաս կա
ցու թյա նը, քա նի որ ա ռա ջինն ար տա ցո լում է 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան խորհր դային 
պե տա կան–պա տեր նա լիս տա կան հա մա կար

15 Տե՛ս Жуков В.И. Модернизация социальных отношений в 
России: замыслы, итоги, возможности: доклад на II Между
нар. конгрессе «Российская семья. 14 апреля 2005 г. М., 
2005.
16 Սոցիալիզմի պայմաններում ենթադրվում էր, որ ան հրա
ժեշտ չէ մարդկանց պաշտպանել ինչ–որ մե կից կամ ինչ–որ 
բանից: Նրանց ընդամենը պետք էր ապահովել: 

գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որ տեղ գե
րակշ ռում է ին սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
պե տա կան կազ մա կերպ ման սկզ բունք նե րը` 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան սկզ բունք
նե րի խիստ սահ մա նա փակ օգ տա գործ մամբ 
և դրա կազ մա կերպ ման որ ևէ այլ ձևի իս պառ 
բա ցա կա յու թյամբ17: Մինչ դեռ «social security» 
հաս կա ցու թյու նը ար տա ցո լում է սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան սկզ բունք նե րով սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը: Շու կա յա
կան տն տե սու թյան զար գաց ման ու ղին բռ նած 
ե րկ րում « սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյուն» հաս
կա ցու թյու նը, ո րը հիմ նա կա նում ար տա ցո լում 
է տն տես վար ման կենտ րո նաց ված պլա նային 
հա մա կար գում սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, 
ներ կա յումս չի կա րող լայ նո րեն օգ տա գործ վել 
մեր ե րկ րում: Այդ պատ ճա ռով « սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյուն» հաս կա ցու թյու նը գործ նա
կան ո լոր տից նշա նա կա լի չա փով դուրս մղ վեց 
« սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» նոր հաս
կա ցու թյան կող մից: 

«Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» հաս կա
ցու թյան սահ մա նումը տեղ է գտել նաև ՀՀ Կա
յուն զար գաց ման ծրագ րում: Հա մա ձայն այդ 
սահ ման ման` սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու
նը մեկ նա բան վում է որ պես « պե տա կան ու ոչ 
պե տա կան մար մին նե րի այն գոր ծո ղու թյուն նե
րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ո ւղղ ված է տնային տն
տե սու թյուն նե րի և ան հատ նե րի` ո րո շա կի ռիս
կե րին դի մագ րա վե լու կամ կա րիք նե րը հո գա լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայն մա նը»18: Այս 
սահ ման ման հա մա ձայն` սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյան ա պա հով ման գոր ծում պե տու թյու
նից զատ կար ևոր վում է նաև այլ սուբյեկտ նե րի 
դե րը, ի նչ պես, օ րի նակ, հա սա րա կա կան հատ
վա ծը, մաս նա վոր հատ վա ծը և այլն:

 Այս պի սով՝ սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու
թյան տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րը թույլ 
են տա լիս եզ րա կաց նել, որ ներ կա յումս սո ցի

17 Տե՛ս Կայուն զարգացման ծրագիր, Երևան, 2008 թ.: ՀՀ 
կառավարության 2008 թ. հոկտեմբերի 30–ի N 1203–Ն 
որոշում: 
18 Տե՛ս տնտեսագիտության տեսություն, տնտե սա գի
տության դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Ե. Կիրակոսյանի և 
տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր Ի. Ե. Խլղաթյանի 
խմբագրությամբ, Երևան, 2009, էջ 484: 
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ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու թային 
ա պա րա տը ձևա վոր ման փու լում է: Դրա նում 
նե րառ ված հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը ոչ 
միշտ է, որ հս տակ սահ ման ված են: Ա վե լին, 
այդ ա նո րո շու թյու նը բնո րոշ է ոչ մի այն կի րա
ռա կան–վար չա կան ո լոր տին, այլ նաև սո ցի ա
լա կան պաշտ պա նու թյա նը` որ պես գի տա կան 
դիս ցիպ լի նի: Հաշ վի առ նե լով այս ա մե նը` մեր 
կար ծի քով կար ևոր է այն տեր մի նա բա նու թյան 
հս տա կե ցու մը, ո րը կի րառ վում է ի նչ պես սո ցի
ա լա կան պաշտ պա նու թյան` որ պես գի տա կան 
դիս ցիպ լի նի, այն պես էլ սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյան ո լոր տում կոնկ րետ կա ռա վար չա
կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման ժա մա նակ: 

Գի տա կան դիս ցիպ լի նի շր ջա նակ նե րում 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս կա ցու
թային ա պա րա տն ան հրա ժեշտ է դի տել որ պես 
բազ մա մա կար դակ հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում 
է մի մյանց հետ փոխ կապ ված մի շարք հաս
կա ցու թյուն ներ: Այս դեպ քում « սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը հան
դի սա նում է, այս պես կոչ ված, ը նդ հա նուր 
« ծած կույթ» բո լոր այն եզրույթ նե րի հա մար, 
ո րոնք նկա րագ րում են վեր ջի նիս ա ռար կան: 

Մեր կար ծի քով սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու
թյան հաս կա ցու թային ա պա րա տում նե րառ
ված եզրույթ նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի 
է բա ժա նել 3 խմ բի` ը նդ հա նուր, մաս նա վոր 
(ա ռար կա յա կան) և օգ նող:

Ը նդ հա նուր եզրույթ նե րի թվին են պատ
կա նում, օ րի նակ, սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա
նու թյու նը, սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
օբյեկտ ներն ու սուբյեկտ նե րը և այլն: Մաս
նա վոր (ա ռար կա յա կան) եզրույթ նե րի ներ քո 
ի նկա տի ու նենք այն եզրույթ ները, ո րոնց օգ
նու թյամբ հնա րա վոր է սահ մա նել սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան ա ռար կան: Մաս նա վոր 
(ա ռար կա յա կան) եզրույթ ներն ի րենց հեր թին 
կա րե լի է բա ժա նել 2 են թախմ բի` ճյու ղային 
և տնային տն տե սու թյուն նե րը նկա րագ րող 
եզրույթ նե ր: Ճյու ղային եզրույթ նե րի թվին են 
պատ կա նում, օ րի նակ, սո ցի ա լա կան ա պա
հո վագ րու թյու նը, սո ցի ա լա կան օգ նու թյու նը, 
սո ցի ա լա կան սպա սար կու մը և այլն: Տնային 
տն տե սու թյուն նե րը նկա րագ րող եզրույթ նե րի 

թվին են պատ կա նում, օ րի նակ, բնակ չու թյան 
ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը, աղ քա տու թյան 
մա կար դա կը, գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը, 
բնակ չու թյան ժո ղովր դագ րա կան կա ռուց ված
քը և այլն: Օգ նող եզրույթ նե րի ներ քո ի նկա տի 
ու նենք այն եզրույթ ներն, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
են ը նդ հա նուր և մաս նա վոր եզրույթ նե րի բո
վան դա կու թյու նը սահ մա նե լու հա մար: Այս
պես, օ րի նակ, հնա րա վոր չէ սահ մա նել բնակ
չու թյան աղ քա տու թյան մա կար դա կը ա ռանց 
« կեն սա կան նվա զա գույն» հաս կա ցու թյու նը 
սահ մա նե լու: 

« Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն» հաս կա
ցու թյան հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են 
«բ նակ չու թյան կեն սա մա կար դակ» և «բ նակ
չու թյան կյան քի ո րակ» հաս կա ցու թյուն նե րը: 
Կեն սա մա կար դա կը բնակ չու թյան ի րա կան 
սպա ռումն ար տա ցո լող սո ցի ալ–տն տե սա կան 
կա տե գո րի ա է, ո րն ար տա հայ տում է բնակ չու
թյան պա հանջ մունք նե րի զար գաց ման աս տի
ճա նը, պա հանջ մունք նե րի կա ռուց ված քը, հա
սա րա կա կան ճա նա չում ստա ցած հիմ նա կան 
կեն սա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման 
ի րա կան մա կար դա կը19: « Կյան քի ո րակ» հաս
կա ցու թյու նը գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ 
է դր վել 1950–ա կան նե րի կե սե րին, ե րբ ա կն
հայտ դար ձավ, որ « կեն սա մա կար դակ» հաս
կա ցու թյունն ամ բող ջու թյամբ չի ար տա ցո լում 
բնակ չու թյան բա րե կե ցու թյու նը20: Շատ հա ճախ 
կյան քի ո րա կը ներ կա յաց վում է որ պես կյան քի 
հար մա րա վե տու թյու նը ո րո շող պայ ման նե րի 
ամ բող ջու թյուն: Հար մա րա վե տու թյուն ա սե
լով` հաս կաց վում է մարդ կանց այն պի սի պա
հանջ մունք նե րի բա վա րա րումը, ո րոնք բխում 
են ոչ թե ան հրա ժեշ տու թյու նից, այլ մարդ կանց 
ցան կու թյուն նե րից: Հարկ է նշել, որ կյան քի 
ո րա կը ձևա վո րում և պայ մա նա վո րում է հա սա
րա կու թյան և ան հա տի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ ի նչ պես օբյեկ տիվ պայ
ման նե րը, այն պես էլ դրանց սուբյեկ տիվ հո գե
բա նա կան գնա հա տու մը: 

19 Տե՛ս Социальная политика, уровень и качество жизни: сло
варь /под общ. ред. В.Н. Бобкова, А.П. Починка. М., 2001, 
էջ 69: 
20 Տե՛ս Социальная политика, уровень и качество жизни: 
словарь /под общ. ред. В. Н. Бобкова, А. П. Починка, М., 
2001, էջ 69:
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Այս պի սով՝ բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյու նը գի տա կան տար բեր ո ւղ
ղու թյուն նե րի կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյուն
նե րից է: Այն մեկ նա բան վում է եր կու ի մաս
տով` լայն և նեղ: Լայն ի մաս տով սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան ներ քո հաս կա նում են այն 
գոր ծու նե ու թյունը, ո րն ո ւղղ ված է յու րա քան չյուր 
ան հա տի` որ պես լի ար ժեք ան ձի ձևա վոր ման և 
զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի ա պա հով մանն, 
ի նչ պես նաև ան ձի վրա բա ցա սա կան ազ դե
ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոն նե րի բա ցա հայտ
մանն ու հաղ թա հար մա նը, ան ձի ի նք նո րոշ ման 
և ի նք նաի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ
ման նե րի ա պա հով մա նը: Նեղ ի մաս տով սո ցի
ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը մեկ նա բան վում է 
որ պես օգ նու թյան տրա մադ րում կյան քի դժ վա
րին ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված մարդ կանց: 
Այս դեպ քում սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
հիմ նա կան գոր ծիք նե րի դե րում հան դես են 
գա լիս սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյունն ու 
սո ցի ա լա կան օգ նու թյու նը, մինչ դեռ սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյու նը լայն ի մաս տով մեկ
նա բա նե լիս այն իր մեջ նե րա ռում է կեն սաա
պա հով ման հա մա կար գի այլ ո լորտ նե ր ևս:

Մեր կար ծի քով, սո ցի ա լա կան պաշտ պա
նու թյան նեղ ի մաս տով մեկ նա բա նու մը դր ված 
է կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի` որ պես կի
րա ռա կան ո լոր տի հիմ քում: Սա կայն այդ մեկ
նա բա նու մը նպա տա կա հար մար է ա վե լի ըն

դար ձա կել` շե շ տադ րե լով այն հան գա մանքը, 
որ սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան է ու թյու նը 
քա ղա քա ցի նե րի տն տե սա կան, քա ղա քա կան, 
սո ցի ա լա կան և այլ ի րա վունք նե րի, ա զա տու
թյուն նե րի ու շա հե րի ա պա հո վումն է: Հետ ևա
բար, սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նը չպետք 
է մեկ նա բա նել որ պես բնակ չու թյան մի այն 
ա ռա վել ա նա պա հով կամ սո ցի ա լա պես ան
պաշտ պան կա տե գո րի ա նե րին վե րա բե րող 
եր ևույթ: Հա սա րա կու թյան և նրա ի նս տի տուտ
նե րի կող մից տնօ րին վող հա սա րա կա կան նե
րու ժի և մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման կա րիքն 
ու նեն նաև լի ո վին ա պա հով ված քա ղա քա ցի
նե րը, օ րի նակ, բժշ կա կան օգ նու թյան դի մե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում:

Ի սկ սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մեկ
նա բա նու մը լայն ի մաս տով տե սա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված է, քա նի որ այս դեպ քում մի 
կող մից՝ հնա րա վոր է բա ցա հայ տել սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան կա պը այլ հա մա կար
գե րի (տն տե սա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա
կան և այլն) և սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րի 
հետ, ի սկ մյուս կող մից՝ հնա րա վոր է ու սում
նա սի րել սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան` 
որ պես սո ցի ա լա կան հա մա կար գի, բա ղադ
րիչ ներն ու դրանց միջև գո յու թյուն ու նե ցող 
կա պը, սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հա
մա կար գի ձևա վոր ման և գոր ծառ ման հիմ նա
կան սկզ բունք նե րը: 
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The Interpretation of “Population Social Protection” Concept
M. Yarmaloyan

The article aimed to study the defnitions of the population social protection concept. Particularly, 
it discusses the broad and narrow definitions of social protection. Besides a classification of basic con
cepts of social protection is given in the frames of the aerticle.

Интерпретация понятия «социальной защиты населения»
М. Ярмалоян

В статье рассмотрены широкие и узкие определения понятия социальной защиты населения. 
А также дано авторская классификация основных понятии социальной защити. 
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ԵՎ ԳԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆը 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րումն ա վան դո
րեն հան դի սա նում է հա սա րա կա կան մի շարք 
գի տու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան ա ռար
կան: Այն ներ կա յա նում է որ պես մի ջա ռար կա
յա կան հաս կա ցու թյուն, ո րը մեկ նա բան վում է 
քա ղա քա կան, պատ մա կան, սո ցի ո լո գի ա կան և 
այլ տե սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում: 

Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մեկ նա բա
նու թյան նպա տա կով տե սա կան ա ռա ջին մո տե
ցում նե րը ձևա վոր վել են քա ղա քա կան գի տու
թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում: Մաս նա վո րա պես, 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող 
տե սա կան ա ռա ջին մեկ նա բա նու թյուն ներն ի 
հայտ են գա լիս իշ խա նու թյան բա ժան մա նը, 
մար դու բնա կան ի րա վունք նե րին, հա մայն քի 
ի նք նա վա րու թյա նը և ժո ղովր դա վա րու թյա նը 
վե րա բե րող աշ խա տու թյուն նե րի մեջ: Քա ղա
քա կան գի տու թյուն նե րում ա ռանձ նաց վում են 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը մեկ նա բա նող 
հետ ևյալ տե սու թյուն նե րը՝ ա զատ հա մայն քի 
կամ հա մայն քի բնա կան ի րա վունք նե րի տե սու
թյուն, հա սա րա կա կան կա ռա վար ման տե սու
թյուն, պե տա կան կա ռա վար ման տե սու թյուն, 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման դո ւա լիզ մի 
կամ եր կա կի ու թյան տե սու թյուն, մու նի ցի պալ 
սո ցի ա լիզ մի տե սու թյուն: Այս տե սու թյուն նե րում 
ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է հատ կաց վում պե տու
թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման միջև 
ե ղած հա րա բե րու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև պե
տու թյան դե րին հա մայն քի կա ռա վար ման գոր
ծըն թաց նե րում: Ա վե լին, այս տե սու թյուն ներն 
ա ռանձ նաց վում են հենց ա ռանց քային վե րոն
շյալ հար ցե րի շուրջ առ կա տե սա կան դրույթ նե
րի տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռով: 

Անդ րա դառ նա լով տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով ձևա
վոր ված տե սու թյուն նե րին՝ ան հրա ժեշտ է քն
նար կել նաև դրանց ձևա վոր մա նը նպաս տած 
հիմ նա կան նա խադ րյալ նե րի շար քը, քա նի որ 
դրանք մե ծա պես ա ջակ ցում են՝ հաս կա նա լու 

այդ տե սու թյուն նե րի կամ տե սա կան մո տե
ցում նե րի է ու թյու նը և տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման հա մա կար գում սո ցի ա լա կան փո փո
խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րը, 
ո րոնք քն նարկ վել են տվյալ տե սու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում: Նախ և ա ռաջ, հարկ է նշել, 
որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ո րո շա կի 
տար րեր առ կա են ե ղել մարդ կու թյան զար
գաց ման տար բեր փու լե րում, ա վե լին, հա մայն
քային, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քային ի նք
նա կա ռա վար ման ա վան դույթ նե րը սկիզբ են 
առ նում դա րե րի խոր քից, ը նդ հուպ մարդ կային 
հա սա րա կու թյան կազ մա վոր ման սկզբ նա կան 
բջիջ նե րից1, սա կայն տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման խն դիր նե րին ա ռնչ վող հիմ նա հար
ցե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման հիմ քե րը 
եվ րո պա կան շատ ե րկր նե րում: Ա ՄՆ–ո ւմ, Ճա
պո նի ա յում և մի շարք այլ պե տու թյուն նե րում 
սկ սել են ձևա վոր վել այն ժա մա նա կաշր ջա
նում, ե րբ իշ խա նու թյան ա պա կենտ րո նաց ման 
ցածր մա կար դա կի պայ ման նե րում տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վա րումն ա ռա վե լա պես գոր ծա
ռում էր ոչ թե որ պես հա մայն քի ղե կա վար ման 
նպա տա կով ստեղծ ված ի նք նու րույն օ ղակ, այլ 
որ պես պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար
գի հիմ նա կան տարր կամ սուբյեկտ: Այս պի
սի ի րա վի ճա կի ար դյունք ներն ա ղե տա լի է ին 
հա մայն քի հա մար, քա նի որ այն ղե կա վար
վում էր « վեր ևից», պե տա կան մար մին նե րի 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ, ով քեր, ի րա կա
նում, հե տա մուտ չէ ին լի նում հա մայն քի ի րա
վունք նե րի ի րա գործ մա նը և կամ հա մայն քի 
ա ռջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը: 
Նմա նա տիպ պայ ման նե րում հա մայն քի շա հը 
և ի րա վունք ներն ան տես վում է ին, ի սկ ի նք
նու րույ նու թյու նը՝ խիստ սահ մա նա փակ վում: 

1 Տե՛ս Հակոբյան Ն. Հ., ՀՀ Սահմանադրությունը և 
տեղական ինքնակառավարման ձևավորման ու զար
գաց ման հիմնահարցերը. Իրավաբան. գիտ. թեկ նա
ծուի գիտական աստիճանի հայցման ատե նա խո սու թյուն, 
Երևան, 1999, էջ 16: 
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Ար դյուն քում ձևա վոր վում են իշ խա նու թյան 
ա պա կենտ րո նաց ման խո րա ցու մը և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման ո լոր տում լուրջ բա րե փո
խում նե րի ի րա գոր ծու մը խրա խու սող ա ռա ջին 
տե սու թյուն նե րը: 

Այդ տե սու թյուն նե րից մե կը հան դի սա նում է 
19–րդ դա րում Եվ րո պա յում ձևա վոր ված ա զատ 
հա մայն քի տե սու թյու նը: Այն ար տա ցո լում է 
ֆե ո դա լա կան Եվ րո պա յում քա ղաք նե րի ի նք
նա կա ռա վար ման փոր ձը: Տե սու թյան ներ կա
յա ցու ցիչ ներն են հա մար վում Տոկ վի լը, Տու րեն, 
Հեր բե րը, Ա րեն սը: Տե սու թյան հիմ քում ըն կած է 
հա մայն քի ի նք նա կա ռա վար ման բնա կան ի րա
վուն քի մա սին փի լի սո փա յա կան գա ղա փա րը: 

Հա մայն քի հա սա րա կա կան կա ռա վար
ման տե սու թյու նը, ո րը փոր ձեց զար գաց նել 
ա զատ հա մայն քի մա սին տե սու թյան հիմ նա
կան դրույթ նե րը, հա կադ րում է պե տա կան կա
ռա վա րու մը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
հետ: Վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մաս նա
վո րա պես՝ Ռ. Մո լը, Ա. Վա սիլ չի կո վը, Օ. Ռեսս
լե րը և այլն, կար ևո րում են այն հան գա ման քը, 
որ հա մայն քի կա ռա վար մամբ և հա մայն քին 
ու նրա բնա կիչ նե րին ան մի ջա կա նո րեն վե
րա բե րող ո րո շում նե րի կա յաց մամբ պետք է 
զբաղ վեն հենց հա մայն քի ան դամ նե րը: Հետ
ևա բար, պե տա կան շա հը և պե տա կան նշա
նա կու թյան հար ցե րը պետք է տա րան ջատ վեն 
հա մայն քային բնույթ ու նե ցող գոր ծե րից և խն
դիր նե րից, ո րոն ցով, հա մա ձայն այս տե սու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, պետք է զբաղ վի 
հենց հա մայն քը, քա նի որ դրանք քա ղա քա կան 
բնույթ չեն կրում և պե տա կան մի ջամ տու թյուն 
չեն պա հան ջում2: 

Փոր ձե լով հա մե մա տել տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման՝ ա զատ հա մայն քի և հա մայն
քի հա սա րա կա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
տե սու թյուն նե րը՝ պետք է նշել, որ, նախ, այդ 
տե սու թյուն ներն ու նեն հիմ նա րար ը նդ հան րու
թյուն. դա պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի 

2 Համայնքի հասարակական կառավարման տե
սու թյան հանդեպ հնչող ամենահիմնավոր քննա դա
տու թյուններից մեկն այն է, որ բավականին դժվար է 
առանձնացնել կամ տարանջատել պետական նշա նա
կության գործերը տեղական նշանակության գոր ծերից, ինչն 
առավել ցայտուն կերպով դրսևորվում է ժա մա նա կակից 
հասարակություններում:

հա կադ րումն է մի մյանց և հա մայն քի ի նք նա
կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րում պե տա կան 
մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի բա
ցա ռու մը կամ սահ ման ա փա կու մը: Այս տե սու
թյուն նե րի միջև ե ղած հիմ նա կան տար բե րու
թյուն ն այն է, թե ին չու է պետք հնա րա վո րինս 
սահ մա նա փա կել պե տա կան մի ջամ տու թյու նը 
հա մայն քի ի նք նա կա ռա վար ման գոր ծըն թաց
նե րին: Ե թե ա զատ հա մայն քի տե սու թյու նը 
պե տա կան մի ջամ տու թյան սահ մա նա փակ
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վո րում է՝ նշե
լով, որ, նախ, հա մայն քը գո յու թյուն է ու նե ցել 
ան գամ մինչև պե տու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, և 
բա ցի դրա նից՝ այն բնա կա նո րեն ձևա վոր ված 
մի ա վո րում է, ո րն ու նի բնա կան ի րա վունք գոր
ծե լու պե տու թյունց ան կախ, ի սկ պե տու թյու նը 
պար տա վոր ված է հար գել և ըն դու նել տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման կար ևո րու թյունն ու 
ա ռաջ նայ նու թյու նը, ա պա հա սա րա կա կան կա
ռա վար ման տե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
գտ նում են, որ հա մայն քը պետք է ու նե նա հնա
րա վո րու թյուն և ի րա վունք ի նք նու րույն գոր ծե
լու, քա նի որ հա մայն քի ի նք նա կա ռա վա րումն 
ու նի տն տես վա րա կան բնույթ, և այն կապ ված 
է հա մայն քի տն տե սա կան ակ տի վու թյան և հա
մայն քի բնա կիչ նե րի սո ցի ա լա կան կա րիք նե րի 
հետ: Հետ ևա բար, պե տա կան մի ջամ տու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը ոչ մի այն չի զգաց վում, 
այլև կա րող է լր ջո րեն խա թա րել հա մայն քի ակ
տիվ և ար դյու նա վետ գոր ծա ռու մը: 

Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման այս տե
սու թյուն նե րին հա կադր վե լու է գա լիս պե տա
կան կա ռա վար ման տե սու թյու նը, ո րը ձևա
վոր վել է Լո րենց ֆոն Շտեյ նի և Ռու դոլֆ ֆոն 
Գնեյս տի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ: Տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մեկ նա բա նու թյան այս 
տե սու թյու նը, կար ևո րե լով տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման դե րը ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման և կա յաց ման 
գոր ծում, շեշ տադ րում է նաև տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման և պե տա կան կա ռա վար
ման միջև ան խզե լի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
և տրա մա բա նա կան փոխ կապ վա ծու թյու նը3: 
Ը ստ այս տե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ տե

3 Տե՛ս «Местные органы в политической системе капита
лизма/ Отв. Ред. Туманов В. А., Барабашев Г. В.–М, Изд.–во 
«Наука», 1985», էջ 19:
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ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը պետք է բխի 
պե տա կան իշ խա նու թյան գա ղա փա րա խո սու
թյու նից և պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նա
րար սկզ բունք նե րից: Տե սու թյան շր ջա նակ նե
րում պե տա կան իշ խա նու թյա նը վե րա պահ վում 
է օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող 
սուբյեկ տի դե րը, ո րից էլ կախ ված է տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման կազ մա կերպ ման և 
ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Ե թե ա զատ հա մայն քի և հա մայն քի հա սա րա
կա կան կա ռա վար ման տե սու թյուն նե րը բա ցա
ռում են պե տա կան մի ջամ տու թյու նը հա մայն քի 
գոր ծառ մա նը, ա պա այս տե սու թյան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը հիմ նա վո րում են հա կա ռա կը՝ 
պն դե լով, որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րումն 
ի րա կա նում պե տա կան կա ռա վար ման ձևե րից 
մե կն է, քա նի որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րի բո լոր լի ա զո րու թյուն նե րը 
տր վում են պե տա կան հա մա պա տաս խան կա
ռույց նե րի կող մից, ի սկ ի նք նա կա ռա վար ման 
ըն թաց քում հա մայն քը սո վո րա բար ա կն կա լում 
և ստա նում է պե տա կան ա ջակ ցու թյու նը: Այս 
տե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն, այ նո ւա մե
նայ նիվ, ա ռանձ նաց նում են այն հիմ նա կան 
հատ կա նի շը, ո րով տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա
րու մը տար բեր վում է պե տա կան կա ռա վար ման 
այլ ձևե րից: Ե թե պե տա կան կա ռա վար ման 
դեպ քում կա ռա վար ման սուբյեկ տը նշա նա կո
վի կամ ը նտ րո վի պաշ տո նյա նե րն են, ա պա 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման դեպ քում 
սուբյեկ տը հենց հա մայն քի բնա կիչ ներն են, 
ով քեր ա ռա վել շա հագր գիռ են հա մայն քի 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման, ի րենց կա րիք նե
րի բա վա րար ման և հա մայն քի ար դյու նա վետ 
կա ռա վար ման մեջ: Հետ ևա բար, պե տա կան 
կա ռա վար ման տե սու թյու նը կար ևո րում է պե
տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման միջև ան խզե լի կա պը և դրանց 
միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան 
կար գա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Վե րոն շյալ տե սու թյուն նե րը, փոր ձե լով ներ
կա յաց նել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
է ու թյան և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հնա րա
վո րինս լի ար ժեք պատ կե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այդ հար ցում ու նեն բա ցա հայտ թե րա ցում ներ, 
քա նի որ հաշ վի չի ա ռն վում տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման եր կա կի բնույ թը, և այն որ 

տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը, լի նե լով պե
տու թյու նից ան ջատ և ան կախ, միև նույնն է, 
գոր ծում է պե տու թյան շր ջա նակ նե րում: Այս բա
ցը լրաց նե լու նպա տա կով ձևա վոր վում է տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման եր կա կի ու թյան կամ 
դո ւա լիս տա կան տե սու թյու նը, ո րն, ը ստ ո րոշ 
տե սա բան նե րի, ի րա կա նում պե տա կան կա ռա
վար ման տե սու թյան տրա մա բա նա կան շա րու
նա կու թյու նն է կամ ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը: Տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման եր կա կի ու թյան 
տե սու թյու նը կա րող ե նք հա մա րել տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման հա րա բե րա կա նո րեն նոր 
տե սու թյուն, քա նի որ այն նախ ձևա վոր վել է 
շատ ա վե լի ո ւշ և դրա նից բա ցի՝ այն հաշ վի է 
առ նում ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե
րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այս 
տե սու թյան շր ջա նակ նե րում ը նդ գծ վում է տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման՝ մի ա ժա մա նակ 
և՛ պե տա կան, և՛ հա սա րա կա կան բնույ թը: Դա 
նշա նա կում է, որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման դո ւա լիս տա կան տե սու թյու նը տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վա րու մը դի տում է որ պես միջ
նորդ պե տու թյան և քա ղա քա ցու, պե տու թյան 
և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան միջև: 
Հե տա գա յում ձևա վոր վում է նաև տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մու նի ցի պալ սո ցի ա լիզ
մի տե սու թյու նը, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման զար գաց ման մեջ 
տես նում են հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
և ժո ղովր դա վա րաց ման հնա րա վո րու թյուն
նե րը, քա նի որ քա ղա քա ցի նե րի ան մի ջա կան 
և ի րա կան մաս նակ ցու թյու նը հան րային կա
ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րին հնա րա վոր է 
ա պա հո վել մի այն տե ղե րում նրանց ո րո շա կի 
ի րա վունք ներ և լծակ ներ օժ տե լու մի ջո ցով4: 
Հետ ևա բար, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը 
և վեր ջի նիս սուբյեկտ նե րը կա րող են դառ նալ 
սո ցի ա լիս տա կան կա ռա վար ման հիմ նա կան և 
ա ռանց քային «բ ջիջ նե րը»: 

Անդ րա դառ նա լով տե ղա կան ի նք նա կա
ռա վա րու մը մեկ նա բա նող տե սու թյուն նե րի 
ար դի ա կա նու թյա նը ժա մա նա կա կից հա սա
րա կու թյուն նե րում՝ պետք է նշենք, որ ա զատ 
հա մայն քի տե սու թյու նը, հան դի սա նա լով տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մեկ նա բա նու

4 Այս մասին առաջին անգամ խոսել է անգլիացի փիլիսոփա 
Ջեյմս Ստյուրտ Միլլը:
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թյան նպա տա կով ձևա վոր ված ա ռա ջին տե
սու թյուն նե րից մե կը, այ սօր էլ շա րու նա կում է 
պահ պա նել իր ար դի ա կա նու թյու նը: Ժա մա նա
կա կից հա սա րա կու թյուն նե րում տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վա րու մը կա ռուց վում է հենց այն փի
լի սո փա յա կան գա ղա փա րի վրա, որ հա մայն քը 
բնա կա նո րեն ձևա վոր ված  ի նք նու րույն մի ա
վոր է և ի րա վունք ու նի ի նք նու րույն վա րելու իր 
գոր ծե րը, ի նք նու րույն լու ծելու իր խն դիր նե րը: 
«Բ նա կան հա մայն քի» գա ղա փա րը, ո րն իր ար
տա ցո լումն է գտ նում նաև ի րա վա կան ակ տե
րում՝ լի նեն դրանք տե ղային թե մի ջազ գային 
(օ րի նակ՝ «Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մա սին եվ րո պա կան խար տի ան»), հնա րա վո
րու թյուն  է ըն ձե ռում ա ռանձ նաց նելու ի նք նա
կա ռա վար ման են թա կա վար չա տա րած քային 
մի ա վոր նե րը՝ հա մայնք նե րը, լի նեն դրանք քա
ղա քային, գյու ղա կան թե այլ բնա կա վայ րեր: 
Ի վեր ջո, հա մայն քը մի ա ժա մա նակ դառ նում 
է հան րային կա ռա վար ման թե՛ սուբյեկտ և թե՛ 
օբյեկտ: Ա հա այս գա ղա փար ներն են կար ևոր
վում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման է ու թյան 
և դե րի մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով ստեղծ
ված ա զատ հա մայն քի տե սու թյան շր ջա նակ
նե րում, ի սկ տե սու թյան դրույթ նե րը շա րու նա
կում են պահ պա նել ի րենց ար դի ա կա նու թյու նը 
ան գամ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե
րում, որ տեղ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
հան դեպ մո տե ցում նե րը բա վա կա նին փոխ վել 
են այն ժա մա նա կից ի վե րուստ, ե րբ ձևա
վոր վել է այս տե սու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մի այն ա զատ հա մայն քի տե սու թյու նը չէ, ո րի 
ակ տո ւա լու թյու նը մենք կա րող ե նք փաս տել: 
Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մեկ նա բա նու
թյան պե տա կան կա ռա վար ման տե սու թյու նը 
նույն պես շա րու նա կում է կան խո րո շել ժա մա
նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րում տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման է ու թյու նը և պե տա կան 
կա ռույց նե րի հետ վեր ջի նիս ու նե ցած փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, այ սօր 
տար բեր ե րկր նե րի ի րա վուն քի հա մա կար գում 
ամ րագր վում է պե տա կան կա ռա վար ման տե
սու թյան այն դրույ թը, հա մա ձայն ո րի՝ տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման լի ա զո րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րը, հնա րա վո րու թյուն նե րի և կա
րո ղու թյուն նե րի սահ ման նե րը ո րոշ վում են պե
տա կան մար մին նե րի կող մից: Ի սկ հա մայնքն 

իր ի նք նա կա ռա վա րու մը կա րո ղա նում է ի րա
կա նաց նել մի այն այդ սահ ման նե րի շր ջա նակ
նե րում: Ա նհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ այս տե
սու թյան ա ռանց քային դրույթ նե րից մե կն այն է, 
որ հա մայն քը հա մար վում է ի րա վա բա նա կան 
ան ձ, ո րը կա րող է սե փա կա նու թյուն ու նե նալ, 
տնօ րի նել և օգ տա գոր ծել իր սե փա կա նու թյու
նը, հան դես գալ դա տա կան գոր ծըն թաց նե
րում, ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նել: Սա նույն պես կար ևոր դրույթ 
է, ո րն ա պա հո վում է տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը և 
ամ րագր ված է բազ մա թիվ ե րկր նե րի ի րա վա
կան նոր մա տիվ ակ տե րում, այդ թվում՝ նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ
րու թյան մեջ: Չնա յած վե րոգ րյալ հան գա ման
քին՝ պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման միջև ան խզե լի կա պը և 
փոխ կախ վա ծու թյու նը հնա րա վոր չէ բա ցա ռել 
նույ նիսկ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն
նե րում և առ կա պայ ման նե րում, ե րբ տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը շատ 
ու շատ ե րկր նե րում ու նեն բազ մա թիվ լի ա զո
րու թյուն ներ, ի նք նու րույն գոր ծե լու հա մար նա
խա տես ված բա վա կա նին լայն շր ջա նակ ներ: 
Այս հան գա ման քը կա րող ե նք հիմ նա վո րել 
հետ ևյա լի մի ջո ցով. նախ՝ տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րին ի րենց լի ա զո
րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր շր ջա նա կը տր վում 
է պե տու թյան կող մից:  Ա զատ և ի նք նու րույն 
գոր ծե լու սահ ման նե րը նույն պես «գ ծում է» պե
տու թյու նը: Բա ցի դրա նից՝ պե տու թյու նը հան
րային կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման նպա տա կով օ տա րում է պե տա
կան ո րո շա կի լի ա զո րու թյուն ներ՝ փո խան ցե լով 
դրանք տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րին, ա ջակ ցե լով ու վե րահս կե լով այդ լի
ա զո րու թյուն նե րի ի րա գործ ման ըն թաց քը: Սա 
ներ կա յումս նույն պես ամ րագր ված է բազ մա
թիվ ե րկր նե րի ի րա վուն քի հա մա կար գում: 

Շա րու նա կե լով վեր լու ծել տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով 
դեռևս եր կու դար ա ռաջ ձևա վոր ված տե սու
թյուն նե րի ար դի ա կա նու թյու նը ժա մա նա կա
կից հա սա րա կու թյուն նե րում՝ պետք է նշել, որ 
հա սա րա կա կան կա ռա վար ման տե սու թյան 
հիմ նա րար դրույթ ներն այ սօր բա վա կա նին 
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կորց րել են ի րենց ար դի ա կա նու թյու նը: Ի՞ն չն 
է դրա պատ ճա ռը: Նախ՝ հա սա րա կա կան կա
ռա վար ման տե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
պն դում են, որ ան հրա ժեշտ է տա րան ջա տել 
հա սա րա կա կան գոր ծե րը պե տա կան գոր ծե
րից: Այն, ի նչ պե տա կան է, դա քա ղա քա կան 
է, և կապ չու նի հա մայն քի ու տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման հետ, ի սկ այն, ի նչ հա սա
րա կա կան է, ա պա, ա ռա ջին հեր թին, հա մայն
քային է և պետք է ի րա կա նաց վի հա մայն քում 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մի ջո ցով: Այ
նո ւա մե նայ նիվ, ժա մա նա կի ըն թաց քում պարզ 
դար ձավ, որ բա վա կա նին դժ վար է տա րան
ջա տել հա մայն քային բնույ թի գոր ծա ռույթ նե րը 
պե տա կան նշա նա կու թյան գոր ծա ռույթ նե րից: 
Օ րի նակ՝ հարց է ա ռա ջա նում, թե ա րդյոք միջ
պե տա կան ճա նա պարհ նե րի վե րա նո րո գու մը, 
ո րն ան ցնում է կոնկ րետ հա մայն քի մի ջով, հա
մայն քայի՞ն խն դիր է, թե՞ պե տա կան: Հե տա գա
յում հիմ նա վոր վեց այն, որ թե՛ տե սա կա նո րեն 
և թե՛ պրակ տի կո րեն պե տա կան կա ռա վար ման 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման հա մա կար
գե րի միջև խն դիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի հս
տակ տա րան ջա տու մը պար զա պես ան հնար է, 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման այս տե սու
թյու նը « կորց րեց» իր հիմ նա կան դրույթ նե րից 
մե կի ակ տո ւալ լի նե լու և ի րա գործ վե լու հնա րա
վո րու թյուն նե րը: Կար ծում ե նք, որ ի րա կա նում 
այդ պի սի տա րան ջատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
չկա էլ, քա նի որ ոչ մի այն պրակ տի կո րեն ան
հնար է հաս կա նալ, թե տվյալ խն դի րը և դրա 
լուծ մանն ո ւղղ ված հա մա պա տաս խան սուբյեկ
տի գոր ծու նե ու թյու նը ի րենց բնույ թով տե ղային 
են, թե հա մա պե տա կան ար ժեք ու նեն, այլև 
տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր ված չէ դա ա նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Տե սա կա նո րեն և պրագ
մա տի կո րեն հիմ նա վոր ված կա րե լի է հա մա րել 
այն, թե տվյալ խնդ րի ար դյու նա վետ լուծ ման 
տե սա կե տից որ սուբյեկ տին է ա ռա վել նպա
տա կա հար մար զբաղ վելու այդ խնդ րի լուծ
մամբ՝ պե տու թյա նը, թե տե ղա կան ի նք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րին: Ա հա այս դրույ թից 
էլ պետք է ել նեն հա մա պա տաս խան սուբյեկտ
նե րը պե տա կան կա ռա վար ման ա պա րա տի և 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի միջև լի ա զո րու թյուն նե րի և գոր ծա ռույթ նե
րի բաշխ ման ըն թաց քում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

պետք է նշել, որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով դեռևս 19–
րդ դա րում ձևա վոր ված հա սա րա կա կան կա
ռա վար ման տե սու թյու նը հիմք հան դի սա ցավ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման կա ռուց ված
քա գոր ծա ռու թային և գա ղա փա րաար ժե քային 
մեկ նա բա նու թյա նը նվիր ված այլ տե սու թյուն
նե րի զար գաց ման հա մար:

 Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րում 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման դե րի և վեր
ջի նիս հան դեպ առ կա մո տե ցում նե րի մեկ նա
բա նու թյան նպա տա կով ձևա վոր ված դո ւա լիզ
մի տե սու թյու նը կար ծես ա ռա վել ակ տո ւալ է 
այժ մյան պայ ման նե րում: Նախ՝ այն ե կավ շտ
կե լու նա խորդ տե սու թյուն նե րի թե րա ցում նե
րը և բա ցար ձակ վե րա բեր մուն քը պե տու թյան 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման միջև առ
կա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հան դեպ: Ե թե 
ա զատ հա մայն քի տե սու թյու նը հա մա րում է, որ 
հա մայն քը պետք է լի նի ի նք նո րոշ ված և ի նք
նա կա ռա վար վող սուբյեկտ, ի սկ պե տու թյու նը 
չու նի մի ջամ տե լու ոչ մի ի րա վունք, ե թե պե տա
կան կա ռա վար ման տե սու թյունն էլ, իր հեր թին, 
պն դում է, որ պե տու թյան և տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման միջև կապն ան խզե լի է, քա նի 
որ պե տու թյունն է ո րո շում, թե ի նչ պես և ի նչ 
ո ւղ ղու թյամբ պետք է գոր ծի տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման հա մա կար գը, ա պա տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման եր կա կի ու թյան տե սու
թյու նը կար ևո րում է եր կուսն էլ: Եվ, իս կա պես, 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րում չի 
կա րող լի նել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում, 
ե թե այն չի ա պա հո վում հա մայն քի ի նք նու րույ
նու թյու նը, ի նք նու րույն մշակ ված քա ղա քա կա
նու թյան ի նք նու րույն ի րա գոր ծու մը: Միև նույն 
ժա մա նակ, ա ռանց պե տու թյան կող մից տր
ված հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն նե րի, 
դրանց ի րա գործ ման հա մար ի րա վա կա նո րեն 
և տն տե սա պես ա պա հով ված հիմ քի, չի լի նի 
առ հա սա րակ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում:

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման եր կա կի
ու թյան տե սու թյու նը, ի նչ պես նաև մու նի ցի պալ 
սո ցի ա լիզ մի տե սու թյու նը կար ևո րում են տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման դե րը ժո ղովր դա վա
րու թյան և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման գոր ծում: Այս գա ղա փարն է այ սօր 
գե րակշ ռում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
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մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով ձևա վոր ված 
ժա մա նա կա կից տե սու թյուն նե րում, ը նդ ո րում՝ 
ոչ մի այն քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի, այլև 
սո ցի ո լո գի այի շր ջա նակ նե րում:

 Վեր լու ծե լով տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով ձևա վոր
վող նոր, ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րում 
առ կա հիմ նա կան մի տում նե րը՝ պետք է նշենք, 
որ դրանք հատ կա պես կար ևո րում են իշ խա
նու թյան հե տա գա ա պա կենտ րո նաց ման գա
ղա փա րը, ո րին կա րե լի է հաս նել տե ղե րում 
իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման և ի րա կա
նաց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
և տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի զար գաց ման 
մի ջո ցով: Ը նդ ո րում՝ ա պա կենտ րո նա ցումն 
ը նդ գր կում է նաև բնակ չու թյան սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գը: Տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի դե րի 
կար ևո րու թյու նը բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում հան րային 
քն նար կում նե րի ա ռար կա դար ձավ հատ կա
պես « բա րե կե ցու թյան պե տու թյան» գա ղա փա
րի տա րա ծու մից հե տո, ո րը մեծ թափ ստա ցավ 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե
տո: Բա րե կե ցու թյան պե տու թյան գա ղա փա րի 
շր ջա նակ նե րում պե տու թյու նը հա մար վում է 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գի հիմ նա կան սուբյեկ տը, սա կայն 
միև նույն ժա մա նակ, չի բա ցառ վում, ի սկ ներ
կա յումս նույ նիսկ խրա խուս վում է սո ցի ա լա կան 
այլ հա մա կար գե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
և սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան ա պա հով մանն 
ո ւղղ ված գոր ծըն թաց նե րում: Ե թե ի սկզ բա
նե բա րե կե ցու թյան պե տու թյան ի դե ա լա կան 
մո դե լի շր ջա նակ նե րում բնակ չու թյան սո ցի
ա լա կան հիմ նախն դիր նե րին ար ձա գան քե լու 
ա ռաջ նային պա տաս խա նատ վու թյու նը դր վում 
էր հենց պե տու թյան վրա, ա պա ժա մա նա կա
կից հա սա րա կու թյուն նե րում բա րե կե ցու թյան 
պե տու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը և գա
ղա փար նե րը սկ սել են փոխ վել, մաս նա վո րա
պես բա րե կե ցու թյան պե տու թյան գա ղա փա
րին փո խա րի նե լու է գա լիս բա րե կե ցու թյան 
հա սա րա կու թյուն գա ղա փա րը, ո րի շր ջա
նակ նե րում կար ևոր վում է բազ մա թիվ այլ կա
ռույց նե րի (կա մա վո րա կան, հա սա րա կա կան, 

տե ղային) դե րը բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թաց
նե րում: Ը ստ նոր մո տեց ման ջա տա գով նե րի՝ 
բա րե կե ցու թյան հա սա րա կու թյան մեջ սո ցի ա
լա կան բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման հար ցում 
ա ռաջ նային դեր պետք է ու նե նա ոչ մի այն և 
ոչ այն քան պե տու թյու նը, որ քան այլ սուբյեկտ
ներ5: Որ պես այդ պի սի սուբյեկտ հա մար վում 
են նաև տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը, ո րոնք 
հան դի սա նում են տե ղե րում բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման և 
նրանց սո ցի ա լա կան կա րիք նե րի բա վա րար
ման հա մար գոր ծող ա ռաջ նային օ ղակ նե րից 
մե կը: Սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան գա ղա
փա րի ժա մա նա կա կից մեկ նա բա նու թյուն նե
րից մեկն ա ռա ջար կող բրի տա նա ցի Ստե ֆան 
Մու րը նշում է, որ ժա մա նա կա կից հա սա րա
կու թյուն նե րում շատ կար ևոր է հաս կա նալ տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ի րա կան դե րը և 
հնա րա վո րու թյուն նե րը բնակ չու թյան սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թան ա պա հով ման գոր ծըն
թաց նե րում: Նա հա մա րում է, որ բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րին ա ռա վել 
ար դյու նա վետ ար ձա գան քե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի բնակ չու թյան սո ցի
ա լա կան կա րիք նե րի բա վա րար մանն ո ւղղ ված 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րը կազ մա կերպ
վեն և մա տուց վեն տե ղա կան իշ խա նու թյուն
նե րի կող մից, ո րոնք ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում ու շադ րու թյան կենտ րո նում կպա
հեն բնա կա րա նային ա պա հո վու թյան և բնա
կա րա նա շի նու թյան, աղ քա տու թյան, գոր ծազր
կու թյան, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
հիմ նախն դիր նե րը, ի րա վա խախտ վար քի 
ո ւղղ ման և կամ կան խար գել ման հետ կապ ված 
հիմ նախն դիր նե րը6: Ի նչ պես նշում է Մու րը, տե
ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը պատ մա կա նո րեն 
ակ տիվ գոր ծա ռել են բնակ չու թյան սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի շր ջա նակ
նե րում: Մաս նա վո րա պես, Մի ա ցյալ Նա հանգ
նե րում, եվ րո պա կան մի շարք ե րկր նե րում 
սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան, ա ռող ջա պա հա
կան, կր թա կան բազ մա թիվ ծա ռա յու թյուն ներ 

5 Տե՛ս David Macarov. Social Welfare. Structure and Practice. 
California, Sage Publications, 1995, էջ 257.
6 Տե՛ս Stephan Moore. Social Welfare Alive! Cheltenham, Great 
Britian, Nelson Thornes Ltd, 2002, էջ 9:



266

Ս Ո Ց Ի Ա Լ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մա տուց վել են հենց հա մայնք նե րի տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի ան մի ջա կան նա խա ձեռ նու
թյամբ և մաս նակ ցու թյամբ: Ի նչ պես կար ծում է 
Մու րը, հա մայնքն իս կա պես հզոր է, և այն պետք 
է հզոր լի նի նաև բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
հիմ նախն դիր նե րին ար ձա գան քե լու և սո ցի ա
լա կան ռիս կե րից պաշտ պա նե լու ա ռում նե րով: 
Նա նաև հա վե լում է, որ չնա յած վեր ջին ե րե
սուն տա րի նե րի ըն թաց քում պե տա կան ակ տիվ 
մի ջամ տու թյան և իշ խա նու թյան ա պա կենտ րո
նաց ման գոր ծըն թաց նե րի թու լաց ման ար դյուն
քում տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը կորց նում 
են ի րենց դիր քե րը բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում որ պես ակ
տիվ սուբյեկտ հան դես գա լու հա մար, այ նո ւա
մե նայ նիվ, սո ցի ալ–տն տե սա կան ճգ նա ժա մե
րի, համաշխարհայնացման, հա մաշ խար հային 
շու կա յում տե ղի ու նե ցող ցն ցում նե րի ար դյուն
քում պե տու թյուն ներն այլևս դժ վա րա նում են 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գի «ողջ բե ռը» մի այ նակ տա նե լու 
հար ցում7: Այս պի սի պայ ման նե րում, ան տա րա
կու սո րեն, ա ռա ջա նում է տե ղա կան իշ խա նու
թյուն նե րի ակ տի վաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գում, ո րոնց ա ռաջ նային գոր ծա ռույ
թը պետք է հա մար վի ոչ մի այն քա ղա քա կա
նու թյան մշա կու մը (հա մայն քի զար գաց մանն 
ո ւղղ ված, ռե սուրս նե րի օպ տի մալ տնօ րին ման), 
այլև հա մայն քի ան դամ նե րին ան հրա ժեշտ սո
ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը: 
Ա մե րի կա ցի մեկ այլ գիտ նա կան Է լայն Շար
փն ի ր՝ 2012 թվա կա նին հրա տա րակ ված աշ
խա տու թյուն նե րից մե կում ա ռաջ է քա շում այն 
թե զի սը, հա մա ձայն ո րի՝ տե ղա կան իշ խա նու
թյուն նե րի ակ տիվ նե րա ռու մը բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան ծրագ րե րում 
է ա կա նո րեն նպաս տում է տե ղա կան իշ խա նու
թյուն նե րի, ի նչ պես նաև հա մայն քի բնա կիչ նե
րի քա ղա քա կան ակ տի վու թյան մա կար դա կի և 
քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու
թյուն նե րի բարձ րաց մա նը8: Ը նդ ո րում, ի նչ պես 
նշում է Շար փը, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի 

7 Տե՛ս նույնը, էջ 11:
8 Տե՛ս  Elaine B. Sharp. Does Local Government Matter? How 
Urban Policies Shape Civic Egagement. United States, University 
of Minnesota Press, 2012, էջ 29:

ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը կար ևոր է սո ցի ա
լա կան պաշտ պա նու թյան եր կու հիմ նա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և մա
տուց ման գոր ծըն թաց նե րում: Դրանք ը նդ
հա նուր սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներն են 
և նեղ–մաս նա գի տա կան կամ կոնկ րետ հիմ
նախն դիր նե րին ար ձա գան քե լուն ո ւղղ ված սո
ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներն ե ն9: Շար փը գտ
նում է նաև, որ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը չպետք է լի նի մի այն 
վե րա բաշ խո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և 
հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու
ցու մը: Վեր ջին ներս բնակ չու թյան քա ղա քա կան 
և քա ղա քա ցի ա կան մաս նակ ցու թյան ա պա
հով ման, հետ ևա բար նաև ժո ղովր դա վա րա
կան սկզ բունք նե րի ի րաց ման տե սան կյու նից 
պետք է ակ տի վո րեն գոր ծառ նեն սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան և ա ռող ջա պա հա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի մշակ ման և մա տուց ման գոր
ծըն թաց նե րում, այ սինքն՝ վե րա դառ նան ի րենց 
ա վան դա կան հա մար վող դե րե րին և գոր ծա
ռույթ նե րին:

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րի գոր ծա ռու մը բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի շր ջա նակ նե
րում հատ կա պես կար ևոր վեց մի ջազ գային 
ի րա վա կան այն պի սի փաս տաթղ թե րի ստեղ
ծու մից հե տո, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, Եվ րո
պա կան սո ցի ա լա կան խար տի ան՝ ըն դուն ված 
1961 թվա կա նին և վե րա նայ ված 1996 թվա
կա նին, ի նչ պես նաև Տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մա սին եվ րո պա կան խար տի ան, ո րն 
ըն դուն վել է 1985–ին: Եվ րո պա կան սո ցի ա լա
կան խար տի այի վե րա նայ ված տար բե րա կում 
կար ևոր վում է հատ կա պես բնակ չու թյան սո
ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան ա պա հո վու մն այն 
հա մայնք նե րում, որ տեղ նրանք բնակ վում են, 
ին չը նշա նա կում է, որ բնակ չու թյան սո ցի ա
լա կան բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման ա ռաջ
նային պա տաս խա նատ վու թյու նը դր վում է 
նաև տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի վրա: Տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի դե
րը շեշ տադր վում է բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա
կերպ ման և մա տուց ման գոր ծըն թաց նե րում, 
ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը դառ նում է ան ձի 

9 Տե՛ս նույնը, էջ 29–30:
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և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի փո խա դարձ հար
մար մա նը նպաս տե լը և սո ցի ա լա կան բա րե կե
ցու թյան ա պա հո վու մը (Հոդ ված 14): Ի սկ ա հա 
« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» ե վր
ոպա կան խար տի ան ամ րագ րում է, որ տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը պետք 
է հա մա պա տաս խան ի րա վունք և կա րո ղու
թյուն ու նե նան կա նո նա կար գե լու և կա ռա վա
րե լու պե տա կան գոր ծե րի զգա լի մա սը սե փա
կան պա տաս խա նատ վու թյամբ և տե ղա կան 
բնակ չու թյան շա հե րից ել նե լով (Հոդ ված 3): 

Այս պի սով՝ ու սում նա սի րե լով տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մեկ նա բա նու թյան նպա
տա կով ստեղծ ված ա վան դա կան և ժա մա
նա կա կից հա մար վող տե սա կան մի շարք 
մո տե ցում ներ և տե սու թյուն ներ՝ տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման կոն ցեպ տո ւալ հա մա
կար գը կա րող ե նք հա մա պար փակ կեր պով 
ներ կա յաց նել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
մի ջո ցով.

1. Չ նա յած տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման կոն ցեպ տո ւալ սահ մա նում նե րը և տե սա
կան դրույթ նե րը ձևա վոր վել են 19–րդ դա րում 
լուրջ ազ դե ցու թյուն ու նե ցող՝ մու նիցի պալ և 
պե տա կան ո լորտ նե րում կա տար վող բա րե փո
խում նե րի ար դյուն քում, ա նո ւա մե նայ նիվ տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ա վան դույթ նե րն 
ա ռա վել խորն են և « հաս նում են» ը նդ հուպ 
մինչև հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման սկզբ նա
կան ժա մա նա կաշր ջա նը, ե րբ ձևա վոր վում է ին 
հա մայն քային հա սա րա կու թյան գոր ծառ ման 
սկզ բունք նե րը, ան տիկ աշ խար հի պո լի սային 
ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ի սկ հե տա գա յում՝ նաև 
միջ նա դա րյան պե տու թյուն նե րին բնո րոշ քա
ղա քային և գյու ղա կան հա մայնք նե րի ի նք նա
կա ռա վար ման ա վան դույթ նե րը:

2 Տե ղա կան ի նք նա կա վար ման՝ որ պես 
ա պա կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման ձևի վե
րա բե րյալ ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե
րի և մո տե ցում նե րի պատ մա կան ձևա վոր ման 
ըն թաց քը ե ղել է եր կու ո ւղ ղու թյամբ՝ հա մա
պա տաս խան տե սու թյուն նե րի ձևա վո րում և 
զար գա ցում, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
կար գա վոր մանն ո ւղղ ված ի րա վա կան նոր մե րի 
ձևա վո րում և զար գա ցում:

3. Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման է ու
թյան, նպա տակ նե րի և պե տա կան կա ռա վար

ման մար մին նե րի հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով 
ձևա վոր ված տե սու թյուն նե րում տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վա րու մը դիտ վում է տար բեր տե սան
կյուն նե րից: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
կոն ցեպ ցի այի զար գաց ման սկզբ նա կան շր
ջա նում այն դիտ վել է որ պես պե տա կան իշ
խա նու թյան սահ մա նա փակ ման, պե տու թյան 
լի ա զո րու թյուն նե րի ա պա կենտ րո նաց ման 
և պե տա կան կա ռա վար մա նը հա կազ դե լու 
« մի ջոց»:

4. Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման տե սու
թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ փոխ վում 
է տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման հան դեպ 
ե ղած տե սաի րա վա կան մո տե ցու մը, ին չի ար
դյուն քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը 
սկ սում է դիտ վել որ պես հա մայն քի ի նք նա կա
ռա վար ման, կա րիք նե րի բա վա րար ման, հիմ
նախն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով ստեղծ
ված սո ցի ա լա կան հա մա կար գե րից մե կը: Ի սկ 
հե տա գա յում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման հան դեպ ե ղած մո տե ցում նե րը տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վա րու մը սկ սե ցին հա մա րել պե
տա կան կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման և պե տա կան կա ռա վար մա նը 
նպաս տող հա մա կարգ: 

5. Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մեկ
նա բա նու թյան ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րն 
այն դի տում են ժո ղովր դա վա րու թյան և քա
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հայե ցա կար
գի ներ քո, ին չը նշա նա կում է, որ տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վա րու մը այն հիմ նա կան հա մա
կար գե րից մե կն է, որ տեղ հնա րա վոր է ի րա
կան ժո ղովր դա վա րու թյան և քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րի 
և նպա տակ նե րի ար դյու նա վետ ի րա գոր ծու մը 
այդ գոր ծըն թաց նե րում հա մայն քի բնա կի չնե րի 
ան մի ջա կան մի ջամ տու թյու նը (հա մայն քային 
ժո ղով նե րի, հան րաք վե նե րի, ոչ պաշ տո նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով) և մի ջնոր դա
վոր ված մաս նակ ցու թյու նը (տե ղա կան ի նք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի և պաշ տո նա տար 
այլ ան ձանց ը նտ րու թյան մի ջո ցով) ա պա հո վե
լու շնոր հիվ:

6. Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ժա
մա նա կա կից մո տե ցում նե րի շր ջա նակ նե
րում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րու մը դիտ
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վում է նաև որ պես ժո ղովր դա վա րու թյան 
հա մա պա տաս խան ի նս տի տուտ, ո րի մի
ջո ցով կազ մա կերպ վում և ի րա գործ վում է 
ժո ղովր դի իշ խա նու թյու նը տե ղե րում: Այն 
սեր տո րեն կապ ված է ո ւղ ղա կի և ներ կա յա
ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան այլ ի նս
տի տուտ ների հետ: 

Մի ջազ գային ի րա վա կան մի շարք փաս
տաթղ թե րում, ի նչ պես նաև բնակ չու թյան սո

ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում 
պե տու թյան ակ տի վու թյան թու լաց ման պայ
ման նե րում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մեկ նա բա նու թյան նպա տա կով ձևա վոր վող 
կամ ար դեն ի սկ ձևա վոր ված մո տե ցում նե րի 
շր ջա նակ նե րում կար ևոր վում է տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ակ տիվ գոր ծա
ռու մը բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա
նու թյան շր ջա նակ նե րում10: 

Գրականություն10
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The Actuality of Local Self–Governance Theories in Modern Societies and  
the New Approaches within Those Theories

Y. Vardanyan
Local self–governance is a multidisciplinary concept. It has been studied in the frames of different 

sciences. First theories of local self–governance have been designed within political theories, which are 
directed towards explanation of local authorities functioning, their aims, role in the society and the 
relationships with the state. Being developed in 19th century those theories still are actual for modern 
societies. This article is directed towards studying the actuality of local self–governance theories in 
modern societies and to explain the new approaches which are developed in those theories paying at
tention mostly to those which emphasize the role of local authorities in the frames of social protection 
system.

Актуальность теории местного самоуправления в современных обществах 
Е. Варданян 

Местное самоуправление является междисциплинарной концепцией, которая изучается 
разными общественными науками. Первые теории местного самоуправления были разработаны 
в рамках политических наук. Они были направлены на изучениe функцианирования местного 
самоуправления, ее роли в обшестве и отношения с государством. Будучи разработанными еще 
в 19–ом веке эти теории до сех пор сохраняют свою актуальность. В данной статье изучена 
актуальность теории местного самоуправления в современных обществах и выявлены новые 
подходы в этих теориях подчеркивая именно те, которые придают особую важность роли местного 
самоуправления в системе социальной защиты населения.

10 Ռուսական գրականության մեջ տեսական այս նոր մոտեցումների համախումբն ընդունված է ան վա նել Տեղական 
ինքնակառավարման սո ցիա լական սպա սարկ ման տեսություն, որի շրջանակներում տե ղա կան ինքնակառավարման մեկ
նա բա նու թյան տեսանկյունից շեշտադրվում է տե ղա կան ինքնակառավարման մարմինների կող մից առաջ նա յին համարվող 
գործառույթների կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյունը, որոնք կապված են հա մայն քի անդամներին անհրաժեշտ սոցիալական 
ծա ռա յու թյուն ներ մատուցելու հետ:
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ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾը 
ՍփՅՈՒՌՔՈՒՄ

ԼԻ ԼԻԹ ԴԵ ՄԻՐ ՃՅԱՆ

ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄը ՌԵՈՒՏՈՎ ՔԱՂԱՔԻ 

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Ըստ 2010 թվա կա նի Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան մար դա հա մա րի տվյալ նե րի՝ ՌԴ մերձ մոս
կո վյան Ռե ու տով քա ղա քի հայ ազ գաբ նակ չու
թյան թի վն ա վե լի քան տասը հա զար է։ Այդ թի վը 
 վեր ջին չորս տա րում զա նա զան պատ ճառ նե րով 
ան հա մե մատ ա ճել է և շա րու նա կում է ա ճել։ 

Հայերն ի նչ պես ա մե նուր, այս տեղ ևս ակ տի
վո րեն են մաս նակ ցում ոչ մի այն քա ղա քի, այլև 
դաշ նու թյան քա ղա քա կան, տն տե սա կան, մշա
կու թային կյան քին։ Նրանց թվում շատ են շի
նա րար նե րը, ար հես տա վոր նե րը։ Քիչ  չեն ման
կա վարժ–ու սու ցիչ նե րը, բժիշկ նե րը, ար վես տի 
բնա գա վա ռի մար դիկ, գիտ նա կան նե րը։

 Կյան քի այլ ևայլ հան գա մանք նե րի բե րու մով 
հայե րը հայտն վել են օ տար ա փե րում` որ պես 
Ա ՊՀ տա րած քի Հայ կա կան սփյուռ քի հա մայն
քի ան դամ ներ։ Ար տա գաղթն ու օ տար ե րկր նե
րում բնա վոր վե լը հայե րիս ու ղեկ ցում է դա րեր։ 
Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, որ տեղ էլ հայտն վել 
են հայե րը ու ստեղ ծել թե կուզ մի փոք րիկ հա
մայնք, ա ռա ջին հեր թին կե ցու թյան խն դի րը 
լու ծե լուց  հե տո ձեռ նա մուխ են ե ղել սե փա կան 
ժո ղովր դի հի նա վուրց պատ մու թյունն ու մշա
կույ թը, ա վան դույթ ներն ու հոգ ևոր հարս տու
թյուն նե րը, ար վեստն ու գրա կա նու թյու նը և 
այդ ա մե նի կեն սա հիմ քը կազ մող լեզ վա կան 
ա տաղ ձը սե րունդ նե րին փո խան ցե լու սր բա
զան պար տա կա նու թյան կա տար մա նը։ Ի սկ 
այդ ա մե նն ի րա կա նու թյուն դարձ նե լու հա
մար ա ռա ջին հեր թին դպ րոց պետք է ու նե
նալ` թե կուզ կի րակ նօ րյա, դա սագր քեր, եր գի 
 ու պա րի դա սա ժա մեր կամ խմ բակ ներ։ Չէ՞ 
որ դրան ցով է պայ մա նա վոր ված հայ ո գու 
պահ պա նումն ու հայե ցի դաս տի ա րա կու թյու

նն առ հա սա րակ և հայ րե նի ա փե րից հե ռու 
ս փյուռ քում` մաս նա վո րա պես։

 Ռե ու տով քա ղա քի հայ կա կան հա մայն քի 
ջան քե րով այս տեղ 2012 թ. սեպ տեմ բերին բաց
վեց հայ կա կան կի րակ նօ րյա ա ռա ջին դպ րո ցը։ 
2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից  կի րակ նօ րյա 
դպ րո ցը տե ղա փոխ վեց  քա ղա քի լա վա գույն դպ
րոց նե րից թիվ 4 և տե ղա վոր վեց նրա մաս նա
շեն քե րից մե կի մի քա նի դա սա սե նյակ նե րում։ 
Մեզ տրա մադր վեց նաև լու սա վոր ու ըն դար ձակ 
հան դի սու թյուն նե րի դահ լիճ, որ տեղ պար բե րա
բար ան ցկաց վում են տո նա կան մի ջո ցա ռում
ներ և հաշ վե տու հա մերգ ներ, հայ կա կան հա
մայն քին հե տաքրք րող ու մտա հո գող հար ցե րի 
շուրջ նիս տեր, խորհր դակ ցու թյուն ներ։ 

Այդ հար ցում իր գոր ծու ն ու ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյունն ու նե ցավ Ռե ու տո վի կր թու
թյան քա ղա քային վար չու թյու նը։ Ա նու րա նա լի 
է վար չու թյան աշ խա տա կից նե րի հս կա յա կան 
օգ նու թյան ու մաս նակ ցու թյան դե րը հայ կա
կան կի րակ նօ րյա դպ րո ցի բաց ման, գոր ծարկ
ման և, ի վեր ջո, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման գոր ծում։ 

Դպ րոցն իր գոր ծու նե ու թյունն սկ սեց ը ստ 
կր թա կան վար չու թյան կող մից պե տա կա նո րեն 
հաս տատ ված ու սում նա կան պլա նի։ Պա րապ
մունք նե րը դպ րո ցում տե ղի են ու նե նում ո ւր
բաթ, շա բաթ և կի րա կի օ րե րին՝ ժա մը 15–ից 
19–ը։ Դպ րո ցում ըն դու նե լու թյու նը տե ղի է ու նե
նում տա րին շուրջ բո լոր, ա մեն ա միս։ Դպ րո ց 
են ըն դուն վում չոր սից քսան հինգ տա րե կան 
սա ներ, ա ռանց խտ րա կա նու թյան բա ցա ռա
պես բո լոր դի մող նե րը, ան կախ սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կից, բնա կու թյան վայ րից։



270

Հ Ա Յ  Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն  Գ Ո Ր Ծ Ը  Ս Փ Յ Ո Ւ Ռ Ք Ո Ւ Մ

Յու րա քան չյուր ու սում նա կան տար վա վեր
ջում ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վն ամ փո փում 
է կա տա րած աշ խա տանք նե րը, թար մաց նում 
դպ րո ցի հա սա րա կա կան խորհր դի կազ մը` 
ը նդ գր կե լով  նոր ան դամ ներ` տար վա ըն թաց
քում ի րենց հան րօ գուտ գոր ծու նե ու թյամբ դպ
րո ցին նպաստ բե րած նո րա նոր ան ձանց, ն շում 
ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ե ղած ձեռք բե
րում նե րը, հաշ վի առ նում թե րու թյուն ներ ն ու 
վ րի պում նե րը և նոր ու սում նա կան տար վա նա
խա շե մին կազ մում աշ խա տան քային ծրա գիր, 
ո րը հաս տատ վում է հա սա րա կա կան–ման կա
վար ժա կան  խորհր դի կող մից։ Մի ա ժա մա նակ 
նպա տակ է դր վում աս տի ճա նա բար բա րե լա վել 
ու հարս տաց նել դպ րո ցի նյու թա տեխ նի կա կան 
բա զան, ձեռք բե րել մար զա կան գույք, լրաց նել 
ու սում նա կան, ու սում նաօ ժան դակ և մե թո դա
կան գրա կա նու թյան ցան կը։

Վեր ջին շր ջա նում, նկա տե լով մեր դպ րո ցի 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ը և ակ նա ռու հա ջո
ղու թյունը քա ղա քային և Մոսկ վայի մար զի զա
նա զան ա ռար կա յա կան ու գե ղար վես տա կան 
մր ցույթ նե րի ն ու օ լիմ պի ա դա նե րին, մեր դպ
րոց ըն դուն վե լու հայտ են սկ սել ներ կա յաց նել 
նաև ռուս և այ լազ գի ըն տա նիք նե րի ե րե խա
ներ։ Փաստն, ան շուշտ, մեր աշ խա տանք նե րի՝ 
յու րօ րի նակ, խո սուն գնա հա տա կան է:  

Ի հար կե, մեր դպ րո ցի լի ար ժեք աշ խա
տանք նե րի կազ մա կերպ ման ու հե տա գա զար
գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ոչ մի այն 
նյու թա տեխ նի կա կան բա զա ու մաս նա գի տա
կան բարձր ո րա կա վո րում ու ու նա կու թյուն ներ 
ու նե ցող ման կա վարժ ներ, այլև նշա նա կա լից 
չա փով ֆի նան սա կան մի ջոց ներ։ Այդ գործ ն իր 
վրա վերց րեց, բնա կա նա բար, հայ կա կան հա
մայն քը` բա րե գոր ծա կան հի մունք նե րով` հան
ձին ծա գու մով Ջա վախք աշ խար հից, քա ղա
քում հայտ նի գոր ծա րար–շի նա րար,  մե կե նաս 
Վա չա գան Բա սեն ցյա նի։ 

Աշ խա տան քի բար դու թյու նն այն էր, որ 
80–հո գուց կազմ ված ա շա կեր տա կան հա մա
կազ մը, ոչ մի այն տա րա տա րիք էր, ո րոն ց ու
սու ցու մը ժա մա նա կա կից հա մա գոր ծակ ցային, 
կո լեկ տիվ մե թոդ նե րով, ճիշտ է, դժ վա րու թյամբ 
(հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաստ ման դա
սըն թաց ներ ան ցած ու սու ցիչ ներ չու նե նա լու 
պատ ճա ռով), բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րե լի 

էր կազ մա կեր պել,  սա կայն ու սում նա կան գոր
ծի կազ մա կեր պու մը ոչ մի այն դժ վար էր տա րի
քային զգա լի տար բե րու թյուն ու նե ցող խմ բե րի 
առ կա յու թյան պատ ճա ռո վ, այլև չա փա զանց 
խնդ րա հա րույց էր լեզ վա կան ի մաս տով։ 

 Ռե ու տով ցի հայե րի ե րե խա նե րը, ով քեր 
ծն վել են Ռու սաս տա նում, ի րա վունք ու նեն սո
վո րե լու ի րենց ժո ղովր դի մայ րե նի լե զուն, ի սկ 
այն հայե րի զա վակ նե րը, ով քեր ոչ այն քան վա
ղուց են դար ձել մերձ մոս կո վյան այս քա ղա քի 
բնա կիչ ներ, բնա կա նա բար, հնա րա վո րու թյուն 
պի տի ստա նան հնա րա վո րինս ա ռա վել կարճ 
ժամ կե տում ու ար դյու նա վետ կա տա րե լա գոր
ծելու ռու սաց լեզ վով գրա վոր ու բա նա վոր հա
ղոր դակց վե լու ի րենց կա րո ղու թյուն նե րը։ 

Ի վեր ջո, ը նդ հան րա պես, դպ րոցն այն 
վայրն է, որ տեղ  սո վո րող նե րը  ձեռք են բե րում 
ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ և օգ տա կար փորձ, 
ո րոնց օգ նու թյամբ կա րո ղա նան հար մա րա
վետ ու ներ դաշ նակ զգալ ի րենց ներ կայիս 
մարդ կային հա սա րա կու թյան մեջ, ա ռա վել ևս` 
օ տար ե րկ րում, օ տար ժո ղովր դի մե ջ ի րենց 
օ տար ված չզ գան ։ Ա վե լորդ չէ նշել, որ ա վե
լի հա ճախ, ծ նող նե րի  խիստ զբաղ ված լի նե լու 
և այլ ևայլ պատ ճառ նե րով հիմ նա կա նում դպ
րոցն է ի րա կա նաց նում սփյուռ քա հայ ե րե խա
նե րի կր թա կան ու դաս տի ա րակ չա կան աշ խա
տանք նե րը։ Եվ, ան շուշտ, ա վե լի մեծ չա փով 
դպ րոցն է նպաս տում ար ժա նա վոր քա ղա քա
ցու ու ան ձնա վո րու թյան դաս տի ա րակ մանն ու 
ձևա վոր մա նը։

Չ նա յած կի րակ նօ րյա դպ րոց նե րը հա մար
վում են լրա ցու ցիչ կր թու թյուն ա պա հո վող ու
սում նակր թա կան հաս տա տու թյուն ներ, սա կայն 
մենք մեր գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լում ե նք կր
թա կան օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան։ Մշա
կել ե նք հա տուկ կա նո նադ րու թյուն, ըս տ ո րի՝ 
մեր դպ րո ցի գե րա գույն ու հիմ նա կան նպա
տա կը ազ գային մայ րե նի հայոց լեզ վի և դրա 
մի ջո ցով  մեր ազ գի հի նա վուրց պատ մու թյան, 
դա րա վոր մշա կույ թի, ո գե ղե ն ազ գային ա վան
դույթ նե րի  ու  սո վո րույթ նե րի պահ պա նումն է։ 

Ու սում նա կան  գոր ծըն թացն ա պա հո վե
լու հա մար ներգ րավ ված են ոչ այն քան շատ 
հաս տի քային աշ խա տող ներ, սա կայն նրանց 
ան սահ ման նվիր վա ծու թյունն ու ստանձ նած 
գոր ծի պա տաս խա նատ վու թյու նը լրաց նում 
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են պա կա սը։ Բա ցի հայոց լեզ վից ու գրա կա
նու թյու նից, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյու նից 
ու ե րաժշ տա կան ար վես տից՝ մեր դպ րոց հա
ճա խող սո վո րող նե րն ու սա նում են ազ գային 
պա րեր ու եր գեր, հայ կա կան բա նա հյու սու
թյուն, կեր պար վեստ։ Բա ցի այս ա մե նից՝ մեծ 
ու շադ րու թյուն ե նք դարձ նում մեր սա նե րի բա
րո յա գի տա կան ու գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյան հար ցե րին, հա սա րա կու թյան մե ջ 
ու կեն ցա ղում վար քի ու վար վե ցո ղու թյան կա
նոն նե րի ար մա տա վոր մանն ու պահ պան մա նը։ 
Ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր մունք ե նք դրս
ևո րում ե րաժշ տա կան և նկար չա կան, այլ ևայլ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի հայտ
նա բեր մա նը, մ շակ մանն ու  զար գաց մա նը։

 Հան րա հայտ է, որ հա մաշ խար հային ման
կա վար ժու թյունն ար մա տա կան բե կում է ապ
րում։ Նախ կին ու սուց չա կենտ րոն դպ րոցն 
ա րագ թա փով իր  տե ղը զի ջում է ա շա կեր տա
կենտ րոն (սո վո րո ղա կենտ րոն) դպ րո ցին, ո րի 
գոր ծու նե ու թյան գե րա գույն սկզ բունքն է` սո
վո րել  սո վո րեց նե լով։ Մի ան գա մայն հաս կա նա
լի է, որ ան հրա ժեշ տա բար փո փո խու թյուն ներ 
պի տի կա տար վեն նաև կի րակ նօ րյա դպ րոց
նե րում։ Մա նա վանդ, որ աս տի ճա նա բար կր
թա կան կենտ րոն նե րի վե րած վող կի րակ նօ
րյա դպ րոց նե րի ա ռաջ ծա ռա նում են ոչ մի այն 
ի մա ցա կան, լու սա վոր չա կան, այլև հո գե բա րո
յա կան և գե ղա գի տա կան խն դիր ներ։ Այս պես` 
այժմ դա սա վանդ վող կամ ու սում նա սիր վող 
ա վան դա կան ա ռար կա նե րին հա վե լել ե նք ևս 
լրա ցու ցիչ ե րե քը` շախ մատ, որ ևէ հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան նվա գա րա նի վրա նվագ, ազ
գային և պա րա հան դե սային պար։

 Մեր դպ րո ցում այդ ա մե նի հա ջո ղու թյամբ 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ նյու թա
տեխ նի կա կան բա զան ար դեն ստեղծ ված է։ 
Դպ րո ցի ղե կա վա րու թյու նը ձեռք է բե րել բա
վա րար քա նա կի շախ մա տի խա ղա սե ղան ներ, 
ցու ցադր ման վա հա նակ ներ, շախ մա տային 
ծրագ րա վո րում ու նե ցող հա մա կար գիչ ներ։

 Հայ կա կան հա մայն քի ան դամ նե րը դպ րո ցին 
ա ռայժմ ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման հա մար 
տրա մադ րել են ե րաժշ տա կան ժող գոր ծիք ներ` 
դու դուկ (ծի րա նա փող), զուռ նա և թմ բուկ (դ հոլ)՝ 
ի րենց ե րե խա նե րին սո վո րեց նե լու հա մար։

 Նոր ա ռար կա նե րն ա շա կերտ նե րին սո
վո րեց նե լու հա մար ը նդ գրկ վել են փոր ձա ռու, 

ո րա կա վո րում ու նե ցող տա ղան դա վոր մաս նա
գետ–ման կա վարժ ներ։ 

Ա ռանձ նա պես նշե լու կա րիք ու նի դպ րո ցի 
պա րու սույց Ծո վի նար Ա վե տի սյա նի աշ խա
տան քը։ Ժա մա նա կին Ծո վի նա րը  ձեռք է բե
րել նկա րիչ–մո դելյո րի, մաս սա յա կան մի ջո
ցա ռում նե րի բե մադ րի չի (ռե ժի սոր), ի վեր ջո 
պա րու սույ ցի մաս նա գի տու թյուն ներ։ Եր կար 
փնտր տուք նե րից  հե տո Ծո վի նա րը հաս կա
ցավ, ո ր իր գլ խա վոր ու նվի րա կան կո չու մը 
պարն է։ Ուս մա նը զու գըն թաց Ծո վի նա րը հա
ճա խել է Հա յաս տա նում ու նրա սահ ման նե րից 
դուրս հայտ նի պա րու սույց Գա գիկ Գի նո սյա
նի ղե կա վա րած « Կա րին» պա րային հա մույ թի 
պա րապ մունք նե րին։ Այդ տեղ ստա ցած փոր ձը 
ե ղավ բա վա կա նա չափ ար դյու նա վետ։ Հա
մադ րե լով ստա ցած մաս նա գի տու թյուն նե րի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ Ծո վի նա րը 
հրա շա լի ո րեն հա մադ րում է դաս ական ու ժա
մա նա կա կից պա րե րը` վե րա ծե լով դրանք կա
տա րյալ տո նա կան հրա վա ռու թյուն նե րի։ Սր տի 
հու զու մով ո ւ թր թի ռով է ու սու ցա նում ժո ղովր
դա կան խոր ա կունք նե րից բխող ազ գագ րա կան 
պա րե րը` դրանք իր սա նե րին` պա րախմ բի ան
դամ նե րին՝ հրամց նե լով մա քուր ու ա նա րատ։ 
Մինչև պա րի բե մադ րու թյունն սկ սե լը պա րու
սույցն ի ր սր տի պարտքն է հա մա րում ներ կա
յաց նել տվյալ պա րի պատ մու թյու նը, ա պա մեկ
նա բա նում է յու րա քան չյուր պա րային շարժ ման 
խորհր դան շա կան ու հու զա կան գու նե րան գը։ 
Դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ը մբռ նե լու յու րա
քան չյուր պա րային կոմ պո զի ցի այի է ու թյու նը։ 

Այս ա մե նի շնոր հիվ  հենց այս տար վա սկզ
բին կա յա ցած Մոսկ վայի մար զի գե ղար վես
տա կան օ լիմ պի ա դա ստու գա տե սում դպ րո ցի 
պա րա խումբն ար ժա նա ցավ բարձ րա գույն ու 
բարձր պարգև նե րի մի քա նի ան վա նա կար գե
րում։ Հա ջո ղու թյունն ո ւղեկ ցեց նաև դպ րո ցի 
շնոր հա լի ե րգ չու հի նե րին և այլ ե րաժշ տա կան 
հա մար ներ կա տա րող նե րին։ 

Այս ա մե նը նպաս տում է, որ  Ռե ու տո վի հայ 
ե րե խա նե րը հս տակ գի տակ ցեն ի րենց ծա գում
նա բա նու թյու նը, բա վա րար չա փով ճա նա չեն 
ի րենց հե ռու–հե ռա վոր Հա յաս տան նա խա
հայ րե նիք աշ խար հը, տե ղե կատ վու թյուն ու նե
նան ի րենց  հե րոս նա խա հայ րե րի, Ե րկ րորդ 
աշ խար հա մար տին մաս նակ ցած հայ տա ղան
դա վոր զո րա վար նե րի ու  հե րոս նե րի  և Ար ցա
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խյան ա զա տա մար տի քա ջա մար տիկ նե րի մա
սին։ Այդ ա մե նի ար դյուն քում ա նում ե նք ա մեն 
ի նչ, որ  մեր սա նե րը մտո րե ն ու հս տակ ո րո շե ն 
ի րենց դերն ու  տեղն այս կյան քում, ժա մա նա
կա կից աշ խար հում և ճիշ տ ընտ րե ն ի րենց ներ
կա ու ա պա գա կյան քի ու ղին։ 

Այժմ ե ռօ րյա հայ կա կան դպ րո ցը մեր ե րկ
րորդ տուն ն ու ըն տա նիքն է։ Պարզ երևում 
է, թե ե րե խա նե րին ու հայե րեն սո վո րել ցան
կա ցող նե րին դպ րոց ըն դու նե լիս ու ո ւս ման 
ըն թաց քում, որ քան ջանք ու ե ռանդ են գոր
ծադ րու մ ո ւ ինչ  սե ր ու ն վի րում ցու ցա բե րում 
ման կա վարժ–ու սու ցիչ նե րը, ի նչ պի սի հա րուստ 
գրա կա նու թյուն ու ցու ցադ րա մի ջոց ներ, հա մա
կարգ չային տեխ նի կա, հա յա շունչ նկար ներ, 
վա հա նակ ներ, ա ղյու սակ ներ ու քար տեզ ներ, 
տե սա ֆիլ մեր ու ձայ նե րիզ ներ են օգ տա գոր ծում 
դա սերն ա վե լի հե տաքր քիր ու տե սա նե լի, Հա
յաս տա նի հետ կապն ա ռա վել ա մուր ու զգա
ցա կան դարձ նե լու հա մար»։ 

Իս կա պես, մենք` ՌԴ մերձ մոս կո վյան 
Ռե ու տով քա ղա քի կի րակ նօ րյա հայ կա կան 
դպ րո ցի բո լոր ման կա վարժ ներս ու աշ խա

տող ներս մեր դպ րոցն աշ խա տում ե նք վե րա
ծել մեծ, հու սա լի, ջեր մ ու տա քուկ հա յա շունչ 
մթ նո լոր տու նե ցող մի տան, ո րի «բ նա կիչ նե
րը» ա մեն շա բաթ վա վեր ջին ե ռօ րյային մի
մյան ցից ան բա ժան են և մի մյանց հետ  կի
սում են ու սում նա կան աշ խույժ, հե տաքր քիր 
աշ խա տանքն ու ակ տիվ, բերկ րան քով լե ցուն 
հան գիս տը, սո վո րա կան ա ռօ րյա ու հան դի
սա վոր, տո նա կան օ րե րը, բա րի հին ու  նոր 
ա վան դույթ նե րը։

Նշած նվա ճում նե րի ու հա ջո ղու թյուն նե
րի մե ջ ի ր ու րույն լու ման ու նի  մեր հի նա վուրց 
ու  նոր հայ րե նիք Հա յաս տա նը։ Ա մեն տա րի 
Սփյուռ քի և կր թու թյան նա խա րա րու թյուն նե րի 
կող մից  ներ քի ն ու ար տա քին Սփյուռ քի ու սու
ցիչ նե րի հա մար ա վան դա բար կազ մա կերպ վող 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը, «Ա րի 
տուն» ծրագ րի ի րա գոր ծու մը, ու սում նաօ ժան
դակ ձեռ նարկ նե րով ու դա սագր քե րով ա պա
հո վու մը ա ներկ բայո րեն նպաս տում են մեր աշ
խա տանք նե րին ու օգ նում` հայ րե նի քից հե ռու 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու մեր ստանձ
նած խն դիր նե րը:

Организация учебно–воспитательных работ в воскресной школе армянской общины 
города Руетов Московской области РФ

Л. Демирчян

В статье представлены образовательно–воспитательные работы воскресной школы армянской 
общины подмосковного города Реутова РФ. Отмечены особенности проводимых работ в подобной 
школе и те инновации, которые используются в процессе преподавания с целью формирования 
духовного облика учащихся. Статья может быть также полезна и для деятельности воскресных и 
иных типов армянских школ других колоний диаспоры.

Organization of educational activities in Reutov city Sunday school 
L. Demirchyan

The article describes educational work in Sunday school of the Armenian community in Reutov, a 
town not far from Moscow. It outlines the specifics of educational work in this kind of schools in gen
eral, as well as the innovative approaches to academic teaching and to the encouragement of moral 
values in students. The article can be helpful to the planning of educational activities at school, in the 
Armenian diaspora at large.
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ԿԱՐԻՆԵ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ 
ԷԼԵՈՆՈՐԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԱԽԵՐը ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՊը  
ԾՆՈՂ–ԵՐԵԽԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ե րե խա նե րի տա րի
քային վա խե րի և ծնող–ե րե խա հա րա բե րու
թյուն նե րի հետ դրանց կա պի ու սում նա սի րու
թյա նը: Մաս նա վո րա պես, ան դրա դար ձել ե նք 
ման կա կան վա խե րի տա րի քային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին` ցույց տա լով դրանց ա ռա
ջաց ման և տա րի քային վա խե րի կա յու նաց
ման վրա ծնող–ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը:

 Ե րե խա նե րի հո գե կան ա ռող ջու թյան ու
սում նա սի րու թյու նը եր բեք չի կորց նում իր ակ
տո ւա լու թյու նը: Ե րե խայի հո գե կա նի, նրա ան
ձի զար գաց ման աղ բյուր նե րի և պայ ման նե րի, 
շար ժիչ ու ժե րի վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից 
պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն ե րե խայի հո
գե կան զար գա ցու մը միջ նոր դա վոր ված է մե
ծա հա սակ նե րի, մաս նա վո րա պես` ծնող նե րի 
հետ շփ մամբ և փոխ հա րա բե րու թյամբ: Շատ 
հե ղի նակ նե րի կար ծի քով (Լ. Ի. Բո ժո վիչ, Վ. Ս. 
Մու խի նա և այլն) ե րե խան, որ պես հա սա րա
կու թյան ա մե նազ գա յուն ան դամ, են թարկ վում 
է տա րաբ նույթ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե
րի: Վեր ջին տա րի նե րի փոր ձա րա րա կան հե
տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րը վկա յում են, որ 
ե րե խայի հո գե կան զար գաց ման հետ կապ ված 
ա ռա վել տա րած ված խն դիր նե րից մե կը վա
խե րը և տագ նա պայ նու թյունն են (Ի. Վ. Դուբ
րո վի նա, Վ. Ի. Գար բու զով, Ա. Ի. Զա խա րով և 
այլն): Նշ ված դի տա կե տից ման կա կան վա խե
րի և ծնող–ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ 
դրանց կա պի ու սում նա սի րու թյան խն դի րն 
ա ռա վել ակ տո ւալ է դառ նում:

 Գի տա կան գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ հո գե բա նու թյան մեջ վա խի 
խն դի րը նոր չէ: Սա կայն ե րե խայի հու զա կան 
ո լոր տը, այդ թվում՝ վա խե րի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման մե խա

նիզմ ներն ու պատ ճառ նե րը բա վա րար չա փով 
ու սում նա սիր ված չեն: Վա խե րի և դեստ րուկ
տիվ ծնող–ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րի ազ
դե ցու թյան տակ դրանց ա ռա ջաց ման մե խա
նիզմ նե րի հիմ նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը 
սկս վել են 20–րդ դա րի կե սե րից: Այս ժա մա
նա կա հատ վա ծում որ պես ման կա կան վա խե
րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ հե տա զո տող նե րը 
հա մա րում է ին ծնող նե րի և ե րե խա նե րի ոչ բա
վա րար հու զա կան մտեր մու թյու նը, կոնֆ լիկտ
նե րն ըն տա նի քում, ա վան դա կան ըն տա նե
կան դե րե րի վե րա դա սա վո րու մը, ար տա քին 
կոն տակտ նե րից ըն տա նի քի մե կու սա ցու մը 
(Վ. Ի. Գար բու զով, Ա. Ի. Զա խա րով, Վ. Վ. Լե
բե դինս կի և այլն):

 Ե րե խայի ան ձի զար գաց ման հա մար ծնող–
ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևո րու
թյան ու սում նա սի րու թյան մեջ մեծ ներդ րում են 
ու նե ցել տար բեր հո գե բա նա կան ո ւղ ղու թյուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ը ստ հո գե վեր լու
ծա կան կողմ նո րո շում ու նե ցող հո գե բան նե րի 
(Զ. Ֆրոյ դը, Ա. Ֆրոյ դը, Մ. Կլյայն, Կ. Խոր նի, 
Է. Է րիկ սոն և այլն)՝ վա խը ե րե խայի կեն սա
բա նա կան և հո գե բա նա կան ան պաշտ պա
նու թյան ար դյունքն է: Ը ստ Զ. Ֆրոյ դի՝ վա խի 
ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած է սի րո օբյեկ տի 
կո րուս տը կամ կորց նե լու վտան գը [7]: Սո ցի
ա լա կան ու սու ցան ման տե սու թյան ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը կար ևո րում է ին ծնող նե րի կող մից 
ամ րապնդ ման (գո վա սանք, ու շադ րու թյուն և 
գնա հա տում) ազ դե ցու թյու նը ե րե խայի սո ցի
ա լա պես ա դապ տիվ և ա դեկ վատ վար քի ձևա
վոր ման վրա (Ն. Միլ լեր, Ջ. Դոլ լարդ): Հու մա
նիս տա կան հո գե բա նու թյան մեջ (Է. Ֆրոմ, Գ. 
Օլ պորտ, Կ. Ռո ջերս, Ա. Մաս լոու և այլն) ծնող
նե րի վե րա բեր մուն քը (ըն դու նում, սեր, ու շադ
րու թյուն) բնո րոշ վում է որ պես ե րե խայի զար
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գաց ման ֆուն դա մեն տալ հիմք: Սո վե տա կան 
հո գե բա նու թյան մեջ ծնող–ե րե խա փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը դի տար կե լիս ե լա կե տային էր հա մար վում 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան գա ղա փա րը` որ
պես ե րե խայի հո գե կան զար գաց ման գլ խա վոր 
շար ժիչ ո ւժ (Ա. Ն. Լե ոնտև, Դ. Բ. Էլ կո նին): Ա. 
Ն. Լե ոնտ ևի, Ա. Ռ. Լու րի այի, Դ. Բ. Էլ կո նի նի և 
այլ հո գե բան նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը հաս
տա տում են, որ ե րե խայի հո գե կան զար գա ցու
մը մե ծա պես պայ մա նա նա վոր ված է ծնող նե րի 
հետ նրա հու զա կան կոն տակ տով և հա մա գոր
ծակ ցու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 
Ի նչ պես նշում է տրան սակտ վեր լու ծու թյան 
հիմ նա դիր Է. Բեռ նը, շատ կար ևոր է ե րե խայի 
վս տա հու թյու նը մայ րա կան սի րո առ կա յու թյան 
վե րա բե րյալ: Հա կա ռակ դեպ քում նա դառ
նում է ան հան գիստ և վախ կոտ (ու նե նում 
է մեծ քա նա կու թյամբ վա խեր): Հա մա ձայն 
շատ հո գե բան նե րի՝ ըն տա նի քի ներ սում 
դեստ րուկ տիվ մի ջանձ նային փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը հո գետ րավ մա տիկ ազ դե ցու
թյուն են ու նե նում ե րե խայի վրա (Գ. Էյ դե միլ
լեր, Վ. Ստո լին, Ա. Լիչ կո): Ա. Ի. Զա խա րո վի 
աշ խա տանք նե րում հս տակ ներ կա յաց վում 
է « խախտ ված» ծնող–ե րե խա փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը ե րե խա նե րի 
մոտ նև րո տիկ վա խե րի ա ռա ջաց ման վրա 
[1]: Այս պի սով՝ վեր լու ծե լով տար բեր հո գե
բան նե րի մո տե ցում նե րը ման կա կան վա խե
րի ա ռա ջաց ման վե րա բե րյալ` հս տակ տե սա
նե լի է դառ նում, որ վե րոն շյալ հե ղի նակ նե րը 
կար ևո րում են ծնող–ե րե խա հա րա բե րու
թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ազ
դե ցու թյու նը ման կա կան վա խե րի ա ռա ջաց
ման հար ցում: 

Ըստ Ա. Ի. Զա խա րո վի՝ ե րե խա նե րի մոտ 
վա խե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը այս կամ 
այն չա փով պայ մա նա վոր ված է տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով և ժա մա նա
կա վոր բնույթ է կրում: Ման կա կան վա խե րի 
նկատ մամբ ա դեկ վատ վե րա բեր մուն քի դեպ
քում դրանք հա ճախ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ան հե տա նում են: Սա կայն, ե թե տա րի քային 

վա խե րը հի վան դա գին ու ժե ղա նում են կամ 
պահ պան վում եր կար ժա մա նակ, դա խո
սում է ե րե խայի նյար դային հա մա կար գի թու
լու թյան, ծնող նե րի ոչ ճիշտ վար քի, նրանց 
կող մից ե րե խայի հո գե կան և տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ան տե ղյակ 
լի նե լու, ծնող նե րի մոտ սե փա կան վա խե
րի առ կա յու թյան, ի նչ պես նաև ըն տա նե կան 
կոնֆ լիկտ նե րի մա սին: Մե ծա թիվ հե տա զո
տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը հաս տա տում են, 
որ որ պես հիմ նա կան պատ ճառ հան դես է գա
լիս ծնող նե րի ոչ ա դեկ վատ վե րա բեր մուն քը, 
ին չը ե րե խա նե րի մոտ մշ տա կան հո գե բա նա
կան միկ րոտ րավ մա նե րի ա ռա ջաց ման պատ
ճառ է դառ նում (Ա. Ս. Սպի վո կովս կա յա, Վ. Ի. 
Գար բու զով, Ա. Ի Զա խա րով): Տա րի քի հետ 
ե րե խայի վար քի դր դա պատ ճառ նե րը, վե րա
բեր մուն քը մե ծա հա սակ նե րի, հա սա կա կից նե
րի և շր ջա պա տի նկատմամբ փոխ վում է: Ե թե 
ծնող նե րը կա րո ղա նում են նկա տել այդ փո փո
խու թյուն նե րը, հաս կա նալ փո փո խու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և հա մա պա տաս
խա նա բար փո խել ի րենց վար քը, ա պա դա 
ա ռա ջաց նում է դրա կան հու զա կան կոն տակտ 
ե րե խայի և ծնող նե րի միջև, ին չը ե րե խա նե րի 
նյար դա հո գե կան ա ռող ջու թյան հիմքն է: 

Հայտ նի է, որ ե րե խայի կող մից վտան գի 
հաս կա ցու մը և գի տակ ցու մը ձևա վոր վում են 
կյան քի փոր ձի և մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի ըն թաց քում, ե րբ ո րոշ ազ դակ ներ, 
ո րոնք ե րե խայի հա մար նշա նա կա լից չէ ին, 
աս տի ճա նա բար սկ սում են ըն կալ վել որ պես 
սպառ նա լիք: Ե րե խա նե րի մոտ ա ռա վել տա
րած ված են, այս պես կոչ ված, ներ քին վա խե րը, 
ո րոնց ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը ե րե խա նե րին 
շր ջա պա տող մե ծա հա սակ ներն են (ծ նող ներ, 
տա տիկ ներ, դաս տի ա րակ ներ և այլն), ո րոնք 
ոչ կա մա ծին ձևով վա խեր են ա ռա ջաց նում 
ե րե խա նե րի մոտ (« Մի՛ մո տե ցիր, կընկ նես», 
« Մի՛ շոյիր, կկ ծի»): Փոք րիկ ե րե խան դեռ լավ չի 
գի տակ ցում, թե ի նչ սպառ նա լիք է դա են թադ
րում, բայց նրա մոտ ար դեն տագ նապ և վախ 
է ա ռա ջա նում, ին չն ազ դում է նրա կող մից դրս
ևոր վող վար քի վրա [3, 2]:
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 Գիտ նա կան նե րի հա մոզ մամբ հղի ու թյան 
ըն թաց քում կա նանց կող մից ա պր վող ան
հանգս տու թյու նը ե րե խայի մոտ ան հանգս
տու թյան ա ռա ջին « փորձն» է հա մար վում, 
քա նի որ ան հանգս տու թյան ար դյուն քում 
հոր մո նալ փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե
նում, ին չը են թադ րում է, որ ե րե խա նե րի մոտ 
հու զա կան խան գա րում նե րի կան խար գե լու մը 
պետք է սկ սել ար դեն նե րար գան դային զար
գաց ման փու լում [3, 34]: 

Կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին ե րե խայի մոտ 
ան հանգս տու թյան պատ ճառ կա րող է լինել 
կեն սա կար ևոր ֆի զի ո լո գի ա կան պա հանջ
մունք նե րի ան բա վա րա րու թյու նը: Ա ռա ջին և 
ա մե նա կար ևոր կա պը հաս տատ վում է նո
րած նի և նրա մոր կամ նրան խնա մող մար դու 
միջև: Ծնո ղի հա ճա խա կի և տևա կան բա ցա
կա յու թյուն նե րը ե րե խայի մոտ կա րող են ա ռա
ջաց նել «ս պաս ման նև րոզ»` մշ տա կան ան
հանգս տու թյուն, որ մայ րը կհե ռա նա, ի նչ պես 
նաև վե րա դար ձի սպա սում: Այս ա մե նը կա րող 
է հիմք դառ նալ տագ նա պային տի պի ան ձի 
ձևա վոր ման հա մար: 

Ըստ Զա խա րո վի՝ ե րե խա նե րը զար գաց
ման ըն թաց քում ու նե նում են ո րոշ ը նդ հա նուր 
վա խեր: Սա զար գաց ման ը նդ հա նուր օ րի նա
չա փու թյուն նե րի մա սին է վկա յում [5, 310]: 
Ստորև ներ կա յաց ված են ե րե խա նե րի մոտ 
դիտ վող հիմ նա կան տա րի քային վա խե րը, ի նչ
պես նաև ե րե խայի և նրա վա խե րի նկատ մամբ 
ծնող նե րի ա դեկ վատ վե րա բեր մուն քի դե րը 
տա րի քային վա խե րի ար դյու նա վետ հաղ թա
հար ման հա մար: 

Հու զա կա նո րեն հան գիստ և կեն սու րախ 
ըն տա նի քում ե րե խա նե րի մոտ 1–3 տա րե կա
նում նկա տե լի ո րեն նվա զում են նև րո պա տի այի 
դրս ևո րում նե րը, ո րոնք հղի ու թյան և ծնն դա
բե րու թյան ժա մա նակ խն դիր նե րի ար դյունք 
են հան դի սա նում: Ա. Ի. Զա խա րո վի կող մից 
ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
2 տա րե կան ե րե խա նե րի մոտ ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում է ան սպա սե լի ձայ նե րից վա խը, 
2–րդ տե ղում մի այ նա կու թյան վախն է, այ նու
հետև՝ ցա վից, նե րար կում նե րից և բու ժաշ խա

տող նե րից վա խը: Վա խե րը կյան քի ա ռա ջին 
տա րի նե րին քիչ են և ա րագ ան հե տա նում են, 
ե թե մայ րը ե րե խայի կող քին է, ըն տա նի քում 
հայրն է դո մի նան տում, ծնող նե րի հա րա բե րու
թյուն նե րը կոնֆ լիկ տային չեն, ի նչ պես նաև, 
ե թե ծնող նե րն ի նք նավս տահ են և օգ նում 
են հաղ թա հա րել եր ևա կա յա կան և ի րա կան 
վտանգ նե րը [3, 47–52]:

3–5 տա րե կա նում զար գա նում է եր ևա կա
յու թյու նը, ին չի հետ ևան քով ա ճում է նաև եր
ևա կա յա կան վա խե րի ա ռա ջաց ման հա վա
նա կա նու թյու նը: Այս տա րի քում հան դի պում է 
վա խե րի հետ ևյալ տրի ա դան` վախ մի այ նա
կու թյու նից, մթու թյու նից, փակ տա րա ծու թյու
նից: Ո րոշ ծնող ներ ե րե խային պատ ժե լու կամ 
վա խե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով նրան 
փա կում են մութ սե նյա կում, ին չը հան գեց նում 
է վա խե րի ամ րապնդ մա նը: [3, 55]: Ը ստ Ն. Գ. 
Վո լո գո դի նայի՝ մոր կող մից դրս ևոր վող հու
զա կան ջեր մու թյան բա ցա կա յու թյու նը, կոնֆ
լիկ տային ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը հան գեց նում են ե րե խա նե րի վա խե րի 
ամ րապնդ մա նը [2, 8]:

5–7 տա րե կա նում` ա վագ նա խադպ րո ցա
կան տա րի քում, ա ռա վել հա ճախ հան դի պող 
վա խը մահ վան վախն է: Դրա ա ռա ջա ցու մը 
նշա նա կում է ե րե խայի կող մից ժա մա նա կի և 
տա րա ծու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող տա րի քային 
փո փո խու թյուն նե րի ան դառ նա լի ու թյան գի
տակ ցում: Ե րե խան սկ սում է հաս կա նալ, որ 
հա սու նա ցու մը ի նչ–որ փու լում ա վարտ վում է 
մա հով, ո րի ան խու սա փե լի ու թյու նն ան հանգս
տու թյուն է ա ռա ջաց նում: Ե րե խան ա ռա ջին 
ան գամ զգում է, որ մա հը նրա կյան քի ան խու
սա փե լի ա վարտն է: Որ պես կա նոն՝ ե րե խա նե
րն ի րենք են հաղ թա հա րում այդ ապ րում նե րը, 
բայց մի այն այն դեպ քում, ե րբ ըն տա նի քում 
կեն սու րախ մթ նո լորտ է տի րում: Կյան քի ան
բա րեն պաստ պայ ման նե րի, ծնող նե րի ոչ ա դեկ
վատ վե րա բեր մուն քի դեպ քում մահ վան վա խը 
հան գեց նում է դրա հետ կապ ված այլ վա խե րի 
ու ժե ղաց մա նը [3, 67 –70]:

7–11 տա րե կա նում ե րե խա նե րին բնո րոշ է 
ան ձի է գո ցենտ րիկ ո ւղղ վա ծու թյան նվա զե ցում 
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և սո ցի ո ցենտ րիկ ո ւղղ վա ծու թյան աճ, ին չի ար
դյուն քում դիտ վում է սե փա կան մահ վան «է գո
ցենտ րիկ» վա խի նկատ մամբ ծնող նե րի մահ
վան վա խի դո մի նան տու թյուն: 

Այս տա րի քի դո մի նան տող վա խը շր ջա
պա տող մի ջա վայ րի (դպ րոց, հա սա կա կից ներ, 
ըն տա նիք) սո ցի ա լա կան պա հանջ նե րին չհա
մա պա տաս խա նե լու վախն է: Այս պա րա գա յում 
շատ կար ևոր են ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի դիր
քո րո շում նե րը, նրանց ան ձնային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Ե թե ծնող նե րը շատ պայ
ման ներ և ար գելք ներ են դնում ե րե խայի ա ռջև, 
ա պա նա սկ սում է վա խե նալ ցան կա ցած վար
քի դրս ևո րու մից, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում 
ծնող նե րի սպա սե լիք նե րին [2, 3]: Ո րոշ ե րե
խա ներ ու նե նում են կպ չուն վախ դպ րոց գնա
լուց, ծնող նե րից բա ժան վե լուց` «դպ րո ցա կան 
ֆո բի ա»: Եր բեմն ծնող նե րն ան գի տակ ցա բար 
ներշն չում են ե րե խա նե րին այս վա խը: 

Ըստ Զա խա րո վի՝ ծնող նե րը, հատ կա պես 
հայ րե րը հա ճախ ստի պում են ե րե խա նե րին 
չվա խե նալ, ին չը հան գեց նում է վա խե րի ու 
տագ նա պի ոչ թե նվա զեց մա նը, այլ ու ժե ղաց
մա նը, քա նի որ ե րե խան ա վե լի ու ա վե լի է վա
խե նում վատ ու պատժ ված լի նե լուց: 

11–16 տա րե կա նում ե րե խա նե րը ձգ տում 
են կա տա րե լա գոր ծել ի րենց «Ես»–ը, վա խե
նում են հատ կա պես ար տա քի նի հետ կապ
ված փո փո խու թյուն նե րից, ու նե նում են կպ չուն 
մտ քեր մարմ նի տգեղ կա ռուց ված քի, տգեղ 
դի մագ ծե րի վե րա բե րյալ [3, 88]: Բնո րոշ տա
րի քային վա խե րն այս կամ այն ձևով կապ ված 
են մահ վան վա խի հետ: Դե ռա հա սու թյան տա
րի քում վա խե րի թի վը նկա տե լի ո րեն նվա զում 
է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի հա մե մատ: Հու
զա կա նո րեն ջերմ, ան մի ջա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը և կոնֆ լիկ տային 
հա րա բե րու թյուն նե րը ծնող նե րի հետ է ա պես 
ա վե լաց նում են վա խե րի քա նա կը, հատ կա պես 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում: 

Այս պի սով՝ այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք 
նկա րագր ված տա րի քային վա խե րը ժա մա նա
կի ըն թաց քում կան հե տա նան, թե կկա յու նա նան 
և կշա րու նա կեն ան հանգս տաց նել ե րե խային 

նաև հե տա գա տա րի քային փու լե րում, մե ծա
պես պայ մա նա վոր ված է ծնող–ե րե խա հա րա
բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուննե րով: 

Օգ նե լու հա մար ե րե խա նե րին հաղ թա հա րել 
վա խե րը նախ ան հրա ժեշտ է ե րե խային իր ման
կու թյու նը վե րա դարձ նել, ո րից նա հե ռա ցել է ժա
մա նա կից շուտ (շար ժուն խա ղեր, զբո սանք ներ): 
Ի նք նին հաս կա նա լի է, որ ե րե խա նե րին պետք 
է սո վո րեց նել զուսպ լի նել, բայց ե թե ծնող նե րը 
սկ սում են դա ա նել շատ փոքր տա րի քից, ե րե
խայի մոտ բա ցա սա կան հույ զեր են ա ռա ջա նում, 
ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում ամ րապնդ վում 
են, խտա նում և վա խե րի ա ռա ջաց ման պատ
ճառ դառ նում: Ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, ե րե խա
նե րի վա խե րի ար դյու նա վետ հաղ թա հար ման 
հա մար շատ կար ևոր է ծնող նե րի ակ տիվ մաս
նակ ցու թյու նը ե րե խայի կյան քում, բայց դա չի 
նշա նա կում, որ ան հրա ժեշտ է միշտ մի ջամ տել 
ե րե խայի ան ձնա կան կյան քին: Սա ու ժե ղաց նում 
է ե րե խայի ան պաշտ պան լի նե լու զգա ցու մը: Այդ 
պատ ճա ռով վա խեր ու նե ցող ե րե խայի նկատ
մամբ ան հրա ժեշտ է դրս ևո րել հա տուկ հո գե բա
նա կան մո տե ցում, ո րը հիմն վում է նրանց զգաց
մունք նե րի և ցան կու թյուն նե րի հաս կաց ման և 
«Ես»–ի ամ րապնդ ման վրա: 

Ան վի ճե լի է, որ ըն տա նի քը, որ պես ե րե
խայի մեր ձա կա սո ցի ա լա կան մի ջա վայր, 
պետք է բա վա րա րի ե րե խայի հու զա կան 
ա ջակ ցու թյան, ըն դուն ման պա հանջ մունք նե րը` 
դրա նով ի սկ նվա զեց նե լով սո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րի սթ րե սային գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը 
ե րե խայի վրա: Սա կայն ծնող նե րը հա ճախ չգի
տեն ի նչ պես ար ձա գան քել ե րե խայի հու զա կան 
ան բա րե կե ցու թյան այս կամ այն դրս ևոր մա նը: 
Ե րե խա նե րին և նրանց ծնող նե րին հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան հա մաշ խար հային պրակ
տի կան ցույց է տա լիս, որ նույ նիսկ ա մե նադժ
վար խն դիր նե րը ե րե խա նե րի հետ լու ծե լի են, 
ե թե հնա րա վոր է ըն տա նի քում ստեղ ծել շփ ման 
բա րեն պաստ մթ նո լորտ [8, 460]: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ծնող 
– ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` 
հու զա կան մտեր մու թյան ցածր և տագ նա պայ
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նու թյան բարձր մա կար դա կը, էմ պա թի այի, 
ա ռանց պայ մա նի դրա կան վե րա բեր մուն քի և 
ըն դուն ման ցածր մա կար դա կը, բարձր պա
հանջ կո տու թյու նը, ա վե լորդ խս տու թյու նը և 

դաս տի ա րա կու թյան մեջ ան հետ ևո ղա կա նու
թյու նը հան գեց նում են ե րե խա նե րի մոտ վա
խե րի ա ռա ջաց մա նը և տա րի քային վա խե րի 
կա յու նաց մա նը:
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Детские страхи и их связи с особенностями детско–родительских отношений
Э. Закарян, К. Григорян

Статья освещает проблему связи детских возрастных страхов с особен нос тями детско–ро ди
тельс ких отношений. В частности, проводится анализ воз раст ных особенностей детских страхов 
рас сматривая влияние особенностей детско–родительских отношений на возникновение детских 
стра хов и заострение воз растных страхов.

Children’s Fears and its Connection With the parent – child relationships
E. Zakaryan, K. Grigoryan

The article highlights the connection between children’s age–specific fears and parent – child re
lationships. In particular, some characteristics of children’s age–specific fears are examined as well as 
the influence of the parent – child relationships on the origin of children’s fears and the stabilization 
of age–related fears.



278

Հ Ա Յ  Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն  Գ Ո Ր Ծ Ը  Ս Փ Յ Ո Ւ Ռ Ք Ո Ւ Մ

ԱՐՄԻՆԵ ՄՈւՐԱԴՅԱՆ

ԱԽՏԱԾԻՆ ԴԵՐԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 
ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ըն տա նի քը՝ որ պես սո ցի ա լա կան խումբ, 

վեր ջի նիս խն դիր ներն ու զար գա ցման ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը մշ տա պես գտն վել են 
հա սա րա կա գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո
նում: Հա սա րա կու թյան զար գաց ման ներ կայիս 
ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րը և նո րո վի 
վե րա կա ռուց ված գոր ծըն թաց ներն ի րենց խո ր 
հետքն են թող նում ըն տա նի քի վրա, և ըն տա նի
քի հետ կապ ված խն դիր նե րը սկ սում են ա վե լի 
ան հանգս տաց նել թե´ բնա գա վա ռի մաս նա
գետ նե րին, թե´ հա սա րա կու թյանն ը նդ հան րա
պես: Ը ստ այդմ էլ` ըն տա նի քի սո ցի ալ–դե րային 
հե տա զո տու թյու նը, մաս նա վո րա պես դե րային 
ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի ա ռա ջաց
ման և դրս ևոր ման հա մա տեքս տում ձեռք է 
բե րում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն, ին
չը նախ և ա ռաջ են թադ րում է ըն տա նի քի դե
րային հա մա կար գի և կար գա վի ճա կա դե րային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր և ա ռա վել հան
գա մա նա լից հայե ցա կե տե րի մշա կում:

  Ըն տա նիքն իր տե սակ նե րով, գոր ծա
ռույթ նե րով և դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րով յու րո վի է նպաս տում հա սա րա կու թյան 
դի նա միկ զար գաց մա նը, սա կայն միշտ չէ, որ 
ըն տա նի քի կա ռույցն ին քը ներ դաշ նակ զար
գա ցում է ապ րում, քա նի որ սո ցի ա լա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, սո ցի ալ–տն տե սա
կան, սե ռա դե րային խնդ րա հա րույց և լար ված 
վի ճա կը չեն կա րող ան մասն մնալ ըն տա նի քի 
վրա ներ գոր ծե լուց: Փաս տենք, որ նշ ված հո գե
բա նա կան և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րը հարկ 
է հե տա զո տել սո ցի ալ–դե րային, մաս նա վո րա
պես կար գա վի ճա կա դե րային մո տեց ման հետ
ևո ղա կան կի րառ ման պայ ման նե րում, քա նի 
որ վե րոն շյալ մո տե ցու մը կա րե լի է կի րա ռել 
ախ տա ծին–պա թո գեն դե րե րի ա ռա ջաց ման, 
հա մա պա տաս խան ախ տա հար ված փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի դրս ևոր ման, ի նչ պես նաև 
ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի վրա է ա կան ազ դե ցու

թյան ու սում նա սիր ման հա մար: Ախ տա ծին բա
ռի սկզբ նա կան բա ցատ րու թյու նը հան դի պում 
ե նք հու նա րե նից թարգ մա նու թյան շր ջա նակ
նե րում «pathos» բա ռից, ո րը նշա նա կում է տա
ռա պանք, ցավ (տե՛ս, Психологическийсловарь. 
Под. ред. Зинченко, Б. Г. Мещерякова, Москва, 
АСТ, Астрель, Транзиткнига 2006 г.):

Ախ տա ծին, պա թո գեն են ըն տա նի քի ան
դամ նե րի կա տա րած այն դե րե րը, ո րոնք ախ
տա բա նա կան գծեր, հա կում ներ և սպա սում ներ 
են ա ռաջ բե րում կա՛մ հենց կա տա րող նե րի, 
կա՛մ ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի, կա՛մ էլ` ի նչ
պես ա ռա ջին նե րի, այն պես էլ ե րկ րորդ նե րի 
մոտ:

  Ը ստ այդմ էլ XX դա րի 30–ա կան թվա կան
նե րին ախ տա ծին դե րե րի, դե րային և միջ դե
րային հա րա բե րու թյուն նե րի, ա մուս նա լու ծու
թյուն նե րի և վեր ջին նե րիս թվագ րա կան ա ճի 
հետ կապ ված հե տա զո տու թյուն նե րը լուրջ 
զար գա ցում ապ րե ցին:

  Ախ տա ծին ըն տա նե կան դե րե րի բա ցա
հայտ ման և հե տա զո տու թյան գոր ծում ա ռա ջին 
լուրջ ներդ րում ներ կա տա րած գիտ նա կան ներ 
Ֆ. Բար կե րը և Հ. Ռիխ տե րը (Barker P. K., Ba
sic Family Therapy, London: Ikanads 1981, Richer 
A. E. Patient Families. Rowohit. Recnbein, 1970, 
նույ նի Eltern, Kind, Flenrose. Nambarg, Rein
bein, 1969) փաս տում է ին, որ այ դօ րի նակ ախ
տա հար ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա
զո տու մը պետք է ը նդ գր կի ո ղջ ըն տա նե կան 
կա ռույ ցը, քա նի որ ըն տա նի քում է դրս ևոր վում 
դե րային բազ մազանու թյան` պաշ տո նա կան և 
ոչ պաշ տո նա կան տե սակ նե րի ամ բող ջու թյու
նը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց նել և շատ դեպ
քե րում ա ռա ջաց նում են լար ված, բա խում նային 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, դե րային ախ տա
ծի նու թյան դրս ևո րում ներ: Վե րոգ րյալ դրույ թը 
հաս տա տում է այն մո տե ցու մը, հա մա ձայն ո րի՝ 
ախ տա ծին դե րե րի կի զա կե տում դրս ևոր վող 
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բա խում նա ծին ճգ նա ժա մային փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա վե լա պես տա նում են 
ըն տա նի քի տրոհ մա նը` ա մուս նա լու ծու թյա նը, 
ըն տա նի քի քայ քայ մա նը, մե ծա մա սամբ ըն
տա նե կան դե րե րի նոր մալ (ա դապ տիվ) կեր պի 
ըն դուն ման ա նըն կա լու նա կու թյունն է կամ ան
կա րո ղու թյու նը: Ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի ան մի ջա կան ո լոր տում են մար դիկ 
ձեռք բե րում պատ կե րա ցում ներ հիմ նա կան սո
ցի ա լա կան դե րե րի և գոր ծըն թաց նե րի` հա մա
գոր ծակ ցու թյան և մր ցակ ցու թյան մա սին: Ե թե 
ըն տա նե կան դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րում գե րակշ ռում է հա մա գոր ծակ ցային բնույ
թը, ա պա նման ըն տա նիք նե րում դե րե րի բաշ
խու մը մե ծա մա սամբ սա հուն, նոր մալ կեր պով 
է ըն թա նում, ի սկ հա կա ռակ պա րա գա յում մենք 
ա ռա վե լա պես ա կա նա տես ե նք լի նում դե րային 
լար ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, սե փա կան 
դե րի « գե րա զան ցու թյան», ո րոնք հիմք են հան
դի սա նում վե րոն շյալ դե րային հա վա սա րակշռ
ված բազ մու թյան ախ տա հար մա նը, ախ տա ծին 
դե րե րի ա ռա ջաց մա նը: Այ սօ րի նակ փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ ըն տա նի քը 
մղում են ա մուս նա լու ծու թյան: Ա մուս նա լու ծու
թյու նն ըն տա նի քի փաս տա ցի կամ է մո ցի ո նալ 
տրո հումն է: Ա մուս նա լու ծու թյու նը ըն տա նե կան 
ոչ նոր մա տիվ ճգա նա ժամ է, ո րի հիմ նա կան 
բո վան դա կու թյու նը հա մար վում է ան ներ դաշ
նակ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և ըն տա նե կան 
կա ռույ ցի ար մա տա կան տե ղա շար ժը: Այդ տե
ղա շար ժն ար մա տա կան բե կում է մտց նում ոչ 
մի այն ա մուս նա կան զույ գե րի, այլև ըն տա նի քի 
մյուս ան դամ նե րի, ա ռա վե լա պես ա մե նա խո ցե
լի խմ բի` ե րե խա նե րի կյանքում և այն, կա մա 
թե ա կա մա սկ սում է այլ՝ ոչ նա խանշ ված ու ղով 
ըն թա նալ. մի ու ղի, ո րը ոչ բո լոր ե րե խա ներն են 
հաղ թա հա րում: 

Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ ներ կա յաց նենք 
այն հե տա զո տա կան ար դյունք նե րը, ո րոնք 
նպա տակ ու նեն դիտ ման, զրույ ցի, թես տե րի 
մի ջո ցով պար զել ա ռողջ և ա մուս նա լուծ ված 
ըն տա նիք նե րի և նրանց ե րե խա նե րի պատ կե
րա ցում նե րը ըն տա նե կան դե րային փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի, ըն տա նի քի բուն կա ռույ ցի, 
« հոր» և « մոր» դե րի, ի նչ պես նաև վե րոգ րյալ 

դե րային սպա սում նե րի և հա վակ նու թյուն նե
րի ար դա րաց վա ծու թյան կամ ա պաար դա
րաց ման վե րա բե րյալ, ո րն էլ մե ծա մա սամբ 
ը ն տա նի քը մղում է ա մուս նա լու ծու թյան: Այդ 
ա մե նը պար զե լու նպա տա կով օ գտ վել ե նք Վ. 
Վ. Ստո լի նի, Կ. Թո մա սի, Ա. Ն. Վոլ կո վայի, 
Ռ. Բեռն սիև, Ն. Կաուֆ մա նի, ի նչ պես  նաև Ս. 
Ար զու մա նյա նի կող մից ա ռա ջար կած թես տե
րից, ո րոնք թարգ ման ված և տե ղայ նաց ված 
են: Ու սում նա սի րու թյուն նե րն ան ցկաց վել են 
Ար մա վի րի մար զի Նո րա կերտ, Մու սա լեռ, Փա
րա քար և Ծաղ կա լանջ հա մայնք նե րում, տե ղի 
դպ րոց նե րում և Ար մա վի րի մար զի Էջ մի ա ծին 
քա ղա քում: Ը նդ հա նուր առ մամբ հե տա զո տու
թյուն նե րին մաս նակ ցել են 150 ըն տա նիք ներ և 
140 ե րե խա ներ:

 Թես տա վոր ման շր ջա նում, ը նդ հան րա պես 
հե տա զո տու թյան կա տար ման ըն թաց քում մեծ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վել հե տա զոտ վող նե րի 
ան հրա ժեշտ չա փա նիշ նե րի ո րա կա կան հս կո
ղու թյան կազ մա կերպ ման վրա, ի սկ հե տա զո
տու թյան կազ մա կեր պու մը ի րա կա նաց վել է՝ 
ել նե լով դր ված խն դիր նե րի լուծ ման ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից: Հե տա զո տու թյուն ներն 
ան ցկաց վել են 2011–2013 թթ.:

Վ.Վ. Ստո լի նի՝ «Ա մուս նու թյամբ բա վա
րար վա ծու թյան հար ցա րան» մե թո դի կան, Կ. 
Թո մա սի՝ «Ան ձի կոնֆ լիկ տային վար քի նա
խատ րա մադր վա ծու թյան ախ տո րոշ ման» մե
թո դի կան և Ա. Ն. Վոլ կո վայի « Դե րային սպա
սում ներ և հա վակ նու թյուն ներ մե թո դի կան» 
ան ցկաց վել է 300 մե ծա հա սակ նե րի շր ջա նում, 
ի սկ Ռ. Բեռն սի և Ն. Կաուֆ մա նի «Ըն տա նի քի 
կի նե տիկ պատ կե րը» մե թո դի կան և Ս. Ար զու
մա նյա նի « Հե տա զոտ վո ղի մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի ախ տո րո շու մը ա նա վարտ 
նա խա դա սու թյուն նե րի մի ջո ցով» մե թո դի
կան ան ցկաց վե լ է 140 ե րե խա նե րի շր ջա նում: 
Ստորև ա ռա վել հան գա մա նա լից կներ կա յաց
նենք « Դե րային սպա սում ներ և հա վակ նու
թյուն ներ մե թո դի կան», «Ան ձի կոնֆ լիկ տային 
վար քի նա խատ րա մադր վա ծու թյան ախ տո րոշ
ման» մե թո դի կան և « Հե տա զոտ վո ղի մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի ախ տո րո շու մը 
ա նա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րի մի ջո ցով» 
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Ա ղյու սակ 1.

Դե րային սպա սում ներ և հա վակ նություն ներ Քա նակ ներ Բա լեր

Սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյուն 15 5–7

Հու զա կան հո գե թե րապև տիկ 40 8–9

Տն տե սա կեն ցա ղային 35 6–7

Ար տա քին գ րավ չու թյուն 20 3

Ծ նո ղա–դաս տի ա րակ չա կան 10 3–5

Ըն դա մե նը 120 – 

 Դե րային սպա սում նե րի և հա վակ նու թյուն նե րի քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը հե տա զոտ վող 
120 ա մուս նա լուծ ված կա նանց մոտ ը ստ ըն տա նե կան ար ժեք նե րի սանդ ղա կի:

Ա ղյու սակ 2.

Դե րային ս պա սում նե ր և  հա վակ նություն ներ Քա նակ ներ Բա լեր

Սո ցի ա լա կա ն ակ տի վու թյուն 7 3–4

Հու զա կան  հո գե թե րապևտիկ 19 7

Տն տե սա կեն ցա ղային 25 7–9

Ար տա քին գրավ չու թյուն 4 7–9

Ծ նո ղա–դաս տի ա րակ չա կան 25 8–9

Ըն դա մե նը 80 – 

Դե րային սպա սում նե րի և հա վակ նու թյուն նե րի քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը հե տա զոտ վող 80 
ա մուս նա լուծ ված տղա մարդ կանց մոտ՝ ը ստ ըն տա նե կան ար ժեք նե րի սանդ ղա կի: 

Ա ղյու սակ 3.

Դե րային ս պա սում ներ և հա վակ նություն ներ Քա նակ ներ Բա լեր
Ին տիմ –սեք սո ւալ 6 1–3
Անձ նա կան նույ նա կա նա ցում 6 0–3

մե թո դի կան հա մա պա տաս խան քա նա կա կան 
վեր լու ծու թյամբ:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը փաս տե
ցին, որ թե´ ա մուս նա ցած, թե´ ա մուս նա լուծ
ված կա նայք և տղա մար դիկ ա մուս նա նա լիս 
մեծ սպա սում ներ (հա ճախ չա փա զանց ված) և 
հա վակ նու թյուն ներ են ու նե ցել զու գըն կե րո ջից, 

դրս ևո րել հա մա պա տաս խան վար քա գիծ, ո րն 
էլ հե տա գա յում դար ձել է լար ված, բա խում
նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, դե րային–
ճգ նա ժա մային դրս ևո րում նե րի` ախ տա ծին 
դե րե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ (Ա. Ն. Վոլ կո
վա): Ս տաց ված ար դյունք նե րը ներ կա յաց նենք 
ա ղյու սակ նե րի մի ջո ցով.
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Սո ցի ա լա կա ն ակ տի վու թյուն 13 7–9
Ար տա քին գրավ չու թյուն 10 7–8
Տն տե սա կեն ցա ղային 6 4–5
Ծ նո ղա կան– դաս տի ա րակ չա կան 5 4–6
Հու զա կան հո գե թե րապև տիկ 4 0–3
Ըն դա մե նը 50 –

Դե րային սպա սում նե րի և հա վակ նու թյուն նե րի քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը հե տա զոտ վող 50 
ա մուս նա ցած կա նանց՝ մոտ ը ստ ա մու սին նե րի ըն տա նե կան ար ժեք նե րի հա մա ձայ նեց վա ծու թյան: 

Ա ղյու սակ 4.

Դե րային սպա սում ներ և հա վակ նություն ներ Քա նակ ներ Բա լեր
Ին տիմ– սեք սո ւալ 4 1–3
Անձ նա կան  նույ նա կա նա ցում 9 6–7
Սո ցի ա լա կա ն ակ տի վու թյուն 12 7–9
Ար տա քին գ րավ չու թյուն 11 7–8
Տն տե սա կեն ցա ղային 7 4–5
Ծ նո ղա կան –դաս տի ա րակ չա կան 4 4–6
Հու զա կան  հո գե թե րապև տիկ 3 0–3
Ըն դա մե նը 50 –

Դե րային սպա սում նե րի և հա վակ նու թյուն նե րի քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը հե տա զոտ վող 50 
ա մուս նա ցած տղա մարդ կանց մոտ՝ ը ստ ա մու սին նե րի ըն տա նե կան ար ժեք նե րի հա մա ձայ նեց
վա ծու թյան:

Ինչ վե րա բեր ում է ան ձի  կոնֆ լիկ տային  վար քի  նա խատ րա մադր վա ծու թյան  ցու ցա նիշ նե րին, 
ստա ցել ե նք հետ ևյալ նկա րագ րու թյու նը.

Ն կար 1.

 Ան ձի կոնֆ լիկ տային վար քի նա խատ րա մադր վա ծու թյան մե թո դի կայի քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե
րն, ը ստ ար տա հայտ վա ծու թյան, ա մուս նա լուծ ված 120 կա նանց և 80 տղա մարդ կանց մոտ (80 %):
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Ան ձի կոնֆ լիկ տային վար քի նա խատ րա մադր վա ծու թյան մե թո դի կայի քա նա կա կան ցու ցա նիշ
նե րն ը ստ ար տա հայտ վա ծու թյան՝ ա մու սնա ցած 50 կա նանց և 50 տղա մարդ կանց մոտ:

Ըն տա նի քը պահ պա նած զույ գե րը ևս, ը ստ 
վե րոն շյալ թես տե րի ար դյունք նե րի, լա վա գույն 
վի ճա կում չէին գտն վում, սա կայն կա րո ղա ցել 
էին պահ պա նել դե րային կա յուն փոխ հա րա բե
րու թյուն ներ և մե ծա մա սամբ հաս տատ վե լ ա վե
լի  շուտ  բա րեն պաս տ ըն տա նիք ներ  սանդ ղա
կում: Սա, ի նչ  խոսք, լա վա գույ ն ար դյունք  չես 
 հա մա րի պահ պան վա ծ ըն տա նիք նե րի  հա մար:

 Վե րը նշ ված մե թո դի կա նե րի կի րա ռու մը և 
մաս նա կից նե րի հա մա կազ մը թե րի կլի նեն ըն
տա նի քը հե տա զո տե լու ա ռու մով, ե թե ան տես
վեն ե րե խա նե րի պատ կե րա ցում նե րն ա ռողջ 
և ախ տա ծին դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի և ըն տա նի քի մա սին ը նդ հան րա պես: 
Նրանք ևս դա սա կարգ վել է ին ը ստ ա մուս նա
լուծ ված ըն տա նիք նե րի և ա ռողջ ըն տա նիք նե
րի ե րե խա նե րի, ո րոնց վարքն ո ւղ ղա կի ո րեն 
ար տա ցո լում էր ծնող նե րի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի հայե լային պատ կե րը: Հատ կա պես 

ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րն 
ըն տա նի քի պատ կե րը շատ մռայլ ե րանգ նե
րով է ին ար տա ցո լել (ախ տա ծի նու թյան դրս
ևոր ման շա րու նա կու թյու նն ըն տա նի քի մեկ 
այլ ան դա մի կամ ան դամ նե րի վար քում) (Ռ. 
Բեռնս և Ն. Կաուֆ ման), ի սկ մի ջանձ նային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում շատ լար ված է ին 
և բար դույ թա վոր ված, հա ճախ` ագ րե սիվ (Ս. 
Ար զու մա նյան): Ա մուս նա ցած ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րի մոտ պատ կերն ա ռա վել դրա կան 
էր: Սա ևս ար տա ցո լում է ըն տա նի քի կեր պի 
վար քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հան
րա գու մա րը:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք « Հե տա զոտ վո ղի  
մի ջանձ նային  հա րա բե րու թյուն նե րի ախ տո
րո շու մն ա նա վարտ  նա խա դա սու թյուն նե րի 
 մի ջո ցով՝ ստաց ված հե տա զոտ վող ըն տա նիք
նե րի 140 ե րե խա նե րի պա տաս խան նե րի նկա
րագ րու թյու նը.

Ն կար 3.

Ա նա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րի մե թո դի կայի տվյալ նե րի քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն նե րն 
ա մուս նու թյու նը պահ պա նած ըն տա նիք նե րի 80 ե րե խա նե րի մոտ:
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Ն կար 4.

 
Ա նա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րի մե թո դի կայի տվյալ նե րի քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն նե րն 

ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի 60 ե րե խա նե րի մոտ:

Այս պի սո վ՝ ամ բող ջա կա նաց նե լո վ աս վա ծը՝ 
ցան կա նում ենք նշել, որ մի մյանց դե րե րի փաս
տա ցի ըն դուն ման կա րո ղու թյու նը ա մու սին նե
րի և ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի փո խա դարձ 
հար մար ման գլխա վոր պայ ման ն է: Ըս տ այդմ 
էլ, որ քան խոր  ու ամ բող ջա կան լի նե ն ա պա գա 

ըն տա նիք կազ մող զույ գե րի մոտ գի տե լիք նե րն 
ըն տա նե կան դե րե րի և կար գա վի ճակ նե րի մա
սին, այն քան ա վե լի ա դեկ վատ կ լի նեն դե րային 
սպա սում նե րը, և քիչ կլի նե ն ախ տա հար ված 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ախ տա ծին, լար
ված, բա խում նային իրա վի ճակ նե րը:

Գ րա կա նու թյուն 

1. Ար զու մա նյան Ս. Ջ., Մկրտ չյան Ս. Շ., Սարգ սյան Վ. Ժ., Կի րա ռա կան հո գե բա նու թյան պրակ
տի կում, Եր ևան, « Զան գակ–97», 2002 թ.: 

2. Հա րու թյու նյան Ն., «Ըն տա նի քի դե րային հա մա կար գը սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան հա մա
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Research Analysis of the Mechanisms of the Origin,  
Manifestation and Impact of Pathological Roles

A. Muradyan

This article examines the research features of pathological roles originating in intra–family role 
relations and the impact mechanisms of the latter.

Исследователський анализ возникновения,  
проявления и воздействия деструктивных ролей

А. Мурадян

В данной статье анализируются внутрисемейные ролевые взоимоотношения и особенности 
исследовательских механизмов,которые возникают на основе патогенных ролей: 
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Ա ՍՏ ղԻԿ ՍԵ ՐՈ ԲՅԱՆ 
 Ա ՆԻ ԹԵՐ ԶՅԱՆ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐը ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ. ՍՈՑԻԱԼ–

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում զանգ վա

ծային տե ղե կատ վու թյան մի ջոց ներն այն քան 
մեծ դեր ու նեն ա ռօ րյա կյան քում, որ ա ռանց 
դրանց դժ վար է պատ կե րաց նել մար դու գո
յու թյու նը։ Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց
նե րը (ԶԼՄ) ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
մաս սա յա կան մշա կույ թի ոչ մի այն ան քակ
տե լի մասն են կազ մում, այլև ան ձի սո ցի ա լի
զա ցի այի հզո րա գույն մի ջոց ե ն։ Հե ռուս տա
տե սու թյու նը մարդ կանց գի տակ ցու թյան վրա 
ազ դող տե ղե կատ վա կան հզոր մի ջոց նե րից 
է։ Դրա ազ դե ցու թյու նը կա րող է լի նել ի նչ պես 
դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան։ Դրա կան 
գոր ծա ռույթ նե րից են տե ղե կատ վա կան–ճա
նա չո ղա կան, նոր մա տիվ (հա սա րա կու թյու նում 
ըն դուն ված ար ժեք նե րի, նոր մե րի ներ կա յա
ցում), ժա ման ցային և այլն։ Բա ցա սա կան գոր
ծա ռույթ նե րից են.
 �  հան ցա ծին հետ ևանք նե րը, այ սինքն՝ 

ԶԼՄ–նե րում տեղ գտած հե րոս նե րի նմա
նա կու մը, ո րը հատ կա պես վտան գա վոր է 
ան չա փա հաս նե րի հա մար,

 �  գե րին ֆոր մաց վա ծու թյու նը, այ սինքն՝ տե
ղե կատ վու թյան մեծ քա նա կը, ո րը կա րող է 
հան գեց նել նյար դային խան գա րում նե րի,

 � թմ րեց նող ար դյուն քը, ե րբ ան ձը ո ղջ 
ա զատ ժա մա նակն ան ցկաց նում է հե ռուս
տա ցույց դի տե լով՝ հե ռա նա լով ի րա կան 
կյան քից1։
ՀՀ ԳԱԱ փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային 

բյու րոյին կից քրե ա բա նու թյան կի րա ռա կան 
հիմ նախն դիր նե րի գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նը 2011–2012 թթ. ու սում նա սի րու թյուն 
է ի րա կա նաց րել բնակ չու թյան շր ջա նում՝ նպա
տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տե լու ՀՀ –ում հե
ռուս տա տե սու թյան դե րը հա սա րա կու թյան մեջ։ 

1 Տե՛ս Шариков А. В., Чудинова В. П. Детское телевидение. 
Взгляд социолога //Дети и Культура/ Отв. Ред. Б. Ю. Сороч
кин. М., 2007, էջ 58–85:

Նպա տակն ի րա կա նաց նե լու հա մար հար ցում է 
ան ցկաց վել Եր ևան քա ղա քում, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր մար
զե րի քա ղաք նե րում և գյու ղա կան հա մայնք
նե րում։ Հար ցումն ի րա կա նաց վել է հար ցա
թեր թի կային հարց ման մի ջո ցով։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, հարց մա նը մաս նակ ցել է 998 մարդ։ 

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հարց ման 
մաս նա կից նե րի 54.3 %–ը կազ մել են կա նայք, 
45.7%–ը՝ տղա մար դիկ։ Հարց ման մաս նա կից
նե րի 78,9 %–ը քա ղա քային վայ րե րում ապ
րող ներն են, ի սկ 21.1%–ը՝ գյու ղա կան։ Հե տա
զո տու թյան մաս նա կից նե րի 4 %–ը պատ կա նել 
են 14–17 տա րի քային խմ բին, 39 %–ը՝ 18–25 , 
15,3 %–ը՝ 26–30, 14 %–ը՝ 31–40, 13,8 %–ը՝ 41–
50, 9,4 %–ը՝ 51–60, ի սկ 4,4 %–ը 61–ից բարձր 
տա րի քային խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ ներ ե ն։ 

Հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը (79,5 %) 
դի տում է հե ռուս տա ցույց, ի սկ 20,5 %–ը չի դի
տում։ Այս տե ղից կա րել է եզ րա կաց նել, որ նո
րու թյուն ներ ու տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 
հա մար հա յաս տան ցի նե րի մեծ մա սը (79,5 %) 
դի տում է հե ռուս տա ցույց, ի սկ այն հար ցին, 
թե ին չու հե ռուս տա ցույց չեք դի տում, հարց
վող նե րի 64,9 %–ը նշել է, որ ժա մա նակ չու նի, 
35,6 %–ը՝ հա ղոր դում նե րը չեն հե տաքրք րում, 
5,2 %–ը տվել են այլ պա տաս խան ներ, ո րոնց 
մեջ գե րակշ ռում են հե ռուս տա ցույց չու նե նա լը 
և համացանցից օ գտ վե լը։ Հե տա զո տու թյան 
մաս նա կից նե րի գե րակշ ռող մա սի հա մար հե
ռուս տա տե սու թյու նը ա զատ ժա մա նակ ան
ցկաց նե լու (64,9 %) կամ տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու (51,7 %) մի ջոց է, մի ո րոշ մա սի հա
մար էլ ա ռօ րյա խն դիր նե րից կտր վե լու (37 %) և 
լից քա թափ վե լու, զվար ճա նա լու (36 %) մի ջոց։ 
Մի այն 20,5 %–ն է հե ռուս տա տե սու թյու նն օգ
տա գոր ծում գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու հա մար։ 
Հարց վող նե րի 33,5 %–ը օր վա մեջ հե ռուս տա
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ցույ ցի ա ռջև ան ցկաց նում է 1–2 ժամ, 34,3 %–ը՝ 
3–4 ժամ, 21,5 %–ը՝ 5–6 ժամ, 6,9 %–ը՝ 7 ժամ 
և ա վե լի, 1,9 %–ը՝ ամ բողջ օ րը, ի սկ 1,9 %–ը չի 
նշել, թե որ քան ժա մա նակ է ան ցկաց նում հե
ռուս տա ցույ ցի ա ռջև։ Այն հար ցին, թե օր վա 
մեջ որ ժա մե րին եք հիմ նա կա նում հե ռուս
տա ցույց դի տում, հարց վող նե րի մե ծա մաս նու
թյու նը (77,1 %) պա տաս խա նել է, որ ե րե կո
յան է դի տում։ Հարց վող նե րի գե րակ շիռ մա սը 
(77,1 %) դի տում է և՛ հայ կա կան, և՛ ռու սա կան 
հե ռուս տաա լիք ներ, ի սկ 1,8–ը նշել է, որ մի այն 
թվային (կա բե լային) հե ռուս տա տե սու թյամբ 
հե ռար ձակ վող ա լիք ներն է դի տում։ 

Փոր ձել ե նք պար զել հայ կա կան հե ռուս
տաա լիք ներ չդի տե լու պատ ճառ նե րը։ Հարց
վող նե րի 60,6 %–ը պա տաս խա նել է սե րի ալ նե
րի ա ռա տու թյու նը, 57,6 %–ը՝ փո ղո ցային կամ 
ժար գո նային խոս քի ա ռա տու թյու նը, 56,1 %–ը՝ 
գո վազ դի ա ռա տու թյու նը, ի սկ 47 %–ը՝ ան հե
տաքր քիր հա ղոր դում նե րը2։ Ե թե հա մե մա տենք 
քա ղա քաբ նակ և գյու ղաբ նակ մաս նա կից
նե րին, ա պա նրանց մե ծա մաս նու թյան պա
տաս խան նե րում գե րակշ ռում են վե րը նշ ված 
տար բե րակ նե րը։ Բարձ րա գույն կր թու թյուն 
չու նե ցող և բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող 
հարց վող նե րի մեծ մա սը նույն պես հայ կա կան 
հե ռուս տաա լիք ներ չնայե լու պատ ճառ նե րից 
նշում է գո վազ դի ա ռա տու թյու նը, ժար գո նային 
խոս քի ա ռա տու թյու նը, սե րի ալ նե րի ա ռա տու
թյու նը։ Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ 
բարձ րա գույն կր թու թյուն չու նե ցող հարց վող
նե րի պա տաս խան նե րի մեջ գե րակշ ռում է ճա
նա չո ղա կան հա ղոր դում նե րի պա կա սի մա սին 
նշու մը (56,2 %)։ Այն հար ցին, թե ժա մա նա կա
կից հայ կա կան հե ռուս տաե թե րի բա ցա սա կան 
կող մե րը ո րոնք են, հարց վող նե րի գե րակ շիռ 
մա սը (62,9 %) պա տաս խա նել է՝ սե րի ալ նե րի 
ա ռա տու թյու նը, 61,6 %–ը՝ գո վազ դի ա ռա տու
թյու նը, 43 %–ը` գրա կան խոս քի պա կա սը, ի սկ 
42 %–ը՝ փո ղո ցային կամ ժար գո նային խոս քի 
ա ռա տու թյու նը3։ Գյու ղաբ նակ մաս նա կից նե րը 
և այն մաս նա կից նե րը, ով քեր չու նեն բարձ
րա գույն կր թու թյուն, նշել են նաև կր թա կան 

2 Այստեղ ներկայացված են հարցվողների պատասխանների 
ամենաբարձր ցուցանիշները
3 Այստեղ ներկայացված են հարցվողների պատասխանների 
ամենաբարձր ցուցանիշները

հա ղոր դում նե րի պա կա սը (հա մա պա տաս խա
նա բար՝ 44,5 % և 39,6 %), ի սկ բարձ րա գույն 
կր թու թյուն ու նե ցող նե րը՝ կար ևոր տե ղե կատ
վու թյան պա կա սը (38,2 %)։ Հայ կա կան հե
ռուս տաե թե րի բա ցա սա կան կող մե րից մե կը 
հարց վող նե րը հա մա րում են գո վազ դի ա ռա
տու թյու նը։ Նրանց հա կազ դե ցու թյու նը գո վազ
դին հետ ևյալ պատ կերն ու նի. ե րբ հա ղորդ ման 
կամ ֆիլ մի ժա մա նակ գո վազդ է սկս վում, հարց
վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը (70,5 %) փո խում 
է մեկ այլ ա լիք և հետ փո խում, ե րբ գո վազդն 
ա վարտ վում է, 47,8 %–ը՝ զբաղ վում է մեկ այլ 
գոր ծով, մինչև գո վազ դը վեր ջա նա, 22,2 %–ը՝ 
փո խում է մեկ այլ ա լիք և հետ չի փո խում, 
10,1  %–ը՝ շա րու նա կում է նայել գո վազ դը, ի սկ 
2,8 %–ը այս հար ցին տվել են այլ պա տաս խան
ներ, ո րոն ցից են « զայ րա նում եմ», «ան ջա տում 
եմ հե ռուս տա ցույ ցի ձայ նը», «ան ջա տում եմ հե
ռուս տա ցույ ցը» և այլն։ Այն հար ցին, թե հիմ նա
կա նում ի նչ պի սի հե ռուս տա հա ղոր դում ներ եք 
դի տում, հարց վող նե րի 46,6 %–ը պա տաս խա
նել է ե րաժշ տա կան, 38,7 %–ը՝ ժա ման ցային, 
37,7 %–ը՝ պատ մա կան, ի սկ 35,4 %–ը՝ լրատ վա
կան հա ղոր դում ներ4։ Բարձ րա գույն կր թու թյուն 
ու նե ցող մաս նա կից նե րի պա տաս խան նե րում 
բա ցի վե րը նշ ված հա ղոր դում նե րի տե սակ
նե րից գե րակշ ռում են նաև մշա կու թային հա
ղոր դում նե րը (34,2 %), ի սկ ոչ բարձ րա գույն 
կր թու թյուն ու նե ցող նե րի պա տաս խան նե րում՝ 
սպոր տային (37,8 %) և ա ռող ջա պա հա կան 
(30,3 %) հա ղոր դում նե րը։ Սպոր տային հա
ղոր դում ներ հա մե մա տա բար շատ դի տում են 
նաև գյու ղե րում։ Գյու ղաբ նակ նե րի պա տաս
խան նե րում գե րակշ ռում է նաև ին տե լեկ տո ւալ 
խա ղեր դի տե լու տար բե րա կը (39,2 %), ի սկ քա
ղա քաբ նակ նե րի պա տաս խան նե րում՝ լրատ
վա կան հա ղոր դում նե րը (36,5 %)։ Հե տաքր քիր 
էր նաև այն, թե մեր քա ղա քա ցի նե րն ի նչ պի սի 
հե ռուս տա հա ղոր դում ներ կցան կա նային ա վե լի 
հա ճախ տես նելու ե թե րում։ Հե տա զո տու թյան 
մաս նա կից նե րի 37,6 %–ը նա խա պատ վու
թյու նը տվել է պատ մա կան հա ղոր դում նե րին, 
35,1 %–ը՝ նոր և ո րա կյալ ֆիլ մե րին, 29,2 %–ը՝ 
ե րաժշ տա կան, 29,2 %–ը՝ մշա կու թային, ի սկ 
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27,1 %–ը՝ ա ռող ջա պա հա կան հա ղոր դում նե
րին5։ Հարց ման մաս նա կից նե րից փոր ձե ցինք 
պար զել, թե ի նչ պես են նրանք գնա հա տում 
հայ կա կան հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի բնույ
թը։ Հարց ման մաս նա կից նե րի գե րակշ ռող 
մա սը կար ծում է, որ հայ կա կան հե ռուս տա հա
ղոր դում նե րը ժա մա նա կն ան ցկաց նե լու ձև են 
(65,3 %), սո վո րեց նում են ոչ պար կեշտ բա ռա
պա շար (47,5 %), ա ղա վա ղում են բա րո յա կան 
նոր մե րը (42,9 %)։ Մի այն շատ փոքր մասն է 
կար ծում, որ սո վո րեց նում են գրա կան խոսք 
(6,5 %), օգ նում են լու ծել սե փա կան խն դիր նե րը 
(8,6 %) կամ ու նեն ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան բնույթ (10,3 %)։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, բնակ չու թյան ըն
կա լու մը բա վա կա նին բա ցա սա կան է։ Քիչ 
չեն այն պա տաս խան նե րը, ո րոն ցում նշ վում 
է հայ կա կան հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյան մա սին։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են 
տա լիս նաև, որ հայ կա կան հե ռուս տա տե սու
թյամբ բռ նու թյան տե սա րան նե րը, ը ստ հարց
ման մաս նա կից նե րի, բա վա կա նին շատ են 
(45,8 %)։ Ա մե նա քի չը հան դի պել է «չ կան» պա
տաս խա նը (4,2 %)։ 

Այս պի սով՝ հարց ման մաս նա կից նե րի 
մեծ մա սի ըն կալ մամբ հայ կա կան հե ռուս
տա հա ղոր դում նե րը հիմ նա կա նում ի րենց 
բնույ թով հա կա դաս տի ա րակ չա կան են, ան
հե տաքր քիր, բա րո յա կան նոր մե րը ա ղա
վա ղող, բռ նու թյուն քա րո զող, ոչ պար կեշտ 
բա ռա պա շա րով լի։ Այս ա մե նի հետ զու գա
հեռ հայ կա կան հե ռուս տա հա ղոր դում նե րում 
հա կաի րա վա կան վար քը ներ կա յաց վում է 
գրա վիչ, ըն դու նե լի ձևով, հան ցա գոր ծը հե րո
սաց վում է։ Քա նի որ հե ռուս տա տե սու թյու նը 
ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նի հա սա րա կա կան 
կար ծի քի, հա սա րա կու թյան ար ժե հա մա կար
գի ձևա վոր ման վրա, ա պա հա կաի րա վա կան 
վար քի նման ներ կա յա ցու մը կա րող է նպաս
տել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ճին։ Ա րևմ տյան 
ե րկր նե րում կա տար ված ա վե լի քան ե րեք հա
զար հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք ներ թույլ 
են տա լիս մաս նա գետ նե րին պն դե լու, որ հե

5 Այստեղ ներկայացված են հարցվողների պատասխանների 
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ռուս տա տե սու թյամբ և կի նո թատ րոն նե րում 
ցու ցադր վող բռ նու թյան ու ագ րե սի այի տե սա
րան նե րը ու ժե ղաց նում են թե՛ ան չա փա հաս նե
րի, թե՛ չա փա հաս նե րի ագ րե սիվ մղում նե րը6։

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում փոր ձել ե նք 
նաև պար զել, թե ան չա փա հաս նե րն ի նչ պի սի 
հա ղոր դում ներ են դի տում, և ի նչ ազ դե ցու թյուն 
է ու նե նում դա նրանց վրա։ Բո լոր տա րի քի 
ե րե խա նե րի գե րակշ ռող մա սը հե ռուս տա ցույց 
է դի տում օր վա մեջ 3–4 ժամ։ Հե ռուս տա ցույց 
չեն դի տում նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե
խա նե րի 6,9 %–ը, կրտ սեր դպ րո ցա կան նե
րի 5,6 %–ը, մի ջին դպ րո ցա կան նե րի 2,7 %–ը, 
ա վագ դպ րո ցա կան նե րի 1,4 %–ը։ Կա րե լի է 
հա վաս տել, որ ան չա փա հաս նե րը բա վա
կա նին շատ ժա մա նակ են ան ցկաց նում հե
ռուս տա ցույ ցի ա ռջև, ո ւս տի վեր ջինս շատ 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վար քագ ծի մո
դե լա վոր ման գոր ծում։

 Բո լոր տա րի քային խմ բե րի ե րե խա նե րն 
ա մե նա շա տը դի տում են մուլտ ֆիլ մեր։ Ման կա
կան ֆիլ մեր հիմ նա կա նում դի տում են կրտ սեր 
և մի ջին դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 57,4 %–ը և 52,8 %–ը։ 
Սա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ նա խադպ
րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րին դեռևս ֆիլ մե
րը չեն գրա վում (դ րանք այն քան էլ վառ ու գու
նա վոր չեն, ի նչ պես մուլտ ֆիլ մե րը), ի սկ ա վագ 
դպ րո ցա կան նե րը նա խընտ րում են ա վե լի շատ 
ոչ թե ման կա կան ֆիլ մեր, այլ « մե ծե րի» հա մար 
նա խա տես ված ֆիլ մեր ու հա ղոր դում ներ։ Վեր
ջի նովս էլ, մի գու ցե, պայ մա նա վոր ված է այն, 
որ ման կա կան հա ղոր դում նե րի դի տու մն ա վե
լի շատ հան դի պում է նա խադպ րո ցա կան նե րի 
ու կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նում (հա մա
պա տաս խա նա բար՝ 42,9 % և 55,9 %), ի սկ ճա
նա չո ղա կան հա ղոր դում նե րի, մե ծա հա սա կնե
րի հա ղոր դում նե րի դի տու մը՝ մի ջին և ա վագ 
դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նում։ Ճա նա չո ղա կան 
հա ղոր դում ներ դի տում է մի ջին դպ րո ցա
կան նե րի 29,2 %–ը, ա վագ դպ րո ցա կան նե րի 
40,3 %–ը, ի սկ մե ծա հա սակ նե րի հա ղոր դում
ներ՝ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 15,3 %–ը և 
16,7 %–ը։ Հարց ման ըն թաց քում փոր ձել ե նք 

6 Տե՛ս Бартол К. Психология криминального поведения. СПб. 
2004, ст. 169:
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նաև պար զել, թե որ հե ռուս տա հա ղոր դում ներն 
են ե րե խա նե րը հիմ նա կա նում դի տում։ Ը նդ 
ո րում՝ հա ղոր դում նե րը, ո րոնք դի տում է ե րե
խան մե ծա մա սամբ լից քա թա փում են (43 %) 
նրան, ա ռա ջաց նում դրա կան հույ զեր (37,5 %)։ 
Մի այն 20,7 %–ի մեջ է ա ռա ջա նում հու զա կան 
լար վա ծու թյուն։ Ծնող նե րի գե րակշ ռող մա սի, 
այն է` 57,4 %–ի կար ծի քով, ման կա կան հե ռուս
տա հա ղոր դում նե րը, ֆիլ մե րը, մուլտ ֆիլ մե րը 
ե րե խային տա լիս են քիչ քա նա կով տե ղե կատ
վու թյուն՝ մի այն ո րոշ չա փով նպաս տե լով նրա 
գի տե լիք նե րի ա վե լաց մանն ու զար գաց մա նը։ 
Այս պի սով՝ ա ռա ջին հինգ ա մե նա հա ճախ տր
վող պա տաս խան նե րի մեջ հան դի պում է մի այն 
մեկ ման կա կան ճա նա չո ղա կան հա ղոր դում՝ 
« Հայ աս պետ», ի սկ մնա ցած հա ղոր դում նե
րը կրում են ժա ման ցային, հու մո րային բնույթ, 
ո րոնց դի տու մը, ճիշտ է, նպաս տում է ե րե խայի 
տրա մադ րու թյան բարձ րաց մա նը, սա կայն չի 
նպաս տում նրա գի տե լիք նե րի ա վե լաց մանն 
ու զար գաց մա նը։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րը ցույց են տա լիս, որ մաս նա կից նե րի 
45,3 %–ը հե ռուս տա տե սու թյամբ հե ռար ձակ
վող ման կա կան հա ղոր դում նե րի մի մա սից գոհ 
է, մի մա սից՝ դժ գոհ, 31,2 %–ը դժ գոհ է, քա նի 
որ դրանք ան հե տաքր քիր են և ոչ ու սու ցո ղա
կան, 11,7 %–ը գոհ է և հա մա րում է, որ ման
կա կան հա ղոր դում նե րը բազ մաբ նույթ են ու 
գի տե լիք ներ տվող։ Հե տա զո տու թյան ըն թաց
քում մեզ հե տաքրք րող հար ցե րից էր նաև, թե 
ծնող նե րի կար ծի քով հայ կա կան հե ռուս տաե
թե րում ման կա կան հա ղոր դում նե րի, մուլտ ֆիլ
մե րի, ֆիլ մե րի քա նա կը որ քա նով է բա վա րար։ 
Ստաց ված ար դյունք նե րից պարզ է դառ նում, 
որ հարց վող նե րի գե րակշ ռող մա սը մտա ծում է, 
որ ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված ճա նա
չո ղա կան, զվար ճա լի հա ղոր դում ներ, ֆիլ մեր, 
մուլտ ֆիլ մեր կան, սա կայն քիչ ե ն։ Մի մասն էլ 
կար ծում է, որ ը նդ հան րա պես բա ցա կա յում ե ն։ 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, ժա մա նա կա կից 
պայ ման նե րում, ե րբ մար դիկ, մա նա վանդ 
ան չա փա հաս նե րը, բա վա կա նա չափ եր կար 
ժա մա նակ են ան ցկաց նում հե ռուս տա ցույ ցի 
ա ռջև, այն դառ նում է վար քագ ծի մո դե լա վոր
ման կար ևոր գոր ծոն։ Այս տե սա կե տից հե
տաքր քիր են հարց ման հետ ևյալ ար դյունք նե

րը։ Հարց ման մաս նա կից նե րի 55,9 %–ը նշել է, 
որ իր ե րե խան ու նի սի րե լի հե ռուս տա տե սային 
հե րոս։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ան չա փա հաս նե րի սի րե լի հե
ռուս տա տե սային հե րոս նե րը, ո րոնց փոր ձում 
են նման վել, հիմ նա կա նում հու մո րային, ու
ժեղ, «կռ վող» կեր պար ներ ե ն։ Ծնող նե րի մեծ 
մա սը դրա կան է վե րա բեր վում այդ եր ևույ թին, 
սա կայն փոր ձում է ո ւղ ղոր դել ե րե խային՝ բա
ցատ րե լով հե րո սի դրա կան ու բա ցա սա կան 
կող մե րը։ Այս եր ևույ թը կար ևոր է նրա նով, որ 
նմա նակ ման գոր ծըն թա ցն ի նք նան պա տակ 
ու ան վե րահս կե լի չէ, և ե րե խան մե ծի օգ նու
թյամբ կա րող է հաս կա նալ « լա վը» և « վա տը»։ 
Հարց ման մաս նա կից նե րի գե րակշ ռող մա սը՝ 
73,4 %–ը, փոր ձում է նման վել իր սի րե լի հե
ռուս տա տե սային հե րո սին։ Ը նդ ո րում՝ ան
չա փա հաս նե րի 31,5 %–ն իր սի րե լի հե րո սին 
փոր ձում է նման վել վար քով, 28,1 %–ը՝ խո սե
լաո ճով, 14,4 %–ը՝ հա գուս տով, 13 %–ը՝ ար տա
քին տես քով, 11 %–ը ժար գո նային խոս քով։ Ը ստ 
հարց ման ար դյունք նե րի` իր սի րե լի հե ռուս տա
տե սային հե րո սի ազ դե ցու թյան տակ ե րե խայի 
վար քում ծնող նե րի կող մից նկատ ված դրա կան 
գծե րից են ըն կե րա սի րու թյու նը (23,8 %), օգ նե
լու պատ րաս տա կա մու թյու նը (20,1 %), բա րու
թյու նը (14,5 %), ա զն վու թյու նը (10,7 %)։ Հե րո
սին ըն դօ րի նա կե լու հետ ևան քով ե րե խայի մեջ 
ձևա վոր ված վար քի բա ցա սա կան գծե րից են 
ժար գո նային խոս քը (35,5 %), կռ վա րա րու թյու
նը (30,9 %), ագ րե սի վու թյու նը (27 %)։

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում փոր ձել ե նք 
նաև պար զել հե ռուս տա ցույց դի տե լիս բռ նու
թյան տե սա րան նե րի ժա մա նակ ծնող նե րի 
վար քը։ Այս պես՝ ծնող նե րի մեծ մա սը՝ 77,6 %–ը, 
բռ նու թյան տե սա րան նե րի ժա մա նակ փո
խում է ա լի քը, 11,2 %–ը շա րու նա կում է դի տել, 
10,4 %–ը ե րե խային հե ռաց նում է էկ րա նի մո
տից։ Ե րե խա նե րի գե րակշ ռող մա սը՝ 60,8 %–ը, 
եր բեք չի փոր ձել նմա նա կել հե ռու տա տե սու
թյամբ տե սած բռ նու թյան տե սա րա նին։ Սա
կայն մնա ցած՝ 39,2 %–ը եր բեմն կամ հա ճախ 
նմա նա կում է իր տե սած բռ նու թյան տե սա րան
նե րին։ Սա, մեր կար ծի քով, բա վա կա նին մտա
հո գիչ փաստ է այն ա ռու մով, որ բռ նու թյու նը 
ե րե խա նե րի հա մար դառ նում է վար քի ձև։ 
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Եզ րա կա ցություն ներ 

Ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը թույլ է տա լիս ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ մե լու հե ռուս
տա տե սու թյան վե րա բե րյալ մեր բնակ չու թյան ըն կալ ման և պատ կե րա ցում նե րի մա սին, ո րոնք, 
մեր կար ծի քով, պետք է հաշ վի ա ռն վեն հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից։ 

1. Հարց ման մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ա վե լի շատ բա ցա սա կան, քան դրա կան է 
գնա հա տում հայ կա կան հե ռուս տա տե սու թյու նը։ Հայ կա կան հե ռուս տա տե սու թյան բա ցա սա կան 
դրս ևո րում ներ են հա մար վում սե րի ալ նե րի, գո վազ դի, բռ նու թյան և ագ րե սի այի, ժար գո նային 
խոս քի ա ռա տու թյու նը, ճա նա չո ղա կան և հե տաքր քիր հա ղոր դում նե րի պա կա սը։ Հարց ման մաս
նա կից նե րը նշե ցին, որ կցան կա նային հե ռուս տա տե սու թյամբ ա վե լի հա ճախ տես նել պատ մա
կան, ճա նա չո ղա կան, գի տա կան հա ղոր դում ներ։ Ո ւս տի, կար ծում ե նք, պետք է աշ խա տել հա մա
պա տաս խան հա ղոր դում ներ ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ։

2. Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում հե ռուս տա տե սու թյու նը, հատ կա պես ան չա փա հաս նե րի 
հա մար վար քագ ծի մո դե լա վոր ման կար ևո րա գույն ու հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է, ո ւս տի շատ 
կար ևոր է, թե վար քագ ծի ի նչ մո դել ներ է այն հրամց նում։

 Հե ռուս տա տե սու թյու նը հեշ տու թյամբ ձևա վո րում է դիր քո րո շում ներ, տե սա ծը կրկ նե լու ոչ կա
մային ձգ տում ներ։ Կրի մի նո լոգ նե րի և հո գե բան նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
մեկ ու րի շի վար քագ ծի սիս տե մա տիկ դի տար կում նե րի ար դյուն քում, հատ կա պես այն դեպ քե րում, 
ե րբ այդ վար քա գի ծը հա ջո ղու թյան է հասց նում, ձևա վոր վում է ը նդ հան րա կան պատ կե րա ցում 
այն մա սին, որ կրկ նե լու դեպ քում այդ վար քա գի ծը հա ջո ղու թյուն կբե րի7։ Ա կն հայտ է, որ մեր 
հե ռուս տա տե սու թյամբ որ պես վար քագ ծի այդ պի սի մո դել ներ են ներ կա յաց վում բռ նու թյու նը, ագ
րե սի ան, խա բե ու թյու նը, ցի նիզ մը, դա ժա նու թյու նը, ա գա հու թյու նը։ Ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ 
ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյունն ա նընդ հատ ա ճի մի տում է դրս ևո րում։ Ի հար կե, ճիշտ չէր 
լի նի այս մի տու մը կա պել մի այն հե ռուս տա տե սու թյան ազ դե ցու թյան հետ. հան ցա վո րու թյու նը 
բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, ի րա վա կան, մշա կու թային, քա ղա քա կան, կազ մա կեր
պա կան, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի ար դյունք է։ Բայց ան վի ճե լի է, որ այս գոր ծոն նե րի 
մեջ իր ու րույն դերն ու նի նաև հե ռուս տա տե սու թյու նը։ 

Роль телевидения в формировании общественного сознания.  
Социально – психологическое исследование

А. Серобян, А. Терзян

Телевидение является мощным информационным средством, влияющим на сознание людей. 
Его влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Телевидение легко может 
формировать разные установки. Иногда зрители без своей воли подражают тому, что видят по 
телевизору. Поэтому для развития и формирования поведения подростков большое значение 
имеет телевидения.

The role of television in shaping public consciousness. Socio–psychological study
A. Serobyan, A. Terzyan

Television is a powerful communication tool that influences the minds of people. It’s influence can 
be positive or negative. Television can easily generate different settings. Sometimes the audience with
out their will imitate what they see on TV. Therefore, for the development and formation of behavior 
among adolescents is of great importance to TV.

7 Տե՛ս Шнайдер Г. Й., Криминология. М., 1994, ст. 311–312:
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ԱՆ ՆԱ  Ա ԼԱ ՎԵՐ ԴՅԱՆ

ԱՆձԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ճԳՆԱԺԱՄԵՐԻ 
ԴԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄը 
Հոդ վա ծում քն նարկ վում է զար գաց ման 

ճգ նա ժա մե րի կար ևո րու թյու նը օն տոգե նե
զում, ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում, 
ճգ նա ժա մե րի ա ռա ջաց ման պայ մա նա վոր
վա ծու թյու նը դաս տի ա րա կու թյան բնույ թից, 
ճգ նա ժա մե րի բա ցա սա կան հան գու ցա լուծ
ման հետ ևանք նե րը, ներ կա յաց վում է մարդ
կանց պատ կե րա ցում նե րը ճգ նա ժա մային 
տա րիք նե րի վե րա բե րյալ:

Ճգ նա ժա մե րի հիմ նախնդ րին ան դրա դար
ձել են այն պի սի գիտ նա կան ներ, ի նչ պի սիք 
են Լ. Ս. Վի գոտս կին, Է. Է րիք սո նը,Դ. Բ. Էլ
կո նի նը, Ա. Ն. Լե ոնտ ևը, Լ. Ի. Բո ժո վի չը, 
Կ. Ն. Պո լի վա նո վան, Շ. Բյուլ լե րը, Կ. Յուն
գը, Է. Կրեչ մե րը, Հ. Ռեմշ միդ տը, Գ. Ադ լե րը, 
Գ. Շահ վեր դյա նը, Ս. Խու դո յա նը և շատ ու
րիշ նե ր: Կան բազ մա թիվ տե սա կետ ներ ճգ
նա ժա մե րի էնտո գեն կամ էկ զո գեն լի նե լու 
վե րա բե րյալ: Ճգ նա ժա մե րի հիմ նախնդ րի հե
տա զո տող նե րից շա տերն այն կար ծի քին են, 
որ ճգ նա ժա մե րը պայ մա նա վոր ված են զար
գաց ման ներ քին օ րի նա չա փու թյուն նե րով և ոչ 
թե ար տա քին ներ գոր ծու թյուն նե րով:

Ը ստ Լ. Ս. Վի գոտս կու՝ ճգ նա ժա մե րը պար
տա դիր եր ևույթ ներ են և ցան կա ցած դաս
տի ա րա կու թյան դեպ քում ի հայտ են գա լիս, 
ա վե լին, նա գտ նում է, որ «. . ե թե ճգ նա ժամն 
ի նչ–ի նչ պատ ճառ նե րով թույլ է ար տա հայտ
վում, ա պա դա հան գեց նում է հա ջոր դող տա
րի քում ե րե խայի ան ձնա վո րու թյան ա ֆեկ տիվ 
և կա մային ո լորտ նե րի զար գաց ման հա պա ղե
լուն» [2, 253] :

Ըստ Դ. Բ. Էլ կո նի նի՝ ա մե նա մեղմ դաս տի
ա րա կու թյան դեպ քում էլ ճգ նա ժա մերն ի հայտ 
են գա լիս. «… կո պիտ դաս տի ա րակ չա կան հա
մա կար գի դեպ քում ճգ նա ժա մի ախ տան շան

ներն ա վե լի կտ րուկ են դրս ևոր վում,— գ րում է 
նա,— բայց դա չի նշա նա կում, որ ա մե նա մեղմ 
դաս տի ա րակ չա կան հա մա կար գի դեպ քում ճգ
նա ժա մային շր ջա նը և նրա դժ վա րու թյուն նե րը 
չեն լի նի: Ո րոշ փաս տեր վկա յում են, որ հա րա
բե րա կա նո րեն մեղմ դաս տի ա րա կու թյան դեպ
քում ճգ նա ժա մային շր ջա նը մեղմ է ըն թա նում: 
Բայց այս դեպ քում էլ ե րե խա նե րն ակ տի վո րեն 
հնա րա վո րու թյուն ներ են փնտ րում հա կադր վել 
մե ծե րին: Նրանց հա մար այդ պի սի հա կադ րու
մը ներ քին ան հրա ժեշ տու թյուն է» [8, 459]: 

Ա. Ն. Լե ոնտ ևը գտ նում է, որ ի րա կա նում 
ճգ նա ժա մե րը բնավ էլ հո գե կան զար գաց ման 
ան խու սա փե լի ու ղե կից ներ չեն: Ան խու սա փե լի 
են ոչ թե ճգ նա ժա մե րը, այլ բե կում նե րը, ո րա
կա կան ա ռաջ խա ղա ցում նե րը: Ճգ նա ժա մը, 
ը նդ հա կա ռա կը, վկա յու թյունն է այն բա նի, որ 
բե կու մը, ա ռաջ խա ղա ցու մը տե ղի չի ու նե ցել 
ժա մա նա կին և ցան  կա լի ո ւղ ղու թյամբ: Ճգ նա
ժա մե րը կա րող են բնավ էլ չլի նել, քա նի որ 
հո գե կան զար գա ցու մը ոչ թե տա րե րային, այլ 
դաս տի ա րա կու թյամբ ղե կա վար վող գոր ծըն
թաց է» [1, 490]:

Ռուս հո գե բան նե րից, օ րի նակ, Լ. Ի. Բո
ժո վի չը ճգ նա ժա մե րի ա ռա ջա ցու մը կա պում է 
ար տա քին հան գա մանք նե րի, դաս տի ա րա կու
թյան հետ, Տ. Վ. Դրա գու նո վան նույն պես այդ 
կար ծի քին է, ի սկ, օ րի նակ, ռուս ճա նաչ ված հե
տա զո տող Կ. Ն. Պո լի վա նո վան, հա կա ռա կը, 
այն կար ծի քին է, որ ճգ նա ժա մե րը էն տո գեն 
բնույթ ու նեն և դաս տի ա րա կու թյամբ հնա րա
վոր չէ կան խել ճգ նա ժա մը [2, 5, 6]: 

Այլ է ճգ նա ժա մային շր ջան նե րի վե րա բե
րյալ ժո ղովր դի ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րը: 
Մինչ օ րս էլ ըն դուն ված ա վան դույթ ներ, ծե սեր, 
ա սաց վածք ներ կան, նույ նիսկ տագ նապ ներ, 
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վա խեր այդ շր ջան նե րի հետ կա պված: Օ րի
նակ, նո րած նու թյան ճգ նա ժա մի հետ կապ
ված ա վան դույթ կա, ո րով ար գել վում է, որ 
նո րած նին տես նեն օ տար նե րը մինչև քա ռա
սուն օ րը լրա նա լը (փաս տո րեն մինչև նո րած
նու թյան ճգ նա ժա մի շր ջա նը): Հայե րի մեջ ո րոշ 
տագ նապ ներ կան քա ռա սուն տա րե կա նի կա
պակ ցու թյամբ. ար գել վում է նշել ծնուն դը կամ 
ա մուս նա նալ այս տա րի քում, լե հե րը սար սա
փում են յո թա նա սունյոթ տա րե կա նից՝ դի տե
լով այն որ պես եր կու կա ցին ներ, ո րոնք կտ րում 
են կյան քի թե լը [8]:

 Զար գաց ման ճգ նա ժա մե րի մա սին պատ
կե րա ցում նե րն առ կա են ե ղել ա ստ ղա բա նու
թյան մեջ: Այս տեղ յու րա քան չյուր յոթ նա մյա կը 
կամ ին նա մյա կը ճգ նա ժա մային է հա մար վել: 
Թերևս աստղաբանությունից է ճգ նա ժա մային 
տա րիք նե րի գա ղա փարն ան ցել գի տու թյա նը: 

Ճգ նա ժա մային տա րիք նե րի գա ղա փա րը 
քնն վել է նաև ման կա վար ժու թյան մեջ: 18–րդ 
դա րում Ժան Ժակ Ռուս սոն իր՝ հայտ նի «Է միլ 
կամ դաս տի ա րա կու թյան մա սին» աշ խա տու
թյան մեջ պա տա նե կու թյու նը բնու թագ րում 
է որ պես «փո թո րիկ նե րի և կր քե րի տա րիք»: 
Գի տու թյան մեջ զար գաց ման ճգ նա ժա մերն ու
շադ րու թյան կենտ րո նում են հայտն վել 19–րդ 
դա րի վեր ջե րից և 20–րդ դա րի սկզբ նե րից, ե րբ 
հո գե բա նու թյու նը և հո գե բու ժու թյու նը ձևա վոր
վե ցին որ պես ի նք նու րույն գի տու թյուն ներ:

 Զար գաց ման ճգ նա ժա մե րի ա ռա ջին հե տա
զո տող նե րից է ին Ս. Հո լը, Օ. Կրոն, Է. Կրեչ մե րը, 
Ա. Բու զե մա նը, Շ. Բյուլ լե րը, Պ. Լ. Զա գո րովս
կին, Պ. Պ. Բլոնս կին, Լ. Ս. Վի գոտս կին և ու
րիշ ներ: Հե տա զո տու թյուն նե րի այս շր ջա նը կա
րե լի է դի տել որ պես ճգ նա ժա մային տա րիք նե րի 
ա ռանձ նաց ման և նկա րագ րու թյան շր ջան: 

Լ. Ս. Վի գոտս կին ա ռա ջին նե րից էր, որ 
ճգ նա ժա մե րի հա մա կարգ ված տե սա կան հե
տա զո տու թյուն ներ է ի րա կա նաց րել: Նա ճգ
նա ժա մե րը կա պում էր տա րի քային մի փու լից 
մյու սին ան ցման հետ, ո րի ըն թաց քում զար
գա ցու մը ռևո լյու ցի ոն բնույթ է կրում [3]: Զար
գաց ման ճգ նա ժա մերն ան ցու մայ նու թյամբ են 
բա ցատ րում բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ: Ա րև

մուտ քում` Ս. Հո լը, Շ. Բյու լե րը, Կ. Յուն գը, 
Կ. Լևի նը, Դ. Լևին սո նը, Գ. Շի հին, Ռ. Գոուլ դը 
և ու րիշ ներ: Ռու սաս տա նում` Պ. Պ. Բ լոնս կին, 
Լ. Ս. Վի գոտս կու հետ ևորդ նե րը և ռու սա կան 
հո գե բա նա կան դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
(Ա. Ն. Լե ոնտև, Դ. Բ. Բո ժո վիչ, Կ. Ն. Պո լի վա
նո վան և ու րիշ ներ): Զար գաց ման ճգ նա ժա մե
րը բա ցատ րող տե սու թյուն նե րի մյուս խում բը 
ճգ նա ժա մե րը կա պում է ան ձի «ծ նունդ նե րի», 
ես– հա մա կար գի վե րա կա ռու ցում նե րի հետ: 
Այս պես, ը ստ Փ. Բլո սի՝ ճգ նա ժա մային են ե րեք 
տա րե կա նի շր ջա նը և դե ռա հա սու թյու նը, քա
նի որ հենց այս տա րիք նե րում է տե ղի ու նե նում 
ան ձի ին դի վի դո ւա ցի ան` ան հա տա կա նա ցու մը 
[4]: Վ. Ֆ. Մոր գու նը, Ն. Յու. Տկաչ ևան ան ձի 
ծնունդ ներն են հա մա րում ճգ նա ժա մի հիմք: 
Գ. Ա. Ցու կեր մա նը և Վ. Ի. Սլո բոդ չի կո վը ան
ձնա վո րու թյան ծնուն դը և դրա նով պայ մա նա
վոր ված ճգ նա ժա մե րը կա պում են մար դու նոր 
հան րու թյան մեջ մտ նե լու (ա սենք, աշ խարհ 
գա լը), նե րաշ խար հում տե ղի ու նե ցող խզում
նե րի հետ [7]: Ը ստ Ս. Խու դո յա նի՝ տա րի քային 
յու րա քան չյուր փու լում ի նք նա գի տակ ցու թյու նը 
վե րա կա ռու ցում է ապ րում, ին չով էլ պայ մա նա
վոր ված է ճգ նա ժա մե րի մի խում բը: Օ րի նակ` 
ե րեք տա րե կա նի ճգ նա ժա մը, ը ստ հե ղի նա կի, 
պայ մա նա վոր ված է տե սա կային ես–ի ա րթ նաց
մամբ, դե ռա հա սու թյան ճգ նա ժա մի ըն թաց քում 
ա րթ նա նում է սե ռային ի նք նա գի տակ ցու թյու
նը, 25–33 տա րե կա նում ե րի տա սար դը գի տակ
ցում է սե փա կան ես–ը որ պես ըն տա նե կան և 
աշ խա տան քային ակ տի վու թյան սուբյեկտ, ի սկ 
ո ւշ տա րի քում ա րթ նա նում է սե փա կան ես–ի՝ 
որ պես մահ կա նա ցո ւի ի նքն գի տակ ցու թյու նը 
[10]: Զար գաց ման ճգ նա ժա մե րի տե սու թյուն
նե րի մյուս խում բը ճգ նա ժա մե րը կա պում է 
ո րո շա կի նո րա գո յա ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
հետ: Ը ստ է ու թյան՝ այս հե ղի նակ նե րը ճգ նա
ժա մե րը դի տում են որ պես այս կամ այն հո գե
կան բնու թագ րի ձևա վոր ման կրի տի կա կան 
շր ջան: Վեր ջա պես տե սու թյուն նե րի ևս մեկ 
խումբ զար գաց ման ճգ նա ժա մե րը բա ցատ րում 
է տա րի քային խն դիր նե րի լուծ ման, պա հանջ
մունք նե րի բա վա րար ման դժ վա րու թյուն նե րով: 
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Գ րա կա նու թյուն
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Ը ստ Ռ. Հա վի գուրս տի՝ տա րի քային խն դիր նե
րի տե սու թյան՝ յու րա քան չյուր տա րիք ու նի իր 
յու րա հա տուկ խն դիր նե րը, ո րոնց լուծ մամբ էլ 
տե ղի է ու նե նում զար գաց ման գոր ծըն թա ցը: 
Ը ստ Ս. Խու դո յա նի՝ ներ կա յաց ված տար բեր 
տե սու թյուն նե րը ոչ թե միև նույն եր ևույ թի վե
րա բե րյալ տար բեր տե սա կետ ներ են, այլ բա
ցատ րում են տա րի քային տար բեր եր ևույթ ներ: 
Հետ ևա բար, ը ստ հե ղի նա կի, գո յու թյուն ու նեն 
զար գաց ման ճգ նա ժա մե րի տե սակ ներ [10] :

Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է ա սել, որ զար
գաց ման ճգ նա ժա մե րի հիմ նախն դի րը տե սա
կան ա ռու մով բա վա կա նա չափ հե տա զոտ ված 
կա րե լի է հա մա րել (Լ. Ս. Վի գոտս կի, Շ. Բյու
լեր, Է. Է րիք սո նը, Դ. Բ. Էլ կո նին, Ա. Ն. Լե ոնտև, 
Լ. Ի. Բո ժո վիչ, Կ. Ն. Պո լի վա նո վա, Ս. Ս. Խու
դո յան և ու րիշ ներ), սա կայն էմ պի րի կա կան 
ա ռու մով այն չա փա զանց թույլ է հե տա զոտ
ված: Ահ ռե լի խզում է նկատ վում գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և պրակ տի կայի միջև: 
Ա սենք, շատ քիչ են կամ ը նդ հան րա պես չկան 
հե տա զո տու թյուն ներ՝ նվիր ված զար գաց ման 
ճգ նա ժա մե րի և դրանց ըն թաց քի ախ տո րոշ
մա նը, ան ձնային բնու թագ րե րի և ճգ նա ժա մե
րի ըն թաց քի կա պին, ճգ նա ժա մե րը մեղ մաց նող 
դաս տի ա րակ չա կան մո տե ցում նե րի խնդ րին, 

զար գաց ման ճգ նա ժա մե րի հո գե թե րա պի ային 
և այլն: Զար գաց ման ճգ նա ժա մե րը օն տո գե նե
զի այն կար ևո րա գույն շր ջան ներն են, ո րոնք 
ո րո շիչ դեր են խա ղում ան ձի ճա կա տագ րում, 
հա ճախ ո րո շում ան ձի զար գաց ման ո ւղ ղու թյու
նը, կյան քի ու ղին: Ճգ նա ժա մե րի հիմ նախն
դի րը հե տա զո տած այն պի սի գիտ նա կան ներ, 
ի նչ պի սիք են Շ. Բյու լե րը, Կ. Յուն գը, Է. Կ րեչ
մե րը, Է. Էր իք սո նը, Հ. Ռեմշ միդ տը, Գ. Ադ լե րը, 
Գ. Շահ վեր դյա նը, Ս. Խու դո յա նը և շատ ու շատ 
ու րիշ ներ՝ կար ևո րե լով ճգ նա ժա մե րի դերն օն
տո գե նե զում, գտ նում են, որ դրանց բա ցա սա
կան հան գու ցա լուծ ման դեպ քում հնա րա վոր են 
ոչ մի այն նոր մայի շր ջա նակ նե րում ան ձնային 
ան ցան կա լի փո փո խու թյուն ներ, այլ ան ձի ախ
տա բա նա կան զար գա ցում ներ, բնա վո րու թյան 
հի վան դա գին փո փո խու թյուն ներ` փ սի խա պա
թի ա ներ, նև րոզ ներ, փսի խոզ ներ, սո ցի ա լա
կան շե ղում ներ: Միև նույն ժա մա նակ, այ սօր 
գրե թե հե տա զոտ ված չէ, թե հատ կա պես ի նչ 
գոր ծոն ներ են հան գեց նում ճգ նա ժա մե րի բա
ցա սա կան հան գու ցա լուծ ման, և ի նչ պես կա
րե լի է խու սա փել ճգ նա ժա մե րի բա ցա սա կան 
ըն թաց քից: Մի բան ա կն հայտ է` ճգ նա ժա մի 
հաղ թա հա րու մն ան ձի զար գաց ման տե սան
կյու նից մեկ քայլ կամ թռիչք է դե պի ա ռաջ: 
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Роль кризисных этапов прогресса и развитие представлении о  
них в процессе воспитании и формировании личности

А. Алавердян

Возрастные кризисы сопровождают человека на протяжении всей жизни. Они закономерны 
и необходимы для развития. Исход кризиса зависит от того, насколько конструктивным (со зи да
тель ным) или деструктивным (разрушительным) был выход из этого кризиса. Другими словами, 
поль зу или вред принес этот период человеку. Это не тупик, а некие противоречия, которые на
кап ли ваются у человека, и обязательно должны привести к какому–то решению и поступку. Это 
неприят ный момент, так как человек выбивается из своего привычного ритма. Правильное раз
ре шение кризиса ведет к эволюции в развитии личности – лучшего понимания наших целей, же
ланий, стремлений, гармонии человека в отношениях с самим собой. 

Development of the Psychology of Crisis 
 A. Alaverdyan

The age–related crises accompany a man during all life. They are appropriate and needed for devel
opment. The end of crisis depends on that, as far as structural(creative) or destructive(destructive) was 
an exit from this crisis. In other words, a benefit or harm was brought by this period to the man. It is a 
not deadlock, and some contradictions, that accumulate for a man, and necessarily must result in some 
decision and act. It is an unpleasant moment, because a man beaten out from the usual rhythm. Cor
rect permission of crisis conduces to the evolution in development of personality – the best understand
ing of our aims, desires, aspirations, harmonies of man in relationships with by a soba. 
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ՄԻՀՐ ԴԱՏ ՄԱ ԴԱ ԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐը

Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում, հա մա կար
գի չը և հա մա ցան ցը դար ձել են մար դու ան բա
ժան մաս   նիկ ներ: Նույ նիսկ դպ րո ցա կան վաղ 
տա րի քից սկ սած՝ ե րե խա նե րը սկ սում են ի րենց 
ո րոշ խն դիր  ներ լու ծել հա մա կարգ չի և հա մա
ցան ցի մի ջո ցով: Լց նե լով մեր կյան քի մի ո րոշ 
հատ ված՝ հա մա կար գի չը և հա մա ցան ցը սկ սե
ցին փո խա րի նել և բա վա րա րել մեր ո րոշ հո
գե բա նա կան պա հանջ նե րը, և, բա ցի իր հետ 
բե րած դրա կան բաղ կա ցու ցիչ նե րից, մար դու 
հա մար ստեղ ծե ցին մի շարք խն դիր ներ, ո րոնք 
այժմ դար ձել են ա ռօ րե ա կան: 

Արև մուտ քում հա մա ցան ցի մի ջո ցով կա
տար վող շփու մից ու նե ցած կախ վա ծու թյունն 
ար դեն ըն  կալ վում է որ պես լուրջ խն դիր և դա
րձել է հո գե բան նե րի և հո գե թե րապևտ նե րի 
լուրջ հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռար կա: Նո րա
գո յա ցել են այն պի սի եզրույթ ներ, ի նչ պի  սիք 
ե ն՝ հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյուն (internet 
addiction), կա պի մեջ լի նե լու կախ վա ծու  թյուն 
(on–line addiction), ցան ցային կախ վա ծու թյուն 
(net addiction), կի բեր կախ վա ծու թյուն, կի բեր
սո ցի ա լա կա նա ցում և այլն: 

Հա մա կարգ չային կամ հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյան մա սին սկզ բում խոս վում էր 
կա տա կով: 1995 թվա կա նին Այ վան Գոլդ բեր գի 
(Evan Goldberg)՝ մարդ կու թյան նո րա գույն հի
վան դու թյան մա սին հրա տա րա կած հոդ վա ծը, 
ո րը նա ան վա նել էր « Հա մա ցան ցի պա թո լո գիկ 
օգ տա գոր  ծում», ա վե լի շատ զվար ճա լի էր, քան 
գի տա կան: Հե տա գա յում այս եր ևույ թն այն
քան լր ջա ցավ, որ 1996 թվա կա նին հենց ին
քը՝ Այ վան Գոլդ բեր գը, ա ռա ջինն ա ռա ջար կեց 
« հա մա ցան ցա յին կախ վա ծու թյուն» (internet 
addiction) եզրույթը որ պես հի վան դու թյան ան
վա նում [1]: 

Նույն ժա մա նա կաշր ջա նում ա մե րի կա ցի 
հո գե բույժ Քիմ բեր լի Յան գն ա ռա ջինն աշ խար
հում բա   ցեց օն լայն կախ վա ծու թյան ու սում նա
սիր ման կենտ րոն (Center for online addiction), 
որ տեղ կա  տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի ար
դյունք նե րը հրա պա րա կեց « Ցան ցում բռն ված
նե րը» իր հայտ նի աշ խա տու թյու նում (Caught in 
the Net) [5]:

 Մի ա ժա մա նակ, Եվ րո պա յում այս խնդ րով 
զբաղ վում է ին հո գե բույժ Հանս Ցի մեր լը՝ Վի են
նա յից, Մա թի աս Ջե րու սա ղե մը և Ա նդ րե Հա նը, 
ո րոնց հե տա զո տու թյուն նե րը հա մա ցան ցա յին 
կախ վա ծու թյան տե սու թյան ու սում նա սիր ման 
սկզբ նաղ բյուր հան դի սա ցան [2]: 

« Հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյու նը» բա
վա կա նին լայ նի մաստ եզրույթ է, ո րն իր մեջ նե
րա ռում է վար քային խն դիր նե րի և հա կում նե րի 
վրա հս կո ղու թյան բա վա կա նին մեծ սպեկտր: 
Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռանձ
նաց ված խան գա րում նե րի հիմ նա կան հինգ 
տի պե րը բնու թագր վում են հետ ևյալ կերպ. 
1. Կի բեր սեք սո ւալ կախ վա ծու թյուն – պոռ նո 

կայ քեր այ ցե լե լու և կի բեր սեք սով զբաղ վե
լու ան  հաղ թա հա րե լի հա կում:

2.  Վիր տո ւալ ծա նո թու թյուն նե րի նկատ մամբ 
հա կում – հա մա ցան ցում ու նե ցած չա փից 
դուրս ծա նոթ ներ և ըն կեր ներ:

3. Ցան ցի կպ չուն ան հրա ժեշ տու թյուն – օն լայն 
ա զար տային խա ղեր խա ղա լը, մշ տա պես 
աուկ  ցի ոն նե րին մաս նակ ցե լը և ի նչ–որ բան 
գնե լը: 

4. Ին ֆոր մա ցի ոն գեր ծան րա բեռն վա ծու թյուն 
(կպ չուն ՎԵԲ–սեր ֆինգ) – ան վերջ ճա նա
պար  հոր դու թյուն ներ ցան ցում, ին ֆոր մա ցի
այի կպ չուն փնտր տուք տվյալ նե րի բա զա
նե  րում և ո րո նո ղա կան կայ քե րում:

5. Հա մա կարգ չային կախ վա ծու թյուն – հա
մա կարգ չային խա ղա մո լու թյուն՝ (կ րա կիչ
ներ՝ Call of duty, Counter strike, Doom, Quake 
և այլն, StarCraft–ի նման ռազ մա վա րա կան 
խա ղեր, քվես տեր) :
Այս խն դի րն այն քան հա սու նա ցավ, որ 

Ա ՄՆ–ի Օ րե գոն նա հան գի ա ռող ջա պա հու թյան 
հա մալ սա  րա նի (Oregon Health and Science Uni
versity) հո գե բույժ Ջե րալդ Բլո կը (Jerald J. Block) 
ա ռա ջար  կեց « հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյու
նը» նե րա ռել « Հո գե կան խան գա րում նե րի ախ
տո րո շում և վի ճա կագ րու թյուն» ձեռ նար կում 
(Diagnostic and Statistical Manual Disorders, 
DSM), ո րով այս նոր պա թո լո գի ային պաշ տո
նա պես պի տի տր վեր հի վան դու թյան կար գա
վի ճակ [3]: 
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1996 թվա կա նին « Հո գե կան խան գա րում նե
րի ախ տո րո շում և վի ճա կագ րու թյուն» ձեռ նար
կում (DSM IV) ներ մուծ վեց « Կի բեր նե տի կա կան 
խան գա րում» ան վա նու մը կրող նոր են թա բա
ժի նը, ո րը բնո րոշ վում էր հետ ևյալ կերպ. կի
բեր նե տի կա կան խան գա րում նե րն ա ռա ջա նում 
են վիր տու ալ ի րա  կա նու թյան հետ եր կա րատև 
շփ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող գեր հոգ նա
ծու թյու նից և սթ րես նե րից: Այս խան գար ման 
ախ տո րո շիչ չա փո րո շիչ նե րը հա մա պա տաս
խա նում են «DSM IV»–ո ւմ նշ ված ոչ քի մի ա կան 
կախ վա ծու թյուն նե րի չա փո րո շիչ նե րին [4]՝ 
1. Հա մա կարգ չի օգ տա գոր ծու մնը ա ռա ջաց

նում է դիսթ րես:
2. Հա մա կարգ չի օգ տա գոր ծու մը վնաս է պատ

ճա ռում մար դու ֆի զի կա կան, հո գե բա նա
կան, մի ջանձ նային, ըն տա նե կան, տն տե
սա կան և սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կին: 
1994 թվա կա նին հո գե բույժ Քիմ բեր լի Յան

գը՝ մշա կել և ին տեր նետ կայ քում էր տե ղադ րել 
թեսթ–հար ցա շար, ո րն ո ւղղ ված էր կի բեր կախ
վա ծու թյան ո րոշ մա նը: Այն ժա մա նակ ար ված 
հե տա զո տու թյու նից ար դեն պարզ վել էր, որ 
այս խան գար ման տա րած վա ծու թյու նը կազ
մում է 1–5 %: 

Հա մա ձայն Քիմ բեր լի Յան գի հե տա զո տու
թյուն նե րի [5], հա մա ցան ցային կախ վա ծու
թյան վտան   գա վոր ազ դակ ներ են հա մար վում 
հետ ևյալ նա խան շան նե րը. 
 � է լեկտ րո նային փոս տը մշ տա պես ստու գե լու 

կպ չուն ձգ տու մը,
 �  հա ջորդ օն լայն սե ան սին սպա սու մը,
 �  հա մա ցան ցում ան ցկաց րած ժա մա նա կի 

մե ծա ցու մը,
 � հա մա ցան ցում ծախս ված գու մար նե րի մե

ծա ցու մը: 
Ա վե լի հան գա մա նա լից չա փա նիշ նե րի հա

մա կարգ է ներ կա յաց նում Այ վան Գոլդ բեր գը 
[6]: Նրա կար ծի քով, հա մա ցան ցային կախ վա
ծու թյու նը կա րե լի է փաս տել հետ ևյալ պն դում
նե րից գո նե 3–ի առ կա յու թյան դեպ քում.
1.  Բա վա րար վա ծու թյան հաս նե լու հա մար հա

մա ցան ցում ան ցկաց ված ժա մա նա կը (ցան
ցում շփու մից ստա ցած բա վա կա նու թյու նը 
եր բեմն հաս նում է էյ ֆո րի ա յի) նկա տե լի ո
րեն ա ճում է: 

2. Ե թե մար դը չի ա վե լաց նում հա մա ցան ցում 
ան ցկաց րած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա պա 

ար տա դրո ղա կա նու թյու նը նկա տե լի ո րեն 
նվա զում է:
 Մեկ նա բա նու թյուն. ա ռա ջին և ե րկ րորդ 

կե տե րն ար տա ցո լում են այն պի սի ֆե նո մե նի 
ա ռա ջա ցու  մը, ի նչ պի սին է տո լե րան տու թյու նը: 
Նման նա խան շան ներ կա րե լի է նկա տել նի կո
տի նա յին, ալ կո հո լային, թմ րա նյու թային կախ
վա ծու թյուն ու նե ցող մարդ կանց մոտ, ե րբ հա
ճույք ստա  նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է լի նում 
ա նընդ հատ մե ծաց նել չա փա բա ժի նը: Տվյալ 
դեպ քում « չա  փա բա ժի նը» վիր տո ւալ աշ խար
հում ան ցկաց ված ժա մա նա կի քա նակն է: 
1. Օգտ վո ղը հա մա ցան ցից հրա ժար վե լու կամ 

գո նե ա վե լի քիչ ժա մա նակ դրան տրա մա
դրե  լու փոր ձեր է ա նում:

2.  Հա մա ցան ցում ան ցկաց ված ժա մա նա
կի կր ճա տու մը կամ լի ո վին դա դա րե ցու մը 
բե րում է վատ ի նք նազ գա ցո ղու թյան, ո րը 
զար գա նում է մի քա նի օ րից մինչև մեկ 
ա մս վա ըն թաց քում և ար տա հայտ վում է 2 
կամ ա վե լի գոր ծոն նե րով.

 �  հու զա կան և շար ժո ղա կան գրգռ վա ծու
թյուն,

 �  տագ նապ,
 � կպ չուն մտո րում ներ այն մա սին, թե ի նչ է 

հի մա կա տար վում հա մա ցան ցում,
 �  հա մա ցան ցի մա սին ե րա զանք ներ և ֆան

տա զի ա ներ,
 �  կա մա թե ա կա մա մատ նե րի շար ժում ներ, 

ին չը հի շեց նում է ստեղ նա շա րի վրա մուտ
քագ րու մը:
 Մեկ նա բա նու թյուն. այս պի սի հու զա կան 

փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք կա տար վում են 
հա մա ցան   ցից հրա ժար վել կամ գո նե հա մա
ցան ցում ան ցկաց րած ժա մա նա կը կր ճա տել 
ցան կա ցող մար դու հետ, հու շում են նրա՝ հա
մա ցան ցից ու նե ցած հո գե բա նա կան կախ
վա ծու թյան մա սին, և հո գե բու ժու թյան լեզ վով 
ան վան վում են «հ րա ժար ման հա մախ տա նիշ» 
(синдром отмены) կամ «աբ ստի նենտ հա մախ
տա նիշ»: Այս դեպ քում այն լր ջո րեն տար բեր
վում է նի կո տի նային, ալ  կո  հո լային և թմ րա նյու
թային կախ վա ծու թյուն ու նե ցող մարդ կանց ու 
շա տա կեր մարդ կանց մոտ ե ղած «աբս տի նենտ 
հա մախ տա նի շից», քա նի որ վեր ջին նե րիս մոտ 
զար գա նում է ոչ մի այն հո գե բա նա կան, այլև 
ֆի զի կա կան կախ վա ծու թյուն: Հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյան տար բե րու թյու նը ա ռա վե լա
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պես այն է, որ այն չու նի կախ վա ծու թյան ֆի
զի կա կան բաղ կա ցու ցիչ: Այս դեպ քում հրա ժար
ման հա մախ տա նի շը մար դու մոտ ա ռա ջաց նում 
է սո ցի ա լա կան, մաս նա գի տա կան և այլ գոր ծու
նե ու թյան խան գա րում և ան կում:

3.  Հա մա ցան ցից օ գտ վե լը թույլ է տա լիս 
խու սա փել հրա ժար ման հա մախ տա նի շից:

4. Հա մա ցան ցը հա ճախ օգ տա գործ վում է 
ա վե լի եր կար կամ ա վե լի հա ճախ, քան ի սկզ
բա  նե նա խա տես ված էր:

5. Հա մա ցան ցից օ գտ վե լուն զու գա հեռ դա
դա րեց վում կամ զգա լի ո րեն կր ճատ վում են 
սո ցի ա լա կան, մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հան գիս տը:

6. Հա մա ցան ցից օ գտ վե լը շա րու նակ վում 
է՝ չնա յած ա ռա ջա ցած կամ մշ տա պես ե ղած 
ֆի զի  կա կան, հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան 
և մաս նա գի տա կան խն դիր նե րի մա սին ի մա
ցու  թյա նը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են հա մա ցան ցի 
օգ տա գործ ման պատ ճա ռով (ան քնու թյուն, ըն
տա նե կան (ա մուս նա կան) խն դիր ներ, նշա նակ
ված հան դի պում նե րից ու շա ցում ներ, մաս նա
գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի ան տե սում 
կամ հրա ժար ման զգա  ցո ղու թյուն այն բա նե
րից, ո րն ու րիշ նե րը կար ևոր են հա մա րում):

 Հա մա ցան ցի ստեղ ծած մի ջա վայ րի և այն 
նույ նա կա նաց նե լու հա մար նույն պես սկս վեց 
կի րառ  վել մի մե տա ֆո րիկ ա բստ րակտ եզրույթ՝ 
կի բեր տա րա ծու թյուն: Կի բեր տա րա ծու թյուն 
բա ռն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել է կա նա
դա ցի ֆան տաստ–գ րող Ո ւի լյամ Գիբ սո նի կող
մից՝ 1982 թվա կա նին իր «Այր ված քրո մը» նո վե
լում [7]: Ի սկ ար դեն 1996 թվա կա նին Ա ՄՆ Նյու 
Ջեր սի նա հան գի « Ռայ դեր» հա մալ սա րա նի հո
գե բա նու թյան պրո ֆե սոր Ջոն Սու լե րը ներ կա
յաց րեց կի բեր տա րա ծու թյան ո րոշ ա ռանձ նա
հա տուկ բնու թագ րիչ նե րի հա մա կարգ, ո րոնք 
ո րո շում են այս նո րա հայտ ի րա կա նու թյու նից 
օ գտ վող մար դու հո գե բա նա կան ապ րում նե րի 
է ու թյու նը [8]: Դրանք հետ ևյալն ե ն՝
 �  Սահ մա նա փակ ված սեն սո րային ապ րում ներ,
 �  Նույ նա կա նա ցում, ան ձի բազ մա զա նու թյուն և 

ա նա նու նու թյուն,
 �  Կար գա վի ճակ նե րի հա վա սա րե ցում,
 �  Տա րա ծա կան սահ ման նե րի ա պահս տա կե ցում,
 �  Ժա մա նա կի ձգ վա ծու թյուն և խտա ցում,
 �  Կոն տակտ նե րի ան սահ մա նա փակ հա սա նե լի

ու թյուն,

 � Մշ տա կան ֆիք սա ցի ա, 
 � Այ լընտ րան քային և ե րա զային աշ խարհ ներ,
 � «Սև ան ցքի» զգա ցո ղու թյուն:

 Սահ մա նա փակ ված սեն սո րային ապ րում
ներ: Կի բեր տա րա ծու թյու նում հնա րա վոր չէ 
ան մի ջա  պես տես նել ու նի կալ մար դուն՝ կար
դալ նրա դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը, հաս
կա նալ նրա ժես  տե րը և շար ժում նե րը, գլ խի 
շար ժու մով պա տաս խա նել նրա հար ցե րին, 
լսել նրա ար տա հայ  տած մտ քի ին տո նա ցի ան 
և տրա մադ րու թյան փո փոխ ման հետ տե ղի ու
նե ցող ձայ նի փո փո  խու թյուն նե րը: Ան գամ ե թե 
տե լե կոն ֆե րանս նե րը դառ նան ա վե լի ար դյու
նա վետ ու տեխ նի կա  պես ա վե լի մատ չե լի, միև
նույնն է, դրանք չեն կա րո ղա նա փո խա րի նել 
կեն դա նի տաք շփ մա նը՝ ձեռք սեղ մում նե րով և 
գր կա խառ նու թյուն նե րով: Այ սօր վա տեխ նի կա
կան հնա րա վո րու թյուն  նե րի դեպ քում հա մա
ցան ցային շփու մը տե ղի է ու նե նում հիմ նա կա
նում տպա գիր խոս քի մի  ջո ցով, ին չի շնոր հիվ 
աղ քա տա նում է այն հու զա կան փոր ձը, ո րը 
կեն դա նի հա րա բե րու թյուն  նե րում մար դը ձեռք 
է բե րում իր սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց
նե րում: Հաշ վի առ նե լով ոչ վեր բալ շփ ման 
կա րև ո րու թյու նը մար դու սո ցի ա լա կա նաց ման 
և շփ ման ար դյու նա վե տու թյան մեջ, և այն, որ 
ոչ վեր բալ շփու մը կազ մում է ամ բողջ շփ ման 
60–80 %–ը [9], կա րե լի է հաս  կա նալ այս շփ
ման թե րա ցու մը կեն դա նի շփ ման նկատ մամբ:

 Նույ նա կա նա ցում, ան ձի բազ մա զա նու
թյուն և ա նա նու նու թյուն: Զրու ցակ ցի հետ 
ան մի ջա կան տե սո ղա կան շփ ման բա ցա կա յու
թյունն իր ար տա ցո լումն է գտ նում նաև կի բեր
տա րա ծու թյու  նում շփ ման ժա մա նակ մար դու 
ի նք նա նույ նաց ման վրա: Հա ղոր դակց վե լով սո
վո րա կան տպա  գիր տեքս տի մի ջո ցով՝ մարդն 
ու նի ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն՝ 
 � մ նալ սե փա կան «Ես»–ի շր ջա նակ նե րում,
 �  խո սել ան ձի ամ բող ջա կա նու թյան մի ան

ջատ մա սի ա նու նից, 
 � ըն դու նել կեղծ նույ նա կա նա ցում,
 �  լի ո վին մնալ ա նա նուն, 
 � իսկ ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ այդ ըն

թաց քում դառ նալ «ան տե սա նե լի մարդ» 
և եր բեմն գաղ տա գո ղի հետ ևել, այս պես 
կոչ ված, « չա թե րում» առ կա սի րային ի նտ
րիգ նե րին և կոն ֆե րանս նե րում ե ղած կտ
րուկ վե ճե րին: 
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Ի մի ջի այ լոց, հա մա ցան ցում սի րա հե տող
նե րը նույն պես լի ո վին հաս կա նում են, որ դա 
ա նում են բա ցա հայտ՝ կողմ նա կի հա յացք նե րի 
ներ քո: Ստեղծ ված գոր ծի քային մի ջա վայ րե րից 
և վիր տու ալ հան րու թյուն նե րից շա տե րում մար
դը կա րող է ի րեն ան վա նել կա մա յա կան ա նու
նով, ի նչ պես որ ին քը կկա մե նա: « Մուլ տի մե դի ա 
աշ խարհ նե րը», դրան գու մա րած, ա ռա ջար կում 
են օգ տվո ղին ը նտ րել իր հա մար մի նոր տե
սո ղա կան ի նք նու թյուն, հագ նել նոր վիր տո ւալ 
դի մա կա  հան դե սային զգեստ ներ, այս պես կոչ
ված, «ա վա տար ներ» («avatars»): Ա նա նու նու
թյա նը բնո րոշ է ան կաշ կան դու թյան է ֆեկ տը, 
սա կայն այս մե դալն ու նի եր կու ե րես. 
 � Եր բեմն մար դիկ օ գտ վում են այդ ա ռա վե

լու թյու նից, որ պես զի դուրս թա փեն ի րենց 
բա ցա  սա կան հույ զե րը և բա վա րա րեն 
ի րենց տհաճ, հա ճախ ան բա րո կա րիք նե
րը՝ սո վո րա  բար ու րիշ նե րին վի րա վո րե լու և 
նե ղաց նե լու ճա նա պար հով: 

 � Եր բեմն դա տա լիս է հնա րա վո րու թյուն ան
կեղ ծա նալու և չպար փակ վելու ո րոշ՝ շատ ան
ձնա  յին աս պեկտ նե րում, ե րբ սո ցի ա լա կան 
նոր մե րը չեն խրա խու սում այդ քն նար կում նե
րը կամ ար գե լում են նույ նիսկ հա սա րակ հի
շա տա կու մը լայն հա սա րա կու թյան մեջ: 
Կար գա վի ճակ նե րի հա վա սա րե ցում: Ը նդ

հա նուր առ մամբ, հա մա ցան ցային շփ ման յու
րա քան  չյուր մաս նա կից ու նի մյուս նե րի հետ 
հա վա սար ի նք նաար տա հայտ ման հնա րա վո
րու թյուն  ներ: Ցան կա ցած մաս նա կից, ան կախ 
կար գա վի ճա կից, ա ռող ջա կան վի ճա կից, ռա
սա յա կան պատ կա նե լու թյու նից, սե ռից և այլն, 
« խա ղը» սկ սում է միև նույն զրո յա կան կե տից, 
միև նույն խա ղա դաշ տում և հա վա սար ու ան փո
փոխ կա նոն նե րով: Ո րոշ մար դիկ այս ֆե նո մե
նի հա  մար հո րի նել են մի ու րիշ՝ հա տուկ ան վա
նում՝ « ցան ցային ժո ղովր դա վա րու թյուն»: Ե թե 
մի պահ մո ռա նանք այն ան վի ճե լի փաս տի մա
սին, որ «ար տա քին աշ խար հի» կար գա վի ճա
կը վեր  ջին հաշ վով ազ դե լու է « կի բեր կյան քի» 
վրա, ա պա « ցան ցային ժո ղովր դա վա րու թյուն» 
ի դե ա  լիս տա կան գա ղա փա րի մեջ ի մաստ կա: 
Ու րիշ նե րի վրա մար դու ազ դե լու հնա րա վո րու
թյու նը ո րոշ վում է իր հա ղոր դակց ման ըն դու
նա կու թյուն նե րով և ա ռա ջին հեր թին գրա վոր 
խոս քի մի ջո ցով գա ղա փար ներ ար տա հայ տե լու 
և հա մո զե լու ըն դու նա կու թյամբ, նրա հա մա ռու

թյամբ, մտ քե րի է ու թյան և բնու թյան ե զա կի ու
թյամբ՝ իր ձևի մեջ նոու–հաույ–ով (know–how):

 Տա րա ծա կան սահ ման նե րի ա պահս տա
կե ցում: Աշ խա րհագ րա կան տա րա ծու թյուն նե
րը բո լո րո  վին դեր չեն խա ղում հա մա ցան ցային 
շփ ման մեջ: Ի վեր ջո աշ խար հը նեղ է: Տա րա
ծու թյան այս սեղմ վա ծու թյու նը՝ մինչև սե ղա նի 
վրա հա մա կարգ չի գրա ված տե ղը, կյան քի հա
մար կա րևոր ի մաստ ու նի այս տա րօ րի նակ, 
ան սո վոր հե տաքրք րու թյուն ներ և կա րիք ներ 
ու նե ցող մարդ կանց հա մար: Սո վո րա կան կյան
քում նրանք դժ վար թե ի րենց հա մա խոհ կամ 
գո նե հա յացք նե րը կի սող զրու ցա կից գտ նե
ին: Սա կայն կի բեր տա րա ծու թյու նում նույ նիսկ 
ա մե նա տա րօ րի նակ գու նա վո րում ու նե ցող թռ
չուն նե րը հա վաք վում են ի րենց ե րամ նե րի մեջ: 
Ե թե նայենք այս փաս տին սա մա րա ցի նե րի 
խմ բի աչ քե րով, ով քեր ի րենց նվի րել են կյան
քի դժ վա րու թյուն նե րի մեջ գտն վող մարդ կանց՝ 
սո ցի ա լա պես խրա խուս վող օգ նու թյա նը, ա պա 
սա կի բեր տա րա ծու թյան շատ գնա հա տե լի 
բնու թա գիր է: Սա կայն, ե թե հի շենք մարդ կանց 
այն բազ մու թյու նը, ով քեր ու նեն հա կա սո ցի
ա լա կան մո տի վա ցի ա ներ, ա պա սա կդառ նա 
բա ցա ռա պես բա ցա սա կան բնու թա գիր:

 Ժա մա նա կի ձգ վա ծու թյուն և խտա ցում: 
« Սինխ րոն հա ղոր դակ ցու մը» են թադ րում է, 
որ մար դիկ մի ա ժա մա նակ, գտն վե լով հա մա
կար գիչ նե րի ա ռջև, շփ վում են հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով, ե թե ոչ «այս տեղ», ա պա գո նե « հի
մա» (ի րա կան ժա մա նա կի մեջ): Այս եր ևույ թի 
ա մե նա հա սա րակ օ րի  նակ նե րը՝ « չաթ–սե նյակ
ներն» են: Է լեկտ րո նային փոս տը (E–mail) և 
նո րու թյուն–խմ բե րը (news groups), ը նդ հա կա
ռա կը, ի րենց մեջ նե րա ռում են «ա սինխ րոն հա
ղոր դակ ցու թյուն ներ», ո րոնք մար դուց չեն պա
հան ջում ան հա պաղ փո խազ դե ցու թյուն: Եր կու 
հա ղոր դակց ման ի րա վի ճակ նե րում է լ՝ ի նչ պես 
սինխ րոն, այն պես էլ ա սինխ րոն (բա ցա ռու
թյուն են կազ մում տե սա–կոն ֆե րանս նե րը և 
հա մա ցան ցային–հե ռա խո սակ ցու թյուն նե րը), 
ի րա վի ճա կային ժա մա նա կը ձգ վում է գործ նա
կա նո րեն մինչև ան սահ մա նու թյուն: Կա մա յա
կան « չա թի» ժա մա նակ զրու ցա կցին պա տաս
խա նե լու հա մար, ել նե լով է թի կայի նոր մե րից, 
մար դուն տր վում է մի քա նի վայր կյա նից մինչև 
մեկ րո պե ժա մա նակ կամ նույ նիսկ ա վել, ին
չը շատ ա վե լի մեծ ժա մա նա կա հատ ված է, քան 
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ի րա կան կյան քում ե ղած զրույ ցի կամ շփ ման 
ժա մա նակ: Է լեկտ րո նային փոս տի և նո րու
թյուն–խմ բե րի հա ղոր դագ րու թյուն նե րի դեպ
քում մար դն իր տնօ րի նու թյան տակ է ու նե նում 
ժա մեր, օ րեր կամ նույ նիսկ շա բաթ ներ (սա կայն 
պետք է նկա տել, որ այս տեղ նույն պես կա չգր
ված, բայց է թի կայի նոր մե րով ո րոշ ված ժա մա
նա կա չափ): Կի բեր տա րա ծու թյու նը ստեղ ծում 
է մի ե զա կի ժա մա նա կա վոր տա րածք, որ տեղ 
փո խազ դե ցու թյան շա րու նակ ման պայ մա նում 
ին տեր սուբյեկ տիվ ժա մա նա կը ե րկ կող մա նի 
ձգ վում է, ին չն ա պա հո վում է հար մա րա վետ 
«մ տո րում նե րի գո տի»: Հա մե մա տած դեմ առ 
դեմ շփ ման՝ զրու ցա կից նե րն ու նե նում են մտո
րե լու և պա տաս խան ձևա վո րե լու հա մար շատ 
ա վե լի շատ ժա մա նակ: Փաս տա ցի ո րեն բո լոր 
նո րա թուխ օ գտ վող նե րը, մինչև այս նոր ժա մա
նա կային զգա ցո ղու թյա նը հաս նե լը, ստի պո ղա
կա նո րեն մի ի նչ–որ կլի մա յա փո խու թյան շր ջան 
են ան ցնում: Օ րի նակ՝ նրանք կա րող են ան մի
ջա պես սպա սել ի րենց նա մա կի պա տաս խա
նին: Նրանք են թադ րում են (հ նա րա վոր է՝ նույ
նիսկ ան գի տակ ցա բար), որ զրու ցա կ ցի տր ված 
պա տաս խա նը կլի նի ան մի ջա պես կամ գո նե 
կմո տե նա դեմ առ դեմ զրույ ցի ա րա գու թյա նը: 
Դրան հա կա ռակ՝ փորձ ված օգ տվող նե րը հի ա
նում են ժա մա նակ ձգե լու հնա րա վո րու թյամբ և 
նույ նիսկ գա լիս են այն գա ղա փա րին, որ ա մեն 
օ գտ վող ու նի իր ան հա տա կան e–mail–քայ լը: 
Այս տեղ հե տաքր քիր է քն նար կել, թե ի նչ քա նով 
է այդ «ան հա տա կան» քայ լը թե լադր ված հա
սա րա կու թյան կող մից: 

Մյուս կող մից՝ կի բեր ժա մա նա կը սեղմ ված է: 
Ե թե մարդն ի նչ–որ օն լայն « հա սա րա կու թյան» 
ան  դամ է ար դեն մի քա նի ա միս, ա պա նա կա
րող է ի րեն ար դեն « ծե րու նի» հա մա րել: Հա
մա ցան ցի է կո լո գի ա կան մի ջա վայ րն այս պես 
ա րագ է փոխ վում, ո րով հետև ա վե լի հեշտ է 
ծրա  գրային են թա կա ռուց վածք գրել, քան քա
րից, եր կա թից և փայ տից ի նչ–որ բան կա
ռու ցել: Ի սկ, քա նի որ վիր տո ւալ աշ խար հում 
տե ղա փո խու թյու նն ան չափ հեշտ է և ոչ մի 
ար գել քով չի սահ  մա նա փակ վում, ա պա բո լո րը 
քաո սային ձևով տե ղա փոխ վում են մի վայ րից 
մյու սը: Ժա մա նա կի մեր սուբյեկ տիվ զգա ցու մը 
սեր տո րեն կապ ված է այն աշ խար հի փո փոխ
ման ա րա գու թյան հետ, որ տեղ մենք ապ րում 
ե նք: Ցան ցային ճա նա պարհ նե րին մեզ շր ջա

պա տող մարդ կանց ձայ նե րի և տե սակ նե րի 
կայ ծակ նային փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե
րի առ կա յու թյան դեպ քում ժա մա նա կի զգա ցու
մը սկ սում է ա րա գա նալ:

 Կոն տակտ նե րի ան սահ մա նա փակ հա
սա նե լի ու թյուն: Ա ռանց տե ղից շարժ վե լու և 
ո ւղ ղա կի մա  տե րը ստեղ նա շա րին թեթև հպե
լով՝ մար դը կա րո ղա նում է շփ վել աշ խար հի 
տար բեր ծայ րե  րում գտն վող այլ մարդ կանց 
հետ, հա ղոր դակց վել հա րյու րա վոր և նույ նիսկ 
հա զա րա վոր մարդ  կանց հետ: Հա մա ցան ցը 
հզոր գոր ծիք է նոր զրու ցա կից ներ և սո ցի ա
լա կան նոր մի ջա վայր փնտ րե լու, ֆիլտ րե լու և 
կա պեր հաս տա տե լու հա մար: Մար դու թաքն
ված դր դա պատ ճառ  նե րի, ար տամղ ված սպա
սում նե րի, ցան կու թյուն նե րի և վա խե րի բե ռի 
տակ հա մա ցան ցը տա լիս է գրե թե ան սահ մա
նա փակ այ լընտ րանք: Սա կայն ի նչ պես ա սել է 
հա մա ցան ցի փոր ձա ռու օգ տվող նե րից մե կը. 
«որ տեղ էլ գնամ՝ ես հան դի պում եմ միև նույն 
մարդ կանց», ի սկ մյու սը ա վե լի է հս տա կեց րել 
այդ միտ քը՝ ա սե լով. «որ տեղ էլ գնամ՝ ես հան
դի պում եմ Ի ՆՁ»:

Մշ տա կան ֆիք սա ցի ա: Ցան ցում ծա վալ
վող գոր ծու նե ու թյան մեծ մա սը կա րե լի է պահ
պա նել ֆայ   լե րի տես քով, այդ թվում՝ կա րե լի է 
պահ պա նել է լեկտ րո նային փոս տով ստաց ված 
նա մակ նե   րը և « չա թային» հա ղոր դագ րու թյուն
նե րը: Կի բեր տա րա ծու թյան մեջ կա րե լի է մշ
տա պես ձեռ քի տակ ու նե նալ հա վերժ տա րեգ
րու թյու նը այն բա նի, թե ի նչ ես ա սել, ո ւմ և ե րբ: 
Քա նի որ բո լոր ցան ցային ին տե րակ ցի ա նե րը 
հիմն ված են մի այն փաս տաթղ թե րի վրա, այ  
սինքն՝ տե ղի են ու նե նում մի այն գրա վոր տես
քով, ա պա մենք կա րող ե նք համարձակ ասել, 
որ մարդ կանց միջև տե ղի ու նե ցող փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րը Ի ՐԵՆՑ Է ՈւԹՅԱՄԲ ամ   րա գր
ված են փաս տաթղ թե րով, և որ ի րա կա նու թյու
նը կա րե լի է ժա մա նա կի կա մա յա կան պա  հին 
գրան ցել իր ամ բող ջու թյան մեջ: Այդ գրա ռում
նե րը կա րող են շատ հար մար լի նել. կա րե լի է 
նո րից վե րապ րել և նոր գնա հա տա կան ներ տալ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի այն կա մա յա կան 
« չա փա բաժ նին», ո րին ցան կա նում ե նք: Ի սկ 
զրու ցակ ցին որ պես վրեժ ու ղար կել մեջ բե րում՝ 
իր ի սկ նա մա կից: Ա նձ նային վի րա վո րանք նե
րի և մե ղադ րանք նե րի պայ թյու նի ա մե նա ա կն
հայտ նա խան շանն է հետ ևյալ սկան դա լային 
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նշան նե րի «<< >>» ա րագ ծաղ կու մը, ին չը նշա
նա կում է մեջ բեր ված տեքստ: Եվ չնա յած, որ 
մեծ է հրա պու րան քը մտա ծե լու, թե պահ ված 
տեքս տը կեն դա նի հույ զե րի մաս նի կի օբյեկ
տիվ գրա ռում է, ա կն հայտ է, որ նույն գրա
ռու մը կար դա լով տար բեր ի րա վի ճակ նե րում՝ 
ու նե նում ե նք ա մե նա տար բեր հու զա կան վի
ճակ ներ: Կախ ված հո գե վի ճա կից՝ մենք գր ված 
բա ռին տա լիս ե նք ո րո շա կի ըմ բռ նե լի ար ժեք
ներ և մտա դրու թյուն ներ: 

Այ լընտ րան քային և ե րա զային աշ խարհ
ներ: Կա պույտ էկ րա նի ա ռջև, դե պի ցան ցի 
խոր քե րը սևեռ ված հա յաց քով, ա ռա վո տից 
ե րե կո ար ված մե դի տա ցի ան կա րող է դառ նալ 
ար թու նու թյան մի սո վո րա կան ձև: Ո րոշ մար
դիկ ա սում են, որ սե փա կան գի տակ ցու թյան և 
այն մարդ կանց գի տակ ցու թյուն նե րի, ո ւմ նա
մակ նե րը կար դում են կամ ո ւմ ռեպ լիկ նե րին 
պա տաս խա նում են « չաթ–սե նյակ նե րում», մի
ա ձուլ ման միս տի կա կան վե րապ րում են ու նե
նում: Հո րին ված « մուլ  տի մե դի ա կան աշ խարհ
նե րի» սյու ռե ա լիզ մը, որ տեղ մար դիկ ճշգ րիտ 
են ի րենց շար ժում նե րի մեջ, խո սում են ESP–
ով, քայ լում են պա տե րի մի ջով և խա ղա լով մա
քուր օ դից ի նչ–որ ա ռար  կա ներ են ստեղ ծում, 
ա ռա ջաց նում է քնի վի ճա կի նման զգա ցո ղու
թյուն ներ: Այս վի ճա կը նման է մե դի տա ցի այի 
խո ր փու լե րի: Մի գու ցեև հենց այս՝ վիր տո ւալ 
աշ խար հի կող մից ին դուկ  ցված ալ տեր նա տիվ 
«ք նային» գի տակ ցու թյան վի ճակն էլ ի նչ–
որ չա փով բա ցատ րում է ան ի րա կա նու թյան 
նկատ մամբ ա ռա ջա ցած ձգո ղա կա նու թյու նը և 
մի ի նչ–որ չա փով էլ բա ցա տրում է հա մա կարգ
չային և հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյան նո
րաս տեղծ ֆե նո մեն նե րը: Սա կայն սո ցի ո վա խի 
ֆե նո մե նը նույն պես ի րա վունք ու նի գո յու թյուն 
ու նե նա լու:

«Սև ան ցքի» զգա ցո ղու թյուն: Մե զա նից 
յու րա քան չյու րը, նս տե լով հա մա կարգ չի ա ռջև, 
մի աց նե  լով մո նի տո րը և ակ տի վաց նե լով հա
մա ցան ցի դի տար կի չը, հա մա կարգ չի և հա մա
ցան ցի կող  մից սպա սում է հա մա պա տաս խան 
դրա կան հա կազդ ման, ա վե լի պարզ ա սած՝ 
հա մա գոր ծակ  ցու թյան: Հենց սրա նում են պար
փակ ված խա ղի ի մաս տը և նրա ան փո փոխ 
կա նոն նե րը: Սա  կայն, ան կախ այն բա նից, թե 
որ քան բարդ և նր բազ գաց է մեր է լեկտ րո նային 
գոր ծըն կե րը, ճա  կա տագ րի ան խու սա փե լի ու

թյամբ գա լիս է մի պահ, ե րբ նա հրա ժար վում 
է, գոր ծար քի սկզ բունք  նե րին հա մա ձայն ու նե
ցած իր դե րը կա տա րել: Գա լիս է մի պահ, որ 
մենք ո չինչ չենք ստա  նում՝ բա ցի սխա լի մա սին 
ծաղ րա լի հա ղոր դագ րու թյու նից: Ի պա տաս
խան է լեկտ րո նի կա յի խա փան ման՝ ի րա կան 
և ան կեղծ ֆրուստ րա ցի ան ու կա տա ղու թյու
նը ար դեն ի նչ–որ բան ա սում են հա մա կարգ
չի և հա մա ցան ցի նկատ մամբ ու նե ցած մեր 
վե րա բեր մուն քի մա սին. խո սում են դրան ցից 
ու նե ցած մեր կախ վա ծու թյան և մեր ու նե ցած 
հս կո ղու թյան պա կա սի մա սին: Այս եր ևույ թին 
կա րե լի է ան վա նել կի բեր տա րա ծու թյան «սև 
ան ցքի» փորձ: 

Օ րե ցօր հո գե բան նե րին են դի մում ա վե
լի մեծ քա նա կու թյամբ մար դիկ, ու մ կյան քում 
վիր  տու ալ շփու մը հա ճախ հան դի սա նում է քիչ 
թե շատ լի ար ժեք շփ ման մի ակ ձևը: Նման 
մարդ  կանց հետ շփ վե լիս տպա վո րու թյուն է 
ստեղծ վում, որ ժա մա նա կա կից մար դու հո գե
կան աշ  խար հը՝ ի րեն բնո րոշ վա խե րով, նև րոզ
նե րով և բար դույթ նե րով, դժ վար է դի մա կա յում 
դե պի վիր  տու ալ ի րա կա նու թյուն փախ չե լու 
հրա պու րան քին: 

Ար տա սահ մա նում այժմ ար դեն գո յու թյուն 
ու նեն հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյուն ու
նե ցող ան  ձանց ա ջակց ման մի քա նի օն լայն 
կենտ րոն ներ, ո րոն ցից մե կը հիմ նել է հենց 
Քիմ բեր լի Յան գը: Ռու սա կան ցան ցում այ սօր 
գոր ծում է «Ա նա նուն օգ նու թյան ծա ռա յու թյու
նը», ո րն օն լայն (առցանց) հո գե բա նա կան 
օգ նու թյուն է ա ռա ջար կում ICQ–ի («վս տա հու
թյան հե ռա խո սի» ցան ցային ա նա լոգն է) և 
« վիր տո ւալ հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյան» մի
ջո ցով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մաս նա գետ նե րից շա
տե րը գտ նում են, որ ա վե լի օգ տա վետ է դեմ առ 
դեմ ան հա տա կան և/ կամ խմ բա կա յին հո գե թե
րա պի ան, ո րն իր շեշ տը դնում է պատ կեր նե րի 
և զգա ցո ղու թյուն նե րի վրա ար ված աշ խա տան
քի վրա, քա նի որ այս մար դիկ, որ պես կա նոն, 
լուրջ դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում ի րենց հու
զա կան ո լոր տում: Հաշ վի առ նե լով հա մա ցան
ցային կախ վա ծու թյամբ տա ռա պող մարդ  կանց 
ներ քին դժ վա րու թյուն նե րը, մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի կազ մա վոր ման ո լոր  տում 
նրանց խն դիր նե րի կար գա վո րու մը գե րա դա
սե լի է ի րա կա նաց նելու խմ բա կային հո գե  թե
րա պի այի շր ջա նակ նե րում:



299

Հ Ա Յ  Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն  Գ Ո Ր Ծ Ը  Ս Փ Յ Ո Ւ Ռ Ք Ո Ւ Մ

Գ րա կա նու թյուն

1. Бирюков В. Сеть и наркомания. Компьютерный еженедельник «Компьютерра» 1998, N16.
2. Бурова (Лоскутова) В.А. Интернет зависимость – патология ХХI века? Вопросы ментальной 

медицины и экологии 2000; том VI; N1.
3. Huang M. P., Alessi E. The Internet and the future of psychiatry. American Journal of Psychiatry 

1996; vol 153; N7; 861–869.
4. Jerald J. B., Issues for DSM V: Internet Addiction: Am J Psychiatry. March; 2008; 165:306–307.
5. Kimberly Young Web Publishing 1996–1999 http://www.netaddiction.com/
6. Ivan Goldberg, MD Web Publishing 1996–1999 http://www.psycom.net/
7. William Gibson, «Burning Chrome», Omni July 1982.
8. Джон Сулер, «Психология киберпространства», Основные психологические характе рис ти ки 

виртуального пространства, 1996.
9. Лабунская В. А., Невербальное поведение (социально–перцептивный подход), Ростов: Изд–во 

Ростов, ун–та, 1986. С. 5–35.

Киберзависимость
М. Мадатян

Статья посвящена такой актуальной на сегодняшний день проблеме как киберзави си
мость. Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку сегодня компьютеры стали одной 
большой составной частью нашей жизни. Исходя из этого, образовывается новый вид поведения 
и психологические нюансы, которые коренным образом влияют на социум, коммуникационные 
навыки человека и имеют сильное воздействие на пси хику человека.

В статье представляются киберзависимость, как психическое нарушение, воздействие 
компьютера и интернета на психологию человека, поведенческие нарушения и причины 
зависимости от них, диагностический тест определения киберзависимости, определяется 
понятие киберпространства, описывается система некоторых специфических харак те ристик, 
которые определяют сущность психологических переживаний человека пользующегося этой 
новообретенной реальностью. 

Cyber addiction
M. Madatyan

The article is dedicated to un urgent problem like cyber addiction. There is no doubt in modernity 
of the article, because nowadays the computers have become a great and inseparable part of our lives. 
According to this fact, we form a new human behavior and psychological shades, that fundamentally 
impact on society and human communication skills and have a major influence on person’s mental 
world.

The article presents the cyber addiction as a form of mental disorder, the computer and the Inter
net’s impact on psychology, behavioral disorders and the dependence of these reasons, the diagnostic 
test for the cyber addiction where it is described the specific characteristics of the system, that deter
mine the meaning of human psychological senses who use newfound reality.
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ՆԱՍ ՐՈԼ ԼԱՀ Ա ՍԱ ԴԻ 

ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆը ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Կա ռա վա րու մը և ղե կա վա րու մը լայն ի մաս
տով միշտ էլ գո յու թյուն են ու նե ցել մարդ կային 
կյան քում, սա կայն ժա մա նա կա կից աշ խար հում 
նո րա գույն ու բարդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ձևա վոր մամբ ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն են 
ստա ցել։ Ար դի դա րը կա ռա վար ման և ղե կա
վար ման ժա մա նա կաշր ջան է, ե րբ կա ռույց նե
րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա ջո ղու թյու նը 
մեծ չա փով պայ մա նա վոր ված է նրանց կա ռա
վա րիչ նե րի ու տնօ րեն նե րի գոր ծու նա կու թյամբ 
և ար դյու նա րար աշ խա տան քով։

 Կա ռա վար ման տար բեր ո լորտ նե րում ու 
ճյու ղե րում չա փա զանց կար ևոր տեղ ու դեր ու
նի կր թու թյան կա ռա վա րու մը։ Ցան կա ցած հա
սա րա կու թյան ա ռա ջըն թա ցի նա խադ րյալ նե րը 
պատ րաստ վում են դպ րո ցում և պայ մա նա
վոր ված են դպ րո ցի գոր ծու նե ու թյան ո րա կով, 
կր թու թյան հիմ քը և ա մե նագլ խա վոր օ ջախ նե
րը դպ րոց ներն են, հետ ևա բար տնօ րե նի ան
ձնային ու մաս նա գի տա կան հատ կա նիշ նե րը, 
ու սում նակր թա կան ու կա ռա վար ման տար բեր 
բա ղադ րիչ նե րի մա սին նրանց գնա հա տա կան
նե րի կար ևո րու մը, կր թու թյան կա ռա վար ման 
ներ կա վի ճա կի մա սին տնօ րեն նե րի տե սա
կետ նե րի ու մո տե ցում նե րի հետ հաշ վի նս
տե լը և նրանց ներգ րավ վու մը կր թու թյան հա
մա կար գի հե ռա հար քա ղա քա կա նու թյան ու 
մի տում նե րի նա խագծ ման գոր ծում մե ծա պես 
կա րող են նպաս տել կր թու թյան հա մա կար գի 
ար դյու նա վե տու թյան և կր թա կան նպա տակ նե
րի ի րա կա նաց ման գոր ծին։ 

Ժա մա նա կա կից կյան քում ա վե լի բարդ է 
դպ րո ցի կա ռա վար ման գոր ծը, քա նի որ դպ
րոց ներն այ սօր ան ցյա լի հա մե մա տու թյամբ 
գոր ծում են տար բեր ի րա վի ճա կում։ Այդ տար
բե րու թյուն նե րը վե րա բե րում են ա շա կերտ

նե րի և դա սա րան նե րի թվով ու քա նա կով, 
ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով, 
ու սում նա կան ծրագ րե րի և ա ռար կա նե րի բազ
մա զա նու թյամբ և տե սակ նե րով, ծնող նե րի ու 
ա շա կերտ նե րի սպա սե լիք նե րով ու ա կն կա
լիք նե րով, ու սու ցիչ նե րի սո ցի ա լա կան և աշ
խա տան քային պա հանջ մունք նե րով, կր թա
դաս տի ա րակ չա կան նոր տե սու թյուն նե րով ու 
մո տե ցում նե րով, հա սա րա կա կան գե րա կա յու
թյուն նե րով, սո ցի ա լա կան նոր պա հանջ մունք
նե րի ձևա վոր մամբ և այլն։ 

Հա սա րա կու թյան մա տաղ սերն դի կր թա
դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախն դիր նե րն այլ 
հար ցե րի հա մե մա տու թյամբ ա ռա վել հրա տապ 
են և ա ռաջ նա հերթ։ Այս պի սի պայ ման նե րում 
ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման, ու սում նակր
թա կան մի ջոց նե րի ու հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ա պա հով ման, աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ
ման, խն դիր նե րի լուծ ման, վե րահսկ ման ու 
գնա հատ ման, դպ րո ցի կա ռուց ված քի տար բեր 
բա ղադ րիչ նե րի ու գոր ծոն նե րի ներ դաշ նա կեց
ման և բո լոր ռե սուրս նե րի ո ւղ ղորդ ման գոր ծը, 
այ սինքն՝ դպ րո ցի կա ռա վա րու մը և ղե կա վա
րու մը պա հան ջում են ու ժեղ և կա րո ղու նակ 
տնօ րի նու թյուն։ 

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում Ի րա նի հան
րակր թու թյան հա մա կար գը, ի նչ պես շատ ու
րիշ ե րկր նե րում, ան նա խա դեպ ը նդ լայն վել ու 
զար գա ցել է, ո րի ար դյուն քում այն վե րած վել 
է հս կա յա կան ու բազ մա շերտ կա ռույ ցի՝ ը նդ
գր կե լով մի լի ո նա վոր ա շա կերտ ներ և ու սու
ցիչ ներ։ Նման հս կա յա ծա վալ և հույժ կար ևոր 
հա մա կար գի գոր ծար կումն ու կա ռա վա րու մը 
պա հան ջում է ճիշտ նպա տա կադ րում, աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պում ու հա մադ րում, վե
րահս կո ղու թյուն, ար դյունք նե րի ա պա հո վում, 
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ստեղ ծա գործ մո տե ցում և ար դի ա կան լու ծում
ներ։ Այս բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը ծան
րա նում են հա մա կար գի ղե կա վար նե րի և տնօ
րեն նե րի ու սե րին։ Դպ րո ցի գոր ծա ռույթ նե րի 
լի ար ժեք ի րա կա նաց ման մեջ մեծ նշա նա կու
թյուն ու նեն տնօ րեն նե րի մո տե ցում նե րը, կար
ծիք ներն ու գնա հա տա կան նե րը կա ռա վար ման 
հա մա կար գի մա սին և նրանց գո հու նա կու թյան 
չա փը առ կա ի րա վի ճա կից։

 Նոր դի տան կյու նից նայե լով հար ցին՝ Ի րա
նի տար րա կան և մի ջին դպ րոց նե րի կա ռա
վար ման հա մա կար գի վե րա բե րյալ կա տար
ված մեր հե տա զո տու թյան մեջ մենք ը նդ գծել 
ե նք տնօ րե նի բա վա րար վա ծու թյան և գո հու
նա կու թյան դե րը, նրանց տե սա կետ նե րի և 
գնա հա տական նե րի կար ևոր ման ան հրա ժեշ
տու թյու նը։ Տնօ րեն նե րը, ե թե գոհ լի նեն կր թու
թյան հա մա կար գի ներ կա վի ճա կից, կա րող են 
կր թա կան բո լոր գոր ծըն թաց նե րում ղե կա վա րի 
դեր ստանձ նել և դպ րո ցում ստեղ ծել ու սուց
ման–ու սում նա ռու թյան մի ջա վայր։ 

Մեր դի տար կում նե րի, ու սում նա սի րու թյուն
նե րի և սոց հարց ման մի ջո ցով բա ցա հայտ վել 
են Ի րա նի տար րա կան և մի ջին դպ րոց նե րի 
տնօ րեն նե րի բա վա րար վա ծու թյան մա կար
դակն ու աս տի ճա նը հետ ևյալ հիմ նա հար ցե րի 
վե րա բե րյալ՝ կր թա կան նպա տակ ներ, ու սում
նա կան ծրագ րեր և դա սագր քե րի բո վան դա
կու թյուն, ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյուն և նպա
տա կա հար մա րու թյուն, տնօ րեն նե րի պատ
րաստ ման և ո րա կա վոր ման հա մա կարգ, 
տնօ րեն նե րի ը նտ րու թան և նշա նակ ման պա
հանջ ներն ու չա փա նիշ նե րը, տնօ րեն նե րի գոր
ծու նե ու թյան հո վա նա վո րում ու գնահա տում, 
տնօ րեն նե րի սո ցի ա լա կան դիրք ու կար գա վի
ճակ, ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան ա ռա ջա դի
մու թյան աս տի ճան, կր թու թյան ը նդ գրկ վա ծու
թյուն և հա սա նե լի ու թյուն, հա տուկ կր թու թյան 
վի ճակ, կր թու թյան հա մա կար գի կա ռուց վածք, 
դպ րոց նե րի հետ ծնող նե րի և ծնող կո մի տե նե
րի հա մա գոր ծակ ցու թյուն և կր թա կան օ րենք
ներ ու կա նոն ներ։ 

Տ նօ րեն նե րի գնա հա տա կան նե րի ու կար
ծիք նե րի հի ման վրա Ի րա նի կր թու թյան հա
մա կար գի հիմ նախն դիր նե րի դի տար կումն ու 
վեր լու ծու թյու նը նոր մո տե ցում է այս բնա գա
վա ռում, հատ կա պես, որ մեր կող մից մշակ

ված հար ցա թեր թի 46 հար ցե րի մի ջո ցով և 
բա վա կա նին լայ նա ծա վալ բա զա յում ու սում
նա սիր վել են կր թու թյան հա մա կար գի բո լոր 
գլ խա վոր հար թու թյուն նե րը և կող մե րը Ի րա նի 
բազ մա թիվ դպ րոց նե րի տնօ րեն նե րի տե սան
կյու նից։ Ի րա նում կա տար ված նա խորդ ու սում
նա սի րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ան դրա դար ձել 
են կր թու թյան հա մա կար գի մի քա նի կող մե րին 
ու ա ռանցք նե րին մի այն և կա տար վել են ա վե լի 
փոքր մասշ տաբ նե րով, ի սկ մեր դի տար կում ներն 
ու հե տա զո տու թյու նը հա մա կարգ ված ու բազ մա
կողմ կեր պով քն նում են Ի րա նի կր թու թյան հա
մա կար գի բո լոր գլ խա վոր ա ռանցք նե րը բա վա
կա նին խո շոր հա մախմ բի շր ջա նա կում։ 

Սոց հար ցում նե րից ստաց ված տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րը և հիմ նախնդ րի ու սում նա
սի րու թյու նը թույլ են տա լիս հան գել գի տա կան 
ար դյունք նե րի, ո րոնք ու նեն նաև տե սա կան ու 
գործ նա կան նշա նա կու թյուն Ի րա նի կր թու թյան 
հա մա կար գի զար գաց ման հա մար. 
 � Ի րա նի կր թա դաս տի ա րակ չու թյան վա ղե

մի ան ցյա լը և նրա ա վան դած հա րուստ 
ժա ռան գու թյունն ա մուր պատ վան դան են 
Ի րա նի նո րա գույն կր թու թյան և նրա ար
դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար։ 

 � Դպ րո ցի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման 
մեջ դեր ու նեն բազ մա թիվ ու բազ մա պի սի 
ազ դակ ներ, ո րոնց շար քում ա ռանձ նա կի 
նշա նա կու թյուն ու նի տնօ րեն նե րի լի ար ժեք 
ի րա զե կու թյու նը կր թու թյան նպա տակ նե րի, 
քա ղա քա կա նու թյան և կա ռա վար ման մե
թոդ նե րի մա սին։ 

 � Ի րա նի կր թու թյան հա մա կար գը և նրա կա
ռա վա րու մը կա րիք ու նեն բա րե փոխում նե
րի և ար դի ա կա նաց ման՝ ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու նպա տա կով։ 

 � Կր թու թյան ար դյու նա վետ կա ռա վար ման 
գոր ծում մեծ դեր ու նեն տնօ րեն նե րի ան ձնա
կան շա հագրգռ վա ծու թյու նը, սո ցի ա լա կան 
ու աշ խա տան քային գո հու նա կու թյու նը։

 � Տ նօ րեն նե րի ան ձնային ո րակ նե րը, մաս նա գի
տա կան և կազ մա կերպ չա կան կա րո ղու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րը կն պաս տեն կա ռույ ցի 
ար դյու նա վետ կա ռա վար մա նը և հա մա կա ր
գի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը։

 � Կր թու թյան նպա տակ նե րը պետք է ճշտ վեն 
հա սա րա կու թյան ա րա գըն թաց ու մշ տա
կան զար գա ցում նե րին ու փո փո խու թյուն
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նե րին հա մըն թաց, ի սկ տնօ րեն նե րը պետք 
է ստա նան ան հրա ժեշտ ու սու ցում և վե րա
պատ րաս տում ներ։ 

 � Ն կա տի առ նե լով Ի րա նի մե ծա ծա վալ տա
րած քը և բազ մա պի սի ազ գու թյուն նե րի ու 
մշա կույթ նե րի առ կա յու թյու նը՝ ան հրա ժեշտ 
է ա ռա վել տե ղայ նաց նել մար զե րի կր թա
կան հա մա կար գի կա ռույց նե րի կա ռա վա
րու մը և օ գտ վել տե ղա կան ու ժե րից։ 

 � Տ նօ րեն նե րի ը նտ րու թյան ու նշա նակ ման 
հար ցում կար ևոր է ա ռաջ նորդ վել նրանց 
անձ նային ու մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով 
ու ա ռա վե լու թյուն նե րով և ա ռաջ նա հեր թու
թյու նը տալ կա ռա վար ման մաս նա գի տու
թյուն ու նե ցող ան ձանց։ 

 � Տ նօ րեն նե րի նշա նակ ման հար ցում խու սա
փել հա ճա խա կի և կտ րուկ փո փո խու թյուն
նե րից ու քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րից, 
ո րոնք բա ցա սա կան հետ ևանք են թող նում 
կր թու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի վրա։ 

 � Տ նօ րեն նե րի ը նտ րու թյան ու նշա նակ ման 
հար ցում կա նո նա կարգ ված հս տակ չա
փա նիշ նե րով ա ռաջ նորդ վե լը կն պաս տի 
գոր ծու նյա և ար դյու նա վետ ան ձանց ներգ
րավ ման և կա ռա վար ման մա կար դա կի բա
րե լավ ման գոր ծին։ 

 � Ի րա նի կր թու թյան հա մա կար գի խիստ 
կենտ րո նաց ված դր ված քի մեղ մա ցու մը և 
տե ղա կան կա ռույց նե րին ու տնօ րեն նե րին 
գոր ծու նե ու թյան ա վե լի լայն դաշտ հատ
կաց նե լը կա րող են բա րե րար ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ կր թու թյան կա ռա վար ման բա րե
կարգ ման ու կա տա րե լա գործ ման հար ցում։

 � Կր թու թյան կա ռա վար ման օ րենք նե րի ու 
կա նո նադ րու թյուն նե րի պար զե ցումն ու 
հս տա կե ցու մը, տնօ րեն նե րի մաս նակ ցու
թյու նը դրանց ո րոշ ման գոր ծում կա րող են 
ն պաս տել կր թու թյան կա ռա վար ման ա ռա
վել ար դյու նա վե տու թյա նը։ 

 � Դպ րոց–ըն տա նիք հա մա գոր ծակ ցու թյուն
նե րի ը նդ լայ նումն ու ակ տի վա ցու մը կա րող 
են բա րե րար ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դպ
րոց նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ ու նպա տա
կաս լաց կա ռա վար ման գոր ծում։ 

 � Տ նօ րեն նե րի սո ցի ա լա կան տե ղի ու դիր
քի ամ րապն դու մը, ֆի նան սատն տե սա կան 
պայ ման նե րի բա րե լա վու մը, հո գե բա նա
կան սա տա րու մը կբարձ րաց նեն նրանց 
բա վա րար վա ծու թյան և աշ խա տու նա կու
թյան մա կար դա կը, ջանքն ու ե ռան դը՝ դրա
նով ի սկ խթա նե լով դպ րոց նե րի ա ռա վել 
ար դյու նա վետ կա ռա վար մա նը։ 

Գրա կա նու թյուն 
1. Ա լա ղե բանդ, Ա լի, Հան րային կա ռա վա րում, « Ռա վա ն» հրա տա րակ չու թյուն, 7–րդ հրատա րա

կու թյուն, Թեհ րան, 2002 թ.։ 
2. Բեհ րան գի, Մո համ մադ Ռե զա, Կր թու թյան և դպ րո ցի կա ռա վա րում, « Քա մա ն» հրա տա րակ

չու թյուն, Թեհ րան, 1994 թ.։ 
3. Թու սի, Մո համ մադ Ա լի, Կր թու թյան կա ռա վա րում և ղե կա վա րում, Պե տա կան կա ռա վար ման 

ու սուց ման կենտ րոն, Թեհ րան, 1988 թ.։
4. Սա ֆի, Ահ մադ, Կր թու թյան հա մա կար գի կազ մա կեր պումն ու կա ռա վա րու մը, «Ա րաս բա րա ն» 

հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ րան, 2006 թ.։ 
5. Սա ֆի, Ահ մադ, Կր թու թյան կա ռա վար ման նա խադ րյալ նե րը, «Ա րաս բա րա ն» հրա տա րակ չու

թյուն, Հա տոր Բ., Թեհ րան, 2006 թ.։ 

The Meaning of the School Principals’ Activites in the  
Effectiveness of Education Manaegment 

Asadi Nasrollah

Based on the opinions and evaluation of principals, monitoring and analysis of problems of edu
cation system in Iran, is a new approach in this field, especially, through 46 questions, developed by 
us and fairly extensive database, the main aspects of the education system of Iran have been studied, 
and, accordingly, the conclusions and recommendations were made   related to the education system 
development in Iran.
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 ՄԱ ՍՈւԴ ՄԱՀ ՄՈւ ԴԻ

ԲՈՒՀԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԵԹՈԴՆԵՐը ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐը ԵՐՐՈՐԴ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՈՒՄ

Եր րորդ հա զա րա մյա կում տեխ նո լո գի ա
նե րի ա րագ զար գա ցու մը, կր թու թյան զանգ
վա ծային հա սա նե լի ու թյու նը, աշ խար հագ րա
կան սահ ման նե րի նշա նա կու թյան նվա զու մը, 
համաշխարհայնացման բազ մա կողմ գոր ծըն
թաց նե րը և մշ տա պես փո փոխ վող պայ ման նե
րը մի կող մից, մյուս կող մից՝ հա սա րա կու թյան 
լայն խա վե րի օ րա վուր ա վե լա ցող հե տաքրք
րու թյու նը բարձ րա գույն կր թու թյան նկատ մամբ 
և բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի ան
նա խա դեպ մե ծա ցու մը պատ ճառ են դար ձել, 
որ բու հե րը, ի նչ պես նաև ա ռևտ րային ու ար
դյու նա բե րա կան հաս տա տու թյուն նե րը ժա մա
նա կա կից աշ խար հի փո փո խու թյուն նե րին դի
մա կայե լու հա մար մշ տա պես վե րա զին ման ու 
ար դի ա կա նաց ման կա րիք ու նե նան:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան նպա տակ նե րի 
ի րա կա նա ցու մը և նրանց հա մար են թադր
վող գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րու մը պայ մա նա
վոր ված չեն մի այն ու սում նա կան ծրագ րե րով, 
ա ռար կա նե րով ու թե մա նե րով, այլ նաև այդ 
ա մե նի մա տուց ման, փո խանց ման, հա ղոր
դակց ման և ու սուց ման մե թոդ նե րով ու մի ջոց
նե րով: Ու սուց ման մե թոդ նե րը և ար դյու նա վետ 
ու սուց ման գի տա մե թո դա կան հիմ քե րը մեծ 
դեր ու նեն ար դի ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե
րին հա մա քայլ ըն թա նա լու գոր ծում: Ու սուց ման 
մե թոդ նե րը կար ևոր դեր ու նեն կր թու թյան ար
դյու նա վե տու թյան, սո վո րող նե րի ու սում նա կան 
ա ռա ջա դի մու թան և կր թու թյան ո րա կի ա պա
հով ման գոր ծում: 

Ար դյու նա վետ ու սու ցու մը պետք է լի նի 
պլա նա վոր ված, խթա նիչ և սո վո րող նե րի հե
տաքրք րու թյուն ներն ակ տի վաց նող: Դա սա
խո սի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյունն 
ու լի ար ժե քու թյու նը դրս ևոր վում են հետ ևյալ 
ո րակ նե րում. Ա. մաս նա գի տա կան կա րո ղու
թյուն ու պատ րաստ վա ծու թյուն, ու սու ցան վող 
ա ռար կայի լավ ի մա ցու թյուն և տի րա պե տում, 

Բ. աշ խա տան քային պատ րաստ վա ծու թյուն 
(ու սում նա կան պլա նա վոր ման, մա տուց ման և 
գնա հատ ման սկզ բունք նե րի ի մա ցու թյուն), Գ. 
ա նձ նային ո րակ ներ: Ար դյու նա վետ ու սու ցու մը 
նե րա ռում է ե րեք բա ղադ րա մա սեր. 

1. Տ րա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ 
պատ մել, հա ղոր դել, ցու ցադ րել, բա ցատ րել, 
մեկ նա բա նել և այլն: 

2. Հո գե բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ խթա
նում, քա ջա լե րում, վե րահս կում, խրա խու սում, 
պատ ժում, պլա նա վո րում, գնա հա տում և այլն: 

3. Բա րո յա կան կողմ և տար րեր՝ ա զն վու
թյուն, քա ջու թյուն, համ բե րա տա րու թյուն, գութ, 
հար գանք, ար դա րամ տու թյուն և այլն: 

Ո րա կյալ ու սուց ման չա փա նիշ նե րը հեշ
տու թյամբ կա րե լի է ո րո շար կել ու սահ մա նել 
ու սա նող նե րի կող մից լրաց վող հար ցա թեր թիկ
նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա: Հա ջո ղած ու 
ո րա կյալ ու սու ցում կազ մա կեր պե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ գլ խա վոր քայ լե րից ե ն՝ 1. Ու սա
նող նե րի շա հագրգ ռում և ակ տի վա ցում դա սա
խոս նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն ծա վա լե լու 
հա մար, 2. Ու սա նող նե րի մոտ փոխ գոր ծակ ցու
թյան խթա նում, 3. Ու սում նա ռու թյան խթա նում, 
4. Ու սա նող նե րի կա տա րած աշ խա տանք նե րի 
ա րագ գնա հա տում ու ար ձա գան քում (հե տա
դարձ կապ), 5. Աշ խա տանք նե րի կա տար ման 
ժա մա նա կա ցույ ցի կար ևո րում, 6. Սպա սե լիք
նե րի ու ա կն կա լիք նե րի բարձր շեմ ու սա նող նե
րից, 7. Ու նա կու թյուն նե րի ան հա տա կան տար
բե րու թյուն նե րի և ու սում նա ռու թյան տար բեր 
ձևե րի կազ մա կերպ ման կար ևո րում: 

Մեր հե տա զո տու թյան մեջ Ի րա նի բար ձրա
գույն կր թու թյան հիմ նա հար ցե րը դի տարկ վել ու 
քնն վել են նոր մո տեց մամբ և ար դի ա կան դի
տան կյու նից, այ սինքն՝ ու սուց ման ին տե րակ տիվ 
ու մաս նակ ցային մե թոդ նե րի կար ևոր մամբ:

Լ սա րա նում ու սուց ման–ու սում նա ռու թյան և 
գի տե լիք նե րի վե րար տադր ման ու ստեղ ծա գոր
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ծու թյան նպաս տա վոր մի ջա վայր ձևա վո րե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ են և՛ ու սա նո ղի, և՛ դա սա
խո սի ե րկ կող մա նի ներդ րու մը, փոխ գոր ծակ
ցու թյու նը, հա մա տեղ ջան քերն ու մի աս նա կան 
կամ քը. այդ ի սկ պատ ճա ռով դա սա խոս նե րը 
պետք է ը նտ րեն ու սուց ման ին տե րակ տիվ, թի
մային և մաս նակ ցային մե թոդ ներ, այ սինքն՝ ու
սուց ման պրո ցե սը կազ մա կեր պեն ու սա նող նե
րին ա ռա վել ներգ րա վե լու և փոխ գոր ծակ ցային 
սկզ բունք նե րով, թի մայի ն աշ խա տան քով, բա
նա վի ճային ու վեր լու ծա կան մո տեց մամբ, ան
հա տա կան լու ծում ներն ու ստեղ ծա գոր ծա կան 
միտ քը խթա նե լով: 

Ու սում նա սի րու թյան նո րույ թը մեր կող մից 
մշակ ված հար ցա թեր թի մի ջո ցով Ի րա նի բու
հե րի ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի շր ջա նում 
ան ցկաց ված սոց հարց ման ար դունք նե րի վեր
լու ծու թյամբ նրանց կար ծիք նե րի և մո տե ցում
նե րի բա ցա հայ տումն է, ու սուց ման մե թոդ նե րի 
ար դի ա կա նաց ման հիմ նա վո րու մը, առ կա թե
րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի վեր հա նու մը և հա
մա պա տաս խան լու ծում նե րի ա ռա ջադ րու մը: 

Ի րա նի հա մալ սա րան նե րում դա սա խոս
նե րը մեծ մա սամբ ծա նոթ չեն ու սուց ման նո
րա գույն ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րին: Ի րա նի 
բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում շեշ տը դր
վում է ոչ թե ստեղ ծա գոր ծա կան և վեր լու ծա
կան մտ քի ձևա վոր մա նը, այլ գի տե լիք նե րի 
մե խա նի կա կան սերտ ման վրա: Այս պի սի մի
ջա վայ րում ու սա նո ղը հե տա զո տե լու և հայտ
նա բե րե լու փո խա րեն վե րած վում է կրկ նող և 
մե խա նի կո րեն ան գիր ա նող ան ձի: Մեր կար
ծի քով, նման ի րա վի ճա կի գլ խա վոր պատ
ճառ նե րից ե ն՝ կր թա կան ծրագ րե րի մշակ ման 
գոր ծըն թաց նե րում պրո ֆե սո րա դա սա խո սա
կան կազ մի ներգ րավ ված չլի նե լը, գի տա հե
տա զո տա կան կենտ րոն նե րի և ե րկ րի քա ղա
քա կան–տն տե սա կան ը նդ հա նուր հա մա կար գի 
ան ներ դաշ նա կու թյունն ու ան հա մա պա տաս
խա նու թյու նը, ու սուց ման ար դյու նա վետ մե
թոդ նե րի և հայտ նա գոր ծա կան–սե մի նա րային 
ձևե րի բա ցա կա յու թյու նը, բարձ րա գույն կր թու
թյան նպա տա կը մի այն դիպ լոմ նե րով սահ մա
նա փա կե լու մո տե ցու մը և այլն: 

Ի րա նի հա մալ սա րան նե րում ու սուց ման 
գե րիշ խող մե թո դը դա սա խո սու թյունն է: Այս 

փաս տը խո սում է դա սա խոս նե րի կող մից այլ 
մե թոդ նե րին ծա նոթ չլի նե լու, լսա րա նի կա ռա
վար ման և բա նա վեճ վա րե լու հմ տու թյուն նե րին 
չտի րա պե տե լու և ղե կա վար ման կա րո ղու թյուն
նե րի բա ցի մա սին: Խմ բային ու բա նա վի ճային 
մե թոդ նե րը գի տա կան բարձր մա կար դակ 
և մաս նա գի տա կան բա վա կա նա չափ պատ
րաստ վա ծու թյուն են պա հան ջում. դա սա խո սը 
պետք է կա րո ղա նա պա տաս խա նել ու սա նող
նե րի ա ռա ջադ րած հար ցե րին, ճիշտ ար ձա
գան քել հն չած կար ծիք նե րին և նրանց հետ ար
դյու նա վետ ե րկ խո սու թյուն ծա վա լել: Խմ բային 
մե թոդ նե րի, քն նար կում նե րի և բա նա վե ճե րի 
նվազ կի րա ռու մը մա րում է ու սա նող նե րի հե
տաքրք րա սի րու թյու նը, կեն սու նա կու թյու նը, 
սե փա կան կար ծիք նե րը ար տա հայ տե լու և հիմ
նա վո րե լու կա րո ղու թյու նը՝ լսա րա նում ստեղ ծե
լով պա սիվ մի ջա վայր: 

Ու սուց ման ար դյու նա վետ մե թոդ նե րից է 
հարց ու պա տաս խա նի մե թո դը, ո րը բա վա կա
նին աշ խու ժաց նում է լսա րա նը, մատ նան շում 
թե մայի յու րաց ման խո րու թյու նը կամ սխալ
ներն ու թյու րըմբռ նում նե րը և դրանց վե րաց նե
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Եր րորդ հա զա րա մյա կում ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ա ռանց քային դեր են ձեռք բե րում 
տե ղե կատ վա կան ու հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րը: Դա սա խոս նե
րը պետք է կա րո ղա նան հմ տո րեն օգ տա գոր
ծել այս տեխ նո լո գի ա նե րը՝ դրանք դարձ նե լով 
դասն ար դյու նա վետ վա րե լու մի ջոց և գոր ծիք: 
Պետք է բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում 
ներդ նել տե ղե կատ վա կան ու հե ռա հա ղոր դակ
ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի են թա կա ռույց նե րը, 
լա բո րա տո րիա ներն ու սար քա վո րում նե րը, մե
ծաց նել պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի 
ի րա զեկ վա ծու թյան ու հմ տու թյան մա կար դա
կը: Նկա տի առ նե լով այս փաս տը և կր թու թյան 
հա մա կար գում տե ղի ու նե ցող ա նընդ հատ փո
փո խու թյուն նե րը՝ ան հրա ժեշտ է վե րա պատ
րաստ ման ու ո րա կա վոր ման պար բե րա կան 
դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը դա սա խոս
նե րի հա մար, որ պես զի նրանք պար բե րա բար 
ո ւսուց ման ար դի ա կան բա ղադ րիչ նե րին ու 
մե թոդ նե րին և ձեռք բե րեն հարկ ե ղած կա
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Teaching effective methods for university  
lecturers and necessary aspects in the third millennium

Masoud Mahmudi 

The first century of the third millennium is considered as the era of wisdom and explosion of 
information. In this age, it is necessary for university teachers to improve and update their teaching 
methods and their interactions with their students. Some modern teaching and learning methods and 
techniques are evaluated in this article, which are as follows: interactive teaching , virtual and IT based 
teaching, teaching through conference, intuitive teaching, discussion–driven teaching, and other effec
tive modern teaching methods.

րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը: Ու սուց ման 
ձևե րի ու մե թոդ նե րի մեջ մեկ այլ կար ևոր փո
փո խու թյու նը հե ռա կա և հե ռա վար կր թու թյան 
լայն տա րա ծումն է, ո րը հիմ նա կա նում կազ մա
կերպ վում է նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և դրանց 
տար բեր գոր ծա ռույթ նե րի կի րառ մամբ, ո րոնք 
հա մադր վում են ու սուց ման ա վան դա կան ձևե
րին ու մե թոդ նե րին. այդ ի սկ պատ ճա ռով ժա
մա նա կա կից դա սա խո սը պետք է լավ ծա նոթ 
լի նի և օգ տա գոր ծի հա մա կարգ չային և հե ռա
հա ղոր դակ ցա կան հնա րա վո րու թյուն ներն ու 
ի նո վա ցի ա նե րը: 

Ժա մա նա կա կից ու սու ցում–ու սում նա ռու
թյուն գոր ծըն թացն այլևս դա սա խո սա կենտ րոն 
չէ, այլ ու սա նո ղա կենտ րոն: Դա նշա նա կում է, որ 
դա սա խո սը չպետք է հան դես գա սոսկ որ պես 
գի տե լիք նե րի հա րուստ շտե մա րան, այլ պետք 
է մշա կի ու ա ռա ջադ րի ու սուց ման ա ռա վել գոր
ծու նակ ձևեր ու մե թոդ ներ: Մեր օ րե րում ու սա
նող նե րը պետք է ըն կալ վեն որ պես միև նույն 
նա խագ ծի վրա աշ խա տող կրտ սեր ու ան փորձ 
գոր ծըն կեր ներ: Ժա մա նա կա կից կր թու թյան 

հա մա կար գում գի տե լիք նե րի կող քին կար ևոր
վում է կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը սո վո րող նե րի մոտ: Կար ևոր վում 
են ոչ մի այն յու րաց րած գի տե լի քը, կու տակ ված 
տեղեկատվության կամ քն նու թյուն նե րում ու
սա նո ղի ստա ցած գնա հա տա կան նե րը, այլ այդ 
գի տե լիք նե րի ու տեղեկատվության ի րա ցու մը, 
կի րա ռումն ու օգ տա գոր ծու մը, այ սինքն՝ ա պա
գա յում ու սա նո ղի կող մից իր հե տա գա դե րե րը 
ստանձ նե լու կա րո ղու թյու նը, աշ խա տա շու կա
յում տեղ գրա վե լու և հա մա պա տաս խան մաս
նա գի տու թյամբ զբաղ վե լու պատ րաս տու թյու նը: 

Ել նե լով այս դրույ թից՝ վե րա դի տարկ վում 
ու վե րա սահ ման վում են ու սա նո ղի ու դա սա
խո սի դե րե րը և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Ար դյու նա վետ ո ւու ցու մը պետք է ձգ տի այդ 
նպա տակ նե րի ո ւղ ղու թյամբ, և դա սա խոսն ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում ո ւղ ղոր դի և ա ռաջ
նոր դի ու սա նող նե րի աշ խա տանք նե րը, նրանց 
փոխ գոր ծակ ցու թյամբ ձևա վո րի ստեղ ծա գործ, 
ա ռա ջըն թա ցիկ և ճկուն կա րո ղու թյուն ներ ու
սա նող նե րի մեջ: 
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ՄԱ ՍՈւԴ ՔԱ ՆԱ ՆԻ

ճԱՊՈՆԻԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը 

Ճա պո նի այի ժո ղո վուր դը հայտ նի է իր 
աշ խա տա սի րու թյամբ, ժուժ կալ կեն ցա ղա
վա րու թյամբ և կար գա պա հու թյամբ: Նման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ Ճա պո
նի ային հա ջող վել է տն տե սա կան բարձր աճ 
ար ձա նագ րել և ձևա վո րել ար դյու նա բե րա կան 
զար գա ցած տն տե սու թյուն: Այս հատ կա նիշ
նե րը դրս ևոր վում են նաև Ճա պո նի այի կր թու
թյան հա մա կար գում և ձևա վո րում կր թա կան 
ա ռանձ նա հա տուկ հա մա կարգ: Ստորև ներ կա
յաց նում ե նք Ճա պո նի այի կր թու թյան հա մա
կար գի գլ խա վոր կող մերն ու դրույթ նե րը: 

ճա պո նի այի կր թու թյան հա մա կար գի 
կա ռուց ված քը 

Ճա պո նի ա յում կր թու թյան ո լոր տը՝ սկ սած 
տար րա կան դպ րո ցից մինչև բու հա կան կր
թու թյան ա վար տը, տնօ րին վում է այդ ե րկ րի 
կր թու թյան նա խա րա րու թյան կող մից: Դպ
րոց նե րի կա ռա վար ման ձևե րը, դա սագր քե րի 
ը նտ րու թյու նը, աշ խա տա կազ մի ը նտ րու թյու նը 
և դպ րոց նե րի աշ խա տան քային օ րե րի սահ մա
նու մը կազ մա կերպ վում է քա ղա քային և գյու
ղա կան շր ջան նե րի Կր թու թյան խոր հուրդ նե րի 
կող մից: Յու րա քան չյուր նա հանգ, քա ղաք և 
գյու ղա կան շր ջան ու նի իր կր թա կան խոր հուր
դը, ո րոնք բաղ կա ցած են 3–5 ան դամ նե րից և 
ը նտր վում են նա հան գա պե տի կամ մարզ պե տի 
կող մից 4 տա րի տևո ղու թյամբ: Կր թա կան հա
մա կար գի ծախ սե րը բա ժան վում են կենտ րո
նա կան իշ խա նու թյան, նա հան գա պե տա րա նի 
և քա ղա քա պե տա րա նի միջև:

 Ներ կա յումս Ճա պո նի այի կր թու թյան հա
մա կար գի կա ռա վա րու մը կազ մա կերպ վում է 
ե րեք մասշ տա բով՝ հա մա պե տա կան, նա հան
գային և քա ղա քային: Նման մո տե ցու մը և 
քա ղա քա կա նու թյունն ու նե ցել են հետ ևյալ ար
դյունք նե րը. 

1. Կր թու թյան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն
ներ, հան րակր թու թյան հնա րա վո րու– թյուն բո
լո րի հա մար և ե րկ րի տար բեր շր ջան նե րում: 
2. Ու սում նա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս

խա նե ցու մը յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջա նի 
կլի մա յա կան պայ ման նե րին: 3. Ու սում նա կան 
մի աս նա կան ծրագ րե րի ա ռա ջադր մամբ և կր
թա կան ո րո շա կի չա փո րո շիչ նե րի սահ ման
մամբ կանխ վել է հա սա րա կու թյան տար բեր 
խմ բե րի միջև կր թա կան խտ րա կա նու թյու նը 
և կամ  ար տո նյալ կր թու թյան մե նաշ նոր հը: 
4. Ու սում նա կան ծրագ րե րի ո ւղղ վա ծու թյան և 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա
նե ցու մը յու րա քան չյուր նա հան գի ու տա րա
ծաշր ջա նի պա հանջ նե րին, մաս նա գի տա կան 
ու աշ խա տան քային կա րիք նե րին: Ճա պո նի
ա յում աշ խա տում են նաև մաս նա վոր կր թօ
ջախ ներ: Ներ կա յումս տար րա կան դպ րոց նե րի 
1 %–ը, մի ջին դպ րոց նե րի 5 %–ը և բու հե րի 25 
%–ը մաս նա վոր հատ վա ծին են պատ կա նում: 

 ճա պո նի այի կր թու թյան հա մա կար գում 
իշ խող գլ խա վոր սկզ բունք ներն են. 

1. Ճա պո նի այի կր թու թյան հա մա կար գը 
հիմն ված է այն սկզ բուն քի վրա, որ բո լոր քա ղա
քա ցի ներն ի րա վունք ու նեն ի րենց ու նա կու թյուն
նե րին հա մա պա տաս խան ստա նալ կր թու թյուն: 
2. Ծնող նե րը պար տա վոր են ի րենց ե րե խա նե րի 
հա մար ա պա հո վել կր թու թյան հնա րա վո րու
թյուն և նրանց ու ղար կել դպ րոց: 3. Կր թու թյան 
հիմ նա կան նպա տա կը ե րե խա նե րի ան հա
տա կա նու թյան հա մա կող մա նի զար գա ցումն 
է, նրանց մտա վոր և ֆի զի կա կան կո փումն ու 
դաս տի ա րա կու մը (Ա ղա զա դեհ, 1999, էջ 34): 

Ու սում նա կան տա րին ճա պո նի այի դպ
րոց նե րում: Ճա պո նա ցի ա շա կերտ նե րը մեկ 
տար վա ըն թաց քում 240 օր հա ճա խում են 
դպ րոց, շա բա թա կան 44 ժամ, ո րից 38 ժա մը 
հատ կաց վում է դա սա րա նային աշ խա տանք
նե րին, ի սկ 6 ժա մը՝ ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րին ու տար բեր տո նա կա տա
րու թյուն նե րին: Ու սում նա կան տա րին Ճա
պո նի ա յում սկս վում է ապ րիլ ամ սի սկզ բից և 
տևում մինչև մյուս տար վա մարտ ամ սի վեր
ջը: Ու սում նա կան տար վա սկիզբն ու ա վար տը 
տար բեր նա հանգ նե րում ո րո շա կի չա փով կա
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րող են փո փո խու թյուն ներ կրել: Ո ւս տար վա ըն
թաց քում նա խա տես ված են ե րեք ար ձա կուրդ
ներ՝ ա մա ռային, ձմե ռային և գար նա նային: 
Ու սում նա կան տա րին կազմ ված է ե րեք փու լից.
վեր ջին փու լի ա վար տին սկս վում է գար նա
նային ար ձա կուր դը:

Կր թու թյան նպա տակ ներն ե ն՝  1. Մաս
նակ ցու թյուն հա մաշ խար հային խա ղա ղու թյան 
և մարդ կային բա րե կե ցու թյան գոր ծին: 2. Ան ձի 
հա մա կող մա նի զար գա ցում և ֆի զի կա կան ու 
մտա վոր ա ռա ջա դի մու թյուն: 3. Այլ մարդ կանց 
վաս տա կի և ի րա վունք նե րի հար գում: 4. Պա
տաս խա նատ վու թյան զգա ցում: 5. Ան կա խու
թյան և ար դա րա սի րու թյան ո գու խթա նում: 6. 
Սո վո րող նե րի ու նա կու թյուն նե րի կար ևո րում և 
խտ րա կա նու թյան մեր ժում: 7. Կրո նի տա րան
ջա տու մը քա ղա քա կա նու թյու նից և կրո նա կան 
քա րո զի բա ցա ռում:

Կր թա կան մա կար դակ նե րը և փու լե րը: 
Ճա պո նի ան իր կր թա կան կա ռուց ված քում 
ո րոշ չա փով հա մադ րել է Ա նգ լի այի, Ֆրան սի
այի և Ա ՄՆ–ի մո դել նե րը: Ման կա պար տե զի 
տևո ղու թյու նը ե րեք տա րի է և ը նդ գր կում է 3 
տա րե կա նից մինչև վեց տա րե կան ե րե խա նե
րին, այ նու հետև սկս վում է տար րա կան կր թու
թյու նը 6 տա րի տևո ղու թյամբ, ո րը պար տա դիր 
կր թու թյուն է բո լո րի հա մար: Միջ նա կարգ դպ
րո ցը եր կու մա կար դա կից է բաղ կա ցած՝ նախ
նա կան միջ նա կարգ մա կար դա կը՝ 3 տա րի 
տևո ղու թյամբ, և լրա ցու ցիչ միջ նա կարգ կամ 
ա վագ դպ րո ցը՝ 3 տա րի տևո ղու թյամբ: 

Կր թա կան մշա կույ թը և կր թու թյան մե ծա
րու մը ճա պո նի ա յում 

Ճա պո նի ան աչ քի է ը նկ նում կր թու թյան 
հան դեպ իր ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում
նե րով, ո ւս ման հան դեպ բարձր մշա կույ թով 
և նրա կար ևոր մամբ: Կր թա կան մշա կույ թի 
հիմ նա կան կող մե րից ու դրույթ նե րից են. 1. 
Կր թու թյան ո լոր տի գե րա կա յու թու նը ե րկ
րում (այն պես, որ ՀՆԱ–ի ա մե նա խո շոր մա սը 
հատ կաց վում է այս ո լոր տին), 2. Կո լեկ տիվ 
աշ խա տան քը, ու րիշ նե րի հան դեպ հար գան քը 
և բա րե կա մու թյու նը, 3. Նո րա րա րու թյու նը, 4. 
Հետ ևո ղա կա նու թյու նը և ներ քին կար գա պա
հու թյու նը, 5. Սո վո րե լու մո տի վա ցի ան, 6. Աշ
խա տան քային բա րեխղ ճու թյու նը, 7. Կո լեկ տիվ 
ղե կա վա րու մը, 8. Կր թու թյան կի րա ռա կա նու

թյու նը, 9. Ան ձի ի նք նավս տա հու թյան բարձ
րա ցում, 10. Ս տեղ ծա գոր ծու թյան խթա նու մը, 
11. Պա տաս խա նատ վու թյան զար գա ցու մը, 12. 
Ի նք նա վե րահս կումն ու ի նք նա կա ռա վա րու մը, 
13. Սո ցի ա լա կան զար գա ցու մը, 14. Տար րա կան 
դպ րո ցում ոչ մի ա շա կերտ ցածր գնա հա տա
կան նե րի պատ ճա ռով չի մնում նույն դա սա րա
նում, 15. Փոր ձի վրա հիմն վե լը: 

Ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քային ժա մե րը
 Տար րա կան դա սա րան նե րում ա շա կերտ

նե րի մի ջին թվա քա նա կը կազ մում է 21.2 ա շա
կերտ, ի սկ ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քային 
ժա մե րը մի ջին հաշ վով կազ մում են շա բա թա
կան 18.2 ժամ:  Միջ նա կարգ դպ րոց նե րում 
դա սա վան դու մը կա տար վում է ը ստ ու սում
նա կան խմ բե րի, և ու սու ցիչ նե րը մեծ մա սամբ 
դա սա վան դում են մեկ կամ եր կու ա ռար կա: 
Ա շա կերտ նե րի մի ջին թվա քա նա կը դա սա րա
նում կազ մում է 18, ի սկ ու սու ցիչ նե րի մի ջին 
աշ խատան քային ժա մե րը՝ շա բա թա կան 14.7: 
Միջ նա կար գի լրա ցու ցիչ մա կար դա կում ա շա
կերտ նե րի մի ջին թի վը դա սա րա նում կազ մում 
է 18, ի սկ ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քային ժա մե
րը՝ շա բա թա կան 14.5: 

1965–ի հա մե մա տու թյամբ 1995–ին բա վա
կա նա չափ նվա զե ցին ու սու ցիչ նե րի 

աշ խա տան քային ժա մե րը՝ նպա տակ ու նե
նա լով բարձ րաց նել ու սու ցիչ նե րի բա րե կե ցու
թյան մա կար դա կը և խթա նել նրանց գոր ծու նե
ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, ին չը վկա յում է 
ու սու ցիչ նե րի ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի 
հան դեպ մեծ ու շադ րու թյան և ա ռաջ նա հեր թու
թյան մա սին:

 Տար բեր ու սում նա կան ա ռար կա նե րի և 
դա սա նյու թե րի հա մադր ման ծրա գիր 

Այս ծրա գի րը մշակ վել ու կազմ վել է 2003 
թվա կա նին և նպա տակ ու նի ար դյու նա վետ 
կեր պով ստեղ ծել մի ջա ռար կա յա կան կա պեր 
տար բեր դա սա նյու թե րի և թե մա նե րի միջև 
ու նաև դա սե րի և ա ռօ րյա խն դիր նե րի միջև: 
Ծրա գի րը միտ ված է ա շա կերտ նե րի ան հա
տա կան ու նա կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու վեր լու ծա կան մտա ծո
ղու թյան զար գաց մա նը: 

Գ նա հատ ման հա մա կար գը 
Միջ նա կարգ դպ րո ցի լրա ցու ցիչ մա կար

դա կում սո վո րե լու հա մար ճա պո նա ցի ա շա
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կերտ նե րը պետք է հանձ նեն ըն դու նե լու թյան 
քն նու թյուն, ի սկ այս մա կար դա կի ա վար տին և 
միջ նա կարգ դիպ լոմն ստա նա լուց հե տո բարձ
րա գույն կր թու թյու նը շա րու նա կե լու հա մար 
պետք է մաս նակ ցեն բու հի ըն դու նե լու թյան 
քն նու թյա նը: Քն նու թյա նը հա մա պա տաս խան 
բա լեր հա վա քե լուց հե տո միջ նա կարգ դպ րո ցի 
տնօ րե նի զե կու ցագ րի և այլ գի տա կան թես
տե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա ը նտ րու թյուն 
է կա տար վում դի մորդ նե րի մի ջից: Տար րա կան 
դպ րո ցում և միջ նա կար գի ա ռա ջին մա կար դա
կում սո վո րե լու հա մար չկան ըն դու նե լու թյան 
քն նու թյուն ներ:

Կր թու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գը 
ճա պո նի ա յում 

Կր թու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
ա մե նա բարձր օ ղա կը Ճա պո նի ա յում կր թու
թյան նա խա րա րու թյունն է, ի սկ կր թու թյան 
նա խա րա րը գլ խա վո րում է այդ հա մա կար գը: 
Ճա պո նի ա յում կր թու թյան հա մա կար գն ա պա
կենտ րո նաց վել է, և նա խա րա րու թյու նն ա վե
լի շատ հան դես է գա լիս որ պես հա մադ րող և 
կար գա վո րող: Կր թու թյան նա խա րա րից հե տո 
կա ռա վար ման բուր գի հա ջորդ մա կար դա կը 
նա հան գա պե տերն են և տե ղա կան Կր թա
կան խոր հուրդ նե րը: Դպ րոց նե րի տնօ րեն ներն 
ը նտր վում են տե ղա կան Կր թա կան խոր հուրդ
նե րի կող մից: Տնօ րեն նե րը Ճա պո նի ա յում այն
քան էլ չեն մի ջամ տում դպ րո ցի ֆի նան սա կան 
հար ցե րին, սա կայն ա վե լի ա զատ ու լի ա զոր
ված են ու սում նա կան ծրագ րե րի և դա սե րի 
ը նտ րու թյան խնդ րում: Դպ րոց նե րի ֆի նան սա
վոր ման ու վե րահս կո ղու թյան պար տա կա նու
թյու նը հանձն ված է տե ղա կան, նա հան գային 
մար մին նե րին ու պա տաս խա նա տու նե րին: 
Տնօ րեն նե րի ը նտ րու թյան հար ցում ճա պո նա
կան հա սա րա կու թյու նը բա վա կա նին բծախն
դիր է և բարձր պա հանջ ներ է ներ կա յաց նում 
այդ պաշ տո նին հա վակ նորդ թեկ նա ծու նե րին: 
Տնօ րեն ներն ը նտր վում են փոր ձա ռու մաս նա
գետ և հե ղի նա կա վոր ան ձանց մի ջից: Տնօ րե նի 
պաշ տոնն ստանձ նե լու հա մար, բա ցի մաս նա
գի տա կան բա վա րար ու նա կու թյուն նե րից, դի
մորդ նե րը հանձ նում են նաև քն նու թյուն, ո րը 
հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա րե լուց հե տո պետք 
է մաս նակ ցեն նաև կա ռա վար ման գի տու թյան 
մե կա մյա դա սըն թաց նե րին: Տնօ րե նին ներ կա

յաց վող պա հանջ նե րից են. 1. Նվա զա գույ նը 50 
տա րե կան տա րիք, 2. Նվա զա գույ նը ման կա
վար ժա կան 20–ա մյա փորձ, 3. Բարձ րա գույն 
կր թու թյուն, 4. Գի տա հե տա զո տա կան ու սում
նա սի րու թյուն նե րի և աշ խա տու թյուն նե րի հե
ղի նա կում և հրա պա րա կում:

Կր թու թյան հա մա կար գին հատ կաց վող 
բյու ջեն 

Կր թու թյան հա մա կար գի ծախ սե րի մեծ մա
սը ա պա հո վում են պե տա կան ու տե ղա կան 
կա ռույց նե րը և ծնող նե րը: Ծնող նե րի կող մից 
վճար վող ո ւս ման վար ձե րը կախ ված են դպ րո
ցի պե տա կան կամ մաս նա վոր լի նե լուց: 1996 
թվա կա նին Ճա պո նի ան իր ը նդ հա նուր բյու ջե ի 
17.2 %–ը հատ կաց րել է կր թու թյան ո լոր տին, 
նույն այդ տա րում Ա ՄՆ–ն հատ կաց րել է 12.3 
%, Ա նգ լի ան՝ 12.2 % և Ֆրան սի ան՝  10.4 %: Հա
մե մա տե լով այս ցու ցա նի շնե րը՝ ա կն հայտ է 
դառ նում կր թու թյան ո լոր տի ա ռաջ նային նշա
նա կու թյու նը Ճա պո նի այի պե տու թյան հա մար:  

Ազ գային կր թու թյան ծրա գի րը 
Կր թու թյան նա խա րա րու թյան ա ռա ջադ րած 

նպա տակ նե րից մե կը կր թա կան ազ գային չա
փո րո շիչ նե րի ա պա հո վումն ու բարձ րա ցումն է: 
Ծրա գի րը կոչ վում է « Մեն բո շոյի» ծրա գիր, ո րի 
շր ջա նակ նե րում տր վում են ու ղե ցույց դրույթ նե
րը, հաս տատ վում դա սագր քե րը, դի տարկ վում 
մի աս նա կան ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րը, 
վե րահսկ վում ու սու ցիչ նե րի աս տի ճա նա կար գու
մը և այլն: Այս չա փո րո շիչ նե րը վե րա նայ վում են 
յու րա քան չյուր 10 տա րին մեկ և ար դի ա կա նաց
վում ու հա մա պա տաս խա նեց վում ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րին ու ազ գային գե րա կա յու թյուննե
րին: Ու ղե ցույց  դրույթ նե րը հետ ևյալ ա ռանցք
նե րի շուրջ են լի նում. 1. Նա խորդ կր թա կան 
ծրագ րի քն նում և գնա հա տում, 2.Կր թա կան նոր 
ծրագ րի ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նում, 3. Կր թա
կան նոր ծրագ րի հա մար ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցում, 4. Նոր ա ռա ջար կու թյուն նե րի քն
նար կում ու սու ցիչ նե րի կող մից: 

« Մեն բո շոյի» ա ռա ջին ծրա գի րը գոր ծի դր
վեց Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ
մի ա վար տից հե տո՝ 1947 թվին, որ տեղ շեշ
տը դր ված էր կյան քի փոր ձա ռու թյուն նե րի և 
գործ նա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման վրա: 
« Մեն բո շոյի» ե րկ րորդ ծրա գի րը հաս տատ վեց 
1958 թ., որ տեղ շե շտը դր ված էր հիմ նային գի
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տու թյուն նե րի, հատ կա պես մա թե մա տի կայի 
վրա: Մեն բո շոյի եր րորդ կր թա կան ծրա գիրն 
ը նդ գծեց կր թու թյան հա մա կար գի ար դի ա կա
նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, տար րա կան 
և մի ջին դպ րոց նե րի ու սում նա կան ծրագ րե րի 
հա մադր ման և ու սում նա կան նյու թե րի բա րե
լավ ման վրա: 70–ա կան թվա կան նե րի ա վար
տին ու սու ցիչ նե րի կող մից հն չած մի շարք 
քն նա դա տու թյուն նե րից հե տո վե րա նայ վեց ըն
դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րի վրա չա փա զանց 
կենտ րո նաց վա ծու թյու նը, այդ ի սկ պատ ճա
ռով 10 տո կո սով կր ճատ վե ցին դա սա ժա մե րը: 
Վեր ջին տա րի նե րին հա սա րա կա կան փո փո
խու թյուն նե րի ա րագ տեմ պե րի պատ ճա ռով 
կր թա կան ազ գային ծրա գի րը վե րա նայ վում է 
յու րա քան չյուր 8 տա րին մեկ: 1988–ին ըն դուն
ված ծրագ րում ու ղե ցույց դրույթ նե րի ի րա կա
նա ցու մը կա տար վում է փու լային ե ղա նա կով, 
կր ճատ վել է նաև մա թե մա տի կայի և տե սա
կան գի տու թյուն նե րի դա սա ժա մե րի քա նա կը: 
« Մեն բո շո» ծրագ րի ու ղե ցույց կե տե րը և հանձ

նա րա րա կան նե րը գր քույ կի տես քով հրա
տա րակ վում և ա ռաք վում են դպ րոց ներ, նաև 
վա ճառ վում գրա խա նութ նե րում և հա սա նե լի 
են բո լո րին: Պե տա կան դպ րոց նե րում դա սա
վանդ վում են մի այն այս ծրագ րի կող մից հա
վա նու թյուն գտած և հաս տատ ված դա սագր քե
րը:  Ճա պո նի այի կր թու թյան հա մա կար գի թույլ 
կող մե րից կա րե լի է հի շա տա կել ան գլե րե նի՝ 
որ պես օ տար լեզ վի ի մա ցու թյան և տի րա պետ
ման ոչ բա վա րար մա կար դա կը, ո րի բա րե լավ
ման ո ւղ ղու թյամբ վեր ջին տա րի նե րին ար վում 
են ո րո շա կի քայ լեր Ճա պո նի ա յում: 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ Ճա պո նի ա յում  սո
ցի ա լա կան բարձր ա պա հո վու թյան շնոր հիվ 
սո վո րող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն լի ար
ժեք և ա ռանց կողմ նա կի դժ վա րու թյուն նե րի 
զբաղ վելու ու սում նա ռու թյան գոր ծով: Ու սում
նա ռու թյան գոր ծըն թա ցին և սո վո րե լու մո տի
վա ցի ա նե րի խթան մա նը նպաս տում են ե րկ րի 
գի տա կան բարձր մա կար դա կը, զար գա ցած 
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Specification of General Education Management in Japan 
Masoud Kanani 

Japan is a country with hard working, content and orderly people. Whit these qualifications they 
have had huge economical advance based on industrial productions, and also they have had tremendous 
changes in the field of education. This article try to clarify the principals, schedules and goals of Japan 
education system as well as how they choose their teachers, educational managers and education planes. 
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ՄԱ ՍՈւԴ ՇԱ ՐԱԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԵՐը ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐձՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Կր թա դաս տի ա րա կու թյան հա մա կարգն 
ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն ու նշա նա կու թյուն 
ու նի յու րա քան չյուր ե րկ րի բար գա վաճ ման և 
վե րել քի հա մար, հետ ևա բար կր թու թյան կա
ռա վա րու մը մշ տա պես սո ցի ա լա կան գի տու
թյուն նե րի և կա ռա վար ման տե սա բան նե րի ու
շադ րու թյան կենտ րո նում է: 

Կա ռա վար ման գի տու թյան  ձևա վոր ման ու 
զար գաց ման տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե
րում գիտ նա կան նե րի կող մից  ա ռա ջադր վել են  
տար բեր տե սու թյուն ներ ու մո տե ցում ներ, քնն
վել կա ռա վար ման ու ղե կա վար ման ար դյու նա
վետ մե թոդ ներ ու  ո ճեր:   Բո լոր տե սու թյուն նե
րը միտ ված են  ար դյու նա վետ կա ռա վար ման, 
աշ խա տա կից նե րի  բա վա րար վա ծու թյան, աշ
խա տու ժի լի ար ժեք  օգ տա գործ ման ա պա հով
մա նը և տվյալ կա ռույ ցի նպա տակ նե րի ի րա
գործ մա նը: 

Ի րա նի, ի նչ պես նաև ցան կա ցած ե րկ րի  կր
թու թյան կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան  
բարձ րա ցումն ո ւղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված 
է ար դյու նա վետ կա ռա վար ման մե թոդ նե րի որ
դեգր մամբ: 

Դպ րոց նե րում կի րառ վող կա ռա վար ման 
մե թոդ նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն կա րող են ու նե
նալ ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քային բա վա րար
վա ծու թյան ու գո հու նա կու թյան, ա շա կերտ նե րի 
ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան, ստեղ ծա գոր
ծա կան մտա ծո ղու թյան, նո րա րա րա կան ո գու և 
աշ խա տան քային հանձ նա ռու թյան բարձ րաց
ման գոր ծում:  

Կա ռա վար ման ու ղե կա վար ման մե թոդ
ներն աշ խար հում  մշ տա պես վե րա սահ ման
վում, հա մադր վում, փո փոխ վում և կա տա րե լա
գործ վում ե ն՝ հա մա պա տաս խա նեց վե լով նոր 
ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե րին և հա սա րա կա
կան–մ շա կու թային զար գա ցում նե րին:   Ստորև 
ամ փոփ կեր պով ներ կա յաց նում ե նք ա մե նա

հայտ նի չորս մե թոդ նե րը: 
1. Ավ տո րի տար/ վար չահ րա մա յա կան  մե

թոդ: Կա ռա վար ման այս պի սի հա մա կար գում 
ղե կա վա րը, մե նե ջե րը կամ տնօ րենն  իր ո ւժն 
ու հե ղի նա կու թյու նը  ստա նում է պաշ տո նի, գի
տե լի քի, ճնշ ման, պատ ժե լու և պարգ ևատ րե լու 
կա րո ղու թյու նից և այն դարձ նում աշ խա տանք
նե րը կազ մա կեր պե լու սկզ բունք կամ գոր ծե լա
կերպ: Նա գի տի, թե  ի ՛նչ է ու զում և ի նչ պե՛ս 
պետք է սահ մա նել   ա մեն մե կի աշ խա տան
քը կազ մա կեր պու թյու նում: Նա հետ ևորդ նե րից 
պա հան ջում է մի ան շա նակ հնա զան դու թյուն: 
Նրա վար վե լաձ ևը կա րող է լի նել կոշտ կամ 
հայ րա կան բնույ թի՝ նա յած ի րադ րու թյա նը: Բռ
նա պետ ղե կա վա րը, ե թե խիստ է, պետք է հա
մա ձայն վել նրա պա հանջ նե րին, ա վե լի ճիշտ՝  
բա ցի հա մա ձայն վե լուց  այլ ե լք չի մնում: Ի սկ 
ե թե հայ րա կան է վե րա բեր վում, կր կին պետք 
է ըն դու նել նրա կար ծի քը, քա նի որ հայ րը բո լո
րից ա վե լի լավ գի տի: Բռ նա պետ  կա ռա վա րի
չը կամ ղե կա վա րը մյուս նե րին կա՛մ բո լո րո վին 
ա զա տու թյուն չի տա լիս, կա՛մ շատ փոքր ա զա
տու թյուն ներ է տա լիս: 

2. Մաս նակ ցային մե թոդ: Այս մե թո դում աշ
խա տանք նե րը բաց հա մա կար գով են տար վում 
և բո լո րին կոչ  է ար վում մաս նակ ցելու ո րո շում
նե րի կա յաց ման, քա ղա քա կա նու թյան մշակ
ման և մե թոդ նե րի փո փոխ ման գոր ծըն թաց նե
րին: Ժո ղովր դա վար ու մաս նակ ցային մե թո դով 
աշ խա տող տնօ րե նը մի ա նում է խմ բին և նա
խա պես հայտ նում, որ տեր է կանգ նե լու խմ բի 
ո րո շում նե րին, ո րոնք ձեռք են բեր վում կա՛մ 
փոխ հա մա ձայ նու թյամբ, կա՛մ քվե ար կու թյամբ:  

3. Խորհր դակ ցա կան մե թոդ: Այս մե թո դում 
խորհր դակ ցում, կար ծիք ներ են փո խա նակ վում 
խմ բի ան դամ նե րի միջև, բայց վերջ նա կան ո րո
շու մը կա յաց նում է ղե կա վա րը: Մաս նակ ցային 
և խորհր դակ ցա կան  եր կու մե թոդ նե րում  էլ 
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ան դամ նե րը բա վա կա նա չափ մեծ ա զա տու
թյուն ներ ու նեն: 

4. Ա զա տա կան  մե թոդ: Ա զա տա կան մե
թո դը  չի նշա նա կում մի կողմ դնել բո լոր վե
րահս կո ղու թյուն նե րը, այլ ղե կա վա րը  կամ  
կա ռա վա րի չը հետ ևորդ նե րի հա մար ճշ տում է 
նպա տա կը, քա ղա քա կա նու թյու նը, ժա մա նա
կա ցույ ցը, բյու ջեն և այլն, այ նու հետև ա ռանց 
հա վե լյալ վե րահս կո ղու թյան կամ ո ւղ ղորդ ման 
ա զատ է թող նում նրանց (մի այն աշ խա տող նե
րի պա հանջ նե րի ու կա րի քի դեպ քում է մի ջամ
տում և ո ւղ ղոր դում): 

Կա ռա վար ման այս չորս մե թոդ նե րի ար
դյու նա վե տու թյու նը քն նե լու  նպա տա կով 
հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րել ե նք Ի րա նի 
Բու շեհր նա հան գի միջ նա կարգ դպ րոց նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գը, այդ դպ րոց նե
րում կի րառ վող կա ռա վար ման մե թոդ նե րը,  
գնա հա տել դրանց  ազ դե ցու թյան մա կար դա կը 
դպ րոց նե րի ար դյու նա վե տու թյան վրա  և ը ստ 
այդմ՝ ներ կա յաց րել ա ռա վել ար դյու նա վետ 
ու նպա տա կա հար մար մե թո դը, ա ռա ջադ րել 
Ի րա նի Բու շեհր նա հան գի կր թու թյան կա ռա
վար ման հա մա կար գի բա րե լավ ման ու ղի ներ ու 
լու ծում ներ: 

Կա ռա վար ման տար բեր մե թոդ նե րի գնա
հատ ման հա մար  մեր կող մից մշակ ված 
հար ցա թեր թի մի ջո ցով կազ մա կեր պել ե նք 
սոց հար ցում Ի րա նի  Բու շեհր նա հան գի միջ
նա կարգ դպ րո ցի տնօ րեն նե րի, փոխտ նօ րեն
նե րի և ու սու ցիչ նե րի շր ջա նում: Տե սա կան 
գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյան և սոց
հարց ման տվյալ նե րի մեկ նա բա նու թյան հի
ման վրա ա ռա ջին ան գամ մատ նանշ վել է այն 
եզ րա հան գու մը, որ ա վան դա կան ու վար չահ
րա մա յա կան  կա ռա վա րու մը  ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կու թյան մեջ ի զո րու չէ  ցան կա լի ար
դյունք ներ ար ձա նագ րելու, ի սկ կա ռա վար ման 
մաս նակ ցային ու փոխ գոր ծակ ցա կան մե թոդ
նե րի կի րա ռու մը կա րող է ա վե լի մեծ ար դյու
նա վե տու թյուն ու նե նալ: 

Կա ռա վար ման վե րը նշ ված մե թոդ նե րը 
գնա հատ վել են հետ ևյալ կա խյալ փո փո խա
կան նե րի հետ ու նե ցած փոխ կա պակ ցվա ծու
թյան  դի տարկ մամբ.

1. Աշ խա տան քային բա վա րար վա ծու թյուն ու 
գո հու նա կու թյուն: 

2. Նո րա րա րու թյուն և ստեղ ծա գործ մտա ծո
ղու թյուն: 

3. Ա շա կերտ նե րի ո սում նա կան ա ռա ջա դի մու
թյուն և բարձր դա սա րան փո խադր վե լու 
ցու ցա նիշ ներ: 

4. Աշ խա տան քային հանձ նա ռու թյուն և պա
տաս խա նատ վու թյան զգա ցում: 
Ի րա նի Բու շեհր նա հան գի դպ րոց նե րում 

կր թու թյան կա ռա վար ման մե թոդ նե րի ար դյու
նա վե տու թյան  գնա հա տու մը  այս փո փո խա
կան նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րակ ցու թյան 
հա մա տեքս տում ևս նո րո վի մո տե ցում է: Դի
տար կում նե րը և սոց հարց ման տվյալ նե րը թույլ 
են տա լիս ար ձա նագ րել, որ մաս նակ ցային 
մե թոդն ա վե լի նպա տա կա հար մար է և նպաս
տա վոր նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում այդ չորս 
փո փո խա կան նե րի խթան ման ու զար գաց ման 
հա մար: 

Մաս նակ ցային կա ռա վա րու մը ձևա վո րում է  
կր թա կան  նպաս տա վոր մի ջա վայր, ո րն  աչ քի 
է ը նկ նում մի շարք հատ կա նիշ նե րով այս պի սի 
մի ջա վայ րում. 
1. Յու րա քան չյուր ոք հար գում է ի նքն ի րեն և 

ու րիշ նե րին: 
2. Բա վա րար ու շադ րու թյուն է դարձ վում ան ձի  

մո տի վա ցի ա նե րին և կա րիք նե րին:  
3. Բո լոր ան դամ նե րի մոտ ձևա վոր վում է խմ

բին պատ կա նե լու և նրա մաս նի կը լի նե լու 
զգա ցում: 

4. Ան դամ նե րը մաս նա կից են կր թա կան ո րո
շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին: 

5. Խմ բի ան դամ նե րը վս տա հում են մի մյանց: 
6. Աշ խա տան քային  տե ղե կու թյուն նե րը հա

սա նե լի են բո լո րին: 
7. Աշ խա տող նե րի ա ռա ջարկ ներն ու կար ծիք

նե րը հաշ վի են ա ռն վում: 
Ի հար կե, վե րոն շյալ պայ ման նե րը մատ

նան շում են ի դե ա լա կան և ցան կա լի ի րա վի
ճա կը, բայց դրանք մեծ մա սամբ իրագործել 
հնա րա վոր չէ՝ կառ չե լով պաշ տո նա կան կա
նո նա կար գե րին ու կաշ կան դող օ րենք նե րին, 
այլ պա հանջ վում է տնօ րե նի ան ձնային բարձր 
հատ կա նիշ ներ, մարդ կային փոխ հա րա բե րու



312

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

Գրա կա նություն

1. Ալ վա նի Մեհ դի, Հան րային կա ռա վա րում, « Նեյ» հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ րան, 1996 թ.: 
2. Ա լա ղե բանդ Ա լի, Կր թու թյան կա ռա վար ման նա խադ րյալ նե րը, « Բե սաթ» հրա տա րակ չա կան 

հաս տա տու թյուն, Թեհ րան, 1995 թ.: 
3. Զո հու րի ղա սեմ, Կա ռա վա րում. տե սու թյուն ներ, բա րո յա կա նու թյուն, փի լի սո փա յու թյուն և սո

ցի ո լո գի ա, « Քու շա մեհր» հրա տա րակ չու թյուն, Շի րազ, 2005 թ.: 
4. Քի ա Մա նու չեհր, Կա ռա վար ման տե սու թյուն նե րը և կազ մա կեր պու թյան մո դել նե րը, Թեհ րան, 

1996 թ.: 
5. Կր թու թյան նա խա րա րու թյան ծրագր ման և մարդ կային նե րու ժի գե րա տես չու թյուն, Կր թու

թյան կա ռա վար ման  հան դես, Թեհ րան, 7–րդ շր ջան, թիվ 45, 2000 թ.: 

The  Role of Implementing Participatory Governance   
Method in the Enhancement  of  School  Activites

Masoud Sharai 

With the purpose of evaluation of governance different methods, through the questionnaire, de
veloped by us, we organized a survey in the secondary schools of Iran’s Bushehr state. Based on the 
study of theoretical literature and survey data, we pointed out the conclusion, that the traditional and 
administrative–imperative economic governance are not able to record the desired results, and the 
implementation of participatory governance method may be more efficient.

թյուն նե րի հմ տու թյուն ներ, կա ռա վար ման տե
սու թյուն նե րի բարձր գի տե լիք ներ և ան ձնա
կան փորձ: 

Փոխ գոր ծակ ցային, խորհր դատ վա կան և 
մաս նակ ցային մե թոդ ներն ա ռա վել ար դյու
նա վե տու թյուն են գրան ցում այս ո ւղ ղու թյամբ: 
Մաս նակ ցային մե թո դի կի րառ մամբ տնօ րե նը, 
հան դես գա լով ղե կա վա րի դե րում,  ձեռ նար
կում է  հետ ևյալ մի ջոց նե րը. 
1. Աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ

րաց նե լու նպա տա կով աշ խա տող նե րի շա
հագրգռ վա ծու թյան խթա նում:

2. Աշ խա տող նե րի քա ջա լե րում՝ ա վե լի մեծ 
պա տաս խա նատ վու թյուն հանձն առ նե լու 
հա մար: 

3. Կա տար ված աշ խա տանք նե րի քա նա կի և 
ո րա կի ի րա տե սա կան ու ար դա րա ցի գնա
հա տում, գ նա հատ ման հս տակ մե խա նիզ մի 
կի րա ռում: 

4. Ա շա կերտ նե րի ծնող նե րի հետ ակ տիվ կա

պե րի հաս տա տում և դպ րո ցի աշ խա տանք
նե րում նրանց ա ռա վել ներգ րա վում:

5. Աշ խա տող նե րի ի նք նա զար գաց ման և ի նք
նա կա տա րե լա գործ ման խթա նում:

6. Ա շա կերտ նե րի նե րու ժի օգ տա գոր ծում դպ
րո ցի կա ռա վար ման հար ցե րում: 

7. Նո րա րա րու թյան, ս տեղ ծա գործ աշ խա
տան քի խթա նում:
 Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի, դի տար կում

նե րի և ի րա կա նաց րած սոց հար ցում նե րի ար
դյուն քում հիմ նա վո րել ե նք, որ կա ռա վար ման 
մաս նակ ցային մե թոդն   է ա կան հա րա բե րակ
ցու թյուն ու նի  կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
հետ, ի սկ վար չահ րա մա յա կան ու ավ տո րի
տար մե թոդ նե րն՝ ա մե նա ցածր  հա րա բե րակ
ցու թյու նը,  ո րն ար տա հայտ վում է բո լոր չորս 
հար թու թյուն նե րի՝ աշ խա տա նքային բա վա
րար վա ծու թյան, ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան 
ա ռա ջա դի մու թյան, ստեղ ծա գործ ո գու և նո րա
րա րու թյան ու նաև հանձ նա ռու թյան  վրա: 
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Ադլոյան Լիլիթ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպեդիայի 
և վերականգնողական թերապիայի ամբիո
նի հայցորդ

Ալավերդյան Աննա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ զարգացման 
և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի 
հայցորդ 

Ասրյան Սիրվարդ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ նորագույն 
գրականության և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

Ավագյան Սիրանուշ
Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվան  թիվ 
23 հիմնական դպրոցի ինֆորմատիկայի 
ուսուցչուհի

Ավանեսյան Ռոմելա
ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղի 
հայոց լեզվի և  գրականության ուսուցչուհի

Ավետիսյան Ֆլորա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ երաժշտության 
տեսության, դասավանդման մեթոդիկայի և 
նվագարանների ամբիոնի դասախոս

Արզումանյան Արմենուհի
ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության ամ
բիո նի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Ափյան Հասմիկ
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ման կա վար
ժու թյան և լեզուների դասավանդման մե թո
դի կայի ամբիոնի ասպիրանտ

Բակունց Մանիշակ
Սյունիքի մարզի Վերիշենի միջնակարգ 
դպրո ցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

Բակունց Մարինե
Սյունիքի մարզի Վերիշենի միջնակարգ 
դպրո ցի հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուց չուհի

Բաղդասարյան Սիրուն
ԱրՊՀ հայ գրականության և լրագրության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Բաղդասարյան Մարգարիտա
ՀՊՄՀ երաժշտության տեսության, դա սա
վանդ ման մեթոդիկայի և նվագարանների 
ամբիոնի դասախոս

Բաղդասարյան  Իրինա
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պե
տա կան ինստիտուտի սամբո ըմբշամարտի 
ամբիոնի ասիստենտ

Բարոյան Գոհար
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ   լոգոպեդիայի 
և վերականգնողական թերապիայի ամբիո
նի դասախոս 

Գալստյան Աննա
Հ. Հայրապետյանի անվան թիվ 78 դպրոցի 
ուսուցչուհի

Գյուլամիրյան Ջուլիետա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
պրոֆեսոր, մանկ. գիտ. դոկտոր

Գրիգորյան Նանա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր մա
տիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան Կարինե
ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի 
հայցորդ

Գևորգյան Մայրանուշ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ման կա վար
ժության տեսության և պատմության ամ
բիո նի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Դալլաքյան Հեղինե
Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 
ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և գրա կա
նության ուսուցչուհի

Դեմիրճյան Լիլիթ 
Ռուսաստանի Դաշնության Ռեուտով քա
ղա քի կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցչուհի

Ելինյան Նաիրա
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի ռու
սաց լեզվի և արտասահմանյան գրա կա նու
թյան ամբիոնի դասախոս, բան. գիտ. թեկ
նածու
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Եղիազարյան Վարդան
ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ, 
բան. գիտ. թեկնածու 

Զադոյան Անահիտ
Շիրակի մարզի Բենիամին գյուղի միջ նա
կարգ դպրոցի քիմիայի և կենսաբանության 
ուսուց չուհի

Զաքարյան Էլեոնորա
ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի դո
ցենտ, հոգեբ. գիտ. թեկնածու

Զաքարյան Վահան
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ֆրանսերենի 
ամ բիոնի ավագ դասախոս,  բան. գիտ. 
թեկնածու

Զիլֆիմյան Հակոբ
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետ. ինս
տիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի հու մա
նիտար ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Թերզյան Անի
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային 
բյուրո» ՊՈԱԿին կից քրեաբանության կի
րա ռական հիմնախնդիրների գի տա հետա
զո տական կենտրոնի սոցիոլոգ

Թոռունյան Նաիրա
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշ կական համալսարանի հայոց լեզվի ամ
բիոնի դասախոս

Թորգոմյան Սոֆի
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Խաչատրյան Վարուժան
ՀՀ ԿԳ նախարարության լիցենզավորման 
բաժնի վարիչ

Խոջոյան Մարգարիտա
ՀՀ ոստիկանության օպերատիվ հակազդ
ման ջոկատ, վետերանների միության հո
գե բանի օգնական

Կազդանյան Սուսաննա
Ռուսհայկական (Սլավոնական) հա մալ սա
րա նի դոցենտ,  հոգեբ. գիտ. թեկնածու 

Կարապետյան Նելլի
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ման կա վար
ժության տեսության և պատմության ամ
բիո նի դասախոս

Կիրակոսյան Ալվարդ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսա բա նու
թյան ամբիոնի դոցենտ, կենս. գիտ. թեկ
նածու

Հակոբյան Մամիկոն
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մա թե մա
տի կայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի 
ֆա կուլտետի, ինֆորմատիկայի և նրա 
դա սավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դո
ցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու

Հայրապետյան Աշխեն
Վ. Բրյուսովի անվ. ԵՊԼՀ  լեզվաբանության 
և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի 
ավագ դասախոս, բան. գիտ. թեկնածու

Հայրապետյան Լուսինե
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դա
սա խոս

Հովհաննիսյան Գայանե  
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գերմանական 
լեզուների ամբիոնի դասախոս

Մադաթյան Միհրդատ
Երևանի «Առիգ–մեդ»  բժշկական կենտրոնի 
կլինիկական հոգեբան

Մահմուդի Մասուդ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասպի
րանտ

Մինասյան Սիրանուշ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
հայցորդ 

Մխիթարյան Աղվան
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գե ղար վես
տական կրթության ֆակուլտետի դասախոս

Մուկոյան Հայկուհի
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ   կեր պար վես
տի ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկ
նածու

Մուրադյան Արմինե
Գործնական հոգեբանության և սո ցիո լո
գիայի Ուրարտու համալսարանի հո գե բա
նու թյան ամբիոնի դասախոս

Յարմալոյան Մարինե
ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սո ցիա
լական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դա
սախոս
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Յուզբաշյան Աշխեն
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
ասիստենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Նասրոլլահ Ասադի
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի աս պի
րանտ  

Շարաի Մասուդ
ԵՊՀ մանկավարժության  ամբիոնի  ասպի
րանտ

Պողոսյան Նաիրա
ՃՇՀԱՀ լեզուների ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

Ջուլֆայան Ռուզան
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դասախոս, բան. գիտ. թեկնածու

Սաղյան Բորիս
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պե
տա կան ինստիտուտի ըմբշամարտի ամ
բիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրո
ֆեսոր

Սարգսյան Սևադա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գեղար վես
տա կան կրթության ֆակուլտետի ավագ 
դա սա խոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Լուսինե
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պե
տա կան մանկավարժական համալսարանի 
հա յոց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Սարգսյան Ռուզաննա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ման կա վար ժու
թյան և լեզուների դասավանդման ամբիոնի 
հայ ցորդ

Սարգսյան Մարատ
Հայռուսական (Սլավոնական) հա մալ սա
րանի ընդհանուր ֆիզիկայի և քվան տային 
նանոկառուցվածքների ամբիոնի հայ ցորդ

Սարգսյան Նարեկ
ՀՀ  ԳԱԱ  արվեստի ինստիտուտի  սփյուռ
քա հայ  արվեստի և միջազգային կապերի 
բաժ նի հայցորդ

Սեխպոսյան Նելլի
Գյումրու Ակադեմիական վարժարանի մա
թե մա տիկայի ուսուցչուհի

Սերոբյան Աստղիկ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային 
բյուրո» ՊՈԱԿին կից քրեաբանության կի
րա ռական հիմնախնդիրների գի տա հե տա
զո տական կենտրոնի հոգեբան

Սիմոնյան Վարդիթեր
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  մայրենիի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դա սախոս

Սիսյան Սուսաննա 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մաս նա գի
տա կան կրթության և կիրառական ման
կա վար ժության ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու 

Վարդանյան Եվգինե
ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սո ցիա
լա կան տեխնոլոգիաների ամբիոնի դա
սախոս

Վարդանյան Արուսյակ
Գյումրու Ակադեմիական վարժարանի հա
յոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Վիրաբյան Ռուզան 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
հայցորդ

փահլևանյան Սարգիս
«Մխիթար Գոշ» հայռուսական միջազգային 
հա մալսարանի հայցորդ

փիլիպոսյան Ռուզաննա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գե ղար վես
տական կրթության ֆակուլտետի դասախոս

Քանանի Մասուդ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի աս պի
րանտ  

Քարհանյան Գարեգին 
ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի 
հայցորդ
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Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70×100 1/16:
Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 20 տպ. մամուլ:

Շապիկին՝ Գրիգոր Տաթևացի, Երևան, ձեռ. 1203, 13 բ, Մեկնություն, 1449 թ., Կաֆա:

�ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2, hեռ.՝ (+37410) 23 25 28 
Հեռապատճեն՝ (+37410) 23 25 95, էլ. փոստ՝ info@zangak.am
Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am


