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ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ԱԻԴԱ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ.  
ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Հա յաս տա նում կր թու թյան ո լոր տը 
կար ևոր վում է որ պես ե րկ րի կա յուն զար-
գաց ման, ի նչ պես նաև մարդ կային կա-
պի տա լի պահ պան ման ու վե րար տադ-
րու թյան նա խա պայ ման նե րից մե կը: 
Մարդ կային զար գաց ման ա պա հով ման 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան գե րա-
կա յու թյու նը կր թու թյան ա ռա ջան ցիկ 
զար գաց ման ա պա հո վումն է կր թու թյան 
ո րա կի, ար դյու նա վե տու թյան և մատ չե-
լի ու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով: Կր թու-
թյու նը կար ևոր վում է որ պես պե տա կան 
ռազ մա վա րա կան հիմ նախն դիր նե րի` 
ազ գային ան վտան գու թյան, կա յուն տն-
տե սա կան զար գաց ման, աղ քա տու թյան 
հաղ թա հար ման, ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման, գի տե լի-
քա հեն տն տե սու թյան կա յաց ման, լուծ ման 
ա ռանց քային գոր ծոն նե րից մե կը:

 Հա յաս տա նի կր թու թյան զար գաց ման 
հե ռան կա րը դի տարկ վում է ե րկ րի ը նդ հա-
նուր զար գաց ման, ազ գային և պե տա կան 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման հետ ևյալ 
հիմ նա կան ն պա տա կադ րում նե րի հա-
մա տեքս տում` ա պա հո վե լով կր թու թյան 
բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա-
նու թյան սկզ բունք նե րի ի րա կա նա ցու մը` 
ան կախ պե տա կա նու թյան ամ րապն դում 
և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
զար գա ցում, աղ քա տու թյան հաղ թա հա-
րում և բա րե կե ցու թյան ա պա հո վում, կա-
յուն տն տե սա կան ա ճի և մր ցու նա կու թյան 

ա պա հո վում, հա յա պահ պա նու թյուն, մի-
ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային հա մա-
գոր ծակ ցու թյուն:

Կր թու թյան հա մա կար գի ներ կա փու լի 
ռազ մա վա րա կան նպա տակն է` ըն դու նե-
լով ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րը, 
ար ձա նագ րել հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
և ա ռա ջըն թա ցի այն պի սի ար դյունք ներ, 
ո րոնք կն պաս տեն կր թու թյան և գի տե լի-
քի վար կա նի շի մե ծաց մա նը և կամ րապն-
դեն Հա յաս տա նի` որ պես գի տակր թա կան 
տա րած քի հե ղի նա կու թյու նը:

 Հա յաս տա նում կր թու թյան ո լոր տի բա-
րե փո խում նե րը սկս վել են ի րա կա նաց վել 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա-
խու թյան հռ չա կու մից հե տո տն տե սա կան 
և հա սա րա կա կան նոր հա րա բե րու թյուն-
նե րի պայ ման նե րում: Ա վե լի քան տա սը 
տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց ված բա-
րե փո խում նե րը հնա րա վո րու թյուն տվե-
ցին լու ծե լու հա մա կար գում առ կա շատ 
խն դիր ներ, կա յու նաց նե լու ի րա վի ճա կը և 
նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լու զար գաց ման 
հա մար: Այ դու հան դերձ, կր թու թյան հա-
մա կար գում դեռևս առ կա են խն դիր ներ, 
ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված՝ այն դեռ իր 
ա ռա քե լու թյու նը լի ար ժեք և ամ բող ջա կան 
չի ի րա կա նաց նում, մինչ դեռ ա ռաջ են ե կել 
նոր մար տահ րա վեր ներ, և դրանց հաղ թա-
հար մամբ է պայ մա նա վոր ված կր թու թյան 
ա պա գան: Մի ա ժա մա նակ, թե՛ հա սա րա-
կա կան գի տակ ցու թյան, թե՛ պե տա կան 
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քա ղա քա կա նու թյան մեջ կր թու թյու նը շա-
րու նա կում է մնալ գե րա կա յու թյուն նե րի 
շար քում որ պես ազ գային ար ժեք և սո ցի-
ալ–տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցի կար ևոր 
գոր ծոն: Կր թու թյան բնա գա վա ռի գերխն-
դիրն է կր թու թյան ո րա կի բարձ րա ցու մը` 
ա պա հո վե լով հա մա կար գի ար դյու նա-
վետ գոր ծու նե ու թյու նը և քա ղա քա ցի նե րի` 
ի րենց ձգ տում նե րին և ըն դու նա կու թյուն-
նե րին հա մա պա տաս խան կր թու թյուն 
ստա նա լու հա վա սար մատ չե լի ու թյու նը1:

 Հան րակր թու թյան ո լոր տում պե տա-
կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան 
նպա տակն է`  ա պա հո վել հիմ նա կան հան-
րակր թա կան ծրագ րե րի մատ չե լի ու թյու նը 
նա խադպ րո ցա հա սակ և դպ րո ցա հա սակ 
ե րե խա նե րի հա մար և բա րե լա վել կր թու-
թյան ո րա կը: Մաս նա վո րա պես` ա պա հո-
վել 5–6 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար 
նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան ա ռն վազն 
90 տո կո սով հա սա նե լի ու թյուն, ա պա հո վել 
ը նդ հա նուր միջ նա կարգ կր թու թյան ո րա կի 
բարձ րա ցում, դրա հա մա պա տաս խա նե-
ցում մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին, ներդ-
նել կր թու թյան ո րա կի վե րահս կո ղու թյան 
և գի տե լիք նե րի գնա հատ ման գոր ծուն, 
եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մադ րե-
լի մի աս նա կան հա մա կարգ, վե րա նայել 
բու հա կան ըն դու նե լու թյան հա մա կար գը` 
հեշ տաց նե լով դի մորդ նե րի մուտ քը բուհ, 
բա րե լա վել հան րակր թա կան, նա խադպ-
րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի կադ րային և ու սում նա մե թո դա կան 
ա պա հով վա ծու թյու նը, ար դի ա կա նաց նել 
կր թու թյան բո վան դա կու թյու նը` հա մա-
պա տաս խա նեց նե լով այն հա սա րա կու-
թյան ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին, վե-
րա նայել բո լոր ու սում նա կան ծրագ րե րը, 

1  Հայաստանի Հանրապետության կրթության զար
գաց ման 2011–2015 թվականների պետական ծրագիր, 
2011 թվական, Երևան, էջ 5:

բա րե լա վել դա սագր քե րի և ու սուց չա կան 
ձեռ նարկ նե րի բո վան դա կային ո րա կը, 
կա տա րե լա գոր ծել հան րակր թու թյան ո լոր-
տի գոր ծու նե ու թյան կա նո նա կարգ մանն 
ու զար գաց մանն ո ւղղ ված օ րենսդ րա կան 
դաշ տը, ըն ձե ռել ո րա կյալ հիմ նա կան կր-
թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն` կր-
թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող խո ցե լի բո լոր խմ բե րի ե րե-
խա նե րին, բա րե լա վել հա տուկ հան րակր-
թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի 
ո րա կը` վե րա նայե լով կր թու թյան ա ռանձ-
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի կր թա կան կա րիք նե րի գնա-
հատ ման մե խա նիզմ նե րը:

 Հան րակր թու թյան բնա գա վա ռում պե-
տա կան մի ջամ տու թյունն ի րա կա նաց վում 
է ՀՀ  պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ-
վին` հիմ նա կան հան րակր թա կան ծրագ-
րե րի շր ջա նա կում կր թա կան և կր թաօ-
ժան դակ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման, 
ի նչ պես նաև հան րակր թու թյան հա մա-
կար գի զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման ե ղա նա կով: Այս բնա գա վա ռում 
շա հա ռու ներ են 6–18 տա րե կան ե րե խա-
նե րը:

 Հան րակր թու թյան բնա գա վա ռում շա-
րու նակ վել են բա րե փո խում նե րը` ո ւղղ ված 
կր թու թյան ար դի ա կա նաց մա նը, ո րա կի 
բա րե լավ մանն ու մատ չե լի ու թյան մե ծաց-
մա նը, կա ռա վար ման հա մա կար գի ա պա-
կենտ րո նաց մանն ու ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը:

 Մաս նա վո րա պես` 2007 թ. հուն վա րի 
1–ից ՀՀ բո լոր պե տա կան հան րակր թա-
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
ֆի նան սա վո րումն ի րա կա նաց վում է ը ստ 
ա շա կերտ նե րի թվի` բա նաձ ևով2: Ա վարտ-

2    ՀՀ  կառավարության  2006  թվականի  օգոստոսի 
24–ի N1262–Ն որոշում:
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վել է 12–ա մյա կր թա կար գի բո վան դա-
կային ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը:

 Հան րակր թու թյան պե տա կան չա փո-
րո շի չը 2011 թվա կա նին հաս տա տե լուց հե-
տո մշակ վել են հիմ նա կան և ա վագ դպ-
րո ցի նոր ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ ներն 
ու ու սում նա կան ծրագ րե րը, վե րա նայ վել 
է ու սում նա կան պլա նը: 2011–2012 ու սում-
նա կան տար վա նից տար րա կան դպ րո ցի 
2–րդ և 3–րդ դա սա րան նե րում ներդր վել է 
«Շախ մատ» ա ռար կան:

 Հան րակր թու թյան օ ղա կում ի րա կա-
նաց վող ա մե նա հիմ նա կան բա րե փո խու մը` 
ա ռան ձին  գոր ծող ե ռա մյա ա վագ դպ րոց-
նե րի հա մա կար գի (10–12–րդ դա սա րան-
ներ) ձևա վո րումն է, որ պես հիմ նա կան 
ը նդ հա նուր կր թու թյան շա րու նա կու թյուն: 
Այս հա մա կար գի ստեղծ ման նպա տակն է` 
բարձ րաց նել ա վագ դպ րո ցում կր թու թյան 
ո րա կը և ար դյու նա վե տու թյու նը, ի նչ պես 
նաև դրանց շր ջա նա վարտ նե րին, ի րենց 
նա խա սի րու թյուն նե րին հա մա պա տաս-
խան, հոս քային ո ւղ ղու թյան և նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան ը նտ րու թյան 
հնա րա վո րու թյուն տալ: 

Հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րում 
ձևա վոր ված Կր թու թյան ազ գային ի նս-
տի տու տի  մաս նա ճյու ղե րում և ը նտր ված 
52 դպ րոց–կենտ րոն նե րում ի րա կա նաց-
վում են ման կա վար ժա կան կադ րե րի շա-
րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում ներ` 
ա պա հո վե լու ու սուց չա կան ո ղջ հա մա կազ-
մի վե րա պատ րաստ ման 5–ա մյա պար բե-
րաշր ջա նը: 

Մաս նա գի տա կան կր թու թյան բնա գա-
վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նա կան նպա տակն է` բնակ չու թյան 
բո լոր խա վե րի ե րի տա սարդ նե րի հա մար 
մաս նա գի տա կան մա կար դա կի կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում ու սա նե լու հա վա-
սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան մատ չե լի ու-
թյու նը բարձ րաց նող ծրագ րե րի ներդր ման 
հի ման վրա` մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում ը նդ գրկ վա ծու թյան ա ճն 
ու այս տեղ առ կա ան հա վա սա րու թյան 
մեղ մու մը, մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
ո րա կի բարձ րա ցու մը և դրա հա մա պա-
տաս խա նե ցու մը աշ խա տա շու կայի պա-
հանջ նե րին: Մաս նա վո րա պես` խթա նել 
հաս տա տու թյուն նե րի ան դա մակ ցու մը 
մի ջազ գային ծրագ րե րին և ցան ցե րին, 
Հա յաս տա նում գոր ծող ո րա կա վո րում-
նե րի հա մա կար գի կա ռուց ված քը հա մա-
պա տաս խա նեց նել Ո րա կա վո րում նե րի 
եվ րո պա կան շր ջա նա կին, ի րա կա նաց նել 
կա րո ղու թյուն նե րին միտ ված չա փո րո շիչ-
նե րի կա նո նա վոր մշա կում և կի րա ռում, 
ա պա հո վել ե րաշ խա վոր ված նվա զա գույն 
ին նա մյա կր թու թյու նից ան ցումն ան վճար 
տաս ներ կո ւա մյա (նե րա ռյալ մաս նա գի-
տա կան) կր թու թյա նը, հարս տաց նել և 
ար դի ա կա նաց նել նախ նա կան և մի ջին 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ու սում նա լա բո րա տոր, 
ար հես տա նո ցային բա զան, ա պա հո վել 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա-
կար գի բա րե փո խում նե րը` Եվ րո պա կան 
մաս նա գի տա կան կր թա կան տա րած-
քին ին տեգր վե լու նպա տա կով, ներդ նել 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի ո րա կի ա պա հով ման ժա-
մա նա կա կից մե խա նիզմ ներ, բա րե լա վել 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան ֆի նան սա-
վոր ման մե խա նիզմ նե րը, կր թու թյու նը հա-
սա նե լի դարձ նե լու նպա տա կով ա պա հո վել 
ան վճար կր թու թյուն սո ցի ա լա պես ա նա-
պա հով խա վե րի հա մար (նե րա ռյալ բարձ-
րա գույն կր թու թյու նը), խթա նել կր թու թյան 
ո րա կի բա րե լավ ման ո ւղ ղու թյամբ մր ցակ-
ցու թյու նը` ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի միջև:
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 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում շա-
րու նակ վել են նախ նա կան (ար հես տա-
գոր ծա կան) և  մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րը` ո ւղղ ված կր թու թյան 
ո րա կի բա րե լավ մանն ու մատ չե լի ու թյան 
բարձ րաց մա նը, ի նչ պես նաև կա ռա վար-
ման հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան 
զար գաց մա նը: 

Ո լոր տում ի րա կա նաց վող բա րե փո-
խում նե րին զգա լի ա ջակ ցու թյուն է ցու-
ցա բեր վել ի նչ պես  պե տա կան բյու ջե ից, 
այն պես էլ մի ջազ գային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից:

2012 թվա կա նին հաս տատ վել է «Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նախ նա-
կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա-
կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի ըն դու նե լու թյան 
կար գը»1, ո րի հա մա ձայն՝ բո լոր պե տա-
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը, 
սկ սած 2012–2013 թթ. ու սում նա կան տար-
վա նից, ըն դու նե լու թյունն ի րա կա նաց նում 
են ա ռանց ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն-
նե րի` մր ցու թային հի մուն քով, բա ցա ռու-
թյամբ` ար վես տի, ա ռող ջա պա հու թյան և 
սպոր տի ո լոր տի մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան մաս նա գի տու թյուն նե րի:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2011թ վա կա-
նին հա վա նու թյուն է տվել «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան նախ նա կան մաս նա-
գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին 
մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի գե րա տես չա կան են թա կա-
յու թյան փո փո խու թյան ռազ մա վա րու-
թյա նը և դրա ի րա կա նաց ման 2011–2013 
թվա կան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա-
կա ցույ ցին, հա մա ձայն ո րի՝ ՀՀ–ո ւմ գոր-

1    ՀՀ  կրթության  և  գիտության  նախարարի  2012 
թվականի ապրիլի 5–ի թիվ N 254–Ն հրաման:

ծող՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և ՀՀ 
մարզ պե տա րան նե րի են թա կա յու թյան 12 
ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա րան ներ 
ան ցել են ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա-
խա րա րու թյան են թա կա յու թյա նը: 

2012 թվա կա նին հա վա նու թյուն է տր վել 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան և ու սուց ման 
2012–2016 թվա կան նե րի բա րե փո խում-
նե րի ծրագ րին2 և դրա ի րա կա նաց ման 
մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցին, 
ո րի հա մա ձայն` բա րե փո խում նե րի ի րա-
կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է 12 տա-
րա ծաշր ջա նային բազ մա գոր ծա ռու թային 
կենտ րոն նե րի ար դյունք նե րի և ներ կայիս 
փոր ձի ը նդ լայն մամբ, ի նչ պես նաև դրանց 
հետ ևո ղա կան զար գաց ման ա պա հով-
մամբ: 12 տա րա ծաշր ջա նային բազ մա-
գոր ծա ռու թային քո լեջ նե րի ձեռք բեր ված 
ար դյունք նե րի ը նդ լայ նու մը նպաս տում 
է հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րում 
ՄԿՈՒ հաս տա տու թյուն նե րի փո խա-
կերպ մա նը մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող ու սում նա կան կա-
ռույց նե րի: Սո ցի ա լա կան գոր ծըն կե րու-
թյան ձևա վո րու մը նույն պես կար ևոր վում 
է ՄԿՈՒ ո լոր տի զար գաց ման հա մար, 
մաս նա վո րա պես ՄԿՈՒ ա ռա ջար կը հա-
մա պա տաս խա նեց նե լու տե ղա կան աշ խա-
տա շու կայի պա հան ջար կին:

Չ նա յած նրան, որ հա մա պա տաս խան 
տա րի քի բնակ չու թյան թվա քա նա կը, ժո-
ղովր դագ րա կան մի տում նե րով պայ մա նա-
վոր ված, պա կա սում է, վեր ջին տա րի նե րին 
նախ նա կան ու մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թա հա մա կար գի հաս տա տու թյուն ներ 
տա րե կան ըն դուն վել են` 11–12 հա զար 
մարդ` մի ջին, 2–3 հա զար մարդ` նախ նա-
կան մաս նա գի տա կան ծրագ րե րով, ին չը 
վկա յում է կր թա հա մա կար գի այս օ ղակ նե-

2   ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 4–ի 
N 27 արձանագրային որոշում:
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րի ծա ռա յու թյուն նե րի պա հան ջար կի մա-
սին: Այս մի տում նե րը հիմ նախնդ րային են 
դարձ նում ե րաշ խա վոր ված ան վճար տաս-
ներ կո ւա մյա (նե րա ռյալ մաս նա գի տա կան) 
կր թու թյան ա պա հո վու մը բնակ չու թյան բո-
լոր խա վե րի հա մար՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
նախ նա կան ու մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թա կան ծրագ րե րի մի մասն ի րա կա-
նաց վում է վճա րո վի հի մունք նե րով: Նշ-
ված մի տում նե րը կա րող են հան գեց նել 
հիմ նա կան և/ կամ նախ նա կան ու մի ջին 
մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ ի րենց ու-
սումն ա վար տող նե րի թվա քա նա կի ա ճի, 
ո րն էլ կհան գեց նի բարձ րա գույն կր թու-
թյան հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րից 
օ գտ վող նե րի թվա քա նա կի նվազ ման:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա-
գի տա կան կր թու թյունն ի րա կա նաց վում է 
ե ռաս տի ճան հա մա կար գով՝ բա կա լավ րի, 
մա գիստ րո սի և հե տա զո տո ղի ծրագ րե-
րով, առ կա և հե ռա կա ու սուց ման ձևե րով, 
վճա րո վի և ան վճար հի մունք նե րով: Ըն-
դու նե լու թյունն ի րա կա նաց վում է մր ցու-
թային հի մունք նե րով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու-
թյան զար գա ցում նե րը պայ մա նա վոր-
ված են «Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի դրույթ նե րով, ի նչ պես նաև Բո լո-
նի այի գոր ծըն թա ցին ՀՀ բարձ րա գույն 
կր թա կան հա մա կար գի ին տեգր վե լով: 
«Կր թու թյան մա սին» և «Բարձ րա գույն և 
հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րենք նե րում կա տար-
վել են փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք ո ւղղ ված 
են եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան 
տա րած քին՝ ՀՀ բարձ րա գույն կր թու թյան 
ին տեգր մա նը նպաս տե լուն, մաս նա վո րա-
պես բու հե րի ի նք նա վա րու թյան մե ծաց մա-

նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան խթան մա-
նը, կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը, լի ցեն զա վոր ման և հա վա-
տար մագր ման գոր ծըն թաց նե րի հս տա-
կեց մա նը:

Մ շակ վել և հաս տատ վել են նոր մա տի-
վային կար գեր, ո րոնք են թադ րում են սկզ-
բուն քային  նո րա րա րու թյուն ներ բու հա-
կան կր թա կան հա մա կար գում, միտ ված 
են կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի նվա զեց մա նը և 
բա րեն պաստ օ րենսդ րա կան հիմ քեր են 
ստեղ ծել բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար-
գի ը նդ հա նուր բա րե փո խում նե րի, ի նչ պես 
նաև` Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թու-
թյան տա րած քի ին տեգր մանն ո ւղ ղորդ-
վող կա ռուց ված քային բա րե փո խում նե րի 
հա մար:

2011 թվա կա նին հա վա նու թյուն է տր վել 
ՀՀ բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա-
վոր ման ռազ մա վա րու թյա նը1, ո րը նպա-
տա կաուղղ ված է ու սա նող նե րին ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցու թյա նը, ՀՀ բարձ րա գույն 
կր թու թյան ֆի նան սա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի բա րե փո խում նե րին, գի-
տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի և 
կր թու թյան ին տեգր մա նը, բարձ րա գույն 
կր թու թյան մեջ մաս նա վոր ներդ րում նե-
րի խրա խուս մա նը: Նույն տա րում հաս-
տատ վել է նաև «Ոչ պե տա կան բարձ րա-
գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
նա խորդ տա րի նե րի շր ջա նա վարտ նե րի 
պե տա կան նմու շի դիպ լոմ ստա նա լու հա-
մար ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման քն նու-
թյուն նե րի կազ մա կերպ ման կար գը»2, 
ո րի հա մա ձայն չհա վա տար մագր ված ոչ 
պե տա կան բու հե րի նա խորդ տա րի նե րի 
շր ջա նա վարտ նե րին, ը ստ բարձ րա գույն 

1   ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30–ի 
N 25 արձանագրային որոշում:
2   ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3–ի 
N 197–Ն որոշում;
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մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րի 
(բա կա լավր և մա գիստ րոս) և մաս նա գի-
տու թյուն նե րի, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ-
վել ստա նա լու պե տա կան նմու շի դիպ լոմ:

2011 թ վա կա նին հաս տատ վել է 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 
(կր թու թյան ո րա կա վո րում նե րը և դրանց 
հա մա պա տաս խան ը նդ հան րա կան բնու-
թագ րե րը` գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե-
րի, հմ տու թյուն նե րի մա սով) և օ տա րերկ-
րյա պե տու թյուն նե րի ո րա կա վո րում նե րի 
ճա նաչ ման կար գը, ո րով կար գա վոր վում 
են օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ո րա-
կա վո րում նե րի ճա նա չու մը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ի րա կա նաց նե լու 
ը նդ հա նուր պայ ման նե րի հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը: Ո րա կա վո րում նե-
րի ճա նա չումն ի րա կա նաց վում է հա մա-
ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Ազ գային ժո ղո վի կող մից վա վե րաց ված` 
1997 թվա կա նի Լի սա բո նի «Եվ րո պա կան 
տա րա ծաշր ջա նում բարձ րա գույն կր թու-
թյա նը վե րա բե րող ո րա կա վո րում նե րի ճա-
նաչ ման մա սին կոն վեն ցի այի»1, «Ա սի այի 
և Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան ա վա զա նի ե րկր-
նե րի բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կա վո-
րում նե րի ճա նաչ ման տա րա ծաշր ջա նային 
կոն վեն ցի այի»2, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կող մից վա վե րաց ված այլ մի-
ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րի և պայ մա-
նագ րե րի:

2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1–ից պե-
տու թյունն ու սա նո ղա կան նպաս տի ձևով 
ո ւս ման վճա րի մաս նա կի փոխ հա տու ցում 
տրա մադր վում է յու րա քան չյուր տա րի Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կր թու թյան 

1  Lisbon Convention on the Recognition of Qualifica
tions concerning Higher Education in the European Re
gion, 1997
2   Asia–Pacific Regional Convention on the Recognition 
of Qualifications in Higher Education, 2011:

և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից 
սահ ման ված ու սա նո ղի մի ջին ո րա կա-
կան գնա հա տա կա նի նվա զա գույն շե մը 
հաղ թա հա րած և ըն տա նիք նե րի ա նա պա-
հո վու թյան գնա հատ ման հա մա կար գում 
հաշ վառ ված` Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից յու րա-
քան չյուր տա րի սահ ման վող ա նա պա հո-
վու թյան սահ մա նային մի ա վո րից բարձր 
մի ա վոր ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ան-
դամ հան դի սա ցող ու սա նող նե րին` ո ւս ման 
վճա րի 50–ից 100 տո կո սի չա փով3: 

Լ րա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու-
թյուն: Հա յաս տա նում կր թու թյան ո լոր տում 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա-
կան սկզ բուն քը կր թու թյան շա րու նա կա-
կա նու թյան գա ղա փարն է, ին չը դիտ վում 
է որ պես մի գոր ծըն թաց, ո րն ա նընդ հատ 
կր թու թյան մի ջո ցով ա պա հո վում է ան ձի 
զար գա ցու մը, և դրա հա մար կար ևոր նա-
խա պայ ման են ի րա վա կան դաշ տում առ-
կա մի շարք օ րենք ներ, հայե ցա կար գեր, 
ռազ մա վա րու թյուն ներ, ո րոնք կար գա վո-
րում են հա րատև կր թու թյան ո լոր տը կամ 
պա րու նա կում են Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ֆոր մալ և ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան խն դիր նե րին վե րա բե-
րող մի շարք դրույթ ներ:

 Շա րու նա կա կան կր թու թյան գա ղա փա-
րա խո սու թյան են թա տեքս տում ֆոր մալ կր-
թու թյու նը դիտ վում է որ պես ան հրա ժեշտ, 
բայց ոչ բա վա րար պայ ման ան ձի ներ-
դաշ նակ զար գաց ման և աշ խա տա շու կա-
յում մր ցու նակ լի նե լու հա մար: Հան րային, 
պե տա կան և ա ռևտ րային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան ի նս տի տու տը (հա սա րա-
կա կան, հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ ու մի ա վո րում ներ, 

3   ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 
10–ի N 1323–Ն որոշում:



11

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ և 
այլն) ո րո շա կի կր թա կան ծրագ րե րի շր ջա-
նա կում լրաց նում են ֆոր մալ կր թու թյան 
ար դյունք նե րը (այդ թվում՝ ո րո շա կի կա րո-
ղու թյուն նե րի կա րիք նե րը) և/ կամ վե րաց-
նում են վեր ջի նիս հա մա կար գային բա ցե-
րը:

Լ րա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու-
թյան զար գա ցու մը Եվ րո պա կան հա-
մա գոր ծակ ցու թյան, մաս նա վո րա պես 
Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա քա-
կա նու թյան Հա յաս տան – Եվ րո պա կան 
մի ու թյուն գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի, 
ի նչ պես նաև Բո լո նի այի և Թու րի նի գոր-
ծըն թա ցի1 կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից է, 
ո րոնց շր ջա նակ նե րում հա մա պա տաս-
խան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
ո ւղ ղու թյամբ Հա յաս տա նում հա մա կարգ-
ված աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց-
վում: Այս նպա տա կով առ կա օ րենք նե րում 
հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լուց հե տո մշակ վել և ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ վել են 
«Լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի կազ-
մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման», ի նչ պես 
նաև «Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ ու սուց ման 
ար դյունք նե րի գնա հատ ման և ճա նաչ-
ման» կար գե րը2, ո րոնց խն դի րը ոչ ֆոր-
մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կարգն 
ան ձանց և աշ խա տա շու կայի կա րիք նե րին 
հա մա չափ գոր ծար կե լու և ար դյունք նե րը 
ճա նա չե լու գոր ծըն թա ցի պե տա կան ե րաշ-
խիք ներն ա պա հո վելն է: 

Ո լոր տի հիմ նախն դիր նե րը: Կր թու թյան 
ո լոր տի ներ կա փու լի ա ռա վել ը նդ գծ ված 
հիմ նախն դիր ներն են.  հան րակր թա կան 
ո լոր տում՝ փոքր է նա խադպ րո ցա կան կր-
թա կան ծրագ րե րում ե րե խա նե րի ը նդ գրկ-

1   http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_pro
cess
2   ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 
10–ի, N 1062–Ն որոշում:

վա ծու թյու նը, շատ հա մայնք նե րում չկան 
նա խադպ րո ցա կան կր թա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ: Թե րի է դպ րո ցից դուրս մնա-
ցած ե րե խա նե րի հաշ վառ ման և նրանց 
կր թու թյան մեջ ը նդ գրկ ման հա մա կար գը: 
Հան րակր թա կան դպ րոց նե րը սահ մա նա-
փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նեն ա պա հո վե-
լու բո լոր, այդ թվում` կր թու թյան ա ռանձ-
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի կր թու թյու նը: 

Կար գա վոր ված չեն ՀՀ մար զե րի հե-
ռա վոր գյու ղա կան թեր հա մալր ված (փոք-
րա թիվ ա շա կեր տա կան հա մա կազ մով) 
հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման և ու սուց-
ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րը: Հա-
տուկ դպ րոց նե րում սո վո րող ե րե խա նե րի 
խնամ քի հա մար հատ կաց ված մի ջոց նե րը 
չեն ա պա հո վում չա փո րո շիչ նե րով սահ-
ման ված պա հանջ նե րը:

 Մաս նա գի տա կան, հատ կա պես բարձ-
րա գույն կր թու թյու նը մատ չե լի չէ սո ցի ա-
լա պես  խո ցե լի ո րոշ խմ բե րի հա մար, բա-
րե լավ ման կա րիք ու նեն մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան ո րա կի ներ քին և ար տա քին 
գնա հատ ման հա մա կար գերն ու մե խա-
նիզմ նե րը: Դա սա վան դող ան ձնա կազ մը 
բա վա րար չի տի րա պե տում կր թու թյան 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րին և տեխ նո-
լո գի ա նե րին, ցածր է ման կա վար ժա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման ու վե րա պատ-
րաստ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, ներդր-
ված չէ ման կա վարժ նե րի մաս նա գի տա-
կան ա ռաջ խա ղաց ման ար դյու նա վետ 
հա մա կարգ: Թույլ է կր թու թյան տար բեր 
մա կար դակ նե րի, ի նչ պես նաև կր թու թյան 
և տն տե սու թյան միջև ե րկ խո սու թյու նը, 
բա վա րար չեն սո ցի ա լա կան գոր ծըն կե-
րու թյան մե խա նիզմ նե րը: Դեռևս ա պա-
հով ված չէ կր թա կան ծրագ րե րի ամ բող-
ջա կան հա մադ րե լի ու թյու նը մի ջազ գային 
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չա փա նիշ նե րին, կր թու թյան հա մա կար գը 
չի կա րո ղա նում ա րագ և ար դյու նա վետ 
ար ձա գան քել հա սա րա կու թյան և տն տե-
սու թյան ա րա գըն թաց զար գա ցում նե րին: 

Ան բա վա րար է ժա մա նա կա կից տե-
ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր դակց ման 
տեխ նո լո գի ա նե րի հա սա նե լի ու թյու նը և 
կի րա ռու մը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, 
առ կա է է լեկտ րո նային ու սում նա կան նյու-
թե րի պա կաս, շատ ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ու սում նա նյու թա կան 
բա զան չի հա մա պա տաս խա նում ժա մա-
նա կա կից պա հանջ նե րին, բա րե լավ ման 
կա րիք ու նեն կր թու թյան ֆի նան սա վոր-
ման և դրանց ար դյու նա վետ օգ տա գործ-
ման մե խա նիզմ նե րը: Ար տադպ րո ցա կան 
կր թա դաս տի ա րակ չա կան, նախ նա կան 
(ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի-
տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րը բա րե կարգ ման և նյու թա տեխ նի կա-

կան բա զայի հա մալր ման կա րիք ու նեն:
Լ րա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու-

թյան հա մար հիմ նախն դիր են ի րա վա կան 
դաշ տի կար գա վո րու մը, լրա ցու ցիչ կր թու-
թյան հա մա կար գի բա րե փո խու մը, ոչ ֆոր-
մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան ար դյունք նե րի 
ճա նաչ ման հա մա կար գի ներդ րու մը, ի նչ-
պես նաև աշ խա տա շու կայի և մաս նա գի-
տա կան կր թու թյան հա մա կար գի միջև 
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան բա-
ցա կա յու թյու նը: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի կր թու թյան 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե-
րը հիմն ված են հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
այն սկզ բունք նե րի վրա, ո րոնք ե րաշ խիք 
են շա րու նա կա կան կր թու թյան ա պա հով-
ման, գի տե լի քի վար կա նի շի բա րե լավ ման 
ու Հա յաս տա նի՝ որ պես գի տակր թա կան 
տա րած քի ամ րապնդ ման հա մար: 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կր թու թյան զար գաց ման 2011–2015 թվա կան նե րի պե տա-

կան ծրա գիր, 2011 թվա կան, Եր., էջ 5: 
2. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի օ գոս տո սի 24–ի N1262–Ն ո րո շում:
3. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի հու լի սի 4–ի N 27 ար ձա նագ րային ո րո շում:
4. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի հու նի սի 30–ի N 25 ար ձա նագ րային ո րո շում:
5. Lisbon Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the Eu-

ropean Region, 1997.
6. Asia–Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education, 2011.
7. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10–ի N 1323–Ն ո րո շում:
8. http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process
9. ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10–ի, N 1062–Ն ո րո շում:

THE EDUCATION SYSTEM OF ARMENIA
N. HARUTYUNYAN, A. TIGRANYAN

The education system of Armenia and its goals are described in the article. The fields of 
General, Professional, Supplementary Education as well as current issues of the education 
system are presented. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РА
Н. АРУТЮНЯН, А. ТИГРАНЯН

В статье описывается образовательная система Армении и ее цель. Представлены 
сферы общего, профессионального и дополнительного образования, а также совре-
менные проблемы системы образования.
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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ф РУНЗ КА ЗА РЯН 
Г РИ ГО РИЙ ГРИ ГО РЯН

 ЛЕВ ШЕСТ ВО И ФИ ЗИ ЧЕС КОЕ ВОС ПИ ТА НИ Е

 Из вест но, что раз ви тие дви же ний у 
че ло ве ка ха рак те ри зу ет ся за мет ной асим-
мет ри ей, ко то рая на хо дит от ра же ние в 
про яв ле нии дви га тель ных спо соб нос тей 
– си лы мышц, быст ро ты дви же ний, вы-
нос ли вос ти и дру гих /А. А.По це лу ев, 1951; 
Ֆ. Գ. Ղա զարյան, 1981, 2007; Е. П. Ил-
ьин, 2007; К. Д. Чер мит, 2006 идр./.

Яв ля ясь все об щим прин ци пом раз ви-
тия и функ ци о ни ро ва ния при ро ды, гар мо-
ни чес кая па ра “сим мет ри я–а сим мет ри я” 
об ъяс ня ет мно гие би о ло ги чес кие ме ха низ-
мы раз ви тия че ло ве ка. В сво ем раз ви тии 
ор га низм че ло ве ка как отк ры тая сис те ма 
на хо дит ся под вли я ни ем трех амп ли туд-
ных ва ри а ций – пра во е, ле вое и сим мет-
ри я. Эти амп ли туд ные ва ри а ции в той или 
иной ме ре вли я ют на сим мет рич ность – 
асим мет рич ность фи зи чес ко го раз ви тия и 
дви га тель ной под го тов лен нос ти че ло ве ка. 

П роб ле ма функ ци о наль ной асим мет-
рии в фи зи чес ком вос пи та нии и спор-
тив ной под го тов ке с каж дым го дом прив-
ле ка ет вни ма ние все боль ше го чис ла 
исс ле до ва те лей. Изу че ние ее за ко но мер-
нос тей предс тав ля ет ин те рес с двух то чек 
зре ни я. Во–пер вых, в пла не про фи лак ти-
ки и уст ра не ния на ру ше ний в фи зи чес ком 
раз ви тии и дви га тель ной под го тов лен нос-
ти, ко то рые воз ни ка ют в ре зуль та те мно го-
лет ней уче бы и асим мет рич нос ти наг руз ки 
/ ки фо зы, лор до зы, ско ли о зы, вы ра жен-

ная пра во ру кость и ле во ру кость и т.п./. 
Во–в то рых, для ре ше ния за дач бо лее сим-
мет рич но го раз ви тия дви га тель ной сфе ры 
уча щих ся с цел ью их луч шей под го тов ки 
к жиз ни, тру ду, а в не ко то рых слу ча ях – к 
ов ла де нию спор тив ным мас терст вом. 

Фи зи о ло ги ус та но ви ли, что в осу-
ществ ле нии раз но об раз ных дви же ний те-
ла участ ву ют оба по лу ша рия моз га: ле вое 
уп рав ля ет пра вой ру кой и пра вой но гой, 
а пра вое – со от ветст вен но, ле вой ру кой и 
ле вой но гой. Сле до ва тель но, у прав шей 
до ми ни ру ет ле вое по лу ша ри е, а пра вая ру-
ка яв ля ет ся пре об ла да ю щей /А.Ф. Брандт, 
1927; С. И. Кар чи кян, 1947; В. М. Ле бе-
дев, 1975; И. В. Ра вич–Шаб ро, 1988; Б. Г. 
Анан ьев, 1963; В. Моск вин, Н. Моск ви на, 
2015 и др./. Эти ав то ры от ме ча ют, что ле-
вое по лу ша рие от ве ча ет за пра вую ру ку и 
пра вую но гу, речь, чте ни е, дви га тель ную 
сфе ру, а пра вое по лу ша рие – за ле вую ру-
ку и ле вую но гу, мыш ле ни е, па мять, ори-
ен ти ро ва ние в прост ранст ве. 

Ле вое по лу ша рие у че ло ве ка с древ ней-
ших вре мен ста ло пос те пен но раз ви вать ся 
силь не е, чем пра во е. Ра бо та ле вой ру кой 
боль ше утом ля ет серд це, и че ло век инс-
тинк тив но все ча ще стал при бе гать к пра-
вой ру ке. 

В пос лед нее вре мя по я вил ся це лый 
ряд пуб ли ка ций пе да го гов, фи зи о ло гов, 
вра чей, пси хо ло гов, ней роп си хо ло гов, му-
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зы кан тов, жур на лис тов, зат ра ги ва ю щих 
проб ле му ле во ру кос ти. Ес ли ла те раль ные 
приз на ки у прак ти чес ки здо ро вых пра во-
ру ких изу че ны дос та точ но хо ро шо, то ла-
те раль ные осо бен нос ти ле во ру ких исс ле-
до ва ны в мень шей сте пе ни. 

В сем из вест но, что лев ша – это че ло-
век, поль зу ю щий ся пре и му щест вен но ле-
вой ру кой. При этом, та кая асим мет рия ка-
са ет ся всех пар ных ор га нов – ног, по чек, 
глаз, ушей, лег ких и да же го лов но го моз га, 
где всег да, как бы ло ука за но, пре об ла да-
ет од но из по лу ша рий. Ле во ру кость – это 
не па то ло ги я, а ин ди ви ду аль ный ва ри ант 
нор мы /В. К. Ага нянц, 2004; А. И. Пог реб-
ной, 2007; К. Д. Чер мит, 2006 и др./.

 Сог лас но ли те ра тур ных дан ных от ме-
че ны бо лее 40 из вест ных лич нос тей–лев-
шей. Сре ди них го су дарст вен ные де я те ли, 
уче ны е, пи са те ли, ар тис ты, му зы кан ты 
/Ф. Каст ро, Б. Оба ма, У. Чер чиль, И. Пав-
лов, А. Эйнш тейн, М. Твен, Ч. Чап лин, М. 
Мон ро, Ро ден, Ру бенс, Мо царт, Г. Кас па-
ров…/.

Ч то ка са ет ся при чин по яв ле ния ле во ру-
кос ти, то спе ци а лис ты раз ли ча ют нес коль-
ко та ко вых. Пер вая при чи на – нас ледст-
вен ность, та ких лю дей на пла не те – 9–11%. 
У них ве ду щее по лу ша рие пра во е, ко то рое 
от ве ча ет за речь, ло ги ку, чте ни е. Вто рая 
при чи на – ком пен са тор на я, та ких сре ди 
нас 12–13%. Она воз ни ка ет в слу чае неб-
ла гоп ри ят ной бе ре мен нос ти или ро дов, 
ког да трав ми ру ет ся ле вое по лу ша рие моз-
га. Трет ья при чи на –вы нуж ден ные ле во-
ру ки е, по при чи не трав мы, по лу чен ной в 
ран нем детст ве.Та ких вы нуж ден ных ле-
во ру ких в ми ре 2–3%. Чет вер тая при чи на 
– под ра жа тель на я, ког да де ти – прав ши 
под ра жа ют ро ди те лям–лев шам, а про цент 
та ко вых очень нез на чи те лен /М.М. Без ру-

ких, 2002; Э.Г. Си мер ни ца кя, 1995; И.В. 
Ра вич–Шаб ро, 1988/.

Есть дан ные о том, что на каж дые 100 
че ло век при хо дит ся 2–4 лев ши. Сре ди 
муж чин их боль ше и рож да ют ся лев ши 
боль ше во вто рой по ло ви не го да /Н. Ми-
ши на, 1980; Е. Крав цо ва, 2015/. Лев ши 
сос тав ля ют 10–17% на се ле ния на шей пла-
не ты, сей час их бо лее 600 мил ли о нов, а 
сог лас но прог но зам, к 2020 го ду ко ли чест-
во лев шей пе ре ва лит за мил ли ард /Г. Чер-
нов, 2011/.

 Мо жет по ка зать ся очень ст ран ным, но 
ес ли ве рить со ци о ло гам, то за пос лед ние 
100 лет ко ли чест во лев шей вы рос ло поч ти 
вт ро е. Бо лее то го, ар мия ле во ру ких уве ли-
чи ва ет ся год от го да – с тех пор как на-
род ное об ра зо ва ние на ко нец ос та ви ло в 
по кое уче ни ков, не по хо жих на ос таль ных. 
На до вс пом нить, что вп лоть до 1985 го-
да лев шей уп ря мо пе ре у чи ва ли, зас тав ляя 
пи сать и ри со вать толь ко пра вой ру кой. 

В физ куль тур но–с пор тив ной де я тель-
нос ти мы вст ре ча ем ся в ос нов ном с ла-
те раль ным по ве де ни ем, ког да дви же ния 
вы пол ня ют ся пре и му щест вен но пра вой 
или ле вой ру кой. Но сле ду ет от ме тить, что 
стоп ро цент ных или «чис тых» прав шей и 
лев шей в ми ре не так мно го. Ре же вст ре-
ча ют ся лю ди, в оди на ко вой сте пе ни вла-
де ю щих обе и ми ру ка ми. Не ко то рые эле-
мен ты «лев шест ва» есть у каж до го из нас, 
воп рос толь ко в том, нас коль ко это про яв-
ля ет ся в обыч ной жиз ни.

Ч то ка са ет ся воп ро сов асим мет рии в 
прак ти ке фи зи чес ко го вос пи та ни я, то они 
предс тав ля ют зна чи тель ный ин те рес для 
учи те лей фи зи чес кой куль ту ры. Зна ние 
этих за ко но мер нос тей, ко неч но же, поз во-
лит бо лее це ле нап рав лен но ст ро ить про-
цесс фи зи чес ко го вос пи та ния уча щей ся 
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мо ло де жи.
 Ле во ру кие де ти сво им раз ви ти ем ни чем 

не от ли ча ют ся от сверст ни ков. Од на ко на 
эту осо бен ность очень прис таль ное вни-
ма ние долж ны об ра щать все школь ные 
учи те ля, осо бен но фи зи чес кой куль ту ры, 
му зы ки, ри со ва ни я, тру да.

 На пер вых же уро ках фи зи чес кой куль-
ту ры да же ск ры тая «ле во ру кость» и «ле-
во но гость» с боль шой до лей ве ро ят нос ти 
вы яв ля ет ся у де тей при прыж ках в дли ну 
и при ме та нии мя чей. 

В пос лед ние го ды бо лее пред мет но и 
конк рет но ста ли изу чать ся воп ро сы ст ра-
те гии так на зы ва е мо го «вы рав ни ва ни я» 
или «сг ла жи ва ни я» дви га тель ных дейст-
вий. В дан ном слу чае речь идет не о пе-
ре у чи ва нии лев шей в прав шей, хо тя та-
кая пов сед нев ная и по роч ная прак ти ка, 
как уже бы ло от ме че но, су щест во ва ла в 
прош лом на За па де и в быв шем Со ветс-
ком Со ю зе, в том чис ле и в Ар ме ни и. Та-
кое пе ре де лы ва ние лев шей в прав шей от-
ри ца тель но вли я ет на сос то я ние здо ров ья 
и от дель ные пси хо ло ги чес кие функ ции 
уча щих ся. Не це ле со об раз но дав ле ние на 
вы ра жен ных лев шей и ам би декст ров, ск-
лон ных к лев шест ву, к пре и му щест вен но-
му упот реб ле нию в тру до вых дейст ви ях и 
при вы пол не нии дви га тель ных дейст вий 
пра вой ру кой /К. Д. Чер мит, 2006; М. М. 
Без ру ких, 2002; Н. Н. Бра ги на, Т. А. Доб-
ро хо то ва, 1988; Е. Д. Хомс ка я, 1989, Ա. Ա. 
Նալչաջյան, 2001/. По э то му вот уже 30 лет 
от ка за лись от та кой прак ти ки.

 Но с дру гой сто ро ны яс но од но, что 
де ти долж ны раз ви вать ся гар мо нич но и 
всес то рон не. Уче ные счи та ют, что спо соб-
ность оди на ко во хо ро шо вла деть обе и ми 
ру ка ми мож но раз ви вать /Е.М. Бер ди чевс-
ка я, 1995; Е. Б. Со ло губ, В. А. Тай ма зов, 

2000; Ա. Ա. Նալչաջյան, 2001, Г.В. Ка-
ран тыш, 2015; Ш. Ус синг, 1889; Ֆ. Գ. 
Ղա զար յան, 1981, 2014/. При этом бу дут 
оди на ко во хо ро шо раз ви вать ся оба по лу-
ша рия моз га, и тог да че ло век смо жет стать 
гар мо нич ной, пол но цен ной лич ност ью. 
Так, из вест ный ней ро хи рург А. По та пов 
/2015/ ре ко мен ду ет обе и ми ру ка ми де лать 
обыч ные дви же ния – при че сы ва ние во-
лос, чист ка зу бов, дер жа ние раз ных при-
бо ров и т.п. Это ук реп ля ет свя зи меж ду 
пра вы ми и ле вы ми по лу ша ри я ми. Нель зя 
за бы вать, что, нап ри мер, раз ни ца в си ле 
од ной ру ки или но ги в ущерб дру гой не 
дос то инст во, а –не дос та ток. По э то му на-
до сле дить, что бы школь ни ки пры га ли и с 
пер вой, и с ле вой но ги, ме та ли и пра вой, и 
ле вой ру кой, вы пол ня ли все дви га тель ные 
дейст вия и вп ра во, и вле во.

 Го во ря о не об хо ди мос ти гар мо нич но го 
и всес то рон не го раз ви тия де тей школь но-
го воз рас та, сле ду ет сос лать ся на ре ко мен-
да ции из вест но го фи зи о ло га 20–го ве ка 
Н.А. Бернш тей на /1966/ о том, что не об хо-
дим в дви га тель ной де я тель нос ти пе ре нос 
“уп раж ня е мос ти не толь ко с на вы ка на на-
вык, но и с од но го ис пол ни тель но го ор га на 
те ла на дру гой, бо лее сла бый, не уп раж ня-
е мый ор ган”. Так, по ка за но, что сим мет-
рич ное раз ви тие рук не толь ко улуч ша ет 
тех ни чес кие воз мож нос ти уча щих ся, но и 
по вы ша ет об щую ра бо тос по соб ность /А.А. 
По це лу ев, 1951/, вк лю че ние в ра бо ту ле-
вой ру ки при во дит к уве ли че нию мы шеч-
но го сок ра ще ния утом лен ной пра вой ру ки 
при мер но до 30% и это расс мат ри ва ет ся 
как про яв ле ние по ло жи тель ной ин дук ци и. 

И со вер шен но не слу чай но, что исс ле-
до ва ния спор тив ных вра чей и фи зи о ло-
гов сви де тельст ву ют о воз мож нос ти из-
ме не ния функ ци о наль ной асим мет рии на 
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на чаль ных эта пах ос во е ния спор тив ной 
тех ни ки /Е.М. Бер ди чевс ка я, 1995; Е.Б. 
Со ло губ, В. А. Тай ма зов, 2000; Е.К. Ага-
нянц, 2004/.

 Раз ви тие пра вой ру ки у лев ши не за-
тор ма жи вая ле ву ю, бла гот вор но воз дейст-
ву ет на об щее раз ви тие ре бен ка, как бы 
по мо га ет его ле во му по лу ша рию взять на 
се бя “до пол ни тель ные функ ци и”, “под-
тя нуть пра вое “с ми рить ся” и утих нуть. В 
обу че нии ле во ру ких и ле во но гих де тей в 
про цес се фи зи чес ко го вос пи та ния не об-
хо ди мо ис поль зо вать пред мет но нап рав-
лен ные дви га тель ные дейст ви я: ве де ни е, 
пе ре да чи и брос ки мя ча пра вой и ле вой в 
бас кет бо ле, од нов ре мен ное ве де ние двух 
мя чей обе и ми ру ка ми, прыж ки в вы со ту с 
мес та и с раз бе га, тол ка ясь пра вой и ле-
вой но гой, иг ра в нас толь ный тен нис и 
бад мин тон “не у доб ной” ру кой или сра зу 
дву мя ру ка ми. Не ме нее важ на иг ра на му-
зы каль ных инст ру мен тах и ри со ва ние обе-
и ми ру ка ми.

 Та кой под ход, ес тест вен но, спо собст ву-
ет рав но мер но му раз ви тию обе их ко неч-
нос тей, гар мо ни чес ко му раз ви тию функ-
ций пра во го и ле во го по лу ша рий.

Исс ле до ва ния школь ни ков раз лич но го 
по ла и воз рас та /Ֆ. Գ. Ղազարյան, 1981, 
2007, Գ. Գրիգորյան, 2015/ поз во ля ет 
зак лю чить, что на фо не прог рес сив но го 
и по дав ля ю ще го раз ви тия пра вой ру ки с 
при хо дом ре бен ка в шко лу раз ви ва ет ся 
и ле вая / пись мо, ри со ва ни е, вы ре за ние 

и т.п./. При чем про ис хо дит спе ци а ли за-
ци я: пра вой – в на и бо лее от ветст вен ных 
дви же ни ях, ле вой – в вс по мо га тель ных. 
Важ но от ме тить так же, что ст рук ту ра пра-
во руч ных дви же ний во мно гом обес пе чи-
ва ет ся этой вс по мо га тель ной де я тель ност-
ью ле вой ру ки, а так же дви же ний ниж них 
ко неч нос тей. Ины ми сло ва ми, пра вая ру ка 
раз ви ва ет ся не изо ли ро ва но и ее функ-
ци о наль ное со вер шенст во ва ние – это 
комп лекс ре ак ций, ох ва ты ва ю щих мно гие 
звен ья нер во–мы шеч ной сис те мы. От сю-
да мож но зак лю чить, что обу че ние дви га-
тель ным дейст ви ям “на ле вую и пра вую 
ру ку или ле вую и пра вую но гу” долж но 
осу ществ лять ся с уче том со от ветст ву ю-
щей схе мы дви же ний.

И так, лев шей и прав шей пе ре у чи вать 
не до пус ти мо. Но в то же вре мя на на чаль-
ном эта пе обу че ния дви га тель ным дейст-
ви ям в прыж ках и ме та ни ях фи зи чес кую 
наг руз ку сле ду ет расп ре де лять рав но мер-
но и очень ос то рож но. 

Се год ня наз ре ла не об хо ди мость соз-
да ния но во го прик лад но го нап рав ле ния 
спор тив ной на у ки, но вых ин но ва ци он ных 
прог рамм для улуч ше ния здо ров ья и обес-
пе че ния всес то рон не го и гар мо нич но го 
раз ви тия уча щей ся мо ло де жи. К та ко вым 
от но сят ся диф фе рен ци ро ван ное обу че-
ние с уче том ин ди ви ду аль ных па ра мет ров 
асим мет рии и ис поль зо ва ние пе да го ги чес-
ких под хо дов в ее сг ла жи ва нии и вы рав-
ни ва ни и. 
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Գիտամեթոդական աղբյուրների ուսումնասիրման և սեփական հետազոտութ–
յունների արդյունքների հիման վրա բացահայտված են ձախլիկության հարցերը 
ֆի–զիկական դաստիարակության գործընթացում: Ապացուցված է, որ ֆիզիկական 
վար–ժությունների սկզբնական ուսուցման ժամանակ ցանկալի է բոլոր շարժողական 
գոր–ծողությունները կատարել և՛ աջ, և՛ ձախ ձեռքով ու ոտքով՝ և՛ աջ, և՛ ձախ կողմ: Նման 
մանկավարժական մոտեցումը, բնականաբար, կնպաստի աշակերտների առողջութ–
յան բարելավմանը, ներդաշնակ և բազմակողմանի զարգացմանը:

LEFT HANDEDNESS AND PHYSICAL EDUCATION
F. KAZARYAN, G. GRIGORYAN

The issues of left–handedness in physical education process have been identified on the 
basis of the results of scientific and methodical source study and own researches. It has been 
show that during the initial exercise training it is preferable to perform all motor actions both 
with right and left hands and feet and both to the right and left sides. Naturally, such kind 
of pedagogical approach will provide the improvement of schoolchildren`s health and their 
harmonious and many–sided development.
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 Ման կա վարժ նե րին մշ տա պես մտա-
հո գել են մա տաղ սերն դին կար դալ սո վո-
րեց նե լու, նրանց ըն թեր ցա սեր դարձ նե լու` 
դեռևս այ սօր էլ ար դի ա կան հիմ նախն դիր-
նե րը: Այ սօր ա ռա ջա ցել է մայ րե նի ի դա սե-
րի սահ ման նե րում ա շա կերտ նե րի ըն թեր-
ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
խնդ րի դր ված քի վե րա նայ ման ան հրա ժեշ-
տու թյուն: Եվ այդ մի ան գա մայն բնա կան է. 
այ սօր վա սե րուն դը բա ցի գիրք կար դա լուց 
ու նի շատ ու շատ և ա ռա վել գայ թակ ղիչ 
հե տաքրք րու թյուն ներ, հա ճույք ներ: Նշա-
նա կում է՝ ան հրա ժեշտ է վե րա նայել մայ-
րե նի ի դա սի՝ ըն թեր ցա նու թյան փու լի բո-
վան դա կու թյունն ու կա ռուց ված քը՝ հաշ վի 
առ նե լով այ սօր վա սերն դի տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, կա րիք նե րը, 
ժա մա նա կա կից կր թու թյան ա ռջև հա սա-
րա կու թյան և կյան քի դրած պա հանջ նե րը: 

Ա նա ռար կե լի է, որ ա շա կեր տա կենտ-
րոն, ան ձնա կողմ նո րոշ ված եզ րա բա ռե րը 
թեև ան ցյա լի հայ ման կա վարժ նե րը (Լ. 
Շանթ, Հովհ. Հինդ լյան) չեն գոր ծա ծել, 
սա կայն նրանց բարձ րաց րած գա ղա փար-
նե րի հիմ քում ըն կած են հենց այդ դիր քո-
րո շում նե րը, նշ ված սկզ բունք նե րը, ո րոնք 
այ սօր էլ հա մա հունչ են կր թու թյան և դաս-
տի ա րա կու թյան ար դի պա հանջ նե րին: 
Պատ մա կա նո րեն եր կար ճա նա պարհ 
ան ցած և ար դա րաց ված ըն թեր ցո ղա կան 
կա րո ղու թյան ձևա վոր ման ա վան դա կան 
սկզ բունք ներն ու մե թոդ նե րը, օ րի նակ բա-
ցատ րա կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դը, [2, 

4] այ սօր ար դյու նա վետ կի րա ռե լի չեն լի-
նի, ե թե ու սուց ման գոր ծըն թա ցում չկար-
ևոր վեն.

I. Կար դա ցող ա շա կեր տի պա հանջ-
մունք նե րի կապն իր փոր ձա ռու թյան, 
ի րա կա նու թյան, բնու թյան և պատ մա-
կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ: 

Ըն թեր ցա նու թյու նը պի տի ոչ թե դի-
տել որ պես դաս, այլ որ պես պա տաս-
խան, ար ձա գանք սո վո րող նե րին հու զող 
այն հար ցե րի, ո րոնք ծա գում են նրանց 
ան ձնա կան կյան քում: Այս պես, մի խումբ 
ե րկ րորդ դա սա րան ցի նե րի հետ ըն թեր-
ցա նու թյան նյու թե րի շուրջ պրակ տի կանտ 
ու սա նող նե րի ի րա կա նաց րած զրույց նե րի 
ժա մա նակ պարզ վեց, որ նրանց ան չափ 
դուր է ե կել «Ա ռյուծն ու շու նը» հե քի ա թը: 
Ե րե խա նե րից շա տե րը հե քի ա թի բո վան-
դա կու թյունն ու գա ղա փա րը վեր լու ծե լիս 
խո սե ցին ի րենց շնիկ նե րի մա սին, ի սկ 
փոք րիկ Ֆե լիքսն ա սաց, որ ին քը հե քի ա-
թը կար դա ցել է եր կու ան գամ և իր խոսքն 
ամ փո փեց այս պես. «Հե քի ա թում պատմ-
վում է մի շատ խե լա ցի շան մա սին: Իմ 
շունն էլ էր շատ բա րի ու խե լա ցի: Ես նրան 
շատ է ի սի րում»: Սա նշա նա կում է, որ հե-
քի ա թի գա ղա փա րը թեև հու զել է նրան, 
նա ը մբռ նել է, որ եր կու կեն դա նի նե րի 
վար քում դրս ևոր վում է փոխ հա տու ցու մը, 
սա կայն տղան հե քի ա թը մի քա նի ան գամ 
է (տար բեր ժա մա նակ նե րում) կար դա ցել 
ա վե լի շատ նրա հա մար, որ ին քը ևս շուն 
է ու նե ցել:

ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ

ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԴԱԼԸ ՈՐՊԵՍ 

ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
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II. Աս վա ծից տրա մա բա նո րեն բխում է 
մայ րե նի ի դա սի ար դի ա կա նաց ման ե րկ-
րորդ սկզ բունք. ըն թերց ված ստեղ ծա-
գոր ծու թյան մեջ նկա րագր ված ի րադ-
րու թյու նը պի տի հան դես գա որ պես 
հա ղոր դակ ցու թյան մղող խթան՝ չմո-
ռա նա լով, որ ըն թեր ցե լու ցան կու թյու նը 
սեր տո րեն ա ռնչ վում է ե րե խա նե րի հո գե-
կան–հու զա կան վի ճա կին: Հետ ևա բար 
որ պես զի ձևա վոր վի ա շա կեր տի ըն թեր-
ցո ղա կան կա րո ղու թյան ա մե նա կար ևոր 
բա ղադ րի չը՝ կար դա ցա ծը հաս կա նա լը, 
ե րկ խո սու թյուն կա յաց նել կար դա ցած 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կի ու գոր ծող 
ան ձանց միջև հար ցադ րում նե րի մի ջո ցով:

III. Կար դա լու նկատ մամբ ա շա կերտ-
նե րի հե տաքրք րու թյու նը բա վա րա րե-
լու, նոր պա հանջ մունք նե րի շր ջա նակն 
ըն դար ձա կե լու հա մար մշա կել սո վո-
րող նե րի ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք-
րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, նրանց 
նե րաշ խար հի վրա դրանց ու նե ցած 
ազ դե ցու թյուն նե րի ը նդ լայն ման նպաս-
տող լրա ցու ցիչ խթա նիչ ներ. ըն թեր ցած 
յու րա քան չյուր ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ 
գի տաու սում նա կան աշ խա տան քը պի տի 
նպաս տի կար դա ցած նյու թի բո վան դա-
կու թյան, նրա հե ղի նա կի մա սին նոր հե-
տաքրք րու թյուն նե րի ծագ մա նը ու դրանց 
բա վա րար մա նը միտ ված ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րի ծա վալ-
մա նը:

IV. Ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն թա ցը դի-
տար կել սո վո րող նե րի ու նե ցած գի տե-
լիք նե րի և տե ղե կաց վա ծու թյան հա մա-
կար գում՝ հաշ վի առ նե լով նաև մայ րե նի ի 
ծրագ րային նյու թի բո վան դա կու թյու նը՝ 
հա ճա խա կի ան դրա դարձ կա տա րե լով 
ան ցյա լում կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րին: Այս դեպ քում ծա գում է օ րեր, 
շա բաթ ներ, ա միս ներ, հա ճախ մեկ ու-

սում նա կան տա րի հե տո կար դա ցա ծին 
ան դրա դառ նա լու ցան կու թյուն, կա րիք և 
ա ռիթ: Սա ժա մա նա կի մի յու րա հա տուկ 
«ընդ հա տում» է, դա դար, ո րն ա շա կերտ-
նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նոր հա-
յաց քով՝ նո րո վի ան դրա դառ նա լու կար դա-
ցա ծին: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այդ պի սի 
«դա դա րից» հե տո կար դա ցա ծին ան դրա-
դար ձը նպաս տում է, որ ա շա կերտ նե րը 
մեկ ան գամ ևս ըն թեր ցեն ծա նոթ ստեղ-
ծա գոր ծու թյու նը, այլ տե սան կյու նից դի-
տար կեն այն, նոր փաս տեր, եր ևույթ ներ, 
հա րա բե րու թյուն ներ հայտ նա բե րեն. փոխ-
վել են ա շա կերտ նե րի տա րի քը, ար ժե հա-
մա կար գը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, հարս-
տա ցել է նրանց կեն սա փոր ձը և այլն:

 Բա ցատ րա կան ըն թեր ցա նու թյան 
ա վան դա կան մե թո դի բա ղադ րա մա սե-
րում նա խա տես ված չէ կար դա ցած նյու-
թի ի մաս տա վոր մա նը նպաս տող դա դար-
նե րից հե տո ան դրա դարձ կա տա րե լու 
բա ղադ րիչ, սա կայն նա խազ գու շաց վում 
է այն մա սին, որ կա րիք չկա ա շա կերտ-
նե րի զգա յա կան աշ խարհն ան մի ջա պես 
«ծան րա բեռ նել». ան հրա ժեշտ է մտա ծե-
լու, կշ ռա դա տե լու հա մար նրանց ո րո շա կի 
ժա մա նակ տալ՝ ստեղ ծե լով ի նք նու րույն, 
ներ քին վեր լու ծու թյան հնա րա վո րու թյուն: 
Ցա վոք, այս նուրբ դի տո ղու թյու նը ժա մա-
նա կա կից մայ րե նի ի դա սե րի ժա մա նակ ոչ 
միշտ է հաշ վի ա ռն վում, ա շա կեր տին ժա-
մա նակ չի տր վում՝ իր ապ րում նե րի հետ 
մե նակ մնա լու, կար դա ցա ծը ի մաս տա-
վո րե լու, իր տպա վո րու թյուն նե րը, զգաց-
մունք նե րը վեր լու ծե լու, հե ղի նա կի հետ 
ե րկ խո սու թյուն նե րի մեջ մտ նե լու, բո վան-
դա կու թյու նը մեկ ան գամ ևս հաս կա նա լու, 
հե րոս նե րի հետ կր կին «հան դի պե լու» հա-
մար: Այ նինչ ԽԻԿ հա մա կար գով ի րա կա-
նաց վող դա սե րի ժա մա նակ ի մաս տա վոր-
ման փու լի խն դի րը հենց այդ է. հենց այս 
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փուլն է մե ծա պես նպաս տում հաս կա նա-
լով ըն թեր ցո ղի ձևա վոր մա նը, ո րը ըն թեր-
ցո ղա կան կա րո ղու թյուն ու նե ցող մար դու 
ա մե նա կար ևոր բնու թագ րիչն է: Այս «դա-
դա րը»՝ «ընդ մի ջու մը», նպաս տում է նրան, 
որ այդ ըն թաց քում ա շա կերտ ներն ի րենց 
ծա նոթ կեր պար ներն ու դեպ քե րը դի տար-
կեն նո րո վի, նոր տե սան կյու նով. կրկ նա կի 
ան դրա դար ձի ար դյուն քում հե ղի նա կի գա-
ղա փար ներն «անց կաց նեն» ի րենց ծա նոթ 
հե րոս նե րի մի ջո ցով: Այս դեպ քում կար-
դա ցա ծի բո վան դա կու թյան նո րո վի, նույ-
նիսկ ան հա վա նա կան տար բե րակ նե րով 
ըն կա լումն ու մեկ նա բա նու մը նպաս տում 
են նրանց ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան, 
ի նք նա գի տակ ցու թյան զար գաց մա նը: 

Այս կար ևոր խնդ րի լուծ մա նը խո չըն-
դո տում է ա վան դա կան մե թո դի կա յում ըն-
դուն ված «բազ մա կի ըն թեր ցա նու թյուն» 
գա ղա փա րը մի այն մեկ դա սին, մի այն ու-
սում նա կան նպա տակ նե րին ծա ռայեց նե-
լու մի տու մը, ի նչ պես նաև մայ րե նի ի դա-
սի ժա մա նա կի սահ մա նա փա կու թյու նը: 
Կար դա ցա ծին ա վե լի ո ւշ ան դրա դառ նա լու 
ո ւղ ղու թյամբ մեր կա տա րած ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի ժա մա նակ հա մոզ վե ցինք, որ 
ե րբ տար րա կան դա սա րան նե րի ու սու ցիչ-
նե րը ան դրա դառ նում են նախ կի նում ըն-
թեր ցած (դա սագր քի) նյու թե րին՝ հի շե լով 
հե րոս նե րին, նրանց հա մե մա տե լով նոր 
ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կեր-
պար նե րի վար քի, գոր ծե լա կեր պի հետ, 
ա պա ա շա կերտ նե րը, ան շուշտ, վեր լու ծում 
են, դա սա կար գում, եզ րա կա ցու թյուն ներ 
են կա տա րում: Սա կայն «վե րա դար ձող» 
ըն թեր ցա նու թյան ո ւղ ղու թյամբ մեր մո տե-
ցումն այլ է: Մենք կար ևո րում ե նք վե րը նշ-
ված աշ խա տան քից ա ռաջ ու սուց չի հանձ-
նա րա րու թյամբ նախ կի նում ըն թեր ցա ծի 
մեկ ան գամ ևս կար դա լը՝ այս ան գամ նոր 
ա ռա ջադ րան քով: Այս կա պակ ցու թյամբ 

ու շագ րավ են ա շա կերտ նե րի կար ծիք նե-
րը: Այն հար ցին, թե ի նչ է նրանց տա լիս 
նախ կի նում կար դա ցա ծը նո րից ըն թեր ցե-
լը, օ րի նակ, IV դա սա րան ցի ներն ա սա ցին. 

Երբ մենք տա րի ներ հե տո նո րից կար-
դա ցինք «Գայլն ու գա ռը», «հի շե ցինք, թե 
մենք ի նչ պես է ինք բե մա կա նաց նում այն»: 
Հա ճե լի էր այդ հի շո ղու թյու նը, և ի նձ հա-
մար ա վե լի հեշտ էր այդ ա ռա կի նո րից ըն-
թեր ցե լը: Այս ան գամ ես հաս կա ցա ա ռա կի 
գա ղա փա րը: 

Այն ժա մա նակ ի նձ թվաց, որ ա ռա կը 
շատ եր կար է. հի շում ե մ՝ կար դա ցինք եր-
կու հատ վա ծով: Հի մա կա րո ղա ցա կար-
դալ մի ան գա մից: Դա շատ հա ճե լի էր ու 
հե տաքր քիր: 

Ես ե րբ ան ցյալ կի սա մյա կում կար դա ցի 
Ղա զա րոս Ա ղա յա նի «Ա նա հի տը» հե քի ա-
թը, այն այն քան էլ ի նձ դուր չե կավ: Բայց 
ե րբ ե րեկ կր կին կար դա ցի, ես զար մա ցա. 
ոչ մի այն ա վե լի լավ կար դա ցի ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը, այլև բո լո րո վին այլ կերպ 
հաս կա ցա հե րո սի ա րարք նե րը: Մտ քերն 
ա վե լի լավ և ու րիշ ձևով հաս կա ցա:

 Կար դա ցած նյու թին ո րոշ ժա մա նակ 
ան ց կր կին ան դրա դառ նա լով ըն թեր ցա-
նու թյա նը՝ պի տի նա խա պես պատ րաստ-
վել և բա ցատ րա կան աշ խա տանք տա-
նել՝ ա շա կերտ նե րին ներ կա յաց նե լով, թե 
ի նչ կա րող է տալ նրանց նույն նյու թին 
մեկ ան գամ ևս ան դրա դառ նա լը՝ որ պես 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կի և հե րոս-
նե րի հետ «կրկ նա կի հան դի պում», նրանց 
է ու թյու նը, դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու լրա-
ցու ցիչ հնա րա վո րու թյուն: Այս բա ցատ րու-
թյու նը փա րա տում է ա շա կերտ նե րի այն 
մտայ նու թյու նը, թե մեկ ան գամ կար դա-
ցել են, ի ՞նչ կա րիք կա նո րից կար դա լու. 
ստա ցած լրա ցու ցիչ ա ռա ջադ րանք նե րը 
նպաս տում են այդ գոր ծըն թա ցի ան հրա-
ժեշ տու թյան գի տակց մա նը: Կար դա ցած 
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ստեղ ծա գոր ծու թյա նը նո րից ան դրա դառ-
նա լու (կար դա լու) հնա րը ըն դար ձա կում է 
ե րե խա նե րի ըն թեր ցո ղա կան շր ջա նա կը և 
նպաս տում նրանց հոգ ևոր ա ճին՝ մղե լով 
կր կին նույն հե ղի նա կին ան դրա դառ նա լու, 
նրա այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը ևս կար-
դա լու, ա վե լի «լուրջ» գր քեր ըն թեր ցե լու և 
այլն: 

Ըն թեր ցո ղա կան գոր ծու նե ու թյան կազ-
մա կերպ ման այս պի սի մե թո դի կան, այս-
պի սի ըն թաց քը կողմ նո րոշ ված է դե պի 
զար գաց նող, ան ձնա կողմ նո րոշ ված ու-
սու ցու մը, նպաս տում է ըն թեր ցա սեր ա շա-
կեր տի ձևա վոր մա նը, կար դա լը դարձ նում 
է ան հրա ժեշ տու թյուն, ի նք նակր թու թյան 
և ի նք նա դաս տի ա րա կու թյան գլ խա վոր 
գոր ծոն. ա զատ ըն թեր ցա նու թյու նը, ի նք-
նա կամ վե րա դար ձը կար դա ցա ծին նպաս-
տում է ըն թեր ցո ղա կան ճա շա կի ձևա վոր-
մա նը (ի ՞նչ կար դալ, ին չո՞ւ այդ կար դալ, 
ի նչ պե՞ս կար դալ, ե ՞րբ կար դալ, այս ան գամ 
ի ՞նչ նպա տա կով կար դալ և այլն), և ա մե-
նա կար ևո րը` ձևա վոր վում է ըն թեր ցո ղա-
կան կա րո ղու թյուն, ո րի կար ևոր բնու թագ-
րի չը, ի նչ պես ա սա ցինք, հաս կա նա լով 
կար դալն է: 

Ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան ձևա-
վոր ման չա փա զանց կար ևոր գոր ծոն է 
կար դաց վե լիք ստեղ ծա գոր ծու թյան կամ 
որ ևէ նյու թի (գի տա կան, հան րա մատ չե-
լի, տեխ նի կա կան, գի տակ ցա կան և այլն) 
ա զատ ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
(թույ լատ րե լի ու թյու նը):

 Կար դա լու հա մար նյու թի ի նք նու րույն 
(ա զատ) ը նտ րու թյունն ա շա կերտ նե րին 
տա լիս է սե փա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը 
բա վա րա րե լու, դա սըն կեր նե րի շր ջա նում 
իր կար ծի քը հայտ նե լու, ստեղ ծա գոր ծու-
թյան հե ղի նա կի և գոր ծող ան ձանց հետ 
ե րկ խո սու թյուն նե րի մեջ մտ նե լու հնա րա-
վո րու թյուն: 

Երբ ա շա կերտ նե րին ներ կա յաց վում է 
ըն թեր ցա նու թյան ծրագ րով նա խա տես-
ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ցան կը, և 
ա շա կերտ նե րից ո մանք այս տեղ չեն գտ-
նում ի րենց հե տաքրք րու թյուն նե րին հա-
մա պա տաս խան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 
նրանք աս տի ճա նա բար դա դա րում են 
հե տաքրքր վել գր քե րով: Այ սինքն՝ ա զատ 
ըն թեր ցա նու թյու նը, ո րի բա ղադ րա մա-
սե րի մեջ ա կն հայ տո րեն ը նդ գծ վում են 
ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը, 
մի ա ժա մա նակ ըն թեր ցե լու դր դա պատ-
ճառ ներ են ստեղծ վում, ո րի ար դյուն քում 
կար դա լը դառ նում է ըն թեր ցո ղի ան ձի 
ո րակ՝ ան ձնային կար ևոր հատ կա նիշ: 
Այս հան գա ման քը մի ա ժա մա նակ ու սուց-
չին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նկա տե լու 
ա շա կերտ նե րի ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի բնույ-
թը, ա ռա ջըն թա ցը, հաշ վի առ նե լու դրանց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և զար գաց-
ման հա մար ստեղ ծե լու հա մա պա տաս-
խան պայ ման ներ:

 Կար դա լու կա րո ղու թյան զար գաց ման, 
այ սինքն, այդ կա րո ղու թյու նը հմ տու թյուն 
դարձ նե լու հա մար, բնա կա նա բար, ան-
հրա ժեշտ է շատ կար դալ: Ցա վոք, այդ 
«շատ կար դալ» ար տա հայ տու թյու նը մի 
շարք ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի կար ծի քով 
նշա նա կում է միև նույն նյու թը (մաս նա վո-
րա պես դա սագր քի նյու թը) կար դալ բազ-
միցս, օ րի նակ, 4–5 ան գամ: Բնա կան է՝ 
ու սու ցիչն իր ա ռջև խն դիր է դրել՝ «դա սը 
կար դալ սո վո րեց նել», ու իր կար ծի քով ու-
րիշ հնար չկա՝ բա ցի նույն նյու թը բազ միցս 
կար դալ տա լուց: Սա ոչ մի կապ չու նի հաս-
կա ցող ըն թեր ցող ձևա վո րե լու ձգտ ման 
հետ: Լավ կար դա լու հա մար ա նա ռար կե լի 
է. պի տի շատ կար դալ, բայց ոչ թե նույն 
նյու թը, այլ տար բեր նյու թեր, տա րաբ նույթ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: Նույն նյու թը 



24

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

բազ միցս կար դա լու դեպ քում ա շա կեր տը 
սո վո րում է կար դալ մի այն այդ նյու թը, ի սկ 
տար բեր նյու թեր կար դա լիս նա ձեռք է բե-
րում ցան կա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն ըն-
թեր ցե լու կա րո ղու թյուն և ձգ տում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե մայ րե նի ի 
ա ռար կա յա կան ծրագ րում պա հանջ վում 
է նույն նյու թին մի քա նի ան գամ ան դրա-
դառ նալ, ան հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր 
ան դրա դար ձին տալ հա տուկ նպա տակ, 
ա ռա ջադ րանք, որ պես զի ա շա կեր տը նյու-
թը յու րա քան չյուր ան գամ ըն թեր ցի մեկ այլ 
նպա տա կով:

 Ժա մա նա կա կից կրտ սեր դպ րո ցա-
կան նե րի` կար դա լու նկատ մամբ հե-
տաքրք րու թյան նվազ ման պատ ճառ նե-
րի ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում մենք 
բա ցա հայ տե ցինք մի քա նի հան գա մանք, 
մաս նա վո րա պես, նրանց` ան հա տա կան 
ըն թեր ցո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
և ի նք նադրս ևոր ման պա հանջ մունք նե րի 
ան բա վա րար վա ծու թյու նը, սո վո րող նե-
րի նկատ մամբ դի ֆե րենց ված մո տեց ման 
բա ցա կա յու թյու նը: Մեր ու սում նա սի րու-
թյան ըն թաց քում պար զե ցինք մի ու շագ-
րավ հան գա մանք. ու սում նա սիր վող 76 
ե րե խա նե րի 42 տո կո սին, ի րենց խոս տո-
վա նու թյամբ, ա զատ, հան գիստ ըն թեր ցել 
ոչ միշտ է հա ջող վում: Նրանք ա ռա ջին 
հեր թին նշում են, որ տա նը չկան ըն թեր-
ցա նու թյան հա մար հար մար պայ ման ներ. 
ու սում նա սիր վող ե րե խա նե րից մի այն յու-
րա քան չյուր չոր րորդ ե րե խան տանն ու-
նի ա ռան ձին աշ խա տա սե նյակ, մնա ցա ծը 
ստիպ ված են կար դալ մինչև «ժա մը 5–ը», 
քա նի դեռ «տ նե ցի ներն աշ խա տան քից չեն 
վե րա դար ձել»: Դրա նից հե տո ստիպ ված 
են «ա կանջ նե րը փա կել, քա նի որ բո լո րը 
հե ռուս տա ցույց են դի տում»: Ա շա կերտ-
նե րը նաև նշում են, որ ժա մա նակ չու նեն 
կար դա լու, ո րով հետև «հա զիվ հասց նում 

են սո վո րել հա ջորդ օր վա դա սե րը» (64 
տո կոս), ի սկ ա զատ ժա մա նակ մի կերպ 
են հասց նում կար դալ ար տա դա սա րա-
նային ըն թեր ցա նու թյան հա մար հանձ-
նա րար ված գր քե րը (27 տո կո սը): Եր րորդ 
դա սա րա նի 76 ա շա կերտ նե րից 62–ը նշե-
ցին, որ դա սե րից դուրս ի րենք զբաղ վում 
են հա մա կարգ չային խա ղե րով: Ա զատ ըն-
թեր ցա նու թյու նը խո չըն դո տում է նաև այն, 
որ ար տա դա սա րա նային ըն թեր ցա նու-
թյան հա մար հանձ նա րար ված նյու թերն 
ը նտ րե լիս ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը, ցա վոք, 
սահ մա նա փակ վում է մի այն ո րո շա կի նյու-
թե րով, սո վո րող նե րին չէ մղում գր քե րի 
աշ խար հում ի նք նու րույն կողմ նո րոշ վե լու: 
Հատ կա պես նրանք, ով քեր դեռևս ձեռք 
չեն բե րել կար դա լու ո րա կա կան հատ կա-
նիշ նե րի պահ պան մամբ ըն թեր ցե լու կա-
րո ղու թյուն, հասց նում են կար դալ մի այն 
հանձ նա րար ված պար տա դիր գրա կա նու-
թյու նը կամ դա սե րը: Մեր հար ցում նե րի 
ար դյուն քում նաև պարզ վեց, որ հարց ման 
մաս նա կից նե րի մի այն 10–15 %–ն է բա ցի 
հանձ նա րար ված գրա կա նու թյու նից այլ 
գր քեր կար դում: Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե-
րի հետ մեր հանձ նա րա րու թյամբ պրակ-
տի կանտ նե րի ի րա կա նաց րած զրույ ցից 
պարզ դար ձավ, որ նրանք ա ռա վել շատ 
սի րում են բազ մաբ նույթ տե ղե կու թյուն-
ներ պա րու նա կող նյու թեր կար դալ (օ րի-
նակ, հան րա գի տա րա նային բնույ թի). այս 
կար գի նյու թերն ա վե լի են հա մա պա տաս-
խա նում նրանց ճա նա չո ղա կան հե տաքրք-
րու թյուն նե րին: Այ նինչ նրանք այդ պի սի 
նյու թե րի ըն թեր ցա նու թյան ժա մա նակ չու-
նեն: Ի սկ ե թե նկա տի ու նե նանք, որ օ րըս-
տօ րե շա տա նում են տան հա մար տր վող 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը, ա պա պարզ 
կդառ նա ժա մա նա կի բյու ջե ի բաշխ ման 
ա շա կեր տի կրած դժ վա րու թյու նը: 

Անձ նա կողմ նո րո շիչ ման կա վար ժու-
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թյու նը, ո րը պա հան ջում է ա շա կեր տի 
նկատ մամբ որ պես սուբյեկ տի մո տե ցում, 
են թադ րում է, որ ըն թեր ցա նու թյան գոր-
ծըն թա ցում պի տի հաշ վի ա ռն վի ա շա-
կեր տի կար դա լու հնա րա վո րու թյու նը, այ-
սինքն՝ նա պի տի կար դա այն քան, որ քան 
ին քը կա մե նում է, և այն, ի նչ ու զում է, ի նչ-

պես որ ու զում է (բարձ րա ձայն կամ մտ-
քում կամ էլ պար զա պես թեր թե լով ստեղ-
ծա գոր ծու թյու նը՝ կար դալ հատ վա ծա բար), 
ո ւմ հետ ու զում է (մե նակ կամ մե ծե րի օգ-
նու թյամբ՝ հա մա տեղ քն նար կե լով կար դա-
ցա ծի բո վան դա կու թյու նը) և ե րբ ու զում է:
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МНОГОРАЗОВОЕ ЧТЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО УМЕНИЯ

ДЖ. ГЮЛАМИРЯН

В статье рассматривается проблема развития читательского умения младших 
школьников. Автор, предлагает решить проблему, читая одно и того же произведение 
в разные времена. Она обосновывает то мнение, что принятая одновременное 
многоразовое чтение припятствует формированию читательского интереса у 
начинающих читателей.

MULTIPLE READING OF THE WORK AS AN IMPORTANT FACTOR  
IN THE DEVELOPMENT OF READING SKILLS

J. GYULAMIRYAN

The basic problem of making the junior schoolchild an intelligent reader is discussed in 
the article, connecting it with the method of referring to one and the same work periodically 
for several times, that is with multiple reading. The author sounds the opinion that incorrect 
practice of her traditional methodology impedes the intelligent reader’s formation and de-
velopment.
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 Բո լոր ժա մա նակ նե րում հայ գրո ղի ու 
գրա կա նու թյան բուն կո չումն ու պատ մա կան 
ա ռա քե լու թյու նը ե ղել և մնում է ժո ղովր դին 
ի դե ալ ներ տա լու, կյան քի դա րա նա–մուտ ո լո-
րան նե րում նրան ճիշտ կողմ նո րո շե լու, սո-
ցի ա լա կան ու քա ղա քա կան կա պանք նե րից 
ա զա տագր վե լու հա մար մղած պայ քա րում 
նրան լա վա տե սու թյամբ ու տո կու նու թյամբ 
զի նե լու ա ռա քե լու թյու նը: Րաֆ ֆու ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը ներ կա յաց նե լիս շատ կար ևոր 
է գրա կա նու թյան հա սա րա կա կան դե րի այդ 
բարձր գի տակ ցու թյան րաֆ ֆի ա կան ը մբռն-
ման մո տե ցու մը, մեծ մտա ծո ղի գա ղա փար-
նե րի, ազ գային–ա զա տագ րա կան գո յա -
պայ քա րի բազ մաբ ևեռ ը նդ գր կում նե րի կուռ 
հա մա կար գը ու սա նո ղու թյա նը հա սա նե լի ու 
ըն կա լե լի դարձ նե լու մե թո դա բա նու թյու նը: 

 Կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ այդ գա ղա-
փար նե րի մեծ նվի րյալ նե րից էր Րաֆ ֆին, ո րի 
կյանքն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը յու րօ րի նակ 
մի խի զա խում ե ն՝ հաս տա տե լու այն բա ցա-
ռու թյու նը, թե հրաշքն սկս վում է այն տեղ, ո ւր 
«վեր ջա նում է ա մեն մի հնար»:

Ու սա նո ղը հս տակ պատ կե րա ցում պի տի 
ու նե նա տաս նին նե րորդ տա րա վեր ջի քա ղա-
քա կան հե ղա բե կում նե րի, ազ գային կյան քի 
յու րա հատ կու թյուն նե րի մա սին և հա մոզ վի, որ 
ազ գափր կիչ այդ հրաշ քի տեն դա գին սպաս-
ման հրա մա յա կա նով է պայ մա նա վոր ված 
Րաֆ ֆու ա ռա քե լու թյու նը, ո րով նա դար ձավ 
19–րդ դա րի ազ գային հա մընդ հա նուր զար-
թո քի հիմ նա դիր նե րից ու ճար տա րա պետ նե-
րից գլ խա վո րը: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րում կեր պա վոր վեց ո ղջ դա րաշր ջա նը՝ 
իր վայ րի վե րում նե րով, կր քե րով, մտա հո գու-
թյուն նե րով ու ո րո նում նե րով:

Տն տե սա կան, քա ղա քա կան, գրա կան–
մ շա կու թային, կր թա–դաս տի ա րակ չա կան և 
ազ գային–ա զա տագ րա կան գո յա պայ քա րի 
բազ մաբ ևեռ այդ գա ղա փար նե րի ու ծրագ-
րե րի զու գա հե ռա կան նե րում ո ւր վագծ վում են 
նաև ա պա գայի բաղ ձա լի պատ կեր նե րը՝ կեն-
դա նագր ված գրո ղի ա րծ վաթ ռիչ կան խա տե-
սում նե րով, հիմ նա վոր ված դրանց հաս նե լու 
ու ղի նե րի ու մի ջոց նե րի մատ նանշ մամբ: 

Հար կա վոր է ը նդ գծել, որ Րաֆ ֆու ստեղ-
ծա գոր ծու թյու նը նոր դա րագ լուխ բա ցեց հայ 
գե ղար վես տա կան, հա սա րա կա կան–քա ղա-
քա կան ու կր թամ շա կու թային մտ քի պատ մու-
թյան մեջ, ո րով և պայ մա նա վոր ված են այն 
հա րատև հի ա ցումն ու սե րը, ի նչ պես նաև ակ-
նա ծանքն ու զար ման քը նրա կյան քի ու գոր ծի 
նկատ մամբ՝ սկ սած գր չեղ բայր ժա մա նա կա-
կից նե րից մինչև ներ կա և ա պա գա սե րունդ-
նե րը: 

Պն դու մը հա մո զիչ ու փաս տարկ ված 
դարձ նե լու հա մար հար կա վոր է վկա յա կո չել 
օ րի նակ ներ՝ զերծ մնա լով վե րամ բարձ ու ան-
հաս ցե բնու թագ րում նե րից: Այս պես՝ ա րևմ-
տա հայ մեծ եր գի ծա բան Եր. Օ տյա նը, բարձր 
գնա հա տե լով Րաֆ ֆու ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հա սա րա կա կան դերն ու նշա նա կու թյու նը, 
1913 թ. վի պա սա նի մահ վան քսան հին գա-
մյա կի առ թիվ գրած հոդ վա ծում մի ան գա մայն 
ի րա վա ցի ո րեն նշում է, որ հայ գրող նե րից 
շատ քչե րին է հա ջող վել հաս նել Րաֆ ֆու ժո-
ղովր դա կա նու–թյա նը, «ո րով հետև շատ քի-
չեր կր ցած են ա նոր չափ թա փան ցել ժո ղովր-
դին հո գե բա նու թյան, խո սիլ ա նոր սր տին 
մո տիկ, հրահ րել զայն»1:

1  «Շուշան», Կ. Պոլիս, 1913, թիվ 8, էջ 226:

 ՌՈՒ ԲԻԿ Է ԼՈՅԱՆ

ՀԱՅ ԱԶ ԳԱՅԻՆԱ ԶԱ ՏԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ  ՐԱՖ ՖՈՒ  
ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ
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 Արթ նաց նել ժո ղովր դին, հրահ րել գո-
յա պայ քա րի, նրան ապ րե լու, մա քա ռե լու, 
գո յատ ևե լու ո գի ներշն չել, սո ցի ա լա կան ու 
քա ղա քա կան ստր կու թյու նից ա զա–տագր-
վե լու ու ղի ներ նա խան շել, ա հա այն բարձր 
չա փա նի շը, ո րով եր գի ծա բա նը գնա հա տում 
ու ար ժե քա վո րում է Րաֆ ֆու գրա կան վաս-
տա կը: Այս տե սա կե տից մեծ վի պա սա նը, 
ը ստ Օ տյա նի, ան մր ցա կից է, քա նի որ նրա 
կեր տած հե րոս նե րը վի պա կան մի ջա վայ րից 
մտել են կյանք, դար ձել կեն դա նի հե րոս ներ, 
ժո ղովր դի նպա տակն ու քա ղա քա կան ե րա-
զան քը մարմ նա վո րող գա ղա փա րա տի պեր. 
««Խենթ»–ին մեջ Վար դա նի ե րա զը ալ ե րազ 
մը չէ մնա ցած, այլ ամ բողջ ազ գի մը նպա տա-
կը ե ղած է»1:

 Վի պա սա նի ա ռա ջադ րած գա ղա փար նե-
րի ու ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան ձգ տում նե-
րի այս մի ա ձու լու մի մեջ էլ Օ տյա նը տես նում էր. 
«Րաֆ ֆի ի գոր ծին բուն մե ծու թյու նը»: «Պետք 
է գիտ նալ, որ Րաֆ ֆի պարզ վի պա սան մը չէ, 
ըն թեր ցո ղը զբոս ցու նե լու կամ հմայե լու պաշ-
տոն ու նե ցող: Իր վե պե րը ա վե լի գործ նա կան, 
ա վե լի մեծ ու վեհ նպա տա կի մը կը ձգ տին: 
Րաֆ ֆի ըմ բոստ մը և հե ղա փո խա կան մըն է, 
և իր վե պե րը հե ղա փո խու թյան մեյ մեկ դա սա-
գիր քեր են այս տե սա կե տով:. .. Իր վե պե րուն 
մեջ հայ ստր կու թյու նը նկա րագր ված ա տեն 
ցույց տված է նաև զայն թո թա փե լու մի ջոց»2:

 Ա զա տագ րա կան պայ քա րի Րաֆ ֆու գա-
ղա փա րա բա նու թյան բնու թագր ման տե սա-
կե տից շատ ու սու ցո ղա կան է Դ. Վա րու ժա-
նի դի տար կու մը, ո րով շեշտ վում են Րաֆ ֆու 
այդ ան փո խա րի նե լի ա ռա քե լու թյան կար-
ևո րու թյունն ու ի նք նա զա տագր ման գա-
ղա փա րա բա նու թյան սերմ նա ցա նի դե րա-
կա տա րու մը: «Հայ մար տա կան շարժ ման 
պատ րաս տող նե րեն ե ղավ ան: Չքա րո զեց 
մի այն, այլև ծրագ րեց հե ղա փո խու թյու նը: Դժ-

1  Նույն տեղում, էջ 226:
2  «Շուշան», Կ. Պոլիս, 1913, թիվ 8, էջ 227:

վար է գտ նել ֆե տայի մը, որ կար դա ցած չըլ լա 
ա նոր «Խենդն» ու «Կայ ծե րը»: Ա նդ րա նիկ ու 
Եփ րեմ քա լե ցին Վար դա նին, Խեն դի հե րո սին 
ճամ բով, Սե րո բը Աղ բյուր և Գևորգ Չաուշ Աս-
լա նի մարմ նա ցու մը ե ղան: Հայ հե ղա փո խու-
թյու նը ի րա կա նու թյան վե րա ծեց Րաֆ ֆի ի ոչ 
պատ մա կան կոչ ված վե պե րը: Ա սի կա մեծ 
տա ղան դին ո ւժն էր, որ կհ րա պու րեր ա պա-
գան և իր սկզ բունք նե րուն կհ պա տա կեց ներ 
այն կայծկլ տուն սաղ մե րը, ո րոնք հե տո պի տի 
բնա կե ին ու ա ռաջ բե րե ին ազ գային կյան քին 
մեջ ա հա գին հե ղաշր ջում մը՝ քա ղա քա կան, 
ըն կե րային և հո գե բա նա կան»3:

Գր չեղ բայր նե րի գնա հա տում նե րը ներ կա-
յաց նե լուց հե տո դա սա խո սը պի տի ը նդ հան-
րաց նի ա սե լի քը, Րաֆ ֆու գա ղա փար նե րի 
ար դի ա կա նու թյունն ու պատ մա կան փոր ձի 
հա մա պատ կե րի մեջ դրանց ժա ռան գոր դա-
կան ա ղերս նե րը ներ կա յաց նե լով՝ ու սա նո ղին 
հա սա նե լի դարձ նի գա ղա փա րի մար գա-
րե վի պա սա նի դաս–պատ գամ նե րը, ո րոնք 
սկիզբ են առ նում մեր նա խա հոր՝ «մահ կամ 
ա զա տու թյուն» հա կակ շիռ նե րի մեջ «քա-
ջու թյան հետ վախ կո տու թյուն չխառ նե լու» 
պատ գա մով, ի մաս տա վոր վում Խո րե նա ցու՝ 
«սահ ման քա ջանց զէն յու րյանց»–ի գո յա-
փի լի սո փա յու թյամբ, առ նա կա նա նում Մս րա 
զոր քի դեմ Թուր–Կե ծա կին պար զած Դավ թի՝ 
խա ղաղ գո յակ ցու թյան հո յա կերպ հոր դո րով, 
հրաբխ վում ան մահ քա նա քեռ ցու՝ «Էդ ո ՞ւմ 
վրա եք սուր բարձ րաց րել» սր տա կե ղեք ա ղա-
ղա կով ու ամ բող ջա նում՝ «ապ րե լու ի րա վունք 
ու նի այն ժո ղո վուր դը, ով պատ րաստ է ա րյուն 
թա փե լու իր ա զա տու թյան հա մար րաֆ ֆի-
ա կան պատ գա մա խո սու թյամբ, ո րը շուրջ 
մե կու կես հա րյու րա մյակ հե տո նույն քան ար-
դի ա կան ու րաֆ ֆի ա շունչ պի տի հն չեր ար ցա-
խյան գո յա մար տի հե րոս նա հա տակ Մոն թե ի 
շուր թե րին, թե ա զա տու թյու նը սր բա գործ վում 

3  Դ. Վարուժան, ԵԺ 3 հատորով, հ. 3, Եր., 1987, էջ 
152–153:
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է ա րյու նով: 
 Րաֆ ֆու ծրագ րային–քա ղա քա կան վե-

պե րը («Ջա լա լեդ դին», «Խեն թը», «Կայ ծեր») 
ու սու ցա նե լիս շատ կար ևոր է ան դրա դառ-
նալ նաև վի պա սա նի մար տա շունչ հրա պա-
րա կագ րու թյա նը, վկա յա կո չել այն հոդ ված-
նե րը, ո րոն ցում գրո ղը քա ղա քա գի տա կան 
սթափ վեր լու ծու թյամբ ներ կա յաց նում է հայ 
ա զա տագ րա կան գո յա պայ քա րի գա ղա փա-
րա կան հար ցադ րում նե րը, շարժ ման ո ւժն 
ու թու լու թյու նը, շար ժիչ ու ժե րի տա րաբ ևեռ 
ը մբռ նում նե րը, սո ցի ալ–քա ղա քա կան շա-
հագրգ ռու թյուն նե րը, ո րով հետև հրա պա րա-
կագ րու թյան մեջ ար ծարծ ված խն դիր ներն 
ու գա ղա փա րա կան դի տար կում նե րը հե տա-
գա յում դառ նում են նրա ծրագ րային վե պե րի 
սյու ժե նե րի ու գա ղա փա րա կիր հե րոս նե րի 
աշ խար հըն կալ ման և գոր ծու նե ու թյան հիմ քը: 

Ու սա նո ղի հա մար ե լա կե տային պի տի 
լի նի այն ը մբռ նու մը, որ Րաֆ ֆու ստեղ ծա-
գոր ծու թյան ա ռանց քային գա ղա փա րը հայ 
ժո ղովր դի քա ղա քա կան ա զա տագ րու թյունն 
է: Իր բազ մա հա տոր վե պե րում ու հրա պա րա-
կագ րա կան հոդ ված նե րում գրո ղը պատ կե րել 
է ա րևմ տա հա յու թյան սո ցի ա լա կան, քա ղա-
քա կան կյան քի տխուր, ան մխի թար վի ճա կը, 
սուլ թա նա կան իշ խա նու թյան հա յա կուլ քա ղա-
քա կա նու թյան սար սա փազ դու հետ ևանք նե-
րը, քր դե րի ու ա վա րա ռու մյուս ցե ղախմ բե րի 
գոր ծած ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը և այդ ա մե նի 
դեմ ան ղեկ ու ան գա ղա փար հա յու թյան օր-
հա սա կան հո գե վա քը, ո րը դրս ևոր վում էր 
նախ և ա ռաջ զանգ վա ծային ար տա գաղ թով, 
ո րի ար դյուն քում հա յա թափ վում էր բնօր րա-
նը, հյուծ վում է ին ժո ղովր դի կեն սա կան ու-
ժե րը: «Գաղ թա կա նու թյան հար ցը,— գրում 
է Րաֆ ֆին «Թուր քի ա» հոդ վա ծում,— ա մե-
նագլ խա վոր տեղն է բռ նում Տաճ կաս տա նի 
հայե րի վի ճա կի մեջ: Ա մեն տա րի հա զա րա-
վոր ե րի տա սարդ ներ Վա նից, Մու շից, Բա-
ղե շից, Կա րի նից և այլ գա վառ նե րից դի մում 

են դե պի Կ. Պո լիս՝ ի րենց ըն տա նի քի հա մար 
ապ րուստ շա հե լու»1: 

Սր տի ան հուն ցա վով է հրա պա րա կա գիրն 
ար ձա նագ րում այս փաս տը՝ քա ղա քա կան 
լուրջ հետ ևու թյուն ներ ա նե լով եր ևույ թի բազ-
մա կող մա նի քն նու թյու նից: Նա մե ղադ րում է 
ոչ մի այն օ տա րին՝ եր կի րը հա յա թա փե լու քա-
ղա քա կան նենգ ու հե ռա հար նկր տում նե րի 
հա մար, այլ նաև հայ րե նի հարս տա հա րիչ նե-
րին, ո րոնք ան տար բեր ու ան հա ղորդ է ին ժո-
ղովր դի հո գե վար քին: 

Ընդ հան րաց նե լով ծրագ րային վե պե րում և 
հրա պա րա կագ րա կան հոդ ված նե րում Րաֆ-
ֆու՝ ազ գային–ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
բա րո յա գի տա կան կոն ցեպ ցի ան՝ դա սա խո-
սը պի տի շեշ տադ րի, որ Րաֆ ֆին «Դա տարկ 
հույ սե րով ե նք խաբ վում», «Ինք նա խա բե ու-
թյուն», «Դեռևս ո ւշ չէ», «Ժո ղովր դա կան վար-
ժա պետ ներ», «Հայ ե րի տա սար դու թյու նը», 
«Մինչև ե ՞րբ» և բազ մա թիվ այլ հրա պա րա-
կագ րա կան հոդ ված նե րում ու գե ղար վես տա-
կան եր կե րում փաս տա կան հա րուստ նյու թի 
բազ մա կող մա նի քն նու թյամբ, գա ղա փա րա-
տիպ հե րոս նե րի տրա մա խո սու թյուն նե րով 
ներ կա յաց նում է ա զա տագ րա կան շարժ ման 
ո ւժն ու թու լու թյու նը՝ ախ տո րո շու մը հիմ նա վո-
րե լով ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տագ րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, քրիս տո նե ա-
կան հա մա կեր պու թյան, չա րին ը նդ դի մա նա-
լու կրո նա կան ազ գա կոր ծան քա րոզ չու թյամբ, 
ա զա տագ րու թյան հար ցում օ տա րին ա պա-
վի նե լու և սե փա կան կամ քը կաթ վա ծա հար 
ա նե լու ի նք նա խաբ թմ բի րով, ան մի ա բա նու-
թյամբ ու հա մազ գային խն դիր նե րը ան ձնա-
կան շա հա ռու նպա տակ նե րին ստո րա դա սե-
լու ազ գային չա րիք դար ձած մտայ նու թյամբ:

Ն պա տա կա հար մար է, որ դա սա խոսն 
ա ռա վել հան գա մա նո րեն ան դրա դառ նա 
«Ինք նա խա բե ու թյուն» խո րա գի րը կրող հոդ-

1  Րաֆֆի,  Երկերի  ժողովածու՝  12  հատորով,  հ.  10, 
Եր., 1991, էջ 225: 



29

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

վա ծում ար ծարծ ված հար ցադ րում նե րին, 
քա նի որ հայ հա սա րա կա կան կյան քի աղ-
քա տու թյու նը, ա ղա ղա կող թե րու թյուն նե րը 
խս տա գույնս խա րա զան ված են վե րո հի շյալ 
աշ խա տան քի մեջ, ո ւր հրա պա րա կա գիրն 
ան թա քույց ցա սու մով դի մա կա զեր ծում ու 
դա տա պար տում է հա սա րա կու թյան ըն տա-
նե կան, դպ րո ցա կան կյան քի, մա մու լի, գրա-
կա նու թյան մեջ տի րող դա տա պարտե լի ան-
հո գու թյու նը: 

Ի րա կա նու թյան ա րատ նե րը գի տակ ցա-
բար քո ղար կե լը կամ լոկ ան ցյա լի փառ քով 
հպար տա նա լը ան նե րե լի չա րիք է, ո րը, ը ստ 
գրո ղի, սպա նում է յու րաքան չյուր ա ռա ջըն-
թաց ձգ տում: «Ինք նա խա բե ու թյու նը բա րո-
յա կան ի նք նաս պա նություն է,— գրում է Րաֆ-
ֆին,— մի մե ռե լու թյուն է, ո րի մեջ մարդ կային 
բո լոր կր քե րը հան գիստ են»1:

 Այս խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լիս նպա-
տա կա հար մար է զու գա հեռ ներ ան ցկաց նել 
ներ կա ի րո ղու թյուն նե րի հետ, բա ցա հայ տել 
Րաֆ ֆու դի տար կում նե րի հրա տա պու թյու-
նը և նրա ազ գա պահ պան գա ղա փար նե րի 
հա րատև ար դի ա կա նությու նը՝ ը նդ գծե լով, 
որ գրո ղի բա ցա հայ տում ներն ու եզ րա կա-
ցու թյուն նե րը, ճիշտ է, վե րա բե րում են ΧΙΧ 
դա րա վեր ջի հայ հա սա րա կա կան–քա ղա քա-
կան, հոգ ևոր–մ շա կու թային, ըն տա նե կան, 
դպ րո ցա կան կյան քում գո յու թյուն ու նե ցող 
ա րատ նե րի պսա կա զերծ մա նը, բայց այ սօր 
էլ պահ պա նել են ի րենց հն չե ղու թյունն ու ար–
դի ա կա նու թյու նը: 

Հ րա պա րա կա գի րը ցա վով ար ձա նագ րում 
է, որ ազ գի գո յու թյան հիմք հան դի սա ցող հայ 
ըն տա նիքն աս տի ճա նա բար կորց նում է իր 
եր բեմ նի բա րո յա կան ու ազ գա պահ պան 
նկա րա գի րը: Այն սկ սել է մե զա նում փտել, այ-
լա սեր վել: «Մի կող մից՝ շռայ լու թյու նը,— գրում 
է Րաֆ ֆին,— մյուս կող մից՝ ան բա րո յա կա նու-
թյու նը օ րըս տօ րե ո չն չաց նում են նրա ա նա-

1  Րաֆֆի, Եժ, հ. 11, Եր., 1991, էջ 15: 

ղարտ, բա րի ու ազ նիվ հատ կա նիշ նե րը»`2 
դրանք փո խա րի նե լով եվ րո պա կան հո ռի ու 
մեր նկա րագ րին ան հա րիր ար ժեք նե րով: Այս-
պի սի ըն տա նի քը ազ գա պահ պան նկա րագ րի 
տեր սե րունդ չի կա րող դաս տի ա րա կել: Գու ցե 
այդ բա ցը պի տի լրաց նի դպ րո ցը, բայց «մեր 
դպ րոց նե րը,— նշում է Րաֆ ֆին,— ա մե նա-
թշ վառ դրու թյան մեջ են, նոր ի մաս տակ նե րի 
ձեռ քում խա ղա լիք են դար ձել»3 և ի րենց եվ րո-
պա կան ման կա վար ժու թյամբ ու տա րա պայ-
ման կր թու թյան վնա սա կար հետ ևանք նե րով, 
օ տա րա մո լու թյամբ ու այ լոց ստեղ ծած նե րի 
մե խա նի կա կան ըն դօ րի նա կու թյամբ աղ ճա-
տում են ա պա գա սերն դի ազ գային նկա րա-
գի րը:

 Հայ ժո ղովր դի քա ղա քա կան ա զա տագ-
րու թյա նը հե տա մուտ վի պա սա նի հա մար 
դրանք կեն սա կա նո րեն կար ևոր ու հրա տապ 
հար ցեր է ին: Եվ ա մեն ևին էլ պա տահա կան 
չէ, որ նա ա զա տագ րա կան պայ քա րի ո գո-
րում ներն ար տա հայ տող բո լոր վե պե րում հա-
տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ րել դպ րո ցա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հար ցե րին: Դպ րոցն այն 
քու րան է, որ տեղ թրծ վե լու են ա պա գան կեր-
տող, այն կռ վով նվա ճող մար տիկ ներ: 

Ըն տա նե կան ու դպ րո ցա կան դաս տի ա-
րա կու թյու նը, ը ստ Րաֆ ֆու, պետք է լրաց նեն 
ի րար: Հայ դպ րո ցի ան մխի թար վի ճա կի, հայ 
ու սուց չի ո ղոր մե լի դրու թյան մի դա ռը խոս տո-
վա նու թյուն է գրո ղի «Ժո ղովր դա կան վար ժա-
պե տեր» հոդ վա ծը4:

 Րաֆ ֆու ցաս կոտ պսա կա զեր ծու մից 
ան մասն չի մնում նաև ե կե ղե ցին, ո րը գրո-
ղի հա մոզ մամբ «այ լան դակ վել է, փո խել իր 
նախ նա կան պարզ կեր պա րան քը, դար ձել 
ծի սա պաշ տու թյան, շնոր հա վա ճա ռու թյան 
և ան հա վա տու թյան մի գոր ծա րան»5:

 Ու սուց ման կար ևո րա գույն խն դիր նե րից 

2  Րաֆֆի, Եժ, հ. 11, Եր., 1991, էջ 16:
3  Նույն տեղում, էջ 16:
4  Նույն տեղում, էջ 23:
5  Րաֆֆի, Եժ, հ. 11, Եր., 1991, էջ 17:
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մեկն էլ այն մտայ նու թյան ամ րա կայումն է, որ 
Րաֆ ֆու բո լոր դի տար կում նե րը փաս տարկ-
ված են պատ մու թյամբ և ազ գային կեն սա-
փի լի սո փա յու թյամբ, հետ ևա բար միշտ ար դի-
ա կան են և ու սու ցա նող: Ազ գային կյանքն ու 

նրա պատ մու թյու նը մի վար դա պե տա րան են, 
ո րոնք սե րունդ նե րին սո վո րեց նում են խու սա-
փել սխալ նե րից, բար վո քել ներ կան ու կեր տել 
ա պա գան: Յու րաց նենք Րաֆ ֆու դա սե րը և 
հա վա տա րիմ մնանք նրա պատ գամ նե րին:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДОВАНИЯИДИОЛОГИИ РАФФИ  
ОБ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Р. ЭЛОЯАН

В статье рассматривается ряд вопросов, относящихся к изучению идеологии 
армянской национально–освободительной борбы, которой проникнуты программно–
политические романы и публицистика Раффи.

SOME ASPECTS OF TEACHING ARMINIAN  
NATIONALLIBERATION STRUGGLE BY RAFFI

R. ELOYAN

Some aspects of Armenian national liberation struggle expressed in Raffi’s programmatic 
political novels, are presented in the article.
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Հն չույ թա բա նա կան գրե թե բո լոր 
հայե ցա կար գե րում էլ (հո գե բա նա կան, 
ֆի զի կա կան, ֆի զի կա կան–հա րա բե-
րակ ցային, բաշ խա կան, գոր ծա ռա կան, 
ե րկ աս տի ճան և այլն) ի նչ պես հն չույ թի, 
այն պես էլ առ հա սա րակ հն չույ թա բա նա -
կան ի րա կու թյուն նե րի տար բե րա կումն 
ու բնո րո շումն ի րա կա նաց վում են ը ստ 
վեր լու ծու թյան եր կու հիմ նա կան ըն-
թա ցա կար գե րի, այն է՝ հա տույ թա վոր-
ման (сег мен тация) և նույ նա կա նաց ման 
(иден ти фи кация)1: Հա տույ թա վոր ման 
և նույ նա կա նաց ման ըն թա ցա կար  գե-
րում կի  րառ վում են  տար  բե րա կիչ ար-
ժե քայ նու թյան, ա զատ փո փո խակ ման, 
լրա ցու ցիչ բաշխ  ման, հն չյու նա կան 
նմա  նու թյան, խորհր դան շա կան հա-
կա դար ձե լի ու թյան, հա մա կար գա յին 
համ ընկ նե  լի ու թյան (сис темной конгру-
ент нос ти), մի ա վոր նե  րի բաշ խա կան 
բնու թագ րե րի հաշ վառ ման և այլ չա փո-
րո շիչ ներ2: Ի նչ պես հն չույ թի, այն պես 
էլ հն չույ  թա բա նա կան մյուս հաս կա ցու-
թյուն նե րի՝ տար բեր հա յե ցա կար գե րում 
տեղ գտած խիստ բազ մա զան բնու թա-
գ րե րով հան դերձ, լեզ վա բա նու թյան մեջ 
վա ղուց ամ  րա գր ված է հն չույ թա բա նու-
թյան տե ղը՝ որ պես ու սում նա սի րու թյան 
սե փա կան օբյեկտն ու նե ցող գի տա  կար-
գի: Այս ա ռու մով մի ան գա մայն ի րա-
վունք ու ներ Ն. Խոմս կին, ո րը դեռևս 

1    Ոմանք  տարբերակում  են  նաև  երրորդ՝ 
դասակարգման (классификация) ընթացակարգը, իսկ 
ուրիշ ներն  էլ այն  դիտարկում  են  նույնականացման 
ընթացակարգի շրջանակներում:
2    Տե՛ս  Общее  языкознание  (внутренная  структура 
языка), М., 1972, էջ 149–153:

նա խորդ դա րի 60–ա կան թթ. գրում էր. 
«Թե պետև ժա մա նա կա կից հն չույ թա-
բան նե րը հա մե րաշ խու թյան չեն հա սել 
բո լոր հար ցե րում, բայց և այն պես ար դեն 
ձևա կերպ վել է հն չույ թա բա նու թյան հիմ-
նա կան դրույթ նե րի ի նչ–որ մի ամ բող-
ջու թյուն, ո րոնց տակ (առ նվազն նրանց 
մեծ մա սի տակ) կս տո րագ րե ին շատ 
լեզ վա բան ներ»3: Հիմ նա կան դրույթ նե-
րի այդ ամ բող ջու թյու նը նա բնո րո շում 
է ի բրև «կար գա բաշ խա յին հն չույ թա-
բա  նու թյուն» («taxonomical phonology»):  
Ի տար բե րու թյուն կա ռուց ված  քային 
հնչույ  թա  բա նու թյան ո րոշ դրս ևո  րում նե  -
րի` կար գա բաշ խային հն չույ թա բա նու -
թյու նը, ը ստ Ն. Խոմ սկու, են թա  դրում 
է հն չույ թա բա նա կան ի րո ղու թյուն նե րի 
քննու թյուն ոչ թե ի նք նին՝ մե  կու սի կեր -
պով, այլ շա րա կար գում, ա վե լի ստույգ՝ 
շա րա հյու սա կան մա կար դա կի ի րո  ղու-
թյուն նե րի հաշ վա ռու մով, ո րով հետև 
հնչույ թը (ի նչ պես և լեզ վա կան մյուս մի-
ա վոր նե րը) լի ար ժեք կեր պով ի րաց վում է 
մի այն շա րա հյու սա կան մա կար դա կում4:

Հն չույ թա բա նա կան վեր լու ծու թյան և 
վեր ջին հաշ վով՝ հն չույ թի բնո րոշ ման 
հա մար սկզ բուն քա յին նշա նա կու թյուն 
ու նի ի մաս տային չա փո րո շի չի, այն է՝ 
տար բե րա կիչ ար ժե քայ նու թյան նկատ-
մամբ վե րա բեր մուն քի հար ցը: Ը ստ 
այդմ՝ գոր ծա ռել են եր կու հա կա դիր մո-
տե ցում ներ. 1) Պրա հայի, Մոսկ  վայի և 
Լե նինգ րա դի (Շ չեր բայի) հն չույ թա բա-

3  Н. Хомский, Логические основы лингвистической 
теории  //  «Новое  в лингвистике»  (այսուհետև՝  «НЛ»), 
вып. IV, 1965, с. 530:
4  Տե՛ս նույն տեղում:

ՎԱՐ ԴԱՆ ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ

ՀՆ ՉՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ



32

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

նա կան դպ րոց նե րը, Ջ. Ֆյոր սի գլ խա-
վո րած Ա նգ լի ա յի հն չյու նա բա նա կան 
դպ րո ցը, որ պես հն չույ թի տար բե րակ-
ման կար ևոր չա փա նիշ, ըն դու նում են 
ձևույ  թի և բա ռի կազ մում նրա ի մաս տա-
տար բե րա կիչ (ի մաս տա բա ղա դրիչ) գոր-
ծա ռույ թը1: Այս դեպ քում մե թո դա կան 
նկա տա ռում նե րով հն չույ թնե րի՝ որ պես 
ի մաս տա տար  բե րա կիչ մի ա վոր նե րի 
ա ռանձ  նա ցումն ի րա կա նաց վում է նվա-
զա գույն զույ գե րի հա կա դրու թյամբ, այն 
է՝ ի մաս տա կիր հա տույթ նե րի (ձ ևույթ-
նե րի, բա ռե րի) ար տա հայ տու թյան պլա-
նում նվա  զա գույն տար բե րու թյամբ հա-
կադր ված բա ղա դրիչ նե րի մի ջո ցով: Ը նդ 
ո րում՝ հա կա դրու թյու նը կա րող է լի նել 
նաև «հն չույթ~զ րո» տի պի (հմմտ.   հյ. 
վարգ~վարկ~վարք, սեր~սերմ (ø~մ), 
ռուս.тень «ստ վեր»~ день «օր», стол 
«սե ղան» ~ сто «հա րյուր» (л~ø), ան-
գլ. pill [pil] «դե ղա հատ, հաբ» ~bill [bil] 
«հա շիվ, թղ թադ րամ», bite [bait] «խայ -
թե լը, կծե լը»~biter [baitə] «խա բե բա» 
(ø~ə) և այլն). 2) ա մե րի կյան դես կրիպ-
տիվ հն չույ թա բա նու թյու նը, Լոն դո նի (Դ. 
Ջո ուն զի) դպ րո ցը, եր կա տու մա յին (ди -
хотомоческая) և եր կաս տի ճան (двух сту-
пен ча тая) տե սու  թյուն նե րը, ի նչ   պես նաև 
ա ռան  ձին լեզ վա բան ներ, ո րոնք ո ւղ ղա-
կի ո րեն չեն հա րում այդ դպ րոց նե րից 
և ոչ մե կին, հն չույ թա բա նա կան վեր լու-
ծու թյան մեջ ի մաս տա յին գոր ծո նը բա-

1    Տե՛ս  Н.  С.  Трубецкой,  Основы  фонологии,  М., 
2000, с. 39, А. Мартине, Основы общей лингвистики// 
«Новое в лингвистике» (այ սուհետև՝ НЛ), вып. III, М., 
1963,  с.  397–398  (հմմտ.  «….  չի  կարելի  առաջարկել 
մեթոդ, որը բոլորովին հաշվի չի առնում իմաստը….», 
ն. տ.), А. А. Реформатский, Введение в языковедение, 
М., 1967,  с.  207–224, М. В. Панов, Современный рус
ский язык: фонетика, М., 1979, с. 90–121, Л. Р. Зиндер, 
Общая фо не тика, М., 1979, с. 46, Е. С. Кубрякова, Из 
истории  анг лийс кого  структурализма  (Лондонская 
лингвистическая  школа)//  Основные  направления 
структурализма, М., 1964, с. 309–310:

ցա ռում են կամ առ նվա զն կա րևոր չեն 
հա մա րում հն չույ թային բնու թագ րի հա-
մար2: Ե րկ րորդ տե սա կե տի կողմ նա կից-
նե րը մաս նա վո րա պես նշում են եր կու 
հիմ նա կան փաս տարկ. 1) ոչ ի մաս տա-
կիր բա ղադ րի չը (=հն չույ թը) չի կա րող 
ի րա կա նաց նել ի մաս տա տար բե րա կիչ 
գոր ծա ռույթ3, 2) հն չույ թին ի մաս տա-
տար բե րա կիչ գոր ծա ռույթ վե րա գրե լու 
դեպ քում ան բա ցա  տրե լի են մնում հո-
մա նի շու թյան ու հա մա նու նու թյան դեպ-
քե րը: 

Երկ րորդ տե սա կե տի հե տա գա զար-

2    Տե՛ս  Г.  Глисон,  Введение  в  дескриптивную 
лингвистику, М.,  1959,  с.  224–258,  Р.  Якобсон,  Г. М. 
Фант  и  Халле,  Введение  в  анализ  речи  //  «НЛ»,  вып. 
II, с. 173–212, С. К. Шаумян, Проблемы теоретической 
фонологии, М., 1962, с. 13–18 (հմմտ. «…. Նշա նա կող նե
րի նույնություններն ու տարբերությունները որոշելիս 
հն չույթաբանությունը,  ըստ  երևույթին,  պիտի  հրա
ժար վի  իմաս տա բա նա  կան  չափանիշներից»,  ն.  տ., 
էջ  16),  Е.  С.  Кубрякова,  ն. տ.,  էջ  310,  В.  Б.  Касевич, 
Фоно ло ги  ческие  проблемы  об щего  и  восточного 
языкознания, М., 1983, с. 36, Ю. С. Степанов, Основы 
языкознания, М., 1966, էջ 9–11, Джон Лайонз, Вве де ние 
в  тео ре ти чес кую  лингвистику, М.,  1978,  с.  126–145:– 
Ոչ  հազվադեպ  դեսկրիպտիվ  հնչույ թա բա նու  թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի  (Բլոկ, Թրեյջեր  Հոքեթ, Սվոդեշ, 
Սմիթ) կողմից հնչույթի՝  որպես իմաստա տար բե րա
կիչ գոր ծա ռույթով օժտված միավորի մա սին դրույթի 
մերժումը բացատրվում է ինչպես Լոն դո նի հնչույ թա
բա նա կան  դպրոցի  հիմնադիր  Դ.  Ջոունզի,  այնպես 
էլ  ամե րիկյան  ամենտալիստական  դպրոցի  հիմ նա
դիր Լ. Բլում ֆիլ դի հայացքների ազդեցությամբ (տե՛ս 
Основные  направлния  структурализма,  էջ  219–223): 
Մեր  կար ծի քով,  սակայն,  այդպիսի  վերագրումը  Լ. 
Բլումֆիլդին  ճիշտ  չէ  կամ  առնվազն  չա փա զանց
ված  է.  հմմտ.  «Խոսքի  իմաս  տա կիր  հնչյունների 
ուսումնասիրությամբ  զբաղվում  է  հնչույ թա բա
նությունը  կամ  գործ նա կան  հնչյու նա բա նությունը: 
Հնչույթաբանությունը  ենթա դրում  է  իմաստների 
քննություն»  (Л.  Блумфилд,  Язык,  М.,  1968,  с.  76), 
«Որքանով  մենք  հնչույթները  բնորոշել  ենք  որպես 
նվազագույն  միավորներ,  որոնք  տար բե րու թյուն
ներ են առա ջաց նում իմաստի մեջ….»  (ն. տ.,  էջ 140, 
ընդգծ.՝ Վ. Պ.): 
3   Այդպիսի միտք արտահայտել է նաև Է. Սեպիրը. 
հմմտ.  «….  առանձին  հնչյունը,  ըստ  էության ասած, 
բո   լորովին  էլ  խոսքի  բա ղադրիչ  չէ,  քանզի  խոսքը 
իմաստակիր գործառույթ է, իսկ հնչյունը, որպես այդ
պի սին,  իմաստով  օժտված  չէ»  (Эдвард  Се пир,  Язык 
//  նույնի՝ Избранные  труды по языкознанию и куль
турологии, М., 2002, с. 43): 
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գա ցու մը կա րող է հան գեց նել առ հա-
սա րակ հն չույ թի՝ որ պես լեզ վա կան 
կա ռուց ված քի ի նք նու րույն բա ղադ րի չի 
գո յու թյան ժխտ մա նը. մի բան, որ նույն-
պես տեղ է գտել ա ռան ձին լեզ վա բան-
նե րի պատ կե րա ցում նե րում1: Ե թե ըն-
դու  նում ե նք, որ խոս քը, այդ թվում՝ նրա 
նվա զա գույն ի մաս տա կիր բա ղադ րիչ նե-
րը՝ ձևույթ նե րը, ար մա տա կան բա ռե րը 
(հմմտ. հեռ–ա–վոր, մոռ–աց–կոտ, ծառ 
ևն), կազմ ված են հնչ յուն նե րից, ի սկ 
վեր ջին ներն էլ հն չույթ նե րի խոս քա յին 
ի րա ցում ներն են, ու րե մն պի տի ըն դու-
նենք նաև հն չույթ  նե րի ի մաս տա տա ր-
բե րա կիչ գոր ծա ռույ թը, ո րով հետև բա-
ղադ րումն ու տար բե րա կու մը միև նույն 
եր ևույ թի եր կու կող մերն են, մե կի գո յու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է մյու սով. ե թե 
հն չույ թը կա րող է ի մաստ բա ղադ րել, 
ու րեմն կա րող է նաև ի մաստ տար  բե-
րա կել: Հն չույ թը (հն չյու նը) ի մաս տա կիր 
մի ա վոր չէ, բայց օ ժտ ված է ի մաս տա-
բա նա կան գոր ծա ռույ թին մաս նակ ցե լու 
նե րու նա կու թյամբ (պո տեն ցի այով) կամ, 
որ նույնն է՝ հակ ված է դե պի ի մաս  տա-
կրու թյու նը: Այս եր ևույ թի դրս ևո րում-
նե րը պի տի հա մա րել լե զու նե րում հազ-
վա դեպ հան դի պող մի ա  հն չույթ բա ռե րը 
(հմմտ. հյ. ո ւ՝ շղկպ, է ՛՝ կոչ. ձյնրկ., է՝ 
օ ժան դակ բայ, ի՝ նախ դիր, ռս. а «իսկ», 
и «և», с «հետ», ան գլ. a [ə]՝ ա նո րոշ 
հոդ, նաև «մեկ» (a few «մի քա նի», ֆրնս. 
à «դե պի» և այլն): Հն չույ թից դե պի մի-
ա  հն չույթ բառ ան ցու մային օ ղակ կա րող 
են հա մար վել մի ա հն չույթ ձևույթ նե րը, 
ո րոնք հա ճախ բազմ  ի մաստ են (հմմտ. 
–ի՝ 1. ան ց. կատ., եզ. թ., I դ. (խո սեց–ի), 
2. ը ղձ. ան ց., եզ. թ., I դ. (խոս–ի), 3. 
սեռ. հլ. ցու ցիչ (խոսք–ի), բռկզմ. մաս-

1   Տե՛ս Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, 
с. 71:

նիկ (հայել–ի) և այլն): Ի նչ վե րա բե րում 
է հո մա նի շու թյա նը և համ ա նու նու թյա-
նը, ա պա ան կախ այն բա նից՝ հն չույ թը 
կհա մար վի ի մաս տա տար բե րա կիչ գոր-
ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մի ա վոր, թե 
նրան կվե րա պահ վի մի այն ի մաս տա-
կիր մի ա վոր նե րի (ձ ևույթ նե րի, բա ռե-
րի) հնչա պատ յան նե րը տար բե րա կե լու 
հատ կու թյուն, դրա նից հար ցի է ու թյու նը 
չի փոխ վում. հա մա նու նու թյան դեպ քում 
հն չույ թը չի տար բե րա կում նշա նա կի չը 
(հն չա պատ յա նը), ի սկ հո մա նի շու թյան 
դեպ քում՝ նշա նա կյա լը (ի մաս տը): Այս 
եր ևույ թը, կար ծում ե նք, ու նի մեկ բա-
ցատ րու թյուն. որ պես հա րա փո փոխ 
երևույթ՝ լե զուն ե թե, մի կող մից, ձգ տում 
է հա մա կար գայ նու թյան, մյուս կող մից, 
և ա ռա վե լա պես հա սա րա կա կան ար-
տա քին ազ դակ նե րի ազ դե ցու թյամբ, 
հակ ված է շեղ վե լու հա մա կար գից: Այդ 
ի մաս տով բա ցա ռու թյուն չէ նաև լեզ վի 
հն չույ թային հա մա կար գը: Նույն տրա-
մա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում պի տի 
դի տար կել նաև ռու սե րե նի шкаф/шкап 
«պա հա րան» կամ հայե րե նի դար պաս / 
դար բաս տի պի օ րի  նակ նե րը, ո րոն ցում 
ф/п և պ/բ զու գա հեռ նե րը հա կա սում են 
հն չույթն ի մաս տա տար բե րա կիչ մի ա վոր 
հա մա րե լու դրույ թին: Բա ռային կրկ նակ-
նե րի ա ռա ջա ցու մը կա րող է բա ցատր վել 
լեզ վա կան նոր մում ար ձա նագր վող տե-
ղա շար ժե րով, ո րի ըն թաց քում ոչ միշտ 
է, որ նոր ձևը լի ո վին դուրս է մղում հին 
ձևին. ո րոշ ժա մա նակ (հ նա րա վոր է՝ բա-
վա կա նին եր կար) եր կու ձևե րը գոր ծա-
ռում են զու գա հե ռա բար, հատ կա պես, 
ե թե այդ եր կուսն էլ գրային ամ րագ րում 
ու նեն գրա կան լեզ վում: 

Ա) Հն չույ թա բա նա կան վեր լու ծու թյան 
ա ռա ջին աս տի ճա նը հա տույ թա վո րումն 
է, այն է՝ տեքս տի կամ ար տա հայ տու-
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թյան բա ժա նու մը գծային հա ջոր դա կա-
նու թյան նվա զա գույն մի ա վոր նե րի՝ որ-
պես հն չույթ նե րի ի րա ցում նե րի1: Տեքս տի 
(հն չաշղ թայի) տրո հու մը հն չույ թա-
բա նո րեն նվա զա գույն բա ղա դրիչ նե-
րի են թադ րում է եր կու հան գա ման քի 
հաշ վա ռում. որ պես զի՝ 1) մի կող մից, 
մեկ հն չույ թի հա մար ժեք հնչյու նա կան 
բա ղա դրիչ նե րը չհա մար վեն տար բեր 
հնչույթ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (հմմտ. 
գրբ. ե աւթն/եւթն, հրե այք «հ րե ա ներ», 
սիւն, հա րեւր, ան գլ. five [faiv] «հինգ», 
line [lain] «գիծ», fly [flai]) «թռ չել», house 
[haus] «տուն», ի սպն. mucho [mutšo]2 
«շատ», 2) մյուս կող մից, ը նդ հա կա ռա-
կն, հն չույթ նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն-
նե րը չհա մար վեն մեկ հնչույթ (հմմտ. 
ռուս. детский [децкəиṷ], праздний 
[празнəиṷ] «պա րապ, ան գործ» (բայց՝ 
упразднить [упразднит՛] «վե րաց նել, լու-
ծա րել»), сшить [ш:ыт՛] «կա րել» (բայց՝ 
рыть [рыт՛] «փո րել» և срыть [срыт՛] 
«կոր ծա նել»)):

 Տեքս տի (հն չաշղ թայի) հա տույ-
թա վոր ման հա մար ա ռա ջարկ վել են 
տար բեր ըն թա ցա կար գեր, ո րոն ցից 
տա րա ծում են ու նե ցել հատ կա պես հա-
րա ցու ցային փո խարկ ման թես տը (գ լո-
սե մա տի կա, գոր ծա ռա կան և ֆի զի կա-

1    Հմմտ.  «Միավորների  շարակարգային 
սահամանազատման աստիճանում հնչական նյութը 
բաժանվում  է  հնչույթային  ….  երկարաձգության 
հատույթների» (տե՛ս Г. А. Климов, Фонема и морфема, 
М., 1967, էջ 97):
2   Իսպաներենում հնարավոր չէ š–ի գործածություն, 
առանց նախորդող t–ի. այդ երկու հնչյունները բառի 
կազմում  ունեն  մեկ  միավորի  գործառական արժեք, 
որն  էլ  հիմք  է  տվել  դրանք  համարելու  մեկ  հնչույթ 
(տե՛ս  А.  Мартине,  Основы  общей  линг вис ти ки  // 
«НЛ», вып. III, M., 1963, էջ 396, 415): Հմմտ. նաև. «… 
Արտահայտության տվյալ բաղադրիչը լեզվաբանորեն 
ուսում նա սիր վում  է  միայն  այն  դեպքում,  եթե  այն 
օժտված  է  որոշակի  գործառույթով  և  …  հենց  այդ 
գործառույթի  բնույթի  շնորհիվ  է  զբա ղեցնում  իրեն 
համապատասխանող  տեղը  հիշողությամբ  պահ
պան վող այլ բաղադրիչների միջև» (ն. տ., էջ 397): 

կան տե սու թյուն ներ), շա րա կար գային 
նույ նա կա նաց ման գոր ծա ռա կան մե թո-
դը (եր կաս տի ճան հն չույ թա բա նու թյուն) 
և բաշ խա կան բնու թա գրե րի հաշ վառ-
ման մե թոդ նե րը (դես կրիպ տիվ հն չույ-
թա բա նու թյուն):

 Գոր ծա ռա կան հն չույ թա բա նու թյան 
(ԳՀ) մեջ (Պ րա հայի և Մոսկ վայի դպրոց-
ներ) հա րա ցու ցա յին փո խար կու մը 
դրսևոր վում է հա կադ րու թյան և տար-
բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի սկզբունք -
նե րի կի րա ռու մով, ո րոնք, ը ստ Ն. Ս. 
Տրու բեց կոյի, մի ան գա մայն բա վա րար 
են հն չա շղ թա յի հն չույ թա բա նա կան հա-
տույ թա վոր ման հա մար: Հա մա ձայն 
ԳՀ՝հն չույ թա բա նա կան հա կա դրու  թյու-
նը հն չույթ  նե րի ա ռանձ նա ցումն է ը ստ 
ձևույթ նե րի և բա ռե րի կազ մում նրանց 
ի մաս տա բա նա կան (= տար բե րա կիչ) 
գոր ծա ռույթ  նե րի3: Ը ստ այդմ՝ հն չույ թը 
բնո րոշ վում է որ պես «հն չույ թա բա նո րեն 
է ա կան [ի մա՝ տար բե րա կիչ – Վ. Պ] հատ-
կա նիշ նե րի ամ բող ջու  թյուն»4 կամ որ պես 
«դիր քայ նո րեն հեր թա գայ վող հն չյուն նե-
րի շար քով ներ կա յաց ված գոր ծա  ռա կան 
հն չյու նա բա նա կան մի ա վոր»5.(հմմտ. հյ. 
սուր~ զուր, վեր~վար, ռուս. том «հա-
տոր»~дом «տուն», стул «ա թոռ»~ стал 
«կանգ նեց» (= встал «ոտ քի կանգ նեց») 
և այլն): Սահ մա նե  լով հն չույթ նե րի 
ա ռանձ նաց ման (= հա տույ թա վոր ման) 
4 կա նոն՝ Ն. Ս. Տրու բեց կոյը տար բե րա-
կում է հն չույ  թա  յին հա կա դրու թյուն նե րի 

3   Տե՛ս Н. С. Трубецкой, նշվ. աշխ., էջ 37, А. Мартине, 
նշվ. աշխ., էջ 408:
4   Տե՛ս Н. С. Трубецкой, նշվ. աշխ., էջ 43:
5    Տե՛ս  М.  В.  Панов,  Современный  русский  язык: 
фонетика,  М.,  1979,  էջ  106:  Հմմտ.  «Հնչույթը  լեզվի 
հնչյունական  կա ռույցի  նվա զա գույն  միավոր  է, 
որը  ծառայում  է  լեզվի  իմաստակիր  միավորների՝ 
ձևույթների,  բառերի  նույ նաց ման  և  տարբերակման 
հա մար»  (А.  А.  Реформатский,  Введение  в 
языковедение, М., 1967, с. 211):
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ե րեք տե սակ՝ մաս նա կի (привативный), 
աս տի ճա նա կան (гра ду аль  ный) և հա-
մար ժե քային (эквиполентный), ո րոնք 
ը նդ հա նուր առ մամբ ըն դու նել են նաև 
ՄՀԴ–ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ա. Ռե ֆոր-
մատս կին ա ռա ջար կել է նաև մի ա վո րիչ 
(ин те граль ные) հատ կա նիշ նե րի գա ղա-
փա րը՝ այդ պի սին հա մա րե լով «հն չույ-
թի կազ մը «լ րաց նող» հատ կա նիշ նե րը» 
այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ «չ կա այդ 
հատ կա նիշ ով ո ւղ ղա կի ո րեն և մի ան շա-
նակ կեր պով հա կադր վող այլ հն չույթ» 
(հմմտ. ռու սե րե նի [г] և [γ] հն չյուն նե րը 
[гóрəт] և [γóрат] город «քա ղաք» բա-
ռի ար տա սա նա կան տար բե րակ նե րում, 
որ քա նով որ չկան պայ թա կա նու թյան 
հատ կա նիշն ու նե ցող [г]–ին, ը ստ կազ-
մա վոր ման տե ղի, շփա կա նու թյան և 
ռնգայ նու թյան հատ կա նիշ նե րով հա կա-
դր վող բա ղա ձայն ներ)1:

 Դեսկ րիպ տիվ հն չույ թա բա նու թյան 
(ԴՀ) մեջ տար բե րակ վում են հն չույթ նե-
րի և նրանց խոս քա յին ի րա ցում նե րի՝ 
այ լահն չակ նե րի (аллофоны/allophones) 
ե րեք տի պի հա րա բե րու թյուն ներ՝ 
 հա կա  դրա կան բաշխ ման (кон т   растной 
дистрибуции), լրա ցու ցիչ բաշխ ման 
(допол ни тельной дис три бу ции) և ա զատ 
փո փո խակ ման կամ հեր թա գա յու թյան 
(свободного вари ро ва ния, чере до-
вания): Ը ստ է ու թյան, ԳՀ մեջ կի րառ-
վող մաս նա կի հա կադ րու թյու նը ԴՀ մեջ 
կի րառ վող հա կա դրա կան բաշխ ման մի 
տա րա տե սակն է. ե թե ԳՀ մեջ մաս նա կի 
հա կադ րու թյու նը հն չույթ նե րի հա մե մա-
տու թյունն է նվա զա գույն տար  բե րա կիչ 
հատ կա նի շով (հմմտ. դ և տ հն չույթ նե րի 
հա կա  դրու   թյու նը ձայ նե ղու թյան–խ լու-
թյան հատ կա նի շով՝ դեր~տեր, день 
«օր»~тень «ստ վեր»), ա պա ը ստ ԴՀ՝ 

1   Տե՛ս А. А. Реформатский, նշվ. աշխ., էջ 212:

հա կա դրա կան է հա մար վում այն բաշ-
խու մը, ո րի դեպ քում եր կու հն չյուն հան-
դի պում են մի ա տե սակ հն չյու  նա կան 
մի ջա վայ րում և տար բե րա կում են բա ռե-
րի հն չյու նա կան պատ յան նե րը (հմմտ. 
light [lait] «լույս»~right [rait] «աջ», lamb 
[læm] «գառ նուկ»~ram [ræm] «ոչ խար»): 
Այ սինքն՝ հա կա դրա կան բաշ խու մը առ-
հա սա րակ հն չույթ նե րի (հն չյուն նե րի) 
հա կա դրու թյուն է ը ստ հն չյուն նե  րի ար-
տա բե րա կան հատ կա նիշ նե րի՝ ա ռանց 
նվա զա գույն թվով տար բե րա կիչ հատ-
կա նիշ նե րի պա հան ջի: ԴՀ աշ խա տու-
թյուն նե րում լայն կի րա ռու թյուն ու նեն 
հատ կա պես լրա ցու ցիչ բաշխ  ման (ԼԲ) և 
ա զատ փո փո խակ ման (ԱՓ) մե թոդ նե րը: 
ԼԲ հն չյուն նե րի այն  պի սի հա րա բե րակ-
ցու թյունն է, «երբ նրան ցից յու րա քան-
չյու րը հան դի պում է նրանց ամ րա գր ված 
ո րո շա կի մի ջա վայ րում, ո րոն ցում մյուս 
հն չյուն նե րը չեն հան դի պում» (հմմտ. ոչ 
շն չեղ [k=]–ի և շն չե ղա ցած [kh]–ի հա րա-
բե րակ ցու թյու նը ան գլ. ski [sk=iy] «դա-
հուկ»~kick [khik] «ոտ քով հար վա ծե լը»)2: 

2  Г.  Глисон,  նշվ.  աշխ.,  էջ  231(Ski  բառի 
հնչյունագրությունն ըստ Հ. Գլիսոնի): Հմմտ. նաև. «Եթե 
հնչյունների  երկու  նման  տե սակ ների  առնչությամբ 
ճիշտ  է  այն,  որ  նրանցից  մեկն  է  սովորաբար 
հանդիպում  ծանոթ  հնչյունական  միջավայրերում, 
իսկ  մյու սը  հանդիպում  է  ուրիշ  հնչյունական 
միջավայրերում, ապա այդ երկու տեսակները կարող 
են  լինել միևնույն հնչույթի են թատեսակները»  (տե՛ս 
Morris  Swadesh, The Phonetics Prinsiple  //  «Language», 
10,  1934,  p.  123):  Ի  տարբերություն  Հ.  Գլիսոնի,  Մ. 
Սվոդեշի  և  ու րիշ ների,  որոնք  ԼԲ  հարաբերության 
մեջ,  այսինքն՝  փոխբացառող  դիրքում  գտնվող 
հնչյունները  համարում  են  միև նույն  հնչույթի 
այլա հն չակ ները,  Չ.  Հոքեթն  ավելի  զգուշավոր  է 
ձևակերպում  լրացուցիչ  բաշխման  սկզբունքը.  ըստ 
Չ.  Հո քե թի՝  «նույնական  միջավայրում  հանդիպող 
հատույթները հնչույթաբանորեն տարբեր են», որով
հետև  հակա դրվող  հատույթները  կա րող  են  լինել  ոչ 
թե առանձին հնչույթներ, այլ հնչույթների հաջոր դա
կա նություններ,  ինչ պես  [gr]–ը և  [bl]–ը  groan  [groun] 
«տնքոց,  հառաչ»~blown  [bloun]  «ծաղկել,  փթթել» 
բառերում (տե՛ս Ch. F. Hockett, A manuel of phonology, 
Baltimore, 1955, էջ 155):
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<L>–ն և <R>–ն ի նք նու րույն հն չույթ ներ 
են հն դեվ րո պա կան բո լոր լե զու նե րում, 
սա կայն ճա պո նե րե նում և չի նա րե նում 
«դ րանք եր բեք չեն հան դի պում մի ա տե-
սակ մի ջա վայ րում (և այդ պատ ճա ռով 
չեն կա րող տար բեր բա ռեր տար բե-
րա կել)»1, հետ ևա բար նշ ված լե զու նե-
րում [l]–ն և [r]–ն մի մյանց նկատ մամբ 
գտնվում են ԼԲ հա րա բե րու թյան մեջ: 
Ա նգ լե րե նում, գեր մա  նե րե նում, դա նի ե-
րե նում և շվե դե րե նում [h]–ն հան դի պում 
է մի այն բա  ռե րի և ձևույթ նե րի սկզ բում, 
ի սկ [ŋ]–ն՝ մի այն վեր ջում, հետ ևա բար 
այդ լե զու նե րում նշ ված հնչ յուն նե րը 
գտնվում են ԼԲ հա րա բե րու թյան մեջ2:  
Է.  Ա ղա յա նը ԼԲ հա րա բե րու թյուն է վե-
րա գ րում հին հայե րե նի [ի] և [յ] հնչյուն-
նե րին3: ԱՓ դեպ քում եր կու հն չյուն 
կա րող են հան դի պել մի ա տե  սակ հն չյու-
նա կան մի ջա վայ րում, սա կայն ի մաս-
տա տար բե րա կիչ գոր ծա ռույթ չու նեն. 
դրանք միև նույն հն չույ թի ո ճա կան տար-
բե  րակ ներն են: Այս եր ևույ թը կա րող է 
պայ մա նա վոր ված լի նել ի նչ պես լեզ վա-
կան տար բեր ո ճե րի (օր.՝ հին կամ նոր) 
կի րա ռու մով, այն պես էլ ան հա տա կան 
ար տա սա նու թյամբ (օր.՝ լի նել բար  բա-
ռային ազ դե ցու թյան հետ ևանք): Այս-
պես, ար դի գրա կան ֆրան սե րե նում 
ար տա  սան վում է «թրթ ռա ցող ձայ նոր դի 
եր կու տա րա տե սակ». «ղա տա սա կան»՝ 
հայե րե նի ետ նա լեզ վային [ղ]–ի նման, 
ո րը հա մա պա տաս խա նում է գրա կան 

1  Джон Лайонз, նշվ. աշխ., էջ 126:
2    Տե՛ս  Ю.  С.  Степанов,  Основы  общего 
языкознания,  М.,  1975,  էջ  233:  Գերմաներենի  [h]  և 
[ŋ] հնչյունները, ըստ Ն. Ս. Տրուբեցկոյի հնչույթային 
նույնականացման  երրորդ  կանոնի,  տարբեր 
հնչույթների  ներկայացուցիչներ  են,  այլ  ոչ  թե 
միևնույն  հնչույթի  «համակցային  տարբերակներ», 
այսինքն՝ այլահնչակներ (տե՛ս Н. С. Трубецкой, նշվ. 
աշխ., էջ 55):
3    Տե՛ս  Է.  Բ.  Աղայան,  Գրաբարի  քերականություն 
(հնչյունաբանություն), Եր., 1964, էջ 92:

լեզ վի նոր մին և ա ռաջ  նա լեզ վային՝ 
հայե րե նի [ռ]–ի նման, ո րը հնա բա նու-
թյան դրս ևո րում է 4:

Բ) Հն չույ թա բա նա կան նույ նա կա նա-
ցու մը հն չույ թի և նրա տար բե րակ նե րի 
(=այ լահն չակ նե րի) հա մա պա տաս խա-
նու թյան հաս տա տումն է: Սո վո րա-
բար այս ըն թա ցա կար գին ա վե լի մեծ 
նշա նա կու թյուն է տր վում, քան հա-
տույ թա վոր մա նը, ո րով հետև, հն չույ թի 
տե սու թյան հիմ քում, ը ստ է ու թյան, նույ-
նա կա նաց ման սկզ բունքն է: Իր նշա-
նա վոր «Հի մունք նե րում» Ն. Ս. Տրու-
բեց կոյը ա ռա ջար կել է հն չույ թի և նրա 
տար բե րակ նե րի հա րա ցու ցային նույ-
նա կա նաց ման 4 և հն չույթ(ներ)ի ու հա-
մա պա տաս խան հնչյու նա կան հա ջոր-
դա կա նու թյուն նե րի շա րա կար գային 
նույ նա կա նաց ման 7 կա նոն5: Ի տար-
բե րու թյուն ա ռա ջին խմբի կա նոն   նե րի, 
ո րոնք ը նդ հա նուր առ մամբ ըն դուն վել 
են ԳՀ մեջ, ե րկ րորդ խմ բի կա նոն  նե րի 
նկատ  մամբ վե րա բեր մուն քը մի ան շա-
նակ չէ: Վեր ջին հիմ նա խնդ րին, ի թիվս 
այ լոց, ան դրա դար ձել են Ա. Ռե ֆոր-
մատս կին, Մ. Ի. Ստեբ լին–Կա մենս կին 
և Վ. Բ. Կաս ևի չը: Տվյալ դեպ քում մեզ 
հե տա քրք րում են հատ կա պես ա ռա ջին 
խմ բում տեղ գտած սկզբունք նե րը, ա վե-
լի շուտ՝ դրանց ա ռնչ վող ի րո ղու թյուն նե-
րը, ո ւս տի ե րկ րորդ խմ բի կա նոն նե րին 
վե րա բե րող բա նա վե ճե րի ա ռն չու թյամբ 
ըն թեր ցո ղին կա րող ե նք հղել հիշ յալ 
հե ղի նակ նե րի հա մա պա տաս խան աշ-

4    Տե՛ս  Общее  языкознание  (под  общ.  ред.  А.  Е. 
Супруна), Минск, 1983, էջ 310:
5   «Հարացուցային» և «շարակարգային» տերմիններն 
օգտագործում  ենք  Ս.  Շահումյանի  երկաստիճան 
տեսու թ յան մեջ ըն դուն ված նշանակությամբ (տե՛ս С. 
К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 
1962, էջ 26–32): 
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խա տու թյուն  նե րին1: Ու շագ րավ է, որ 
հն չույ թնե րի հա րա ցու ցային նույ նա կա-
նաց ման սկզ բուն քով պայ մա նա վոր ված՝ 
հն չույ թա բա նա կան տե սու թյուն նե րը 
(ՀՏ) հա ճախ ու նեն հն չույ թի մի ան գա-
մայն տար բեր ըն կա լում: Այս պես, 1) ե թե 
սե րող հն չույ թա բա նու թյան (ՍՀ), ԼՀԴ, 
ԵՀ, ԴՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և դե պի 
այդ ո ւս մուն քնե րը կողմ նո րոշ ված նե-
րը հն չույ թա յին նույ նա կա նաց ման հիմ-
նա կան չա փո րո շիչ նե րից են հա մա րում 
հն չյու նա կան նմա նու  թյու նը, այն է՝ այ-
լահն չակ նե րի հն չար տա բե րա կան ը նդ-
հան րու թյու նը2, ա պա այդ հան գա ման քը 
չեն կար ևո րում ՄՀԴ և ՊՀԴ ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը: Աս վա ծը կա րե լի է ցույց տալ 
հետ ևյալ օ րի նակ նե րով: Ռու սե րե նի друг 
[друк], другу [друг–у] և дружить [друж–
ит՛] բա ռաձ ևե րում միև նույն հիմ նա կան 
ձևույ թը հան դես է գա լիս [друк], [друг–] 
և [друж–] ձևակ նե րի տես քով: Ե թե друг 
և другу բա ռաձ ևե րում [к/г] հեր թա գա-
յու թյունն ու նի դիր քային պայ մա նա վոր-
վա ծու թյուն, այ սինքն՝ հն չյու նա կան է, 
ա պա друг և дружить բա ռե րում [г/ж] 
հեր թա գա յու թյու նը պայ մա նա վոր-
ված չէ դիր քով, այ սին քն՝ պատ մա կան 
է: Ը ստ ԼՀԴ և ԴՀ՝ բո լոր ե րեք ձևակ-
նե րում առ կա են տար բեր հն չույթ ներ՝ 

1    Տե՛ս А. А. Реформатский, Н. С. Трубецкой и  его 
«Основы  фонологии»//  Н.  С.  Трубецкой,  նշվ.  աշխ., 
էջ  325–326,  М.  И.  Стеблин–Каменский,  Спорное  в 
языкознании, Л., 1974, В. Б. Касевич, Фоно ло ги  ческие 
проблемы общего и восточного языкознания, М., 1983, 
с. 26–33:
2    Տե՛ս  Л.  В.  Щерба,  Избранные  работы  по 
языкознанию  и  фонетике,  т.  I,  Л.,  1958,  էջ  124–
152  (հմմտ.  «….  Հնչույթ  է  կոչվում  տվյալ  լեզվի 
նվազագույն  հնչյունական  պատկերացումը,  որը 
կարող է զուգորդվել իմաստային պատկե րա ցումների 
հետ  ու  տարբերակել  բառերը  և  խոսքում  կարող  է 
առանձնացվել՝ առանց աղավաղելու բառի հնչյու նա
կան կազմը», ն. տ., էջ 134), М. И. Матусевич, Введение 
в общую фонетику, М., 1959, էջ 17, Л. Р. Зиндер, նշ.. 
աշխ.,  էջ  45–55,  Г.  Глисон,  նշվ.  աշխ.,  էջ  229,  Джон 
Лайонз, նշվ. աշխ., էջ 127:

<К>, <Г>, <Ж>, ո րով հետև տար բեր 
են նրանց հն չար տա բե րա կան բնու թա-
գրե րը և այդ բա ղադ րիչ նե րը մաս նակ-
ցում են բա ռային (ձ ևա կային) տար բեր 
ի մաստ նե րի կազ մա վոր մա նը: ՄՀԴ–ի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հիմք ըն դու  նե լով 
հն չույթ նե րի նույ նա կա նաց ման ձևա-
բա նա կան չա փա նի շը, այն է՝ ձևույ թի 
կազ մում հն չույ թա բա նո րեն ու ժեղ կամ 
թույլ դիր քում հան դես գա լը և հն չույ թը 
բնո րո շե լով ը ստ ու ժեղ դիր քում դրս ևոր-
վող տար բե րա կի, друг [друк] և другу 
[друг–у] բա ռաձ ևե րում ճա նա չում են 
միև նույն <Г> հն չույ թը (ը ստ այդմ՝ [к]–ն 
և [г]–ն հա մա րում են <Г> հն չույ թի տար-
բե րակ նե րը (варианты)), ի սկ дружить 
[друж–ит՛] բա ռի կազ մում՝ <Ж> հն չույ-
թը: Չնա յած որ, ը ստ ՄՀԴ–ի, եր կու 
դեպ քում էլ ձևույթ նե րը նույ նա կան են, 
սա կայն друг//друж– հա րա բե րակ ցու-
թյան մեջ ձևակ նե րը «միև նույ նը» չեն. ի 
տար բե րու թյուն [к/г] հեր թա  գա յու թյան, 
ո րը կեն դա նի (դես կիրպ տի վիստ նե րի 
տեր մի նա բա նու թյամբ՝ «մե քե նա կան») 
է, <Г/Ж> հեր  թա գա յու թյու նը պատ մա-
կան է, հետ ևա բար՝ «կեն դա նի չէ», այ-
սինքն՝ գոր ծող չէ: ՊՀԴ–ո ւմ друг [друк] 
բա ռաձ ևում տար բե րա կում են հն չույ-
թա բա նա կան նոր մի ա վոր՝ գերհն չույթ 
(архифонема), ո րով հետև, ը ստ «պ րա-
հա ցի նե րի», հն չույ թա բա նո րեն թույլ 
(= չե զո քաց ման) դիր քում հան դես ե կող 
բա ղադ րի չը հատ կանշ վում է վե րա-
ցարկ ման ա վե լի բարձր աս տի ճա նով, 
հետ ևա բար՝ հն չույ թային ան տար ո րո շե-
լի ու թյամբ3: Մեր օ րի նա կում այդ հն չույ-
թը կն շա նակ վի <к/г> կամ <K> պայ մա-

3    Հմմտ.  «Հաջորդական  հնչումները, 
որոնք  ամբողջովին  կազմված  են  միևնույն 
արտաբերումներից,  համարվում  են  նույ նա կան» 
(տե՛ս B. Bloch, A set of Postulates for Phonemic Analysis, 
// «Language», 24, 1948, 10):
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նա կան գրու թյամբ: Հն չույ թա բա նո րեն 
ու ժեղ դիր քում ([другу]) հան դես ե կող 
բա ղադ րի չը կվե րա բե րի <Г> հն չույ թին: 
Ի նչ վե րա բե րում է друг–//друж– հա րա-
բե րակ ցու թյա նը, ը ստ «պ րա հա ցի նե րի»՝ 
նման դեպ քե րում ևս գործ ու նենք նոր 
մի ա վո րի հետ, ո րին նրանք տա լիս են 
ձևա հն չույթ (морфонема) ան վա նու մը 
(մեր օ րի նա կում այն կն շա նակ վի <Г/Ж>–
ով): ՄՀԴ–ո ւմ ըն դու նում են ձևա հնչույ-
թա բա նա կան հեր թա գա յու թյուն նե րի 
փաս տը (դ րանք պատ մա կան հեր թա-
գա յու թյուն ներն են), բայց ձևահն չույ թի՝ 
որ պես լեզ վա կան ի նք նու րույն մի ա վո րի 
գո յու թյու նը մեր ժում ե ն՝ նրա տար բե-
րա կու մը հա մա րե լով բա վա րար չա փով 
չհիմ նա վոր ված1: 

Ի հար կե, սույն քն նու թյամբ չի սպառ-
վում հն չույ թա բա նա կան վեր լու ծու թյանն 
ա ռնչ վող հար ցե րի շր ջա նա կը, ե թե նկա-
տի ու նե նանք, որ հա տույ թա վոր ման և 
նույ նա կա նաց ման ըն թա ցա կար գերն 
այս տեղ ներ կա յաց վե ցին հիմ նա կա նում 
ը ստ ե րեք տե սու թյուն նե րի՝ նկա րա-
գրա կան, գոր ծա ռա կան և ֆի զի կա կան, 

1    Տե՛ս  Н.  С.  Трубецкой,  նշվ.  աշխ.,  էջ  84  (հմմտ. 
«….  գերհնչույթը….  երկու  հնչույթի  համար 
ընդհանուր  իմաս տա տար բերակիչ  հատկանիշների 
ամբողջությունն  է»,  ն.  տ.),  А.  Мартине,  նշվ.  աշխ., 
էջ  425–427  (հմմտ.  «…  Գեր հն չույ թը  կարող  է 
բնորոշվել որպես էական հատկանիշների համալիր, 
որոնք  բնորոշ  են  երկու  կամ  ավելի  հն չույթ նե
րի  և  տվյալ  դեպքում  նրանց  միակ  հնարավոր 
ներկայացուցիչներն  են»,  ն.  տ.,  էջ  426):  ՄՀԴ 
ներկայացուցիչները  առաջարկել  են  գերհնչույթի 
մեկ  այլ  ըմբռնում,  որը  սկզբունքորեն  տարբերվում 
է  ՊՀԴ–ում  տարբերակվող  գերհնչույթից:  Այդ 
միավորին նրանք տվել են հիպերֆոնեմա (гипер фо
нема) անվանումը: Ըստ Մ. Պանովի՝ «հիպերֆոնեման 
գործառական  միավոր  է,  որը  ներկայացված  է  մի 
քանի  հնչույթի  հա մար  ընդ հանուր,  դիրքայնորեն 
հերթագայվող  հնչյունների  շարքով՝  նշանայնորեն 
ուժեղ դիրքում այդ միավորի ներ կա յա ցուց չի բա ցա
կայությամբ». հմմտ. собака [s<a/o>baka], вот [wo<t/d>], 
вдриг [<w/f>dru<g/k>], ուր չակերտներով առանձ նաց
ված նե րը  հա մար վում  են  հիպերֆոնեմաներ  (М.  В. 
Панов, նշվ. աշխ., էջ 120–121):

այն էլ մի այն հիմ նա կան գծե րով: Սա-
կայն ներ կա յաց վածն էլ բա վա րար չա-
փով պատ կե րա ցում է տա լիս ոչ մի այն 
հնչույ թա բա նա կան վեր լու ծու թյան, այլև 
առ հա սա րակ հն չույ թա բա նու թյան ո լոր-
տում տի րող կար ծիք նե րի բազ մա զա նու-
թյան մա սին: Այս տեղ ներ կա յաց վա ծից 
մի ա ժա մա նակ հե տևում է, ո ր՝ 1) հն չույ-
թը՝ որ պես լեզ վա կան կա ռուց ված քի 
ո րո շա կի բա ղադ րիչ, կա րող է բնո րոշ-
վել՝ հիմք ըն դու նե լով մի այն տե սու թյուն-
նե րից որ ևէ մե կը. հայտ նի տե սու թյուն-
նե րի հա մադր ման որ ևէ փորձ, ը ստ 
է ու թյան, հն չույ թի բնո րոշ ման նոր կա-
ղա պար է2, 2) նկա տի ու նե նա լով ու սա-
նո ղու թյան ը նդ  հա նուր լեզ վա բա նա կան 
պատ րաստ վա ծու թյու նը՝ մե թո դա կան 
ա ռու մով ճիշտ կլի նի հն չույ թա բա նա կան 
հար ցե րը ներ կա յաց նել տե սու թյուն նե-
րից մե կի, մեր կար ծի քով՝ գոր ծա ռա-
կան տե սու թյուն նե րից մե կի հա մա ձայն. 
տար բեր տե սու թյուն նե րի մի ա ժա մա նա-
կյա մա տու ցու մը կա րող է լուրջ դժ վա-
րու  թյուն ներ ա ռա ջաց նել ի նչ պես հն չույ-
թի և հն չյու նի, այն պես էլ հն չույ թի և գրի 
տար բե րակ ման ա ռում նե րով, ին չին և 
ա կա նա տես ե նք լի նում դա սա վանդ ման 
պրակ տի կա յում:

2  Ա.  Ռեֆորմատսկին  ձևահնչույթաբանությունը 
համարել  է  հնչյունաբանության  և  քերականության 
սահմանագծին  ձևավոր ված  գիտակարգ,  որի 
ուսումնասիրության  օբյեկտը  հնչույթների 
(հնչյունների)  քերականական  գործառույթներն 
են:  Ն.  Ս.  Տրու բեց կոյը  ձևահնչույթաբանական 
է  համարում  առհասարակ  հնչույթաբանական 
բոլոր  կարգի  հերթագայությունները  (տե՛ս  Վ.  Զ. 
Պետրոսյան, Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության 
լեզվաբանական կարգավիճակը // նույնի՝ Ընդհանուր 
և հայ լեզ վա բա նության հարցեր, Ե., 2015, էջ 118–130): 
ՍՀ  մեջ  ձևահնչույթաբանության  նշանակությամբ 
գործածվում  է  համակարգային  հն չույ թաբանություն 
անվանումը (տե՛ս Н. Хомский, նշվ. աշխ., էջ 531):
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В. ПЕТРОСЯН

Сегментация и идентификация, как працедуры выделения фонем в потоке речи 
и установления соответствия между фонемой и ее аллофонами, исползуются во всех 
фоно ло ги че ских концепциях (ФК), но обусловленные концепцией, результаты почти 
никогда не идентичны. Определение фонемы путем со пос тавления исходных положений 
известных ФК–ий, по существу– предложение новой модели фонемы.
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FUNDAMENTAL PROCEDURES OF PHONEMIC ANALYSIS
V. PETROSYAN

Segmentation and identification, as processes of phoneme division and verification of 
correspondence of phoneme and its allophones in the phonetic range, are used in all the 
phonemic conceptions (PCs), but conditioned by the PC, the results are almost never iden-
tical. The characterization of phoneme by means of synthesis of the fundamental tenets of 
well–known PCs, in essence, is an offer of new pattern of phoneme.
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В Ар ме ни и, име ю щей мно го ве ко вую 
ис то ри ю, всег да боль шое вни ма ние ока зы-
ва ют об ра зо ва ни ю. Об ра зо ва ние в Ар ме-
нии яв ля ет ся еди ным про цес сом обу че ния 
и вос пи та ни я, ис хо дя щим из ин те ре сов 
го су дарст ва, об щест ва и са мой лич нос ти. 
Оно нап рав ле но на ос во е ни е, сох ра не ни е, 
обо га ще ние и пе ре да чу опы та, зна ний и 
ду хов ной нас ледст вен нос ти че ло ве чест ва 
пос ле ду ю щим по ко ле ни ям.

Д ля Ар ме нии важ ное зна че ние име ет 
тес ное сот руд ни чест во с ар мянс кой ди ас-
по рой, за да ча ко то рой зак лю ча ет ся в со-
дейст вии со о те чест вен ни кам, жи ву щим за 
пре де ла ми на шей ст ра ны в ор га ни за ции 
ар мянс ко го об ра зо ва ния [2, стр. 57].

 Выс шее об ра зо ва ние пос то ян но под-
вер га ет ся ре фор ми ро ва ни ю, вс ледст вие 
че го про ис хо дят из ме не ния ее уп рав ле-
ни я, ст рук ту ры, со дер жа ни я, фи нан си ро-
ва ния и т,д. Но, нес мот ря на ряд всех этих 
из ме не ний, выс шее об ра зо ва ние в РА сох-
ра ня ет свою тра ди ци он ную вы со кую ре-
пу та ци ю.

 Се год ня важ ней шей го су дарст вен ной 
и на ци о наль ной за да чей яв ля ет ся сох ра-
не ние и раз ви тие уп рав ле ния сис те мы 
выс ше го об ра зо ва ния и обес пе че ние ее 
су щест во ва ния на меж ду на род ной аре не 
[3, стр. 25].

В пос лед нее вре мя проб ле мы уп рав-
ле ния и ор га ни за торс ких ра бот в сис те ме 
об ра зо ва ния ста но вят ся осо бен но ак ту аль-
ны ми. Ус пеш ный и пра виль ный под ход к 
их ре ше нию по мо га ет даль ней ше му прог-

рес су раз ви тия и про дук тив нос ти выс ше го 
об ра зо ва ни я.

 Сис те ма об ра зо ва ния РА не сет де цент-
ра ли зо ван ный ха рак тер уп рав ле ни я. В 
этих ус ло ви ях про ис хо дит за ко но мер ное 
расп ре де ле ние пол но мо чий в сфе ре выс-
ше го об ра зо ва ния РА меж ду раз лич ны ми 
уп рав ля ю щи ми ор га на ми Пра ви тельст ва 
РА, Ми нис терст ва об ра зо ва ния и на у ки 
РА, марз пе та ра нов и ву зов [4, стр. 26].

С та тус выс ше го учеб но го за ве де ния 
оп ре де ля ет ся ор га ни за ци он но–п ра во вой 
фор мой, его об ра зо ва тель ной прог рам мой 
и на ли чи ем го су дарст вен ной акк ре ди та-
ци и. Соз да ны ква ли фи ка ци он ная ко мис-
сия и ко мис сия по пре суж де нию сте пе ней, 
цель ко то рых сос то ит в ус та нов ле нии со-
от ветст вия ква ли фи ка ций, со дер жа ния об-
ра зо ва ни я, об ра зо ва тель ных прог рамм и 
сте пе ней, дейст ву ю щих в Ар ме нии сог лас-
но меж ду на род ным нор мам, что поз во лит 
обес пе чить приз на ние мест ных дип ло мов 
за ру бе жом.

В РА го су дарст вен ное уп рав ле ние сис-
те мой выс ше го об ра зо ва ния воз ло же но на 
Ми нис терст во об ра зо ва ния и на у ки, ко то-
рое вы пол ня ет ор га ни за ци он ные функ-
ци и, фи нан си ро ва ни е, ли цен зи ро ва ни е, 
сер ти фи ка цию и про вер ку де я тель нос ти 
выс ше го учеб но го за ве де ни я. Ос нов ная 
за да ча Ми нис терст ва об ра зо ва ния сос то-
ит в про ве де нии на ци о наль ной об ра зо-
ва тель ной по ли ти ки, в под го тов ке и при-
ня тии со от ветст ву ю щих го су дарст вен ных 
ре ше ний. Ре ги о наль ные и му ни ци паль-

МЕРИ АВЕТИСЯН

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РА
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ные конт ро ли ру ю щие ор га ны ока зы ва ют 
фи нан со ву ю, пра во вую и ма те ри аль но–
тех ни чес кую под держ ку, при ни мая не об-
хо ди мые ре ше ния для соз да ния нор маль-
ных ра бо чих ус ло вий в под ве домст вен ных 
учеб ных за ве де ни ях.

Ор га на ми внут рен не го уп рав ле ния 
выс ших учеб ных за ве де ний РА яв ля ют ся 
Со вет по пе чи те лей, Уче ный со вет, рек-
то рат, со вет фа куль те та. Со вет по пе чи те-
лей яв ля ет ся выс шим и кол ле ги аль ным 
ор га ном уп рав ле ни я, не су щим ос нов ную 
от ветст вен ность за про вер ку по ли ти ки и 
ст ра те гии для раз ви тия об ра зо ва ни я, вы-
бо ры ис пол ни тель но го ор га на выс ше го 
учеб но го за ве де ни я, про вер ку бюд же та и 
т.д. Уче ный со вет за ни ма ет ся глав ным об-
ра зом ака де ми чес ки ми и на уч ны ми воп ро-
са ми, ре гу ли руя ор га ни за цию учеб но–ме-
то ди чес кой и на уч но–исс ле до ва тельс кой 
де я тель нос ти выс ше го учеб но го за ве де-
ния и уп рав ле ние ими. Ис пол ни тель ное 
ру ко водст во выс ше го учеб но го за ве де ния 
осу ществ ля ет ся рек то ром, из би ра е мым 
Со ве том ву за при отк ры той кон ку рен ци и. 
Со ве ща тель ной ст рук ту рой при рек то ре 
яв ля ет ся рек то рат, об суж да ю щий воп ро-
сы всех об лас тей де я тель нос ти выс ше го 
учеб но го за ве де ни я. Об щест вен ным ор га-
ном уп рав ле ния и ко ор ди на ции выс ше го 
об ра зо ва ния яв ля ет ся Со вет рек то ров, во 
гла ве с пред се да те лем со ве та рек то ров – 
рек то ром ЕГУ. Учеб но–об ра зо ва тель ной 
ст рук тур ной еди ни цей выс ше го учеб но го 
за ве де ния яв ля ет ся фа куль тет во гла ве с 
де ка ном. Де ка ны из би ра ют ся в со от ветст-
вии с тре бо ва ни я ми, ус та нов лен ны ми ус-
та вом выс ше го учеб но го за ве де ни я. На 
фа куль те тах, под ру ко водст вом за ве ду-
ю щих ка фед ра ми, осу ществ ля ет ся учеб-
но–об ра зо ва тель ная и на уч но–исс ле до ва-

тельс кая де я тель ность выс ше го учеб но го 
за ве де ни я. Ежед нев но уп рав ле ние выс ше-
го учеб но го за ве де ния за ве ря ет ся рек то-
ром [1, стр. 2–7]. Мно гие выс шие учеб ные 
за ве де ния име ют фи ли а лы с еди ной инф-
раст рук ту рой и об щи ми ад ми нист ра тив-
ны ми ор га на ми.

К выс шим учеб ным за ве де ни ям РА от-
но сят ся уни вер си те ты, ака де ми и, инс ти ту-
ты, кон сер ва то ри я.

У ни вер си тет – обес пе чи ва ет выс ше е, 
пос ле ву зовс кое и до пол ни тель ное об ра зо-
ва ние в меж дис цип ли нар ных об лас тях ес-
тест вен ных и гу ма ни тар ных на ук, тех ни ки, 
куль ту ры, а так же пре дос тав ля ет воз мож-
ность для про ве де ния на уч ных исс ле до ва-
ний.

Инс ти тут – про во дит спе ци а ли зи ро ван-
ны е, ас пи ран тур ны е, ака де ми чес кие и на-
уч но–исс ле до ва тельс кие прог рам мы в ря-
де на уч ных, эко но ми чес ких и куль тур ных 
об лас тей.

А ка де мия – уч реж де ни е, об ра зо ва тель-
ная де я тель ность ко то рой нап рав ле на на 
раз ви тие об ра зо ва ни я, на у ки, тех ни ки и 
куль ту ры в спе ци а ли зи ро ван ных об лас тях 
исс ле до ва ний. Она про во дит прог рам мы 
под го тов ки и пе ре под го тов ки вы со кок-
ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов, а так-
же име ет ас пи ран ту ру для ака де ми чес ких 
прог рамм.

 Кон сер ва то рия – го то вит спе ци а лис тов 
в об лас ти му зы ки, пре дус мат ри вая ква-
ли фи ка ци ю, раз ви тие и ас пи ран ту ру для 
ака де ми чес ких прог рамм.

 Сог лас но юри ди чес ко му ста ту су выс-
шие учеб ные за ве де ния РА де лят ся на 
го су дарст вен ные и не го су дарст вен ные с 
го су дарст вен ной ли цен зи ей. Кро ме то го, 
сис те ма выс ше го об ра зо ва ни я, по су щест-
ву, де лит ся на плат ную и бесп лат ну ю. В 
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Ар ме нии дейст ву ют 16 го су дарст вен ных 
с 14 фи ли а ла ми и 36 не го су дарст вен ных 
выс ших учеб ных за ве де ний, пол ност ью 
ос но ван ных на пла те за обу че ни е. Сту ден-
ты в го су дарст вен ных выс ших учеб ных 
за ве де ни ях учат ся как на плат ной ос но ве, 
так и на бесп лат ной – гос.за каз.

 Важ ней шей го су дарст вен ной и на ци-
о наль ной за да чей в Ар ме нии яв ля ет ся 
сох ра не ние и раз ви тие сис те мы выс ше го 
об ра зо ва ния и обес пе че ние ее су щест во-
ва ния на меж ду на род ной аре не [5, стр. 4].

 Се год ня сис те ма выс ше го об ра зо ва-
ния в РА под вер га ет ся ре фор ми ро ва ни ю. 
Ре фор мы в сфе ре уп рав ле ния осу ществ-
ля ют ся по де мок ра ти чес ким прин ци пам, 
сох ра няя на ци о наль ные тра ди ци и, с внед-
ре ни ем кре дит ной сис те мы, из ме не ни я ми 
в сфе рах уп рав ле ния и со дер жа ния об ра-
зо ва ни я, кад ро вой по ли ти ки, а так же са мо-
уп рав ле ни ем сту ден чест ва с прив ле че ни ем 
его к уп рав лен чес кой де я тель нос ти выс-
ше го учеб но го за ве де ни я, что со от ветст-
ву ет тре бо ва ни ям Бо лонс ко го про цес са. 
Вве де на конт ракт ная фор ма ра бо ты для 
про фес сорс ко–п ре по да ва тельс ко го сос та-
ва, соз да ны ква ли фи ка ци он ная ко мис сия 
и ко мис сия по при суж де нию сте пе ней, а 
так же на ча ла дейст во вать го су дарст вен-
ная ко мис сия по ли цен зи ро ва ни ю, акк ре-
ди та ции и сер ти фи ка ци и. Сфор ми ро ва-
лись выс шие ор га ны уп рав ле ния – со ве ты 
уни вер си те тов. В РА дейст ву ет На ци о наль-
ный центр обес пе че ния ка чест ва.

О со бое зна че ние для про дук тив но го 
осу ществ ле ния уп рав лен чес кой де я тель-
нос ти в выс ших учеб ных за ве де ни ях име-
ет ак тив ное учас тие сту ден тов как в сос та-
ве со ве та ву за, так и в сос та ве со ве тов его 
фа куль те тов. Сту ден чес кое са мо уп рав ле-
ние в выс ших учеб ных за ве де ни ях предс-

тав ле но сту ден чес ким на уч ным об щест-
вом, сту ден чес ким со ве том, сту ден чес ким 
об ъе ди не ни ем проф со ю за, кри те ри ем де-
я тель нос ти ко то рых яв ля ет ся внут рен няя 
оцен ка ка чест ва выс ше го об ра зо ва ни я, 
про яв ля е мая в ви де сту ден чес ких оп ро сов 
под наз ва ни ем “П ре по да ва тель гла за ми 
сту ден та”, ис поль зу е мых при ат тес та ции и 
пе ре вы бо рах пре по да ва те лей на кон курс-
ной ос но ве.

 Расс мот рев и под роб но изу чив уп рав-
ле ние сис те мы выс ше го об ра зо ва ния РА, 
мож но вы я вить сле ду ю щие ее осо бен нос-
ти, пре и му щест ва и не дос тат ки.

Од ной из важ ней ших осо бен нос тей 
сов ре мен ной сис те мы выс ше го об ра зо ва-
ния РА яв ля ет ся ее де цент ра ли зо ван ный 
ха рак тер уп рав ле ни я, осу ществ ля е мый 
сле ду ю щи ми уров ня ми: Пра ви тельст вом 
РА, Ми нис терст вом об ра зо ва ния и на у ки 
РА, марз пе та ра на ми и выс ши ми учеб ны-
ми за ве де ни я ми. Та ким об ра зом, уп рав ле-
ние выс шим об ра зо ва ни ем за ко но мер но 
разг ра ни чи ва ет ся пол но мо чи я ми в сфе ре 
выс ше го об ра зо ва ния меж ду рес пуб ли-
канс ким, мар зо вы ми уп рав лен чес ки ми ор-
га на ми, а так же уп рав лен чес ки ми ор га на-
ми выс ших учеб ных за ве де ний.

К дру гой осо бен нос ти сис те мы выс-
ше го об ра зо ва ния РА от но сит ся про ве де-
ние уп рав ле ния ву зов сог лас но за ко но да-
тельст ву РА и ус та ву ву за, ос но ван ное на 
са мо уп рав ле нии и сов ме ще нии прин ци пов 
еди но лич но го уп рав ле ния и кол ле ги аль-
нос ти, а так же на осу ществ ле нии функ ций 
со ве та ву за, уче но го со ве та и рек то ра та. 
Внут рен няя ст рук ту ра выс ше го учеб но го 
за ве де ния и спо со бы их уп рав ле ния оп-
ре де ля ют ся ус та ва ми. Все ус та вы выс ших 
учеб ных за ве де ний, а так же пра во мо чия 
и пол но мо чия каж до го из уп рав лен чес ких 
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ор га нов ут верж да ют ся пос та нов ле ни я ми 
Пра ви тельст ва РА. Выс шие учеб ные за ве-
де ния яв ля ют ся са мос то я тель ны ми в оп-
ре де ле нии ос нов ных сфер сво ей де я тель-
нос ти, ут верж да ют бюд жет, име ют счет в 
бан ке, вво дят прог рам мы, об нов ля ют уже 
су щест ву ю щи е, оп ре де ля ют раз мер и сум-
му за ра бот ной пла ты и воз наг раж де ний.

С ле ду ю щей осо бен ност ью уп рав ле ния 
сис те мы выс ше го об ра зо ва ния РА яв ля ет-
ся осу ществ ле ние прог рамм ных ре форм в 
об лас ти уп рав ле ния сис те мы выс ше го об-
ра зо ва ния РА, боль ше все го ос но ван ное 
на гиб кос ти об ра зо ва тель ных прог рамм и 
по вы ше ние уп рав лен чес кой де я тель нос ти.

В сис те ме выс ше го об ра зо ва ния РА су-
щест ву ют сле ду ю щие пре и му щест ва:

•  ву зы не пе рег ру же ны сту ден та ми 
– ре зуль тат кон курс но го от бо ра аби ту ри-
ен тов;

•  ог ра ни чен ный уни вер си тетс кий 
цикл обу че ния в выс ших учеб ных за ве де-
ни ях;

•  о бес пе че ние ка чест вен но го выс-
ше го об ра зо ва ни я, со от ветст ву ю ще го 
меж ду на род ным тре бо ва ни ям на ос но ве 
со дейст вия ин тег ра ции в двух вза и мос вя-
зан ных ас пек тах: меж ду на род ном и на ци о-
наль ном.

Од на ко в сис те ме выс ше го об ра зо ва-

ния РА вы яв ля ют ся так же не ко то рые не-
дос тат ки.

К не дос тат кам сис те мы выс ше го об ра-
зо ва ния в РА от но сят ся:

•  неп ро пор ци о наль ное и не дос та-
точ ное фи нан си ро ва ние сис те мы выс ше го 
об ра зо ва ни я;

•  мед лен ные тем пы ин тег ра ции в 
меж ду на род ную сис те му выс ше го об ра зо-
ва ния и кон ку рен тос по соб нос ти;

•  сок ра ще ние дос ту па к выс ше му 
об ра зо ва нию по при чи не пла ты за обу че-
ние и низ ким уров нем жиз ни боль шинст-
ва на се ле ни я, и со сни же ни ем ко ли чест ва 
мест гос за ка за для выс ше го об ра зо ва ни я;

•  от ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров 
и их за ме на неп ро фес си о на ла ми из–за за-
ра бот ной пла ты и низ ко го рей тин га про-
фес сий;

•  неп ро пор ци о наль ное расп ре де ле-
ние ву зов по всей тер ри то рии РА.

С пектр за дач, сто я щих пе ред выс ши-
ми учеб ны ми за ве де ни я ми РА на дан ном 
эта пе раз ви ти я, ши рок и раз но об ра зен, 
предс то ит боль шой об ъем ра бо ты для 
ре ше ния всех воз ни ка ю щих проб лем и 
труд нос тей, по ни ма ние при ро ды ко то рых 
яв ля ет ся за ло гом даль ней ше го раз ви тия 
сис те мы выс ше го об ра зо ва ния РА.
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ՀՀ ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ  
ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Մ. Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ

 Աշ խա տան քում ու սում նա սիր ված է ՀՀ բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի կա-
ռա վար ման կա ռուց ված քը, ներ կա յաց ված են նշ ված բնա գա վա ռի կա ռա վար ման մար-
մին նե րի աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ի նչ պես նաև վեր են հան վել ՀՀ 
բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի կա ռա վար ման ո լոր տում առ կա ա ռա վե լու թյուն-
ներն ու թե րու թյուն նե րը:

FEATURES OF HIGHER EDUCATION SYSTEM’S MANAGEMENT IN ARMENIA
М. AVETISYAN

Thesis explores a structure of Armenian higher education system’s management and 
features of the operation of system’s governing bodies. It identified advantages and disad-
vantages in governance of Armenian higher education system.
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«Հա սա րա կա գի տու թյուն» առար կայի 
հիմ նա կան նպա տա կը մար դու և հա սա րա-
կու թյան վե րա բե րյալ գի տա կան պատ կե-
րա ցում ներ ու նե ցող, ճա նա չո ղա կան, սո ցի-
ա լա կան և ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ու հմ տու թյուն նե րի տի րա պե տող, ազ գային 
և հա մա մարդ կային հիմ նախն դիր նե րին 
իրա զեկ, ազ գային ու հա մա մարդ կային ար-
ժեք ներ կրող, ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք-
նե րով առաջ նորդ վող, սո ցի ա լա պես ակ տիվ 
և պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցու ձևա վո-
րումն է: Առար կայի կար ևոր նպա տակ նե-
րից է նաև սո վո րո ղի կող մից ան ձնա կան, 
հա սա րա կա կան և ազ գային շա հե րի մի աս-
նու թյան, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան կա յաց ման և զար գաց ման գոր ծում 
սե փա կան մաս նակ ցու թյան, մարդ կանց 
միջև հա վա սա րու թյուն, ար դա րու թյուն, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, բա րե կա մու թյուն 
և խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու ան հրա ժեշ-
տու թյան, գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
հա սա րա կու թյան մեջ սե ռային խտ րա կա-
նու թյան բա ցառ ման կար ևո րումն է:

Ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ փի լի սո փա յու թյու-
նը, և ի՞նչ պետք է սո վո րեց նել: Պետք է 
աշա կերտ նե րին օգ նել մտ նել փի լի սո փա յու-
թյան խորհր դա վոր աշ խար հը, ծա նո թա նալ 
մե ծա գույն մտա ծող նե րի հետ, մտո վի ակա-
նա տես լի նե լու նրանց խի զա խում նե րին: 
Փի լի սո փա յա կան մտա ծե լա կերպն ու լե զուն 
կխո րաց նեն և կհարս տաց նեն աշա կերտ նե-
րի մտա ծո ղու թյու նը՝ բարձ րար ժեք տե սա-
կան –ի մա ցա բա նա կան վե րին աս տի ճա նի 
վե րա ցարկ ված գի տե լիք նե րով: Աշա կերտ-
նե րը ակա մա կմաս նակ ցեն իմաս տա սի րա-
կան բա զում սկզ բուն քային բա նա վե ճե րի, 

որոնց խոր յու րա ցու մը լու սա վոր ճա նա պարհ 
կհար թի նրանց ընտ րած մաս նա գի տու թյան 
գաղտ նիք նե րին հաս նե լու գոր ծըն թա ցում: 
Փի լի սո փա յու թյուն ու սում նա սի րե լով և յու-
րաց նե լով նրա իմա ցա կան, իմաս տա սի-
րա կան –ար ժե քային բո վան դա կու թյու նը՝ 
հեշ տու թյամբ կկողմ նո րոշ վեն ար դի հա-
սա րա կա կան– քա ղա քա կան կյան քի բարդ 
ու հա կա սա կան հոր ձա նու տում, կգտ նեն 
իրենց ար ժա նի տե ղը կյան քում: Փի լի սո-
փա յու թյուն ու սում նա սի րե լով՝ ձեռք կբե րեն 
փի լի սո փա յա կան գի տե լի քի և փի լի սո փա-
յա կան մտա ծո ղու թյան ինք նա տի պու թյու նը, 
կհա մոզ վեն, որ փի լի սո փա յա կան գի տե լի քը 
հա մընդ հա նուր և ամե նա խոր քային գի տե-
լիքն է: Փի լի սո փա յու թյուն ու սում նա սի րե լը 
մե ծա պես կօգ նի աշա կեր նե րին ըն դար ձա-
կե լու և խո րաց նե լու նրանց մտա ծո ղու թյու-
նը մաս նա գի տու թյան բնա գա վա ռում, փի-
լի սո փա յա կան հն չե ղու թյուն կտա նրանց 
գի տե լիք նե րին: Նրանք հե տա մուտ կլի նեն 
հա մա մարդ կային մտ քի և մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման ըն թաց քին, կընկ նեն փի լի-
սո փա յա կան ամե նա տար բեր և հա կա սա-
կան վի ճա բա նու թյուն նե րի և մեկ նա բա նու-
թյուն նե րի հե տաքր քիր աշ խարհ: Նրանք 
կյու րաց նեն իմա ցու թյան բազ մաբ նույթ մե-
թոդ ներ և կհար թեն այն մի ակ ու  լու սա վոր 
ճշ մա րիտ ու ղին՝ առանց որի տի րա պետ ման 
չեն կա րող հաս նել գի տա կան բար ձուն քին: 
Փի լի սո փա յու թյու նը աշա կերտ նե րին կզի նի 
իմաս տա վո րե լու և արժ ևո րե լու իրենց գոր-
ծու նե ութ յու նը, պատ մա կան և դա րաշր ջա-
նային ար դի ա կան իրա դար ձու թյուն նե րը, 
որոնց մաս նա կիցն են նրանք: 

Փի լի սո փա յա կան մտա ծե լա կեր պի յու-

ԳԵՎՈՐԳ ՖՐ ՂՈ ՅԱՆ 

ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԱՆ
ՀՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԱՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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րա հատ կու թյունն առա ջին ան գամ նշել է 
մ.թ.ա. VI դա րի հույն մտա ծող Պյու թա գո-
րա սը: Նրա կար ծի քով «Կյան քը նման է 
խա ղե րի, ոմանք գա լիս են մր ցե լու, ոմանք 
առև տուր անե լու, իսկ ամե նաեր ջա նիկ նե-
րը` նայե լու»: Պյու թա գո րա սի հա մոզ մամբ 
փի լի սո փա յու թյու նը տես նե լու, հաս կա-
նա լու, խոր հե լու, բա ցատ րե լու հմ տու թյուն 
է: Մ.թ.ա. IV դա րի հան ճա րեղ իմաս տուն 
Պլա տո նը փի լի սո փա յու թյուն էր հա մա րում 
հա վերժ և բա ցար ձակ ճշ մար տու թյան որո-
նու մը և ճա նա չու մը: Արիս տո տե լը փի լի սո-
փայե լու պա հան ջը փնտ րում էր հա մընդ-
հա նու րին հա սու լի նե լու մեջ: Սո փեստ նե րը 
փի լի սո փա յու թյու նը ներ կա յաց նում էին որ-
պես ան ձնա կան օգու տի ու շա հի տե սան-
կյու նից դի մա ցի նի հետ բա նա վի ճե լու և իր 
իրա վա ցի ու թյու նը ապա ցու ցե լու ար վեստ:

 Դա սագր քե րում փի լի սո փա յու թյան դա-
սըն թա ցը պետք է ներ կա յաց վի մի աս նա-
կան շա րադ րան քով: Ընդ որում՝ այդ շա-
րադ րան քը պետք է իրա կա նաց վի եր կու 
ինք նու րույն բա ժին նե րով` փի լի սո փա յու-
թյան պատ մու թյան և փի լի սո փա յա կան հի-
մունք նե րի, կամ էլ շա րադր վի փի լի սո փա-
յու թյան հի մունք նե րը, որի ըն թաց քում այս 
կամ այն հիմ նա հար ցի շա րադ րան քի մեջ 
ներ կա յաց վեն տվյալ հար ցի վե րա բե րյալ 
փի լի սո փա յա կան այն ուս մունք նե րը, որոնց 
մեջ այդ հիմ նա հար ցը առա վել ամ բող ջա-
կան է ներ կա յաց ված ու մեկ նա բան ված: 
Եր կու դեպ քում էլ այդ պի սի դա սըն թաց-
նե րը ու նեն գո յու թյան իրա վունք: Սա կայն, 
դա սըն թա ցը եր կու առան ձին բա ժին նե րով 
ներ կա յաց նե լը փի լի սո փա յու թյան դա սա-
վանդ ման պրո ցե սում ու նի գի տա մե թո դա-
կան մի շարք առա վե լու թյուն ներ. Նախ՝ 
փի լի սո փա յա կան հի մունք նե րի յու րա ցու-
մը ան հրա ժեշ տա բար են թադ րում Է փի լի-
սո փա յա կան ուս մունք նե րի իմա ցու թյուն, 
հա կա ռակ դեպ քում այդ պի սի յու րա ցու մը 

կլի նի մեր կա պա րա նոց, օդից կախ ված և 
վե րա ցա կան: Երկ րորդ՝ առան ձին բա ժին-
նե րով մի աս նա կան դա սըն թա ցի շա րադր-
ման դեպ քում ու սա նո ղը հնա րա վո րու թյուն 
կու նե նա ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
կազ մե լու փի լի սո փա յա կան ուս մունք նե րի 
մա սին, յու րաց նե լու այս կամ այն փի լի սո-
փայի փի լի սո փա յա կան եր կե րը և մտա-
ծո ղու թյան ոճը, բա նա վի ճե լու ար վես տը, 
իմա նա լու փի լի սո փա յա կան այս կամ այն 
ուս մուն քի ավան դը և տեղն ու դե րը հա-
մա մարդ կային մշա կույ թի մեջ: Եր րորդ՝ 
մի աս նա կան դա սըն թա ցը ըն թեր ցո ղին 
լայն հնա րա վո րու թյուն կտա հա մոզ վե լու, 
որ փի լի սո փա յա կան մշա կույ թը հա մադ-
րա կան մշա կույթ է, և որ պես այդ պի սին՝ 
փի լի սո փա յու թյու նը ո՛չ փի լի սո փա յա կան 
ուս մունք նե րի մե խա նի կա կան հա վա-
քա ծու է և ո՛չ էլ այդ ուս մունք նե րի մա սին 
վե րա ցա կան–տ րա մա բա նա կան տե սու-
թյուն: Փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյու նը 
փի լի սո փա յու թյան հի մունք նե րի նյու թա-
կան բա զան է, փի լի սո փա յա կան բնա գիր 
ուս մունք նե րի վեր լու ծա կան շա րադ րանքն 
է, իսկ փի լի սո փա յու թյան հի մունք նե րը 
փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյան տե սու-
թյունն ու մե թո դա բա նու թյունն է: Փի լի սո-
փան չի ստեղ ծում փի լի սո փա յա կան ուս-
մունք և «մի կողմ քաշ վում»: Նա ստեղ ծում 
է ամ բող ջա կան աշ խար հի և ամ բող ջա կան 
մար դու մա սին աշ խար հա յաց քային, իմա-
ցա կան և ար ժե քային –ի մաս տա սի րա կան 
տե սու թյուն, «մարդ – աշ խարհ» հա րա բե-
րու թյուն նե րի, դրանց մեջ մար դու տե ղի ու 
դե րի իմա ցու թյան, նրա կյան քի իմաս տի 
ու եր ջան կու թյան կերտ ման վե րա բե րյալ 
ուս մունք: Նա մի ա ժա մա նակ արժ ևո րում 
և մեկ նա բա նում է դրանք, իրաց նում է այն՝ 
կապ ված դա րաշր ջա նի կող մից նրան մար-
տահ րա վեր մեկ նած հիմ նախն դիր նե րի 
լուծ ման և հոգ ևոր –աշ խար հա յաց քային ու 
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գա ղա փա րա խո սա կան պա հանջ մունք նե-
րի բա վա րար ման հետ: Մենք հա մոզ ված 
ենք, որ մի աս նա կան դա սըն թա ցը այս խն-
դիր նե րի լուծ ման առա վել ար դյու նա վետ 
տար բե րակն է՝ ան կախ նրա նից, թե փի լի-
սո փա յու թյան պատ մու թյու նը և փի լի սո փա-
յու թյան հի մունք նե րը առան ձին բա ժին նե-
րով թե հա մադ րա կան են ներ կա յաց ված: 

Ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թու թյան 
հետ հա ղոր դակց վե լու ցան կու թյուն ունե-
ցող յու րա քան չյուր ժո ղո վուրդ պետք է փի-
լի սո փա յու թյան դա սա վանդ ման և զար-
գաց ման հա մար լայն պայ ման ներ ստեղ ծի, 
ընդ լայ նի փի լի սո փա յա կան գի տե լիք նե րի 
տա րած ման և տի րա պետ ման շր ջա նակ-
նե րը, որով հետև փի լի սոփա յա կան մտա-
ծո ղու թյան տար րա կան ձևե րին տի րա պե-
տե լը մար դուն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
կողմ նո րոշ վե լու հա րա փո փոխ աշ խար-
հում, մե թո դա կա նո րեն կազ մա կեր պե լու և 
ուղ ղոր դե լու գի տակ ցու թյու նը, ձևա վո րե լու 
աշ խար հա յաց քը, հա սու նա նա լու գի տա-
կան– ճա նա չո ղա կան և աշ խար հա յաց-
քային –ար ժե քային առում նե րով: Այ նու-
հետև ժա մա նա կա կից աշ խար հում խոր 
ճգ նա ժամ են ապ րում մշա կույ թը և մար-
դը: Ար դեն շր ջա նառ վում է «հետ մարդ-
կային հա սա րակու թյուն» հաս կա ցու թյու նը 
(ա մե րի կյան փի լի սո փա Ֆու կո ւյա մա): Այդ 
ճգ նա ժա մը հնա րա վոր չէ հաղ թա հա րել 
առանց փի լի սո փա յու թյան, ավե լին՝ փի լի-
սո փա յու թյան ուղ ղա կի ան հրա ժեշ տու թյու-
նը զգաց վում է հատ կա պես հա սա րա կու-
թյան, ան հա տի և մշա կույ թի բե կում նային, 
ճգ նա ժա մային փու լե րում: Փի լի սո փա յա-
կան մշա կույ թը ու սում նա սի րել նշա նա-
կում է և՛ փի լի սո փա յա կան տե սա կետ նե րի 
բազ մա զա նու թյուն, և՛ դա տո ղու թյուն նե րի 
ապա ցու ցե լի ու թյուն ու անա ռար կե լի ու-
թյուն, և՛ բա րո յա կան անա ղար տու թյուն: 

«Հա սա րա կա գի տու թյուն» առար կայի 

«Փի լի սո փա յու թյուն» դա սըն թա ցի դա սա-
վանդ ման խն դիր նե րը

*Սո վո րող նե րին փո խան ցել` «Փի լի-
սո փա յու թյուն» դա սըն թա ցի տեր մի նա-
բա նու թյանն ու սկզ բունք նե րին, ինչ պես 
նաև աշ խար հի արար ման ու գո յու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րի (Օն տո լո գի ա 
և մե տա ֆի զի կա), մարդ կային հա սա րա-
կու թյան բնույ թի, էու թյան ու զար գաց ման 
օրի նա չա փու թյուն նե րի (Սո ցի ա լա կան փի-
լի սո փա յու թյուն և պատ մու թյան փի լի սո-
փա յու թյուն), մար դու և աշ խար հում նրա 
գո յու թյան խնդ րի (Մար դա բա նա կան փի-
լի սո փա յու թյուն), մարդ կային ճա նա չո ղու-
թյան հիմ նախն դիր նե րի (Գ նո սո լո գի ա) 
վե րա բե րյալ հիմ նա րար գի տե լիք ներ:

*Ծա նո թաց նել հայտ նի փի լի սո փա նե-
րի կյան քին ու գոր ծու նե ու թյա նը, նրանց 
թո ղած գի տա կան ժա ռան գու թյա նը, փի-
լի սո փա յու թյան մեջ կա տա րած նո րա մու-
ծու թյուն նե րին, գա լիք սե րունդ նե րի գի-
տա կան ու փի լի սո փա յա կան մտ քի վրա 
նրանց թո ղած ազ դե ցու թյա նը:

*Ցույց տալ աշ խար հի տն տե սա կան, 
փի լի սո փա յա կան, կրո նա կան և գի տա-
կան պատ կեր նե րի, գի տա կան իմա ցու-
թյան էմ պի րիկ աս տի ճա նի, գի տա կան 
իմա ցու թյան տե սա կան աս տի ճա նի փոխ-
հա րա բե րու թյու նը:

*Հա ղոր դա կից դարձ նել ճշ մար տու-
թյան, գե ղեց կու թյան, բա րու, գե ղե ցի կի, 
վսե մի, ազա տու թյան ու պա տաս խա նատ-
վու թյան բարձր գա ղա փար նե րին, մշա-
կույթ նե րի և քա ղա քակր թու թյուն նե րի 
բազ մա զա նու թյա նը:

*Սո վո րո ղի մեջ դաս տի ա րա կել հմ-
տու թյուն ներ` ար դի ին ֆոր մա ցի ոն հա-
սա րա կու թյան զար գաց ման հիմ նա կան 
օրի նա չա փու թյուն նե րը հաս կա նա լու, այդ 
հա սա րա կու թյան մեջ իր տեղն ու դե րը 
գտ նե լու հա մար:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1.  Հա կո բյան Սանդ րո Մով սե սի, Փի լի սո փա յու թյան տե սու թյուն և պատ մու թյուն, Ու սում նա կան 

ձեռ նարկ բու հե րի ու սա նող նե րի հա մար, Եր., Հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2009, 474 էջ:
2.  Սարգ սյան Ա. Հ., Ս–259, Փի լի սո փա յու թյան դա սըն թաց (ո ւս. ձեռ նարկ), Եր., Տն տե սա գետ, 

2008, 336 էջ:
3.  Զա քա րյան Ս. Ա., Զ–431, Փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյուն, Պատ. խմբ.՝ պրոֆ. Հ. Ղ. Ստ զո-

յան, «Նաի րի», 2000, 336 էջ։

 НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ ИЗУ ЧЕ НИЯ ФИ ЛО СО ФИИ В СТАР ШЕЙ ШКО ЛЕ
Г. ФР ГО ЯН 

И зу че ние фи ло со фии сос тав ля ет фун да мент об ще куль тур ной и об ще те о ре ти чес кой 
гу ма ни тар ной под го тов ки спе ци а лис та лю бо го про фи ля.

 Фи ло со фию не ред ко предс тав ля ют как не кое абст ракт ное зна ни е, отор ван ное от ре аль-
нос ти пов сед нев ной жиз ни, од на ко, нет ни че го бо лее да ле ко го от ис ти ны, чем это предс-
тав ле ни е. В дейст ви тель нос ти все свои проб ле мы фи ло со фия чер па ет из жиз ни и ре ша ет 
их с единст вен ной цел ью – по мочь че ло ве ку со вер шенст во вать ся и вы ра бо тать ми ро возз-
рен чес ки е, ду хов но–н равст вен ны е, эс те ти чес кие ус та нов ки, иде а лы и цен нос ти лич нос ти, 
с по мощ ью ко то рых воз мож но пе ре жи вать жиз нен ные невз го ды и до би вать ся ус пе ха. Для 
это го фи ло со фия да ет изу ча ю ще му ин ди ви ду как бо га тый éфак ти чес кий ма те ри ал для раз-
мыш ле ний, так и весь ма эф фек тив ные инст ру мен ты мыс ли тель ной де я тель нос ти. Изу че ние 
фи ло со фии в стар шом шко ле – это ап ро би ро ван ная мно го ве ко вым опы том че ло ве чест ва 
луч шая шко ла ра зум но го мыш ле ни я, ко то рая поз во ля ет сво бод но опе ри ро вать по ня ти я ми, 
выд ви гать, обос но вы вать и под вер гать кри ти ке те или иные суж де ни я, от де лять су щест-
вен ное от не су щест вен но го, раск ры вать вза и мос вя зи всех яв ле ний дейст ви тель нос ти 

THE NEED FOR THE STUDY OF PHILOSOPHY IN HIGH SCHOOL
G. FRGHOYAN 

The study of philosophy is the foundation of common cultural and general theoretical 
humanitarian training of the specialists of any profile.

Philosophy is not rarely presented as a kind of abstract knowledge, divorced from the real-
ity of everyday life, however, there is nothing further from the reality than this idea. In fact, all 
the problems of philosophy draw from the life and solve them with the sole purpose – to help 
the mankind to improve and develop the philosophical, spiritual, moral, aesthetic installation, 
ideals and values   of the individual, by means of which it is possible to overcome the obstacles 
of the life and to achieve the success. For this purpose the philosophy gives the investigating 
individuum not only a wealth of factual material for reflection but also highly effective tools of 
thinking activity. The study of philosophy at high school – is a centuries–old proven experience 
of mankind about the best school of rational thinking, which allows you to operate the concepts 
easily, put forward, justify and criticize this or that judgments, to separate the essential from 
the inessential ones, to reveal the interconnectedness of all the phenomenon of reality.
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Հա սա րա կա կան փո խա կեր պում նե-
րի շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տե սա կան 
և գործ նա կան հն չե ղու թյուն ու նեն սո ցի-
ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րին ա ռնչ վող 
հիմ նա հար ցե րը: Ի րա վա քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, սո ցի ալ–
մ շա կու թային փո փո խու թյուն նե րի տևո-
ղու թյու նը տե սա կան հար ցեր չեն, քան զի 
դրան ցով է պայ մա նա վոր ված մարդ կանց 
հա մա կե ցու թյան ար ժե քային կողմ նո րո-
շում նե րը: Սա կայն սո ցի ալ–մ շա կու թային 
բա րե փո խում նե րի մա սին ամ բող ջա կան 
տե սու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման-
նե րում ի րա կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րը 
վե րա ճում են մե խա նի կա կան ըն դօ րի-
նակ ման և տվյալ հան րու թյան սո ցի ալ–
մ շա կու թային հա մա կար գին խորթ ար-
ժեք նե րի պար տադր ման –ըն դուն ման: Այս 
ի րո ղու թյու նը կար ևո րում է սո ցի ալ–մ շա-
կու թային բա րե փո խում նե րի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը: 

Սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայրն 
ան ձին ներ կա յա նում է ոչ մի այն որ պես 
հա սա րա կա կա նո րեն չա փանշ ված գի-
տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և ու նա-
կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, այլև որ պես 
ստեղ ծա գոր ծա կան խն դիր ներ պա րու նա-
կող բազ մա չափ հա մա կարգ: Այդ ա ռու մով 
ան ձի հոգ ևոր կա ռույ ցի զար գա ցու մը ոչ 
այլ ի նչ է, ե թե ոչ մշա կույ թի պատ մա կա-
նո րեն զար գա ցող հիմ նախն դիր, սո ցի ալ–
մ շա կու թային մի ջա վայ րի յու րաց ման գոր-
ծըն թաց, ո րն էլ ձևա վո րում է ստեղ ծա րար 
գոր ծըն թա ցի հատ կա նիշ նե րը: Ան ձի հոգ-

ևոր զար գաց ման շար ժիչ ու ժը ոչ թե հա-
մա մարդ կային փոր ձի ի նք նին յու րա ցումն 
է, այլ այն հիմ նախն դիր դարձ նե լը` սո ցի-
ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րի տար բեր բա-
ղադ րիչ նե րով [5]: 

Ել նե լով վե րոն շյա լից՝ կա րե լի է նշել, 
որ ան ձի ձևա վոր ման կար ևո րա գույն գոր-
ծոն նե րից է հա մար վում կեն սա կան մի ջա-
վայ րը և ժա մա նա կա կից սո ցի ալ–մ շա կու-
թային մի ջա վայ րը: 

Թերևս մենք հա մա միտ ե նք մի շարք 
հե տա զո տող նե րի (Լ. Հ. Աբ րա հա մյան [1], 
Է. Ա. Հա րու թյու նյան [2], Հ. Գ. Շա քա րյան 
[3]) այն մո տե ցում նե րին, որ խն դի րը քն-
նար կում են սո ցի ալ–մ շա կու թային ազ-
գային –ա վան դա կան և ար դի քա ղա քակր-
թա կան ար ժեք նե րի հա րա բե րակ ցու թյան 
տե սան կյու նից: 

Մենք գտ նում ե նք, որ եր ևույ թը ոչ թե 
ա ռան ձին վերց ված մշա կույթն է կամ սո-
ցի ա լա կա նու թյու նը, այլ ան ձ – մշա կույթ 
– հա սա րա կու թյուն ե ռա մի աս նու թյու նը` 
մարդ կային ամ բող ջա կան գոր ծու նե ու-
թյու նը: 

Սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րի 
ստեղ ծա րար–կր թա կան նե րու ժի ի րա-
կա նա ցու մը հնա րա վոր է նոր տե սա կան 
մո տե ցում նե րի շր ջա նակ նե րում` որ պես 
ստեղ ծա գոր ծա կան փոր ձի, գոր ծու նե-
ու թյան ե ղա նակ նե րի ու ար դյունք նե րի 
մարմ նա վո րում, ին չը ձևա վո րում և զար-
գաց նում է ան ձի հոգ ևոր աշ խար հը: 

Այդ պի սի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ 
սերն դից սե րունդ սո ցի ալ–մ շա կու թային 
մի ջա վայ րի փոր ձի մի ջո ցով հա ղորդ-

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ 

ՍՈ ՑԻ ԱԼՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԴԵ ՐԸ 
ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 
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վում են ի նչ պես ար դեն ի րա կա նաց ված, 
այն պես էլ չդրս ևոր ված գոր ծու նե ու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը (մ տահ ղա ցում ներ, 
նա խագ ծեր): Սո ցի ալ–մ շա կու թային մի-
ջա վայ րում ան ձն ի րա կա նաց նում է կողմ-
նո րո շիչ– հե տա զո տա կան, ստեղ ծա րար, 
նա խագ ծային գոր ծու նե ու թյուն, ո րը կապ-
ված է ա ռար կա նե րի, նրանց ներ քին հա-
րա բե րակ ցու թյուն նե րի և բա ղադ րիչ նե րի 
վեր լու ծու թյան և հա մադր ման հետ: Գործ-
նա կան և հնա րա վոր գի տա փոր ձով ա ռար-
կա յա կան ի րա վի ճակ նե րի վե րա փոխ ման 
հնա րա վոր ե ղա նակ նե րի փոր ձար կու մով: 
Չա փա հա սի և ե րե խայի հա մա գոր ծակ-
ցու թյան ըն թաց քում ե րե խան ա նընդ հատ 
հաղ թա հա րում է այն կոնկ րետ խն դիր-
նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք նրա 
ա ռջև դնում է հա մա գոր ծակ ցու թյան մաս-
նա կի ցը, նա խա ձեռ նում և ա ռա ջադ րում է 
նոր նպա տակ ներ և խն դիր ներ: 

Ան ձի զար գաց ման գոր ծոն նե րի հա մա-
կար գում սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ-
րի է ու թյան վե րը շա րադր ված ը մբռ նու մը 
հաշ վի առ նե լով՝ փոր ձենք ա ռանձ նաց նել 
կր թամ շա կու թային գոր ծըն թա ցի կա տա-
րե լա գործ ման ա ռա վել է ա կան հի մունք նե-
րը (կամ սկզ բունք նե րը): 

Ի րոք, ե թե ան ձի զար գա ցու մը հնա րա-
վոր լի ներ բնու թագ րել մեկ տա րո ղու նակ 
բա ռով, ա պա ա ռա վել կհա մա պա տաս-
խա ներ «նե րու ժայ նա ցում» եզ րույ թը, ո րը 
կի րա ռել է Շե լին գը: Մարդ կային հնա րա-
վո րու թյուն նե րի ան վեր ջու թյան գա ղա-
փա րը մշակ վել է հո գե բա նու թյան մեջ Լ. 
Ս. Վի գոտս կու [4], Ա. Ն. Լե ոնտ ևի [6] դպ-
րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, ո րոնք 
շեշ տում են սուբյեկ տի (ե րե խայի) առ կա 
գոր ծառ նա կան հա մա կար գե րից ա զատ 
լի նե լու փաս տը ի նք նա կա ռու ցո ղա կա-
նու թյան նկատ մամբ` էթ նիկ մշա կույ թի 
բո վան դա կու թյան ան վերջ յու րաց ման 

մի ջո ցով: Նրանք դրա հետ է ին կա պում 
մարդ կային հոգ ևոր կա ռույ ցի օն տո գե նե-
զի յու րօ րի նա կու թյու նը: 

Ան ձի նե րու ժի ան վեր ջու թյու նը «ե րաշ-
խա վոր ված է» ոչ մի այն նրա ըն դու նա-
կու թյուն նե րով, այլև նրան շր ջա պա տող 
սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րով, ո րը 
բո վան դա կում է ան ձի ու նա կու թյուն նե-
րի ծա վալ ման ան վերջ տար բե րակ ներ ու 
ե ղա նակ ներ: Բայց այդ նե րու նա կու թյուն-
նե րը «մա քուր», վե րա ցա կան չեն այն բո-
վան դա կու թյան նկատ մամբ, ո րի հա մար 
բաց– մատ չե լի է զար գա ցող ե րե խան: 
Դրանք ամ բող ջո վին յու րա հա տուկ են` ար-
մա տա վոր ված լի նե լով մարդ կանց պատ-
մամ շա կու թային կե ցու թյան ո լոր տում: 

Ան ձի հնա րա վո րու թյուն նե րի իս կա կան 
հա մա կող մա նի ու թյու նը ոչ թե նրա նում է, 
որ նա բաց– մատ չե լի է ցան կա ցած «տե ղե-
կատ վու թյուն» յու րաց նե լու հա մար, ցան-
կա ցած հո գե կան հատ կա նիշ նե րի և հատ-
կու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար, այլ 
նրա նում, որ ե րե խան հա մա պա տաս խան 
ման կա վար ժա կան պայ ման նե րում կա րող 
է յու րաց նել սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա-
վայ րի ստեղ ծա րար նե րու ժի հիմ նա րար 
սկզ բունք նե րը` բուն սո ցի ա լա կան ի րա կա-
նու թյու նը, ո րն ու նի ան վեր ջու թյան հատ-
կա նիշ` հոգ ևոր և նյու թա կան, ան ցյալ, 
ներ կա և ա պա գա: Սա կայն այս ան վերջ 
ֆե նո մեն նե րին սպա սում և հա կադր վում է 
մեկ այլ ան վեր ջու թյուն` ան ձնա վո րու թյու-
նը: 

Այդ նույն ձևով կա րե լի է պատ կե րաց-
նել նաև գո յու թյուն ու նե ցող գի տե լի քը, ո րը 
բաղ կա ցած է եր կու «խմ բից»` վեր ջա վոր և 
ան վեր ջա վոր: Սրան հա մա պա տաս խան` 
ու սու ցու մը դի տարկ վում է որ պես վեր ջա-
վոր փոր ձի փո խանց ման գոր ծըն թաց, ի սկ 
դաս տի ա րա կու թյու նը` ան վեր ջա վոր փոր-
ձի հա ղոր դում– գոր ծըն թաց: Ե թե հաշ վի 
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առ նենք, որ վեր ջա վորն ան վեր ջա վո րի մի 
մասն է, ա պա պարզ ու սու ցու մը նույն պես 
ու նի դաս տի ա րակ չա կան է ֆեկտ: Նման 
տար բե րա կում դիտ վում է նաև գո յու թյուն 
ու նե ցող ման կա վար ժա կան հա մա կար-
գում: Ա վե լին՝ պրակ տի կայի վեր լու ծու-
թյու նը, վերն աս վա ծի հա մա տեքս տում, 
վկա յում է այն մա սին, որ կր թու թյան ժա-
մա նա կա կից հա մա կար գի կազ մա կերպ-
ման կա ռուց ված քը թույլ չի տա լիս դաս-
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը կա ռու ցել 
ան ձնա վո րու թյան նե րու նա կու թյուն նե րի 
ամ բողջ բազ մա զա նու թյան հաշ վառ մամբ: 

Ժա մա նա կա կից դպ րոց– դա սա րա նը` 
որ պես կր թու թյան դա սային հա մա կար գի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս, ան ձի մեջ շր ջա փա-
կում է ստեղ ծա գոր ծա կան ամ բող ջու թյան 
նե րու ժը: Կր թու թյան հա մա կար գի մյուս 
նե րու ժային ան վեր ջու թյուն նե րը` ու սու ցիչ-
նե րի, ա շա կերտ նե րի ան ձը, սահ մա նա-
փակ վում է ծրագ րե րով, ստան դարտ նե-
րով, ո րոնք է ա կա նո րեն սահ մա նա փա կում 
են այն պի սի ա ռար կա նե րի զար գաց նող 
նե րու ժը, ի նչ պի սիք են ե րաժշ տու թյու նը, 
կեր պար վես տը, մշա կույ թի պատ մու թյու-
նը, գե ղա գի տու թյու նը, բա րո յա գի տու թյու-
նը: 

Ա վե լին՝ ժա մա նա կիս սո ցի ալ–մ շա կու-
թային մի ջա վայ րի թե լադ րան քը փո խում է 
կր թու թյան գո յու թյուն ու նե ցող հա մա կար-
գը դե պի ե սա կենտ րոն օգ տա պաշ տու-
թյուն, կոնկ րե տու թյուն, այ սինքն` ան ձի 
ան սահ ման նե րու ժի բնույ թից դե պի հա-
կա դիր կող մը: Մյուս կող մից՝ ա նար դյու-
նա վետ է նաև ծայ րա հեղ տար բե րակ նե րը` 
ան հա տա կա նու թյուն ա մեն տե սա կի սահ-
մա նա փա կում նե րի բա ցա կա յու թյամբ, ո րը 
տա նում է դե պի ա մե նա թո ղու թյուն, ի սկ 
այ լոց նկատ մամբ հա մա տա րած ար գելք-
նե րը ո չն չաց նում է ան ձնա վո րու թյան ան-
հա տա կա նու թյու նը: 

Այս պի սով` դաս տի ա րա կու թյու նը ան-
ձի աս տի ճա նա կան հա ղոր դակ ցումն է 
ան վեր ջու թյան հետ, ը նդ ո րում` այդ ան-
վեր ջու թյան գոր ծըն թա ցի յու րա քան չյուր 
պտույ տում դաս տի ա րա կը` ո ւղ ղոր դո-
ղը պետք է ը նտ րի այդ ան վեր ջու թյան 
կոնկ րետ ձևը և բո վան դա կու թյու նը (ն րա 
պրոեկ ցի ան)` հաշ վի առ նե լով ի րա կան 
ան ձնա վո րու թյան և հա սա րա կու թյան 
պա հանջ նե րը: Հետ ևա բար` դաս տի ա րա-
կու թյան գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում է 
այդ բևեռ նե րի լար վա ծու թյան դաշ տում, 
այն կա րե լի է պատ կե րաց նել որ պես ան-
վեր ջի (ի րա կա նի– հոգ ևո րի) և վեր ջա վո-
րի (ի րա կա նի– նյու թա կա նի) հա կա սա կան 
հան դի պա կաց շար ժում: Նկա տի առ նե-
լով, որ դաս տի ա րակ չա կան նմու շօ րի նակ-
նե րը (մո դել նե րը) կա ռուց վում են կոնկ րետ 
սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա վայ րը հաշ վի 
առ նե լով, ո րի բա զայի վրա դրանք ստեղծ-
վում են, բարձ րա կե տը ար տա հայ տում է 
ի դե ա լի կա տե գո րի ա: 

Ի դե ա լը սո ցի ալ–մ շա կու թային մի ջա-
վայ րի բազ մա կող մա նի և ո րո շիչ մի ա վոր 
է, ո րը դրս ևոր վում է նրա բո լոր մա կար-
դակ նե րում և գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե-
րում: Ի դե ա լի ար ժե քային շեշ տը կապ ված 
է ազ գային ար ժե քային հա մա կար գի` կրո-
նի, փի լի սո փա յու թյան, բա րո յա կա նու թյան 
հետ, դրանց շր ջա նակ նե րում ստեղծ վում է 
ի դե ա լը: Ի դե ա լի լի նե լի ու թյան գո յա բա նա-
կան կտր ված քը բա զային հա սա րա կա կան 
ար ժեք նե րի մի հա մա կարգ է, ո րը դե տեր-
մի նաց ված է ի դե ա լով և «ապ րում է» լեզ-
վի, հա սա րա կա կան բա րո յա գի տու թյան 
մեջ, մշա կու թային նոր մե րում, ա վան-
դույթ նե րում և սո վո րույթ նե րում: Ի դե ա լի 
գործ նա կան մա կար դա կը ո րո շում է հա-
սա րա կա կան գա ղա փա րա խո սու թյան, 
քա ղա քա կա նու թյան, կր թու թյան բո վան-
դա կու թյան ա ռաջ նայ նու թյուն նե րը, ո րոնք 
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ի նս տի տու ցի ոն պայ ման ներ են ստեղ ծում 
նրա գործ նա կան մարմ նա վոր ման հա-
մար: 

Ան ձի կա յաց ման հա մա կար գում ի դե-
ա լի նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ նման 
մո տե ցու մը մար դուն վեր է կանգ նեց նում 
շր ջա պա տի աշ խար հից, պաշտ պա նում 
նրան հոգ ևոր ստր կա ցու մից: Մի այն նման 
աշ խար հայե ցո ղու թյամբ են դառ նում 
ստեղ ծա գործ ան հատ, գե ղե ցի կի ա րա րիչ: 

Ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման հա ջող ված 
պայ ման և ան հա տա կա նու թյան զար գաց-

ման նա խադ րյալ է կր թա դաս տի ա րակ-
չա կան հա մա կար գի կող նո րո շու մը դե պի 
բա ցար ձակ հոգ ևոր– բա րո յա գի տա կան 
ար ժեք ներ: Տվյալ դեպ քում խոս քը ոչ թե 
պար զա պես հայ տա րար վող ի դե ա լի կամ 
սուբյեկ տի վո րեն գի տակց ված և ճա նաչ-
ված ար ժեք նե րի մա սին է, հոգ ևոր– բա-
րո յա գի տա կան ո ւղ ղա հա յա ցը պետք է 
կրի ան ձնա վոր ված բնույթ, այ սինքն` նրա 
կրող կեր պա րը պետք է լի նի մի ան գա մայն 
ո րո շա կի ան ձնա վո րու թյուն: 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Л. КАРАПЕТЯН

В статье описивается роль формирования ценностей человека в социально–
культурной среде. Изучая культурно–образовательню деятельность как основной 
компонент формирования ценностней ориентации человека, он тем не менее обусловлен 
возможностями предоставленные социальной средой, то есть  общественный спрос.

THE ROLE OF EDUCATION IN THE PROCESS OF  
SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT

L. KARAPETYAN

The article presents the role of the formation of human values in the socio–cultural en-
vironment. Viewing cultural and educational activities as the main components of a person’s 
value orientation, nevertheless, it is due to the opportunities provided by social environment, 
so it depends on the ideal of public request.
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 Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար-
գում ու սա նող նե րի ին տեգր ման գոր ծըն-
թա ցի կա ռա վար ման ար դյու նա վետ ձևե-
րից է կուրս ղե կի գոր ծու նե ու թյու նը: Դա 
սուբյեկտ նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան այն-
պի սի ձև է, ո րի ար դյուն քում լուծ վում են 
շատ հար ցեր` ա ջակ ցու թյուն ու սում նա կան 
տար բեր խն դիր նե րի լուծ մա նը, սո ցի ա լա-
կան փոր ձի, գի տե լիք նե րի, բու հի ա վան-
դույթ նե րի փո խան ցում, մաս նակ ցու թյուն 
ու սա նող նե րի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր-
ման և ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:

 Ներ կա յումս ոչ բո լոր բու հե րում է կու-
րա տո րի գոր ծու նե ու թյու նը պաշ տո նա պես 
ըն դուն ված, և հս տակ սահ ման ված չէ նրա 
պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կը: Այ-
նու հան դերձ ա կն հայտ է, որ դպ րոց – բուհ 
սա հուն ան ցման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա-
վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին 
հեր թին կու րա տո րի դե րի ու գոր ծա ռույթ-
նե րի մե թո դա պես ճիշտ կազ մա կերպ մամբ 
ու հիմ նա վոր մամբ: Դպ րո ցում մշ տա պես 
ու նե նա լով դաս ղե կի ա ջակ ցու թյու նը` ու-
սա նո ղը բու հում հատ կա պես ու սում նա ռու-
թյան ա ռա ջին շր ջա նում կա րիք ու նի հո-
գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան, բա րո յա կան, 
մե թո դա կան և կազ մա կեր պա կան ա ջակ-
ցու թյան: Կու րա տո րի գոր ծու նե ու թյու նից է 
կախ ված սո ցի ա լա կան նոր մի ջա վայ րում 
ա ռա ջին կուր սի ու սա նո ղի ին տեգր ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը, խմ բի ան դամ նե րի 
միջև ան ձնա կան և գործ նա կան շփում նե-

րի բնույ թը: Ա ռա ջին կուր սում ու սա նո ղա-
կան խմ բի կու րա տո րի գոր ծու նե ու թյան 
հա ջո ղու թյու նը մեծ չա փով կախ ված է աշ-
խա տան քի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի 
հս տա կե ցու մից, գոր ծու նե ու թյան ձևե րի ու 
մե թոդ նե րի օպ տի մալ ը նտ րու թյու նից [1]:

 Ներ կա յումս բու հի դաս տի ա րա կու-
թյան հա մա կար գում շեշ տադր վում է կու-
րա տո րի աշ խա տան քի գի տա մե թո դա կան 
ա պա հով ման հիմ նախն դի րը: Կու րա տո րի 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան խն դիր նե րը 
սահ մա նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
բու հի մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը, 
ա վան դույթ նե րը, ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ-
նե րը, տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի 
ի րա վա սու թյուն նե րը, տվյալ բու հում դաս-
տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի նպա-
տակ նե րը, սկզ բունք նե րը, գե րա կա յու-
թյուն նե րը և այլն: Տար բեր բու հե րում 
կու րա տո րի գոր ծու նե ու թյու նը տար բեր 
ձևով է ըն կալ վում և ի րա կա նա նում: Այն 
մո տե ցու մը, որ ու սա նո ղը դպ րո ցա կան 
չէ և մշ տա կան վե րահս կո ղու թյան կա րիք 
չու նի, հա ճախ հան գեց նում է խմ բի կու րա-
տո րի աշ խա տանք նե րում սոսկ կազ մա-
կեր պա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց-
մա նը` ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան 
ժա մա նա կին տրա մադ րում, օգ նու թյուն 
ու սում նա կան տար բեր հար ցե րում, ու սա-
նող նե րին տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե-
րում ներգ րա վում, հա ճա խում նե րի և ա ռա-
ջա դի մու թյան վե րահս կո ղու թյուն և այլն:

 ԼԻ ԼԻ Ա ՎԵՐԴՅԱՆ

ԲՈՒ ՀԻ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅՐ  
ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԻՆ ՏԵԳՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 

ԿՈՒ ՐԱ ՏՈ ՐԻ ԴԵ ՐԻ ԵՎ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ  
ԳԻ ՏԱ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ
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 Կու րա տո րը պետք է ոչ մի այն կեն սա կան 
փորձ, այլև մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ 
ու նե նա այդ աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման 
հա մար: Բու հի դա սա վան դո ղի մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նե ու թյան ո լորտ կու րա տո րի 
գոր ծա ռույթ նե րի ներ մու ծու մը պա հան ջում է 
մաս նա գի տա կան մի շարք կոմ պե տեն տու-
թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյուն` հո գե բա նա-
ման կա վար ժա կան գի տե լիք ներ, նե րըմբռ-
նում, դի տո ղա կա նու թյուն, լա վա տե սու թյուն, 
եր ևա կա յու թյուն և հնա րամ տու թյուն, կան-
խա տե սում, ապ րու մակ ցում: 

Ըստ ի րա կա նաց ված խն դիր նե րի բնույ-
թի` ա ռանձ նաց վում են կու րա տո րի գոր-
ծու նե ու թյան մի քա նի մո դել ներ.

– Կու րա տոր– տե ղե կա տու. կու րա տո-
րի հիմ նա կան խն դի րը ու սա նող նե րին 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյամբ ժա մա-
նա կին ա պա հո վումն է (տե ղե կա ցում դա-
սա ցու ցա կի, դե կա նա տի ո րո շում նե րի, 
մի ջո ցա ռում նե րի և կազ մա կեր պա կան այլ 
հար ցե րի վե րա բե րյալ). նա հա մոզ ված է, 
որ հարկ չկա «ներ խու ժե լու» ու սա նո ղա կան 
խմ բի կյանք` ու սա նող նե րին հա մա րե լով 
բա վա կա նա չափ հա սուն և ի նք նու րույն:

–  Կու րա տո րի հիմ նա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րից է կազ մա կեր պել ու սա նո-
ղա կան խմ բի կյանքն ար տաու սում նա կան 
տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով (է քս-
կուր սի ա ներ, ար շավ ներ, ե րե կույթ ներ, այ-
ցե լու թյուն մշա կու թային օ ջախ ներ և այլն): 
Իր պար տա կա նու թյուն նե րի թվում նա 
կար ևոր է հա մա րում նաև մաս նակ ցու թյու-
նը խմ բի ա վա գի ը նտ րու թյա նը, պա տաս-
խա նատ վու թյուն է կրում խմ բում մի ջանձ-
նային բա խում նե րի հարթ ման հա մար, 
ակ տի վո րեն ներգ րավ վում է ման կա վար-
ժա կան տար բեր խն դիր նե րի լուծ մա նը և 
մշ տա պես ձգ տում է մի ջանձ նային ջերմ 
հա րա բե րու թյուն ներ ձևա վո րել խմ բում:

–  Կու րա տոր– հո գե թե րապև տը չա փա-

զանց զգա յուն է ու սա նող նե րի ան ձնա կան 
խն դիր նե րի, հոգ սե րի նկատ մամբ, պատ-
րաստ է լսե լու նրանց ան կեղծ խոս տո վա նու-
թյու նը, ձգ տում է ա ջակ ցել խոր հուրդ նե րով 
ոչ մի այն ու սում նա կան, այլև ան ձնա կան 
տար բեր հար ցե րի շուրջ: Բա վա կա նա չափ 
ժա մա նակ է հատ կաց նում ու սա նող նե րին 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե-
րե լու ո ւղ ղու թյամբ, սերտ շփում ներ է ձևա-
վո րում ոչ մի այն ու սում նա կան, այլև ար-
տաու սում նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում` 
լի ո վին նվիր վե լով ու սա նող նե րի հոգ սե րին:

– Կու րա տոր– վար չա րարն իր հիմ նա կան 
խն դիրն է հա մա րում բու հի հա մա պա տաս-
խան կա ռույց նե րին ու ստո րա բա ժա նում նե-
րին տե ղե կաց նել ու սա նող նե րի բա ցա կա-
յու թյուն նե րի, ըն թա ցիկ ա ռա ջա դի մու թյան 
մա սին: Հիմ նա կա նում ի րա կա նաց նում է 
վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ, ը նդ սմին 
իր պար տա կա նու թյուն ներն ի րա կա նաց-
նում է չե զոք, ըն դա մենն ի բրև պաշ տո նա-
կան պար տա կա նու թյուն` ա ռանց հու զա կան 
վե րա բեր մուն քի, պատ ճառ նե րի վեր լու ծու-
թյան և բա ցա հայտ ման, խմ բի բա րո յա հո-
գե բա նա կան մթ նո լորտ ներգ րավ ման [2]:

Կու րա տո րի դերն ու նշա նա կու թյունն 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր են ա ռա ջին 
կուր սի ու սա նող նե րի` բու հի կր թամ շա-
կու թային մի ջա վայ րում ին տեգր ման գոր-
ծըն թա ցի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
ո ւղ ղու թյամբ: Այդ ա ռու մով բու հի դաս տի-
ա րակ չա կան հա մա կար գում կու րա տո րի 
գոր ծու նե ու թյան տե սա կան և մե թո դա կան 
հիմ նա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյունն ար-
դի ա կան հն չե ղու թյուն ու նի: Ա ռա ջին կուր-
սի ու սա նո ղը կա րիք ու նի խորհր դատ վու-
թյան, ման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյան. 
նրան ան ծա նոթ են մի ջա վայ րը, ու սում-
նա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թը, բու հի 
են թա կա ռուց վածք նե րի գոր ծա ռույթ նե րը: 
Բուհ ըն դուն ված ու սա նողն ու սուց ման գոր-
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ծըն թա ցի հետ կապ ված բազ մա թիվ հար-
ցեր ու նի, ո րոնց պա տաս խան նե րը պետք 
է ստա նա ոչ մի այն դա սա վան դող նե րից, 
դե կա նա տից, բու հի այլ ստո րա բա ժա նում-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, այլև կու րա-
տո րից, ով մշ տա պես կլի նի ու սա նող նե րի 
կող քին: Ը նդս մին ա ռա ջին կուր սում ու սա-
նող ներն ա ռա վե լա պես հո գե բա նա կան և 
բա րո յա կան ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն: 

Ա ռա ջին կուր սի ու սա նո ղա կան խմ բի կու-
րա տո րի գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա կա նում 
ո ւղղ ված է խմ բի` որ պես կո լեկ տի վի ձևա-
վոր մա նը: Հմուտ կու րա տո րը պետք է կա-
րո ղա նա կի րա ռել ախ տո րո շիչ այն պի սի մե-
թոդ ներ, ո րոնք ա պա հո վում են խմ բի ներ քին 
կա ռուց ված քի ամ րապն դու մը, յու րա քան չյուր 
ու սա նո ղի` որ պես կո լեկ տի վի ան դա մի ու-
սում նա սի րու մը: Կու րա տո րը ոչ մի այն հո-
գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րում 
սո ցի ալ–մ շա կու թային նոր մի ջա վայ րում 
կողմ նո րոշ վե լու հա մար, այլև ձգ տում է, որ 
ու սա նող ներն ին տեգր վեն բու հա կան մի ջա-
վայր, յու րաց նեն բու հի ա վան դույթ նե րը: 

Այս պի սով՝ ի մի բե րե լով կու րա տո րի 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե-
րը, ա ռա ջին կուր սի ու սա նող նե րի ին տեգր-
ման գոր ծըն թա ցում կա րե լի է ա ռանձ-
նաց նել կու րա տո րի տե ղե կատ վա կան, 
կազ մա կեր պա կան, հա ղոր դակ ցա կան, վե-
րահս կո ղա կան և այլ գոր ծա ռույթ ներ:

 Տե ղե կատ վա կան գոր ծա ռույ թը են-
թադ րում է ու սում նա կան խմ բին հա մա պա-
տաս խան տե ղե կատ վու թյամբ ա պա հո վու-
մը, բու հի տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի, 
վար չա կան մար մին նե րի ո րո շում նե րի, 
հրա հանգ նե րի ժա մա նա կին տե ղե կա ցու-
մը, ու սում նա կան և ար տաու սում նա կան 
տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վա կան ի րա զե կու մը: Այդ գոր-
ծա ռույթն ը նդ գր կում է նաև գրա դա րա նից 
և հա մա ցան ցից ու սա նող նե րի` կա նո նա-

վոր օ գտ վե լու նյու թա կան և կազ մա կեր պա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը:

 Կազ մա կեր պա կան գոր ծա ռույ թը նե րա-
ռում է ու սում նա կան խմ բի լսա րա նային և 
ար տալ սա րա նային գոր ծու նե ու թյան կազ-
մա կեր պու մը, խմ բում բա րո յա հո գե բա նա-
կան ա ռողջ մթ նո լոր տի ձևա վո րու մը, այն 
բո լոր խն դիր նե րի լու ծու մը, ո րոնք ի հայտ են 
գա լիս` կապ ված ու սա նող նե րի ա կա դե մի ա-
կան դժ վա րու թյուն նե րի հետ, ներխմ բային 
կար գա պա հու թյան պահ պա նու մը:

 Հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույ թը են-
թադ րում է ու սա նո ղա կան խմ բում բա րո յա-
հո գե բա նա կան ա ռողջ մթ նո լոր տի ձևա վո-
րում մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա ռուց ման, հա ղոր դակց ման մշա կույ թի 
ա պա հով ման, սուբյեկտ – սուբյեկտ հա-
րա բե րու թյուն նե րի սահ ման ման մի ջո ցով: 
Հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույ թի շնոր հիվ 
կու րա տո րը ո րո շա կի միջ նորդ է դառ նում 
խմ բի և բու հա կան տար բեր ստո րա բա ժա-
նում նե րի միջև:

 Վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ թը են-
թադ րում է ու սա նող նե րի հա ճա խում նե րի և 
ա ռա ջա դի մու թյան, խմ բի ա վա գի գոր ծա-
ռույթ նե րի ա մե նօ րյա վե րահս կո ղու թյուն: 
Ը նդս մին վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ-
թը պետք է ի րա կա նաց նել` պահ պա նե լով 
փո խըմբռ նում, զի ջո ղամ տու թյուն, բա րյա-
ցա կա մու թյուն, հան դուր ժո ղա կա նու թյուն: 
Վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ թի չա րա շա-
հու մը կա րող է կու րա տո րի և խմ բի բախ-
ման պատ ճառ դառ նալ:

 Կու րա տո րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա-
վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այդ գոր-
ծըն թա ցի մո նի թո րին գի և ար դյու նա վետ 
ձևե րի ու մի ջոց նե րի կի րառ մամբ: Սա կայն 
ոչ բո լոր բու հե րում է կու րա տո րի գոր ծու-
նե ու թյու նը մե թո դա կան պատ շաճ մա կար-
դա կով ի րա կա նա նում: Ա վե լին՝ կու րա տո րի 
գոր ծու նե ու թյան և ու սա նո ղա կան խմ բի 
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կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ կան հա կա-
սա կան, ի րա րա մերժ կար ծիք ներ:

 Մենք հա մոզ ված ե նք, որ ու սում նա ռու-
թյան ա ռա ջին շր ջա նում կու րա տո րի դե րը 
նպա տա կա հար մար է բու հում ին տեգր-
ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ-
մա կերպ ման հա մար: Ճիշտ է, ու սա նողն 
ի նք նա կա ռա վար ման ա ռա վել բարձր կա-
րո ղու թյուն ներ ու նի, քան դպ րո ցա կա նը, 
այ նու հան դերձ ու սա նո ղի հո գե սո ցի ա լա-
կան զար գա ցու մը ու սա նո ղա կան տա-
րի քում շա րու նակ վում է, և նա ման կա-
վար ժա կան ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի: 
Հետ ևա բար հատ կա պես ա ռա ջին կուր սի 
ու սա նող նե րի՝ բուհ ին տեգր ման գոր ծըն-
թա ցի ար դյու նավ» տու թյան ման կա վար-

ժա կան պայ ման նե րի թվում մենք կար ևո-
րում ե նք կու րա տո րի գոր ծու նե ու թյու նը, 
հատ կա պես ու սա նո ղա կան կյան քի ա ռա-
ջին շր ջա նում: Այդ փու լում կու րա տո րը 
նվա զա գույն լար վա ծու թյամբ կո լեկ տի վում 
կա րող է ձևա վո րել այն պի սի հա րա բե րու-
թյուն ներ, ո րոնք կան խո րո շում են ու սում-
նա ռու թյան ամ բողջ ժա մա նա կաշր ջա նում 
ու սա նո ղա կան կո լեկ տի վում ա ռողջ և 
ա մուր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը: 

Այս պի սով` կու րա տո րի գոր ծու նե ու-
թյան գի տա գործ նա կան ա պա հո վու մը 
ման կա վար ժա կան այն կար ևոր պայ ման-
նե րից է, ո րը նպաս տում է ու սա նող նե րի` 
ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին շր ջա նում բու-
հի կր թա կան գոր ծըն թաց ին տեգր մա նը: 
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НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И РОЛИ КУРАТОРА В 
ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

Л. ВЕРДЯН

В статье обсуждаются проблемы интеграции студентов первого курсавобразовательной 
среде вуза. Представлены и методически обоснованы роль и основные направления 
деятельности кураторав процессе интеграции.Также анализированы некаторые модели 
его деятельности в этом процессе.

THE SCIENTIFIC METHODOLOGICAL BASIS OF THE CURATOR’S ROLE AND 
RESPONSIBILITIES IN THE PROCESS OF THE STUDENTS’ INTEGRATION INTO THE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER INSTITUTION
L. VERDYAN

The main principles of the first year students’ integration into the educational environ-
ment of the Higher Institution have been discussed in the article. The curator’s duties are 
included in the process, as well as his role and main directions of his responsibilities are 
stated methodologically. The curator’s operation models have been analyzed.
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Մեր ժա մա նակ նե րում ցան կա ցած շր-
ջա նա վար տի ըն ձեռ վում է լայն հնա րա-
վո րու թյուն ը նտ րե լու հա մա ձայն իր կա րո-
ղու թյուն նե րի և նա խա սի րու թյուն նե րի ոչ 
մի այն ո ւս ման բնա գա վա ռը (ո ւղ ղու թյու-
նը), այլև նույ նիսկ`ար տեր կի րը, որ տեղ նա 
կշա րու նա կի ու սու մը և կխո րաց նի գի տե-
լիք նե րը: Ո ւս տի ա շա կեր տը պետք է կա րո-
ղա նա հաղ թա հա րել, ի նչ պես կեն ցա ղային 
լեզ վա կան դժ վա րու թյուն նե րը, այն պես էլ 
տի րա պե տի զուտ մաս նա գի տա կան

 լեզ վի գո նե նվա զա գույ նին: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով լավ կլի ներ, ե թե նման գի տե-
լիք նե րը ա շա կերտ նե րը ստա նային դեռ 
դպ րո ցում՝ մա թե մա տի կայի ժա մե րին:

Ե կեք մեզ մի պահ պատ կե րաց նենք 
ա շա կեր տի դե րում և փոր ձենք մի հա սա-
րակ գոր ծո ղու թյուն կա տա րել, օ րի նակ, 
ճա պո նե րեն լեզ վով: Եվ այս պես, ա հա 
տա սը թվան շան նե րը` «յ տի», «նի», «սան», 
«սի», «գո», «ռո կու», «սի տի», «խա տի», 
«կու», «ձյու»: Հե տաքր քիր է, ի նչ քա՞ն ժա-
մա նակ է Ձեզ հար կա վոր, հար գե լի՛ ըն-
թեր ցող, որ պե սի Դուք գո նե կա րո ղա նաք 
ան գիր ար տա բե րել այս հա ջոր դա կա նու-
թյու նը: Դե ի՞նչ, հա ջող վե՞ց: Ի սկ ե թե ես 
ա ռա ջար կեմ հա ջոր դա կա նու թյու նը ա սել 
նվազ ման կար գով: Բար դաց նեմ խն դի րը: 
Օ րի նակ` ին չի՞ է հա վա սար «ռո կու» գու մա-
րած «սան», ի սկ «սի տի» հա նած «գո»: Լու-
ծե՛ք խն դիր: Մայ րի կը գնել է «կու» խն ձոր 
և բա ժա նել է իր «սի» ե րե խա նե րի միջև 
«նի»– ա կան խն ձոր: Որ քա՞ն խն ձոր մնաց: 
Ե թե նույ նիսկ մի քա նի սին հա ջող վեց մեկ –

եր կու փոր ձե րից հե տո ա րագ կա տա րել 
ա ռա ջադ րան քը, ա պա բո լոր դեպ քե րում 
ե կեք հա մա ձայ նենք, որ դժ վա րու թյուն-
նե րի ա ռջև, միև նույնն է, կանգ նում ե նք: 
Ճիշտ է, չէ ի ա սի, որ ճա պո նե րե նին տի րա-
պե տե լը ու նի նույն բար դու թյան աս տի ճա-
նը, ի նչ պի սին են ռու սե րե նը և ան գլե րե նը, 
քա նի որ այդ եր կու օ տար լե զու նե րի հետ 
մեր ե րե խա նե րը ա ռնչ վում են դեռ շատ 
մա նուկ հա սա կից: Սա կայն մաս նա գի տա-
կան տեր մին նե րը նրանց հա մար նույնն 
են, ի նչ մեզ հա մար ճա պո նե րե նով թվա-
բա նու թյուն ա նե լը:

Այ սօր դի մորդն ըն դուն վում է բուհ և 
իր հա մար բա ցա հայ տում է բո լո րո վին 
մի «նոր մա թե մա տի կա», ո րն է` բարձ րա-
գույն մա թե մա տի կան: Մենք բո լորս ան ցել 
ե նք այդ փու լը և գի տենք, թե ի նչ դժ վար 
է ար դեն ի սկ այդ քան ծա նոթ ու «հա րա-
զատ» դպ րո ցա կան մա թե մա տի կայից հե-
տո մի ան գա մից ըն տե լա նալ մատ րի ցայի, 
դե տեր մի նան տի, դի ֆե րեն ցի ա լի, դի ֆե-
րեն ցի ալ հա վա սա րում նե րի և մնա ցած 
շատ ու շատ նոր տեր մին նե րի հետ: Դա 
դեռ բա վա կան չէ, կան է՛լ ա վե լի ու րիշ խն-
դիր ներ: Դա սա խո սը կար դում է իր դա սը 
և ա վե լի լի ար ժեք այն հաս կա նա լու և նյու-
թին տի րա պե տե լու հա մար ա ռա ջար կում է 
մի շարք գրա կա նու թյան ցանկ: Դեռ լավ 
է, ե թե այդ գր քե րից մի քա նի սը հայե րեն 
են: Ի սկ ի՞նչ ա նի ու սա նո ղը, ե թե գր քե րը 
գր ված են ռու սե րե նով կամ նույ նիսկ ան-
գլե րե նով: Ա հա այս տեղ է «Մա թե մա տի-
կա» ա ռար կան ու սում նա սի րող ու սա նո ղի 

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՏԵՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 
ԱՆ ԳԼԵ ՐԵ ՆՈՎ ԵՎ  ՌՈՒ ՍԵ ՐԵ ՆՈՎ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑԻ 

Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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ա ռա ջին խն դիր նե րից մե կը:
Հաշ վի առ նե լով այս ա մե նը (նաև մի 

խումբ ա շա կերտ նե րի խնդ րան քը)՝ ա ռա-
ջար կում եմ մի քա նի դա սա ժա մե րին 
ա վար տա կան հոս քային դա սա րան նե րում 
ժա մա նակ հատ կաց նել մա թե մա տի կա-
կան ա մե նա կար ևոր տեր մին նե րի ան գլե-
րեն և ռու սե րեն թարգ մա նու թյա նը: Հարկ 
կա նշե լու, որ կան բա ռեր, ո րոնք գոր ծած-
վում են բո լոր ե րեք լե զու նե րով: Օ րի նակ`

cone – конус – կոն
coordinate – координата – կոոր դի նատ
function – функция – ֆունկ ցի ա
logarithm – логарифм – լո գա րիթմ
radian – радиан – ռա դի ան
ellipse – эллипс – է լիպս
hyperbola – гипербола – հի պեր բոլ
induction – индукция – ին դուկ ցի ա
integral – интеграл – ին տեգ րալ 
Եվ կան բա ռեր, ո րոնք օգ տա գործ վում 

են մի այն ան գլե րե նով և ռու սե րե նով: Օ րի–
 նակ`
bisector – биссектриса – կի սորդ
chord – хорда – լար
coefficient – коэффициент – գոր ծա կից
cylinder – цилиндр – գլան
pyramid – пирамида – բուրգ
formula – формула – բա նաձև
per cent – процент – տո կոս
diagonal – диагональ – ան կյու նա գիծ
radius – радиус – շա ռա վիղ
rhomb – ромб – շե ղան կյուն
trapezium – трапеция – սե ղան
vertical – вертикаль – ո ւղ ղա հա յաց:
Նաև բե րեմ մի քա նի կար ևոր տեր մին-

նե րի ծագ ման և կի րառ ման օ րի նակ ներ: 
Աբս ցիս – լա տի նե րեն բառ է, նշա նա-

կում է «կտր ված» – կե տի դե կար տյան 
կոոր դի նատ նե րից մե կը: Ժա մա նա կա կից 
մա թե մա տի կա յում ա ռա ջին ան գամ այս 
տեր մի նը կի րա ռել է գեր մա նա ցի գիտ նա-

կան Լայբ նի ցը (1675 թ.):
arctg և arcsin – arc մաս նի կը լա տի նե-

րեն ծա գում ու նի, այն նշա նա կում է «ա-
ղեղ»: Այս տեր մին նե րը ի հայտ են գա լիս 
1772 թ. ա վստ րի ա ցի մա թե մա տի կոս Շեֆ-
ֆե րի և ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Լագ րան-
ժի աշ խա տու թյուն նե րում;

 վեկ տոր – լա տի նե րեն vector – «կ րող»: 
Տեր մի նը ներ մու ծել է իռ լան դա ցի գիտ նա-
կան  Հա միլ տո նը (1845 թ.); 

ան կյու նա գիծ – հու նա րեն dia – «միջև», 
gonium – «ան կյուն»: Տեր մի նը հան դի պում 
ե նք հույն գիտ նա կան Է վկ լի դե սի աշ խա-
տու թյուն նե րում (մ.թ.ա. 3 դար);

 կոն – konos հու նա րեն նշա նա կում է 
«սա ղա վար տի գա գաթ»: Տեր մի նի ժա մա-
նա կա կից ի մաս տը պատ կա նում է Է վկ լի-
դե սին, Ար քի մե դին;

 լո գա րիթմ – logos – «հա րա բե րու թյուն», 
arithmos – «թիվ»: Տեր մի նը ա ռա ջին ան-
գամ կի րա ռել է Նե պե րը;

 մի լի ոն – ի տա լե րեն millione – «հա զա-
րյակ»: Տեր մի նը մտա ծել է Մար կո Պո լոն;

զ րո – լա տի նե րեն nullum – «ո չինչ»: 
Սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում տեր-
մի նը նշանա կել է թվի բա ցա կա յու թյուն: 
Զրոյի հաս կա ցու թյու նը ի հայտ է ե կել մո-
տա վո րա պես մ.թ.ա. ա ռա ջին հա զա րա-
մյա կի կե սե րին:

Բա ռե րի թարգ մա նու թյու նը ի մա նա լուց 
հե տո կա րե լի է ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար-
կել ժա մա նակ առ ժա մա նակ լու ծել մի որ-
ևի ցե վար ժու թյուն կամ ե րկ րա չա փա կան 
խն դիր՝  մեկ նա բա նե լով լու ծու մը մեկ ան-
գամ ան գլե րե նով, մյուս ան գամ՝ ռու սե րե-
նով: Այս պի սով` մի կող մից կա տար վում են 
դպ րո ցում դա սա վանդ ման պրո ցե սի կար-
ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը` մի ջա ռար կա-
յա կան կա պը, մյուս կող մից՝ հե տա գա յում 
հեշ տա նում է ա պա գա ու սա նո ղի աշ խա-
տան քը տար բեր լե զու նե րով գրա կա նու-
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թյու նից օ գտ վե լիս:
Բո լո րո վին վեր ջերս ֆիզ մաթ հոս քային 

12–րդ դա սա րա նում փոր ձե ցի հե տաքրք-
րու թյուն ա ռա ջաց նել ա շա կերտ նե րի մեջ՝ 
կի րա ռե լով վե րո հի շյալ մո տե ցու մը ե րկ-
րա չա փա կան խն դիր ներ լու ծե լիս: Նախ 
ա շա կեր տը խն դի րը կար դաց հայե րե նով, 
հե տո՝ փոր ձեց այն թարգ մա նել ռու սե րեն: 
Բա ռեր կային, ո րոնք ծի ծա ղե լի է ին հն չում 
(օ րի նակ` ան կյու նա գի ծը թարգ ման վեց 
բա ռա ցի ո րեն` «угловая линия»), բայց գտ-
նում եմ, որ ճիշտ էր թույլ տալ ա շա կեր-
տին փորձ կա տա րել սխալ վե լու, հե տո նոր 
ո ւղ ղել նրան մյուս ա շա կերտ նե րի օգ նու-
թյամբ, քա նի որ այդ դեպ քում է՛լ ա վե լի է 
ա րժ ևոր վում խմ բային աշ խա տան քը:

 Մեկ–եր կու նման քայ լեր ա նե լուց հե տո 
դա սա րա նին տր վեց հիմ նա կան մա թե մա-
տի կա կան տեր մին նե րի ռուս–ա նգ լե րեն–
հայե րեն բա ռա ցան կը, ո րից հե տո նոր 
սկս վեց հիմ նա կան աշ խա տան քը:

Այդ դա սե րի ժա մա նակ նկատ վեց մի 
հե տաքր քիր օ րի նա չա փու թյուն: Ա շա-
կերտն ա վե լի հեշտ է թարգ մա նում ռու սե-
րեն (ա նգ լե րեն) լե զու նե րով տր ված նյու-
թը հայե րեն, քան հա կա ռակ: Հետ ևա բար 
ա ռա ջար կում եմ հիմ նա կան շեշ տը դնել 
այդ ո ւղ ղու թյան վրա:

 Թող ա շա կեր տը խն դի րը կար դա հայե-
րե նով, թարգ մա նի այն ռու սե րեն (ա նգ լե-
րեն) և խնդ րի լուծ ման ըն թաց քը մեկ նա-
բա նի այդ լե զու նե րով: Դա կն պաս տի այն 
փաս տին, որ ի նչ պես ա սում են ե րե խայի 
«լե զուն կբաց վի»: Սկզ բում դա կլի նի դժ-
վար պրո ցես, բայց հե տա գա յում ըն տե լա-
նա լով ա շա կեր տը կսկ սի ա վե լի ա րագ և 
վարժ խո սել և ո րն ա վե լի կար ևոր է` ան-
կաշ կանդ:

Ար դեն վա րել եմ նման հինգ դաս և 
ան հրա ժեշտ եմ հա մա րում նշել, որ տար-
բեր լե զու նե րով ան ցկաց րած մա թե մա տի-

կայի դա սը հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ 
ոչ մի այն ա շա կերտ նե րի կող մից, այլ նաև 
տնօ րի նու թյան և ծնող նե րի: Հատ կա պես 
ծնող ներն է ին շատ գոհ, քա նի որ դա սա-
րա նում կան ա շա կերտ ներ, ով քեր ցան կա-
նում են ըն դուն վել Ա մե րի կյան հա մալ սա-
րան և բնա կա նա բար այդ բա ռա պա շարն 
ու նե նա լու մեծ պա հանջ կա: Այս տեղ նաև 
կար ևոր է ա ռողջ մր ցակ ցու թյու նը, քա նի 
որ մնա ցած բո լոր ա շա կերտ ներն էլ են 
ոգ ևոր վում, աշ խու ժա նում և ցու ցա բե րում 
են ան սպա սե լի նպա տա կաս լա ցու թյուն, 
ցան կու թյուն և ձգ տում: Չէ՞ որ սա է ու սուց-
չի աշ խա տան քի կար ևոր նպա տակ նե րից 
մե կը` դա սը կազ մա կեր պել հե տաքր քիր, 
դի նա միկ, հիշ վող, այն պի սին, որ լի նեն 
քն նար կում ներ, ին չո՞ւ չէ, նաև բա նա վե ճեր 
և ան հա մա ձայ նու թյուն ներ, որ տե ղից էլ ծիլ 
է տա լիս ճշ մար տու թյու նը:

Կար ծում եմ, որ ռու սե րեն – ան գլե րեն 
– հայե րեն բա ռա րա նի կար ևո րու թյան մա-
սին կա րե լի է լուրջ մտա ծել, մշա կել մի 
շարք նյու թեր և կազ մել մա թե մա տի կա-
կան տեր մին նե րի մի գր քույկ՝ նա խա տես-
ված ա ռա ջին հեր թին դպ րոց նե րի, ա վե լի 
ճիշտ` ա շա կերտ նե րի և ու սու ցիչ նե րի հա-
մար: Գր քույ կի մի գլ խում կա րե լի է տալ 
մի այն ա մե նա կար ևոր մա թե մա տի կա կան 
տեր մին նե րը (գր ված հայե րե նով – ռու սե-
րե նով – ան գլե րե նով, դրանց ծա գու մը, 
կի րառ ման մի քա նի օ րի նակ ներ, հե ղի նա-
կի մա սին հե տաքր քիր նյու թեր ), ո րոնք 
ա վե լի հա ճա խա կի են հան դի պում մա թե-
մա տի կայի դա սագր քե րում: Ի սկ մյուս գլ-
խում հա վա քել հազ վա դեպ, ոչ շատ լայն 
կի րա ռում ու նե ցող բա ռե րը (դ րանք հե տա-
գա յում պետք կգան բուհ ում և աշ խա տա-
վայ րե րում):

Ա շա կերտ նե րի հա մար այդ հիմ քը շատ 
օգ տա կար կլի նի: Ե կեք մտա ծենք նաև 
ն րանց մա սին, ո ւմ դժ վար է տր վում «Մա-
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թե մա տի կա» ա ռար կան: Մա թե մա տի կայի 
դա սա գիր քը նրանց հա մար պա րու նա կում 
է մի այն ան հաս կա նա լի բա ռե րի շա րան, 
խնդ րագր քում բո լո րո վին ո չինչ հաս կա-
նա լի չէ, և կար ծես թե մա թե մա տի կան մի-
այն ան հաս կա նա լի բա նաձ ևե րի և ար տա-
հայ տու թյուն նե րի հա վա քա ծու է: Բո լո րին, 
ով քեր սկ սում են ու սում նա սի րել նոր թե մա 
կամ կրկ նում են հին նյու թը, օգ տա կար 
կլի նի նախ յու րաց նել մա թե մա տի կա կան 
տեր մին նե րը: Բո լո րո վին պար տա դիր չէ 
ի մա նալ տեր մին նե րը ամ բող ջու թյամբ: Ոչ 
բո լոր հան ճա րեղ և հան րահ այտ մա թե մա-

տի կոս ներն է ին ան գիր հի շում յու րա քան-
չյուր տեր մի նը: Այն պես որ ցան կու թյան 
և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է 
պար զա պես օ գտ վել նման գր քույ կից:

Ամ փո փե լով խոս քերս՝ ա սեմ, որ աշ-
խա տե լով ա շա կերտ նե րի հետ տար բեր 
լե զու նե րով նախ մենք` ու սու ցիչ ներս միշտ 
գտն վում ե նք դի նա մի կայի, փնտր տուք նե-
րի ու նո րա նոր բա ցա հայ տում նե րի, ի նք-
նա զար գաց ման պրո ցե սի մեջ, և ե րկ րոր-
դը` է՛լ ա վե լի ե նք բարձ րաց նում դպ րո ցի, 
ու սուց չի դե րը ա շա կեր տի կյան քում:
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 Ֆի զի կա կան կուլ տու րան հա մա մարդ-
կային կուլ տու րայի օր գա նա կան մասն է, 
նրա հա տուկ ի նք նու րույն ո լոր տը և սո-
ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րից 
մե կը՝ ո ւղղ ված ա ռող ջու թյան ամ րապնդ-
մա նը, մար դու ֆի զի կա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գաց մա նը: Դրա հետ մի-
ա սին դա ա ռանձ նա հա տուկ պրո ցես է և 
մարդ կային գոր ծու նե ու թյան ար դյունք, 
մի ջոց և հնա րա վո րու թյուն ան հա տի ֆի-
զի կա կան կա տա րե լա գործ ման հա մար: 
Ֆի զի կա կան կուլ տու րան ներ գոր ծում է 
ան հա տի կար ևոր կեն սա կող մե րի վրա՝ 
ստաց ված կան խավ ճա րի տես քով, ո րոնք 
փո խանց վում են գե նե տի կո րեն և զար-
գա նում կյան քի պրո ցե սի ըն թաց քում շր-
ջա կա մի ջա վայ րի դաս տի ա րա կու թյան, 
գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու թյան ներ քո:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րան սո ցի ա լա-
կան գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րից մեկն է՝ 
ո ւղղ ված ա ռող ջու թյան ամ րապնդ մա նը, 
մար դու ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը և դրանց կի րառ մա նը՝ հա-
մա ձայն հա սա րա կա կան պա հանջ նե րի: 
Դաս տի ա րա կու թյան մեջ ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի հիմ նա կան բաղ կա ցու ցիչ 
ցու ցա նիշ ներն են մարդ կանց ա ռող ջու-
թյան և ֆի զի կա կան զար գաց ման մա-
կար դա կը, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի կի-
րառ ման աս տի ճա նը դաս տի ա րա կու թյան 
և կր թու թյան ո լոր տում, ար տադ րու թյան 
մեջ, կեն ցա ղում, ա զատ ժա մա նա կի կա-
ռուց ված քի մեջ: Ֆի զի կա կան դաս տի-
ա րա կու թյան կա ռուց ված քի բնույ թը, 
մաս սա յա կան սպոր տի զար գա ցու մը, 
սպոր տային բարձր նվա ճում նե րը և այլն:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րան բա վա րա-
րում է սո ցի ա լա կան պա հանջ նե րը շփում-
նե րի, խա ղե րի, ժա ման ցի, ան հա տի 
ի նք նար տա հայտ ման ո րոշ ձևե րի մեջ՝ սո-
ցի ա լա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան մեջ՝ 
սո ցի ա լա կան ակ տիվ օգ տա կար գոր ծու-
նե ու թյան մի ջո ցով: Ֆի զի կա կան կուլ տու-
րան մարդ կային կյան քի ան բա ժա նե լի 
մասն է: Այն զբա ղեց նում է բա վա կա նին 
կար ևոր տեղ մարդ կանց ո ւս ման, աշ խա-
տան քի մեջ: Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն-
նե րով պա րապ մուն քը խա ղում է կար-
ևոր դեր հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի 
աշ խա տու նա կու թյան գոր ծում: Հենց այդ 
պատ ճա ռով էլ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը և կա րո ղու-
թյուն նե րը պետք է ներդր վեն տար բեր 
մա կար դա կի կր թա կան հաս տա տու թյուն-
նե րում փուլ առ փուլ: Ֆիզ կուլ տու րայի 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան մեջ 
ոչ փոքր դեր են կա տա րում նաև բարձ-
րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րը, որ տեղ դա սա վանդ ման հիմ քում 
պետք է դր ված լի նեն հս տակ մե թոդ ներ 
ու սա նող նե րի ու սուց ման և դաս տի ա րա-
կու թյան հա մար:

 Ժո ղովր դի ֆի զի կա կան կուլ տու րան 
նրա պատ մու թյան մի մասն է: Ֆի զի-
կա կան կուլ տու րա հաս կա ցու թյան մեջ, 
բնա կա նա բար, մտ նում է այն ա մե նը, ի նչ 
ստեղծ վել է խել քով, տա ղան դով և ժո ղովր-
դի ձեռ քով, ա մե նը, ի նչ ար տա հայ տում է 
նրա հոգ ևոր ի մաս տը, աշ խար հա յաց քը 
դե պի բնու թյու նը, մարդ կային կեն ցա ղը, 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րը: Իր 
հիմ քում ֆի զի կա կան կուլ տու րան ու նի 

ԳՆԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ՝ ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ 
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ
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նպա տա կամղ ված շար ժո ղա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի 
ձևով, ո րը թույլ է տա լիս է ֆեկ տիվ կեր-
պով ձևա վո րել ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ 
և նո րա րա րու թյուն ներ, ֆի զի կա կան ըն-
դու նա կու թյուն ներ, ա ռող ջա կան վի ճա կի 
և աշ խա տու նա կու թյան օպ տի մի զա ցում:

 Հա սա րա կու թյան մեջ ֆի զի կա կան 
կուլ տու րան կար ևոր մի ջոց է «նոր մար-
դու դաս տի ա րա կու թյան, իր մեջ հոգ ևոր 
հարս տու թյան ներ դաշ նակ հա մադ րու-
թյան, ֆի զի կա կան կա տա րե լու թյան և 
բա նա կան մաք րու թյան» հա մար: Այն 
նպաս տում է մարդ կանց սո ցի ա լա կան և 
աշ խա տան քային ակ տի վու թյան բարձ-
րաց մա նը, ար տադ րու թյան տն տե սա կան 
է ֆեկ տի վու թյա նը: Ֆի զի կա կան կուլ տու-
րային շար ժու մը հեն վում է հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և պե տու-
թյան բազ մա կող մա նի գոր ծու նե ու թյան 
վրա: Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր-
տի ո լոր տում ֆի զի կա կան կուլ տու րան 
ներ կա յաց ված է որ պես նյու թա կան և հոգ-
ևոր ար ժեք նե րի ամ բող ջա կա նու թյուն: 
Ա ռա ջի նին վե րա բե րում են սպոր տային 
կա ռույց նե րը, գույ քը, հա տուկ սար քա վո-
րում նե րը, սպոր տային հան դեր ձան քը և 
բժշ կա կան ա պա հով վա ծու թյու նը: Ե րկ-
րոր դին կա րե լի է վե րագ րել ին ֆոր մա ցի-
ան, ար վես տի գոր ծե րը, սպոր տի տար-
բեր տե սակ նե րը, խա ղե րը, ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի կոմպ լեքս նե րը, է թի կա-
կան նոր մե րը, մար դու կա նո նա վոր վող 
վար քը, ֆիզ կուլ տու րա–ս պոր տային գոր-
ծու նե ու թյան պրո ցե սում և այլ զար գա ցած 
ձևե րի մեջ, ե րբ ֆի զի կա կան կուլ տու րան 
ցու ցադ րում է իր ար ժեք նե րը (ֆիզ կուլ-
տու րային շքերթ ներ, սպոր տային ցու-
ցադ րա կան ե լույթ ներ և այլն):

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յում գոր ծու նե-
ու թյան ար դյունք են ֆի զի կա կան պատ-

րաստ վա ծու թյու նը և նո րույթ նե րի ու 
շար ժո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի կա տա-
րե լա գործ ման աս տի ճա նը, կեն սա կան ու-
ժե րի զար գաց ման բարձր մա կար դա կը, 
սպոր տային նվա ճում նե րը, բա րո յա կան, 
գե ղա գի տա կան և ին տե լեկ տո ւալ զար-
գա ցու մը:

Ս պոր տը ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է, ի նչ պես նաև մի-
ջոց և մե թոդ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-
կու թյան, տար բեր հա մա լիր ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի և ու սում նա մար զա կան 
նա խա պատ րաս տա կան պա րապ մունք-
նե րի, մր ցույթ նե րի կազ մա կերպ ման և 
ան ցկաց ման հա մա կարգ: Սպոր տը լայն 
ա ռու մով ը նդ գր կում է հատ կա պես մր-
ցակ ցային գոր ծու նե ու թյու նը, հա տուկ 
նա խա պատ րաս տու թյուն դե պի այն 
(ս պոր տային մար զում ներ): Սպոր տի սո-
ցի ա լա կան ար ժեքն այն է, որ այն գոր ծոն 
է՝ ա ռա վե լա պես գործ նա կա նո րեն խթա-
նող ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ մունք նե րը, 
ո րը նպաս տում է բա րո յա կան, գե ղա գի-
տա կան դաս տի ա րա կու թյա նը, հոգ ևոր 
հար ցում նե րի բա վա րար մա նը:

Ս պոր տի ո լորտ պատ մա կա նո րեն 
մտել են մարդ կային գոր ծու նե ու թյան 
ա մե նա տար բեր տար րեր: Սպոր տի տե-
սակ նե րը, ո րոնք ու նեն բազ մա դա րյա 
պատ մու թյուն, զար գա ցել են ի նք նա կեն-
ցաղ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րից, 
աշ խա տան քային և զին վո րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ձևե րից, ո րոնք կի րառ վում է ին 
մարդ կանց կող մից ֆի զի կա կան դաս տի-
ա րա կու թյան նպա տակ նե րով դեռևս վաղ 
ժա մա նա կաշր ջա նում: Դրանք է ին լող, 
ցատ կեր, նե տում, ծան րու թյան, բարձ րա-
ցում, թի ա վա րու թյուն և այլն: Ժա մա նա-
կա կից սպոր տի տե սակ նե րի ո րոշ մաս 
ձևա վոր վել է 19–20–րդ դդ.՝ սպոր տային 
և կուլ տու րայի հա րա կից ո լոր տի հի ման 
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վրա. խա ղե րը, սպոր տային և գե ղար վես-
տա կան գիմ նաս տի կան, ժա մա նա կա կից 
հն գա մար տը, ձևա վոր չմշ կա սահ քը կամ 
գե ղա սահ քը, սպոր տային տու րիզ մը և 
այլն: Ի սկ սպոր տի տեխ նի կա կան տե-
սակ նե րը զար գա նում են տեխ նի կա կան 
բա զայի հի ման վրա՝ ավ տո, մո տո, հե-
ծան վաս պորտ, սպոր տի ա վի ա ցի ոն տե-
սակ ներ, ջրա սույզ լող և այլն:

Ս պոր տում մար դը ձգ տում է զար գաց-
նել իր հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րը. 
դա է մո ցի ա նե րի մեծ աշ խարհ է՝ ու ղեկց-
վող հա ջո ղու թյուն նե րով և ան հա ջո ղու-
թյուն նե րով: Հան րա ճա նաչ տե սա դաշտ, 
ազ դե ցիկ մի ջոց մար դու դաս տի ա րակ-
ման և վե րա դաս տի ա րակ ման: Նրա նում 
առ կա է միջ մարդ կային հա րա բե րու թյուն-
նե րի բարդ պրո ցե սը:

Ս պոր տը մր ցար շա վային գոր ծու նե-
ու թյուն է: Սպոր տը ապ րում է վար քագ-
ծի ո րո շա կի նոր մե րով և կա նոն նե րով: 
Նրա նում վառ կեր պով ար տա հայտ ված է 
հաղ թա նա կի ձգ տու մը, բարձր ար դյունք-
նե րի նվա ճու մը, ո րը պա հան ջում է մար-
դու ֆի զի կա կան, բա րո յա կան և հո գե-
բա նա կան ո րակ նե րի մո բի լի զա ցում: Այդ 
պատ ճա ռով էլ հա ճախ խո սում են մարդ-
կանց սպոր տային բնա վո րու թյան մա-
սին, ո րոնք հա ջո ղու թյամբ ցույց են տա-
լիս ի րենց մր ցում նե րում: Բա վա րա րե լով 
մար դու բազ մա թիվ պա հանջ ներ՝ սպոր-
տով պա րա պե լը դառ նում է ֆի զի կա կան 
և հոգ ևոր ան հրա ժեշ տու թյուն:

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ԲԱ-
ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ 

Ըն դուն ված է ա ռանձ նաց նել ֆի զի կա-
կան կուլ տու րայի հետ ևյալ բա ժին նե րը.

1. Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյուն – 
չա փա վոր ված գոր ծու նե ու թյուն է՝ ո ւղղ ված 
հի գի ե նիկ, կր թա կան և դաս տի ա րակ չա-

կան խն դիր նե րի լուծ մա նը՝ ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի հա մա լիր գոր ծառ ման 
ե ղա նա կով: Դաս տի ա րա կու թյան տե սակ 
է, ո րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է շար ժում նե րի ու սուց մամբ և 
մար դու ֆի զի կա կան ո րակ նե րի զար գաց-
ման կա ռա վար մամբ: 

Ընդգր կե լով կր թու թյան և դաս տի-
ա րա կու թյան հա մա կարգ, սկ սած նա-
խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րից, 
այն բնու թագ րում է մարդ կանց ֆի զի կա-
կան պատ րաստ վա ծու թյան հիմ քը՝ կեն-
սա կան կար ևոր շար ժո ղա կան ու նա կու-
թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի ֆոն դի 
ձեռք բե րում, ֆի զի կա կան ըն դու նա կու-
թյուն նե րի բազ մա կող մա նի զար գա ցում: 
Նրա կար ևոր տար րե րից են շար ժում նե-
րի «դպ րո ցը», գիմ նաս տի կա կան վար-
ժու թյուն նե րի հա մա կար գը և դրանց կա-
տար ման կա նոն նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ 
ե րե խայի մեջ ձևա վոր վում են շար ժում նե-
րի դի ֆե րենց ված կա ռա վա րում, ու նա կու-
թյուն, դրանք տար բեր հա մադ րու թյուն նե-
րում կոոր դի նաց նե լու, վար ժու թյուն նե րի 
հա մա կարգ ու ժե րի ռա ցի ո նալ օգ տա-
գործ ման հա մար տա րա ծու թյան մեջ տե-
ղա փո խու թյան դեպ քում՝ (քայլ քի, վազ քի, 
լո ղի, չմշ կա վազ քի, դա հու կա վազ քի և 
այլ նի հիմ նա կան ե ղա նակ նե րը), խո չըն-
դոտ նե րի հաղ թա հար ման դեպ քում՝ նե-
տում նե րում, բարձ րա ցում նե րում, գն դա-
կի «դպ րոց» (խաղ վո լեյ բոլ, բաս կետ բոլ, 
հանդ բոլ, ֆուտ բոլ, թե նիս և այլն):

2.Ս պոր տը ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ա ռանձ նա հա տուկ տե սակ է, ո րի գոր-
ծու նե ու թյու նը նվաճ ման մեջ է, տա րա-
տե սակ վար ժու թյուն նե րի կա տար ման 
պրո ցե սում մար դու ֆի զի կա կան և հո գե-
բա նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ-
ման նե րի ցու ցա բե րու մը և հա մե մա տու մը: 
Սպոր տը որ պես գոր ծու նե ու թյուն մր ցակ-
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ցային է ը ստ իր ի մաս տի՝ մաք սի մալ չա-
փով, ան կախ մար զի կի ո րա կա վոր ման 
մա կար դա կից:

3. Ֆի զի կա կան ռեկ րե ա ցի ա – ակ տիվ 
հանգս տի ի րա գոր ծու մը ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րի օգ նու թյամբ:

4. Ֆի զի կա կան վե րա կանգ նում – մաս-
նա կի սպառ ված կամ թու լա ցած հո գե ֆի-
զի կա կան ֆունկ ցի ա նե րի վե րա կանգ նո-
ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի մի ջո ցով: 

Ա ռող ջա րա–վե րա կանգ նո ղա կան ֆի-
զի կա կան կուլ տու րան կապ ված է ֆի զի-
կա կան վար ժու թյուն նե րի ո ւղ ղորդ ված 
կի րառ մամբ հի վան դու թյուն նե րի բուժ-
ման և օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ա նե րի վե-
րա կանգն ման, խան գար ված կամ սպառ-
ված հի վան դու թյուն նե րի հետ ևան քով, 
տրավ մա նե րի, գեր հոգ նա ծու թյան և այլ 
պատ ճառ նե րի հետ: Նրա տե սակ նե րից 
է բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րան, ո րն ու նի 
մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի լայն կոմպ լեքս 
(բու ժա կան գիմ նաս տի կա, չա փա վոր ված 
քայլք, վազք և ու րիշ վար ժու թյուն ներ)՝ 
կապ ված հի վան դու թյուն նե րի, տրավ-
մա նե րի կամ օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ա նե րի 
այլ խան գա րում նե րի հետ (գեր լա րում, 
խրո նի կա կան գեր հոգ նա ծու թյուն, տա րի-
քային փո փո խու թյուն ներ և այլն):

 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
պրո ցեսն ու նի եր կու ո ւղ ղու թյուն ներ՝ շար-
ժում նե րի ու սու ցում և ֆի զի կա կան ո րակ-
նե րի դաս տի ա րա կու թյուն: Շար ժում նե րի 
ու սու ցու մը՝ շար ժո ղա կան ըն դու նա կու-
թյուն նե րի և նո րույթ նե րի ձևա վոր ման 
պրո ցես է: Ֆի զի կա կան ո րակ նե րի դաս-
տի ա րա կու թյու նը ո ւղ ղորդ ված ներ գոր-
ծու թյուն է օր գա նիզ մի վրա: Ի սկ ֆի զի-
կա կան ո րակ նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը 
նպա տա կաուղղ ված ազ դե ցու թյուն է օր-
գա նիզ մի վրա՝ դառ նա լով մի ջոց ֆունկ-

ցի ո նալ ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րի 
չա փա վոր ման: Ֆի զի կա կան դաս տի ա-
րա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն 
է, որ.

–Խն դիր նե րը՝ լուծ վող ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյամբ, մի աս նա կան են 
բո լոր սե րունդ նե րի հա մար,

– գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա ծա ռա յում 
է մար դը, նա ոչ մի այն սուբյեկտ է, այլ 
նաև գոր ծու նե ու թյան օբյեկտ,

– գոր ծու նե ու թյան ար տադ րանք է մի 
դեպ քում ա ռող ջա րա րա կան և դաս տի-
ա րակ չա կան է ֆեկ տը (դա ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյունն է), մյուս դեպ քում՝ 
սպոր տային նվա ճու մը,

– ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյու նը և 
հատ կա պես սպոր տը կապ ված են ան սո-
վոր, ոչ հա ճախ սահ ման ված ֆի զի կա կան 
և հո գե բա նա կան լար վա ծու թյան հետ:

Ս պոր տով և ֆի զի կա կան կուլ տու րայով 
պա րապ մունք նե րի տա րի նե րի ար դյուն քը 
պետք է լի նի ձգ տում դե պի ֆի զի կա կան 
կա տա րե լու թյան, ո րի տակ պետք է հաս-
կա նալ մար դու ֆի զի կա կան զար գաց ման 
և ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
պատ մա կա նո րեն պայ մա նա կա նաց ված 
ի դե ա լը, ո րը լա վա գույնս հա մա պա տաս-
խա նում է կյան քի պայ ման նե րին:

 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի մի ջոց նե րի 
ո րա կում օգ տա գործ վում են ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն ներ, բնու թյան բնա կան ու ժե-
րը (ա րև, օդ և ջուր, քնի հի գի ե նա, սնն դի 
ռե ժիմ, աշ խա տան քային ռե ժիմ, մարմ նի 
հի գի ե նա, մար զա հա գուս տի հի գի ե նա, 
կո շի կի, պա րապ մուն քի վայ րի հի գի ե-
նա, վատ սո վո րույթ նե րից հրա ժա րում 
և այլն): Սրանց հա մա լիր փո խազ դե ցու-
թյունն ա պա հո վում է ա ռա վել զար գաց-
ման և ա ռող ջա րա րա կան է ֆեկտ.
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Ա ղյու սակ 1.
 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց ներ

1. Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ
Ֆի զի կա կան վար ժու թյան բո վան դա կու թյուն

Ֆի զի կա կան վար ժու թյան ձև

2. Բ նու թյան բնա կան ու ժեր

Զու գըն թաց գոր ծոն ներ  
(պա րապ մունք ներ բնութ յան գր կում)

Ինք նու րույն մի ջոց ներ (կո փում)

Ռե ժի մի հետ ևում (ս նունդ, քուն)

3. Հի գի ե նիկ գոր ծոն ներ Հի գի ե նա (ա նձ նա կան, հա սա րա կա կան)

 Ֆի զի կա կան վար ժու թյու նը մի մյանց 
հետ ա նընդ հատ կա պակց ված շար ժում-
նե րի ամ բող ջա կա նու թյունն է՝ ո ւղղ ված 
ո րո շա կի նպա տա կի նվաճ մա նը:

 Մի կող մից՝ վար ժու թյուն բա ռը նշա-
նա կում է գոր ծո ղու թյուն նե րի կրկ նու թյան 
ո ւղ ղու թյուն՝ մար դու հո գե բա նա կան և ֆի-
զի կա կան հատ կու թյուն նե րի վրա ազ դե-
լու նպա տա կով: Մյուս կող մից՝ ֆի զի կա-
կան վար ժու թյան ներ քին բա ցա հայ տու մը 
մար դու մարմ նի և նրա մա սե րի փո խա-
կեր պու մը տա րա ծու թյան և ժա մա նա կի 
մեջ է:

 Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի է ֆեկ-
տը բնո րոշ վում է ա ռա ջին հեր թին ֆի-
զի կա կան հո գե բա նու թյան և կեն սա-
մե խա նի կա կան ամ բող ջա կա նու թյան 
ազ դե ցու թյամբ մար դու օր գա նիզ մի վրա 
տվյալ վար ժու թյան կա տար ման պրո ցե-
սում:

 Ֆի զի կա կան զար գա ցու մը կա յաց ման 
կեն սա բա նա կան պրո ցես է, օր գա նիզ մի 
ֆունկ ցի ո նալ և կազ մա բա նա կան հատ-
կու թյուն նե րի փո փո խու թյուն ներ, բնո-
րո շող մարդ կային կյան քի ըն թաց քում 
մար դու ֆի զի կա կան գոր ծու նա կու թյու նը 

(հա սա կը, մարմ նի քա շը, կրծ քա վան դա-
կի շր ջա գի ծը, թո քե րի տա րո ղու նա կու-
թյու նը, թթ ված նի մաք սի մալ պա հան ջը, 
ա րա գու թյու նը, համ բե րա տա րու թյու նը, 
ճկու նու թյու նը, ճարպ կու թյու նը և այլն): 
Այս բո լո րը բնու թագր վում են ցու ցա նիշ-
նե րի ե րեք խմ բով.

– մարմ նի կա ռուց ված քի ցու ցա նիշ նե-
րը,

– ա ռող ջու թյան չա փա նիշ ներ,
– ֆի զի կա կան ո րակ նե րի զար գաց ման 

ցու ցա նիշ ներ:
 Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի օգ նու-

թյամբ սպոր տի տար բեր տե սակ նե րով, 
ռա ցի ո նալ սնուն դով, աշ խա տան քի և 
հանգս տի ռիթ մով ան հրա ժեշտ ո ւղղ վա-
ծու թյան դեպ քում կա րե լի է փո խել ֆի-
զի կա կան զար գաց ման վե րը նշ ված ցու-
ցա նիշ նե րը: Ֆի զի կա կան զար գաց ման 
կա ռա վար ման հիմ քում ըն կած է վար ժեց-
ման կեն սա բա նա կան օ րեն քը և օր գա-
նիզ մի ֆունկ ցի ա նե րի մի աս նա կան ձևե րի 
օ րեն քը: Ֆի զի կա կան զար գա ցու մը ի նչ–
որ չա փով պայ մա նա վոր ված է նաև ժա-
ռան գա կա նու թյամբ, ո րոնք պար տա դիր 
կեր պով պետք է հաշ վի ա ռն վեն որ պես 
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նպաս տող կամ խան գա րող հան գա մանք 
մար դու ֆի զի կա կան կա տա րե լա գործ ման 
գոր ծում: Ֆի զի կա կան զար գաց ման պրո-
ցե սը են թարկ վում է նաև տա րի քային աս-
տի ճա նա կա նու թյան օ րեն քին: Այդ պատ-
ճա ռով կա ռա վար ման նպա տա կով այս 
պրո ցե սը խո րաց նե լը կա րե լի է մի այն՝ 
ել նե լով տա րի քային պար բե րաշր ջան նե-
րում օր գա նիզ մի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
և հատ կու թյուն նե րի հաշ վար կից: Բա ցի 
այդ՝ ֆի զի կա կան զար գա ցու մը կապ ված 
է օր գա նիզ մի և մի ջա վայ րի մի աս նա կան 
օ րեն քի հետ և կախ ված է մար դու կեն սա-
կան պայ ման նե րից, այդ թվում՝ աշ խար-
հագ րա կան մի ջա վայ րից: Դրա հա մար 
էլ մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան 
դեպ քում ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նշ-
ված օ րենք նե րի առ կա յու թյու նը:

 Ֆի զի կա կան զար գա ցու մը սեր տո րեն 
կապ ված է մար դու ա ռող ջու թյան հետ: 
Ա ռող ջու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես 
տա նող գոր ծոն, ո րը բնո րո շում է ե րի-
տա սարդ մար դու ոչ մի այն հար մո նիկ 
զար գա ցու մը, այլ նաև պրո ֆե սի այի յու-
րաց ման հա ջո ղու թյու նը: Շնոր հիվ պրո-
ֆե սի ո նալ–ներդ րու մային ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի՝ ստեղծ վում են նա խադ րյալ-
ներ այս կամ այն պրո ֆե սի այի հա ջող 
տի րա պետ ման և աշ խա տան քի է ֆեկ տիվ 
կա տար ման հա մար: Ար տադ րու թյան մեջ 
սա ներ մուծ ված գիմ նաս տի կան է, ֆիզ-
կուլտ դա դա րը, ֆիզ կուլ տի րո պեն, աշ-
խա տան քից հե տո վե րա կանգ նո ղա կան 
վար ժու թյուն նե րը և այլն:

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ՖՈ-
ՆԱՅԻՆ ԿԱՄ Ե ՐԱՆ ԳԱՅԻՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ-
ՐԸ

Դ րանց են վե րա բե րում հի գի ե նիկ 
ֆիզ կուլ տու րան՝ ը նդ գրկ ված ա մե նօ րյա 

կեն ցա ղի շր ջա նակ նե րի մեջ (ա ռա վո-
տյան գիմ նաս տի կա, զբո սանք ներ, ֆի-
զի կա կան վար ժու թյուն ներ օր վա ռե ժի-
մում), մի ջոց ներ, ո րոն ցով օ գտ վում են 
ակ տիվ հանգս տի ռե ժի մում (տու րիզմ, 
մար զա–ա ռող ջա րա րա կան զվար ճանք-
ներ): Ֆո նային կամ ե րան գային ֆի զի-
կա կան կուլ տու րան տա լիս է օ պե րա տիվ 
ազ դե ցու թյուն օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ո նալ 
վի ճա կի վրա՝ նոր մա լաց նե լով և նպաս-
տե լով կեն սա գոր ծու նե ու թյան բա րե հա-
ջող ֆունկ ցի ո նալ «ֆո նի» ստեղծ մա նը:

Ն րան պետք է դի տար կել որ պես 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի բա ղադ րա մաս: 
Այն է ֆեկ տիվ է հատ կա պես ֆի զի կա կան 
կուլ տու րայի ու րիշ բա ղադ րա մա սե րի հետ 
հա մադ րու թյամբ՝ ա ռա վել ևս բա զայի նի 
հետ:

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱՆ՝ ՀԱ ՄԱ-
ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ ԿՈՒԼ ՏՈՒ ՐԱՅԻ ՕՐ ԳԱ-
ՆԱ ԿԱՆ ՄԱՍ 

Եվ այս պես, ֆի զի կա կան կուլ տու րան 
պետք է դի տար կել որ պես մշա կու թային 
գոր ծու նե ու թյան հա տուկ ծնունդ, ո րի ար-
դյունք ներն օգ տա կար են ան հա տի և հա-
սա րա կու թյան հա մար: Հա սա րա կու թյան 
կյան քում՝ կր թա կան հա մա կար գում, աշ-
խա տան քի կազ մա կերպ ման ո լոր տում, 
ա մե նօ րյա կեն ցա ղում, ա ռողջ հանգս տի 
ժա մա նակ ֆի զի կա կան կուլ տու րան ցու-
ցա բե րում է դաս տի ա րակ չա կան, ա ռող-
ջա րա րա կան, տն տե սա կան և հա մամ շա-
կու թային նշա նա կու թյուն, նպաս տում է 
այն պի սի սո ցի ա լա կան խոս քի ա ռա ջաց-
մա նը, ի նչ պի սին ֆիզ կուլ տու րային շար-
ժումն է, այ սինքն՝ մարդ կանց հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյու նը ը ստ ֆի զի կա կան կուլ-
տու րայի ար ժեք նե րի կի րառ ման, տա-
րած ման և բազ մաց ման:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. История физической культуры и спорта. Под общей редакцией В. В Столбова. 
2. http://studopedia.org/3–49441.html
3. http://studall.org/all2–29882.html

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
Г. САРГСЯН

Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 
деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной 
жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного 
быта, здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, 
образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, 
способствует возникновению такого социального течения, как физкультурное 
движение, т.е. совместная деятельность людей по использованию, распространению и 
приумножению ценностей физической культуры.

PHYSICAL CULTURE  RELATING  TO HUMANKIND  UNIVERSAL  
CULTURE S ORGANIC PART

G. SARGSYAN

And so the physical training must be seen as a cultural activities special birth, which are 
helpful for the people and the society. In socity’s life, in educational system, in work, in daily 
life, in a healthy rest time physical training showes finansical, pancultutral, healthy meaning, 
promote so generating of social speech, as physical moving, that is to say the people’s com-
mon activities according to doing volue of physical training spred and increasing.
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 Բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
ցույց են տվել, որ ան ձի ի նք նագ նա հատ-
ման, ի նք նա վե րահսկ ման ու սե փա կան 
վար քի շտկ ման գոր ծըն թաց ներն ան-
քակ տե լի ո րեն մի մյան ցով պայ մա նա վոր-
ված են: Այս պես, ան ձի հո գե բա նա կան 
ի նք նա կար գա վոր ման կա րո ղու թյու նը 
են թադ րում է ի նք նա հաս տատ ման ու նա-
կու թյան առ կա յու թյուն, ո րի հա մա ձայն 
և ո րի մի ջո ցով ո րոշ վում է ոչ մի այն նրա 
որ ևէ ա րար քի ցան կա լի ու թյու նը կամ մի-
ջա վայ րի կող մից ըն դու նե լի ու թյու նը, այլև 
նրա ձեռ նար կում նե րի, հա ջո ղու թյուն նե-
րի, ձեռք բե րում նե րի աս տի ճա նը: Սրանք 
ըն կած են մար դու ի նք նագ նա հա տա կա նի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի հիմ քում: Եվ 
որ քան էլ ե րե խայի վար քի կար գա վոր-
ման նկատ մամբ ա վագ նե րի պա հանջ-
նե րը խս տա բա րո լի նեն, միև նույնն է, 
դրանք հու սա լի են մի այն այն ժա մա նակ, 
ե րբ այդ պա հանջ մունք նե րը ե րե խայի 
հա մար դար ձել են ան ձնային պա հանջ-
մունք՝ ի նք նա կար գա վո րիչ ներ, ո րոնց 
ե րե խան հետ ևում է ան կախ այն բա նից՝ 
ին քը վե րահսկ վում է որ ևէ մե կի կող մից, 
թե ոչ: Մենք մեր ման կա վար ժա կան գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում կար ևո րում ե նք 
ա շա կեր տի ի նք նագ նա հա տա կա նը: Այս 
հար ցում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու նպա տա-
կով ու սում նա սի րել ե նք կրտ սեր դպ րո ցա-
կան նե րի ի նք նագ նա հատ ման է ու թյու նը 
և բա ցա հայ տել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
ազ դում են նրանց ի նք նագ նա հատ ման 
գոր ծըն թա ցի վրա [1, 2, 3, 4]: 

Ինք նագ նա հա տա կա նը մար դու վե-
րա բեր մունքն է իր ըն դու նա կու թյուն նե րի, 

հնա րա վո րու թյուն նե րի, ան ձնային ո րակ-
նե րի, ի նչ պես նաև ար տա քին նկա րագ րի 
նկատ մամբ: Այն կա րող է լի նել հա մար-
ժեք՝ ճշ մա րիտ, ե րբ իր նկատ մամբ մար-
դու կար ծի քը հա մընկ նում է նրա հետ, ի նչ 
ի նքն ի րա կա նում ի րե նից ներ կա յաց նում 
է: Այն դեպ քում, ե րբ մարդն ի րեն գնա հա-
տում է ոչ օբյեկ տիվ, ե րբ իր սե փա կան ան-
ձի նկատ մամբ կար ծի քը կտ րուկ կեր պով 
հա կա սում է նրան, թե ի նչ են իր մա սին 
մտա ծում ու րիշ նե րը, ի նք նագ նա հա տա-
կա նը լի նում է սխալ կամ, ի նչ պես հո գե-
բան ներն են ձևա կեր պում, ոչ հա մար ժեք: 

Ու շագ րավ է ի նք նագ նա հա տա կա-
նի մա սին Ա. Նալ չա ջյա նի տե սա կե տը: 
Ի տար բե րու թյուն ի նք նագ նա հա տա կա-
նի մյուս սահ մա նում նե րին՝ նա նշում է 
սե փա կան ան ձին տված գնա հա տա կա-
նի գի տակց վա ծու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ 
նա նշում է, որ «Մար դու կող մից իր ան-
ձին տր վող ը նդ հա նուր գնա հա տա կա նը 
պետք է տար բե րել նրա՝ ա ռան ձին գծե-
րին տր վող գնա հա տա կան նե րից» [1, 85]: 
Ա. Նալ չա ջյա նը նշում է, որ ան ձն ի րեն 
տված գնա հա տա կան նե րում կա րող է լի-
նել ճիշտ (հա մար ժեք) կամ աղ ճատ ված: 

«Ճիշտ ի նք նագ նա հա տա կա նի ձևա վո-
րու մը դաս տի ա րա կու թյան և ի նք նա դաս-
տի ա րա կու թյան կար ևոր խն դիր նե րից 
մեկն է»: 

Ե թե մարդն ի րեն թե րագ նա հա տում է՝ 
հա մե մա տած նրան, թե ի նքն ի նչ պի սին է 
ի րա կա նում, ա պա ա սում են, որ նա ու նի 
ցածր ի նք նագ նա հա տա կան: Ը նդ հա կա-
ռա կը, այն դեպ քում, ե րբ մար դը գե րագ-
նա հա տում է իր հնա րա վո րու թյուն նե-

ԱՆ ՆԱ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ Ի ՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆԻ  
ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԵՐ ՓՈՐ ՁԸ 
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րը, գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը, 
ան ձնային ո րակ նե րը, ար տա քի նը, նրան 
հա տուկ է բարձր ի նք նագ նա հա տա կա նը: 
Ի նչ պես ցածր, այն պես էլ բարձր ի նք նագ-
նա հա տա կա նը բար դաց նում և դժ վա րաց-
նում է մար դու կյան քը. դժ վար է ապ րել, 
ե րբ ի նք նավս տահ չես. հեշտ չէ ապ րել 
նաև բարձ րամ տու թյան, մե ծամ տու թյան 
դեպ քում: Բնա կա նա բար, են թադր վում է, 
որ չա փա զանց կար ևոր է ի մա նալ մար դու 
ի նք նագ նա հա տա կա նը՝ նրա հետ հա րա-
բե րու թյուն նե րի պահ պան ման, խա ղաղ 
հա ղոր դակց վե լու հա մար: Հատ կա պես 
կար ևոր է ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա-
նի ի մա ցու թյունն ու հաշ վա ռու մը. ի նչ պես 
նրա բո լոր ան ձնային ո րակ նե րը, այն պես 
էլ նրա ի նք նագ նա հա տա կա նը նոր է ձևա-
վոր վում և են թա կա է ազ դե ցու թյան, փո-
փո խու թյան:

 Մեր ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
ըն թաց քում նկա տել ե նք, որ ե րե խա նե-
րը, մաս նա վո րա պես կրտ սեր դպ րո ցա-
կան նե րը, տա րիքն ի վեր՝ աս տի ճա նա-
բար սկ սում են տար բե րել ի րենց ի րա կան 
ձեռք բե րում նե րը և այն, ին չին կա րող 
են հաս նել, ե թե տի րա պե տեն ո րո շա կի 
ան ձնային ո րակ նե րի: Այս պես ու սում-
նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում 
ձևա վոր վում է իր հնա րա վո րու թյուն նե րը 
գնա հա տե լու ա շա կեր տի դիր քո րո շու մը, 
ո րը ի նք նագ նա հա տա կա նի հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րից է և ար տա ցո լում է ոչ մի-
այն ար դեն ձեռք բե րա ծը, այլև այն, թե 
ին չի է ին քը ձգ տում, ի նչ նպա տա կի է ծա-
ռա յում սե փա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ու 
ան ձնային ո րակ նե րը գի տակ ցե լու նրա 
ա ճող ակ տի վու թյու նը: 

Ոչ մի այն ո ւս ման մեջ, այլև վար քում 
թույլ տված սխալ նե րի, սե փա կան վրի-
պում նե րի, թե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
դրս ևո րած վե րա բեր մուն քը նույն պես 

ան ձի ի նք նագ նա հա տա կա նի կար ևոր 
ցու ցա նիշ է: Մեր դի տար կում նե րի ըն-
թաց քում բա ցա հայ տե ցինք, որ սե փա-
կան սխալ նե րի նկատ մամբ մեր դա սա-
րա նի ա շա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քը 
զգա լի ո րեն տար բեր է: Ե րե խա նե րից 
ո մանք ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լուց հե-
տո բծախնդ րո րեն ստու գում են, ու րիշ-
ներն ա ռանց ստու գե լու հանձ նում են, մի 
մա սը շատ եր կար պա հում է և մի քա-
նի ան գամ կար դում (մա նա վանդ, ե թե 
այն թե մա տիկ գրա վոր է): Ու շագ րավ է 
մաս նա վո րա պես «Դու սխալ ներ ես թույլ 
տվել» մեր ա րած դի տո ղու թյան տր ված 
նրանց ար ձա գան քը: Ե րե խա նե րից քչե րը 
խնդ րում են չա սել, թե ո րն է ի րենց թույլ 
տված սխա լը, այլ թող նել, որ ի րենք այն 
գտ նեն, ու րիշ ներն ան մի ջա պես շփոթ-
վում են, կարմ րում և հարց նում են, թե 
ի նչ սխալ են ա րել, ո ՞ւր է այն: Մի մասն 
ան մի ջա պես դի մում է մեր օգ նու թյա նը՝ 
ա նա ռար կե լի ո րեն ըն դու նե լով մեր դի տո-
ղու թյու նը: Պա տա հում են ա շա կերտ ներ, 
ով քեր փոր ձում են ար դա րա նալ, ի նչ–որ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ կամ հիմ նա-
վո րում ներ բե րել: Ու շա դիր քն նե լով նման 
ե րե խա նե րի գոր ծո ղու թյուն ներն ը նդ հան-
րա պես՝ հա մոզ վել ե նք, որ վեր ջին նե րը 
սո վո րա բար ցածր ի նք նագ նա հա տա կան 
ու նե ցող ե րե խա ներն են:

 Քիչ չեն այն ե րե խա նե րը, ով քեր ի նք-
նու րույն փնտ րում են ի րենց սխալ նե րը, 
ու րա խա նում են, ե րբ գտ նում են, ոգ ևոր-
ված շտ կում են, զար մա նում, որ այդ պի սի 
սխալ են թույլ տվել (չէ՞ որ ի րենք այդ գի-
տեն): Սրանք բարձր ի նք նագ նա հա տա-
կան ու նե ցող ե րե խա ներն են, ով քեր բա-
ցար ձակ չեն շփոթ վում, ի նք նավս տահ են 
և ի րենց մա սին բնավ այն կար ծի քին չեն, 
թե ի րենք քիչ գի տեն կամ լավ չեն պատ-
կե րաց նում ու սում նա կան նյու թը («այդ պես 
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էլ կպա տա հի»): Ի տար բե րու թյուն այս 
ա շա կերտ նե րի, ե րբ ցածր ի նք նագ նա հա-
տա կան ու նե ցող սո վո րող նե րին ա ռա ջար-
կում ե նք ի նք նու րույն գտ նել ի րենց թույլ 
տված սխալ նե րը, սո վո րա բար մի քա նի 
ան գամ լուռ ըն թեր ցում են աշ խա տան քը, 
ա պա ա ռանց որ ևէ բան նկա տե լու կամ 
փո խե լու վե րա դարձ նում են: Պա տա հում 
են նաև ա շա կերտ ներ, ով քեր ան մի ջա-
պես թևա թափ են լի նում, հրա ժար վում են 
ստու գել ի րենց աշ խա տանք նե րը՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, թե «միև նույնն է՝ չեն նկա-
տի»: Նման ե րե խա նե րի փո խա րեն մենք 
եր բեք չենք ստու գում նրանց աշ խա տանք-
նե րը: Խրա խու սում ե նք նրանց, ոգ ևո րում, 
սո վո րեց նում ե նք, թե ի նչ պես կա րե լի է 
կար դալ, վե րըն թեր ցել սե փա կան գրա վոր 
աշ խա տան քը, որ պես զի նկա տեն թույլ 
տված սխալ նե րը: Նրանք աս տի ճա նա բար 
ոգ ևոր վում են այդ աշ խա տան քով, սկ սում 
են գնա հա տել ի րենց ու ժե րը և դան դաղ, 
բայց նկա տե լի ա ռա ջըն թաց են ցու ցա բե-
րում: Այս գոր ծըն թա ցում մենք ա շա կերտ-
նե րի ա ռջև դնում ե նք այն «շե մը», ո րին 
ին քը պի տի ձգ տի հաս նել՝ նկա տի ու նե-
նա լով, որ ի նք նագ նա հա տա կա նը սեր տո-
րեն ա ռնչ վում է նրան, թե ին չին է ձգ տում 
ան ձը:

Գ րա վոր աշ խա տանք նե րում (հե տա-
գա յում՝ նաև բա նա վոր) ի րենց թույլ տված 
սխալ նե րը գտ նե լու և շտ կե լու կա րո ղու-
թյուն նե րի ձևա վոր ման նպա տա կով մենք 
հա ճախ ե նք կի րա ռում «փո խա դարձ ստու-
գում» մե թո դա կան հնա րը: Այս ըն թաց քում 
հայտ նա բե րե ցինք, որ այն ե րե խա նե րը, 
ով քեր ի րենց սխալ նե րը չեն կա րո ղա նում 
նկա տել, ըն կեր նե րի աշ խա տանք նե րում 
դրանք նկա տում են և ո ւղ ղում: 

Այս մե թո դա կան հնա րը նրանց սո-
վո րեց նում է ոչ մի այն ու շա դիր կար դալ 
նյու թը և ան պայ ման կա նաչ գրի չով շտ-

կում ներ ա նել ըն կե րոջ գրա վո րում, այլև 
նրանք դառ նում են ի նք նավս տահ, ոգ-
ևոր վում են և հա մոզ վում, որ ի րենք էլ կա-
րող են սխալ ներ հայտ նա բե րել: Այ սինքն՝ 
այս ճա նա պար հով մենք փոր ձում ե նք 
բարձ րաց նել սե փա կան ու ժե րի նկատ-
մամբ ցածր ի նք նագ նա հա տա կան ու նե-
ցող ա շա կերտ նե րի ի նք նավս տա հու թյու-
նը:

 Մեզ հե տաքրք րեց նաև ե րե խա նե րի 
ու նե ցած ի նք նագ նա հա տա կա նի պայ մա-
նա վոր վա ծու թյու նը նրանց ըն տա նի քում 
տի րող ի րա վի ճա կով, ըն տա նի քում ե րե-
խայի ու նե ցած դե րով և այլն: Այս նպա-
տա կով մեզ մաս նա վո րա պես հե տաքրք-
րեց ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նի 
պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը մի քա նի գոր-
ծոն նե րով.

• ըն տա նի քի նյու թա կան ա պա հով վա-
ծու թյամբ,

• ըն տա նե կան բա րեն պաստ մթ նո լոր-
տով,

• ե րե խա նե րին ծնող նե րի տրա մադ-
րած ժա մա նա կով,

•ծ նող–ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թով,

• ե րե խայի կյան քով ծնող նե րի հե-
տաքրքր վա ծու թյան աս տի ճա նով,

•դպ րո ցի հետ ծնող նե րի ակ տիվ կա-
պով,

• հա սա րա կու թյան մեջ ծնող նե րի ու նե-
ցած դիր քով:

Մեր գոր ծըն կեր դաս վար նե րի հետ 
մի ա սին ու սում նա սի րե ցինք մեր դա սա-
վան դած եր րորդ և չոր րորդ ու նրանց 
զու գա հեռ եր կո ւա կան դա սա րան նե րի 
ա շա կերտ նե րի ի նք նագ նա հա տա կան նե-
րի մա կար դակ ներն ու դրանց պայ մա նա-
վոր վա ծու թյու նը վե րը նշ ված ըն տա նե կան 
մի շարք գոր ծոն նե րով (ըն դա մե նը 6 դա-
սա րան, ը նդ հա նուր՝ 164 ա շա կերտ): Նախ 
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փոր ձե ցինք ո րոշ տե ղե կու թյուն ներ ձեռք 
բե րել նշ ված դա սա րան նե րի ե րե խա նե րի 
ըն տա նիք նե րի մա սին՝ նկա տի ու նե նա լով 
ա շա կերտ նե րից յու րա քան չյու րին: 

Մեր հա վա քած ցու ցա նիշ նե րի վեր լու-
ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ե րե խայի բարձր 
ի նք նագ նա հա տա կա նը որ ևէ ա ռն չու թյուն 
չու նի ըն տա նի քի նյու թա կան ա պա հո վու-
թյա նը: Ա ռա ջին հա յաց քից տպա վո րու-
թյունն այն է, որ նյու թա կան ա պա հով 
ըն տա նի քի ե րե խա նե րը դա սա րա նում 
հա մար ձակ են, դա սըն կեր նե րը հաշ վի են 
նս տում նրանց հետ, շա տե րը ձգ տում են 
ըն կե րու թյուն ա նել, սա կայն մի ա ժա մա-
նակ մենք նկա տել ե նք, որ նրանք ոչ միշտ 
ու նեն բարձր ի նք նագ նա հա տա կան այդ 
բա ռի գի տա կան ի մաս տով: Դրա փո խա-
րեն ա մուր ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն-
ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը 
հիմ նա կա նում ու նեն բարձր ի նք նագ նա-
հա տա կան. այն ե րե խա նե րը, ո ւմ ծնող նե-
րը բա ժան ված են, կամ ըն տա նի քում տի-
րում է ան հաշտ մթ նո լորտ, որ պես կա նոն, 
ու նեն ցածր ի նք նագ նա հա տա կան:

 Կան ծնող ներ, ով քեր ի րենց ե րե խա նե-
րի հետ շատ ժա մա նակ են ան ցկաց նում, 
ե րե խա նե րին նվի րում են ի րենց ա զատ 
ժա մա նա կի մեծ մա սը: Այս ե րե խա նե րը 
ևս հիմ նա կա նում չեն ու նե նում բարձր 
ի նք նագ նա հա տա կան. կար ևո րը ոչ թե 
ժա մա նա կի ծախսն է, այլ այն, թե ի նչ պես 
են շփ վում ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րի 
հետ, ի նչ է տա լիս ե րե խային այդ շփ ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը: Կար ևոր է հո գա-
տար, խնամ քով, հար գա լից վե րա բեր-
մուն քը ե րե խայի ան ձի, նրա հե տաքրք-
րու թյուն նե րի, կա րիք նե րի նկատ մամբ, 
նրա բնա վո րու թյան, ճա շա կի հաշ վա ռու-
մը, տա րե կից նե րին ճա նա չե լու ու նրանց 
հետ ևս ժա մա նակ ան ցկաց նե լը: Մենք 
նկա տել ե նք, որ այն ըն տա նիք նե րում, 

որ տեղ ե րե խա նե րի կար ծի քի հետ հաշ վի 
են նս տում, նրանց մաս նա կից են դարձ-
նում ըն տա նե կան տա րաբ նույթ խն դիր-
նե րի ու պլան նե րի քն նարկ մա նը, հաշ վի 
են նս տում կար ծիք նե րի հետ, ան գամ այն 
ժա մա նակ, ե րբ այն չի հա մընկ նում ի րենց 
տե սա կե տի հետ, մե ծա նում են բարձր 
ի նք նագ նա հա տա կան ու նե ցող մար դիկ: 

Ու շագ րավ պատ կեր ու նեն այն ըն տա-
նիք նե րը, որ տեղ մե ծա ցող ե րե խա ներն 
ու նեն ցածր ի նք նագ նա հա տա կան: Այս 
ա շա կերտ նե րի ծնող նե րը, որ պես կա-
նոն, չեն ճա նա չում ի րենց ե րե խա նե րին, 
չեն կա րո ղա նում նրանց բնու թագ րել: 
Այս ծնող նե րը հե տաքրքր վում են ի րենց 
ե րե խա նե րով մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ 
նրանք խն դիր են ստեղ ծում, կամ որ ևէ 
ա ռի թով նրանց դպ րոց են հրա վի րում: 
Մի ա ժա մա նակ մենք նկա տել ե նք, որ 
բարձր ի նք նագ նա հա տա կան ու նեն այն 
ա շա կերտ նե րը, ո րոնց ծնող նե րը հա ճախ 
են դպ րո ցում լի նում, ու նեն հա սա րա կա-
կան պար տա վո րու թյուն ներ, շփ վում են 
ու սու ցիչ նե րի հետ: Բարձր ի նք նագ նա հա-
տա կան ու նեն նաև այն ա շա կերտ նե րը, 
ո րոնց ծնող նե րը հա սա րա կու թյան մեջ ու-
նեն ո րո շա կի դիրք:

 Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց-
քում հա մոզ վել ե նք, որ ա շա կերտ նե րի 
ի նք նագ նա հա տա կա նը մե ծա պես պայ-
մա նա վոր ված է ու սում նա կան գոր ծու նե ու-
թյան ըն թաց քում նրա ձեռք բե րում նե րով, 
հա ջո ղու թյուն նե րով ու ան հա ջո ղու թյուն-
նե րով և այդ ա մե նով պայ մա նա վոր ված՝ 
ի րեն տված ու սուց չի գնա հա տա կա նով, 
իր նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն քով: 
Այս ա մենն ազ դում է ա շա կեր տի՝ իր ան-
ձի նկատ մամբ ու նե ցած գնա հա տա կա նի 
վրա: Սա ևս ու սում նա սիր ման խն դիր է, 
ո րին մենք կանդ րա դառ նանք հե տա գա-
յում:
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НАШ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А. ГАЛСТЯН

В статье рассматривается суть самоконтроля. Автор предлагает свой разработанный 
методанализа высокой и низкой само оценки младших школьников. Она обосновывает, 
что самооценка учеников связана с приобретениями, удачами и неудачами во время 
учебного процесса, а самое главное – отношением учителя к ученику.

OUR EXPERIENCE INTHE FORMATION OF SELFESTEEM  
IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN

A. GALSTYAN

In article the self–checking essence is considered. The author offers the developed meth-
od of the analysis of a high and low self–assessment of younger school students.It proves 
that the self–assessment of pupils is connected with acquisitions, udacha and failures during 
educational process, and the most important – the teacher’s attitude towards the pupil.
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Հա ղոր դակ ցու մը մար դու հոգ ևոր, հա-
սա րա կա կան և ան ձնային դրս ևո րում նե-
րի կար ևո րա գույն մի ջա վայրն է, մարդ-
կանց միջև փոխ հաս կաց ման հաս նե լու 
մի ջոց: Այն մարդ կային հա սա րա կու թյան 
գո յատև ման պայ մանն է, քա նի որ ը նդ գր-
կում է նրա բո լոր բնա գա վառ նե րը:

 Գի տա կան աղ բյուր նե րում «հա ղոր-
դակ ցում» հաս կա ցու թյու նը տար բեր կերպ 
է ձևա կերպ վում.

– Հա ղոր դակ ցում կոչ վում է մարդ կանց 
այն պի սի փոխ ներ գոր ծու թյու նը, ո րն ը նդ-
գր կում է մի մյանց միջև ճա նա չո ղա կան 
կամ ար ժե քային բնույ թի տե ղե կատ վու-
թյան փո խա նա կում (Վ. Մու խի նա):

– Հա ղոր դակ ցու մը մարդ կանց միջև 
տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մապ-
լան գոր ծըն թաց է, ո րն ա ռա ջա նում է հա-
մա տեղ գոր ծու նե ու թյան պա հանջ մունք նե-
րից (Ե. Ռո գով):

– Հա ղոր դակց ման սո ցի ալ–հո գե բա նա-
կան է ու թյունն այն է, որ մարդ կանց, աշ-
խար հի և ի նքն իր հետ տե ղի ու նե ցող փոխ-
ներ գոր ծու թյուն նե րի կեն դա նի և եր բեք 
չընդ հատ վող գոր ծըն թաց է (Բ. Լի խաչև):

– Հա ղոր դակ ցու մը սուբյեկտ նե րի փոխ-
ներ գոր ծու թյուն է, ո րի ժա մա նակ տե ղի 
են ու նե նում ռա ցի ո նալ և զգաց մուն քային 
տե ղե կատ վու թյուն, փոր ձի, գի տե լիք նե-
րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի և 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի փո խա նա-
կում: Այն ան ձե րի և խմ բե րի զար գաց ման 
ու ձևա վոր ման ան հրա ժեշտ պայ ման է (Կ. 
Պլա տո նով):

– Հա ղոր դակ ցու մը ե րեք փոխ կա պակց-
ված բա ղադ րիչ նե րի մի աս նու թյուն է, ո րն 
ը նդ գր կում է հա ղոր դակց ման մաս նա կից նե-
րի հո գե բա նա կան ան դրա դար ձը մի մյանց 
վրա, հա րա բե րու թյուն նե րը մի մյանց հետ և 
հա ղոր դակց ման մաս նա կից նե րի վե րա բեր-
մուն քը մի մյանց նկատ մամբ (Բո դալև):

Նշ ված բնու թագ րում նե րից կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ հա ղոր դակ ցու մը կեն սա-
բա նա կան աշ խար հի բնա կան եր ևույթ է, 
կեն դա նի մա տե րի այի ըն դու նա կու թյուն, 
ո րի նպա տակն է ու րիշ նե րի հետ փո խա-
նակ վել կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ տե-
ղե կատ վու թյամբ, փո խըն կա լել և փո խազ-
դել մի մյանց վրա: Կեն սա կան զար գաց ման 
բարձ րա գույն՝ մարդ կային մա կար դա կում, 
հա վոր դակ ցումն ա պա հո վում է տե ղե-
կատ վու թյան ստաց ման և փո խանց ման 
ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ, 
նպաս տում է սե փա կան է ու թյան և շր ջա-
պա տող աշ խար հի ճա նա չո ղու թյա նը: Այն 
ու րիշ մարդ կանց, շր ջա կա մի ջա վայ րի և 
տի ե զեր քի հետ փոխ ներ գոր ծու թյուն նե րի 
գոր ծըն թաց է՝ գո յատև ման և կա տա րե լա-
գործ ման նպա տա կով [1, 210]:

Ա. Կոնդ րատ ևան ման կա վար ժա կան 
հա ղոր դակ ցու մը հա մա րում է ման կա վար-
ժա կան գոր ծըն թա ցում «ու սուց չի կող մից 
ա շա կերտ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, նրանց նկատ մամբ վե րա բեր մունքն ու 
շփու մը հաս կա նա լը»` նշե լով, որ «ման կա-
վար ժա կան հա ղոր դակ ցումն ու ման կա-
վար ժա կան տակ տը նույ նա տիպ խն դիր-
ներ են» [3, 89]: Ի սկ ա հա Ա. Ա. Լե ոնտ ևը 

ԱԼ ՎԱՐԴ ԱՅ ՎԱ ԶՅԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ  
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  

ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ
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այն բնո րո շում է որ պես դա սի ժա մա նակ 
կամ դա սից դուրս ու սուց չի մաս նա գի տա-
կան շփում ա շա կերտ նե րի հետ (ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում), ո րն 
ու նի ո րո շա կի ման կա վար ժա կան գոր ծա-
ռույթ ներ և ո ւղղ ված է ու սում նա կան գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում բա րե հա ջող հո-
գե բա նա կան մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը (ե թե 
հա ղոր դակ ցու մը լի ար ժեք և նպաս տա վոր 
է), ի նչ պես նաև ա շա կեր տա կան կո լեկ տի-
վի ներ սում գոր ծող այլ կար գի հո գե բա նա-
կան պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը [4, 56]:

Ա. Մուդ րի կը հա ղոր դակ ցու մը հա մա-
րում է ման կա վար ժա կան փո խազ դե ցու-
թյան օբյեկտ և ա շա կերտ նե րի դաս տի ա-
րա կու թյան գոր ծոն, «հոգ ևոր ար ժեք նե րի 
փո խա նա կու թյուն, ո րն ի րա կա նաց վում է 
ա շա կեր տի ե րկ խո սու թյան ձևով` ի նչ պես 
այլ «ես»–ի հետ, այն պես էլ շր ջա պա տող 
մարդ կանց հետ փո խազ դե ցու թյան ըն-
թաց քում»: Ու սում նա ռու թյան տա րի նե րին 
դպ րո ցա կա նը դառ նում է հա ղոր դակց ման 
սուբյեկտ. «վե րա փոխ վե լը սուբյեկ տի ոչ այլ 
ի նչ է, քան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն-
թաց, տվյալ մար դու նե րանձ նային հատ-
կա նիշ նե րի կա յաց ման, այլ մարդ կանց 
հետ նրա հա ղոր դակց ման և մյուս նե րից 
զատ վե լու ըն թացք, սա նրա սո ցի ա լա կա-
նա ցումն ու ի նք նա հաս տա տումն է» [5, 123]:

Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը 
կա րե լի է ներ կա յաց նել որ պես ման կա վար-
ժա կան գոր ծըն թա ցում մի ջանձ նային մտե-
րիմ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յա ցում, ո րը 
հիմն ված է մտ քե րի, հե տաքրք րու թյուն նե-
րի և հույ զե րի բարձր աս տի ճա նի ը նդ հան-
րու թյան վրա. մի գոր ծըն թաց, ո ւր իշ խում 
է այն պի սի բա րյա ցա կամ, ըն կե րա կան մթ-
նո լորտ, ո րն ա պա հո վում է սո վո րող նե րի 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան, մտա վոր 
և հոգ ևոր զար գաց ման ա ռա վե լա գույնս ար-
դյու նա վետ մի ջա վայր՝ պահ պա նե լով նրանց 

ան հա տա կա նու թյու նը և ան ձնային յու րա-
հատ կու թյուն նե րի ան կրկ նե լի ու թյու նը: Սրա 
հի ման վրա էլ «ան ձի հա ղոր դակց ման մշա-
կույթ» հաս կա ցու թյու նը դի տարկ վում է ե րեք 
բա ղադ րիչ նե րով. այլ մարդ կանց ճա նա չե լու 
կա րո ղու թյուն, նրանց վար քագ ծին և հո գե-
վի ճա կին զգաց մուն քո րեն ար ձա գան քե լու 
կա րո ղու թյուն և նրան ցից յու րա քան չյու րի 
նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րա բեր-
մունք ը նտ րե լու կա րո ղու թյուն: Այլ կերպ 
ա սած՝ ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու-
մը ե րե խայի ան ձն ըն կա լում և դի տար կում 
է որ պես ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի 
գի տա կից, հոգ ևոր, ստեղ ծա գոր ծա կան գա-
ղա փար ներ և հույ զեր կրող է ակ: Ան շուշտ, 
մի այն այս պի սի հոգ ևոր հա ղոր դակց ման 
ըն թաց քում կա րող է ի րա կա նաց վել իս կա-
կան դաս տի ա րա կու թյու նը` ա ճող մար դու 
հոգ ևոր ար ժեք նե րի ձևա վո րու մը, սե փա-
կան վե րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը աշ խար-
հի, մարդ կանց և իր ան ձի մա սին, պատ-
կե րա ցում նե րը՝ բա րու և չա րի, գե ղե ցի կի 
և տգե ղի, վե հի և ստո րի, եր ջան կու թյան 
և մարդ կային կյան քի ի մաս տի, գե ղա գի-
տա կան ճա շա կի ու ի դե ա լի վե րա բե րյալ: 
Սրանք ի րա կա նաց վում են ոչ թե բա րե կիրթ 
վար քագ ծի կա նոն նե րի մա սին պատ րաս-
տի ձևով գի տե լիք ներ հա ղոր դե լիս, այլ հենց 
հոգ ևոր հա ղոր դակց ման և մշակ ված հա-
ղոր դակ ցա կան թրեյ նինգ նե րի ըն թաց քում: 
Ա. Ա. Բո դալ ևը ձևա կեր պել է ման կա վար-
ժա կան հա ղոր դակց ման ար դյու նա վե տու-
թյան հետ ևյալ պայ ման նե րը.

– Հա ղոր դակ ցու մը դառ նում է ման կա-
վար ժո րեն ար դյու նա վետ, ե թե այն մի աս-
նա կա նո րեն ի րա կա նաց վում է մար դա սի-
րու թյան սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան 
դաս տի ա րակ վո ղի կյան քի բո լոր ո լորտ նե-
րում՝ ըն տա նի քում, դպ րո ցում, ար տադպ-
րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րում և այ-
լուր:
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–Ե թե հա ղոր դակ ցումն ու ղեկց վում է 
բարձ րա գույն ար ժեք նե րի դաս տի ա րա-
կու թյամբ:

–Ե թե ա պա հով վում է ան հրա ժեշտ 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի տե լիք-
նե րի յու րաց մամբ, այլ մարդ կանց կա րո-
ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ի մա ցու-
թյամբ և դրանց գոր ծադր մամբ:

Ի սկ հո գե բան Վ. Լևին հա ջող հա ղոր-
դակց ման կար ևոր պայ ման է հա մա րել 
հա ղոր դակց ման մաս նա կից նե րի ու րի շը 
լի նե լու ու նա կու թյան առ կա յու թյու նը: Սա 
էլ իր հեր թին նշա նա կում է` ա. ճա նա չել 
մարդ կանց և հա ղոր դակց ման բնույ թը, բ. 
կա րո ղա նալ ը մբռ նել նրանց, գ. կա րո ղա-
նալ ներ թա փան ցել նրանց է ու թյան մեջ: 
«Ա հա սա է այն ան սահ մա նը, որ չու նեն 
մար դիկ… Մար դը, ո րը մեր ձա վո րին չի 
ըն կա լում այն պես, ի նչ պի սին նա կա, ը ստ 
է ու թյան, կույր և խուլ է, վնաս վում է և վնա-
սում է ու րիշ նե րին: Հնա րա վոր չէ ու նե նալ 
ճիշտ վար քա գիծ` ա ռանց սո վո րե լու տես-
նել, մտա ծել և զգալ ու րի շին» [6, 52]: Այլ 
խոս քով` դա սի ժա մա նակ պետք է ձգ տել 
ստեղ ծել մի մյանց նկատ մամբ փո խա դարձ 
հե տաքրք րու թյան, վս տա հու թյան, հար-
գան քի և մի աս նու թյան մթ նո լորտ, ի սկ դա 
հնա րա վոր կլի նի այն դեպ քում, ե րբ ու սու-
ցիչ, ար վեստ, սո վո րող ներ մաս նա կից նե րը 
(ը ստ ո րում՝ յու րա քան չյուր սո վո րող) հոգ-
ևոր հա ղոր դակ ցու թյան մեջ մտ նեն ի րար 
հետ: Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թա ցի կա ռուց ված քում ա ռանձ նա-
նում են հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը.

1. Հա ղոր դակց ման բա ղադ րիչ, ո րն 
ա պա հո վում է տե ղե կատ վու թյան փո խա նա-
կու մը հա ղոր դակց ման սուբյեկտ նե րի միջև:

2. Փոխ ներ գործ ման բա ղադ րիչ, ո րն 
ա պա հո վում է փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը՝ հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը, մր ցակ ցու թյու նը և այլն:

3. Փո խըն կալ ման բա ղադ րի չը, ո րն 
ա պա հո վում է հա ղոր դակց ման սուբյեկտ-
նե րին ըն կա լե լը, հաս կա նալն ու մի մյանց 
գնա հա տե լը:

Հա ղոր դակց ման մո դե լի հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը տվյալ ման կա վար-
ժա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րին ու 
խն դիր նե րին ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա-
վոր ված է ու սուց չի հո գե բա նա կան, ան-
հա տա կան և մտա վոր գոր ծու նե ու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, մաս նա-
գի տա կան գի տե լիք նե րի ծա վա լով և խո-
րու թյամբ, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու-
թյուն նե րով, ա ռա ջի կա հա ղոր դակց մա նը` 
որ պես հա մա պար փակ ստեղ ծա գոր ծա-
կան գոր ծըն թաց պատ կե րաց նե լու հմ տու-
թյու նից, ի նչ պես նաև ման կա վար ժա կան 
ոչ սո վո րա կան ի րա վի ճակ նե րը կա ռա-
վա րե լու և հա ղոր դակց ման ար դյունք նե րը 
ճիշտ կան խազ գա լու ու նա կու թյու նով:

Ան մի ջա կան հա ղոր դակց ման կազ-
մա կեր պու մը պա հան ջում է, որ հա ղոր-
դակց ման նա խա ձեռ նո ղը՝ ու սու ցի չը, 
սո վո րող նե րին ա րա գո րեն ը նդ գր կի ման-
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի մեջ՝ կի րա-
ռե լով ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
մի ջոց ներ: Ն. Տա րաս ևի չը ա ռանձ նաց-
նում է ման կա վար ժա կան տեխ նի կայի 
մեջ մտ նող եր կու խումբ բա ղադ րիչ ներ: 
Ա ռա ջի նը սե փա կան վար քը կա ռա վա րե լու 
կա րո ղու թյունն է, սե փա կան շար ժուձ ևը, 
կեց ված քը, դի մա խա ղին տի րա պե տե լը, 
զգաց մունք նե րը, տրա մադ րու թյու նը վե-
րահս կե լը, ա վե լորդ հո գե բա նա կան լար-
վա ծու թու նը հա նե լը, սո ցի ալ–պեր ցեպ տիվ 
ըն դու նա կու թյուն նե րը (ու շադ րու թյուն, դի-
տո ղա կա նու թյուն, եր ևա կա յու թյուն), խոս-
քի տեխ նի կան (շն չա ռու թյուն, ձայ նի ո րո-
շա կի դր վածք, ա ռո գա նու թյուն, խոս քի 
ա րա գու թյուն, բարձ րու թյուն) և այլն:

Իմ սե փա կան փոր ձում օգ տա գոր ծում 
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եմ հա ղոր դակց ման ա ռա վել ար դյու նա վետ 
ձևը` ե րկ խո սու թյու նը, ո րի հիմ քում ըն կած է 
հար ցեր տա լու ու նա կու թյու նը: Զրույ ցի ըն-
թաց քը կախ ված է նաև հար ցադ րում նե րի 
հա ջո ղու թյու նից: Հիմ նա կա նում գո յու թյուն 
ու նեն եր կու տի պի հար ցեր` փակ և բաց: 
«Բաց» հար ցերն այն հար ցերն են, ո րոնց 
պա տաս խա նից կա րող ե նք ստա նալ ան-
հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն: Ա կն կալ վող տե ղե-
կու թյան հար ցումն ի րա կա նաց վում է բաց 
հար ցե րի մի ջո ցով: Բաց հար ցե րի օ րի նակ-
ներ են` – ո ՞րն է ձեր կար ծի քը

– ի նչ պե՞ս..., դուք ի ՞նչ եք մտա ծում...
– պատ մե՛ք, խնդ րեմ...
– ին չո՞ւ… – ի նչ պե՞ս…
«Փակ» են հա մար վում այն հար ցե րը, 

ո րոնք հն չում են կտ րուկ, եր բեմն՝ ոչ շատ 
կո ռեկտ և ա կն կա լում են կոնկ րետ պա-
տաս խան ներ: Շատ հա ճախ դրանք լի-
նում են մեկ խոս քով` «այո՛», «ո՛չ»: Սկ սում 
է նման վել հար ցաքն նու թյան, և զրույ ցը 
ա վարտ վում է: Բաց ե րկ խո սու թյան ա նընդ-
հա տու թյունն ա պա հո վե լու հա մար հա-
ճախ օգ տա գոր ծում եմ հայե լային հար ցեր: 
Ե թե նպա տակ եմ դրել ստա նա լու կոնկ-
րետ ին ֆոր մա ցի ա, ա պա ի րա վունք չու նեմ 
օ գտ վե լու «բաց» հար ցե րից: Մինչ դեռ բաց 
հար ցը պա հան ջում է բա ցատ րու թյուն, 
զրու ցակ ցի տե սա կե տի շա րադ րանք, ո րը 
նշա նա կում է զրույ ցի շա րու նա կու թյուն: 
Այս կար գի հար ցեր տվո ղը հա մար վում է 
հե տաքր քիր, ան կեղծ, ու շա դիր զրու ցա-
կից: Հայե լային հար ցը զրու ցակ ցի ար տա-
հայ տած մտ քի մի մա սի կրկ նումն է՝ հար-
ցա կան ին տո նա ցի այով, ո րի նպա տակն է 
ստի պել զրու ցակ ցին տես նել իր սե փա կան 
կար ծի քը, միտ քը կող քից: Օ րի նակ`

– Ես այլևս եր բեք չեմ գնա այն տեղ:
– Եր բե՞ք: 
Իմ փոր ձը ցույց է տվել, որ հայե լային 

հար ցե րը տա լիս են շատ ա վե լի լավ ար-

դյունք, քան մշ տա կան «ին չո՞ւ» հար ցե րի 
տա րա փը, ո րն ը նդ հան րա պես ա ռա ջաց-
նում է պաշտ պա նա կան ռե ակ ցի ա, պատր-
վակ նե րի, պատ ճառ նե րի ո րո նում և կա րող 
է հան գեց նել կոնֆ լիկտ նե րի: Իմ կար ծի քով 
հա ղոր դակց ման հա ջո ղու թյու նը կախ ված է 
ոչ մի այն խո սե լու, այլև լսե լու ու նա կու թյու-
նից: Լսել կա րե լի է տար բեր կերպ: Լսել 
չկա րո ղա նա լը ոչ ար դյու նա վետ հա ղոր-
դակց ման հիմ նա կան պատ ճառն է, հենց 
դա է բե րում ան հա մա ձայ նու թյան, սխալ նե-
րի և խն դիր նե րի: Լսե լը լսո ղից պա հան ջում 
է է ներ գի այի զգա լի ծախս, հա ղոր դակց-
ման կուլ տու րայի ո րո շա կի ու նա կու թյուն-
ներ: Ա սե լիք նե րը պետք է ձևա կեր պել հս-
տակ և ու շադ րու թյամբ լսել ա շա կերտ նե րի 
պա տաս խան նե րը, որ պես զի նրանք ի րենց 
հարգ ված և լսե լի զգան:

Գո յու թյուն ու նի լսե լու 2 տե սակ.
• Ոչ ռեֆ լեք սիվ լսում. ու շա դիր լսե լու 

ու նա կու թյուն, ե րբ դուք դի տո ղու թյուն նե-
րով չեք մի ջամ տում զրու ցակ ցի խոս քին: 
Պա տաս խան նե րը ոչ ռեֆ լեք սիվ լս ման 
դեպ քում պետք է հասց վեն նվա զա գույ նի 
և լի նեն այս տի պի` «այո՛», «ի՞նչ եք ա սում», 
«շա րու նա կե՛ք, խնդ րեմ», «հե տաքր քիր է»:

• Ռեֆ լեք սիվ լսու մը հա ղոր դակց ման 
ի մաս տի վեր ծան ման գոր ծըն թաց է: Հա-
ղոր դակց ման ի րա կան ար ժե քը պար զե լուն 
օգ նում են ռեֆ լեք սիվ պա տաս խան նե րը, 
ո րոնց մեջ կա րե լի է նշել պար զա բա նու մը 
(ես չհաս կա ցա), վե րաձ ևա կեր պու մը (դուք 
մտա ծում եք, ո ր….), զգա ցո ղու թյուն նե րի 
ար տա ցո լու մը (դուք մի քիչ հուզ ված ե ք….) 
և ամ փո փու մը (ձեր հիմ նա կան մտ քե-
րը, որ քան ես հաս կա ցա…): Ա նհ րա ժեշտ 
է խու սա փել լսե լու տի պիկ սխալ նե րից` 
զրու ցակ ցին ը նդ հա տել, հապ ճեպ եզ րա-
կա ցու թյուն ներ ա նել, հապ ճեպ ա ռար-
կու թյուն ներ, ա նու շադ րու թյուն, ան տե-
ղի խոր հուրդ ներ: Ը նդ հատ ման դեպ քում 
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պետք է նե րո ղու թյուն խնդ րել, ի սկ ար տա-
հայտ վե լուց հե տո աշ խա տել մի ան գա մից 
վե րա կանգ նել զրու ցակ ցի մտ քի «թե լը»:

Ման կա վար ժա կան տեխ նի կայի բա-
ղադ րիչ նե րի ե րկ րորդ խում բը կապ ված է 
ան ձի և ո ղջ կո լեկ տի վի վրա ներ գոր ծե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի հետ և բա ցա հայ տում է 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի դի դակ-
տի կա կան, կազ մա կերպ չա կան, կա ռու-
ցո ղա կան, հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու-
թյուն նե րը, պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու 
տեխ նո լո գի ա կան հնար նե րը, ման կա վար-
ժա կան հա ղոր դակց ման կա ռա վա րու մը, 

կո լեկ տիվ գոր ծե րի կազ մա կեր պու մը և 
այլն: Ման կա վար ժի խն դիրն է խո րու թյամբ 
գի տակ ցել հա ղոր դակց ման խն դիր նե րը և 
ի րա կա նաց նել ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ-
նե րը: Ա. Լե ոնտ ևի, Վ. Կան–Կա լի կի, Ս. 
Կոնդ րատ ևայի, Ի. Պո կոպ ևի և այ լոց հե-
տա զո տու թյուն նե րը հաս տա տում են, որ 
ե թե ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
կազ մա կերպ վում է տե սա կա նո րեն հիմ-
նա վոր ված հա ղոր դակց ման հա մա կարգ, 
ա պա այն ան պայ մա նո րեն ակ տի վաց նում 
է սո վո րող նե րի ու սում նա կան ու ճա նա չո-
ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը:
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕКОГО ПРОЦЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМYНКАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ

А. АЙВАЗЯН

Педагогический процесс общения можно представить как процесс становления 
близких отношений межличностного общения, основанного на высшей степени 
мысли, эмоций и интересов, где царствует атмосфера доброжелательности и дружбы, 
которая обеспечивает среду психического и духовного развития учащихся, сохраняя их 
индивидуальные особенности и личностную неповторимость.

THE CONTENTS OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND THE TERMS OF ITS 
EFFICIENCY

A. AYVAZYAN

Teaching learning process of interpersonal communication can be represented as taking a 
close relationship, based on the thoughts and emotions with a high degree of commonality of 
interests , a process which is ruled by a benevolent and friendly atmosphere , which provides 
students with the training and education , mental and spiritual development.  the most pro-
ductive environment while maintaining their individuality and uniqueness of personality traits
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Գա ղա փա րի հիմ նա վո րում: Կր թու-
թյան գլո բա լա ցու մը և հա մաշ խար հային 
զար գաց ման մի տում նե րի մուտ քը մեր 
եր կիր պա հան ջում է, չհ րա ժար վե լով 
հայ րե նա կան դպ րո ցի լա վա գույն ա վան-
դույթ նե րից, ու ժե ղաց նել դրա գործ նա-
կան ո ւղղ վա ծու թյու նը, մե ծաց նել ու սուց-
ման զար գաց նող և ստեղ ծա գործ բնույ թը: 
Ման կա վար ժա կան վեր լու ծու թյուն նե րը 
վկա յում են, որ թեև ա շա կերտ նե րը և՛ հա-
սա րա կա գի տու թյան, և՛ բնա գի տու թյան 
ժա մե րին ստա նում են գի տե լիք նե րի նշա-
նա կա լից պա շար, նրանց կի րա ռա կան 
հմ տու թյուն նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, բա-
վա րար մա կար դա կի չեն: Այդ ի րա վի ճա կի 
հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ 
ի նչ պես բնա գի տա կան, այն պես էլ հա սա-
րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի գի տե լիք-
նե րը ներ կա յաց վում են ան ջատ–ան ջատ, 
ան հրա ժեշտ ջանք չի գոր ծադր վում ի մաս-
տա վոր ման և կի րա ռա կան նպա տա կով 
դրանց ին տեգր ված դի տարկ ման հա մար: 
Ար դյուն քում չեն ձևա վոր վում ժա մա նա-
կա կից պա հանջ նե րի հրա մա յա կան հան-
դի սա ցող բազ մա թիվ խն դիր նե րի լուծ-
ման հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ: 
Մինչ դեռ ու սում նա կան ծրագ րե րը թույլ 
են տա լիս ա ռաջ նորդ վել հա սա րա կա կան 
ու բնու թյան եր ևույթ նե րը գնա հա տե լու և 
ի մաս տա վո րե լու եր բեմն հնա րա վոր ը նդ-
հա նուր չա փա նիշ նե րով և ա շա կերտ նե րի 
մեջ ձևա վո րե լու հա սա րա կա գի տա կան 
ու բնա գի տա կան գի տե լիք նե րի ո րո շա կի 
ը նդ հան րա ցում ներ:

 Մի քա նի օ րի նակ ներ: Հա սա րա կա գի-

տու թյան դա սա գիր քը [4, 40–42], պար զե-
լով պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, 
սահ մա նում է՝ պատ ճա ռը դեպք է կամ 
հան գա մանք, որ մի ու րիշ բան է ծնում, 
ա ռաջ բե րում: Հետ ևանքն այն է, ի նչ տե-
ղի է ու նե նում ի բրև պատ ճա ռի ար դյունք: 
Բնա գի տա կան ա ռար կա նե րում պատ ճա-
ռա կա նու թյու նը դիտ վում է որ պես մա տե-
րի այի շարժ ման ու զար գաց ման ըն թաց-
քում նրա ա ռան ձին տե սակ նե րի ու ձևե րի 
ծա գում նա բա նա կան կապ: Ը ստ այդմ` 
յու րա քան չյուր օբյեկ տի ու հա մա կար գի 
ծա գումն ու նրանց հատ կու թյուն նե րի փո-
փո խու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում ու-
նեն մա տե րի այի նա խոր դող վի ճակ նե րից 
բխող պատ ճառ ներ: Պատ ճառ նե րով պայ-
մա նա վոր ված փո փո խու թյուն նե րը հենց 
հետ ևանք ներն են: Հա սա րա կա գի տա կան 
ու բնա գի տա կան մո տե ցում նե րի հիմ նա-
կան գա ղա փարն այն է, որ պատ ճա ռա կա-
նու թյան հի ման վրա է կազ մա կերպ վում 
մար դու պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյու նը, նաև 
մշակ վում են գի տա կան կան խա տե սում-
ներ: 

Պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պեր բնա-
գի տու թյան դա սըն թաց նե րից:

ա) Քի մի այից: Պար բե րա կան ա ղյու-
սա կում եր կու կող մե րից ի ներտ գա զե-
րին հա րող տար րե րը, ո րոնց ար տա քին 
թա ղան թի է լեկտ րոն նե րը ու թից մեկ կամ 
եր կու սով ա վե լի են կամ պա կաս, չա փա-
զանց ակ տիվ են (պատ ճառ), և սո վո րա-
կան պայ ման նե րում ա ռա ջաց նում են 
բազ մա թիվ մի ա ցու թյուն ներ, այն էլ մեծ 
է ներ գե տիկ ել քով (հետ ևանք): 

ԱՐ ՓԻ ՆԵ ՊԵՏ ՐՈ ՍՅԱՆ

ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱ ՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵՐ. 
 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ 

Բ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ 
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բ) Կեն սա բա նու թյու նից: Պատ ճառ` 
մեյոզ (ք րո մո սոմ նե րը կրկ նա պատկ վում 
են մի այն մեկ, ի սկ բա ժան վում` եր կու 
ան գամ), հետ ևանք` սե ռա կան բջիջ նե րը 
ստա նում են հապ լոիդ թվով քրո մո սոմ ներ, 
և բեղմ նա վոր ման ժա մա նակ զի գոտն ու-
նե նում է քրո մո սոմ նե րի հաս տա տուն թիվ: 

 Ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե-
րի հա մա ձայն` սո վո րա բար հետ ևան քը, 
ո րոշ վե լով պատ ճա ռով, ակ տիվ դեր է խա-
ղում` հա կա դարձ ներ գոր ծու թյուն ու նե նա-
լով պատ ճա ռի վրա [9]: Բե րենք ակ նա ռու 
օ րի նակ ներ ֆի զի կայից և աշ խար հագ րու-
թյու նից. 

ա) ի նչ չա փով որ մե ծա նում է որ ևէ հա-
մա կար գի զանգ վա ծը, նրան հա մե մա տա-
կան մե ծա նում է նաև նրա է ներ գի ան, և, 
ը նդ հա կա ռա կը, որ քան մե ծա նում է հա-
մա կար գի է ներ գի ան, դրան հա մե մա տա-
կան մե ծա նում է նաև նրա զանգ վա ծը:

բ) Քա մին օ դի ան հա վա սա րա չափ տա-
քաց ման և, ար դյուն քում, մթ նո լոր տային 
ճնշ ման տար բե րու թյուն նե րի (պատ ճառ) 
հետ ևանք է: Այն ջրային տա րա ծու թյուն-
ներն ա լե կո ծում է, ին չը փո խում է դրանց 
մա կեր ևույ թը: Դա իր հեր թին օդ – ջուր 
սահ մա նում փո խում է տուր բու լեն տու թյու-
նը: 

Այժմ` պատ ճա ռա հետ ևան քային կա-
պեր հա սա րա կա գի տու թյու նից:

1) Ա րևմ տյան Հռո մե ա կան կայս րու-
թյան ան կու մը (հետ ևանք) մի շարք պատ-
ճառ նե րից` տն տե սա կան խն դիր ներ, 
իշ խա նու թյուն նե րի վատ աշ խա տանք, 
բա նա կում կար գա պա հու թյան թու լա ցում, 
գեր մա նա կան ցե ղե րի հար ձա կում ներ: 

2) Ազ գային–ա զա տագ րա կան պայ քար 
Ար ցա խում (հետ ևանք)` մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մող հայե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը 
պատ մա կան հայ րե նի քում ի րաց նել չկա-
րո ղա նա լու, Ա դր բե ջա նի կող մից զին ված 

ագ րե սի այի և այլ պատ ճառ նե րով: 
 Հա սա րա գի տու թյան դպ րո ցա կան 

դա սըն թա ցում [4, 22] խոս վում է նաև կո-
հե րեն տու թյան մա սին` որ պես ճշ մար-
տու թյան վե րա բե րյալ փի լի սո փա յա կան 
տե սու թյան: Այդ տե սու թյու նը ճշ մար տու-
թյան չա փա նիշ է հա մա րում դա տո ղու-
թյուն նե րի հետ ևո ղա կա նու թյու նը և ան հա-
կա սա կա նու թյու նը: Բնա գի տա կան որ ևէ 
կուռ տե սու թյուն ևս բա վա րա րում է գի տե-
լի քի գնա հատ ման այդ չա փա նիշ նե րին: 
Օ րի նակ` կո հե րեն տու թյու նը, ո րը ֆի զի կա-
յում սահ ման վում է որ պես տա րա ծու թյան 
մեջ և ժա մա նա կի ըն թաց քում ցան կա ցած 
բնույ թի մի քա նի տա տա նո ղա կան կամ 
ա լի քային պրո ցես նե րի վե րադր ման ար-
դյուն քում դրանց հա մա ձայ նեց ված ըն-
թացք` ան հրա ժեշտ պայ ման է ա լիք նե րի 
ին տեր ֆե րեն ցի հա մար: Ի սկ լայն ի մաս-
տով` «կո հե րեն տու թյուն» եզ րը կի րառ վում 
է գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րում, 
ե րբ խո սում են հա մա կար գի մեծ թվով ան-
դամ նե րի հա մա ձայ նեց ված վար քի մա-
սին:

Թ վում է, որ ի մա ցու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րի եր ևույթ նե րը մի մյանց հետ հա-
մե մա տե լը օգ նում է բա ցա հայ տե լու նմա-
նա տիպ կա ռուց վածք նե րը, ը նդ հան րու-
թյուն ներ ու տար բե րու թյուն ներ գտ նե լու 
հա սա րա կա կան ու բնա կան եր ևույթ նե րի 
մեջև, նոր տե սան կյու նից ա րժ ևո րե լու գի-
տե լի քը: Դա ու սում նա ռու թյան պրո ցե սը 
դարձ նում է ա վե լի հե տաքր քիր ու լայն 
ը նդ գր կուն: 

«Քաո սի տե սու թյու նը» բնա գի տու թյու-
նում և քա ղա քա գի տու թյան մեջ:

 Դի տար կենք ար դի հա սա րա կա գի տու-
թյան և բնա գի տու թյան մի «շփ ման» ե զր 
ևս՝ «Քաո սի տե սու թյու նը»: Տե սու թյու նը 
բխում է բարդ ոչ գծային դի նա միկ հա մա-
կար գե րի ֆի զի կայից: Ջեր մա դի նա մի կա-
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յում ըն դուն ված է, որ ան հա վա սա րակ շիռ 
հա մա կար գում որ ևէ մե ծու թյան ո ւղ ղու-
թյան ը նտ րու թյու նը ո րոշ վում է պա տա-
հա կան փո փո խու թյուն նե րից՝ ֆլուկ տո-
ւա ցի ա նե րից: Այդ փո փո խու թյուն ներն են 
հա մա կար գին ստի պում ը նտ րել զար գաց-
ման ու ղին: Ան ցու մը նոր վի ճա կին նկա-
րագր վում է վի ճա կագ րա կան ֆի զի կայի 
օ րենք նե րով: Ֆի զի կա կան հա մա կար գե-
րում կար գա վոր վա ծու թյան ու քաո սի զու-
գոր դում նե րին է ան դրա դար ձել Ա. Կի տայ-
գո րոդս կին [9]: 

 Հա սա րա կու թյու նը ևս մի ա գիծ օ րի-
նա չա փու թյամբ զար գա ցող հա մա կարգ 
չէ: Քաո սի տե սու թյու նը հե տին պլան է 
մղում կան խատր ված օ րի նա չա փու թյամբ 
հա սա րա կու թյան վե րըն թաց զար գաց-
ման ը նդ հա նուր տե սա կան գա ղա փա րը և 
ա ռա ջար կում է ներ քին հա կա սու թյուն նե-
րի սր ման մի ջո ցով ճգ նա ժա մային ի րադ-
րու թյուն ներ հա րու ցե լու կամ սո ցի ա լա կան 
պայ թյու նի տեխ նո լո գի ա ներ:

1. Աշ խար հը ոչ գծային բարդ հա մա-
կարգ է, ո րը բաղ կա ցած է ազ գե րից, պե-
տու թյուն նե րից, կրոն նե րից և այլն, ո րոնք 
ի րենց հեր թին ևս ա ռան ձին–ա ռան ձին 
բարդ դի նա միկ հա մա կար գեր են:

2.  Դի նա միկ հա մա կար գե րը եր բեք չեն 
հաս նում հա վա սա րակ շիռ վի ճա կի: 

3. Ի րար հետ փոխ գոր ծակ ցող սո ցի-
ա լա կան մեծ հա մա կար գերն ու նակ են 
մի մյանց հասց նե լու այն պի սի կրի տի կա-
կան վի ճա կի, ե րբ ան գամ ոչ նշա նա կա լի, 
ա ռեր ևույթ պա տա հա կան ի րա դար ձու-
թյուն նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել շղ թա-
յա կան ռե ակ ցի ա՝ ա ղե տա բեր հետ ևանք-
նե րով: Նա խա պես պլա նա վոր ված այդ 
գոր ծո ղու թյու նը ստա ցել է «ինք նա կազ մա-
կերպ վող բե կում» ա նու նը:

Հի շյալ դրույթ նե րը Ա ՄՆ քա ղա քա գետ-

նե րին կի րա ռա կան բնույ թի եզ րա կա ցու-
թյուն նե րի են հան գեց րել, ո րոնք հիմ նա-
կա նում բե րում են հետ ևյա լին. քա նի որ 
կա յու նու թյունն ա նի րա կան է և չի կա րող 
նպա տակ լի նել, ու րեմն ճգ նա ժա մային 
փու լում գտն վող հա մա կար գը պետք է 
փլու զել կե տային կամ կետ–կետ բնույ թի 
ներ գոր ծու թյուն նե րով: Դա պար զա պես 
նշա նա կում է, հրահ րե լով էթ նի կա կան, 
կրո նա կան, քա ղա քա կան և այլ բնույ թի 
հա կա մար տու թյուն ներ, ա պա հո վել Ա ՄՆ 
ազ գային շա հե րի ար դյու նա վետ ու քիչ 
ծախ սա տար պաշտ պա նու թյուն:

 Հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի մա-
թե մա տի կա կա նա ցու մը: Գնա լով ա վե լի 
ակ նա ռու է դառ նում մի ու րիշ մի տում ևս. 
հա սա րա կա կան գի տու թյուն ներն ա ռա-
վել չա փով են մա թե մա տի կա կա նաց վում, 
ձեռք բե րում ճշգ րիտ գի տու թյուն նե րին 
բնո րոշ մտա ծո ղու թյուն և մե թոդ ներ: Այդ 
մե թոդ նե րից է վի ճա կագ րա կա նը, ո րը տե-
ղե կու թյուն ներ է հա վա քում, վեր լու ծում և 
հրա պա րա կում: Հա մա կար գիչ նե րի լայն 
կի րա ռու մը և վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի` ա վե լի ու ա վե լի մատ չե լի դառ-
նա լը ան նա խա դեպ հնա րա վո րու թյուն են 
ըն ձե ռում` ի րա կա նաց նե լու քա ղա քա կան 
ու տն տե սա կան հա մե մա տա կան վեր լու-
ծու թյուն ներ: Ա ռանց մա թե մա տի կա կան 
գի տե լիք նե րի հնա րա վոր չէ հա սա րա կա-
գի տու թյան դա սըն թա ցում տն տե սա գի-
տու թյան հի մունք նե րի ու սու ցու մը (ա ռա-
ջարկ և պա հան ջարկ, ա ռա ջար կի և 
պա հան ջար կի ա ռաձ գա կա նու թյուն ներ, 
գոր ծա րար հաշ վա պա հու թյուն, բան կե րի 
գոր ծա ռույթ ներ, բյու ջե, վճա րային հաշ-
վեկ շիռ, Ֆի շե րի հա վա սա րում, Լո րեն ցի 
կոր և այլն): Մյուս կող մից` մա թե մա տի-
կան ի նքն է դառ նում բա րո յա կան ար ժեք-
նե րի ձևա վոր ման մի ջոց: Մա թե մա տի-
կայի կր թա կան նե րու ժի և բա րո յա կան 
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ար ժեք նե րի (բա րու, չա րի, ար դա րու թյան, 
ա ռա քի նու թյան, պարտ քի ու պա տաս խա-
նատ վու թյան, կյան քի ի մաս տի, սո վո րող-
նե րի հո գե կան կոփ ման, ա զա տու թյան, 
եր ջան կու թյան զգա ցու մի) փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րին է ան դրա դար ձել Հ. Մի-
քայե լյա նը «Մա թե մա տի կան դպ րո ցում» 
ամ սագ րում (2012–2015) տպագր ված իր 
հոդ վա ծա շա րում: Հե ղի նա կը գտ նում է, 
որ մա թե մա տի կա կան դա տո ղու թյուն նե րը 
ոչ մի այն ճշգ րիտ են, այլև հիմ նա վոր ված: 
Ի սկ հիմ նա վոր ված դա տո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լու ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը 
մե ծա պես նպաս տում է ճիշտ ո րո շում ներ 
կա յաց նե լուն` ին տե լեկ տո ւալ ա զա տու թյա-
նը:

 Հա սա րա կա գի տու թյան դա սըն թա-
ցում ա զա տու թյու նը, ա մե նաընդ հա նուր 
ձևով, մեկ նա բան վում է այս պես. մարդն 
ա զատ է, ե րբ ի նքն է կա ռա վա րում ի րեն: 
Ա զա տու թյան աս տի ճա նի ըն կա լու մը շատ 
տար բեր է` կախ ված ան հա տի դիր քո րո-
շու մից և ի րա վի ճա կից: Ա հա թե ին չու, հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վո րե լու հա մար եր բեմն ան հրա ժեշտ 
է սահ մա նա փա կել ա զա տու թյու նը: Ի սկ 
կար գա վոր վա ծու թյու նը ան հրա ժեշտ է ոչ 
մի այն հա սա րա կու թյա նը, այլև բնո րոշ է 
ո ղջ Տի ե զեր քին: Հին հույ նե րը Տի ե զերքն 
ան վա նել են կոս մոս` ներ դաշ նակ, կար-
գա վոր ված ի մաս տով, շեշ տե լով Տի ե զեր-
քի զար մա նա լի հա մա չա փու թյու նը, հի աս-
քանչ ներ դաշ նա կու թյու նը: Հնա դա րի մեծ 
մա թե մա տի կոս ու փի լի սո փա Պյու թա գո-
րա սը զար մա նում էր Տի ե զեր քում տի րող 
ի մաս տուն կար գա վոր վա ծու թյու նից: 

Ե՛վ հնում, և՛ ա ռա վել ևս մեր օ րե րում 
հա սա րա կա կան, միջ պե տա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րում կար գա վո րում ի րա կա-
նաց վում է, ա ռա ջին հեր թին օ րենք նե րով 
և այլ ի րա վա կան ակ տե րով: Ի սկ օ րենքն 

է ա կան կա յուն, կրկն վող հա րա բե րու թյուն-
ներն են բնու թյան մեջ և հա սա րա կու թյու-
նում, որ ար տա հայ տում են տվյալ սե ռի 
կամ դա սի բո լոր եր ևույթ նե րին բնո րոշ 
ա մե նաընդ հա նուր կա պեր: Լա վա գույնս 
ձևա կերպ ված օ րենք նե րին բնո րոշ է մա-
թե մա տի կա կան հս տա կու թյու նը, մի ան շա-
նակ ըն կա լու մը: Եվ դա ի րա վա գի տու թյու-
նը մա թե մա տի կային կա պող մի ակ, տվյալ 
դեպ քում` ձևա կան, ը նդ հան րու թյու նը չէ: 
Կան մա թե մա տի կա կան մե թոդ ներ և մո-
դել ներ, ո րոնք կի րա ռե լի են ի րա վա գի տու-
թյան մեջ: Ա մե նա կար ևոր բա նը, որ ի րար 
է կա պում մարդ կային մտա ծո ղու թյան այդ 
եր կու, թվում է, ի րա րից տար բեր ո լորտ նե-
րը, տրա մա բա նու թյունն է: 

Ի՞նչ է տրա մա բա նու թյու նը: Տրա մա բա-
նու թյու նը՝ որ պես ճիշտ մտա ծո ղու թյան 
ար վեստ, ստեղծ վել է մ.թ.ա. IV դա րում հին 
աշ խար հի խո շո րա գույն փի լի սո փա Ա րիս-
տո տե լի կող մից: Այն մար դու վե րա ցա կան 
մտա ծո ղու թյան դրս ևո րումն է, մարդ կային 
միտ քը կր թե լու մի ջոց: Ժա մա նա կա կից 
պայ ման նե րում տրա մա բա նու թյունն ար-
ժե քա վոր վում է, նախ ևա ռաջ, որ պես 
մտային գոր ծո ղու թյուն, ո րի դեպ քում ցույց 
է տր վում տվյալ դա տո ղու թյան ճշ մար տու-
թյու նը ու րիշ՝ ի բրև ճշ մա րիտ ըն դուն ված 
դա տո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով: Այդ գոր ծո-
ղու թյան ըն թաց քը կոչ վում է ա պա ցու ցում, 
ո րն ի րա վա գի տու թյան մեջ (ք րե ա կան 
կամ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր) հիմն վում 
է փաս տա կան տվյալ նե րի վրա, ե րբ քնն-
չա կան և դա տա կան մար մին նե րը հաս-
տա տում կամ հեր քում են հան ցա գոր ծու-
թյան փաս տը, ա րար քը կա տա րող ան ձի 
մե ղա վո րու թյու նը, կող մե րի պա հանջ ներն 
ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը, գոր ծի ճիշտ 
լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
այլ հան գա մանք ներ [3, 58–59, 62–64, 75, 
77–78]: Տրա մա բա նու թյու նը հնա րա վոր 
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է դարձ նում մտա ծո ղու թյան ո րո շա կի ու-
թյու նը, ան հա կա սա կա նու թյու նը, հիմ նա-
վոր վա ծու թյու նը և հետ ևո ղա կա նու թյու նը: 
Ներ կա ժա մա նակ նե րում տրա մա բա նու-
թյունն օգ տա գործ վում է ճիշտ մտա ծո ղու-
թյան կա րո ղու թյու նը կի բեռ նե տի կա կան 
հա մա կար գե րում մո դե լա վո րե լու հա մար: 
Այդ նպա տա կով ստեղծ վել է տրա մա բա-
նու թյան նոր տա րա տե սակ` մա թե մա-
տի կա կա նը: Հա ճախ մա թե մա տի կա կան 
տրա մա բա նու թյու նը կա րող է իր մե թոդ-
նե րով ու նշա նային հա մա կար գով օգ տա-
գործ վել ի րա վա գի տու թյան մեջ` որ պես 
ա պա ցուց ման հզոր մի ջոց:

 Մա թե մա տի կա կան տրա մա բա նու թյան 
հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի մա սին: 
Հայտ նի է, որ յու րա քան չյուր միտք ար տա-
հայտ վում է բա ռե րով` ո րո շա կի նա խա դա-
սու թյամբ: Այն պն դում նե րը, ո րոնց հա մար 
ի մաստ ու նի ա սել` նրանք ճշ մա րիտ են թե 
կեղծ, կոչ վում են ա սույթ ներ: Ա սույ թը կոչ-
վում է պարզ, ե թե նրա ոչ մի մաս, ա ռան-
ձին վերց րած, ա սույթ չէ: Ե թե այս պայ-
մա նը տե ղի չու նի, ա պա ա սույ թը կոչ վում 
է բարդ: Պարզ ա սույթ նե րի հետ կա րե լի 
է կա տա րել տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ` գու մար ման, բազ մա պատկ ման, 
հա մար ժե քու թյան, ի մպ լի կա ցի այի: 

Եր կու ա սույթ ներ կա րող են կապ ված լի-
նել «ե թե..., ա պա» շաղ կա պի օգ նու թյամբ: 
Այն ա սույ թը, ո րն սկս վում է «ե թե» բա ռից 
հե տո և շա րու նակ վում է մինչև «ա պա» 
բա ռը, ան վա նում են պայ ման (վար կած 
կամ ա ռա ջադ րույթ), ի սկ այն ա սույ թը, ո րը 
հա ջոր դում է «ա պա» բա ռին` եզ րա կա ցու-
թյուն (հետ ևանք): «Ե թե..., ա պա» շաղ կա-
պը հա մա պա տաս խա նում է ի մպ լի կա ցի ա 
կոչ վող տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյա-
նը: Այն բարդ ա սույ թը, ո րը կազմ ված է 
եր կու (կամ մի քա նի) ա սույթ նե րից` վե րը 
նշ ված շաղ կապ նե րի մի ջո ցով, կոչ վում է 

ա սույթ նե րի հա մար ժե քու թյուն: 
Ա սույթ նե րի նկատ մամբ պար զա գույն 

տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն է ժխ-
տու մը: A ա սույ թի նկատ մամբ ժխտ ման 
գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը նշա նակ վում 
է պայ մա նան շա նով և կար դաց վում է «ոչ 
A»: Ե թե սկզբ նա կան ա սույ թը ճշ մա րիտ է, 
ա պա նրա ժխ տու մը կեղծ է, ե թե սկզբ նա-
կան ա սույ թը կեղծ է, ա պա նրա ժխ տու մը 
ճշ մա րիտ է: 

Ցան կա ցած A և B ա սույթ նե րի գու մա րը 
գրա ռում են A + B (կամ A˅B ), ար տադ րյա-
լը` AB (կամ A˄B) տես քով: Հա մար ժե քու-
թյան հա մար օգ տա գոր ծում են ⇔  (կամ 
~) նշա նը, ի մպ լի կա ցի այի հա մար` A⇒ B, 
ո րը կար դաց վում է այս պես` A–ից հետ ևում 
է B–ն (կամ` ե թե A, ա պա` B): «=» նշա նը 
փո խա րի նում է «կա ա սույթ» խոս քին:

Ցան կա ցած եր կու ա սույթ նե րի ճշ մա-
րիտ կամ կեղծ լի նե լը ո րոշ վում է հետ ևյալ 
կա նո նով.

●ա սույթ նե րի A + B գու մա րը ճշ մա րիտ 
ա սույթ է մի այն ժա մա նակ, ե րբ գու մա րե-
լի նե րից գո նե մե կը ճշ մա րիտ է, 

●ա սույթ նե րի AB ար տադ րյա լը ճշ մա-
րիտ է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ եր կու 
ար տադ րիչն էլ ճշ մա րիտ են,

●A ⇔ B հա մար ժե քու թյու նը կեղծ 
ա սույթ է, ե թե ա սույթ նե րից մե կը ճշ մա-
րիտ է, մյու սը` կեղծ: Հա կա ռակ դեպ քում, 
ե րբ եր կու ա սույթ ներն էլ ճշ մա րիտ են, 
կամ եր կուսն է լ՝ կեղծ, ա պա հա մար ժե քու-
թյու նը ճշ մա րիտ ա սույթ է, 

●A⇒ B ի մպ լի կա ցի ան կեղծ ա սույթ է 
մի այն այն դեպ քում, ե թե A–ն ճշ մա րիտ է, 
ի սկ B–ն` կեղծ: Մնա ցած դեպ քե րում A⇒ B 
ա սույ թը հա մար վում է ճշ մա րիտ:

Տ րա մա բա նու թյան մեջ կար ևոր դեր են 
խա ղում նույ նա բար ճշ մա րիտ և նույ նա-
բար կեղծ ա սույթ նե րը: Նույ նա բար ճշ մա-
րիտ ա սույթ նե րը ճիշտ են միշտ, ան կախ 
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այն բա նից, ճշ մա րիտ թե կեղծ են ի րենց 
բա ղադ րիչ նե րը: Նույ նա բար ճշ մա րիտ 
ա սույթ ներ են` A ⇔ A, (A⇒ B) ⇔ (B⇒ A):

 Նույ նա բար ճշ մա րիտ ա սույթ նե րը նշա-
նա կենք –ով: Նույ նա բար կեղծ ա սույթ նե-
րը միշտ կեղծ են` ան կախ ի րենց բա ղադ-
րիչ նե րի կեղծ կամ ճշ մա րիտ լի նե լուց: Այդ 
ա սույթ նե րը նշա նա կենք L–ով: Այդ պի սի 
ա սույթ նե րի օ րի նակ ներ. AA, (BA)A, AL:

Տ րա մա բա նու թյան օ րենք նե րը կա րե լի 
է ար տա հայ տել բա նաձ ևե րով. 

(A + B)(A + C) = A + BC(1),
(A + B) = AB(2),
AB = A + B(3), 
A = A, A + A = A, AA = A(4),
A + A = I,AA = L,
A + I = I,AI = A(5)
A + L = A,AL = L 
Տ րա մա բա նու թյան մեջ ի րա վա ցի են 

նաև տե ղա փո խա կան, զու գոր դա կան, 
բաշ խա կան, Դե Մոր գա նի օ րենք նե րը 
(տ րա մա բա նա կան կա նոն նե րը) և այլն: 

Ի րա վա բա նա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
օ րի նակ ներ` մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե-
րով: Այժմ, օ գտ վե լով վերն ա սա ծից, մա-
թե մա տի կո րեն լու ծենք հետ ևյալ ի րա վա-
բա նա կան խն դի րը:

Խն դիր: Բաղ դա սա րյա նին, Դար բի նյա-
նին ու Սարգ սյա նին բան կի կո ղո պու տին 
մաս նա կից լի նե լու մե ղադ րանք է ներ-
կա յաց ված: Գո ղե րը հե ռա ցել են ի րենց 
սպա սող ավ տո մե քե նա նե րով: Հե տաքն-
նու թյան ժա մա նակ Բաղ դա սա րյա նը ցուց-
մունք է տվել, որ հան ցա գործ նե րը կա-
պույտ BMW–ո ւմ է ին: Դար բի նյանն ա սաց, 
որ դա սև «Մեր սե դես» էր, ի սկ Սարգ սյա-
նը պն դում էր, որ դա «Ֆորդ» էր, ո րը ոչ մի 
դեպ քում կա պույտ չէր: Հայտ նի դար ձավ, 
որ ձգ տե լով մո լո րեց նել հե տաքն նու թյու նը՝ 
նրան ցից յու րա քան չյու րը ճիշտ նշեց կամ 

մի այն մե քե նայի մակ նի շը, կամ էլ` գույ նը: 
Ի ՞նչ գույն ու ներ մե քե նան, և ի ՞նչ մակ նի շի 
էր այն: 

Լու ծում: Քն նար կենք հետ ևյալ ա սույթ-
նե րը.

A =  կա պույտ գույ նի մե քե նա },
B = { BMW մակ նի շի մե քե նա },
C = { սև գույ նի մե քե նա },
D = { «Մեր սե դես» մակ նի շի մե քե նա },
E = { «Ֆորդ» մակ նի շի մե քե նա }:
 Քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան հան ցա-

կից նե րի կող մից կա՛մ մե քե նայի գույ նը, 
կա՛մ էլ մակ նի շը ճիշտ են աս ված, ա պա 
Բաղ դա սա րյա նի ցուց մունք նե րից հետ-
ևում է, որ A + B ա սույ թը ճշ մա րիտ է: Դար-
բի նյա նի խոս քից հետ ևում է C + D ա սույ-
թի ճշ մար տու թյու նը: Սարգ սյա նի պն դու մը 
նշա նա կում է, որ ճշ մա րիտ է A + E ա սույ-
թը:

 Քա նի որ A + B, C + D, A + E ա սույթ-
նե րը ճշ մա րիտ են, ա պա ճշ մա րիտ է նաև 
նրանց ար տադ րյա լը.

P = (A + B)(C + D)(A + E)
 Բա ցե լով փա կագ ծե րը՝ կս տա նանք.
P = (AC + AD + BC + BD)(A + E) = ACA 

+ ACE + ADA + ADE + BCA + BCE + BDA 
+ BDE<

Խնդ րի պայ մա նից բխում է, որ ստաց-
ված ո ւթ գու մա րե լի նե րից յո թը կեղծ 
ա սույթ ներ են: Այդ պատ ճա ռով` P = L + L 
+L + L + BCA + L + L + L = BCA + L = BCA: 
Այ սինքն` BCA ա սույ թը ճշ մա րիտ է, ի սկ դա 
նշա նա կում է, որ հան ցա գործ նե րը փա խել 
են սև BMW–ով:

 Սո վո րող նե րի հե տաքրք րու թյու նը բազ-
մա կի ա ճում է, ե րբ ի րա վա բա նա կան խն-
դի րը մեջ է բեր վում գե ղար վես տա կան 
որ ևէ հայտ նի գոր ծից: Ա ռա վել ևս, որ և՛ 
մա թե մա տի կոս նե րը, և՛ ի րա վա բան նե-
րը (կամ` ա պա գա յում այդ մաս նա գի տու-
թյուն ներն ը նտ րել ցան կա ցող նե րը) շատ 
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են սի րում կար դալ ար կա ծային գրա կա-
նու թյուն: Ի սկ այդ գրա կա նու թյան հայտ-
նի դեմ քե րը (Ժ. Սի մե նոն, Ա. Քրիս տի, Ա. 
Կո նան Դոյլ, Չես տեր տոն և այլն) շատ են 
նման թն ջուկ ներ «ա ռա ջար կում» ըն թեր-
ցո ղին, ո րը մինչև ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ա վար տին հաս նե լը ի նքն է վե րած վում 
«խու զար կո ւի»` փոր ձե լով սե փա կան վար-
կա ծի ա պա ցույց նե րը գտ նել ու ա ռաջ ը նկ-
նել ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցու մից: 
Մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րին տի րա-
պե տե լը գու ցե ա վե լի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կդարձ նի ըն թեր ցա նու թյան պրո ցե սը կամ 
ա վե լի շատ կկա պի նրան գր քի հետ: Կա-
րե լի է նաև խն դիր ներ հո րի նել` հայտ նի 
հե րոս նե րին գե ղար վես տա կան հո րին-
ված քով այն տեղ ը նդ գր կե լով: 

Այժմ` մի այդ պի սի օ րի նակ:
«Վե րա դառ նա լով տուն՝ Մեգ րեն զան-

գա հա րեց Օ րֆևր ա ռափ նյակ:
– Մեգ րեն է խո սում: Նո րու թյուն ներ կա՞ն:
– Այո՛, շե՛ֆ: Տե ղե կու թյուն ներ ե նք ստա-

ցել տես չու թյու նից: Տո ռան սը պար զել է, 
որ ե թե Ֆրան սո ւան խմած էր, ա պա կա՛մ 
Էտյենն է մար դաս պա նը, կա՛մ Ֆրան սո-
ւան խա բում է: Ժուսսյեն կար ծում է, որ 
կա՛մ Էտյենն է հան ցա գոր ծը, կա՛մ Ֆրան-
սո ւան հար բած չի ե ղել, և սպա նու թյու նը 
կա տար վել է կես գի շե րից հե տո: Տե սուչ 
Լյու կան խնդ րեց հա ղոր դել Ձեզ, որ ե թե 
սպա նու թյու նը կա տար վել է կես գի շե րից 
հե տո, ա պա կա՛մ Էտյենն է մար դաս պա-
նը, կա՛մ Ֆրան սո ւան ստում է: Այ նու հետև 
զան գեց...

– Վե՛րջ: Շնոր հա կա լությո՛ւն: Այդ քա նը 
բա վա կան է. կո մի սա րը կա խեց խո սա-
փո ղը: Նա գի տեր, որ սթափ Ֆրան սո ւան 
եր բեք չի խա բում: Այժմ նա ա մեն ի նչ գի-
տեր»: 

Քն նար կենք հետ ևյալ ա սույթ նե րը.
A = { Ֆ րան սո ւան խմած էր },

B = { Էտյե նը մար դաս պան է },
C = { Ֆ րան սո ւան ստում },
D = { ս պա նու թյու նը կա տար վել է կես-

գի շե րից հե տո }: 
Օգ տա գոր ծե լով տրա մա բա նա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ գրել տե սուչ ներ Տո-
ռան սի, Ժուսսյե ի և Լյու կայի ա սած նե րը: 
Գրել այդ 3 ա սույթ նե րի ար տադ րյա լը և 
պար զեց նել այն: Ի ՞նչ է հետ ևում տե սուչ-
նե րի ա սած նե րից: Ի ՞նչ եզ րա կա ցու թյուն 
ա րեց կո մի սար Մեգ րեն: 

Լու ծում: Կո մի սար Մեգ րե ի տե սուչ նե-
րը հաս տա տե ցին հետ ևյալ ա սույթ նե րի 
ճշ մա րիտ լի նե լը.

A⇒ (B + C), B + AD, D⇒ (B + C):
 Կազ մենք այդ 3 ա սույթ նե րի ար տադ-

րյա լը.
P = (A⇒ (B + A))(B + AD)(D⇒ (B + C)), 
ո րը ճշ մա րիտ ա սույթ է: Ա զատ վենք 

ի մպ լի կա ցի այից՝ օգ տա գոր ծե լով A⇒ B = 
A + B բա նաձ ևը.

P = (A + B + C)(B + AD)(D + B + C):
 Պար զեց նենք: Ա ռա ջին և ե րկ րորդ փա-

կագ ծե րի ար տադ րյա լը, հա մա ձայն (1) 
օ րեն քի, կլի նի.

P = (AD + B + C)(B + AD):
Եվս մեկ ան գամ կի րա ռե լով այդ օ րեն-

քը՝ կս տա նանք.
P = B +(AD + C) AD կամ` P = B + CAD: 
Այս պի սով՝ տե սուչ նե րի ա սած նե րից 

հետ ևում է, որ Էտյենն է մար դաս պա նը, 
կամ մի ա ժա մա նակ առ կա են ե րեք հան-
գա մանք ներ. Ֆրան սո ւան ստում է, Ֆրան-
սո ւան հար բած չի ե ղել, սպա նու թյու նը 
կա տար վել է կես գի շե րից հե տո: Բայց 
կո մի սար Մեգ րե ին հայտ նի էր, որ սթափ 
Ֆրան սո ւան չի ստում, այ սինքն` , AC = L և, 
հեր ևա բար, P = B + CAD = B + L = B, ին չը 
նշա նա կում է, որ B –ն ճշ մա րիտ է: Այս պի-
սով՝ սպա նու թյու նը կա տա րել է Էտյե նը:

 Մեկ ու րիշ խն դիր: Քնն վում է Բրաու-
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նի, Ջոն սի և Սմի թի գոր ծը: Նրան ցից մե կը 
հան ցա գոր ծու թյուն է կա տա րել: Քն նու-
թյան ժա մա նակ նրան ցից յու րա քան չյուրն 
ա րեց եր կու հայ տա րա րու թյուն:

Բ րաուն. Դա ե ՛ս չեմ ա րել:
Սմիթն է ա րել դա:

 Ջոնս. Սմի թը մե ղա վոր չէ:
Բրաունն է ա րել դա:

Ս միթ. Դա ե ՛ս չեմ ա րել:
Ջոնսն էլ չի ա րել դա:
 Դա տա րա նը հաս տա տեց, որ նրան ցից 

մե կը ստեց 2 ան գամ, մյու սը` եր կու ան-
գամ ճիշտ ա սաց, եր րոր դը` մեկ ան գամ 
ստեց, մեկ ան գամ էլ ճիշտ խո սեց: Ո ՞վ է 
հան ցա գոր ծը: 

 Պա տաս խան` Սմի թը:
 Ներ կա յումս գոր ծա ծու թյու նից դուրս 

ե կած [5, 100–120] կան ի րա վա գի տա-
կան բո վան դա կու թյան նմա նա տիպ այլ 
հե տաքրք րա շարժ խն դիր ներ (NN 474, 
532, 533), ո րոնք լուծ վում են մա թե մա տի-
կա կան մե թոդ նե րով և կա րող են ակ տի-
վաց նել սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան հե-
տաքրք րու թյուն նե րը: Նույն դա սագր քում 
մա թե մա տի կայի հու մա նի տա րաց ման 
շատ գե ղե ցիկ օ րի նակ է N 559 ա ռա ջադ-
րան քը (էջ 127).

Ո րո շել դաս տո ղու թյան ճշ մար տային 
ար ժե քը.

ա) Ա րա րա տի ծեր կա տա րին դար է 
ե կել վայր կյա նի պես ու ան ցել:

բ) Ես էլ դու եմ, ես չկամ:
գ) Ա մեն քինն ես, ի մը չես: 
Այդ բո լո րին կա րե լի է ան դրա դառ նալ 

և՛ հա սա րա կա գի տու թյան դա սա ժա մե րին 
([3]–ի «Ի րա վուն քի հի մունք ներ» բաժ-
նում), և՛ ի րա վա գի տու թյան ու մա թե մա տի-
կայի ար տա դա սա րա նա կան խմ բակ նե րի 
պա րապ մունք նե րին: 

Ու սու ցում` մտա հանգ ման մի ջո ցով: 
Հա սա րա կա գի տու թյան դպ րո ցա կան դա-
սըն թա ցում սո վո րո ղը գա ղա փար է կազ-
մում մտա հանգ ման մա սին` որ պես մտ քի 
մի ձևի, ո րի մի ջո ցով մեկ կամ մի քա նի 
դա տո ղու թյուն նե րից բխեց վում է մի նոր 
դա տո ղու թյուն [2, 21–58], այ նու հետև ծա-
նո թա նում մտա հան գում նե րի բազ մա-
կեր պու թյա նը [4, 26–42]: Սո վո րում է, որ 
դե դուկ տիվ մտա հան գում նե րում ա վե լի 
ը նդ հա նուր նա խադ րյալ նե րից եզ րա կա-
ցու թյուն է հան վում մաս նա վոր դեպ քի 
հա մար: Հայ մեծ փի լի սո փա Դա վիթ Ան-
հաղ թը մեծ դեր էր տա լիս դե դուկ ցի ային, 
հա վա քա բա նա կան ա պա ցուց մա նը և որ-
պես ա ռա վել հա վաս տի մի ջոց ճշ մար տու-
թյու նը գտ նե լու հա մար ը նդ հա նու րից դե-
պի մաս նա վորն իջ նե լը: Նա կար ծում էր, 
որ դե դուկ տիվ մտա ծո ղու թյունն է ը նդ հա-
նուր դա տո ղու թյուն – նա խադ րյալ նե րից 
ան հրա ժեշտ կեր պով դուրս բե րում հետ-
ևու թյու նը:

Ին դուկ տիվ մտա հանգ ման դեպ քում, 
ը նդ հա կա ռա կը, միտքն ըն թա նում է մաս-
նա վոր դեպ քե րից դե պի ը նդ հա նու րը: Մա-
թե մա տի կայի դա սըն թա ցում [6, 38–70] 
ևս ա շա կեր տը, ծա նո թա նա լով մա թե մա-
տի կա կան ին դուկ ցի ային՝ որ պես ա պա-
ցուց ման մե թո դի, ի մա նում է, որ վեր ջինս 
կի րա ռե լի է, ե րբ ան հրա ժեշտ է լի նում 
ա պա ցու ցել, որ ի նչ–որ պն դում, ո րը կախ-
ված է բնա կան փո փո խա կա նից, ճշ մա-
րիտ է նաև փո փո խա կա նի բո լոր ար ժեք-
նե րի դեպ քում: Ի րա վա բա նին կա րող է 
շատ բան տալ մա թե մա տի կա կան մտա-
ծո ղու թյու նը: Ե րբ նա ա վե լի խորն է տի րա-
պե տում մտա ծո ղու թյան այդ հզոր զեն քին, 
կա րող է ին դուկ ցի ան կի րա ռել վար կած 
ձևա կեր պե լու հա մար, ո րի ճիշտ կամ 
սխալ լի նելն այ նու հետև հիմ նա վոր վում է 
այս կամ այն ե ղա նա կով:
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 Հա մաշ խար հային ար կա ծային գրա-
կա նու թյան ա մե նա հայտ նի հե րոս նե րից 
մե կը` մաս նա վոր խու զար կու Շեր լոկ Հոլմ-
սը, այս պես է խո սում իր մա սին. «Ես նման 
եմ մա թե մա տի կո սի: Ի նձ զբա ղեց նում է 
մի բան` դժ վա րին խնդ րի լու ծու մը»: Ե րե-
խա նե րը հա ճույ քով են կար դում մի հե-
րո սի մա սին, ո րի գլ խա վոր զբաղ մուն քը 
մտա ծո ղու թյունն է, տրա մա բա նու թյու նը: 
Հոլմսն իր հզոր ա նա լի տիկ մտա ծո ղու-
թյամբ ու դե դուկ ցի այի մե թո դով պար զում 
և բա ցա հայ տում է այն բո լոր քրե ա կան 
գոր ծե րը, ո րոնք թվում են ան հու սա լի ո րեն 
խճճ ված [7, 31–32, 55–57, 85–86, 257–
266, 493–494]:

 Հոլմ սի դե դուկ տիվ, մա թե մա տի կա կան 

ճշգր տու թյան մտա ծո ղու թյու նը մարդ-
կային բա նա կա նու թյան ու ժի ցու ցադ րա-
կան դաս է: Հանձ նա րա րե լով կար դալ 
նրա մա սին` և՛ մա թե մա տի կայի, և՛ ի րա վա-
գի տու թյան ու սու ցիչ ներն ի րենց ա ռար կա-
նե րի կուռ տրա մա բա նու թյա նը հա վե լում 
են գե ղար վես տի ու ժը՝ ա շա կերտ նե րին 
հմայե լով մտա ծո ղու թյան պրո ցե սի և՛ հա-
մոզ չու թյամբ, և՛ ըն թաց քով: Ու հենց դրա-
նումն է մար դու մտ քի սքան չե լի ու ժը, ու 
հենց այդ բազ մա կողմ կա պե րի (հա սա-
րա կա գի տու թյուն – բ նա գի տու թյուն – մա-
թե մա տի կա – ար վեստ) մի ջո ցով կա րե լի 
է հաս նել ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու-
թյան թռիչք նե րի [1, 10]:
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ:  
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  МАТЕМАТИКА

А. ПЕТРОСЯН

Множество разносторонних межпредметных связей дает возможность создать 
тождественные структуры мышления, позволяет общим подходом комментировать 
прородные и общественные явления. Поэтому часто можно использовать тот же 
математический аппарат. Это высказывание позволяет формировать более точно и 
выразительно, использование модели–обширным, а обучение становится интереснее и 
осмысленнее. Рассмотрены конкретные связи.

INTERDISCIPLINARY CONNECTION.  
SOCIAL SCIENCE  MATHEMATICS  NATURAL SCINCE

A. PETROSYAN

Multilateral inter–curriculum contacts give an apportunity to create a similar thinking 
structures, to explain natural and social phenomenons by common approaches. For this, 
very often can be used the same mathematical mechanism. It makes the message more 
precise and clear, learning become more interesting and substantial. It’s examined concrete 
relevances.
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Դպ րոց հա ճա խե լը 6 տա րե կան երե-
խայի հա մար մեծ իրա դար ձու թյուն է, 
դրան սպա սում են հա ճույ քով, մե ծե րի 
ներշնչ մամբ: Սա կայն, հայտն վե լով նոր 
մի ջա վայ րում, որ տեղ հան դի պում են 
որո շա կի պա տաս խա նատ վու թյան, ու-
սու մը դառ նում է դժ վար, ան ցան կա լի: 
Լի նել պատ րաստ դպ րո ցա կան ու սուց-
մա նը նշա նա կում է` երե խան պետք է 
ու նե նա տա րի քին հա մա պա տաս խան 
կեն սա բա նա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան զար-
գա ցում [1, 261–264, 4, 35–37]: Մաս նա-
գետ նե րը մեծ կար ևո րու թյուն են տա լիս 
երե խայի կեն սա բա նա կան զար գաց մա-
նը զու գա հեռ մի շարք հո գե կան գոր-
ծըն թաց նե րի պատ րաստ վա ծու թյան մա-
կար դա կին [5, 27–30]:

 Ել նե լով կր թա կան հա մա կար գի վեր-
ջին տա րի նե րի բա րե փո խում նե րից` դպ-
րոց են հա ճա խում 5,6–6 տա րե կան երե-
խա նե րը, ին չը առիթ է տա լիս մտա ծե լու 
և բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րե լու այս 
երե խա նե րին: Մի այն լի ար ժեք հո գե կան 
և ֆի զի ո լո գի ա կան պատ րաստ վա ծու-
թյու նը կա րող են հիմք հան դի սա նալ դպ-
րո ցա կան ու սուց ման հա ջող ըն թաց քին 
և թույլ կտա յու րաց նել այն պի սի բարդ 
գոր ծո ղու թյուն ներ, ինչ պի սիք են թվա-
բա նա կա նը, գի րը և ըն թեր ցա նու թյու նը: 
Ու սուց ման սկզբ նա կան շր ջա նում որոշ 
երե խա ներ ու նե նում են կար դա լու և գրե-
լու դժ վա րու թյուն ներ: Հա ճախ ծնող ներն 
ու ու սու ցիչ նե րը այն դի տար կում են որ-
պես ծու լու թյուն, կա մա կո րու թյուն և երե-
խային ստի պում են լրա ցու ցիչ ան գամ 
կար դալ և գրել, ին չը բե րում է հոգ նա-

ծու թյան և հի աս թա փու թյան: Իհար կե, 
սա լա վա գույն մի ջո ցը չէ շտ կե լու իրա վի-
ճա կը, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ առա ջաց նում 
է ան տար բե րու թյուն, սե փա կան ու ժե րի 
նկատ մամբ ան վս տա հու թյուն և ու սուց-
ման լուրջ դժ վա րու թյուն ներ: Եթե ու շա-
դիր հետ ևենք, այս երե խա նե րը հա մե-
մա տա բար դժ վար են սո վո րում մայ րե նի 
լեզ վով գրել ու կար դալ, քան մա թե մա-
տի կա, որը կար ծես ավե լի ու շադ րու թյուն 
և կա րո ղու թյուն ներ է պա հան ջում: Ինչն 
է խն դի րը, եթե երե խան մտա վոր հե-
տամ նաց չէ, առ կա չեն այլ խն դիր ներ, 
սա կայն չի կա րո ղա նում հաղ թա հա րել 
կար դա լու գոր ծըն թա ցը: 

 Կա յուն բնույ թի, յու րա հա տուկ կրկն-
վող սխալ նե րով ըն թեր ցա նու թյու նը մաս-
նա գետ ներն ան վա նում են դիս լեք սի ա, 
գի րը` դիսգ րա ֆի ա [3, 82]: Գո յու թյուն 
ու նի դիս լեք սի այի գե նե տի կա կան նա-
խատ րա մադր վա ծու թյուն, որի հետ ևան-
քով այն նկատ վում է ըն տա նի քի մի քա նի 
ան դամ նե րի, նույ նիսկ սե րունդ նե րի մոտ 
[2, 151–156, 6, 80–82]: Ցա վոք, կար դա-
լու գոր ծըն թա ցի խան գա րու մը հա ճախ ի 
հայտ է գա լիս առա ջին դա սա րա նի վեր-
ջում, որը մեծ շփոթ մուն քի մեջ է թող-
նում ծնող նե րին: Եվ մի այն դպ րո ցա կան 
ու սուց ման երկ րորդ կամ եր րորդ տա-
րում են ու սու ցիչ ներն ու ծնող նե րը նկա-
տում, որ այն վատ սո վո րե լու հետ ևանք 
չէ, այլ շատ ավե լի լուրջ խն դիր, որով 
պետք է զբաղ վի մաս նա գե տը: Դիս լեք-
սի ան պատ ճառ է հո գե կան բարձ րա-
գույն գոր ծըն թաց նե րի հա մա կար գային 
խան գար ման, որն ընդ գր կում է ոչ մի այն 

ԱՍՏ ՂԻԿ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

ԴԻՍ ԼԵՔ ՍԻ ԱՅԻ ԱՌԱ ՋԱՑ ՄԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ
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խոս քային, այլև ոչ խոս քային հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րը՝ տա րա ծա կան պատ կե-
րա ցում նե րը, տե սո ղա կան ճա նա չո ղու-
թյու նը, տե սո ղա շար ժո ղա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, ու շադ րու թյու նը, ինչ պես նաև 
տա ռի գրա ֆի կա կան ձևա վոր ման գոր-
ծըն թա ցը [2, 120–128]: 

Դիս լեք սի այի մե խա նիզ մը ճիշտ հաս-
կա նա լու հա մար պետք է հի շել, որ մենք 
տի րա պե տում ենք լսո ղու թյան երեք ձևի` 
կեն սա բա նա կան, երաժշ տա կան, խոս-
քային: Խոս քային լսո ղու թյան խան-
գար ման դեպ քում դժ վար են ըն կալ վում 
հն չե ղու թյամբ մոտ հն չյուն նե րը, խոս քի 
ըն կա լու մը: Բնա կա նա բար երե խան, որը 
հս տակ չի ըն կա լում իրեն ուղղ ված խոս-
քը, չի տար բե րում հն չյուն նե րը, ինչ պես 
կա րող է ճիշտ ըն թեր ցել: Խն դի րը դժ-
վա րա նում է նրա նով, որ երե խան խոս քի 
մեծ հոս քի մեջ պետք է ըմբռ նի կոնկ րետ 
հն չյու նը, այն հա մադ րի գրա ֆի կա կան 
պատ կե րի (տա ռի) հետ և ճիշտ ար տա-
բե րի: Այդ իսկ պատ ճա ռով խոս քային 
լսո ղու թյան խան գար ման դեպ քում ըն-
թեր ցա նու թյան ու սու ցու մը դառ նում է 
բարդ ման կա վար ժա կան խն դիր: Բա ցի 
հն չյու նային լսո ղու թյու նից՝ մար դը տի-
րա պե տում է տա ռի նկատ մամբ հա տուկ 
տե սո ղու թյան ըն կալ ման կա րո ղու թյան: 
Պարզ վում է՝ հս տակ տես նել շր ջա պա-
տող մի ջա վայ րը դեռ չի նշա նա կում լի-
ար ժեք պատ կե րաց նել հն չյու նի գրա-
ֆի կա կան պատ կե րը` տա ռը: Ճիշտ և 
սա հուն ըն թերց ման խա թա րումն ար տա-
հայտ վում է սխալ նե րի հետ ևյալ ձևե րով 
[3, 69–74, 6, 90–102].

ա) Տա ռե րի ճա նաչ ման խան գա րում
բ) Ըն թեր ցե լիս հն չյուն նե րի շփո թում 

և փո խա րի նում
գ) Հն չե ղու թյամբ և ար տա բեր մամբ 

մոտ հն չյու նե րի շփո թում և փո խա րի-

նում, խուլ և հն չեղ. գ–դ, կ–տ, ք–թ
դ) Սու լա կան և շչա կան. սա–շա, զա–

ժա 
Ըստ Գ. Ս. Սում չեն կոյի՝ երե խա նե րը 

նման սխալ ներ թույլ են տա լիս ան կախ 
խոս քային խան գա րում նե րի առ կա յու-
թյու նից [4, 38]: Խոս քային խան գա րում-
ներ ու նե ցող երե խա նե րը այս սխալ նե րը 
հիմ նա կա նում կա տա րում են հն չյու նա-
տա ռային մա կար դա կում, ի դեպ, հա-
ճախ ըն թեր ցա նու թյան սխալ նե րը չեն 
հա մա պա տաս խա նում հն չար տա բե րա-
կան սխալ նե րի հետ: Գո յու թյուն ու նեն 
մեծ քա նա կի սխալ ներ` պայ մա նա վոր-
ված հն չյու նի տար բե րակ ման ու նա կու-
թյան ձևա վոր ման խան գար ման և կապ-
ված` հն չյու նի ձևի և տե ղի առա ջաց ման 
(ը ստ ձայ նի և աղ մու կի հա րա բե րու թյան) 
հետ: 

Երե խա նե րի` դիս լեք սի այի նկատ-
մամբ նա խատ րա մադր վա ծու թյան հայտ-
նա բե րու մը թույլ է տա լիս կա տա րել 
կար դա լու գոր ծըն թա ցի հիմ քում ըն կած 
խոս քային և ոչ խոս քային հո գե կան գոր-
ծըն թաց նե րի ու սում նա սիր մանն ուղղ-
ված հա տուկ շտ կո ղա կան աշ խա տանք-
ներ: Այդ պի սի աշ խա տանք նե րը, ըստ 
մաս նա գետ նե րի, պետք է սկ սել 5 տա րե-
կա նից [7, 40–46]: 

Խոս քի տար բեր խան գա րում ներ ու-
նե ցող երե խա նե րի ծնող նե րը հիմ նա-
կա նում ան հանգս տու թյուն են ցու ցա բե-
րում դպ րո ցա կան տա րի քում, երբ այն իր 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է թող նում 
դպ րո ցա կան ու սում նա կան ծրագ րե-
րի յու րաց ման, ինչ պես նաև ու սուց ման, 
առա ջա դի մու թյան և վար քի վրա: Սա է 
պատ ճա ռը, որ ան հրա ժեշտ է նա խադպ-
րո ցա կան տա րի քում ու սում նա սի րել, 
վաղ հայտ նա բե րել և կան խար գե լել խոս-
քի տար բեր թե րու թյուն նե րը: Երե խայի 
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խոս քի խան գա րում նե րի բնույ թի աս տի-
ճա նից, հո գե կան վի ճա կից է կախ ված 
դպ րո ցում սո վո րե լու, հա սա րա կա կան 
կյան քին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու հնա-
րա վո րու թյուն նե րը: 

Այ սօր առանձ նա հա տուկ կար ևոր վում 
է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խայի 
խոս քի խան գա րում նե րի կան խար գե-
լիչ մի ջոց նե րի, դրանց ար դյու նա վետ 
ուղ ղու թյուն նե րի և բո վան դա կու թյան 
կազ մա կեր պու մը: Հայտ նի փաստ է, որ 
ավե լի ար դյու նա վետ է կան խար գե լել 
խոս քային գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման 
ըն թաց քում առա ջա ցած թե րու թյուն ներն 
ու շե ղում նե րը, քան հե տա գա յում իրա-
կա նաց նել եր կա րատև շտ կո ղա զար գաց-
նող աշ խա տանք ներ: Ել նե լով այն հան-
գա ման քից, որ խոս քի խան գա րում նե րի 
կան խար գե լու մը պա հան ջում է հա մա-
կարգ ված մո տե ցում, մաս նա գետ նե րի 
զգա լի մա սը երե խա նե րի հետ տար վող 
կան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րում հիմ-
նա կա նում նշում է հետ ևյալ ուղ ղու թյուն-
նե րը. 

●  տե սո ղա կան և լսո ղա կան ըն կալ-
ման զար գա ցում,

●  հու զա կան ռե ակ ցի ա նե րի ձևա-
վո րում,

●  մ կա նային տո նու սի և ար տա բեր-
ման ապա րա տի աշ խա տան քի կար գա-
վո րում, 

●   ընդ հա նուր, ձեռ քե րի և մատ նե րի 
շար ժում նե րի զար գա ցում,

●  շն չա ռու թյան կար գա վո րում, 
●   խոս քի ըն կալ ման, ակ տիվ խոս քի 

և մե ծե րի հետ հա ղոր դակց ման զար գա-
ցում:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
տե սա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա-
լիս առանձ նաց նել նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի երե խա նե րի խոս քի խան գա-

րում նե րի կան խար գել ման աշ խա տան քի 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը [2, 219–220, 
3, 95–101, 5, 65]:

1. Շար ժո ղա կան ոլոր տի ձևա վո րում` 
մկա նային տո նու սի կար գա վո րում, որը 
նե րա ռում է ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ-
մունք ներ, ըն դա նուր մեր սում, հա մա-
պա տաս խան վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով 
դի մային և ար տա բե րա կան օր գան նե րի 
դիր քե րի, տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
ձևա վո րում, տե սո ղա շար ժո ղա կան կոոր-
դի նա ցի այի, ինք նաս պա սարկ ման հմ-
տու թյուն նե րի զար գա ցում:

2. Բարձ րա գույն հո գե կան գոր ծըն-
թաց նե րի զար գա ցում` զգա յա կան ըն-
կա լում ներ` հի շո ղու թյան (խոս քալ սո-
ղա կան, տե սո ղա կան, շար ժո ղա կան), 
ու շադ րու թյան (տե սո ղա կան, լսո ղա կան, 
շար ժո ղա կան), ըն կալ ման (տե սո ղա կան, 
լսո ղա կան), մտա վոր գոր ծու նե ու թյան 
և խոս քի զար գաց ման (ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան, նպա տա կաուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի), երե խայի առա ջա-
տար գոր ծու նե ու թյան (ա ռա կա յա կան, 
խա ղային), դրա կան մո տի վա ցի այի զար-
գա ցում: 

3. Իմպ րե սիվ խոս քի զար գա ցում` 
առար կա, գոր ծո ղու թյուն, հատ կա նիշ 
ցույց տվող բա ռե րի հաս կա ցում և կի րա-
ռում, քե րա կա նա կան կա տե գո րի ա նե րի, 
կա ռուց վածք նե րի, հրա հանգ նե րի, առա-
ջադր ված հար ցե րի, ոչ բարդ տեքս տե րի 
ըն կա լում: 

4. Էքսպ րե սիվ խոս քի զար գա ցում` 
բա ռա պա շա րի հարս տա ցում, կա պակց-
ված խոս քի, հն չար տա բե րու թյան, հն չյու-
նահն չու թային գոր ծըն թաց նե րի, շր ջա կա 
մի ջա վայ րի մա սին պատ կե րա ցում նե րի 
զար գա ցում:

5. Աշ խա տանք ծնող նե րի հետ` առ կա 
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խոս քի խան գա րում նե րի վե րա բե րյալ լու-
սա բա նում և խորհր դատ վու թյուն, կան-
խար գե լիչ աշ խա տանք նե րի ծրագ րի հա-
մա տեղ քն նար կումն ներ: Ըն տա նի քում 
դրա կան մթ նո լոր տի ապա հովվ ման, 
երե խայի նկատ մամբ տան մյուս ան դամ-
նե րի ու շա դիր վե րա բեր մուն քի ան հրա-
ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ բա ցատ րա կան 
աշ խա տանք նե րի իրա կա նա ցում: 

Երե խայի շար ժո ղա կան զար գաց ման 
հա պա ղու մը, մանր և ընդ հա նուր շար-
ժո ղա կա նու թյան խա թա րու մը, խոս քա-
շար ժո ղա կան, հի շո ղու թյան ձևա վոր վա-
ծու թյան խան գա րում նե րը, տե սո ղա կան 
ըն կալ ման ան բա վա րա րու թյու նը, տա րա-
ծա կան կողմ նո րոշ ման դժ վա րու թյուն նե-
րը, խոս քի զար գաց ման հա պաղ ման, 
զգա յա շար ժո ղա կան ֆունկ ցի ա նե րի թեր-
զար գա ցու մը ար տա սահ մա նյան մաս-
նա գետ նե րը հա մա րում են դիս լեք սի այի 
նկատ մամբ նա խատ րա մադր վա ծու թյան 
նշան ներ [6, 98–123, 7, 20–57]: Զերծ 
մնա լու հա մար հե տա գա բար դու թյուն նե-
րից լո գո պե դա կան և ման կա վար ժա կան 
աշ խա տանք ներն առա վե լա գույնս պետք 
է ուղղ ված լի նեն ժա մա նա կին կան-
խար գե լե լու դիս լեք սի այի առա ջաց մա նը 
նպաս տող վե րը թվար կած բո լոր հո գե-
կան գոր ծըն թաց նե րը և բա նա վոր խոս-
քի խն դիր նե րը: Սրա նով էլ կար ևոր վում 
է նա խադպ րո ցա կան տա րի քում խոս քի 
խան գա րում նե րի կան խար գել ման ան-
հրա ժեշ տու թյու նը [7, 50–56]:

Ըստ Ա. Ն. Կորն ևի՝ կար դա լու խա-
թար ման ուշ հայտ նա բե րու մը բե րում է 
նշա նա կա լի դժ վա րու թյուն ներ և պա հան-
ջում եր կա րատև շտ կո ղա կան մի ջամ տու-
թյուն [1, 261–270]: Յու րա հա տուկ դժ վա-
րու թյուն նե րի ավե լի վաղ բա ցա հայտ ման 
դեպ քում նկատ վում է իրա կա նաց վող 

շտ կո ղա կան աշ խա տան քի դրա կան ելք, 
և, իհար կե թույլ է տա լիս կան խար գե լել 
երկ րոր դա կան հու զա կան և վար քի խան-
գա րում նե րը [5, 76–80]: Ըստ Ն. Ա. Բա-
դի ա նի (N. A. Badian)՝ նման երե խա նե րի 
80 %–ը այս դեպ քում ու նե նում է դրա կան 
ար դյունք և նկա տե լի առա ջա դի մու թյուն 
[6, 98–120]: 

Մեր կող մից մշակ ված, գի տա կա-
նո րեն հիմ նա վոր ված հա մա կար գային 
գնա հատ ման մե թո դի կան ուղղ ված է նա-
խադպ րո ցա կան տա րի քում դիս լեք սի այի 
վաղ հայտ նա բեր մանն ու կան խար գել-
մա նը: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
բա ցա հայ տե լու այլ խոս քային խան գա-
րում ներ ևս, որոնք ի հայտ են գա լիս և 
առա վել վառ ար տա հայտ վում են մի այն 
գրա ճա նա չու թյան ու սուց ման ժա մա նակ: 

Հաս տատ ված տվյալ նե րը վկա յում 
են այն մա սին, որ կար դա լու հմ տու թյան 
կա յա ցումն ապա հո վող` բա նա վոր խոս-
քի և հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի ու սում-
նա սիր ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան 
հի ման վրա կա րե լի է հայտ նա բե րել դիս-
լեք սի այի առա ջաց ման ռիս կի խմ բին 
պատ կա նող նա խադպ րո ցա կան նե րին: 

Ժա մա նա կին սկ սած հա տուկ աշ խա-
տան քը, որն ուղղ ված է կան խար գե լե լու 
կար դա լու խան գա րու մը, զբա ղեց նում է 
ավե լի քիչ ժա մա նակ և առա վե լա գույնս 
ար դյու նա վետ է: Այն թույլ է տա լիս ձևա-
վո րե լու կար դա լու ֆունկ ցի ո նալ բա զի-
սը, զար գաց նե լու այն հո գե կան պատ-
րաս տա կա մու թյու նը, որն ան հրա ժեշտ 
է երե խային դպ րոց հա ճա խե լու հա մար, 
դրա նով իսկ նպաս տում է կան խար գե լել 
սո վո րե լու հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե րը 
[6, 102–105, 7, 49–57]: 
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ПРИ ЧИ НЫ ВОЗ НИК НО ВЕ НИЯ ДИС ЛЕК СИИ И ПУ ТИ ПРО ФИ ЛАК ТИ КИ
А. ГРИ ГО РЯН 

Исс ле до ва ни я  пос лед них  лет ука зы ва ют на тес ну ю  с вязь  на ру ше ния чте ния не толь-
ко с не дос тат ка ми ре чи, но и   нес фор ми ро ван ность  раз ных выс ших п си хи чес ких функ-
ций, ко то рые осу ществ ля ют п ро цесс чте ния в нор ме. Спе ци а лис ты под чер ки ва ют важ-
ность сво ев ре мен но го вы яв ле ния пред рас по ло жен нос ти дош коль ни ков к на ру ше ни ям 
чте ни я. На ми пос тав ле на и исс ле до ва на проб ле ма комп лекс но го под хо да к вы яв ле нию 
пред рас по ло жен нос ти к  дис лек сии у де тей с уче том сов ре мен но го  по ни ма ния осо бен-
нос тей фор ми ро ва ния про цес са чте ни я. Комп лекс ное изу че ние у де тей уров ня раз ви-
тия ука зан ных функ ций по мо жет сос та вить прог ноз ус пеш нос ти фор ми ро ва ния на вы ка 
чте ни я.

THE CAUSES OF DYSLEXIA AND PROVENTION’S 
A. GRIGORYAN

Many recent studies have shown that reading disability is closely connected not only to 
speech defects but also to malformation of various mental functions which maintain profi-
cient reading process. Experts call a chronic problem with reading, i.e. reading compre-
hension and/or reading fluency, dyslexia and a difficulty with coherent writing – dysgraph-
ia. The studies have also identified a significant correlation between the development of a 
child’s spoken language, a series of non–verbal functions and complete mastery of reading 
skills. Experts underline the importance of timely detection of dyslexia predisposition among 
pre–school children. Therefore, we have carried out research on an integrated approach to 
this problem, taking into consideration contemporary comprehension of peculiarities of the 
development of preschool children’s reading skills. This complex study will help predict and 
monitor the reading progress of each dyslexic child.
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Հոդ վա ծում խոս վում է Եվ րո պա կան 
լեզ վա կան թղ թա պա նա կի` որ պես ա պա-
գա ու սու ցիչ նե րի ման կա վար ժա կան գոր-
ծու նե ու թյան կար ևոր և ան փո խա րի նե լի 
փաս տաթղ թի մա սին: Կար ևոր վում է այն 
փաս տը, որ Ե ԼԹ–ն նոր ար ժեք ու ձեռք-
բե րում է ժա մա նա կա կից լեզ վա հա ղոր-
դակ ցա կան ու սուց ման կազ մա կերպ ման 
գոր ծում: Նպաս տե լով լեզ վի ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը` 
փաս տա թուղթն իր հիմ նա կան գոր ծա-
ռույթ նե րով և բո վան դա կու թյամբ խթա-
նում է ժա մա նա կա կից ան հա տա կա նու-
թյան ձևա վոր մա նը և նրա ին տեգր մա նը 
հա մաշ խար հային կր թա կան մի ջա վայր:

Ի նչ պես նշ վում է Լե զու նե րի ի մա ցու-
թյան և ի րա զե կու թյան հա մաեվ րո պա կան 
հա մա կար գում, սո վո րո ղի ի նք նու սուց ման 
և ի նք նակր թու թյան նպա տա կի ի րա կա-
նա ցու մը պա հան ջում է աշ խա տան քային 
այն պի սի մե թոդ նե րի զար գա ցում, ո րոնք 
կու ժե ղաց նեն սո վո րող նե րի մտ քի և գա-
ղա փար նե րի ար տա հայտ ման ի նք նու րույ-
նու թյու նը, գոր ծո ղու թյան և վեր լու ծու թյան 
ան հա տա կան մո տե ցու մը, սո ցի ա լա կան 
և քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նը (5, 2001, 4–12; 3, 2002,32–36): 
Այս պի սի նպա տակ նե րը են թադ րում են 
օ տար լեզ վի ու սուց ման հա րա ցույ ցի փո-
փո խու թյուն, բազ մա լեզ վու թյան և բազ-
մամ շա կու թայ նու թյան կոմ պե տեն ցի ա, որ-
տեղ լե զու ներն ու մշա կույթ նե րը գոր ծում, 
զար գա նում են հա մա տեղ և հա մա հունչ: 
Այս հա րա ցույ ցը նոր մար տահ րա վեր ներ է 
նե տում ա պա գա ու սու ցիչ նե րին` փո խե լով 

նրանց մո տե ցու մը 21–րդ դա րի կր թու թյան 
հան դեպ: Շեշ տը տե ղա փոխ վում է միջմ-
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան կոմ պե-
տեն ցի այի, սո վո րող նե րի ան հա տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բեր ման, խթան-
ման և, ը նդ հան րա պես, ցկյանս կր թու-
թյան վրա: 

Ար դի դա րաշր ջա նում, ե րբ ան ցում է 
կա տար վում գի տե լի քի քա նա կի գե րա-
կա յու թյու նից դե պի գի տե լի քի գործ նա-
կա նում կի րա ռե լու հմ տու թյուն նե րի և 
ու նա կու թյուն նե րի գե րա կա յու թյուն, ման-
կա վար ժից պա հանջ վում է գի տե լիք նե րի 
և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ա նընդ հատ զար գա ցում և կա տա րե լա-
գոր ծում: Այլևս, ու սու ցիչ նե րը պետք է շա-
րու նա կա բար վե րա նայեն և բա րե լա վեն 
ի րենց մաս նա գի տա կան ան հա տա կա-
նու թյու նը, կր թա կան ար ժեք նե րը, հա վա-
տամք ներն ու հա մոզ մունք նե րը, ո րն էլ 
են թադ րա բար իր հետ բե րում է կր թա կան 
նոր նպա տակ ներ և տես լա կան ներ: Հարկ 
է նշել նաև, որ գի տե լի քի փո խանց ման 
և հա ղորդ ման մո դելն իր տե ղը զի ջում է 
ու սուց ման հա մա գոր ծակ ցային մո դե լին: 
Այս բո լոր փո փո խու թյուն նե րը պա հան-
ջում են մաս նա գի տա կան նոր ը մբռ նում, 
կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ և վե-
րա բեր մունք: Այս հար ցում ու սու ցիչ նե րին 
օգ նու թյան է գա լիս Ե ԼԹ–ն՝ որ պես կր-
թա կան նոր հա րա ցույ ցի ան փո խա րի նե լի 
գոր ծիք: Ի սկ դրա նով ա ռաջ նորդ վե լու հա-
մար ու սու ցիչ ներն ա ռա ջին հեր թին պետք 
է ու նե նան տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր ված 
պատ ճա ռա բա նում ներ, թե թղ թա պա նա-

Ա ՆԻ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ ԹՂ ԹԱ ՊԱ ՆԱ ԿԻ  
ՆԵՐԴ ՐՈՒՄՆ ՈՒ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ Ա ՊԱ ԳԱ  

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԻ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՅՈՒՄ 
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կի կի րա ռու մը ի նչ պե՞ս կա րող է խթա նել 
լեզ վի ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը (7, 
2004, 27–44; 8, 123–135; 10, 2004, 15–25): 
Նրանք պետք է սո վո րող նե րին հան գա-
մա նո րեն բա ցատ րեն, թե ի նք նագ նա-
հա տու մը որ քան կար ևոր գոր ծոն է, և թե 
ի նչ պե՞ս է այն բարձ րաց նում նրանց պա-
տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մը, բա ցա-
հայ տում տվյալ փու լի ձեռք բե րում նե րը և 
պար զա բա նում հե տա գա ա նե լիք նե րը: 
Փաս տո րեն Ե ԼԹ–ն հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում սո վո րո ղին զար գաց նե լու սե փա-
կան նե րու ժը, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե-
րը, մի ա ժա մա նակ գնա հա տե լու ի նչ պես 
իր, այն պես էլ ու րիշ նե րի ձեռք բե րում նե-
րը: Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման վրա 
հիմն վե լով` ու սու ցիչ նե րը պետք է, այ նու-
հան դերձ, կար ևո րեն նաև սո վո րող նե րի 
ի նք նու րույ նու թյան ձևա վո րումն ի նչ պես 
լե զու սո վո րե լիս, այն պես էլ նրանց լեզ-
վա կան գի տե լիք նե րը նոր չա փա նիշ նե րով 
ստու գե լիս և գնա հա տե լիս: 

Ինչ պես գի տենք, Ե ԼԹ–ն լե զու սո վո րո-
ղի ան ձնա կան սե փա կա նու թյունն է, ո րում 
մի կող մից՝ ար տա հայտ ված են նրա լեզ-
վա կան կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն-
նե րը, մյուս կող մից՝ հա ղոր դակ ցա կան, 
միջմ շա կու թային ձեռք բե րում նե րը: 

ԵԼԹ–ն ու նի ե րեք հիմ նա կան բաղ կա-
ցու ցիչ մաս.

1. Իմ լեզ վա կան ան ձնա գի րը
2. Իմ լեզ վա կան կեն սագ րու թյու նը
3. Իմ գան ձա տու փը (դոսյե)
 Լեզ վա կան ան ձնագ րում սո վո րո ղը 

գրում է ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ իր 
մա սին, թվար կում է իր ի մա ցած լե զու նե-
րը, նշում է լե զու նե րի ի մա ցու թյան իր մա-
կար դա կը (A1, A2 –սկս նակ կի րա ռող, B1, 
B2 – ան կախ կի րա ռող, C1, C2 – հմուտ կի-
րա ռող): 

Իմ լեզ վա կան կեն սագ րու թյու նը մա սի 

նպա տակն է օգ նել, որ սո վո րողն ի նք նու-
րույն գնա հա տի ու սում նա սիր վող լեզ վի իր 
մա կար դա կը, միջմ շա կու թային հա ղոր-
դակ ցու թյան փոր ձա ռու թյու նը և սո վո րե լու 
հմ տու թյուն նե րը: Սա ա շա կեր տին հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս գնա հա տե լու իր 
կա րո ղու թյուն նե րը խոս քային գոր ծու նե-
ու թյան յու րա քան չյուր տե սա կում. խո սել, 
գրել, ո ւնկնդ րել, ըն թեր ցել: 

Իմ գան ձա տու փը. Թղ թա պա նա կի այս 
բա ժի նը պա րու նա կում է այն, ի նչ սո վո րո-
ղը կցան կա նար պա հել և ցույց տալ ու րիշ-
նե րին (ն կար, լու սան կար, նա մակ, գրա վոր 
աշ խա տանք ներ, հո րի նած պատմ վածք 
կամ հե քի աթ, դիպ լոմ, հա վաս տա գիր և 
այլն) (2, Academia.edu):

 Գո յու թյուն ու նեն Ե ԼԹ–ի բա զում տար-
բե րակ ներ: 1997–ին Եվ րա խոր հուր դը 
հրա տա րա կեց նախ նա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի և ու սում նա սի րու թյուն նե-
րի մի հա վա քա ծու, ո րն, ը ստ ա մե նայ նի, 
ա ռա ջար կում էր Ե ԼԹ–ի մի քա նի ձևեր, 
ո րոնք կա ջակ ցեն և կբա րե լա վեն լեզ վաու-
սուց ման գոր ծըն թա ցը (4, 1997, 10–23): 
Ի սկ ար դեն 1998–2000 թթ. Եվ րա խորհր-
դի ան դամ 15 ե րկր նե րում ներդր վե ցին 
Ե ԼԹ–ի պի լո տային ծրագ րեր, ո րոն ցից 
յու րա քան չյուրն ու ներ իր ու րույն ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը: Տա րին 2 ան գամ 
ծրագ րե րի ղե կա վար նե րը հան դի պում 
է ին ոչ մի այն փոր ձի փո խա նակ ման հա-
մար, այլև զար գաց նե լու ո րո շա կի պար-
տա դիր կե տեր, որ պետք է ը նդ գրկ վեն 
Եվ րո պա կան լեզ վա կան թղ թա պա նա կի 
մեջ: 2006–ին ար դեն կար Ե ԼԹ–ի ա վե լի 
քան 80 տար բե րակ, ո րոնք վե րա նայ վել 
ու հաս տատ վել է ին Եվ րա խորհր դի կող-
մից` հիմք ըն դու նե լով ան դամ ե րկր նե րի 
1.250.000 սո վո րող նե րի կար ծիք նե րը և 
լեզ վաու սուց ման գոր ծըն թա ցում նրանց 
ար ձա նագ րած հա ջո ղու թյուն նե րը: 
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Ա հա այս պես, Եվ րա խոր հուր դը` հան-
ձին Լեզ վի քա ղա քա կա նու թյան վար չու-
թյան, ներ կա յաց րեց Ե ԼԹ–ն, ո րը հիմն վեց 
ԼԻ ԻՀՀ–ի ա ռանց քային դրույթ նե րի վրա` 
կար ևո րե լով սո վո րող նե րի հա ղոր դակ-
ցա կան և միջմ շա կու թային կոմ պե տեն-
ցի ա նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը: 
Փաս տաթղ թի ներդ րու մը նպա տա կաուղղ-
ված էր սո վո րող նե րի բազ մա լեզ վու թյան 
և բազ մամ շա կու թայ նու թյան տա րած մա-
նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյան ձևա վոր մա-
նը այլ լե զու նե րի, մշա կույթ նե րի, ի նչ պես 
նաև լեզ վա կիր նե րի հան դեպ: Պետք է 
նշել, որ Ե ԼԹ–ն «բաց» փաս տա թուղթ է. 
այն են թա կա է ու սուց չի և սո վո րո ղի կող-
մից կա տար վող ցան կա ցած փո փո խու-
թյան, ո րը միտ ված կլի նի զար գաց նե լու 
բազ մա լեզ վու թյունն ու հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն ցի ան: Այն կոչ ված է օգ նե լու 
սո վո րո ղին կա նո նա կար գել ու ղե կա վա-
րել իր ու սու մը, ի սկ ու սուց չին` իր ու սու-
ցու մը, և այն ա մեն ևին էլ զս պա շա պիկ չէ, 
այլ աշ խա տան քային ճկուն և լայ նա ծա վալ 
բա զա: Ե ԼԹ–ն օգ նու թյան է հաս նում նաև 
աշ խա տան քի ըն դուն ման հար ցազ րույց-
նե րի, կր թա կան դրա մաշ նորհ նե րին դի մե-
լու ժա մա նակ, ի նչ պես նաև՝ Եվ րո պա յում 
կամ դրա սահ ման նե րից դուրս ա կա դե մի-
ա կան շար ժու նու թյան ա պա հով ման գոր-
ծում: Սո վո րո ղը ու սա նե լու, հե տա զո տու-
թյուն ներ կա տա րե լու կամ ո րա կա վո րու մը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով մեկ այլ ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն տե ղա փոխ-
վե լու դեպ քում կա րող է ներ կա յաց նել իր 
թղ թա պա նա կը: 

ԵԼԹ–ն ու նի 2 հիմ նա կան գոր ծա ռույթ.
•  Ման կա վար ժա կան 
ԵԼԹ–ի կի րա ռու մը նպա տակ ու նի լեզ-

վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցը դարձ նե լու 
ա վե լի թա փան ցիկ և խթա նե լու ի նք նու-
սուց ման զար գա ցու մը:

•  Ար ձա նագ րող, տե ղե կատ վա կան 
ԵԼԹ–ն սո վո րող նե րին հնա րա վո րու-

թյուն է տա լիս ար ձա նագ րե լու լե զու նե-
րի յու րաց ման, միջմ շա կու թային հա ղոր-
դակց ման ի րենց կեն սա փոր ձը:

Թղ թա պա նա կը օգ նում է սո վո րող-
նե րին պլա նա վո րե լու, մշ տա դի տար կում 
կա տա րե լու և գնա հա տե լու սե փա կան ու-
սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը: Լեզ վի ու-
սու ցիչ նե րը, ո րոնց նպա տակ նե րից է նաև 
բարձ րաց նել սո վո րող նե րի ի նք նակր թու-
թյան մա կար դա կը, պետք է ա նեն մաս նա-
վո րա պես ե րեք բան.

1.  Սո վո րող նե րին ներգ րա վեն ու-
սում նա կան գոր ծըն թա ցում` նրանց թույլ 
տա լով նպա տակ ներ դնել ի րենց ա ռջև և 
ի րա գոր ծել դրանք:

2. Ն րանց ա ռա ջար կեն ար տա հայտ-
վել ու սում նա սիր վող լեզ վի մա սին, ա նա-
չառ գնա հա տա կան տալ լեզ վա կան այս 
կամ այն թե րա ցում նե րի և հա ջո ղու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ, գրան ցել ու սուց ման 
ա ռա ջըն թա ցը, բա ցա հայ տել, թե ի նչ պես 
են նրանք ա վե լի լավ սո վո րում:

3.  Կի րա ռե լով ի րադ րային ու սու ցում` 
սո վո րող նե րին քա ջա լե րեն խո սել ու սում-
նա սիր վող լեզ վով: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է այս 3 
գոր ծա ռույթ ներն ը նդ հան րաց նել ման-
կա վար ժա կան 3 սկզ բունք նե րի մեջ` սո-
վո րո ղի ներգ րավ վա ծու թյուն, սո վո րո ղի 
ի նք նագ նա հա տում և օ տար լեզ վով կա-
պակց ված խոս քի ար տա հայ տում: Ե ԼԹ–ի 
ներդ րումն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
կօգ նի զար գաց նե լու այս սկզ բունք նե րը:

Բ նա կան է, որ յու րա քան չյուր կր թա-
կան բա րե փո խում և նո րա մու ծու թյուն 
կա րող են կաս կա ծի, մտա վա խու թյան և 
թե րա հա վա տու թյան ա լիք բարձ րաց նել: 
Սա է պատ ճա ռը, որ ու սու ցիչ նե րը չպետք 
է մի այ նակ գոր ծեն Ե ԼԹ–ի ներդր ման 
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գոր ծում: Պետք է կազ մա կերպ վեն կո լե-
գի ալ հա մա գոր ծակ ցային խմ բեր, պար-
բե րա բար քն նարկ վեն Ե ԼԹ–ի տե սա կան 
և պրակ տիկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
փոր ձի փո խա նա կում կա տար վի: Ու սու-
ցիչ նե րը ա նընդ հատ մաս նա գի տա կան 
ա ճի շնոր հիվ պատ րաստ լի նեն կր թա կան 
նոր մար տահ րա վեր նե րին:

Մ. Լի մոն Լյու կը ա ռանձ նաց նում է 
հայե ցա կար գային փո փո խու թյուն նե րի 3 
նա խա պայ ման.

● Ի մա ցա կան–լեզ վա բա նա կան նա-
խա պայ ման. գի տակ ցում, թե ի նչ փո փո-
խու թյուն նե րի կա րիք կա:

●  Ներգ րավ վա ծու թյան նա խա պայ-
ման. փո փո խու թյուն նե րի դր դա պատ ճառ:

● Ինք նա կա ռա վար ման նա խա պայ-
ման. ի նք նագ նա հա տում, մշ տա դի տար-
կում, նպա տա կադ րում (11, 2003, 133–170): 

Այս պի սով՝ որ պես զի Ե ԼԹ–ն դառ նա 
ու սուց չի ա մե նօ րյա աշ խա տան քային գոր-
ծի քը, պետք է այդ գոր ծըն թացն սկ սել դեռ 

ման կա վար ժա կան բու հում ու սում նա ռու-
թյան տա րի նե րից: Շա րու նա կա կան մաս-
նա գի տա կան զար գա ցում ա պա հո վե լու 
հա մար պետք է բարձ րաց նել ա պա գա 
ու սու ցիչ նե րի ա կա դե մի ա կան և ման կա-
վար ժա կան կոմ պե տեն տու թյու նը, նրանց 
մեջ ձևա վո րել հա մոզ մունք, որ գի տե լիք-
նե րի, ու նա կու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե-
րի գնա հա տու մից պետք է ան ցնել կոմ-
պե տեն տու թյան և կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
գնա հատ ման, ի նչ պես նաև զար գաց նել 
ի նք նու րույն ու սում նա կան և մե թո դա կան 
նյու թեր մշա կե լու, վեր լու ծե լու, սո վո րող նե-
րի մեջ ու սում նա կան դր դա պատ ճառ ներ 
ա ռա ջաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րը: Ժա մա-
նակն է մեր կր թա կան ի րա կա նու թյու նում 
ներ մու ծել նոր փի լի սո փա յու թյուն և մե-
թո դա բա նու թյուն, ո րոնք կա րող են ամ-
րապն դել սո վո րող նե րի լեզ վա կան գի տե-
լիք նե րը, մտա ծո ղու թյան, դա տո ղու թյան և 
գոր ծու նե ու թյան ան կա խու թյու նը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Աստ վա ծատ րյան Մ., Թեր զյան Գ., Թո րո սյան Ա., Շար խա թու նյան Հ., Տե ղե կատ վա կան–հա-

ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը հան րակր թա կան դպ րո ցում, Եր., 2004:
2.  Հով հան նի սյան Գ., Հեր թա կան ա տես տա վոր ման են թա կա ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան 

զար գաց ման, վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի ու ղե ցույց, Academia.edu.
3. Beacco, J.–C..  Byram, M., Guide for the development of language education policies in Europe: 

from linguistic diversity to plurilingual education, Strasbourg, Council of Europe, 2002.
4. Council of Europe, European Language Portfolio: proposals for development, with contributions 

by I. Christ, F. Debyser, A. Dobson, R. Schärer, G. Schneider/B. North.  J. Trim, Strasbourg, 
Council of Europe, 1997.

5. Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teach-
ing, assessment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 

6. Council of Europe, European Language Portfolio: key reference documents, Strasbourg, Council 
of Europe, 2006.

7. Kohonen, V., “On the pedagogical significance of the European language portfolio: findings of 
the Finnish pilot project”, in K. Mäkinen, P. Kaikkonen.  V. Kohonen (eds.), Future perspectives 
in foreign language education, Oulu, Studies of the Faculty of Education of the University of Oulu 
101, 2004, pp. 27–44.



98

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

8. Kohonen, V., “Experiential learning, intercultural learning and teacher development in foreign 
language education”, in J. Smeds, K. Sarmavuori, E. Laakkonen.  R. de Cillia (eds), Multicultural 
communities, multilingual practice, Turku, Annales Universitatis Turkuensis B 285, 2005, pp. 
123–135.

9. Little, D., “The European language portfolio and self–assessment”, Strasbourg, Council of Europe, 
1999, Document DECS/EDU/LANG(99) 30. 

10. Little, D., “Constructing a theory of learner autonomy: some steps along the way”, in K. Mäkinen, 
P. Kaikkonen.  V. Kohonen (eds), Future perspectives in foreign language education, Oulu, Publi-
cations of the Faculty of Education of the University of Oulu 101, 2004, pp. 15–25.

11. Luque, M. L., “The role of domain–specific knowledge in intentional conceptual change”, in G. 
M. Sinatra.  P. R. Pintrich (eds), Intentional conceptual change, Mahwah NJ, Lawrence Erlbaum 
Associates, 2003, pp. 133–170.

ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО  
ЯЗЫКОВОГО ПOРТФОЛИО В ПРАКТИКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

А. МАНУКЯН

В статье представляется Европейский Языковой Портфолио как значительный и 
основополагающий документ в организации педагогической практики будущих учителей. 
Подчеркивается, что ЕЯП укрепляет независимость мышления, и способствует развитию 
многоязычных и многокультурных компетенций, в которой все языки взаимосвязаны и 
взаимодействуют.

INTRODUCTION AND USAGE OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO  
IN FUTURE TEACHER’S PRACTICE

A. MANUKYAN

The article is devoted to European Language Portfolio as a significant and central doc-
ument in the future teachers’ pedagogical practice. It underlines that ELP promotes and 
strengthens the independence of thought, moving from the mastery of languages in isolation 
from one another to develop plurilingual and pluricultural competence in which all languag-
es interrelate and interact.
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Il est trivial de souligner l`importance de 
l`enseignement des langues étrangères.

On croit souvent que la psychologie a 
déterminé les mécanismes d’acquisition des 
langues vivantes. L’évolution de nos con-
naissances en psycholinguistique permet de 
poser maintenant le problème en d’autres 
termes.Pendant longtemps psychologues et 
linguistes ont cru que la capacité de parler 
une langue pouvait être ramenée à un en-
semble d’habitudes et que l`imitation jouait 
un grand rôle dans leur acquisition. Certains 
utilisaient même le terme conditionnement 
et désignaient le langage comme «un second 
système de signalisation». On justifiait la no-
tion d’habitude en remarquant que le lan-
gage s’apprenait, que sa maîtrise augmentait 
avec la pratique, qu’en répétant on parvenait 
à «savoir». On justifiait la notion d’imitation, 
au moins pour l’apprentissage de la langue 
maternelle, en citant les faits bien connus 
que chaque enfant acquiert la langue parlée 
dans son groupe. 

On sait maintenant que ces évidences si 
simples, qui traînent encore dans de nom-
breux manuels de psychologie à l’usage des 
écoles, ne sont en fait que propositions sim-
plistes. 

Il est toutefois important de noter que ce 
phénomène, qui n’est pas unique dans l’his-
toire des sciences, reposait en grande partie 
sur l’ignorance réciproque des chercheurs : 
les psychologues ne savaient pas ce qu’était 
le langage, les linguistes croyaient ce que les 
psychologues affirmaient. Cette comédie s’est 

achevée avec la parution du livre célèbre de 
B. F. Skinner : «Verbal Behavior» (1957) et 
sa démolition par N. Chomsky dans un arti-
cle non moins célèbre de «Language» (1959, 
35, pp. 26–58). 

L’erreur a consisté à croire d’une part 
que la situation d’apprentissage était le par-
adigme de toute situation d’acquisition et, 
d’autre part, que la répétition d’une liste de 
mots pouvait représenter l’acquisition de la 
capacité de produire une phrase. C’est–à–
dire qu’on a réduit le langage à des éléments 
qui sont de peu d’importance dans l’activ-
ité langagière réelle. Il n’est pas question 
de nier l’importance des apprentissages as-
sociatifs, ni même de dire qu’ils ne jouent 
aucun rôle dans l’acquisition et la pratique 
d’une langue, première ou seconde : il s’agit 
de montrer que l’essentiel dans ces acquisi-
tions est la capacité de produire des énoncés 
obéissant à certaines règles, et que cette ca-
pacité ne peut se réduire, pour des raisons 
bien établies, à ces apprentissages associa-
tifs. 

Il est bon, avant d’envisager les problèmes 
posés par l’acquisition des langues secondes, 
de rappeler les caractères fondamentaux de 
l’acquisition de la langue maternelle. Cette 
acquisition commence précocement: dès la 
seconde partie de la première année on voit 
apparaître dans les lallations de l’enfant les 
intonations phrastiques de la langue de son 
groupe et progressivement s’organiser le 
système phonétique, dès la seconde année 
il y a langage. Ce qui est frappant c’est la 

HASMIK GALSTIAN 

QUELQUES REMARQUES SUR L’ APPRENTISSAGE  
DES LANGUES VIVANTES
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vitesse de cette acquisition. Mais ce qui est 
plus frappant encore c’est que la forme des 
énoncés enfantins, ce que l’on peut appel-
er la grammaire de l’enfant, à un niveau de 
développement donné, est beaucoup plus 
proche de celle des enfants du même niveau 
que de celle des adultes. D’autre part, les 
différences entre grammaire enfantine et 
grammaire adulte ne constituent pas un ob-
stacle à la communication: l’adulte peut com-
prendre l’enfant, l’enfant peut comprendre 
l’adulte. Le développement du langage ap-
paraît indépendant des énoncés que l’enfant 
a eu l’occasion d’entendre ou de produire : 
c’est l’activité linguistique dans sa généralité, 
et non dans sa spécificit qui est essentielle.

Il ressort donc que l’acquisition du lan-
gage, bien différente de l’apprentissage par 
le perroquet de séquences phonétiques, est 
tout autre chose qu’un simple conditionne-
ment ou qu’un apprentissage par imita-
tion, au moins dans le sens que l’on donne 
généralement à ce terme.

Le langage n’est pas un simple système 
d’habitudes qui seraient contrôlées par des 
stimulus de l’environnement. En effet, ce qui 
est acquis c’est un système de règles qui per-
met de produire des énoncés nouveaux et de 
comprendre des énoncés nouveaux. C’est–à–
dire que l’on ne peut limiter la connaissance 
d’une langue à celle d’un répertoire d’énon-
cés, comme serait un code télégraphique. 
Bien au contraire il s’agit d’un système de 
règles générales qui permettent d’engen-
drer des phrases et de les transformer, ou 
inversement de passer d’une séquence en-
tendue à la structure profonde qui la con-
ditionne. Ce système de règles s’acquiert 
progressivement. Cette acquisition n’est pas 
simplement adjonction de règles successives 
: l’acquisition de nouvelles règles transforme 

le système précédent, donc, à chaque étape 
le système est en un sens complet puisqu’il 
peut fonctionner.

En outre le développement du langage 
n’est pas indépendant du développement 
cognitif. Comme l’a bien montré H. Sinclair 
l’enfant qui ne sait pas encore établir des 
relations complexes dira de deux crayons 
qui diffèrent par la longueur et le diamètre: 
«celui–ci est gros, celui–ci est mince, celui–
ci est long, celui–ci est court»; il dira plus 
tard: «celui–ci est plus long et plus épais, et 
l’autre est plus court et plus mince».  Nous 
pourrions citer d’autres exemples de cette 
relation entre développement cognitif, tel 
qu’on peut l’évaluer par certaines épreuves 
génétiques (Piaget) et le développement syn-
taxique. Par exemple, si les formes des ar-
ticles sont acquises très tôt, le système ne 
fonctionne pleinement que vers 8–10 ans; 
à 8 ans l’utilisation anaphorique du défini 
n’est pas pleinement établi; l’utilisation de 
l’indéfini pluriel pour désigner une partie 
d’une collection ne commence à apparaître 
que vers 5–6 ans. Par exemple encore, le 
système des aspects verbaux ne s’établit que 
vers 5–6 ans. L’important à noter c’est que 
ces extensions du système syntaxique suivent 
le progrès du système cognitif. Ainsi le lan-
gage est acquis tôt, mais non dans sa total-
ité. Une exploration systématique minutieuse 
permet de mettre en évidence ces progrès 
et de suivre l’évolution des transformations.

On commence ainsi à mieux connaître 
le processus d’acquisition de la langue ma-
ternelle et cette connaissance éclaire d’un 
jour nouveau la construction des modèles 
génératif et transformationnel construits 
sur la notion de compétence (Chomsky) de 
l’adulte, compétence qui se traduit par la 
possibilité de dire d’un énoncé qu’il appar-
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tient à la langue. Mais ces modèles portent 
sur une langue achevée et doivent rendre 
compte de la production virtuelle de tout 
énoncé correct (appartenant à la langue) et 
de ceux–là seulement. Mais, de même que 
tous ces énoncés sont mis sur le même plan, 
les règles sont aussi de valeur égale, elles 
ne diffèrent entre elles que par leur point 
et leur moment d’application dans l’ensem-
ble des opérations successives de réécriture 
qui aboutissent à la constitution de l’énoncé. 
L’étude génétique du langage nous incite à 
adopter un point de vue différent : à con-
sidérer que l’état terminal est la constitution 
d’un système d’opérations (ou de règles 
d’opérations) dont la genèse nous permet 
de dire l’organisation. Le choix du modèle 
peut se guider sur cette genèse. On peut 
dire plus: si le langage apparaît précoce-
ment, mais que le système n’est achevé que 
relativement tard, comme c’est aussi le cas 
de la perception de l’espace, par exemple, 
ou des opérations logiques, on doit pouvoir 
tirer de ce fait certaines règles. Entre autre, 
qu’au départ on doit avoir un petit nombre 
d’opérateurs simples, et que les opérateurs 
complexes doivent être engendrés à partir 
de ces opérateurs primitifs par des opéra-
tions simples de composition. C’est ce qui se 
passe pour la perception de l’espace visual. 
Ce développement par composition ne peut 
se réaliser que si le système est actif, si l’en-
fant parle et qu’on lui parle; mais cette stim-
ulation, condition nécessaire du fonctionne-
ment, n’est pas suffisante pour engendrer 
le développement; l’organisation interne 
dépend d’abord des propriétés même du 
système.

Ces quelques indications sur l’acquisition 
de la langue maternelle vont nous aider à 
préciser quelques problèmes de l’acquisition 

des langues secondes.
D’abord il faut bien remarquer que les 

langues peuvent s’apprendre en dehors de 
tout enseignement systématique : les voya-
geurs ont toujours pu apprendre, sans man-
uel ni professeur, la langue des pays où ils 
débarquaient. Cette acquisition demande 
qu’on soit plongé dans un nouveau milieu 
linguistique. On sait que les jeunes enfants 
des personnes expatriées acquièrent rapide-
ment la langue du pays où ils arrivent, par 
le simple échange linguistique avec le nou-
veau milieu. Il semble que cette acquisition, 
possible à tout âge, soit plus rapide pour 
les enfants. Surtout, on sait que le système 
phonétique et prosodique ne s’acquiert bien 
que précocement : c’est le point le plus dif-
ficile à acquérir (s’il l’est jamais pleinement) 
pour l’adulte. En effet dans toutes nos méth-
odes d’enseignement la détermination de ce 
qui est simple et complexe est pratiquement 
arbitraire; rendue plus arbitraire encore par 
la difficulté surajoutée d’une norme de cor-
rection immédiate, correction déterminée 
implicitement par l’idée que l’on se fait de 
la finalité de l’enseignement des langues et 
du niveau de langue que l’on désire enseign-
er. Une telle étude, jointe à celles dont nous 
parlions d’abord sur l’acquisition de la langue 
maternelle, nous permettrait aussi d’aborder 
de manière plus critique la fameuse notion 
de «compréhension». On s’aperçoit très vite 
qu’il n’y a pas deux classes disjointes : ce qui 
est compris, et ce qui ne l’est pas. 

Si l’étude génétique de l’acquisition des 
langues nous aide à ordonner les formes 
du simple au complexe, éventuellement en 
confirmant ce que l’expérience, sinon l’ex-
périmentation, nous avait appris, si cette 
étude nous incite à la prudence dans l’util-
isation des critères de compréhension, cela 
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demeure bien insuffisant. En effet contrai-
rement à l’acquisition spontanée qui n’a 
lieu que si l’on est plongé dans l’environne-
ment linguistique , il n’en va pas de même 
d’une «méthode didactique» qui doit parve-
nir à donner rapidement une compétence 
définie dans une langue donnée; rapidement 
c’est–à–dire avec fort peu d’heures: mais ce 
peu d’heures est aussi la cause d’une dim-
inution de motivation car il est l’autre face 
du fait que l’environnement demeure celui 
de la langue maternelle. Le paradoxe de cet 
enseignement c’est de parvenir à déterminer 
l’acquisition d’une compétence susceptible 
d’engendrer la production d’énoncés nou-
veaux, par une méthode qui repose d’abord 
sur la répétition. Cela revient à dire que dans 
l’enseignement des langues comme dans 
celui des mathématiques, celui qui réussit à 
acquérir cette compétence se l’est construite 
lui–même, à partir d’une situation plus pas-
sive de répétition).

Nous ne savons pas comment se fait ce 
passage, et il n’y a pas de théorie qui l’expli-
que aujourd’hui. C’est sans doute là l’un des 
points qui devra faire l’objet de recherches 
précises: ce que l’on peut, peut–être, dire, 
c’est que même si l’on démontrait que cette 
phase répétitive est indispensable, toutes 
formes de répétition ne seraient pas à mettre 
sur le même plan.

Il faut bien voir aussi que d’autres dif-
férences sont importantes entre acquisition 
de la langue première et acquisition de la 
langue seconde — particulièrement quand 

cette dernière est faite à un âge relativement 
tardif, où non seulement l’acquisition de la 
langue première est achevée, mais aussi le 
développement cognitif: la détermination 
des didactiques ne saurait ignorer ce point.

Pour conclure ces quelques remarques, 
il importe de souligner que les différences 
entre langues ne sont pas que d’ordre lin-
guistique, mais aussi de statut socio–psy-
chologique. Cet aspect est apparu important 
dans les problèmes de bilinguisme. Il l’est 
très probablement aussi dans le cas de l’ac-
quisition des langues secondes. C’est l’un 
des éléments du problème de la motivation 
à apprendre. C’est aussi l’un des facteurs 
qui intervient dans le problème de l’aptitude 
à l’acquisition d’une langue seconde. Car 
si tous les enfants peuvent apprendre leur 
langue maternelle, les difficultés rencon-
trées dans l’apprentissage d’une langue sec-
onde semblent différencier les personnes, 
indépendamment de leur niveau d’intel-
ligence ou de leur maîtrise de leur langue 
maternelle. Nous avons de bonnes raisons 
de croire que l’apprentissage d’une seconde 
langue devrait se faire très tôt (dans des con-
ditions très contrôlées, bien entendu). Mais 
cela ne résoud pas le problème de ceux qui 
doivent apprendre, adolescents ou adultes. 
Pour cela il faut recourir aux méthodes em-
piriques. De savoir notre ignorance ne doit 
pas nous empêcher d’agir, mais nous incit-
er à la fois à un regard critique sur notre 
action et poursuivre les recherches dans ce 
domaine.
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ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Հոդվածում փորձ է արվում բացահայտելու մայրենի և օտար լեզուների ուսուցման 
գործընթացների միջև հնարավոր աղերսները` լեզվական հմտությունների ձեռքբերումն 
ավելի արագ և արդյունավետ դարձնելու նպատակով:

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВЫМ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

А. ГАЛСТЯН

В статье делается попытка выявить некоторые закономерности с целью более 
быстрого и эффективного приобретения языковых навыков.
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 Անգ լե րեն բժշ կա կան խո սույ թի կար ևոր 
բա ղադ րիչ են մեղ մա սու թյուն նե րը կամ 
գե ղա սու թյուն նե րը, ո րոնց գոր ծած ման 
մշա կույ թը չի կա րող ձևա վոր վել ու սում նա-
կան պայ ման նե րում: Սա կայն ու սում նա-
կան պայ ման նե րում ա պա գա բժիշկ նե րը 
պետք է քայլ առ քայլ յու րաց նեն ան գլե րեն 
բժշ կա կան մեղ մա սու թյուն նե րը՝ գի տա-
կան–մաս նա գի տա կան, ա ռօ րյա–խո սակ-
ցա կան և այլ ո ճե րի շր ջա նակ նե րում:

 Քա ղա քա վա րու թյան ար տա հայտ չա-
մի ջոց նե րը հայե րե նում և ան գլե րե նում 
տար բեր վում են: Ա նհ րա ժեշտ է հս տա կեց-
նել, թե քա ղա քա վա րու թյան ցու ցա բեր-
ման, դրս ևոր ման ի նչ մի ջոց ներ են ը նդ-
հա նուր հայ և ան գլի ա լե զու բժիշկ նե րին, 
ի նչ մի ջոց ներ՝ (խոս քային, ոչ խոս քային) 
տար բեր: Ա կն հայտ է, որ թե՛ հա յա լե զու, 
թե՛ ան գլա լե զու բժիշկ նե րը փոր ձում են վս-
տա հու թյան, բա րե կա մա կան մթ նո լորտ 
ստեղ ծել: Նրանք բար ևե լիս, հրա ժեշտ 
տա լուց, հի վան դին քն նե լիս, զն նե լիս բուժ-
ման ըն թաց քում և վեր ջում գոր ծա ծում են 
ո րո շա կի խոս քային վար վե ցո ղու թյան, 
է թի կե տային մի ջոց ներ, ո րոնք խոս քի մա-
կար դա կում կա րող են ու նե նալ ը նդ հա նուր 
բնու թագ րեր, սա կայն ոչ խոս քային մա-
կար դա կում տար բե րու թյուն ներն ա վե լի են 
ը նդ գծ վում: 

Այդ հա մա տեքս տում ու սում նա կան 
պայ ման նե րում խն դիր է դր վում հաղ թա-
հա րե լու ոչ մի այն բա ռային, միջմ շա կու-
թային, այլև խո սու թային փոխ ներ թա-
փան ցու մը:

 Մեղ մա սու թյու նը որ պես լեզ վա բա-
նա կան կարգ

 Հա յա լե զու բժիշկ ներն ի րենց ա մե նօ-
րյա խոս քում գոր ծա ծում են ան թիվ քա-
նա կու թյամբ մեղ մա սու թյուն ներ կամ էվ-
ֆե միզմ ներ: Հայե րե նում լեզ վա բան նե րը 
կի րա ռում են նաև «գե ղա սու թյուն» եզ-
րույ թը: Գո յու թյուն ու նեն մեղ մա սու թյան 
տար բեր սահ մա նում ներ: Ը ստ այդմ, մեղ-
մա սու թյու նը խոս քի կա ռուց ման ե ղա նակ 
է, ո րի ըն թաց քում խո սո ղը տհաճ կամ 
կո պիտ հա մար վող բա ռե րը և ար տա հայ-
տու թյուն նե րը փո խա րի նում է բա րե կիրթ, 
վայե լուչ հա մար վող հո մա նիշ նե րով: Մեղ-
մա սու թյուն նե րը խոս քը դարձ նում են ա վե-
լի քա ղա քա վա րի, ա վե լի մեղմ, ստեղ ծում 
են դրա կան հու զազ գա յա կան մթ նո լորտ: 

Ինչ պես և հայե րե նում, ան գլե րե նում 
մեղ մա սա կան խոս քը հա ճախ աչ քի է ը նկ-
նում քա ղա քա վա րա կան, հոր դո րա կան, 
մեղ մա կան բնույ թի բա ռե րի ա ռա տու-
թյամբ:

«Մեղ մա սու թյա նը հա տուկ է նաև ժո-
ղովր դա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյա նը, օ րի-
նակ՝ «սիրտ թա փել», փո խա նակ՝ «փս-
խել»։

 Մեղ մա սու թյու նը կա րող է ար գե լաա-
սու թյան (տա բու) հետ ևանք լի նել, ե րբ 
սնո տի ա պաշ տա կան, ա վան դա կան կամ 
այլ պատ ճա ռով ար գել քի են թարկ ված որ-
ևէ ա ռար կայի կամ եր ևույ թի ան վան փո-
խա րեն գոր ծած վում է մեղ մա սա կան ձևը՝ 
«է ծե րը ե կան», փո խա նակ՝ «սա տա նա նե-
րը ե կան», «պա րան», փո խա նակ՝ «օձ» 

Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՄԵԺ ԼՈՒ ՄՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԵՂ ՄԱ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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(https://hy.wikipedia.org/): 
Ինչ պես ար դեն նշ վեց վե րը, բժշ կա կան 

մեղ մա սու թյուն նե րը կի րառ վում են ա ռօ-
րյա–խո սակ ցա կան, պաշ տո նա կան, գի-
տա կան և այլ գոր ծա ռա կան ո ճե րում: 

Ինչ պես նշում է Յ. Ա վե տի սյա նը, «Մեղ-
մա սու թյուն (հուն.` euphemi. eu – լավ, phe-
mi – խո սում եմ) հաս կա ցու թյու նը ու նի նեղ 
և լայն ը մբռ նում ներ: Ա ռա ջի նի դեպ քում 
մեղ մասու թյու նը տհաճ, կո պիտ բա ռե րի 
ու ար տա հայ տու թյուն նե րի փո խա րի նումն 
է վայե լուչ հա մար վող հո մա նիշ նե րով, 
ո րոնք նվա զեց նում են ոչ վայե լուչ կամ 
բա ցա սա կան հաս կա ցու թյուն նե րը: Մեղ-
մա սու թյուն նե րի ծա գու մը պայ մա նա վոր-
ված է ե ղել դրանց հենց այդ հատ կա նի-
շով: Ե րկ րորդ` այս պես ա սած` ա վե լի լայն 
ը մբռն մամբ` մեղ մա սու թյու նը կի րառ վում 
է կտ րուկ կամ ո ւղ ղա կի խոս քը ա վե լի բա-
րե կիրթ կամ մեղ մաց ված հա ման շային 
տար բե րա կով հն չեց նե լու նպա տա կով: Այլ 
ձևա կերպ մամբ` մեղ մա սու թյու նը «ար տա-
հայտ չա կան տե սա կե տից չե զոք բառ կամ 
ար տա հայ տու թյուն է, ո րը գոր ծած վում է 
հո ման շային լեզ վա կան մի ա վո րի փո խա-
րեն» (Зверева, 2008, 126): 

Ո րոշ լեզ վա բան ներ (Յ. Ա վե տի սյան, Է. 
Ա ղա յան և այլք) «էվ ֆե միզ մի մի տե սակ են 
հա մա րում նաև տա բուն, ե րբ «զա նա զան 
նա խա պա շա րում նե րի, սնո տի ա պաշ տու-
թյուն նե րի ու կրո նա կան հա վա տա լիք նե րի 
շնոր հիվ խու սա փում են ո րոշ ա ռար կա-
նե րի ա նուն նե րը տա լուց և նրանց մա սին 
խո սե լիս զա նա զան ար տա հայ տու թյուն-
ներ են գոր ծա ծում» (Ա ղա յան, 1967, 300):

Բ ժիշկ նե րը նույն պես մեղ մա սու թյու նը 
գոր ծած վում են հա ղոր դակ ցումն ա վե լի 
բա րե կիրթ մա կար դա կում պա հե լու նպա-
տա կով: Նրանք տար բեր ար տա հայ տու-
թյուն նե րով են փո խա րի նում, օ րի նակ, 
մեռ նել բա ռը` «կյան քից հե ռա նալ», «վեր-

ջա պես հանգս տա նալ», «հ րա ժեշտ տալ 
կյան քին», «չ դի մա ցավ»: Նույ նը տե ղի է ու-
նե նում ան գլե րե նում: Die բա ռի փո խա րեն 
կա րող են գոր ծա ծել բա զում այլ հո մա նիշ-
ներ՝ depart, expire, perish, pass away, pass 
on. 

Անգ լե րեն մեղ մա սու թյուն նե րը բժշ-
կա կան խո սույ թում

Բժշ կա կան խո սույ թում ա վե լի հա ճա-
խա կի մեղ մա սու թյուն նե րը գոր ծած վում 
են հի վան դու թյուն նե րը մաս նա գի տա կան 
եզ րույթ նե րով մի ան գա մից չա սե լու նպա-
տա կով: Մի կող մից՝ նրանք չեն կա րող եր-
կար թաքց նել հի վան դու թյու նը: Մյուս կող-
մից՝ նրանց լռու թյու նը նույն պես կա րող 
է լի նել խոս տում նա լից: Այս պես կոչ ված՝ 
բժշ կա կան «քո ղար կող մեղ մա սու թյուն նե-
րի» յու րա ցու մը բժշ կա կան կողմ նո րոշ ման 
ան գլե րե նի դա սըն թա ցի կար ևոր բա ղադ-
րիչն է: Հայե րե նում մեռ նե լու փո խա րեն 
հա ճա խա կի են գոր ծա ծում «մենք կորց-
նում ե նք հի վան դին» ար տա հայ տու թյու նը 
կամ գի նե կո լո գի փո խա րեն գոր ծա ծում են 
«կա նանց բժիշկ» բա ռա կա պակ ցու թյու նը 
(Ա վե տի սյան, 2015):

Հ. Զ. Պետ րո սյա նի սահ ման մամբ. 
«Մեղ մա սու թյուն, ե րբ բա ռար գե լու մը, 
գռե հիկ, կո պիտ կամ այդ պի սին հա մար-
վող բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը 
փո խա րի նում են ա վե լի մեղմ, ըն դու նե լի 
բա ռե րով և ար տա հայ տու թյուն նե րով: Այս-
պես, օ րի նակ, մի շարք ֆի զի ո լո գի ա կան 
եր ևույթ նե րի բուն ա նուն նե րի փո խա րեն 
գոր ծա ծում են այլ, «ըն դու նե լի» բա ռեր, 
ի նչ պես՝ հղի > պատ ճա ռա վոր, փս խել > 
սիր տը ետ տալ:» (Պետ րո սյան, 1987, 7)

Բժշ կա կան խո սույ թում նույն բա ռը կա-
րող է հան դես գալ որ պես մեղ մա սու թյուն 
ար գե լաա սու թյուն կամ տա բու: Այս պես, 
բժիշ կը ա սում է հի վան դին, որ նա ու նի 
պե դի կուլյոզ (լատ. pediculus – մաշ կի հի-
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վան դու թյուն, ո րը հա րու ցում են ո ջիլ նե րը), 
և հի վան դը հաս կա նում է, թե ի նչ հի վան-
դու թյան մա սին է խոս քը: Եր բեմն, բժիշ կը 
նույն եզ րույ թը գոր ծա ծում է, որ հի վան դը 
չհաս կա նա: Ա ռա ջին դեպ քում այն մեղ մա-
սու թյուն է: Ե րկ րորդ դեպ քում՝ տա բու բառ 
(Осипов, 2011, 111–113): 

Ա վան դա կան մո տեց մամբ ՀՀ բու հե-
րում սո վո րեց նում են խոս քային վար վե-
ցո ղու թյան բա ռե րը և ար տա հայ տու թյուն-
նե րը: Սա կայն դրանք չեն ներ մուծ վում 
հայե րե նի և ան գլե րե նի բժշ կա կան խո-
սույթ նե րի տի պա բա նու թյան, փոխ ներ-
թա փանց ման տե սան կյու նից: Այդ պի սի 
մո տե ցու մը չի նպաս տում ու սա նող նե րի 
զու գոր դա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց-
մա նը: Շեշ տադ րե լով խոս քային վար վե ցո-
ղու թյան բա ռե րի ու սուց ման մեղ մա սա կան 
հայե ցա կեր պը՝ ա վե լի ար դյու նա վետ և հե-
տաքր քիր է դառ նում ու սուց ման գոր ծըն-
թա ցը:

 Նույ նը վե րա բե րում է թե մա տիկ սկզ-
բուն քով բա ռա պա շա րի ներ մուծ մա նը, քա-
նի որ նույն թե մայի շր ջա նակ նե րում ա վե լի 
հեշտ է բա ցա հայ տել մեղ մա սու թյուն նե րի 
ո ճա կան, բո վան դա կային ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ ներ մուծ վում են 
կո կոր դի հի վան դու թյան հետ կապ ված 
տար բեր բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ, ո րոնք 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի մա կար դա-
կում կա րող են փոխ ներ թա փանց ման 
պատ ճառ դառ նալ: Ա նգ լե րեն clear throat 
թարգ ման վում է «չ բոր բոք ված կո կորդ», 
ի սկ inflamed / red throat թարգ ման վում 
է բոր բոք ված, կար միր, հի վանդ կո կորդ: 
Ա կն հայտ է, որ հայե րեն՝ կո կոր դը մա քուր 
է ար տա հայ տու թյու նը ոչ միշտ է նշա նա-
կում՝ բոր բոք ված չէ: Մի այն տար բեր են-
թա տեքս տե րում և տար բեր ի րադ րու-
թյուն նե րի վե րար տադր մամբ հնա րա վոր 
է ներ մու ծել և ամ րապն դել այդ բա ռա կա-

պակ ցու թյու նը:
Բժշ կա կան բա ռա պա շար ներ մու ծե-

լիս ան հայտ պատ ճառ նե րով ան պայ ման 
ներ մու ծում են sore throat – հի վանդ կո-
կորդ, կո կոր դը ցա վում է, ֆա րին գիտ 
կամ ըմ պա նա բորբ ար տա հայ տու թյուն-
նե րը, սա կայն չի ներ մուծ վում strep throat 
– սուր ֆա րին գիտ եզ րույ թը՝ եր ևի հաշ վի 
առ նե լով այն փաս տը, որ խո սակ ցա կան, 
չե զոք սե ռի բառ կամ եզ րույթ է, ե րկ-
րոր դը՝ բուն բժշ կա կան կամ գի տա կան: 
Բժշ կա կան խո սույ թի տե սան կյու նից ան-
հրա ժեշտ է դի տար կել In the last year she 
had been subject to throats and coughs. — 
Վեր ջին տա րին նրա կո կոր դը հա ճա խա կի 
էր ցա վում, և նա հա զում էր, քա նի որ թե՛ 
բա ռա կազ մով, թե՛ ո ճա կան մա կար դա-
կում հա մե մատ վող նա խա դա սու թյուն նե րը 
տար բեր վում են: Ա նգ լե րեն նա խա դա սու-
թյու նը ո ճա կան ա ռու մով ա վե լի մեղմ է: 

Այս պի սով՝ ի նչ պես և ան գլե րե նում, 
հայե րե նում նույն պես բժիշկ նե րը գոր ծա-
ծում են մեղ մա սու թյուն ներ: Շատ դեպ քե-
րում, հա յա լե զու ու սա նող նե րը, սո վո րե-
լով մի այն ան գլե րեն եզ րույթ նե րը, դրանց 
խո սակ ցա կան բա ռա շեր տում գոր ծած վող 
հո մա նիշ նե րը և հո մա նի շային բա ռա կա-
պակ ցու թյուն նե րը, չեն յու րաց նում: Օ րի-
նակ՝ նրանք հեշ տու թյամբ յու րաց նում են 
to urinate բա ռը, սա կայն կա րող են չհաս-
կա նալ դրա հո մա նիշ նե րը՝ Syn: relieve 
oneself, pass water, make water; pee, take a 
leak, piddle, tinkle, (take a) whiz, piss; mic-
turate: Ա կն հայտ է, որ ան գլա լե զու բժիշկ-
նե րը տար բեր ի րադ րու թյուն նե րում նշ ված 
բո լոր հո մա նիշ նե րը գոր ծա ծում են, ե րբ 
խո սում են հի վան դի կամ նրա մեր ձա-
վոր նե րի հետ: Ա ռա ջին ե րեք բա ռը՝ relieve 
oneself, pass water, make water ո ճա կան 
ա ռու մով ա վե լի չե զոք են և հա ճա խա կի են 
գոր ծած վում խո սակ ցա կան լեզ վում: Գոր-
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ծա ծե լով նշ ված բա ռե րը՝ բժիշկ նե րը կա-
րո ղա նում են ստեղ ծել փոխվս տա հու թյան, 
մտեր միկ մթ նո լորտ: Մի այն հա մա պա-
տաս խան օ րի նակ նե րի ին տեն սիվ ներ-
մուծ մամբ հնա րա վոր է բա ցա հայ տել նշ-
ված հո մա նիշ նե րի տար բե րու թյու նը՝ ը ստ 
դրանց մեղ մաց ման աս տի ճա նի: 

Հո մա նիշ բա ռե րի, եզ րույթ նե րի ու սուց-
ման զու գոր դա կան մո տե ցու մը են թադ րում 
է ոչ մի այն բա ռի ի մաս տային–զու գոր դա-
կան դաշ տի յու րաց մամբ բա ռի ներ մու ծում 
և ամ րապն դում, այլև նույն բա ռի տար բեր 
հո մա նիշ նե րի զու գոր դա կան դաշ տե րի 
հա մե մա տա կան, եր բեմն հա կադ րա կան, 
հա րադ րա կան յու րա ցում: Օ րի նակ՝ տր-
վում է to relieve oneself բա ռը և դրա հո-
մա նիշ նե րը՝ ease nature, relieve the bowels, 
obtain relief: Ու սա նող նե րը կազ մում են 
նա խա դա սու թյուն ներ կամ գտ նում են հա-
մա ցան ցից տր ված բա ռե րով լեզ վա կիր-
նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյու նից վերց րած 
օ րի նակ ներ՝ եր բեմն առ եր բեմն հղե լով 
տվյալ կոր պու սային տվյալ նե րի բա զան: 
Հե տաքր քիրն այն է, որ relieve oneself նշա-
նա կում է ոչ մի այն urinate, այլև defecate: 

Հա ջորդ փու լում ու սա նող նե րը սկ սում 
են ու սում նա սի րել to defecate բա ռի ի մաս-
տային–զու գոր դա կան–հո մա նի շային դաշ-
տը՝ 

Excrete feces, have a bowel movement, 
have a BM, evacuate one’s bowels , relieve 
oneself, go to the bathroom;

 do/go number two, poop, take a crap, 
take a dump: 

Մեղ մա սու թյուն նե րի յու րաց ման տրա-
մա բա նու թյու նը պարզ է. լեզ վա կիր նե րը 
ծա նոթ են նշ ված հո մա նիշ նե րին և կի-
րա ռում են տար բեր ի րա կան խոս քային 
ի րադ րու թյուն նե րում: Հա յա լե զու ու սա-
նո ղը չի կա րո ղա նա դառ նալ ան գլա լե զու 
բժշ կա կան տրա մա խո սու թյան լի ի րավ, լի-

ար ժեք մաս նա կից, ե թե չի յու րաց նում քա-
ղա քա վա րի ար տա հայտ վե լու կա նոն նե րը, 
չի կա րո ղա նում ան հրա ժեշտ ի րադ րու թյու-
նում գոր ծա ծել այս կամ այն բա ռը, ո րը 
ի նչ–որ ա ռու մով վե րա բե րում է իր մաս նա-
գի տա կան ո լոր տին: 

 Մեղ մա սու թյուն նե րի ու սուց ման ռազ-
մա վա րու թյուն նե րը

 Խոս քը մեղմ, հան գիստ, հանգս տաց-
նող տո նով տա նե լու հա մար բժիշկ նե րը 
կի րա ռում են բա զում մեղ մաց ման ռազ-
մա վա րու թյուն ներ և մար տա վա րու թյուն-
ներ: Ի նչ պես նշում է Լ. Վ. Սա զա նո վի չը. 
«Անգ լա լե զու բժշ կա կան խո սույ թում կա րե-
լի է ա ռանձ նաց նել մեղ մաց ման հետ ևյալ 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը. չա փա զան ցում 
կամ չա փից ա վե լի գնա հա տում, դի տա-
վո րյալ նվա զե ցում, հու զա կա նու թյուն, 
հա ղոր դակ ցա կան լա վա տե սու թյուն, զրու-
ցակ ցին հա ղոր դակ ցա կան ա ջակ ցու թյուն, 
հա ղոր դակց ման ոչ պաշ տո նա կան, ժո-
ղովր դա վա րա կան ոճ» (Сазанович, 2015, 
256–268):

 Հայե րե նում նույն պես բժիշկ նե րը 
ի րենց խոս քում գոր ծա ծում են չա փա զան-
ցու թյուն ներ, մեղ մա սու թյուն ներ, հի վան դի 
մա սին տե ղե կատ վու թյու նը հայտ նում են 
քո ղարկ ված զար ման քով՝ եր բեմն դրս ևո-
րե լով չա փից ա վե լի հո գա տա րու թյուն և 
այլն:

Խն դիր է դր վում սո վո րեց նե լու ա պա-
գա բժիշկ նե րին ծա նո թաց նել կոնկ րետ 
օ րի նակ նե րով նշ ված ռազ մա վա րու թյուն-
նե րի հետ: Այդ ա ռու մով ար դյու նա վետ է 
ներ մու ծել հա մա պա տաս խան ան գլե րեն 
բժշ կա կան մեղ մա սու թյուն նե րը և ար-
գե լաա սու թյուն նե րը, վեր լու ծել դրանք, 
խա ղար կել տար բեր ու սում նա խոս քային 
ի րադ րու թյուն նե րում, ամ րապն դել օ տա-
րա լե զու տար բեր ե րկ խո սու թյուն նե րի, 
դե րային խա ղե րի մի ջո ցով: Եր բեմն կոնկ-
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րետ օ րի նակ նե րի բա ռա ցի թարգ մա նու-
թյու նը ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն 
է դառ նում նշ ված ռազ մա վա րու թյուն նե-
րը յու րաց նե լու հա մար: Օ րի նակ՝ «Don’t 
worry, it won’t take long. I just want to ask 
you a few questions. Is that OK?» (McCar-
ter S. Medicine, 2013: 71, ցիտ. ը ստ Սա-
զա նո վի չի): Չնա յած թարգ մա նու թյու նը 
դժ վա րու թյուն չի ներ կա յաց նում, սա կայն 
օգ նում է ը մբռ նե լու մեղմ ար տա հայտ վե լու 
մի ջո ցով տագ նա պը, հու զա կա նու թյու նը 
հաղ թա հա րե լու, նվա զեց նե լու ռազ մա վա-
րու թյու նը: Հա յա լե զու բժիշկ նե րը նույն պես 
հա ճա խա կի են ա սում՝ «Մի ան հանգս տա-
նա: Եր կար չի տևի: Պար զա պես մի քա նի 
հարց է ի ու զում Ձեզ տալ: Դեմ չե՞ք»: 

Հ նա րա վո րինս ա վե լի մեղմ խո սե լու, 
հի վան դին դի մե լու, հի վան դու թյունն ախ-
տո րո շե լու, բուժ ման ըն թաց քը ներ կա յաց-
նե լու ռազ մա վա րու թյու նը պա հան ջում է 
հա մա պա տաս խան հու զա կան, հու զազ-
գա յա կան բա ռե րի, ար տա հայ տու թյուն նե-
րի ի մա ցու թյուն, ո րոնք եր բեմն հան դես են 
գա լիս որ պես կա ղա պա րույթ:

 Կար ևոր է այն, որ մեղ մա սու թյուն նե-
րի ու սուց ման հա ղոր դակ ցա կան ռազ-
մա վա րու թյուն նե րը կի րառ վում են հիմ-
նա կա նում բժշ կա կան խո սույ թի շուրջ 
տար վող աշ խա տան քում: Բժշ կա կան մեղ-
մա սու թյուն նե րի ի մաս տային–զու գոր դա-
կան դաշ տե րի յու րաց մա նը միտ ված ռազ-
մա վա րու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 
կար ևոր պայ ման է բժշ կա կան խո սույ թի 
ի մաս տի, բո վան դա կու թյան, գոր ծա ռույթ-
նե րի բա ցա հայտ ման հա մար: 

Եզ րա կա ցու թյուն 
Անգ լե րեն բժշ կա կան են թա լե զուն ու-

սում նա սի րում են Հա յաս տա նում շատ 
վա ղուց: Ա նգ լե րե նի դա սա խոս նե րը և դա-
սագր քե րի հե ղի նակ նե րը հիմ նա կա նում 
շեշ տը դնում է ին բժշ կա կան եզ րույթ նե րի 
ու սուց ման վրա: Հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ բժշ կա կան եզ րույթ նե րը մե-
ծա մա սամբ լա տի նա կան ծա գում ու նեն, 
նրանք փոր ձում է ին և հի մա էլ փոր ձում են 
օ գտ վել ու սա նող նե րի լա տի նե րե նի ի մա-
ցու թյու նից: Պարզ է, որ այս տեղ խոս քը 
ու սա նող նե րի ըն կա լո ղա կան լեզ վա կան 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար գաց-
ման մա սին է, քա նի որ լա տի նե րե նը մե-
ռած լե զու է: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ան գլե րեն բժշ-
կա կան են թա լե զուն ու սու ցան վում է 
ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից տեքս տե-
րի մի ջո ցով: Ի նչ վե րա բե րում է բժշ կա կան 
դիս կուր սին կամ խո սույ թին, ա պա դրա 
մա սին պատ կե րա ցում նե րը դեռևս ձևա-
վոր ման փու լում են:

Բժշ կա կան մեղ մա սու թյուն նե րի ռազ-
մա վա րու թյուն նե րի յու րա ցու մը օգ նում է 
ու սա նող նե րին ոչ մի այն ըն կա լե լու, հաս-
կա նա լու և ան գամ գոր ծա ծե լու ներ մուծ-
վող բժշ կա կան բա ռը, եզ րույ թը ը ստ դրա 
մեղ մա սու թյան կամ ար գե լաա սու թյան 
աս տի ճա նի, այլև յու րաց նե լու ներ մուծ վող 
բժշ կա կան եզ րույ թի ի մաս տային–զու գոր-
դա կան դաշ տը՝ հաշ վի առ նե լով ու սում-
նա սիր վող բժշ կա կան խո սույ թի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը:
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ЭВФЕМИЗМАМ
К. МЕЖЛУМЯН

В статье рассмотрены коммуникативные стратегии обучения английским медицинским 
эвфемизмам, выявлены содержательные и функциональные характеристики эвфемизмов 
в рамках английского медицинского дискурса. Показано, что невозможно усваивать 
ассоциативно–семантическое поле медицинского дискурса, акцентируя внимание только 
на изучение медицинских терминов. Подчеркнуто, что эффективно обучать английским 
медицинским эвфемизмам одного синонимического ряда, осуществляя сравнительно–
сопоставительный анализ ассоциативных полей синонимов одного и того эвфемизма, 
используя в учебно–речевых ситуациях разные коммуникативные стратегии.

THE STRATEGIES OF TEACHING ENGLISH MEDICAL EUPHEMISMS
K. MEZHLUMYAN

The article describes the communication strategies of teaching English medical euphe-
misms and reveals the meaningful and functional characteristics of English euphemisms 
within the medical discourse. It is shown that it is impossible to assimilate the associative–se-
mantic field of medical discourse, only focusing on the study of medical terms. It stresses the 
effectiveness of teaching one synonymous series of euphemisms, performing comparative 
analysis of associative fields of synonyms of the euphemisms, using different communication 
strategies in academic –speech situations.
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Տարրական դպրո ցում սո վո րող նե-
րի գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
հա մա կար գը, որը հիմն ված է հա մաշ-
խար հա յին մշա կույ թի վրա, սո վո րո ղին 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս յու րաց նելու 
ժա մա նա կա կից մշա կու թա յին տա րա ծութ-
յու նը, տես նելու մշա կույ թի շա րու նա կա-
կա նութ յու նը, ժա մա նա կա կից մշա կույ թի, 
ար վես տի, բա  րո յա կա նութ յան աղբ յուր-
նե րը: Մ շա կույ թ եր ևույ թի անհատական 
ըն կա լու մը հնա  րա վո րութ յուն է տա լիս 
ստեղ ծելու մշա կու թա յին պա հանջ մունք-
նե րի այն պի սի դաշտ, ո րը հան գեց նում է 
հու զա կան և  մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րի, 
ապ րե լակերպի, փոր ձի ա նընդ հատ հարս-
տաց մա ն մշա կույ թի հա մա մարդ կա յին 
ար ժեք նե րի հա մա կար գման: Յու րաց նե-
լով մշա կույ թը՝ տարրական դպրո ցում սո-
վո րողն իր մեջ բա ցա հայ տում է մտա վոր 
և հոգ ևոր ու ժե րի արթ նա ցում: Մշա  կույ-
թի հա մա պա տաս խան ո լոր տը դառ նում 
է իր աշ խար հը՝ հնարավոր ինք նա իրաց-
ման տարածությամբ, և աշա կերտը 
զարգանում է որպես մշակութային–պատ-
մա կան սուբյեկտ, ո րի հա մար մշա կույ թի 
անց յալն ու ա պա գան սեփական անցյալն 
ու ապագան է [2]:

Քա նի որ մշա կու թա յին մար դը պետք 
է կա րո ղա նա կողմ նո րոշ վել և  ինք  նո րոշ-
վել ոչ միայն հա սա րա կա կան–մշա կու թա-
յին տա րա ծութ յան, այլ նաև պատ  մութ յան 
տա րա ծութ յան մեջ, տարրական դպրո-
ցում սո վո րո ղի մշա կու թա յին զար գա ցու-

մը կա ռուց վում է պատ մա կան փաս տե րի 
վրա, սա կայն ուսումնական ծրագրերում 
էականը ար վես տում նրա հնա րա վո րութ-
յուն նե րի, աշ խար հի փո խա կերպ ման մեջ 
նրա դե րի ցու  ցադ րու մն է: 

Աշակերտներին ծա նո թաց նե լով տար-
բեր մշա կույթ նե րի հետ՝ անհ րա ժեշտ է 
նրանց այն պես կողմ նո րո շել, որ նրանք 
կա րո ղանան տես նել աշ խար հի տար-
բեր ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույ թների և 
պատ մութ յան ընդ հան րութ յուններն ու 
տար բե րութ յու նները: Սո վո րող նե րի գե-
ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան մեջ 
մշա կու թա բա նա կան մո տեց ումը ենթա-
դրում է ո րո շա կի մի ջամ տութ յուն տար-
րական դպրո ցի ման կա վար ժա կան գոր-
ծըն թա ցի բո վան դա կութ յան մեջ: 

Նախ հարկ է լու ծել հետև յալ խնդիր նե-
րը.

– սո վո րո ղի գե ղա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան տե սական հիմքերի ձևավորում,

– սո վո րո ղի գե ղա գի տա կան դաս տիա-
րա կու թյան և գոր ծու նեութ յան զար գաց-
ման նկատ մամբ մշա կու թա բա նա կան մո-
տեց ման մշա կում և զարգացում:

Ծա նո թա նա լով ա կա նա վոր ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն նե րի հետ՝ ա շա կերտ նե րը 
սո վո րում են հաս կա նալ սե փա կան մշա-
կույ թը և պատ մութ յու նը: Կար ևոր է, որ ու-
սում նա կան գործըն թա ցում, կեր պար վես-
տի դա սե րին մշա կույ թը սո վո րող նե րին 
ներ կա յաց վի ոչ թե որ պես թան գա րա նա-
յին մա սունք, ո րը կապ չու նի ի րա կա նութ-

ՆԱՐԵԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԳԵՂԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
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յան հետ, այլ որ պես ներ կա յի մի մաս: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով պետք է ընտ րել այն պի սի 
տե ղե կատ վութ յուն, ո րը, որ պես հոգ ևոր և 
մ շա կու թա բա նա կան ար ժեք, մեծ ազ դե-
ցութ յուն է գոր ծում մարդ կանց վրա: Ազ-
գա յին ար ժե քա վոր ա ռաջ նա հեր թութ յուն-
նե րը, ո րոնք վե րապր վում են սո վո րո ղի 
կող մից գե ղար վես տա կան ի րա կա նութ յան 
մեջ, տե ղա փոխ վում են ի րա կան կյանք: 
Հու զա կան ե րան գա վո րու մը հնա րա վո րու-
թ  յուն է տա լիս զգալու դրանց նշա նա կութ-
յու նը [3, 75–83]: 

Տարրական դպրո ցում սո վո րող նե րին 
գեղարվեստական ստեղծագործության 
հետ ծա նո թաց նե լու գործընթացում կի-
րառ վում են տար բեր ձևեր և մե թոդ ներ: 
Այդ ձևե րի և մե թոդ նե րի շնոր հիվ ու սու ցի-
չը ձևա վո րում է գեղեցիկը տես նե լու, ըն-
կա լե լու կա րո ղութ յուն, պատկերացում, թե 
ինչ պես է նկա րի չը պատ կե րում շրջա կա 
մի ջա վայ րի գե ղեց կութ յու նը տար վա տար-
բեր ե ղա նակ նե րին (ոս կե աշ նան բազ մե-
րան գութ յու նը, գար նան թա փան ցի կութ-
յու նը և  այլն): Ա շա կերտ նե րը սո վո րում 
են ոչ միայն տես նել, այլ նաև հաս կա նալ 
նկա րի բո վան դա կութ յու նը, զգալ, թե ինչ 
է ցան կա ցել փո խան ցել նկա րի չը՝ պատ կե-
րե լով բնութ յու նը (ու րա խութ յուն, տխրութ-
յուն, կա րոտ): 

Գեղարվեստական ստեղծագործության 
ու սում նա սիր ման մշա կու թա բա նա կան 
մո տեց ման հա մա տեքս տում ու սու ցի չը 
հու զա կա նո րեն տրա մադ րում է սո վո րող-
նե րին ստեղ ծա գոր ծութ յան հե տա գա ըն-
կալ մա նը՝ դա սի հիմ նա կան մա սում ծա-
նո թաց նե լով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
ան վա նում նե րին, նկա րիչ նե րի անուն նե-
րին: Սո վո րեց նում է հա մե մա տել գե ղար-
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը՝ 
ձևա վո րե լով ստեղ ծա գոր ծութ յան բո վան-
դա կութ յու նն ըն կա լե լու և գա ղա փա րը 

հաս  կա նա լու կա րո ղութ յուն, ընդ ո րում՝ 
ոչ հար կադ րա բար, կի րա ռե լով խա ղա յին 
մե թոդ ներ: Դա սի ա վար տա կան մա սում 
ու սու ցի չը սո վո րող նե րի հետ վեր լու ծում է 
նոր ստաց ած գի տե լիք նե րը: 

Ն ման պա րապ մուն քի ժա մա նակ աշ-
խա տան քի մեծ մա սը կազմում են ար վես-
տա բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րը, ո րոնց 
ընտ րութ յու նը՝ որ պես գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ ծա նո թաց ման 
մե թոդ, պայ մա նա վոր ված է ստեղ ծա գոր-
ծութ յան բո վան դա կութ յամբ և կա ռուց-
ված քով, ո րում տրա մա բա նա կան փոխ-
կա պակց վա ծութ յամբ ար տա ցոլ ված են 
նրա տար րե րը: 

Մ շա կու թա բա նա կան մո տեց ման 
տեսաբանական կա ռուց ված քը կա րող 
է մո տա վո րա պես լի նել այս պի սին. ներ-
կա յաց վում են նկա րի ան վա նու մը և 
ն կար չի ազ գա նու նը, գեղարվեստական 
ստեղծագործության բո վան դա կութ յու նը, 
ներ կա յաց վում է նաև, թե ինչն է նկա րում 
գլխա վո րը, ինչ պես է այն պատ կեր ված 
(գույ նը, կա ռուց ված քը, դիր քը, հո րին ված-
քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը), ներ կա-
յաց վում է, թե ինչ է պատ կեր ված գլխա-
վո րի շուր ջը, և  ինչ պես են նրան միաց ված 
ման րա մաս նե րը (այդ պես է ըն թա նում 
խո րա ցու մը նկա րի բո վան դա կութ յան 
մեջ, միա ժա մա նակ սահ ման վում է ստեղ-
ծա գոր ծութ յան բո վան դա կութ յան և դ րա 
ար տա հայտ ման մի ջոց նե րի միջև ե ղած 
կա պը), ներ կա յաց վում է, թե ինչ պի սի 
գե ղեց կութ յուն է արտահայտել նկա րի չը, 
ինչ մտքեր են ա ռա ջա նում, ինչ է հիշ վում, 
տպա վոր վում նկա րը դի տե լիս: Դա սի մշա-
կու թա բա նա կան–ար վես տա բա նա կան 
սույն մո տեց ման կի րա ռու մը հնա րա վոր է 
մինչև այն պա հը, երբ սո վո րող նե րը սկսեն 
պա տաս խա նել ա ռա ջադր վող հար ցե րին, 
որոնք վե րա բեր ում են նկա րի բո վան դա-
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կութ յա նը, և այսպիսով ձեռք բե րեն խոս քի 
մե նա խո սա կան հմտութ յուն:

Գեղարվեստական ստեղծագործության 
հետ սո վո րող նե րի ծա նո թաց ման ա ռա ջին 
փու լում առավել արդյունավետ է «նկա-
րի մեջ մտնե լու» հնա րը, նկա րի բո վան-
դա կութ յա նը նա խոր դող և հա ջոր դող 
ի րա դար ձութ յուն նե րի վե րար տադ րու մը: 
Հ նա րի կի րա ռու մը նպա տա կա հար մար է 
նաև այն պատ ճա ռով, որ այն սեր տո րեն 
կապ ված է խա ղի, ստեղ ծա գոր ծա կան եր-
ևա կա յութ յան, ո րո շա կի դիր քո րո շում նե րի 
հետ: Այդ պես սո վո րո ղի միտ քն ուղղ վում է 
դե պի ո րո շա կի կա ռուց ված քով կա պակց-
ված ար տա հայ տիչ պատմ ված քի ստեղ-
ծմանը [6]:

Աշ խա տան քում ա ռա վել հա ճախ հան-
դի պող մե թոդ նե րից է նախընտրելի նկա -
րի նկատ մամբ ու սուց չի անհատական վե-
րա բեր մուն քի ար տա հայտ ման օ րի նա կը: 
Այդ մե թո դը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ո րակ յալ դաս տիա րակ չա կան պատմ ված-
քի օ րի նա կի վրա ա շա կերտ նե րին պատ-
մել սե փա կան պատումը:

Տարրական դպրո ցում սո վո րող նե րի 
հետ աշ խա տան քում կա րե լի է կի րա ռել 
մեթոդական այն պի սի հա մա կարգ, ո րի 
արդ յուն քում կստեղծ վեն ո րո շա կի են-
թախմ բեր: Ն ման են թախմ բե րում նե րառ-
վում են ա շա կերտ ներ, ովքեր ու նեն մտա-
վոր և հու զա կան միև նույն մա կար դակ և 
գեղարվեստական ստեղծագործության 
բո վան դա կութ յան գրե թե միև նույն ըն կա-
լում, որն ար տա հայ տում է յուրաքանչյուր 
երեխայի պատ կե րա ցու մը խոս քում: 
Միջխմ բա յին երկ խո սութ յան արդյունքում 
դա սա րա նը կգտնվի դա սի թե մա յի բո-
վան դա կութ յան ըն կալ ման միև նույն մա-
կար դա կում, ո րը վե րահս կում է ու սու ցի չը:

Կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րին 
անց կաց վում է նաև ան հա տա կան աշ-

խա տանք այն ա շա կերտ նե րի հետ, ով-
քեր չեն յու րաց րել նոր ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի մա սին գի տե լիք նե րը, ինչ պես 
նաև հե տաքրք րութ յուն չեն ցու ցա բե րում 
գեղարվեստական ստեղծագործության 
նկատ մամբ և  ու նեն թույլ զար գա ցած հու-
զա կան ո լորտ: Ան հա տա կան աշ խա տանք 
ի րա կա նաց վում է նաև ա ռա ջա դեմ ա շա-
կերտ նե րի հետ, ով քեր ու նեն կա յուն հե-
տաքրք րութ յուն գե ղար վես տա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի նկատ մամբ, ով քեր 
աչ քի են ընկ նում բարձր ակ տի վութ յամբ, 
զար գա ցած հու զա կան խոս քով:

Ե թե ա ռա ջին դեպ քում ա շա կերտ նե րի 
հետ ու սու ցի չը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
միայն մեկ–եր կու ստեղ ծա գոր ծութ յան ման-
րա մասն դի տարկ մամբ, ա պա երկ րորդ նե րի 
հետ կա րե լի է կի րա ռել գե ղար վես տական 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ների դի տար կում, 
մասնագիտական գրա կա նութ յան ըն թեր-
ցում և  ա շա կերտ նե րի ինք նու րույն գե ղար-
վես տա կան գոր ծու նեութ յուն [1]:

Այս համատեքստում առանձնանում են 
տա րի քա յին տվյալ խմբի աշա կերտ նե րի 
կող մից գեղարվեստական ստեղ ծա գոր ծու-
թյան ըն կալման հետևյալ մա կար դակ ները. 

●  Բարձր մա կար դակ. հար ցե րին 
ճիշտ, տրա մա բա նա կան պա տաս խան է 
տա լիս: Կա րող է ինք նու րույն ո րո շել, թե 
ինչ է պատ կեր ված, ին չի մա սին է նկա րը, 
ինչ է ցան կա ցել արտահայտել նկա րի չը՝ 
նկա րե լով այդ նկա րը:

●  Մի ջին մա կար դակ. հար ցե րին 
ճիշտ է պա տաս խա նում, սա կայն չի կա րո-
ղա նում հիմնավորել, թե ին չու է այդ պես 
մտա ծում, խոս քում դժվա րութ յամբ է մակ-
դիր ներ, օ րի նա կա յին հա մե մա տութ յուն-
ներ կի րա ռում:

●  Ցածր մա կար դակ. դժվա րա նում 
է պա տաս խա նել հար ցե րին, չի կա րո ղա-
նում գտնել ար տա հայ տիչ մի ջոց ներ, ար-
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տա հայ տել գե ղար վես տա կան ստեղ ծա-
գոր ծութ յան բո վան դա կա յին հիմ նա կան 
տար րե րը:

Աշխատանքի ընթացքում հստա կեց վում 
են նաև գեղարվեստական ստեղ ծա գոր-
ծության նկատ մամբ կրտսեր դպրո ցա կան-
նե րի անձ նա յին–հու զա կան վե րա բեր մուն-
քի արտահայտման մա կար դակ նե րի 
ցու ցա նիշ ները [5]:

Մշա կու թա բա նա կան մե թո դա բա նու թ-
յան տե սանկ յու նից ա ռա վել արդ յու նա վետ 
կլի նի գե ղա գի տա կան և մ շա կու թա յին ըն-
կա լման զարգացումը սկսել հենց տար-
րա կան դպրոցից՝ նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում գե ղար վես տա կան ստեղ ծա-
գոր ծութ յան հու զա կան–զգաց մուն քա յին 
ըն կալ ման, ինչ պես նաև տեր մի նա բա նա-
կան ի մա ցութ յուն նե րի ո րո շա կի գի տե լիք-
նե րի հենքով:

Այս իմաստով ո րոշ ծրագ րեր ուղղ-
ված են ա շա կեր տի աշ խար հա յաց քի 
ընդ լայն մա նը մեծ քա նա կութ յամբ ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի հետ ծա նո թա նա լու 
միջոցով, մյուս նե րը ձևա վո րում են գե ղա-
գի տա կան ըն կա լու մը, մտա ծո ղութ յու նը, 
բա րո յա կան–գե ղա գի տա կան գնա հա տա-
կա նը նախատեսված գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան որակ յալ ու սում նա-
սի րութ յան միջոցով: Միա ժա մա նակ կի-
րառ վում են տար բեր ձևեր, մե թոդ ներ 

և  աշ խա տան քի հնար ներ: Այդ ձևե րը և 
մե թոդ նե րը հետապնդում են տար բեր 
նպա տա կներ: Դ րանց բո վան դա կութ յու-
նը բազ մեզր է, դրան ց ո րոշ  մասն ուղղ ված 
է նախ նա կան ծա նո թաց մա նը, մյուս նե-
րը՝ ա շա կեր տի վրա մշա կու թա բա նա կան 
ազ դե ցութ յան գնա հատ մա նը: Կրտսեր 
դպ րո ցա կան տա րի քի սո վո րող նե րի ըն-
կալ մանը համապատասխան ու սու ցի չը 
կի րա ռում է որո շա կի մեթոդ նե րի հա մա-
կարգ, ո րը նպաս տում է գեղարվեստական 
ստեղծագործութ յուն նե րի մի ջոց նե րով 
հոգ ևոր մշա կույ թի ձևա վոր մա նը [4]: 

Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
կրտսեր դպրոցական տարիքի աշա կերտ-
ների հոգևոր մշակույթի հիմքերի ձևա-
վորումը գեղարվեստական ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ների միջոցներով պայմաններ է 
ստեղծում դրանց հետագա հո գե բա նա-
կան–բարոյական–գեղագիտական զար-
գաց ման համար և ձևավորում է հոգևոր 
մշա կույ թի գրագետ սկիզբ: Գործնական 
նշա նա կությունը ուսուցչի աշխատանքում 
և ղե կավարի գործունեության մեջ մշակ-
ված պարապմունքների կիրառումն է՝ 
որ պես մե թոդական հանձնարարական, 
սո վո րող ների մշակութաբանական զար-
գաց ման մեջ գեղարվեստական ստեղ ծա-
գոր ծու թյանն առնչվող հարցերի գիտական 
հե տա զո տությունների ընդհանրացում:
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЖИВОПИСИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н. ХАЧАТРЯН

Осваивая культуру, школьник делает открытие в самом себе и переживает 
пробуждение умственных и душевных сил. Соответствующая область культуры 
становится его миром, пространством возможной реализации, и ребенок развивается 
как культурно–исторический субъект, для которого прошлое и будущее культуры – его 
прошлое и будущее.

THE ORGANIZING FEATURES OF UNDERSTANDING PROCESS OF ARTISTIC 
WORKS IN THE PRIMARY SCHOOL

N. KHACHATRYAN

The learner discovers himself the awakening of the intellectual and sacred powers by 
salvaging culture. Suitable field of culture becomes his world with the area of possible self–
realization and the pupil develops as cultural–historical subject for which the past and future 
of culture is the own past and future.
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«Երգ չա կան հե նա րան» եզ րույ թը ծա-
գել է ի տա լե րեն «appaggiore la voce» օգ-
նել, պա հել, հեն վել ձայ նին բա ռե րից: Ֆի-
զի կա կան ա ռու մով ե րգ չա կան հե նա րա նը, 
ի հար կե, տե սա նե լի չէ, այդ պատ ճա ռով 
այն տես նել, շո շա փել հնա րա վոր չէ: Այս-
տե ղից էլ հարց է ա ռա ջա նում, թե ի նչ պես 
զգալ, պատ կե րաց նել և կի րա ռել «Երգ չա-
կան հե նա րան» եզ րույ թով բնու թագր վող 
գոր ծո ղու թյու նը ար վես տի ո լոր տում: Եզ-
րույթն ի նք նին մեզ թե լադ րում է, որ այն 
հեն ված է ձայ նի յու րա հա տուկ ար տա բեր-
մամբ ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյան՝ ձայ-
նի նկատ մամբ ու ժի գոր ծադր ման, հր ման 
վրա: Այս ի րո ղու թյունն ա ռա վել ակ նա ռու 
դարձ նե լու ա կն կա լի քով մենք կփոր ձենք 
զու գա հեռ ան ցկաց նել ե րգ չա կան հե նա-
րա նի և դպ րո ցա կան նս տա րա նից մեզ 
հայտ նի լեզ վա բա նա կան մի կար գի՝ բա-
ռային շեշ տի ար տա բեր ման միջև: Հայտ-
նի է, որ բա ռը ար տա բե րե լիս նրա բո լոր 
հն չյուն ներն ու նե նում են ձայ նային ար տա-
բեր ման ո րո շա կի հն չե ղու թյուն, և բա ռի 
մեջ ձևա վոր վող հն չյուն նե րից մե կը մյուս-
նե րի հա մե մա տու թյամբ ա վե լի հն չեղ է 
ար տա բեր վում, ո րով էլ ձևա վոր վում է բա-
ռային շեշ տը: Այս պա րա գա յում շեշտ ված 
հն չյու նը դառ նում է հե նա րան՝ բա ռի մեջ 
մյուս հն չյուն նե րի ար տա բեր ման հա մար: 
Նույ նը կա րե լի է ա սել խոս քի մեջ տրա մա-
բա նա կան շեշ տի վե րա բե րյալ: 

Նա խա դա սու թյան միտքն ա վե լի ճշգ-
րիտ ար տա բե րե լու նպա տա կով նա խա դա-
սու թյուն կազ մող բա ռե րի շար քում դրան-
ցից մե կը մյուս բա ռե րի հա մե մա տու թյամբ 

ա վե լի հն չեղ է ար տա բեր վում՝ դառ նա լով 
այդ միտ քը ճիշտ ար տա բե րե լու հե նա-
րան: Ար տա բեր ման նման յու րա հատ կու-
թյա նը նպաս տում է ար տի կու լա ցի ոն բա-
զան՝ մկա նային իր ո ղջ հա մա կար գով, 
ի նչ պես նաև օ դի ճիշտ և նպա տա կային 
կար գա վոր ման հոս քով: Օ դի հոս քի կար-
գա վոր ման գոր ծըն թա ցը թե՛ խոս քում, թե՛ 
եր գար վես տում հան գեց նում է միև նույն 
ար դյուն քին, այն է՝ ստա նալ ե րգ չա կան 
հե նա րա նի հի մամբ շեշտ ված և նրա վրա 
հիմն ված՝ սա հուն ե րգ չա կան դարձ վածք 
կամ հն չյուն: Այս տե ղից էլ բխում է այն, որ 
ե րգ չա կան դարձ ված քը կա յուն և հս տակ 
հն չե րանգ կու նե նա, ե թե այն ճշգր տո րեն 
հեն ված լի նի շն չա ռա կան եր կու կար ևոր 
գոր ծըն թաց նե րի` երգ չա կան ճիշտ շն չա-
ռու թյուն և ե րգ չա կան հե նա րա նի ճիշտ 
ը նտ րու թյան վրա: 

Երգ չա կան հե նա րա նի ա ռա ջին բա-
ղադ րի չը, այ սինքն՝ ճիշտ շն չա ռու թյու նը, 
եր գե ցո ղու թյան հիմ նա քարն է: Ե րգ չա կան 
հե նա րա նը ի րա կա նաց վում է ար տա սա-
նա կան օր գան նե րի մկա նային ո ղջ հա-
մա կար գի գոր ծադր մամբ՝ շն չամ կա նի 
հետ պահ ման մի ջո ցով: Շն չա ռու թյու նը 
հա մա կարգ է, ո րի աշ խա տան քը զու գորդ-
ված է մկա նային հյուս վածք նե րով: Օ դի 
հոս քը, ան ցնե լով ձայ նա ճեղ քով, շարժ ման 
մեջ է դնում ձայ նա լա րե րը, ո րի ար դյուն-
քում մենք ստա նում ե նք հա մա պա տաս-
խան ձայն:

Շն չա ռու թյան մա սին խո սե լիս մենք 
պետք է ա ռանձ նաց նենք շն չա ռա կան 
գոր ծըն թա ցային մի քա նի փու լեր: Ի նչ պես 

ՄԱ ՐԻ ԱՆ ՆԱ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ

ԵՐԳ ՉԱ ԿԱՆ ՀԵ ՆԱ ՐԱՆ ԵՎ  
ՆՐԱ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԵՐ ԳԱՐ ՎԵՍ ՏՈՒՄ
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գի տենք, շն չա ռու թյունն ի րա կա նաց վում է 
թո քե րում հա վաք ված օ դի մի ջո ցով, ո րը 
մենք ծախ սում ե նք ար տաշնչ ման գոր ծըն-
թա ցի ժա մա նակ: Եր գար վես տում ար տա-
շուն չը կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նի. 
այն կար գա վո րում է օ դի ծա վա լի դուրսմղ-
ման հոս քը: Ե րգ չա կան ար տա շուն չը ի րա-
կա նաց վում է թո քե րից դուրս մղ վող օ դի 
չա փա բաժ նի ճիշտ ծախս մամբ: Շն չա ռու-
թյան կա յու նու թյու նը կապ ված է ոչ այն-
քան թո քե րում հա վաք ված օ դի քա նա կի, 
որ քան նրա ճիշտ ար տամղ ման ծա վա լի 
հետ: Թո քե րում մեծ քա նա կու թյամբ թթ-
ված նի գո յու թյու նը դեռևս ե րաշ խիք չէ 
ե րգ չա կան մեծ դարձ ված քի կա տար ման 
հա մար, քա նի որ ե րբ շն չու ղի նե րը լց վում 
են օ դի մեծ ծա վա լով, խռ չա կային սեղ մա-
նը փոք րա նում է, ո րն իր հեր թին խո չըն-
դոտ է ե րգ չա կան ձայ նի լի ար ժեք ար տա-
բեր մա նը: 

Մյուս հան գա ման քը շն չամ կա նի հետ-
պահ ման տեխ նի կայի ճիշտ կի րառ ման 
գոր ծըն թացն է: Այս գոր ծըն թա ցով է պայ-
մա նա վոր ված ե րգ չա կան ձայ նի գու նա-
գե ղու թյու նը, գեղ գե ղան քը, ե րգ չա կան 
դարձ վածք նե րի սա հուն կա տա րո ղա կա-
նու թյու նը և այլն: 

Օ դի հետ պա հում նշա նա կում է ե րգ չա-
կան հե նա րա նի կի րառ մամբ շն չամ կա նի 
ա մուր ձգ ման գոր ծըն թաց, ո րի շնոր հիվ 
թո քե րում պա հես տա վոր ված օ դը ո րո շա-
կի չա փա քա նա կով դուրս է մղ վում դե պի 
ձայ նա ճեղք, այն տե ղից՝ դե պի ձայ նա-
լա րեր, այ նու հետև՝ ըմ պան և, ի հար կե, 
ա ռո գա նա կան ա պա րատ: Օ դի փոքր քա-
նա կու թյուն ներշն չե լով, շն չա ռու թյան ար-
տա հոս քի հետ պահ մամբ՝ ար դյուն քում 
ու նե նում ե նք փա փուկ, ա զատ հն չյու նի 
դրս ևոր մամբ ձայ նե րանգ: Ձևա վոր ված 
հն չյու նի վերջ նա կետն ա ռո գա նա կան 
ա պա րատն է, այն ստու գե լու լա վա գույն 

մի ջոց է գրա կա նու թյու նից մեզ հայտ նի 
վառ վող մո մի լույ սով ստուգ ման օ րի նա-
կը, ո րը գտ նում ե նք Հ. Խա չի կյա նի «Ձայ-
նա կազ մա վոր ման հի մունք նե րը եր գար-
վես տում» գր քում (1, 80): Այս պի սով՝ մենք 
տես նում ե նք, որ եր գար վես տում շն չա ռա-
կան ար տա հոս քի ճիշտ կար գա վոր մամբ է 
պայ մա նա վոր ված ե րգ չա կան բարձր հն-
չյու նի դիր քա վո րու մը: Ա կա դե մի ա կան եր-
գե ցո ղու թյան հիմ քում մշ տա պես ըն կած է 
ե րգ չա կան հե նա րա նի, ե րգ չա կան շեշ տի, 
շն չա ռա կան հա մա կար գի վրա կազ մա-
վոր ված ձայ նը: Մկա նային հյուս վածք նե-
րը, շն չա ռու թյու նը, ե րգ չա կան հե նա րա նի 
կի րա ռու մը կա տա րում են զու գորդ ված 
աշ խա տանք: Այս մի ակց ված աշ խա տան-
քի ար դյուն քը ձայ նի գու նա գե ղու թյունն է, 
ա զատ, ան կաշ կանդ, փա փուկ ե րգ չա կան 
դարձ վածք նե րի ձայ նա տա րու թյու նը, ի նչ-
պես նաև ձայ նի ո րա կի պահ պա նու մը, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձայ նա ճեղ քում 
չու նե նա լու հոգ նա ծու թյուն: Ե րգ չա կան հե-
նա րա նը սուբյեկ տիվ եր ևույթ է: Այն, ի նչ 
գոր ծա ծում է ա ռա ջին կա տա րո ղը, օ րի-
նա չափ չէ մյու սի հա մար: Այս խնդ րի լու-
սա բան ման հա մար պետք է ու նե նալ ձայ-
նային սուր զգա ցո ղու թյուն, ին չու ո չ՝ նաև 
ծա վա լուն եր ևա կա յու թյուն: Ո մանք ե րգ չա-
կան հե նա րա նը պատ կե րաց նում են ստո-
ծա նու մկա նային հյուս վածք նե րում, շա տե-
րը այն զգում են խռ չա կի շր ջա նում, կան 
կա տա րող ներ, ո րոնք շեշ տում են ա մուր 
բռունց քի առ կա յու թյու նը: Բազ մա թիվ եր-
գիչ ներ կան, ո րոնք ե րգ չա կան հե նա րա նը 
կա պում են վե րին և ստո րին ա տամ նա-
շար մղ վող օ դի հոս քի հետ: Ո մանց հա-
մար հե նա րան է գոտ կամ կա նի շր ջա նը: 
Եր գիչ կա տա րող նե րից շա տե րը ե րգ չա-
կան հն չյու նի զգա ցո ղու թյու նը կա պում են 
ար ձա գան քա րան նե րի ճիշտ կի րառ ման 
հետ: Այս պի սով՝ պարզ վում է, որ ե րգ չա-
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կան հե նա րա նի տե ղային ը նտ րու թյու նը 
և նրա գոր ծադ րումն իր է ու թյամբ բարդ, 
ի սկ կի րառ մամբ՝ ան հա տա կան գոր ծըն-
թաց է: Պա տա հա կան չէ, որ մեծն Նի կո-
լայ Գյաու րո վը այս պես է ար տա հայտ վել 
եր գար վես տի մա սին. «Վո կալ ար վես տը 
գաղտ նիք չէ, սա կայն այն բարդ և միև-
նույն ժա մա նակ դժ վա րին ճա նա պարհ ու-
նե ցող ար վեստ է» (4, 39): Հան րա ճա նաչ 
ու սու ցիչ, ար վես տա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Լ. Բ. Դմիտ րի ևը ի ր՝ «Солисты 
театра Ла Скала о вокальном исскустве» 
գր քում, որ հար ցազ րույց ներ են Մի լա նի 
Լա Սկա լա օ պե րային թատ րո նի (վիր տո-
ւոզ) մե ծա վար պետ կա տա րող նե րի հետ, 
նրանց կա տա րո ղա կան բարձ րա գույն ար-
վես տի մա տուց ման մի ջո ցով բա ցա հայ-
տում է վո կալ տեխ նի կային վե րա բե րող 
ի տա լա կան բել կան տոյի գաղտ նիք նե րը: 
Հար ցազ րույ ցում շո շափ վում են բազ մա-
թիվ հար ցեր, ո րոնք շատ են կար ևոր վում 
եր գար վես տում: Այժմ մեջ  բե րենք մի քա նի 
դի տար կում ներ ան վա նի կա տա րող նե րի 
հետ ու նե ցած զրույց նե րից: 

Ջու լի ետ տա Սի մո նա տո 
Նրա հայտ նի կա տա րում նե րից են`-

Վեր դի՝ Է բո լի ի դե րը «Դոն Կառ լոս» օ պե-
րա յում, Բե լի նի՝ Նոր մայի դե րը «Նոր մա» 
օ պե րա յում, Վեր դի՝ Ա զու չե նայի դե րը 
«Տ րու բա դուր» օ պե րա յում և այլն:

«Ես միշտ օ գտ վում եմ միջ կո ղային շն-
չա ռու թյու նից: Ե րգ չա կան հե նա րանն ի նձ 
մոտ ձևա վոր վում է փա փուկ քիմ քում և 
դի մա կում, ձևա վոր ված ե րգ չա կան հն չյու-
նը միշտ բարձր դիր քում է: Օ գտ վում եմ 
վե րին ար ձա գան քա րան նե րից և ե րգ չա-
կան հն չյու նի ռե զո նան սը զգում եմ մի այն 
գլ խային ար ձա գան քա րան նե րում և չեմ 
օ գտ վում կրծ քային ար ձա գան քա րան նե-
րից»,— ե րգ չա կան հե նա րա նի կի րառ ման 
շուրջ հս տակ պա տաս խան է ներ կա յաց-

նում Ջու լի ետ տա Սի մո նա տոն:
 Մեկ այլ ե րգ չու հի՝ Մի րել լա Ֆրե նին, 

ո րն իր ան զու գա կան ի տա լա կան բել կան-
տո եր գե ցո ղու թյամբ և վո կալ տեխ նի կա-
կան հմ տու թյուն նե րով հմայել է օ պե րային 
ար վես տի սի րա հար նե րին, նույն պես ու-
սու ցո ղա կան և հա մո զիչ պա տաս խան ներ 
է տա լիս եր գե ցո ղու թյան մեջ կի րառ վող 
հար ցե րի շուրջ: Հա մաշ խար հային օ պե-
րային գո հար նե րից նա կա տա րել է բա-
զում դե րեր գեր, դրան ցից են Մի մի ի դե րը 
Պու չի նի ի «Բո հեմ» օ պե րայոմ, Մի քայե-
լայի դե րը Բի զե ի «Կար մեն» օ պե րա յում, 
Ա դի նայի դե րը «Սի րո ըմ պե լիք» օ պե րա-
յում և այլն:

 Վո կալ ար վես տին վե րա բե րող ո րոշ 
հար ցե րի մեկ նա բան մա նը ա հա թե ի նչ-
պես է ան դրա դառ նում Մի րել լա Ֆրե նին. 
«Եր գե ցո ղու թյան ժա մա նակ մար մինս 
հան գիստ վի ճա կում է, կի րա ռում եմ կո-
ղոսկ րաս տո ծա նային շն չա ռու թյուն: Խռ-
չա կը եր բեք չեմ ի ջեց նում: Ե րբ ե րգ չա կան 
հն չյու նը ի նձ մոտ ձևա վոր ված չէ բարձր 
դիր քում, ես այն ան մի ջա պես լսում եմ»: 
Ե րգ չու հին մեկ ան գամ ևս կար ևո րում է 
ար ձա գան քա րան նե րի կի րա ռու մը, մաս-
նա վո րա պես վե րին ար ձա գան քա րան նե-
րի: Ե րգ չու հին եր գար վես տում մեծ տեղ է 
հատ կաց նում ձայ նա տա րու թյուն հաս կա-
ցու թյա նը: Նա ե րգ չա կան հե նա րա նը կա-
պում է շն չա ռա կան օր գան նե րի զու գա հեռ 
կի րառ վող գոր ծըն թաց նե րի հետ: Վեր լու-
ծե լով ար վես տա գե տի հետ ի րա կա նաց-
ված հար ցազ րույ ցը՝ մենք հան գում ե նք 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ ե րգ չա կան ար-
վես տում կի րարկ վող կա նոն նե րը ի րա րից 
տա րան ջատ ված չեն և գոր ծում են մի ա ժա-
մա նակ: Հան րահռ չակ բա րի տոն Նի կո լայ 
Գյաու րո վը ևս իր հս տակ դիր քո րո շումն 
ու նի վո կալ ար վես տի վե րա բե րյալ: Նա 
փաս տում է, որ ե րգ չա կան հե նա րանն իր 
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մեջ ձևա վոր վում է դի աֆ րագ մայի հատ-
վա ծում, ստո րին միջ կո ղային շր ջա նում, 
ո րո վայ նի մկա նային հյուս վածք նե րում:

Պա վել Մո րո զո վը ի ր՝ «Тайны вокальной 
речи» գր քում ներ կա յաց նում է փոր ձաքն-
նու թյամբ հիմ նա վոր ված ո րոշ փաս տեր՝ 
ե րգ չա կան հե նա րա նի ճիշտ կի րառ ման և 
վե րար տադր ման վե րա բե րյալ: 

Պ րո ֆե սի ո նալ կա տա րող նե րի ա ռջև 
խն դիր է դր վել՝ նույն ո ւժգ նու թյամբ եր-
կու ան գամ հն չեց նել միև նույն ե րգ չա կան 
դարձ ված քը: Ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծե լով 
ե րգ չա կան հե նա րան, ի սկ ե րկ րորդ ան-
գամ՝ ոչ: Այս ա մե նը ձայ նագր վում է սար-
քի մի ջո ցով, ո րը վե րար տադ րում է ձայ նի 
հն չո ղու թյու նը, շն չա ռա կան գոր ծըն թա ցը, 
ի նչ պես նաև ար ձա գան քա րան նե րի հն-
չեց ման առ կա յու թյու նը: 

Երգ չա կան հե նա րա նի վրա կա ռուց-
ված դարձ ված քը հա գե ցած է ձայ նային 
գու նե րան գով, թռիչ քայ նու թյամբ, առ կա է 
բարձր ֆոր ման տի հն չե ղու թյու նը: Ե րգ չա-

կան դարձ ված քը՝ «ֆ րա զան», որ տեղ բա-
ցա կա յում է ե րգ չա կան հե նա րա նի կի րա-
ռու մը, ար ձա նագ րում է հա մո զիչ փաստ 
առ այն, որ ե րգ չա կան ձայ նը թույլ է, ան-
հա վա սար. առ կա է սա կավ գեղ գե ղան քի 
հն չե ղու թյուն, ցածր հն չյու նի դիր քա վո րում 
և ձայ նային ո րա կի պա սիվ հն չո ղու թյուն:

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով վեր ևում շա-
րադր վա ծը և հաշ վի առ նե լով եր գար-
վես տի բնա գա վա ռում հա մաշ խար հային 
հռ չակ ու նե ցող մարդ կանց վեր տո ւոզ կա-
տա րում ներն ու դի տար կում նե րը և մեր 
աշ խա տան քային հա մեստ փոր ձը՝ մենք 
գա լիս ե նք այն եզ րա հանգ մա նը, որ եր-
գար վես տը ար վես տի այն սպե ցի ֆիկ, յու-
րա հա տուկ դրս ևո րում նե րից մեկն է, ո րը 
պա հան ջում է ա ռանձ նա հա տուկ և գրա-
գետ գոր ծադ րում՝ մար դուն տր ված այդ 
նր բա գույն և ա ստ վա ծա պարգև եր ևույ թի՝ 
ձայ նի նկատ մամբ՝ որ պես գե ղա գի տա-
կան վայելք պարգ ևող գե րա գույն հա ճույ-
քի աղ բյուր:
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ПЕВЧЕСКАЯ ОПОРА
М. АВЕТИСЯН

Таким образом, анализируя весь спектр вопросов, с которыми мы сталкиваемся в 
искусстве пения или в рамках того как оно исполняется и преподносится, мы пришли к 
выводу, что искусство пения является одним из специфических и уникальных выражений, 
которое требует особого отношения к такому деликатному и божественному явлению 
как голос. Именно голос является наивысшей оценкой эстетического удовольствия, 
трудолюбия и интеллекта.
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VOCAL SUPPORT
M. AVETISYAN

Hence, while analyzing the whole complex of issues related to the art of singing or rather 
to say within the framework of performance and presentation, we have come to the conclu-
sion that the art of singing is one of the specific and unique expressions that requires some 
special attitude to such delicate and divine phenomenon as voice which is the highest degree 
of aesthetic pleasure, diligence and intelligence.
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 Բա ռա գի տու թյան  կար ևոր բա ժին նե-
րից մե կը դարձ վա ծա բա նու թյունն է, ո րն 
ու սում նա սի րում է լեզ վի դարձ ված քային 
ո ղջ հա մա կար գը: 

Ի՞նչ է  դարձ ված քը: Դարձ ված քը կա-
ռուց ված քով եր կու և ա վե լի բա ռե րի կա-
յուն, ի մաս տով ամ բող ջա կան, վե րաի-
մաս տա վոր ված այն պի սի կա պակ ցու թյուն 
է, որ խոս քում վե րար տադր վում է ի բրև 
լեզ վա կան պատ րաս տի մի ա վոր1: Դարձ-
վածք նե րը բա ռե րի նման  հա ղոր դակց ման 
ըն թաց քում չեն ստեղծ վում, այլ հան դես են  
գա լիս ի բրև ի մաս տային պատ րաս տի մի-
ա վոր ներ: Այս հատ կա նի շով դարձ ված քը 
մո տե նում է բա ռին, կա յուն կա պակ ցու-
թյուն նե րին և հա րադ րու թյուն նե րին, բայց 
ո րո շա կի ո րեն սահ մա նա զատ վում է բա ռե-
րի ա զատ կա պակ ցու թյուն նե րից: Դարձ-
վածք նե րը խոս քը դարձ նում են ա վե լի 
դի պուկ, ճշգ րիտ, հա կիրճ, ի նք նա տիպ և  
ար տա հայ տիչ: 

Ինչ պես նշում է լեզ վա բան Խ. Ա ղա-
ջա նյա նը, դարձ վածք նե րը բա ռե րի հա մե-
մա տութ յամբ ա վե լի բարդ մի ա վոր ներ են, 
հետ ևա բար դրանց ի մաս տային բա ցատ-
րութ յուն ներ տալն էլ ա վե լի դժ վար է. պա-
հան ջում է ա վե լի ջանք ու լեզ վա կան նր-
բազ գա ցու թյուն2:

 Դարձ ված քին հա տուկ է փո խա բե րա-
կան–այ լա բա նա կան ի մաստ: Դարձ վածք-
նե րը խոս քը ո ճա վո րե լու ան փո խա րի նե լի 
լեզ վա կան կա ռույց ներ են. դրանք ոչ  մի-
այն պատ կե րա վոր կեր պով ո ճա վո րում են 

1    Տե՛ս    Սուքիասյան  Ա.,    Ժամանակակից  հայոց 
լեզու, Եր., 2004, էջ 296:
2    Տե՛ս  Աղաջանյան  Խ.,    Նույնանունների  և 
դարձվածքների համառոտ բացատրական բառարան, 
Եր., 1989, էջ 67:

խոս քը, այլև խոս քին տա լիս են  գե ղա գի-
տա կան ար ժեք և ե րանգ:  Դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րի մի ջո ցով խո սողն ան շուշտ 
իր ան հա տա կան  վե րա բեր մունքն է դրս-
ևո րում որ ևէ ան հա տի, եր ևույ թի, դեպ քի, 
ի րո ղու թյան վե րա բե րյալ3: 

Ա մեն մի լեզ վի դարձ վածք նե րի գե-
րակշ ռող մա սը կոչ ված է ա ռա ջին հեր թին 
հա մա պա տաս խան հաս կա ցու թյուն ներն 
ար տա հայ տե լու, ու րեմն ծա ռայե լու մարդ-
կանց հա ղոր դակց ման ա ռաջ նա հերթ պա-
հան ջի բա վա րար մա նը: Որ պես կա նոն՝ 
դարձ վածքն իր բառ–հո մա նի շի հա մե մա-
տու թյամբ ա վե լի բարդ հաս կա ցու թյուն է 
ար տա հայ տում4:

 Վերց նենք ու րա խա նալ բայը և հա-
մե մա տենք նրա հո մա նիշ դարձ ված քի՝ 
աշ խար հով մեկ լի նել–ի հետ: Վեր ջինս 
ցու ցա բե րում է ի մաս տային նույն պի սի նր-
բե րանգ ներ, ո րոնք  ու րա խա նալ–ը չու նի: 
Աշ խար հով մեկ լի նել կամ դառ նալ նշա-
նա կում է «շատ, ան չափ ու րա խա նալ, աշ-
խար հի տեր զգալ ի րեն»: 

Ինչ պես գի տենք, դարձ վածք ներն ը ստ 
ծագ ման լի նում են գրա կան և ժո ղովր դա-
խո սակ ցա կան: Գրա կան դարձ վածք նե-
րի բազ մա թիվ օ րի նակ ներ հան դի պում են 
գրա կա նու թյան մեջ, այս պես` ա քիլ լե սյան 
գար շա պար, սի զի ֆյան աշ խա տանք, դա-
նա յան տա կառ, ավ գյան ա խոռ  և այլն:

 Բա ռե րի ու բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի 
նման բազ մա թիվ դարձ վածք ներ նույն պես 
ժա մա նա կի ըն թաց քում մշակ վում, նոր-
մա վոր վում են ու ան ցնում ժո ղովր դա խո-

3    Տե՛ս  Բադիկյան  Խ.,    Դարձվածային  ոճաբանու
թյուն, Եր., 2000, էջ 15:
4   Տե՛ս Բեդիրյան Պ., Մայրենիի ուսուցման հարցը, 
Եր., 1982, էջ 78:

 ՌԵ ԲԵ ԿԱ ՄԱՐ ԳԱ ՐՅԱՆ

ԴԱՐՁ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
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սակ ցա կա նից գրա կան լեզ վին: Այս պես են 
գրա կա նաց վել հա զա րա վոր դարձ վածք-
ներ` ար ջի ծա ռա յու թյուն   մա տու ցել, 
շան ու կատ վի բա րե կա մու թյուն, աչ քի 
ար դար յուղ, գլ խին նս տել, ա կան ջին օղ 
ա նել, մեծ կտո րը ա կան ջը թող նել, քա-
րից հաց քա մել, խոս քը կտու րը գցել և 
այլն:  Սա բո լո րո վին չի նշա նա կում, թե 
գրա կան լեզ վի բո լոր դարձ վածք նե րը այս 
ճա նա պար հով են ան ցել: Հա զա րա վոր 
դարձ վածք ներ էլ կան, ո րոնք ստեղծ վել են 
գրող նե րի, ստեղ ծա գոր ծող նե րի, քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րի, հրա պա րա կա խոս-
նե րի և այլ ան հատ նե րի կող մից: Այս պես` 
հին հու նա կան ու լա տի նա կան ծա գում ու-
նե ցող բազ մա թիվ դարձ վածք ներ թարգ-
մա նա բար ան ցել են աշ խար հի շատ գրա-
կան լե զու նե րի:

 Մա քուր գրա կան են նաև «Աստ վա-
ծաշն չից» մեր լեզ վին ան ցած բազ մա թիվ 
դարձ վածք ներ, ո րոնք մշակ վել ու թրծ վել 
են դա րե րի ըն թաց քում և մեր օ րե րում  ար-
դեն գրա կան հն չո ղու թյուն ու նեն: 

Ի դեպ, այդ դարձ ված քային մի ա վոր-
նե րը մի ջազ գային գոր ծա ծու թյուն ու նեն  և 
թարգ ման վել են աշ խար հի շատ լե զու նե-
րում:

 Թարգ մա նու թյան մի ջո ցով են տա րած-
վել նաև հե ղի նա կային ծա գում ու նե ցող 
բազ մա թիվ դարձ վածք ներ, գրա կա նա ցել 
են (ե թե այդ պի սին չեն ե ղել) ու դար ձել 
աշ խար հի շատ ժո ղո վուրդ նե րի սե փա-
կա նու թյու նը: Այս պես, օ րի նակ, կա րա պի 
ե րգ (Ե զո պոս), պղ տոր ջրում ձուկ որ սալ  
(Ե զո պոս), կրա կից շա գա նակ ներ հա նել 
(Լա ֆոն տեն),  բո լոր ճա նա պարհ նե րը 
Հռոմ են տա նում  (Լա ֆոն տեն), թա գա-
վո րը մերկ է (Ան դեր սեն), հող մա ղաց նե-
րի դեմ կռ վել (Սեր վան տես), փո թո րիկ 
մի բա ժակ ջրում  (Մոն տեսքյո), խա վա րի 
թա գա վո րու թյուն  (Դոբ րո լյու բով), սայ լը 

տե ղից չի շարժ վում  (Կ ռի լով): 
Ու սա նող նե րի  բա ռա պա շա րի հարս-

տաց ման լա վա գույն մի ջո ցը հայ, ռուս և 
հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան ըն թեր-
ցումն է: Այդ ա ռու մով բա նա սի րու թյան 
ֆա կուլ տե տում սո վո րո ղի ա ռջև բաց վում է 
կա խար դա կան մի աշ խարհ` ան սպառ մի 
շտե մա րան, որ տե ղից նա կա րող է դուրս 
գրել և իր բա նա վոր ու գրա վոր խոս քում 
գոր ծա ծել բազ մա թիվ ու բազ մաբ նույթ  
դարձ վածք ներ: 

Ինչ պես ար դեն աս վեց, դարձ վածք նե-
րի մեծ մա սը  ժո ղովր դա կան ծա գում  ու-
նի: Դրանք ժո ղովր դի ա ռօ րյա կյան քից 
ա ռն ված, ժո ղովր դի մտա ծո ղու թյունն ու 
ո գին ար տա հայ տող բա ռա կա պակ ցու-
թյուն ներ են` ո ճա կան լից քա վո րու մով 
հա գե ցած: Այս պես օ րի նակ` շու նը շնից` 
եր կուսն էլ մի տնից, քի թը ցցել, գլու խը 
քա րո վը տալ:  Սրանք հայե րե նում մեծ 
թիվ են կազ մում  (ա վե լի քան 10.000) և 
ժո ղովր դա կան խոս քի հա մար ան սպա-
ռե լի ու ան փո խա րի նե լի հարս տու թյուն 
են, գրա կան խոսք են բե րում ժո ղովր դա-
կան ո գի, պար զու թյուն, խոս քին տա լիս են 
թեթ ևու թյուն, խոս քը դարձ նում մտեր միկ 
ու ան մի ջա կան1:

 Մեծ թվով դարձ վածք ներ նախ ա ռա-
ջա նում են ժո ղովր դա խո սակ ցա կան լեզ-
վում ու բար բառ նե րում, ա պա նրանց մի 
մա սը, գրող նե րի ու ան հատ նե րի կող մից 
մշակ վե լով, աս տի ճա նա բար դառ նում է 
հա մա գոր ծա ծա կան ու ան ցնում գրա կան 
լեզ վին: Այս ճա նա պար հով մեր գրա կան 
լեզ վին ան ցել ու լայն տա րա ծում են գտել  
հա զա րա վոր դարձ վածք ներ, ո րոնք մեր 
գրող նե րի կող մից վե րամ շակ վել են, բեր-
վել են գրա կան տես քի, հա ճախ էլ նոր 
ի մաստ ներ են ստա ցել:

1   Տե՛ս Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի  հիմունքներ, 
Եր., 1990, էջ 217:
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 Գոր ծա ծե լով ժո ղովր դա կան ու բար բա-
ռային դարձ վածք ներ` գրող ներն ու ար-
վես տա գետ նե րը, լրագ րող ներն ու քա ղա-
քա գետ նե րը ա վե լի հա րա զատ են մնում 
ժո ղո վր դա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյա նը` 
ի րենց  խոս քը  դարձ նե լով  ա վե լի դի պուկ, 
պատ կե րա վոր ու ար տա հայ տիչ: Դրանց 
մի ջո ցով գրող ներն ստեղ ծում են ժա մա-
նա կի կո լո րիտ, ան հա տա կա նաց նում են 
ի րենց գրա կան հե րոս նե րին` ը նդ գծե լով 
նրանց սո ցի ա լա կան ծա գու մը, մի ջա վայ-
րը, կր թա կան մա կար դա կը, մաս նա գի-
տու թյու նը և այլն1:

Ս րա հա կա ռակ եր ևույթն էլ կա լեզ-
վում, ե րբ գրող նե րի, ար վես տա գետ նե-
րի ու լրագ րող նե րի կող մից ստեղծ ված 
ան հա տա կան  դարձ վածք նե րի մի զգա-
լի մասն ան ցնում է ժո ղովր դին, դառ նում 
նրա սե փա կա նու թյու նը, այդ պի սի դարձ-
վածք նե րից  շա տե րը կա րող են այն քան 
ժո ղովր դա կա նու թյուն ձեռք բե րել, որ 
նույ նիսկ մո ռաց վի հե ղի նա կի` ստեղ ծո ղի 
ա նու նը: Դրա լա վա գույն   ա պա ցույցն են 
մեր ազ գային մեծ բա նաս տեղծ ներ Հովհ. 
Թու մա նյա նի և Ավ. Ի սա հա կյա նի հե ղի-
նա կած շատ ար տա հայ տու թյուն ներ, ան-
վա նում ներ, ո րոնք  ժո ղովր դի կող մից 
վե րաի մաս տա վոր վել են, դար ձել  հա մա-
գոր ծա ծա կան ու վե րած վել ի մաս տա լից 
ար տա հայ տու թյուն նե րի` դարձ վածք նե րի:

 Դարձ վածք նե րի տվյալ խմ բի ու սուց-
ման հա մար ու սա նող նե րին հանձ նա րա րել 
դա սա կան գրող նե րի գոր ծե րից դուրս գրել 
հե ղի նա կային դարձ վածք ներ, բա ցատ րել 
դրանց ի մաստ նե րը:

 Ժո ղովր դա խո սակ ցա կան խոս քում 
մեծ թիվ են կազ մում հատ կա պես մարմ-
նի մա սե րի ան վա նում նե րով բա ղադր ված 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րը: Նշենք, որ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով ևս  տար-

1   Տե՛ս Բադիկյան Խ., նշվ. աշխ., էջ 137:

բեր լե զու նե րի դարձ ված քային  ֆոն դի 
հա մա կար գում թվային քա նա կով մարմ նի 
մա սե րի ա նուն նե րով կազմ ված դարձ վա-
ծային հա մա կարգն  է գեր իշ խո ղը. այս-
պես` գլուխ բա ղադ րի չով հայե րե նում  կա 
691 (չի բա ցառ վում նաև ա վել) դարձ  վածք, 
ա չք–ով` 660, սիրտ բա ռով` 395, ձեռք–ով` 
380, ոտ քով` 345, բե րան–ով` 263, լեզվ–
ով` 180, քթ–ով` 166, ա կանջ–ով` 145, 
մատ–ով` 78, ա տամ–ով` 65, մազ–ով` 40 
և այլն:

 Ժո ղովր դա խո սակ ցա կան դարձ վա-
ծային հա մա կար գում մարմ նի մա սե րի ան-
վա նում նե րով դարձ վածք նե րից հե տո ե րկ-
րորդ տեղն են գրա վում տվյալ ժո ղովր դի 
ըն տե լաց րած կեն դա նի նե րի ու թռ չուն նե-
րի, ի նչ պես նաև իր շր ջա պա տում ապ րող 
կեն դա նի նե րի, թռ չուն նե րի, գա զան նե րի, 
սո ղուն նե րի ան վա նում նե րով  կազմ ված 
դարձ վածք նե րը: Ը նդ ո րում, նման դեպ-
քե րում  ժո ղո վուր դը կեն դա նի նե րին բնո-
րոշ հատ կա նիշ նե րով վե րաի մաս տա վոր-
ված կեր պով բնու թագ րում է մարդ կանց, 
նրանց հատ կա նիշ ներն ու ա րարք նե րը2: 

Կա րե լի է ու սա նող նե րին հանձ նա րա-
րել դարձ վածք նե րի այս խմ բե րի  հա մար 
դարձ վա ծա բա նա կան բա ռա րան նե րից 
դուրս գրել կեն դա նի նե րի, ի նչ պես նաև 
մարմ նի մա սե րի ա նուն նե րով կազմ ված 
դարձ վածք ներ և լսա րա նում ներ կա յաց-
նել: Դա սա խո սը կա րող է բա ժա նել ու սա-
նող նե րի հա մար նա խօ րոք պատ րաս տած 
թեր թիկ ներ, ո րոն ցում կա րող են տր ված 
լի նել տար բեր տե սա կի դարձ վածք ներ. 
ու սա նո ղից կպա հանջ վի տալ դրանց բա-
ցատ րու թյու նը և ծա գու մը:

 Դարձ վածք նե րը, ի նչ պես և բա ռե րը, 
ձևաի մաս տային տե սա կե տից լի նում են 
հո մա նիշ, հա կա նիշ և հա մա նուն:

2    Տե՛ս  Բեդիրյան  Պ.,  Ժամանակակից  հայերենի 
դարձվածաբանություն, Եր., 1971, էջ 145:
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 Բա ռային հո մա նիշ նե րի նման  հո մա-
նիշ ներ պետք է հա մա րել այն դարձ ված-
քային մի ա վոր նե րը, ո րոնք ու նեն նույն 
կամ մոտ ի մաստ ներ, բայց կա րող են 
տար բեր վել ո ճա կան տար բեր կի րա ռու-
թյուն նե րով ու հու զաար տա հայտ չա կան 
գու նա վո րում նե րով և ո րո շա կի հա մա-
տեքս տե րում կա րող են փո խա րի նել ի րա-
րով: Ի մաստ նե րի նույ նու թյան դեպ քում 
այդ կար գի դարձ վածք ներն այ նո ւա մե նայ-
նիվ ի րա րից կա րող են տար բեր վել կամ 
ո ճա կան տար բեր կի րա ռու թյուն նե րով և 
գոր ծա ռու թյուն նե րով կամ հու զաար տա-
հայտ չա կան զա նա զան գու նա վո րում նե-
րով և ե րան գա վոր ման աս տի ճան նե րով1:

 Դարձ ված քային հո մա նիշ նե րը, ի նչ պես 
և հո մա նիշ բա ռե րը, ի մաստ նե րով շատ են  
մոտ, բայց ոչ միշտ է, որ դրանք կա րող 
են փո խա րի նել ի րար. այս տեղ կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի դարձ ված քը կի րա-
ռե լու մի ջա վայ րը: Նույն հո մա նիշ դարձ-
ված քը կա րող է ըն դու նե լի լի նել մի ո ճում, 
ի սկ մյու սում` ոչ: Կա րե լի է ու սա նող նե րին 
տալ դարձ ված քային որ ևէ փունջ, օ րի նակ՝ 
մեռ նել բայով, և պա հան ջել նշել դրանց 
գոր ծա ծու թյան ո ճա կան շր ջա նակ նե րը:

 Հայոց լեզ վի դարձ ված քային կազ մը 
հա րուստ է նաև հա կա նիշ դարձ վածք նե-
րով: Այս պատ կե րա վոր ու ար տա հայ տիչ 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով շատ դյու րին 
են հա կադր վում ա ռար կան, ան ձը և եր-
ևույ թը: Խոս քը դառ նում է ա վե լի հա կիրճ, 
ա զատ վում մի ա պա ղա ղու թյու նից և կրկ-
նու թյուն նե րից:  

Այս պես`
 քար սիրտ – փա փուկ սիրտ 
 սիր տը կպ չել – սր տին կպ չել
 բաց ձեռք – ձեռ քը  փակ 
 աշ խարհ գալ – աշ խար հից գնալ: 
Այս տեղ գոր ծում է «հա կա դարձ նմա-

1   Տե՛ս Սուքիասյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 310:

նա կու թյան օ րեն քը», ո րը շատ գոր ծուն է 
հատ կա պես  բա նաս տեղ ծա կան խոս քում: 
Օ րի նակ՝

 Բախտ կա կար միր, բախտ կա սև,
 Բախտ կա եղ նիկ, բախտ կա դև … (Հ. Շ.)
Կամ՝ Սև կդառ նա գլ խիդ շա լը, որ ետ 

դառ նա լը կու զես …. (Հ. Շ.)
 Բայց՝  Ա ՜խ, չեմ կան չիր, որ ալ մնա 

բախ տի շա լը իմ գլ խին… (Հ. Շ.)
 Հայե րե նի դարձ ված քային մի ա վոր նե-

րի մեջ բա վա կան մեծ թիվ են կազ մում 
հա մա նուն դարձ ված քային մի ա վոր նե րը, 
ո րոնք գրու թյամբ ու ար տա սա նու թյամբ  
բա ցար ձա կա պես նույնն են, ի մաս տով` 
տար բեր: Ա. Սու քի ա սյա նի և Ս. Գալս տյա-
նի «Հայոց լեզ վի դարձ վա ծա բա նա կան 
բա ռա րա նում» գլուխ դնել դարձ ված քի 
հա մար բեր ված է 7 ի մաստ, ո րոնք հա մա-
նուն են: 

Այս պես`
Գ լուխ դնել – 1. Մի տեղ հանգս տա նալ, 

պառ կել: 2. Մե կով զբաղ վել, մե կի հետ 
ա սել–խո սել, մե կի հետ գործ` հա րա բե-
րու թյուն ու նե նալ: 3. Մե կի հետ լե զու գտ-
նել, հար մար վել: 4. Ու շադ րու թյուն դարձ-
նել, հետ ևել, հե տա մուտ լի նել: 5. Խոս քի 
բռն վել, վի ճել կռ վել: 6. Մե կին որ ևէ գործ 
հանձ նա րա րել, մի բա նի ղե կա վար նշա-
նա կել: 7. Մեռ նել, իր ան ձը նվի րել, կյան քը 
մի բա նի զո հա բե րել, գլու խը ետ դնել:

 Հա մա նուն նե րի  կա պակ ցու թյամբ կա-
րե լի է հանձ նա րա րել տր ված զույ գե րից 
յու րա քան չյուրն օգ տա գոր ծել նա խա դա-
սու թյան մեջ:

 Դարձ ված քային բազ մի մաս տու թյան 
մեջ դարձ ված քային հա մա նուն ներ են 
դիտ վում  նաև միև նույն կա ռույ ցի ան հոդ և 
հո դով ո ճա կան կի րա ռու թյուն նե րը2:  Այդ-
պի սի դարձ վածք նե րը բո լո րո վին տար բեր 

2    Տե՛ս  Բադիկյան  Խ.,    Դարձվածային  ոճաբա նու
թյուն, Եր., 2000, էջ 74:
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ի մաստ ներ են ար տա հայ տում. օ րի նակ` 
գլուխ գալ – 1. Մի գործ հա ջող վել` հա ջո-
ղու թյամբ պսակ վել, 2. Մի բան կա տար վել` 
ի րա գործ վել:

Գ լու խը գալ – 1. Մե կի հետ որ ևէ բան 
կա տար վել, ան սպա սե լի փոր ձանք պա-
տա հել: 2. Հի շել, մտա բե րել, հո րի նել, 
ստեղ ծա գոր ծել: 

Այս պի սի բազ մա թիվ դարձ վածք ներ 
կան մեր բա ռա րան նե րում:

 Կա րե լի է ու սա նող նե րին հանձ նա րա-
րել բա ռա րան նե րից դուրս գրել հո մա նիշ 
դարձ վածք ներ, այ նու հետև գտ նել դրանց  
հա կա նիշ նե րը, ի նչ պես նաև ա ռանձ նաց-
նել հա մա նուն  դարձ վածք նե րը  (և’ հո դով, 
և ‘ ա ռանց հո դի):

 Բազ մա թիվ դարձ վածք ներ էլ կան գու-
նա նուն նե րով. ժո ղո վուր դը գույ ներն էլ է 
ի մաս տա վո րել: Գույ նե րի խորհր դան շա-
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, փո-
խանց վե լով սերն դից սե րունդ, ա վան դույ-
թի ո ւժ են ստա ցել, լայ նո րեն հան դես են 
գա լիս ի նչ պես գե ղար վես տա կան, այն պես 
էլ բա նա վոր խոս քում, հատ կա պես ա ռած-
նե րում, ա սաց վածք նե րում և դարձ վածք-
նե րում: Այս պես` կա նաչ լույս, կա նաչ 
ճա նա պարհ, կա նաչ–կար մի րը կա պել, 
մեջ նե րով սև կա տու ան ցնել, կյան քին 
վար դա գույն ակ նո ցով նայել և այլն: Ու-
սա նող նե րին հանձ նա րա րել հայ հին և 
ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյու նից դուրս 
գրել այդ պի սի դարձ վածք ներ: 

Այժմ ժա մա նա կա կից մա մու լում և գրա-
կա նու թյան մեջ ստեղծ վում են բազ մա թիվ 
նոր դարձ վածք ներ, կամ էլ ե ղած կա ղա-
պար նե րի  նմա նո ղու թյամբ ժա մա նա կի 
ո գուն հա մա պա տաս խան նո րա կազ մու-
թյուն ներ են ստեղծ վում, ո րոնց մի մա սը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում ըն դուն վում է հա-
սա րա կու թյան կող մից և դառ նում հա մա-
գոր ծա ծա կան:  Այս ա ռու մով կա րե լի է ու-

սա նող նե րին  հանձ նա րա րել, որ մա մու լի 
լեզ վից դուրս գրեն նման դարձ վածք ներ և 
բա ցատ րեն դրանց կազ մու թյու նը: Ու շադ-
րու թյուն դարձ նեն հատ կա պես նո րա կազմ 
դարձ վածք նե րին: 

Օ րի նակ՝ հայե րե նում կեն սու նակ է 
ա րյու նը ե րակ նե րում ե ռալ դարձ ված քը: 
Սրա նմա նա կու թյամբ հայտ նի են հե ղի նա-
կային շատ նո րա կազ մու թյուն ներ՝ ա րյու-
նը փո թորկ վել ե րակ նե րում, ա րյու նը 
սու րալ ե րակ նե րում,   ա րյու նը զրն գալ 
ե րակ նե րում ա րյու նը ոս տոս տալ ե րակ-
նե րում (Վ. Թո թո վենց),  ե րակ նե րում 
ա րյու նը վա րա րել (Վ. Դավ թյան), ի նչ պես 
նաև՝ մա մու լում հայտն վել են այն պի սի 
դարձ վածք ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ լա վու թյուն 
ա րա, գցի գե տը, ոտ քերդ մեկ նի՛ր սե փա-
կան կու սակ ցու թյան վեր մա կի չա փով, 
ո տքդ մեկ նի՛ր թո շա կիդ չա փով և այլն:

 Դարձ ված քի թե ման ամ բող ջո վին ու-
սում նա սի րե լուց հե տո կա րե լի է կա տա րել 
խմ բային աշ խա տանք, ո րը հա մա գոր ծակ-
ցային ու սուց ման կար ևոր մի ջոց է. խմ-
բի ու սա նող նե րը պետք է հաս կա նան, որ 
ի րենց հա ջո ղու թյու նը կախ ված է խմ բի բո-
լոր ան դամ նե րի ներդ րու մից:

Խմ բային աշ խա տան քը կազ մա կեր պել 
այս պես.

1. Լ սա րա նը բա ժա նել փոքր խմ բե-
րի:

2. Յու րա քան չյուր խմ բին տալ դարձ-
վածք նե րի դա սա կարգ ման որ ևէ տար բե-
րակ:

3.  Հանձ նա րա րել խմ բին կա տա-
րե լու աշ խա տան քի բա ժա նում` ը նտ րե-
լով ներխմ բային քն նար կում նե րը վա րող, 
դրանք գրան ցող և խմ բի տե սա կետ նե րը 
ամ բողջ լսա րա նին ներ կա յաց նող ու սա-
նող ներ:

4.  Պար զել` ա րդյոք խմ բե րը ճիշտ են 
հաս կա ցել ա ռա ջադ րան քը: Այդ նպա տա-
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կով պար բե րա բար մո տե նալ բո լոր խմ բե-
րին:

5. Խմ բե րի հա մար սահ մա նել քն-
նար կում նե րին հատ կաց վող ո րո շա կի ժա-
մա քա նակ:

6. Յու րա քան չյուր խմ բին հնա րա վո-
րու թյուն տալ ամ փո փիչ ձևով ներ կա յաց-
նե լու քն նար կում նե րի ար դյունք նե րը:

7. Ու սա նող նե րի հետ ամ փո փել, թե 

ի նչ սո վո րե ցին և ի նչ պես կօգ տա գոր ծեն 
ի րենց սո վո րա ծը:

 Դարձ ված քի  թե ման յու րաց նե լուց հե-
տո կա րե լի է ու սա նող նե րի հետ պատ րաս-
տել զե կու ցում ներ ու սա նո ղա կան գի տա-
կան նս տաշր ջա նում կար դա լու հա մար, 
հանձ նա րա րել այդ թե մայով կուր սային և 
ա վար տա կան աշ խա տանք ներ: 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ա ղա ջա նյան Խ., Նույ նա նուն նե րի և դարձ վածք նե րի հա մա ռոտ բա ռա րան, Եր., 1989:
2. Բա դի կյան Խ., Դարձ ված քային ո ճա բա նու թյուն, Եր., 2000, էջ 15:
3. Բե դի րյան Պ., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի դարձ վա ծա բա նու թյուն, Եր., 1971:
4. Բե դի րյան Պ., Մայ րե նի ի ու սուց ման հար ցը, Եր., 1982:
5. Պո ղո սյան Պ., Խոս քի մշա կույ թի  և ո ճա գի տու թյան հի մունք նե րը, Գիրք, I, Եր., 1990:
6. Սու քի ա սյան Ա., Ժա մա նա կա կից հայոց լե զու, Եր., 2004:
7. Սու քի ա սյան Ա., Գալս տյան Ս., Հայոց լեզ վի դարձ վա ծա բա նա կան բա ռա րան, Եր., 1975:

ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Р. МАРГАРЯН

Наилучшими средствами обогащения словарного запаса учащегося являются фра зео-
логизмы. Необходимо подчеркнуть важность изучения фразеологизмов университете.

В статье ми предлагаем различные методы изучения, усвоения и пременения 
фразеологизмов.

STUTY OF IDIOMS
R. MARGARYAN

The best means of enriching the students vocabulary are idioms. It is necessary to em-
phasize the importance of   studying of idioms at the University.

In this article, we offer a variety of methods for studying, mastering and using idioms.
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Ըն տա նի քի ծագ ման, տե սակ նե րի և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, զար գաց ման 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի և ըն տա նի քի մա-
սին հա մընդ հա նուր պատ կե րա ցում նե րի 
վե րա բե րյալ մո տե ցում նե րը մշ տա պես և 
մարդ կու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
են, քան զի հան րա հայտ ու ան փո խա րի նե լի 
են ըն տա նի քի տեղն ու դե րը հա սա րա կու-
թյան զար գաց ման, նրա ար ժեք նե րի պահ-
պան ման և վե րար տադ րու թյան գոր ծում: 
Այս հա մա տեքս տում ա ռանձ նա կի է ա րժ-
ևոր վում ըն տա նի քի և ա ռողջ ըն տա նե կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ե րե խա նե րի պատ կե րա ցում նե րը, քան-
զի ա ներկ բա է այն փաս տը, որ ե րե խայի 
ա ռողջ զար գաց ման և կեն սա գոր ծու նե ու-
թյան հիմ քը կեն սու նակ ըն տա նիքն է: Ե րե-
խա նե րի պատ կե րա ցում նե րը ըն տա նի քի 
և ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին այն քան լայն են և բազ մա բո վան-
դակ, որ վեր ջին ներս մեկ հա մընդ հա նուր 
սահ ման ման մեջ տե ղա վո րել ան հնա րին 
է, սա կայն փաստ է, որ ըն տա նիքն իր 
ար ժե հա մա կար գով և դե րային փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րով յու րո վի է նպաս տում 
ե րե խայի կա յաց մա նը: Հաշ վի առ նե լով 
վե րոն շյա լը՝ փոր ձե ցինք դիտ ման, զրույ-
ցի, թես տա վոր ման, մաս նա վո րա պես Ռ. 
Բեռն սի, Ն. Կաուֆ մա նի «Ըն տա նի քի կի-
նե տիկ պատ կե րը» 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 կա նե րի կի րառ մամբ հե տա զո տել լի ա-
կազմ և ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րում 
մե ծա ցող ե րե խա նե րի պատ կե րա ցում նե-
րը ըն տա նի քի, ըն տա նե կան փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի, ըն տա նե կան դե րե րի և 
կարծ րա տի պե րի վե րա բե րյալ: Ռ. Բեռն սի 
և Ն. Կաուֆ մա նի «Ըն տա նի քի կի նե տիկ 
պատ կե րը» խաղ–մե թո դի կան կի րառ-
վել է չորս հան րակր թա կան դպ րոց նե րի 
շուրջ 140 ա շա կերտ նե րի շր ջա նում: Ա շա-
կերտ նե րը սո վո րում է ին վե րոգ րյալ դպ-
րոց նե րի յո թից տաս ներ կո ւե րորդ դա սա-
րան նե րում, նրանց մի ջին տա րի քը 12–17 
(18) էր: Այդ դպ րոց ներն ե ն՝ Ար մա վի րի 
մար զի Նո րա կեր տի, Ծաղ կա լան ջի, Մու-
սա լե ռի միջ նա կարգ և Փա րա քա րի հիմ-
նա կան դպ րոց նե րը: 140 ա շա կերտ նե րից 
80–ը լի ա կազմ ըն տա նիք նե րից է ին, ի սկ 
60–ը՝ ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րից: 
Ե րե խա նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը հե-
տա զո տու թյա նը միտ ված էր պար զե լու 
ըն տա նի քի, ըն տա նե կան փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի, դե րային կարծ րա տի պե րի 
վե րա բե րյալ նրանց պատ կե րա ցում նե րը, 
մաս նա վո րա պես այն ե րե խա նե րի, ով քեր 
ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րում է ին 
ապ րում հոր կամ մոր հետ, ա ռա վե լա-
պես մոր հետ: Թեստն ան ցկաց վել է ե րեք 
տա րի նե րի ըն թաց քում տար բեր դպ րոց-
նե րում, վեր ջում կա տար վել՝ ամ փոփ վեր-
լու ծու թյուն: Ռ. Բեռն սի և Ն. Կաուֆ մա նի 
«Ըն տա նի քի կի նե տիկ պատ կե րը» թես տը 
[1, 297–299] նպա տակ է հե տապն դում հե-
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ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԿԻ ՆԵ ՏԻԿ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ ԵՎ Ա ՆԱ ՎԱՐՏ 
ՆԱ ԽԱ ԴԱ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ  ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ ՆԵ ՐԸ  

ՈՐ ՊԵՍ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ ՄԻ ՋԱՆՁ ՆԱՅԻՆ  
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱԽ ՏՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

 



127

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

տա զո տե լու նե րըն տա նե կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի ա ռանձ  նա հատ կու թյուն նե րը: 

Հ րա հանգ 1: «Ն կա րի՛ր քո ըն տա նի քը»: 
Խոր հուրդ չի տր վում բա ցատ րե լու, թե 
ի նչ է ըն տա նի քը: Հրա հանգ 2: «Ն կա րի՛ր 
քո ըն տա նի քը, որ տեղ բո լո րը սո վո րա-
կա նի նման զբաղ ված են ի րենց գոր ծով»: 
Հրա հանգ 3: «Ն կա րի՛ր քո ըն տա նի քը, 
ի նչ պես դու ի նքդ ես պատ կե րաց նում»: 
Հրա հանգ 4: «Ն կա րի՛ր քո ըն տա նի քը, 
որ տեղ յու րա քան չյուր ան դամ պատ կեր-
ված է ար կա ծային (գո յու թյուն չու նե ցող) 
է ա կի տես քով»: Հրա հանգ 5: «Ն կա րի՛ր 
քո ըն տա նի քը փո խա բե րա կան տես քով՝ 
ա ռանց որ ևէ պատ կե րի, սիմ վո լի, ո րն 
ար տա հայ տի Ձեր ըն տա նի քի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը»: Ա ռա ջադ րան քը լրաց-
նե լուց հե տո պետք է ձգ տել ստա նալ նաև 
լրա ցու ցիչ ին ֆոր մա ցի ա հարց ման մի ջո-
ցով, խնդ րել ե րե խա նե րին հնա րա վո րինս 

մեկ նա բա նել պատ կե րը: Հա վե լենք, որ 
մե թո դի կան նե րա ռում է հինգ հիմ նա կան 
սանդ ղակ ներ` ըն տա նե կան բա րեն պաստ 
ի րա վի ճակ, տագ նա պայ նու թյուն, կոնֆ-
լիկ տայ նու թյուն, ան լի ար ժե քու թյան զգա-
ցում (ան լի ար ժե քու թյուն), ըն տա նե կան 
ան բա րեն պաստ ի րա վի ճակ (թշ նա մանք): 
Ա մուս նա ցած 80 ըն տա նիք նե րի ե րե խա-
ներ ար ձա նագ րել են հետ ևյալ պատ կե րը.

52 ե րե խա (13 մի ա վոր) ար տա ցո լել 
էր բա րեն պաստ ըն տա նի քի պատ կե րը, 
այ սինքն` այս ե րե խա նե րը ներ դաշ նակ 
պատ կե րա ցում ներ ու նե ին լի ա կազմ ըն-
տա նի քի դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի մա սին: 12 հո գի (14 մի ա վոր) ար-
տա ցո լել է ին տագ նա պային ըն տա նի քի 
պատ կե րը, ո րն ի նք նին մտա հո գիչ ցու ցա-
նիշ է լի ա կազմ հա մար վող ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րի հա մար: 

Նկար 1

«Ըն տա նի քի կի նե տիկ պատ կե րը» մե թո դի կայի թվային ար դյունք նե րը` 
ըստ ա մուս նու թյու նը պահ պա նած ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հե տա զո տու թյան
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Ն կար 2

7–ի (18 մի ա վոր) ցու ցա նիշ նե րը խո սում 
է ին կոնֆ լիկ տային ըն տա նի քի մա սին, 8–
ի նը` (11 մի ա վոր)` ան լի ար ժեք ըն տա նի քի, 
ի սկ 1 ե րե խա (12 մի ա վոր) ար տա ցո լել էր 
թշ նա մա կան (ան բա րեն պաստ) ըն տա նի-
քի պատ կե րը: Ա մուս նա լուծ ված 60 ըն տա-
նիք նե րի ե րե խա ներ ի րենց նկար նե րում 
ար տա ցո լել է ին հետ ևյալ պատ կե րը (ն կար 
2). 4 ե րե խա ար տա ցո լել էր բա րեն պաստ 

ըն տա նի քի պատ կե րը (13 մի ա վոր), 10 
ե րե խա` տագ նա պային ըն տա նի քի (14 մի-
ա վոր), 18 ե րե խայի նկար նե րում հս տակ 
ո ւր վագծ ված էր կոնֆ լիկ տային ըն տա նի-
քը (18 մի ա վոր), 20–ի (11 մի ա վոր) նկար-
նե րում` ա մուս նա լուծ ված ըն տա նի քը, ի սկ 
8 ե րե խա (12 մի ա վոր) ներ կա յաց րել էր թշ-
նա մա կան (ան բա րեն պաստ) ըն տա նի քի 
պատ կե րը: 

«Ըն տա նի քի կի նե տիկ պատ կե րը» մե-
թո դի կայի թվային ար դյունք նե րը`  ըստ 
ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի ե րե խա-
նե րի հե տա զո տու թյան :

Այս պի սով՝ վեր լու ծե լով վե րոգ րյալ 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում ան-
ցկաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք-
նե րը, փաս տենք, որ լի ա կազմ ըն-
տա նիք նե րում ապ րող ա շա կերտ նե րի 
զգա լի մա սը կա յուն պատ կե րա ցում ներ 
ու նի նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի ներ դաշ նա կու թյան, դե րե րի ճիշտ 
տե ղա բաշխ ման («մոր» դեր, «հոր» դեր 
և այլն), ըն տա նի քում դրա կան հույ զե-

րի ար տա հայտ վա ծու թյան և ըն տա նի-
քի ան դամ նե րի փոխ կապ վա ծու թյան 
մա սին: Սա կայն, ա կա նա տես ե ղանք 
և այն փաս տին, որ նույն` լի ա կազմ ըն-
տա նիք նե րում բնակ վող ա շա կերտ նե րի 
ո րոշ մասն էլ կա յուն պատ կե րա ցում ներ 
չու ներ ըն տա նի քի, ըն տա նե կան փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի, դե րե րի ներ դաշ-
նա կու թյան մա սին: Սա վկա յում է այն 
մա սին, որ վե րոգ րյալ ըն տա նիք նե րում 
կամ առ կա են ախ տա հար ված ներ քին 
կամ ար տաք նա պես դրս ևոր վող փոխ հա-
րա բե րու թյուն ներ կամ, այս պես կոչ ված, 
«լ ղոզ ված» դե րեր (հոր կամ մոր դե րի ոչ 
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ճշգ րիտ դրս ևո րում), ո րոնք ե րե խա ներն 
այն քան էլ լավ չեն ըն կա լում (ախ տած-
նու թյան դրս ևո րում եր կու սե րունդ նե րի 
միջև): Ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րի զգա լի մա սի շր ջա նում, ի նչ-
պես և սպա սում է ինք, ար ձա նագր վեց 
բարձր կոնֆ լիկ տայ նու թյուն և տագ նա-
պայ նու թյուն, ո րը բնո րոշ է դե րային ան-
ներ դաշ նա կու թյամբ, լար ված, բա խում-
նային ըն տա նիք նե րին և, ը ստ այդմ էլ, 
նրան ցում մե ծա ցող ե րե խա նե րին: Ե թե 
ան գամ ե րե խա նե րը ար տա քուստ կոնֆ-
լիկ տային և տագ նա պային վարք չեն 
դրս ևո րում, ներ քուստ նրանց չեն լքում 
«կի սատ լի նե լու», «կորս տի» և այլ նմա-
նօ րի նակ զգա ցում նե րը: 

«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». 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 [1, 300–301] հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձե ռում հե տա զո տո ղին 
վեր լու ծե լու մի ջանձ նային փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում կոնֆ-
լիկ տայ նու թյան մա կար դա կը, այ սինքն` 
թույլ է տա լիս փոր ձարկ վող նե րի վար քի 
կոնֆ լիկ տային կող մե րի հե տա զո տու-
թյունն ի րա գոր ծել փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի ար տա քին տի րույ թում: 

Մե թո դի կան պա րու նա կում է 28 
ա նա վարտ նա խա դա սու թյուն, ո րոնք 
փոր ձարկ վող նե րը պետք է շատ ա րագ 
ա վար տեն, այ սինքն` ցան կա լի է, որ գր վի 
ա ռա ջին ի սկ մտ քով ան ցա ծը: Մե թո դի-
կան կի րառ վել է ե րե խա նե րի շր ջա նում 
(հան րա կր թա կան չորս դպ րո ցում սո վո-
րող) և հե տապն դել է եր կու հիմ նա կան 
նպա տակ. Նախ՝ հա մա կարգ ված ձևով 

հե տա զո տել ա շա կերտ նե րի մի ջանձ-
նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տի րույ-
թում դրս ևոր վող վար քագ ծային առ կա 
նոր մերն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ո րն էլ ի րա գործ վել է թես տում առ կա նա-
խա դա սու թյուն նե րի բա նա վոր վեր լու ծու-
թյան ըն թաց քում, ա պա՝ փոր ձել թես տի 
գրա վոր տար բե րա կի ի րա գործ ման ար-
դյուն քում վեր լու ծել սո վո րող նե րի կոնֆ-
լիկ տայ նու թյան մա կար դա կի աս տի ճա նը 
միջ դե րային–մի ջանձ նային, ըն տա նե-
կան, ի նչ պես նաև ար տա քին փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րում: 

Մեր խն դիրն էր պար զել, թե ըն-
տա նիք նե րում առ կա դե րային ան հա-
մա ձայ նու թյուն նե րը, բա խում նե րը, 
ախ տա հար ված–ախ տա ծին փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րը ի նչ ձևով են ազ դում 
հե տա զոտ վող նե րի և շր ջա պա տի հա-
րա բե րու թյուն նե րի տար բեր կող մե րի 
վրա: Հե տա զո տու թյունն ան ցկաց վել է 
4 դպ րոց նե րի 140 ա շա կերտ նե րի շր-
ջա նում: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե-
րի ա ռա վե լա գույն հա վաս տի ու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար 28 ա նա վարտ նա-
խա դա սու թյուն նե րը խմ բա վոր վել են 7 
հիմ նա կան խմ բե րում` ը ստ ա ղյու սա կի 
հա մար նե րի հա մըն կում նե րի, և կա տար-
վել հե տա զոտ վող նե րի` յու րա քան չյուր 
ո լոր տի նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր-
մուն քի ան հա տա կան ու սում նա սի րում: 
Այդ վեր լու ծու թյուն ներն էլ, հա մա ձայն 
մե թո դի կայի պա հան ջի, դա սա կարգ վել 
են ը ստ դրա կան, բա ցա սա կան և չե զոք 
սանդ ղակ նե րի, որ տեղ ամ փոփ վել են թե՛ 
ա մուս նու թյու նը պահ պա նած, թե՛ ա մուս-
նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի 
պա տաս  խան նե րի ար դյունք նե րը:

 Հա մա րա կալ ված նա խա դա սու թյուն-
նե րի այդ 7 խմ բերն են. 
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1 Վե րա բեր մունքն ըն տա նի քի նկատ մամբ 1, 8, 15, 22

2 Վե րա բեր մուն քը տղա մարդ կանց / կա նանց նկատ մամբ 2, 9, 16, 23

3 Վե րա բեր մունքն իր նկատ մամբ 3, 10, 17, 24

4 Կյան քի նպա տակ նե րը 4, 11, 18, 28

5 Վե րա բեր մուն քը հոր նկատ մամբ 5, 12, 19, 26

6 Վե րա բեր մուն քը մոր նկատ մամբ 6, 13, 20, 27

7 Վե րա բեր մուն քը ըն կեր նե րի և ծա նոթ նե րի նկատ մամբ 7, 14, 21, 28

Նշ ված խմ բե րին հա մա պա տաս խա նող 
ցու ցա նիշ ներն ա վե լի տե սա նե լի են դառ-
նում գծա պատ կեր նե րի (հիս տոգ րամ նե րի) 
մի ջո ցով։

 Լի ա կազմ ըն տա նիք նե րում բնակ վող 
80 � ե րե խա ներ (հիս տոգր. 1). նրան ցից 
45–ի վե րա բեր մուն քը ըն տա նի քի նկատ-
մամբ դրա կան է, հար գա լից, 20–ի նը՝ բա-
ցա սա կան, 15–ի նը՝ չե զոք: 80 ե րե խա նե-
րից 50–ի վե րա բեր մուն քը տղա մարդ կանց 
և կա նանց նկատ մամբ ը նդ հան րա պես 
դրա կան էր, 10–ը բա ցա սա կան կար ծիք 
և հա մար ժեք վե րա բեր մունք ու ներ, 20–ը 
ը նդ հան րա պես չե զոք էր, և, կա րե լի է ա սել, 
ան տար բեր վե րա բեր մունք ու ներ: Սե փա-
կան ան ձը դրա կան է գնա հա տել 40 ե րե-
խա, բա ցա սա կան՝ 25–ը, ի սկ 15–ը՝ այդ պես 

էլ կար ծիք նե րի մեջ «սուղ» գտն վեց և հա-
տեց չե զո քու թյան սահ մա նա գի ծը: Կյան քի 
նպա տակ նե րը հս տակ է ին, ա րժ ևոր ված և 
դրա կան 48–ի հա մար: 19 ե րե խա այդ հար-
ցում ցու ցա բե րեց բա ցա սա կան նա խատ-
րա մադր վա ծու թյուն, ի սկ 13–ը` չե զոք: Հոր 
նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մունք ու ներ 
35 ե րե խա, 15–ի մոտ գե րակշ ռում էր բա-
ցա սա կան սանդ ղա կը, ի սկ 30–ը չե զոք վե-
րա բեր մունք դրս ևո րե ցին: Ե րե խա նե րից 
65–ը սի րով և քնք շու թյամբ են վե րա բեր-
վում մո րը, դրա կան, 5–ը՝ ը նդ գծ ված բա-
ցա սա կան, ի սկ 10 ե րե խա նե րի պա տաս-
խան նե րը հա մա պա տաս խա նե ցին չե զոք 
սանդ ղա կին: Ըն կեր նե րին և ծա նոթ նե րին 
դրա կան են վե րա բեր վում 28–ը, 25–ը՝ ը նդ-
գծ ված բա ցա սա կան, 27–ը՝ չե զոք: 

Գծա պատ կեր 1 

 Լի ա կազմ ըն տա նիք նե րի 80 ե րե խա նե րի տվյալ ներն 
ըստ «Ա նա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րի մե թո դի կայի» 
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Ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րում 
բնակ վող 60 ե րե խա նե րից 15–ը ըն տա-
նի քի հան դեպ դրա կան վե րա բեր մունք 
ու նե ին, 40–ը` բա ցա սա կան, ին չը հս տակ 
ար տա հայտ վեց նաև բա նա վոր վեր լու ծու-
թյան ըն թաց քում, ի սկ 5–ը՝ չե զոք: 18–ը 
դրա կան է ին վե րա բեր վում տղա մարդ-
կանց և կա նանց, 33–ը՝ բա ցա սա կան, ի սկ 
18–ը՝ չե զոք: Սե փա կան ան ձը դրա կան են 
գնա հա տել 22–ը, բա ցա սա կան՝ 20–ը, ի սկ 
չե զոք սանդ ղա կում տե ղո րոշ վել են 18–ը: 

Ե րե խա նե րից 15–ի կյան քի նպա տակ նե րը 
հս տակ է ին, 35–ը ը նդ գծ ված բա ցա սա-
կան վե րա բեր մունք ու նե ին ի րենց կյան քի 
և ը նդ հան րա պես ա պա գայի նկատ մամբ, 
ի սկ 10–ի վե րա բեր մուն քը պա սիվ էր, չե-
զոք:

10–ի վե րա բեր մուն քը հոր նկատ մամբ 
դրա կան էր, 38–ի նը՝ շեշտ ված բա ցա սա-
կան, ո րը նրանք բա նա վոր հարց ման ըն-
թաց քում ևս չթաքց րին, ի սկ 12–ն ու նե ին 
չե զոք վե րա բեր մունք: 

Գծա պատ կեր 2

Ա մուս նա լուծ ված ըն տա նիք նե րի 60 ե րե խա նե րի տվյալ ներն 
ըստ «Ա նա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րի մե թո դի կայի»

 Մո րը շատ լավ, դրա կան է ին վե րա բեր-
վում 40–ը, 5–ի վե րա բեր մուն քը բա ցա սա-
կան էր, այն էլ շեշտ ված, քա նի որ մորն 
է ին հա մա րում ըն տա նի քի կոր ծան ման 
պատ ճառ, ի սկ 15–ը, ը նդ հան րա պես, չե-
զոք վե րա բեր մունք ու նե ին: Ըն կեր նե րին 
և ծա նոթ նե րին դրա կան է ին վե րա բեր վում 
22–ը, բա ցա սա կան, մեր ժո ղա կան` 18–ը, 
ի սկ 20–ն ու նե ին չե զոք, ան տար բեր վե րա-
բեր մունք: Փաս տերն ի նք նին խո սուն են, 
քա նի որ ըն տա նի քի հայե լային ար տա-
ցո լու մը հա մար վող ե րե խան ո ւղ ղա կի ո-
րեն ան մասն չի կա րող մնալ ըն տա նե կան 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ցան կա ցած 
դրս ևո րու մից և կա մա թե ա կա մա հայտն-
վում է ի րա դար ձու թյուն նե րի թա տե-
րա բե մում: Ըն տա նիք նե րում մշ տա պես 
ա կա նա տես լի նե լով ծնող նե րի փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րում առ կա կոնֆ լիկ տային 
դրս ևո րում նե րին՝ գոր ծա ռույթ նե րի ոչ 
նոր մալ կեն սա գործ մա նը, դե րային սպա-
սում նե րի և հա վակ նու թյուն նե րի բախ-
մա նը, ախ տա հար ված փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րին` ե րե խա նե րը խոր և ան ջն ջե լի 
տպա վո րու թյուն ներ են ու նե նում, ո րոնք 
նրանց վրա ո ւժ գին ազ դե ցու թյուն են թող-
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նում. նրանք դառ նում են ա վե լի խո ցե լի, 
դյու րա բոր բոք, հա ճախ` ծայ րա հեղ ան-
տար բեր, ագ րե սիվ, ան բա վա րա րու թյան 
զգա ցու մով. վի ճակ ներ, ո րոնք չեն կա րող 
մտա հո գիչ չլի նել: Գտ նում ե նք, որ, ան-
կախ ըն տա նե կան կար գա վի ճա կից, ե րե-
խա նե րի հա մար շատ կար ևոր է ի րենց 
գնա հատ ված ու սիր ված զգա լը։ Ան գամ 
լի ար ժեք հա մար վող ըն տա նիք նե րում 
բնակ վող շատ ե րե խա ներ, ը ստ հե տա-
զո տու թյան ցու ցա նիշ նե րի, դար ձյալ չեն 
վս տա հում ծնող նե րին: Ի հար կե, ա մուս-
նա լուծ ված ըն տա նիք նե րում այս եր ևույթն 

ա ռա վել տե սա նե լի է, քա նի որ ե րե խա նե-
րը, ա նընդ հատ գտն վե լով խնդ րա հա րույց 
ի րա վի ճակ նե րում, ան կախ ի րենց կամ քից 
ցու ցա բե րում են վար քա գիծ, ո րը մինչ այդ 
խորթ էր ի րենց հա մար, կա տա րում են 
այն պի սի ա րարք ներ, ո րոնց հա մար հե-
տա գա յում գու ցե զղ ջում են, ա սում են բա-
ռեր, ո րոնց թո ղած ազ դե ցու թյու նը ցա վոտ 
է լի նում: Ստաց ված ար դյունք նե րի գի տա-
կան հա վաստ ման նպա տա կով կա տա րել 
ե նք մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րա կան 
վեր լու ծու թյուն խի–քա ռա կու սի չա փա նի շի 
օգ նու թյամբ: 

Ա ղյու սակ 1

Վե րա բեր մուն քը ըն տա նի քին 10,415

Վե րա բեր մուն քը տղա մարդ կանց / կա նանց 12,544

Վե րա բեր մունքն իր նկատ մամբ 1,399

Կյան քի նպա տակ նե րը 9,558

Վե րա բեր մուն քը հոր նկատ մամբ 12,568

Վե րա բեր մուն քը մոր նկատ մամբ 1,792

Վե րա բեր մուն քը ըն կեր նե րի և ծա նոթ նե րի նկատ մամբ 0,020

 Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն` ը ստ խի–քա ռա կու սի չա փա նի շի (p<0,05)

հաշ վար կային ար դյունք նե րը ա մուս-
նա լուծ ված և ա մուս նու թյու նը պահ պա-
նած ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի խմ բե րի 
հա մար ներ կա յաց վում է ա ղյու սա կում: 
df=4 ա զա տու թյան աս տի ճա նի դեպ քում 
p<0,05 հա վա նա կա նու թյամբ ա ղյու սա-
կային ար ժե քը 9.49 է: Կա րող ե նք հա-
վաս տել, որ տար բե րու թյունն առ կա է վե-
րա բեր մուն քի 4 ձևե րում, ո րը նաև ցույց են 
տա լիս վե րոն շյալ եր կու խմ բե րի վե րա բեր-
մուն քի ձևե րում առ կա է ա կան տար բե րու-
թյուն նե րը: 

Այս ա մե նից կա րե լի է գալ հետ ևու թյան, 
որ մեր ի րա կա նու թյան մեջ դեռևս շատ են 
այն պի սի ըն տա նիք նե րը, ո րոնք, հայտն-

վե լով լար ված դե րային փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի թա տե րա բե մում, սե փա կան 
ա րարք ներն ի նչ–որ կերպ ար դա րաց նե լու 
թյուր պատ կե րաց մամբ օգ տա գոր ծում են 
ան գամ ի րենց ե րե խա նե րին` նրանց կանգ-
նեց նե լով թի րա խային խմ բում հայտն վե լու 
մեծ վտան գի ա ռաջ: Եվ քա նի որ ըն տա-
նե կան բա խում նա ծին, լար ված ի րա վի-
ճակ նե րը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են 
թող նում ե րե խայի վրա, ո ւս տի հարկ է, 
որ ծնող ներն ի րենց վե րա բե րող ո րո շում-
ներն ըն դու նե լուց  ա ռաջ փոր ձեն ա ռա վել 
խո րու թյամբ գի տակ ցել ախ տա ծին հետ-
ևանք նե րի ան դառ նա լի ու թյու նը ե րե խայի 
կյան քում։
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“THE FAMILY KINETIC IMAGE” AND “INCOMPLETE SENTENCES”  
METHODOLOGIES AS A MEANS OF DIAGNOSING INTERPERSONAL DEALINGS

A. MURADYAN

This article addresses the percepts of children growing up in sound and divorced fami-
lies. “The Family Kinetic Image” and “Incomplete Sentences” methodologies were chosen as 
a research method.

МЕТОДЫ “КИНЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СЕМЬИ” И  
“НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ” КАК ДИАГНОСТИКА  

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
А. МУРАДЯН

В этой статье рассматриваются вопросы о представлениях подрастающих детей из 
полных и неполных семей о семье.

Исследуются методы “Кинетический образ семьи” и “Незаконченные предложения”
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Դպ րո ցա կան ու սում նա ռու թյան շր-
ջա նը, ի նչ պես սո ցի ա լա կան, այն պես էլ 
ֆի զի ո լո գի ա կան տե սան կյու նից նոր ու 
պա տաս խա նա տու փուլ է ցան կա ցած 
ե րե խայի հա մար: Ո ւս ման նոր պայ ման-
նե րը, ու սում նա կան նյու թի ծա վալն ու 
դժ վա րու թյու նը նոր պա հանջ ներ են ներ-
կա յաց նում նրա օր գա նիզ մին: Մտա վոր 
աշ խա տան քի դժ վա րու թյուն նե րով պայ-
մա նա վոր ված՝ ե րե խայի հո գե ֆի զի կա կան 
ո լորտ նե րը լար վում են, ի նչ պի սիք են ու-
շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, մտա ծո ղու-
թյու նը: Այդ պատ ճա ռով մուտ քը դե պի նոր 
կյան քի պայ ման ներ կապ ված է դպ րո ցա-
կան նե րի ո րո շա կի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան 
գեր լար ման հետ, հատ կա պես կրտ սեր 
դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի դեպ-
քում: Այս հան գա ման քը ան դրա դառ նում է 
նրանց օր գա նիզ մի աշ խա տու նա կու թյան 
և ա դապ տա ցի ոն կոմ պեն սա տոր հնա-
րա վո րու թյուն նե րի վրա: Ա դապ տա ցի այի 
պրո ցես նե րի նկատ մամբ պա հանջ ներն էլ 
ա վե լի են բարձ րա նում, քա նի որ ի տար-
բե րու թյուն մե ծա հա սակ նե րի՝ ե րե խա նե րի 
օր գա նիզ մի աճ ման և զար գաց ման հետ 
մի ա ժա մա նակ ան ցնում են սո ցի ա լա կա-
նաց ման մի քա նի փու լեր, մաս նա վո րա-
պես եվ րո պա կան կր թա կան սիս տե մի 
ներգ րավ ման հետ կապ ված ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի ռե ֆոր մա ցի ան նա խա տե-
սում է ու սուց ման նոր ձևե րի և տեխ նո լո-

գի ա նե րի ներ մու ծում: Ու սում նա կան պրո-
ցե սի ին տեն սի ֆի կա ցու մը, ու սում նա կան 
ծրագ րե րի հա գեց վա ծու թյու նը, զգաց մուն-
քային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կա րող են 
բե րել ռիս կի գոր ծոն նե րի ո լոր տի մե ծաց-
ման, ո րը խախ տում է ե րե խա նե րի ա ռող-
ջու թյու նը, և կա րող են դառ նալ որ պես 
զա նա զան պա թո լո գի ա նե րի զար գաց ման 
մեկ նար կային մե խա նիզմ ներ: Մյուս կող-
մից` ցան կա ցած սո ցի ա լա կան, տեխ նի-
կա կան, տն տե սա կան և հոգ ևոր զար գաց-
ման ճա նա պար հով գնա ցող ա ռա ջա տար 
ե րկ րի խն դիրն է ա ռողջ սերն դի դաս տի-
ա րա կու մը, ին չը հա սա րա կու թյան և նրա 
հե տա գա զար գաց ման գրա վա կանն է: 

Ընդ հա նուր հի վան դու թյան ցու ցա նիշ-
նե րի մե ծա ցու մը գործ նա կա նո րեն ը նդ-
գր կում է մե ծա հա սակ և ման կա հա սակ 
ազ գաբ նակ չու թյու նը: Հա տուկ տագ նապ է 
ա ռա ջաց նում դպ րո ցա կան նե րի ա ռող ջա-
կան վի ճա կը՝ որ պես ե րկ րում ե րե խա նե րի 
և դե ռա հաս նե րի ա ռա վել մաս սա յա կան 
կոն տին գեն տի: Հարկ է հաշ վի առ նել, որ 
դե ռա հաս տա րի քը օն տո գե նե զի կրի տի-
կա կան փու լե րից մեկն է, ո րի ըն թաց քում 
հնա րա վոր է ի նչ պես է ֆեկ տիվ կազ մա վո-
րում, այն պես էլ նրա կո րուս տը: 

Այդ ա ռու մով դեռևս նա խորդ հա րյու-
րա մյա կի կե սե րին Վ. Ա. Սու խոմ լինս կին 
նկա տել է, որ «ու սու ցու մից հետ մնա լը 
ա նա ռող ջու թյան նշան է»: Զար գաց նե լով 

 ՀԱՍ ՄԻԿ ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ 
 ՄԱ ՐԻ ԱՄ Ա ՍԵ ԼԵ ՍՅԱՆ 
 ՆՈՒ ՆՈՒ ՖԱՐ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԵՎ ՄԻ ՋԻՆ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱՐ ՄԱ ՐՈՒՄՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ  

ԲԵՌՆ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱ ՆԸ
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այդ միտ քը՝ կա րե լի է եզ րա կա ցու թյուն 
ա նել այն մա սին, որ քա ջա ռող ջու թյու նը 
հա ջող ու սուց ման գրա վա կան է: 

Գ րա կա նու թյան տվյալ նե րը վկա յում 
են այն մա սին, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան 
տա րի քը «հան գու ցային» տա րիք է, ե րբ 
տե ղի է ու նե նում օր գան նե րի ա ռա վել ին-
տեն սիվ վե րա կա ռու ցում: Ժա մա նա կա կից 
պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն՝ մար դու 
օն տո գե նե զի շր ջա նը, ո րը հա մընկ նում է 
դպ րո ցա կան ո ւս ման հետ, կար ևո րա գույն 
սո ցի ա լա կան փուլ է հա մար վում ե րե խայի 
կյան քում:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում (7–11 
տա րե կան) տե ղի է ու նե նում կաթ նա տամ-
նե րի փո փո խու թյու նը մնա յուն ա տամ-
նե րով: Բո լոր օր գան– հա մա կար գե րի 
ա նա տո մո– ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը դառ նում են, ի նչ պես 
մե ծա հա սակ նե րի մոտ: Ե րե խան սկ սում 
է յու րաց նել դպ րո ցա կան ու սում նա կան 
ծրա գի րը, կազ մա վոր վում է մանր մկա-
նախմ բե րի կոոր դի նա ցի ան:

Ա վե լի են զար գա նում աշ խա տան քային 
հմ տու թյուն նե րը: Ար ժե նշել, որ այս տա րի-
քում է կազ մա վոր վում մկա նային հա մա-
կար գը: Այս շր ջա նին այլ կերպ ան վա նում 
են «7 տա րե կա նի ճգ նա ժամ»:

Ման կա կան օր գա նիզ մը մե ծա հա սա-
կի օր գա նիզ մի փոք րաց ված կրկ նօ րի նա-
կը չէ: Տա րի քային յու րա քան չյուր փու լում 
այն տար բեր վում է այդ տա րի քին բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք ազ-
դում են օր գա նիզ մի կեն սա կան գոր ծըն-
թաց նե րի, ե րե խայի ֆի զի կա կան և մտա-
վոր գոր ծու նե ու թյան վրա:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րիք է հա-
մար վում 6–7 –ից մինչև 10–11 –ը: 

Դպ րոց ըն դուն վե լը ե րե խայի կյան քում 
բե րում է մեծ փո փո խու թյուն ներ: Փոխ վում 
են կյան քի դա սա վո րու թյու նը, հա սա րա-

կա կան դիր քը կո լեկ տի վում, ըն տա նի քում: 
Այդ տա րի քում նրա գլ խա վոր գոր ծու նե ու-
թյունն ու սումն է: 

Այդ պի սի վե րա կա ռուց ման (ն րան նաև 
ան վա նում են «ֆի զի ո լո գի ա կան ճգ նա-
ժամ») հիմ քում ըն կած է ցայ տուն ներ զա-
տա կան շար ժը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է 
«նոր ներ քին գեղ ձե րի» գոր ծու նե ու թյան 
մեջ մտ նե լը, «հին գեղ ձե րի գոր ծու նե ու-
թյան դա դա րե լը»: Չնա յած այդ ճգ նա ժա-
մի ֆի զի ո լո գի ա կան է ու թյու նը դեռ լի ո վին 
պարզ ված չէ, այ նո ւա մե նայ նիվ գիտ նա-
կան նե րի կար ծի քով մո տա վո րա պես 7 
տա րե կա նում նվա զում է ո ւր ցա գեղ ձի ակ-
տիվ գոր ծու նե ու թյու նը, ո րի հետ ևան քով 
սե ռա կան և մի շարք այլ գեղ ձե րի վրայից 
կար ծես թե հան վում է նրանց գոր ծու նե ու-
թյան վրա դր ված ար գել քը, օ րի նակ՝ հի-
պո ֆի զի և մա կե րի կամ նե րի կեղ ևի, ո րի 
շնոր հիվ սկս վում է այն պի սի սե ռա կան 
հոր մոն նե րի ար տադ րու թյուն, ի նչ պի սիք 
են ան դրո գեն ներն ու է ստ րո գեն նե րը: 
Նման վե րա կա ռու ցումն ի րե նից ներ կա-
յաց նում է փոք րինչ լար վա ծու թյան առ կա-
յու թյուն օր գա նիզ մի ռե զերվ նե րի հա մար: 
Այդ շր ջա նում ա ճում է նյար դային պրո ցես-
նե րի շար ժու նա կու թյու նը, գե րակշ ռում են 
դրդ ման պրո ցես նե րը, ո րով էլ բա ցատր-
վում են կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի բարձր 
է մո ցի ո նալ գրգռ վա ծու թյու նը և նս տա կյա-
ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

Դե ռա հա սու թյան տա րի քում կա րող են 
ա ռա ջա նալ տար բեր օր գան նե րի ֆունկ-
ցի ո նալ խան գա րում ներ, ին չը մեծ մա-
սամբ պայ մա նա վոր ված է նյար դային և 
ներ զա տիչ հա մա կար գի վե րա կա ռու ցու-
մով: Օ րի նակ՝ էն դոկ րին հա մա կար գի վրա 
ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կա րող է նպաս-
տել վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյուն նե-
րի զար գաց մա նը, շա քա րային դի ա բե տի 
զար գաց մա նը: 
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Հա ճախ դիտ վում է, այս պես կոչ ված, 
պա տա նե կան սիրտ, դե ռա հա սի սիրտ, ո րը 
բնու թագ րա կան է սր տի չա փե րի մե ծաց-
մամբ, սր տի աղ մու կով, ին չը բա ցա հայտ-
վում է սիր տը լսե լու ժա մա նակ: Հա ճախ 
սիր տա նո թային հա մա կար գի փո փո խու-
թյուն նե րը նկատ վում են սահ մա նա փակ 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյուն ու նե ցող դե-
ռա հաս նե րի մեջ, ով քեր կա նո նա վոր չեն 
զբաղ վում սպոր տով, կամ ը նդ հա կա ռա կը` 
չա փա զանց, տա րի քին չհա մա պա տաս-
խա նող ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու-
թյուն նե րի ժա մա նակ: Հա ճախ դիտ վում 
է նաև զար կե րա կային ճնշ ման բարձ րա-
ցում (այս պես կոչ ված՝ պա տա նե կան հի-
պեր տեն զի ա), սրտխ փոց, զար կե րա կային 
հա ճա խա ցում. եր բեմն ճն շումն կա րող 
է իջ նել, զար կե րա կը հազ վա դե պա նալ, 
եր բեմն՝ հևոց, ճա կա տային մա սում՝ գլ-
խա ցավ: Կա րող են փո փո խու թյուն ներ 
նկատ վել նաև ա ղես տա մոք սային տրակ-
տի կող մից: Դե ռա հա սային տա րի քում 
հատ կա պես հեշ տու թյամբ են ա ռա ջա նում 
ա ղի նե րի կր ճա տում և նրան ցով շարժ վող 
կե րակ րի խան գա րում (ա րա գա ցում կամ 
դան դա ղե ցում):

 Դե ռա հա սու թյան տա րի քը մար դու հո-
գե կան զար գաց ման, ան ձի հաս տատ ման 
պա տաս խա նա տու փու լե րից մեկն է: Վե-
րա կազ մա վո րու մը, ո րը տե ղի է ու նե նում 
դե ռա հա սի կենտ րո նա կան նյար դային 
հա մա կար գում, սե ռա կան հոր մոն նե րի ու-
ժե ղաց ված ազ դե ցու թյու նը ըն կած են նրա 
հո գե կա նի փո փո խու թյուն նե րի հիմ քում: 
Հատ կա պես այդ տա րի քում է ին տեն սի վո-
րեն ձևա վոր վում ի նք նա գի տակ ցու թյու նը, 
շր ջա պա տող եր ևույթ նե րի վեր լու ծու թյան 
ակ տի վու թյու նը, ա ճում է վե րա ցա կան 
խն դիր նե րի հան դեպ հե տաքրք րու թյու-
նը: Դրա հետ մեկ տեղ հո գե կան ո լոր տում 
հա ճախ հան դես են գա լիս է մո ցի ո նալ ան-

կա յու նու թյան հատ կա նիշ ներ: Դրանք ե ն՝ 
տրա մադ րու թյան չպատ ճա ռա բան ված 
տա տա նում նե րը, բարձր զգաց մուն քայ նու-
թյան հա մադ րու մը, սե փա կան ապ րում նե-
րի հան դեպ խո ցե լի ու թյու նը և ու րիշ նե րի 
հան դեպ կոշ տու թյու նը և սառ նու թյու նը, 
ա մոթ խա ծու թյու նը և ը նդ գծ ված ան բռ-
նազ բո սի կու թյու նը, ի նք նավս տա հու թյու-
նը: Մե ծա նում է սե փա կան ար տա քի նի 
հան դեպ հե տաքրք րու թյու նը, չա փա զանց 
սուր է ըն դուն վում այդ ա ռի թով ար ված 
ցան կա ցած քն նա դա տա կան դի տո ղու-
թյուն: Դե ռա հաս նե րի դա տո ղու թյուն նե-
րում հա ճախ նկատ վում է ի մաս տա կե լու, 
բարդ փի լի սո փա յա կան խն դիր նե րի լուծ-
ման ձգ տում, դիտ վում է հո րի նե լու, եր ևա-
կայե լու, մտա ցա ծին բա նե րի հա կում ներ:

 Դե ռա հա սի հա կազդ ման բնո րոշ գծե-
րից մե կը մե ծա հա սակ նե րի խնամ քից կամ 
հս կո ղու թյու նից ա զատ վե լու ցան կու թյունն 
է: Նմա նա տիպ հա կազ դում նե րի (ռե ակ-
ցի ա նե րի) հիմ քում սո վո րա բար ըն կած 
են չա փա զան ցու մը, ի նք նա հաս տատ ման, 
ի նք նու րույ նու թյան հաս նե լու ձգ տու մը: 
Այդ դեպ քե րում դե ռա հա սը ձգ տում է ցան-
կա ցած ի րա վի ճա կում իր խոս քով շարժ-
վել, ջա նում է, որ քան հնա րա վոր է շուտ, 
ա ռանձ նա նալ ծնող նե րից և ըն տա նի քից, 
աշ խա տան քի ան ցնել կամ սո վո րել ու րիշ 
քա ղա քում և այլն: Հա ճախ նմա նա տիպ 
հա կազ դում ներն ա ռա ջա նում են, ե րբ 
ծնող նե րը չա րա շա հում են ի րենց հե ղի նա-
կու թյու նը, ճն շում են դե ռա հա սի ի նք նու-
րույ նու թյան ձգ տու մը: Դա կա րող է դառ-
նալ ծանր կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ նե րի 
պատ ճառ` ծան րու թյուն նե րի տար բեր ար-
տա հայ տում նե րով: Սա կայն ան թույ լատ-
րե լի է նե րո ղամ տո րեն խրա խու սել դե ռա-
հա սի ցան կա ցած ցան կու թյու նը:

 Դե ռա հա սու թյան տա րի քում վար քի 
խան գա րու մը զգա լի չա փով պայ մա նա-
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վոր ված է քաջ հայտ նի եր ևույ թի` աք սե-
լե րա ցի այի հետ: Ը նդ ո րում՝ բա նը մի այն 
ֆի զի կա կան զար գաց ման և սե ռա կան 
հա սու նաց ման տեմ պե րի ա րա գաց ման 
մեջ չէ, այլ նաև դե ռա հա սի ֆի զի կա կան 
և սո ցի ա լա կան զար գաց ման միջև ե ղած 
ան հա մա մաս նու թյու նում: Ար դյուն քում 
դե ռա հաս նե րը, ով քեր հա սու նա ցել են և՛ 
ֆի զի կա կան, և՛ սե ռա կան ա ռու մով, ո րոշ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հա ճախ հայտ նա-
բե րում են ին ֆան տի լու թյան գծեր (բարձր 
ներշն չո ղա կա նու թյուն, ար տա քին ազ-
դե ցու թյան են թարկ վե լը և այլն): Այդ ան-
հա մա չա փու թյու նը հա ճախ նպաս տում է 
դե ռա հաս նե րի մեջ վար քի խախտ մա նը, 
ի սկ դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան ան-
հրա ժեշտ պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյու նը 
կա րող է դառ նալ ան ձի սխալ ձևա վոր ման 
պատ ճառ: Մի ջին դպ րո ցա կան տա րի քի 
տար բեր վող ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն 
է, որ հատ կա պես այդ ժա մա նակ է վրա 
հաս նում օր գա նիզ մի սե ռա կան հա սու-
նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Դպ րո ցում ե րե խայի հար մար վո ղու թյու-
նը բա վա կա նին եր կա րատև գոր ծըն թաց 
է, ո րը կապ ված է օր գա նիզ մի բո լոր հա-
մա կար գե րի զգա լի լար վա ծու թյան հետ: 
Ե ՛վ ֆունկ ցի ո նալ վի ճա կը, և՛ հար մար ման 
մա կար դա կը, վեր ջին հաշ վով, բնու թագ-
րում են դպ րո ցա կա նի ա ռող ջու թյան վի-
ճա կը: Ցան կա ցած հո գե կան է մո ցի ո նալ 
ծան րա բեռն վա ծու թյուն բնու թագր վում է 
կար գա վո րիչ մե խա նիզմ նե րի լար վա ծու-
թյան ո րո շա կի մա կար դա կով և իր ար տա-
ցո լումն է գտ նում տար բեր վե գե տա տիվ 
ցու ցա նիշ նե րի տե ղա շար ժե րում:

 Այս պի սով՝ հար մար ման վի ճա կի զար-
գա ցու մը, ո րը նե րա ռում է ֆի զի ո լո գի ա-
կան փո փո խու թյուն նե րի մի ա գու մա րը, 
ո րը ըն կած է օր գա նիզ մի հա վա սա րակշռ-
ման հիմ քում` մի ջա վայ րի կամ փո փոխ-

ված պայ ման նե րում, հա մար վում է կեն սա-
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան գոր ծըն թա ցը: 
Օր գա նիզ մի հիմ նա կան ֆո նի վրա հար-
մար ման գոր ծըն թա ցում մի ջա վայ րի ը նդ-
վզող գոր ծոն նե րի ռե ակ տի վու թյան ին դի-
կա տոր կա րող է ծա ռայել սիր տա նո թային 
հա մա կար գը` հա մար վե լով օր գա նիզ մի 
բազ մաբ նույթ գոր ծըն թաց նե րի շղ թայի ել-
քային օ ղա կը, ո րի կար ևո րա գույն ցու ցա-
նիշ նե րից մեկն է Զ/ Ճը: 

 Գո յու թյուն ու նեն տա րի քի նա խընտ րե-
լի Զ/Ճ ցու ցա նի շի ստաց ման հա մար հա-
մա պա տաս խան բա նաձ ևեր. սիս տո լիկ 
ճնշ ման վե րին շեմ քը` 105+2n, դի աս տո լիկ 
ճնշ մա նը` 75+ n, սիս տո լիկ ճնշ ման ստո-
րին շեմ քը` 75+2 n, դի աս տո լիկ ճն շում` 
45+ն, որ տեղ n–ը տա րիքն է: Մյուս կա-
րևոր ցու ցա նիշ նե րից են պուլ սային ճնշու-
մը, ա րյան սիս տո լիկ ծա վա լը, ա րյան րո-
պե ա կան ծա վա լը, Կեր դոյի վե գե տա տիվ 
ին դեք սը, սիր տա նո թային ռե ակ ցի այի 
ո րա կա կան ցու ցա նի շը (Ռ.Ո.Ց), ո րի հի-
ման վրա ո րոշ վում է սիրտ –ա նո թային հա-
մա կար գի ռե ակ ցի այի տի պը:

Գնա հատ ման մեջ է ա կան դեր է տր-
վում տա րի քային սե ռային ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին: Ա ռանձ նա կի ու շադ րու-
թյուն է գրա վում դպ րո ցա կան տա րի քը, 
քան զի ո ւս ման ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ա ռողջ ե րե խա նե րի քա նա կը նվա զում է 
45 ան գամ: Ը ստ Օ. Կոր կու շոյի (1991 թ.) 
տվյալ նե րի՝ 69 և 1113 տա րե կա նում դիտ-
վում է սր տային ռիթ մի կար գա վոր ման 
հա րա բե րա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն` 
ՎՆՀ պա րա սիմ պա թիկ բաժ նի բարձ-
րա ցած տո նու սի հաշ վին: 6–ից մինչև 15 
տա րե կա նում սր տի ռիթ մի պա րա մետ րե-
րի դիտ վող ա լի քաձև փո փո խու թյուն նե րը 
վկա յում են կար գա վո րիչ տե ղա շար ժե-
րի մա սին, ո րոնք ու նեն հար մա րո ղա կան 
բնույթ: Միև նույն տար բե րու թյուն նե րի բա-
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ցա կա յու թյու նը բա ցատր վում է որ պես սր-
տի ռիթ մի կար գա վոր ման կա յու նա ցում: 

 Հետ ևա բար, դրա հետ կապ ված, սր-
տի ռիթ մի փո փո խու թյու նը սահ ման վում 
է որ պես ամ բող ջա կան օր գա նիզ մի ու նի-
վեր սալ օ պե րա տիվ հա կազ դում` ի պա-
տաս խան ար տա քին մի ջա վայ րի ցան կա-
ցած ազ դե ցու թյա նը: Ո րո շա կի չա փով այն 
բնու թագ րում է նաև ՎՆՀ սիմ պա տիկ և 
պա րա սիմ պա տիկ բա ժին նե րի միջև ե ղած 
բա լան սը:

Դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյան խն դի րը 
ման կա վար ժու թյան մեջ մնում է ա մե նաա-
ռաջ նային նե րից մե կը: Այն լու սա բան վել է 
շատ հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րում: 
Հե տա զո տող նե րը նշում են, որ հար մար-
ման գոր ծըն թա ցը մի քա նի փուլ է ան-
ցնում և հո սում բո լոր մա կար դակ նե րում. 
են թաբջ ջային– մո լե կու լայի նից մինչև 
ամ բող ջա կան օր գա նիզ մը: Գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ նկա րագր ված են ու-
սում նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րի 
հան դեպ սո վո րող նե րի հար մար ման շե-
ղում նե րը, նշ վում են հար մար ման պա թո-
լո գի ա կան վի ճա կի ար տա հայ տում ներ:

 Ներ կա յումս շատ դժ վար է տալ ա ռող-
ջու թյան հս տակ սահ մա նու մը: Ա ռող ջու-
թյան չա փա նիշ նե րից մեկն է հա մար վում 
ե րե խայի բա վա րար ֆունկ ցի ո նալ և սո ցի-
ա լա կան հար մա րու մը, հար մար վո ղա կան 
հա կազ դում նե րի լայն դի ա պա զո նը:

Դպ րո ցա կան նե րի ա ռող ջու թյան մա-
կար դա կի մշ տա պես նվա զու մը վկա յում է 
ու սում նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան չա-
փա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին` 
օր գա նիզ մի տա րի քային և ան հա տա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս-
խան: Ծան րա բեռն վա ծու թյան ցան կա ցած 
ա վե լա ցու մը ի նչ պես մտա վոր, այն պես էլ 
ֆի զի կա կան, կա րե լի է դի տար կել որ պես 
սթ րե սային ազ դե ցու թյուն, ո րը կրում է եր-

կա րատև և կա յուն բնույթ: Քա նի դեռ վե գե-
տա տիվ նյար դային հա մա կար գի սիմ պա-
տիկ բաժ նի ակ տի վու թյու նը պահ պան վում 
է բա վա կա նին բարձր մա կար դա կի վրա, 
կր թա կան պրո ցեսն ի րա կա նաց վում է դպ-
րո ցա կա նի կա յուն ֆունկ ցի ո նալ վի ճա-
կի պայ ման նե րում: Հենց որ օր գա նիզ մի 
հար մար ման ռե զերվ նե րը նվա զում են, 
ա ռաջ է գա լիս վե գե տա տիվ ֆունկ ցի ա-
նե րի կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ան-
հա մա պա տաս խա նե ցում, կեն սա գոր ծու-
նե ու թյունն ի րա կա նաց վում է ան կա յուն 
հար մար ման ռե ժի մում, ո րը ե րե խա նե րի 
մեջ ար տա հայտ վում է աշ խա տու նա կու-
թյան ան կման, բարձր հոգ նա ծու թյան և 
ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն նե րի հան-
դեպ կա յու նու թյան ան կման տես քով:

Ին տեն սիվ կրթ ման պայ ման նե րում, 
ո րը բնո րոշ է շատ նո րա րա րա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րին, մեծ ծան րա բեռն վա ծու-
թյուն է ը նկ նում մկա նուն քի վրա, ո րն 
ա պա հո վում է աշ խա տան քային դիր քի 
պահ պա նու մը: Տևա կան ստա տիկ պայ-
ման նե րի նկատ մամբ օր գա նիզ մի ցածր 
կա յու նու թյու նը՝ բարձր հո գե կան է մո ցի ո-
նալ լար վա ծու թյան պայ ման նե րում, ո րո-
շում է հոգ նա ծու թյան ա րագ զար գա ցու մը 
և կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ֆունկ ցի ո նալ 
վի ճա կի վատ թա րա ցու մը: Ու սում նա կան 
նյու թի չա փա զանց բարդ մա կար դա կը 
պայ մա նա վո րում է է մո ցի ո նալ լար վա ծու-
թյան մե ծա ցու մը, ի նչն իր հեր թին հան-
գեց նում է կմախ քի մկա նուն քի տո նու սի 
ի նք նա բե րա կան բարձ րաց մա նը՝ սիր տա-
նո թային հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան 
մե ծաց ման ֆո նի վրա:

Զար գա ցող կր թու թյան պայ ման նե րում 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հան դեպ 
հար մար ման պրո ցեսն ըն թա նում է կար-
գա վոր ման կենտ րո նա կան ո ւր վագ ծային 
դե րի զգա լի նվազ ման ֆո նի վրա՝ ու սում-
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նա կան տար վա սկզ բից մինչև վերջ: Դա 
հա մար վում է ադ րե նոէ ներ գե տիկ մե խա-
նիզմ նե րի մո բի լի զա ցի այի բա վա կա նին 
բարձր մա կար դա կի ը նդ կեղ ևյա կա ռուց-
վածք նե րի գրգռ ման հա մա պա տաս խան 
մա կար դա կի ար տա ցո լու մը, ո րոնք ա պա-
հո վում են նյու թա փո խա նա կու թյան կար-
գա վո րու մը:

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հան-
դեպ սո վո րող նե րի ֆի զի ո լո գի ա կան հար-
մար ման գնա հա տա կա նը հա մար վում է 
տա րի քային ֆի զի ո լո գի ա կան կար ևո րա-
գույն խն դիր նե րից մե կը, այն լու սա բա նում 
է գտել շատ հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք-
նե րում: Հե տա զո տող նե րը նշում են, որ 
հար մար ման գոր ծըն թա ցը մի քա նի փուլ 
է ան ցնում և ըն թա նում է բո լոր մա կար-
դակ նե րով՝ են թաբջ ջային մո լե կու լայի նից 
մինչև ամ բող ջա կան օր գա նիզ մը: Գի տա-
կան գրա կա նու թյան մեջ նկա րագր ված են 
սո վո րող նե րի ու սում նա կան ծան րա բեռն-
վա ծու թյուն նե րի հան դեպ հար մար ման 
նկատ մամբ շե ղում նե րը, նշ վում են հար-
մար ման պա թո լո գի ա կան վի ճա կի ար տա-
հայ տում ներ: Ներ կա յումս հա մե մա տա-

բար քիչ հե տա զո տու թյուն ներ կան, ո րոնք 
նվիր ված են նոր տի պի դպ րոց նե րի ե րե-
խա նե րի հար մար մանն ու ա ռող ջու թյա նը:

Ա պա հար մա րում: Ու սում նա կան գոր-
ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն ներն ազ դում են ոչ մի այն 
ա ղես տա մոք սային տրակ տի, սիր տա նո-
թային հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վրա, այլ նաև դպ րո ցա կան-
նե րի ը նդ հա նուր հո գե կան վի ճա կի վրա: 
Դպ րո ցա կան ա պա հար մար ման նշան կա-
րող են լի նել նև րո տիկ խան գա րում նե րի 
տար բեր ախ տան շան ներ. հյուծ վա ծու թյու-
նը, բարձր շեղ վա ծու թյու նը, քնի խան գա-
րու մը (գի շե րային մղ ձա վանջ ներ, քնե լու 
հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ, ան հան-
գիստ քուն և այլն), վա խե րի ա ռա տու թյու-
նը, ե ղունգ նե րի կր ծու մը, հա մա ռու թյու նը, 
գլ խա ցա վե րը, է նու րե զը և այլն: Ե թե նև-
րո տիկ ախ տա նիշ նե րը նվա զում են կամ 
բո լո րո վին չեն ար տա հայտ վում ար ձա-
կուրդ նե րի ժա մա նակ, նշա նա կում է, որ 
ա ռա ջա ցած խնդ րի գլ խա վոր պատ ճառ-
նե րից մե կը դպ րո ցա կան ի րա վի ճակն է:
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АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНОГО И МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  
К УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ

А. АБРААМЯН, М. АСЕЛЕСЯН, Н. ВАРДАНЯН

Почти пол века назад В. А. Сухомлинский обратил внимание на то, что отстоване 
от учебы это знак плохого здоровья. Основиваясь на этом, можно придти к мнению, 
что хорошое здоровье является знаком благополучного обучения. Возможно учесть 
состояние организм школьника при физическом воспитании в имеющихся в наличиии 
воздоровительных группах.

PRIMARY AND MIDDLE SECONDARY PUPILS  
ACADEMIC WORKLOAD ADAPTATION

H. ABRAHAMYAN, M. ASELESYAN, N. VARDANYAN

Almost half century ago V. A. Suhomlinsky paid attention that poor health is a sign of bad 
study. It is a fact that good health is a sign of bad study. It`s a fact that good health is a sign 
of good study. If there are healthy groups, it is possible to take into account schoolchildren`s 
constitution status during physical education.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ԲԱՌԻ ՈՃԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

 Բա ռը գե ղար վես տա կան պատ կեր 
ստեղ ծե լու հիմ նա կան մի ջոց նե րից է: Բա-
ռի գե ղար վես տա կան ար ժե քը, ո ճա կան 
նր բե րանգ նե րը ու սում նա սի րե լու հա մար 
այն կա րե լի է քն նու թյան առ նել ամ բող-
ջու թյան մեջ՝ ի մաս տային և կա ռուց ված-
քային, ան վա նո ղա կան, հա ղոր դակ ցա-
կան դե րով և գե ղա գի տա կան–ո ճա կան 
գոր ծա ռույ թով: Ցան կա ցած գրո ղի բա ռա-
պա շարն ու սում նա սի րե լիս ան հրա ժեշտ 
է մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նալ բա ռի 
և՛ ան վա նո ղա կան, և՛ հու զա կան–ար տա-
հայտ չա կան գոր ծա ռույ թը:

 Մեր ու սում նա սի րու թյան մեջ բա ռի 
ո ճա կան ար ժե քը կքն նենք Ե. Չա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հի ման վրա, քան զի 
բա ռաս տեղծ ման, բա ռընտ րու թյան և բա-
ռա գոր ծա ծու թյան նրա փոր ձը մեր գրա-
կա նու թյան մեջ հա րուստ է և ի նք նա տիպ: 

Ընդ հան րա պես բա ռա պա շա րը ու-
սում նա սի րե լիս պետք է վեր հա նել նրա 
տար բեր շեր տե րի (գ րա բա րյան, ժո ղովր-
դա խո սակ ցա կան, բար բա ռային բա ռեր, 
հնա բա նու թյուն ներ, նո րա բա նու թյուն ներ, 
փո խա ռու թյուն ներ, օ տա րա բա նու թյուն-
ներ և այլն) ար տա հայտ չա կան դերն ու 
ո ճա կան ե րան գա վո րու մը:

Գե ղար վես տա կան եր կում բա ռը ոչ մի-
այն կրում է ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն, 
այլև նպա տա կաուղղ ված է ըն թեր ցո ղի 
վրա գե ղա գի տա կան ազ դե ցու թյուն գոր-
ծե լուն, ո րն ի րա կա նաց վում է պատ կեր նե-
րի մի ջո ցով: Եվ որ քան վառ ու հա վաս տի 
են դրանք, այն քան ա վե լի մեծ է դրանց 
ներ գործ ման ու ժը: 

Ե. Չա րեն ցի ո ճն ու նի իր ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, և թերևս դրան ցից 
ա մե նա կար ևո րը խոս քի բո վան դա կու-
թյան կախ վա ծու թյունն է բա ռի հու զաար-
տա հայտ չա կան ե րան գա վո րու մից: Դի-
տար կու մը ակ ներև է դառ նում բա ռային 
հո ման շու թյու նը կազ մե լիս, որ տեղ տեղ 
են գտ նում ո ճա կա նո րեն չե զոք և ե րան-
գա վոր ված բա ռե րը. վեր ջին ներս ի րենց 
բնույ թով տար բեր ե ն՝ բա նաս տեղ ծա կան, 
վե րամ բարձ–հան դի սա վոր, պատ մա կան, 
խո սակ ցա կան, հե ղի նա կային նո րա կազ-
մու թյուն ներ և այլն:

Բա ռային ի մաստ նե րը ո րո շա կի հաս-
կա ցու թյուն նե րի ան վա նում ներ են և ար-
տա հայ տում են ա ռար կա նե րի, եր ևույթ-
նե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի նկատ մամբ 
ստեղ ծա գոր ծո ղի ո րո շա կի վե րա բեր-
մուն քը և գնա հա տու թյու նը. այն կա րող է 
սուբյեկ տիվ տար րեր պա րու նա կել ու իր 
բնույ թով լի նել «և՛ քա ղա քա կան–գա ղա-
փա րա կան, և՛ գե ղա գի տա կան»1, ի նչ պես 
Չա րեն ցի պա րա գա յում է: 

Ա հա մի հատ ված Ե. Չա րեն ցի բա-
նաս տեղ ծու թյու նից. «Վաղ աղ ջա մուղջն 
այն քան ըղ ձյալ Այ գա բա ցի / Մայ րա մու տի 
փոխ վեց ա րյու նա լիճ, /Ուր մեր Ա ՛րևն է 
նոր սուզ վում ա րյու նա լի, /Որ պես կար-
միր գլուխ գլ խատ վա ծի» ( «Ի խո րոց սր տի 
խոսք ը նդ Աս տու ծո»2, 1936 թ.): Ժա մա նա-
կաշր ջա նի ի մա ցու թյան և եր ևա կա յու թյան 
մի ջո ցով ստեղծ վում են կոնկ րետ ի րա կա-

1    Գ.  Ջահուկյան,  Է.  Աղայան,  Վ.  Առաքելյան,  Վ. 
Քոսյան, Հայոց լեզու, I մաս, Ա պրակ, Եր., 1980, էջ 213:
2   Ե. Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 3, Եր., 1987, էջ 
449:
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նու թյան զգա յա կան պատ կեր ներ, որ տեղ 
բա ռը, մաս նա վո րա պես «ա րյու նա լիճ», 
ճա նա չո ղա կան, ի մաս տային նո րա նոր նր-
բե րանգ ներ է ձեռք բե րում: Եվ ը նդ հան րա-
պես, բա ռի մաս տի ը նտ րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է ա ռար կա նե րի եր ևույթ նե րի 
ի մա ցու թյամբ, նաև նրա նով, թե բա ռի որ 
ի մաստն է, ը ստ հե ղի նա կի, է ա կան և դի-
պուկ տվյալ կի րա ռու թյան մեջ:

 Բա ռային կրկ նու թյուն նե րից, մի օ րի-
նա կու թյու նից խու սա փե լու, նաև խոս քի 
ար տա հայտ չա կան հնա րա վո րու թյուն նե-
րը մե ծաց նե լու և թար մու թյուն հա ղոր դե լու 
նպա տա կով Չա րեն ցը օ գտ վում է բա ռի և 
ի մաս տի (նաև փո խա բե րա կան) զա նա զան 
հա րա բե րու թյուն ներ ար տա հայ տող հո-
ման շային շար քից: Լեզ վա կան և գե ղա գի-
տա կան ըն կա լում նե րի յու րա հատ կու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված՝ բա ցի լեզ վում ար դեն 
ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող հո ման շային շար-
քե րից՝ բա նաս տեղ ծը ստեղ ծում է խոս քային 
հո մա նիշ նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք խիստ 
ան հա տա կան բնույթ են կրում, և դրանց 
ո ճա կան ար ժե քը ակ ներև է դառ նում մի այն 
տվյալ հա մա տեքս տում. «Պատ մու թյան քա-
ռու ղի նե րով մենք քայ լել ե նք եր կար՝ / Ան-
ղեկ, ցա քուց րիվ, ան գա ղա փար…»1:

 Խոս քային հո մա նիշ նե րի շար քում բա-
ռե րը հա ճախ լրաց նում են մի մյանց, եր-
բեմն՝ աչ քի են ը նկ նում բա ռի մաստ նե րի՝ 
մի մյան ցից տար բեր ըն կա լում նե րի բազ-
մա զա նու թյամբ՝ դրա նով ի սկ մնա լով ի նք-
նա տիպ և հե տաքր քիր:

Չա րեն ցյան բա ռաս տեղ ծումն իր կազ մու-
թյան մեջ ա զատ է, ան կաշ կանդ՝ ար դյուն-
քում ու նե նա լով բա ղադ րիչ նե րի ան սո վոր 
հա մադ րու թյամբ ստեղծ ված հե ղի նա կային 
նո րա կազ մու թյուն ներ: Դրանց մեջ ա ռանձ-
նա նում են դիպ վա ծային բա ռե րը, ո րոնց 
պա րա գա յում ա ռաջ նային է դառ նում նրանց 

1   Նույն տեղում, էջ 81:

ո ճա կան, քան թե ան վա նո ղա կան դե րը: Այս 
բա ռե րի ստեղ ծումն ու կի րա ռու թյու նը բխում 
են նյու թի բո վան դա կու թյու նից, հա մա տեքս-
տից, և բա ռե րի ար տա հայտ չա կան ե րան-
գա վո րումն էլ պայ մա նա վոր ված է դրանց 
ան սո վո րու թյամբ, ան կրկ նե լի ու թյամբ, պա-
հի թե լադ րան քով ստեղծ ված լի նե լու հան-
գա ման քով՝ ա րեգ նա ցյալ, կա ռափ նուտ, 
մեղ սա համ, ար ևա կամ, ող բան վագ և այլն: 
Ի տար բե րու թյուն հա մա գոր ծա ծա կան բա-
ռե րի՝ սահ մա նա փակ է դրանց՝ հի շո ղու-
թյամբ վե րար տադ րե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Բա ռա պա շա րի քն նու թյու նը են թադ-
րում է նաև ան դրա դարձ օ տա րա բա նու-
թյուն նե րին, փո խա ռու թյուն նե րին:

Վեր ջին նե րիս մեջ փոք րա թիվ, սա-
կայն ի նք նա տիպ շերտ են կազ մում հատ-
կա կան փո խա ռու թյուն նե րը (էկ զո տիզմ), 
ո րոնք նկա տե լի տեղ են գրա վում Չա րեն-
ցի բա ռա պա շա րում նախ և ա ռաջ ի րենց 
տա րաշ խար հիկ բնույ թով, քան զի մատ-
նան շում են օ տա րո տի էթ նիկ մշա կույթ, 
կեն ցաղ և այլն (նիր վա նա, մու ժիկ, ստեպ, 
կին տո, գոն դոլ, բեդ վին և այլն): Բա նաս-
տեղ ծի պոե զի ա յում բառն ը նդ հան րա պես 
գե ղա գի տա կան մեծ կշիռ ու նի:

 Բա ռի քն նու թյու նը ու սու ցո ղա կան կամ 
գի տա հե տա զո տա կան նպա տա կով է ար-
վում, ը ստ այդմ էլ այն կա րե լի է ու սում-
նա սի րել ո ւղ ղագ րա կան–ո ւղ ղա խո սա կան 
նոր մի, հն չյու նա բա նա կան, բա ռա կազ մա-
կան, բա ռա գի տա կան, ի մաս տա բա նա-
կան, ի մաս տա փո խա կան, քե րա կա նա-
կան (ձ ևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան), 
ո ճա կան տե սան կյու նից: 

Ի վեր ջո, խն դի րը, ի սկ այն նե րա ռում է 
նաև գրա կա նու թյան և ո ճա գի տու թյան հար-
ցեր, խոս քի մշա կույթ (թե՛ բա նա վոր, թե՛գ-
րա վոր) ձևա վո րելն ու զար գաց նելն է, ո րը 
նշա նա կում է լեզ վա կան նոր մի ի մա ցու թյուն 
և պահ պա նում, բա ռի և բա ռաձ ևե րի ճիշտ 
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ը նտ րու թյուն, խոս քի ար տա հայտ չա կա նու-
թյան, ան հար կի փո խա ռու թյուն նե րից խու-
սա փում, օ տա րա բա նու թյուն նե րի մեր ժում, 
ա վե լոր դա բա նու թյուն նե րի, ան տե ղի կրկ-
նու թյուն նե րի բա ցա ռում կամ նվա զե ցում:

 Բա ռի դրս ևո րած ո ճա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լը նշա-
նա կում է ան դրա դառ նալ նաև ի մաս տային 
տե ղա շար ժե րին, բա ռի ծագ մա նը, ժա մա-
նա կի ըն թաց քում կրած փո փո խու թյուն նե-
րին (ս տու գա բա նու թյուն), ձևի մաս տային 
խմ բե րին (հո մա նիշ, հա կա նիշ, հա մա նուն, 
հա րա նուն), գե ղա գի տա կան գոր ծա ռույ թին 
(բարձր և ցածր ոճ) և այլն: Ու սում նա սի րու-
թյունն ամ բող ջա կան և բազ մա բո վան դակ 
կդառ նա, ե թե նե րառ վեն նաև բա ռային 
կա յուն և վե րի մաս տա վոր ված կա պակ ցու-
թյուն նե րը՝ դարձ վածք նե րը, թևա վոր խոս-
քե րը, ա ռած նե րը, ա սաց վածք նե րը: 

Այս ամ բող ջը քն նե լու և տար բե րա կե-
լու հա մար պետք է օ գտ վել տար բեր բա-
ռա րան նե րից՝ բա ցատ րա կան, ար մա տա-
կան, հո մա նիշ նե րի, դարձ վա ծա բա նա կան 
և այլն. այ սօր նաև հա մա ցանցն է տա լիս 
այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը լսա րա նային 
աշ խա տանք կա տա րե լու հա մար:

 Լեզ վի ու սուց ման հիմ նա կան խն դիր նե-
րից մե կը սո վո րո ղի ան հա տա կան բա ռա-
պա շա րի հարս տա ցումն է, որ տեղ ան վի ճե լի 
է ըն թեր ցա նու թյան դե րը, ին չը են թադ րում է 
նաև բա ռային աշ խա տանք, ո րը լեզ վա կան 
գի տե լիք նե րը հարս տաց նե լու և զար գաց նե-
լու կար ևոր նա խա պայ ման է: 

Ըստ ո րում՝ հայոց լեզ վի և գրա կա նու-
թյան ժա մե րին տե ղի է ու նե նում սո վո րո ղի 
բա ռա պա շա րի հարս տա ցում ի նչ պես նոր, 
այն պես էլ հա մա գոր ծա ծա կան բա ռե րով. 
դրանք գոր ծա ծու թյան պա սիվ (ոչ գոր-
ծուն) ո լոր տից տե ղա փոխ վում են ակ տիվ 
(գոր ծուն) ո լորտ:

 Հար ցի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ներ-

կա յաց վող պա հանջ նե րը կա րե լի է ը նդ լայ-
նել՝ ձևա կեր պե լով այլ ա ռա ջադ րանք ներ ևս, 
այն է՝ բա ռի (հա մա նուն, հա րա նուն և այլն) 
գոր ծա ծու թյու նը նա խա դա սու թյան մեջ, 
տր ված բա ռի հո ման շային շար քի կազ մում, 
հա կա նիշ զույ գի ը նտ րու թյուն, տեր մին նե-
րի ա ռանձ նա ցում և այլն: Ա ռա ջարկ վող 
բա ռա ցան կից բա ռե րը կա րե լի է խմ բա վո-
րել ը ստ ար տա հայ տած ի մաս տի, կազ մու-
թյան, խոս քի մա սային պատ կա նե լու թյան, 
գոր ծա ծու թյան ո լոր տի և այլն: Կա րել է կա-
տա րել նաև տեքս տային աշ խա տանք՝ ու-
շադ րու թյուն դարձ նե լով բա ռընտ րու թյան և 
բա ռօգ տա գործ ման օ րի նակ նե րին, դրանք 
հնա րա վո րինս հո մա նիշ նե րով փո խա րի նե-
լով և բա ցատ րե լով, թե որ քա նով են տե ղին 
և պատ ճա ռա բան ված գոր ծած ված տվյալ 
հա մա տեքս տում:

 Լեզ վա կան բա վա րար գի տե լիք ներ 
ու նե նա լու դեպ քում լսա րա նին կա րե լի է 
ա ռա ջար կել կա տա րել տեքս տի խմ բագ-
րա կան աշ խա տանք:

 Լեզ վա բա նա կան –ի մա ցա բա նա կան 
տե սան կյու նից կար ևոր են բա ռի բազ մի-
մաս տու թյու նը, ու ղիղ և փո խա բե րա կան 
ի մաս տով կի րա ռու թյուն նե րը:

 Բա ռի ոչ ճիշտ գոր ծա ծու թյան պատ-
ճառ կա րող են լի նել լեզ վա կան նոր մի 
չի մա ցու թյու նը, բա ռա րան նե րից օ գտ վել 
չկա րո ղա նա լը կամ չու զե լը, լեզ վազ գա ցո-
ղու թյան պա կա սը և այլն:

 Բա նա վոր և գրա վոր խոս քի լեզ վա կան 
(հն չյու նա կան, բա ռա գի տա կան, քե րա կա-
նա կան, ո ճա կան) նոր մային տի րա պե տե լը 
և դրանք ը ստ նպա տա կադր ման՝ տե ղին 
գոր ծա ծե լը կա պա հո վի խոս քի ո րա կը, ար-
ժա նիք նե րը, ո րոնք ե ն՝ ճշ տու թյուն, հարս-
տու թյուն, բազ մա զա նու թյուն, պար զու թյուն, 
սեղ մու թյուն, տրա մա բա նա կա նու թյուն, ար-
տա հայտ չա կա նու թյուն, մաք րու թյուն և այլն:

Տր վող ա ռա ջադ րանք նե րը կա րող են 
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բազ մա շերտ լի նել. ա ռանձ նաց նել տեքս-
տում գոր ծած ված նոր բա ռե րը կամ նոր 
նշա նա կու թյուն նե րը, գրել դրանց խո սակ-
ցա կան տար բե րա կը, քն նել բա ռա կազ մա-
կան կա ղա պա րը, զա նա զա նել կա նո նա-
կան և ոչ կա նո նա կան ձևե րը, հիմ նա վո րել 
հե ղի նա կի՝ բա ռի այս կամ այն զու գաձ ևու-
թյա նը նա խա պատ վու թյուն տա լը՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով գրո ղի՝ հե րոս նե րի խոս քի 
ո ճա վոր ման նպա տա կով բա ռային կամ 
քե րա կա նա կան նոր մի ան տե սու մը և այլն:

 Վեր լու ծա կան այս պի սի աշ խա տան քը 
կլու ծի նաև գործ նա կան մեկ այլ խն դիր. ոչ 
գրա կան բա ռե րը (ժար գոն, բար բա ռային, 
գռեհ կա բա նու թյուն, հա սա րա կա բա նու-
թյուն և այլն) կա րող են մղ վել ոչ գոր ծուն 
բա ռա պա շա րի, և սո վո րո ղի մեջ կձ ևա վոր-
վի գրա կան լեզ վի նորմ հաս կա ցու թյու նը: 
Նպա տա կաուղղ ված աշ խա տան քը ի վեր-
ջո կհան գեց նի նրան, որ կսահ մա նա փակ-

վի այդ բա ռե րի գոր ծա ծու թյու նը որ պես ոչ 
հանձ նա րա րե լի տար բե րակ ներ:

 Պետք է խթա նել ի նք նու րույն աշ խա-
տանք կա տա րե լու հանձ նա րա րա կա նը, 
ի սկ ա ռա ջարկ ված ռե ֆե րա տը, զե կու ցու-
մը կզար գաց նեն տր ված գրա կա նու թյու-
նից օ գտ վե լու հմ տու թյուն նե րը:

 Բա ռի ո ճա կան ար ժե քի ու սում նա սի-
րու թյան մե թոդ նե րը մեկ տե ղում են հե տա-
զո տա կան և գի տա կան աշ խա տանք նե րը, 
ո րոնք փոխ կա պակց ված են և ո ւղղ ված են 
սո վո րո ղի վեր լու ծա կան ու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը, լեզ վա կան խոր և կա յուն 
գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մա նը:

 Բա ռի կի րա ռա կան, հա ղոր դակ ցա կան, 
ո ճա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ու սու ցու-
մը գործ նա կան և տե սա կան հար ցեր է քն-
նար կում, ո րը մի կող մից՝ ու ղեկց վում է գի-
տե լի քի հա ղոր դու մով, ի սկ մյուս կող մից՝ 
դրա յու րա ցու մով:
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
С. ГАБРИЕЛЯН

В статье исследуются выразительность и стилистическое значение как слова в 
качестве одного из основных средств создания художественного образа, так и словарного 
запаса в целом, его отдельных пластов (грабара, разговорной лексики, заимствований, 
иностранных слов, неологизмов, историзмов и др.). Акцентируется и номинативная и 
экспрессивно–выразительная функции слова.

Целью изучения эстетического значения слова как в литературе,  так и в стилистике в 
конечном итоге является формирование культуры устной и письменной речи, что предполагает 
знание языковой нормы, правильный выбор и использование слова и словоформы.

Практическая работа по лексикологии направлена на расширение и активизацию 
словарного запаса учащихся, на развитие их аналитических способностей и навыков 
самостоятельной работы со словарем.
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INVESTIGATION METHODS OF THE STYLISTIC VALUE OF THE WORD
S. GABRIELYAN

The present paper focuses on the study of the expressive function and the stylistic value 
of the word as one of the main means of artistic image creation as well as those of the vo-
cabulary in general with reference to its different layers (Old Armenian (grabar), colloquial 
words, loan–words, foreignisms, neologisms, archaisms or obsolete words, etc.). Both the 
nominative and the emotional–expressive functions of the word are of particular importance.

The teaching of the aesthetic value of the word also touches upon the issues within the 
scopes of literature and stylistics which aims at developing language skills (both oral and 
written). The latter is achieved through the knowledge of language norm, the right choice 
and use of the word and its forms.

The practical aspect of the lexicological study aims at activating and enriching learners’ 
vocabulary, developing analytical skills and an ability to do dictionary work on their own.
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 Շատ հե տա զո տող նե րի հե տաքրք րում 
են դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կութ յան ա րդ յու նա վե տութ յան 
մա կար դա կով պայ մա նա վոր ված ո րա կա-
կան ու քա նա կա կան չա փո րո շիչ նե րը և 
դրա ա րդ յու նա վե տութ յան ո րոշ ման խն դի-
րը, ո րը կա րող է հան գեց նել ո րո շա կի մե-
թոդ նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա կա-
րութ յան բա ցա հայտ ման և հիմ նա վոր ման 
է ա կան ա ռաջ ըն թա ցին: Սա կայն հե տա զո-
տող նե րի մեծ մա սը հիմ նա կա նում օգ տա-
գոր ծում է ո րա կա կան չա փա նիշ ներն ու 
նրանց հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րը, 
ո րը մե ծա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է հե-
տա զոտ վող գոր ծըն թա ցի բար դութ յամբ: 

Օ րի նակ՝ Բ. Տ. Լի խաչ յո վն ա ռա ջար-
կում է որ պես գե ղար վես տա կան կր թութ-
յան չա փո րո շիչ նե ր կի րա ռել այն պա հանջ-
նե րը, ո րոնք կրում են հա մա պար փակ 
բնույթ, նե րա ռում բա զում բա րո յա կան չա-
փա նիշ ներ և ար տա հայ տում ան ձի է ա կան 
հատ կա նիշ ներն ու ստեղ ծա գոր ծա կան 
ո րակ նե րը: Այդ պա հանջ նե րը սահ մա նում 
են, թե ի նչ, ի նչ պես, ո ւմ հետ և ին չի հա-
մար ի մա նալ, կա րո ղա նալ, սի րել, ջանք 
թա փել, պայ քա րել, պահ պա նել, օգ նել և 
ա րա րել [2]:

Գ. Ա. Պետ րո վան, որ պես գե ղար վես-
տա կան կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վոր ման 
չա փո րո շիչ նե ր, դի տար կում է գե ղա գի տա-
կան ո րակ նե րի, հա րա բե րութ յուն նե րի, 
ան ձի կա յուն շար ժա ռիթ նե րի ձևա վոր վա-
ծութ յան մա կար դակ նե րը [3]:

Լ. Ս. Ներ սիս յա նը կար ծում է, որ գե-
ղար վես տա կան գոր ծու նե ութ յու նը մար-

դու սո ցի ա լա կան և այդ հա մա կար գի 
կա րո ղութ յուն նե րը ար տա ցո լող, ը նդ հան-
րաց ված ան ձնա յին ո րակ նե րի ձևա վոր-
վա ծութ յան ամ բող ջութ յունն է: Գե ղար վես-
տա կան գոր ծու նե ութ յու նը բնու թագր վում 
է ան ձնա յին և գե ղա գի տա կան նշա նա-
կա լից դրա կան ո րակ նե րով՝ նե րա ռե լով 
վար վե լա կար գը: Նրա կար ծի քով դաս տի-
ա րակ ված մար դու հա մար ի նք նա գի տակ-
ցութ յու նը իր կա տա րա ծի հա մար պա-
տաս խա նատ վութ յունն է, և այդ քայ լե րը 
հա մար վում են վար մուն քի ո րո շիչ դր դա-
պատ ճառ [1]:

Հաշ վի առ նե լով այն, որ կեր պար վես տի 
պա րապ մունք նե րի մի ջոց նե րով գե ղա գի-
տա կան դաս տի ա րա կութ յան ռազ մա վա-
րա կան նպա տակ նե րն ի րա գործ վում են 
դաս տի ա րա կութ յան մի շարք բա ղադ րա-
մա սե րում՝ գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա-
կու թյան ախ տո րոշ ման մեջ մենք ը նդ գծում 
ե նք բա ղադ րիչ չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնց են-
թա տեքս տում մենք հաս կա նում ե նք դպ րո-
ցա կան նե րի ա ռան ձին գե ղար վես տա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վոր ման մա կար-
դա կը բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րը: Բա-
ղադ րիչ չա փո րո շիչ նե րի կար գա վի ճա կում 
ը նդ գծ վել է աս տի ճա նը բա ցա հայ տող հիմ-
նա կան հատ կա նիշ նե րի և դպ րո ցա կա նի 
ան ձնա յին ո րակ նե րին հա մա պա տաս խան 
ձևա վոր ման բարձր մա կար դա կի ամ բող-
ջութ յու նը: Նախ կի նում նշ վում էր, որ կա-
րո ղութ յուն նե րի ձևա վո րու մը սեր տո րեն 
կապ ված է դաս տի ա րա կութ յան այլ տե-
սակ նե րի հետ: Այդ պատ ճա ռով էլ դպ րո-
ցա կան նե րի գե ղար վես տա կան ո րակ նե-

 ԼԻ ԼԻԹ ՖԼՋՅԱՆ

ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ  
ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ  
ԸՆ ԴՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱ ԴԱՐՁ ԿԱ ՊԸ



147

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

րի ձևա վոր ման մա կար դա կն ար տա ցո լող 
բա ղադ րիչ չա փո րո շիչ նե րից նշենք նրանք, 
ո րոնք ա ռա վել ը նդ հան րա կան են ար տա-
ցո լում կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րի 
մի ջոց նե րով գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր-
ծա կան կա րո ղութ յուն նե րի բա ղադ րիչ նե րի 
զար գա ցու մը.

–  գե ղար վես տա կան ճա շա կը,
–  գե ղար վես տա կան ի դե ա լը,
–  գե ղար վես տա կան կա րո ղու թյու նը,
–  գե ղար վես տա կան հե տաքրք րու-

թյու նը,
–  գե ղար վես տա կան պա հանջ մուն քը,
–  գե ղար վես տա կան եր ևա կա յու թյու նը,
–  գե ղար վես տա կան զգաց մուն քը,
–  գե ղար վես տա կան ըն կա լու մը: 
Այդ պի սի ը նտ րութ յան հիմ նա վոր մանն 

են ծա ռա յում Ե. Ա. Ֆլե րի նա յի և Լ. Ս. Ներ-
սիս յա նի հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոնց 
մեջ գե ղար վես տա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
ձևա վոր ման հա մա տեքս տում հաշ վի են 
ա ռն վել դպ րո ցա կան նե րի հիմ նա կան գե-
ղար վես տա կան ո րակ նե րը [1, 4]:

Նշ ված հե ղի նակ նե րի տե սանկ յուն նե րի 
հետ հա մա ձայն ե նք այն քա նով, որ ան ձի 
ը նդ գծ ված գե ղար վես տա կան կա րո ղութ-
յուն նե րը կա րող են հան դես գալ որ պես 
կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րի մի ջոց-
նե րով դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես տա-
ստեղ ծա գոր ծա կան ձևա վոր ման գոր ծըն-
թա ցի չա փո րո շիչ նե ր: Գե ղար վես տա կան 
ճա շա կի ձևա վոր ման մա կար դա կի ցու-
ցա նիշ նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծըն թա-
ցում մենք ա ռաջ նորդ վել ե նք մեր փոր ձով՝ 
նկա տի ու նե նա լով, որ օբ յեկ տի զգաց-
մուն քա յին գնա հատ ման և գե ղա գի տո րեն 
ի մաս տա վո րե լու հու զազ գաց մուն քա յին 
վեր լու ծութ յան ըն դու նա կութ յու նը գույ նի և 
ո ճի լավ զգա ցո ղութ յունն է:

Լ. Ս. Ներ սիս յա նն ը նդ գծում է, որ գե-
ղար վես տա կան ճա շա կի ձևա վոր ման 

մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րը կա րող են 
ար տա հայտ վել գե ղե ցի կի տե սանկ յու նից` 
որ պես ի րա կան եր ևույթ նե րի և ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնա հատ ման 
ըն դու նա կութ յուն, ի նչ պես նաև որ պես գե-
ղա գի տա կան գնա հա տա կա նի հիմ նա վոր-
ման կա րո ղութ յուն [1]:

Գե ղար վես տա կան ի դե ա լի դաս տի ա-
րա կու մը գտն վում է այդ նույն փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի մեջ: Հե տա զո տութ յուն նե-
րը ցույց են տա լիս, որ դպ րո ցա կան նե րին 
բնո րոշ է ի րա կա նութ յան և ար վես տի 
ո լոր տում գե ղար վես տա կան մի ջա վայ րի 
նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը: Ի րա կա-
նու թյան գե ղա գի տա կան ազ դե ցութ յան 
գի տակց ման հա մար ա ռա վել մատ չե լի և 
հե տա քրք րութ յուն ա ռա ջաց նող գոր ծոն են 
հա մար վում բնութ յու նը, մարդ կա յին շփ-
ման ո լոր տը և շր ջա կա մի ջա վայ րը: Այս 
ա ռու մով գե ղար վես տա կան հե տաքրք-
րութ յուն նե րի բարձր մա կար դա կին 
հաս նե լուն նպաս տում են գե ղար վես տի 
ո լոր տում դպ րո ցա կան նե րի ու նե ցած պա-
հանջ մունք նե րը: Գե ղար վես տա կան պա-
հանջ մունք նե րը հան դես են գա լիս որ պես 
դպ րո ցա կան նե րի նա խա սի րութ յուն նե րի, 
նրանց հույ զե րի ու հե տաքրք րութ յուն նե րի 
գոր ծու նե ութ յան հո գե բա նա կան մե խա-
նիզմ: Նրանք ար տա հայտ վում են դպ րո-
ցա կան նե րի գոր ծու նե ութ յան տար բեր` 
խա ղա յին, կր թա կան, կեր պար վես տա յին, 
աշ խա տան քա յին և այլ բնա գա վառ նե րում` 
դրանց տա լով կեն սու նակ և մշա կու թա յին 
բնույթ, բարձր ո րա կա կան մա կար դակ ու 
գե ղա գի տա կան կար ևո րութ յուն: Հե տա զո-
տե լով դպ րո ցա կան նե րի՝ ար վես տի նկատ-
մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քը՝ կա րե լի է 
հան գել այն եզ րա կա ցութ յան, որ տա րի քի 
հետ մեկ տեղ ա ճում է նաև դպ րո ցա կա նի` 
հանգս տի ու ժա ման ցի մի ջոց հան դի սա ցող 
ար վես տի նկատ մամբ հակ վա ծութ յու նը: 
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Ո րո շա կի ո րեն բարձ րա նում է ար վես տի` 
որ պես դաս տի ա րա կութ յան և գե ղա գի-
տա կան հա ճույ քի մի ջո ցի դե րը, սա կայն 
նվա զում է ար վես տի` որ պես աշ խա տան քի 
և մշա կույ թի, գե ղար վես տա կան ար ժեք նե-
րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցի և ար դյուն քի 
դե րը, քա նի որ ար վես տի նկատ մամբ վե-
րա բեր մուն քի փո փո խութ յու նը բարդ դի ա-
լեկ տի կա կան գոր ծըն թաց է:

Գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վո րու մը` որ պես 
ա ռար կա յի լի ար ժեք բո վան դա կութ յուն, 
ու նի մի քա նի փու լեր. ա ռա ջին փուլ` «կեն-
դա նի հա յե ցո ղութ յուն», ե րկ րորդ փուլ` «վե-
րա ցա կան մտա ծո ղութ յուն», կշ ռա դա տում 
ու վեր լու ծութ յուն և եր րորդ փուլ` ըն կալ-
ման մեջ զգաց մուն քայ նու թյան և հու զա-
կա նի հա մադ րում: Այս տե ղից՝ տե սա կան 
և փոր ձա րա րա կան ո րո նում նե րը վկա յում 
են, որ գե ղար վես տա կան ըն կալ ման ձևա-
վոր վա ծու թյան մա կար դա կի ցու ցա նիշ ներ 
են հա մար վում մտա վո րի և հու զա կա նի 
ամ բող ջա կա նու թյու նը, խո րութ յունն ու 
ներ դաշ նա կութ յու նը: Ա վագ դպ րո ցա կան-
նե րը տի րա պե տում են ո րա կա կան ա ռա-
վել բարձր մա կար դա կի, քան կրտ սեր դպ-
րո ցա կան նե րը: Տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն 
գի տե լիք նե րի, այլ նաև մտա վո րի ու տրա-
մա բա նա կա նի փո փո խութ յուն , և նրա բո-
լոր բաղ կա ցու ցիչ նե րի միջև կա պի հս տա-
կե ցում:

 Գե ղար վես տա կան ըն կա լու մը միշտ 
ու ղեկց վում է գե ղար վես տա կան եր ևա-
կա յութ յան ակ տիվ գոր ծու նե ութ յամբ: 
Այն կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից` 
փոր ձից, պա հանջ մունք նե րից ու հե-
տաքրք րութ յուն նե րից, ո րոնց մեջ ար տա-
հայտ վում են դպ րո  ցա կան նե րի ո րո շա կի 
գի տե լիք նե րը, կա րո ղութ յուն նե րը և հմ-
տութ յուն նե րը՝ տվյալ դեպ քում` կախ ված 
կեր պար վես տա յին գոր ծու նե ութ յան կա-

րո ղութ յուն նե րից:
Ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ութ յու նը 

սեր տո րեն կապ ված է գե ղար վես տա կան 
ըն կալ ման հետ, հան դի սա նում է տվյալ-
նե րի վե րա փո խում, հայց վում է զգաց-
մունք նե րով ու ըն կա լում նե րով, ի նչ պես 
նաև կեր պար վես տա յին ծրագ րե րի, զար-
գա ցած մտա վո ր ու նա կու թյուն նե րի ու լավ 
հի շո ղութ յան օգ նութ յամբ, սե փա կան գե-
ղար վես տա կան կեր պար ներ ստեղ ծե լու 
կա րո ղութ յամբ: Ի րա կա նութ յան ու ար վես-
տի հան դեպ դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես-
տա կան վե րա բեր մուն քը միշտ ու ղեկց վում 
է հու զա կան–զ գաց մուն քա յին փո խազ դե-
ցութ յամբ: Դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես-
տա կան զգաց մունք ներն ար տա հայ տում 
են նրանց հոգ ևոր աշ խար հը: Պ. Մ.  Յա-
կոբ սո նը գե ղար վես տա կան զգաց մունք-
նե րը ներ կա յաց նում է` որ պես «գե ղա գի-
տա կան սուբ յեկ տի նկատ մամբ այն պի սի 
ար ձա գանք, ո րը մի ան գա մայն բնու թա գր-
վում է ապ րում նե րով» [5, 26]:

Գե ղար վես տա կան ճա շա կի ձևա վոր-
ման մա կար դա կի ցու ցա նիշ ներ են ի րա-
կա նութ յան գե ղա գի տա կան եր ևույթ նե րի, 
ար վես տի ըն կալ ման ժա մա նակ ծա գող 
հույ զե րը` ըն կալ ման հա մար ժե քու թյու նը, 
ի րա կա նութ յան եր ևույթ նե րի կա յուն դրա-
կան գնա հա տա կա նը և «ապ րու մակ ցման» 
ըն դու նա կութ յու նը` դե պի դրա կան զգաց-
մունք նե րի բարձ րա գույն աս տի ճա նը: Դպ-
րո ցա կան նե րը պետք է ոչ մի այն ճիշտ ըն-
կա լեն ու գնա հա տեն կյան քի և ար վես տի 
մեջ գե ղե ցի կը, մեր ժեն տգե ղը, այլև պար-
տա վոր են գե ղեց կութ յան օ րենք նե րով, 
տվյալ դեպ քում՝ կեր պար վես տի պա րապ-
մունք նե րի մի ջո ցով դրս ևո րել ի րենց ակ-
տիվ գոր ծու նե ութ յու նը:

Գե ղար վես տա կան հմ տու թյուն նե-
րի դրս ևոր ման հո գե բա նա կան նա խա-
պայ ման է հա մար վում դպ րո ցա կան նե-
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րի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ հակ վա ծու թյան բա ցա հայ տու-
մը գե ղար վես տա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
հետև յալ բաղ կա ցու ցիչ նե րով` ստեղ ծա-
գոր ծա կան ըն դու նա կութ յուն ներ, տե սո-

ղա կան հի շո ղութ յուն, գե ղար վես տա կան 
կա րո ղու թյուն ներ, մտա վոր ու նա կու թյուն-
ներ և այլն, ո րը հնա րա վոր է նշ ված չա-
փո րո շիչ նե րի փո խա դարձ կա պը հաշ վի 
առ նե լով:

 Գե ղար վես տա կան կա րո ղու թյուն նե րի և ստեղ ծա գոր ծա կան  
ըն դու նա կու թյուն նե րի բա ղադ րիչ նե րի փո խա դարձ կա պը

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ՃԱՇԱԿ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԶԳԱՑՄՈՒՆՔ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԻԴԵԱԼ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
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ВЗАИМНАЯ СВЯЗЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УМЕНИЙ И  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Л. ФЛДЖЯН

В статье рассматриваются качественные и количественные критерии связанные 
с уровнем эффективности эстетического воспитания учащихся и определение ее 
эффективности.

THE MUTUAL TIE OF LEARNERS’ ARTISTIC MIGHT AND CREATIVE ABILITIES
L. FLJYAN

In the article are discussed quantitative and qualitative criterions of aesthetic education of 
learners conditioned by productive level and its productive problems of decision.
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 Ցան կա ցած ին ֆոր մա ցի ա մշա կե լու 
հա մար հա մա կար գիչն այն կո դա վո րում 
է։ Ստեղ նա շա րից ցան կա ցած պայ մա-
նան շան ներ մու ծե լիս ավ տո մատ կեր պով 
պայ մա նան շա նի կո դա վո րում է ի րա կա-
նաց վում, այ սինքն՝ ձևա փոխ վում է հա-
մա պա տաս խան հա մա կարգ չային կո դի, 
ի սկ ար տա ծե լիս այն են թարկ վում է ա պա-
կո դա վոր ման, այ սինքն՝ հա մա կարգ չային 
կո դը հա մա պա տաս խա նեց վում է գրա ֆի-
կա կան պատ կե րին՝ նշա նին։

 Հա մա կարգ չում ին ֆոր մա ցի ան կո դա-
վոր ված է եր կո ւա կան հաշ վարկ ման հա-
մա կար գով:

Թ վե րի գրու թյան և ներ կա յաց ման 
կա նոն նե րի հա մա խում բը ան վա նում են 
հաշ վարկ ման հա մա կարգ և ը ստ թվե րի 
ներ կա յաց ման ձևի՝ տա րե րում են հաշ-
վարկ ման դիր քային և ոչ դիր քային հա-
մա կար գեր։ 

Ոչ դիր քային հա մա կար գում թվե-
րի գրառ ման մեջ թվան շան նե րի դիր քից 
կախ ված չէ նրա մե ծու թյու նը: Ոչ դիր քային 
հա մա կար գի օ րի նակ նե րից է հռո մե ա կան 
հա մա կար գը (հ ռո մե ա կան թվեր): Հռո մե-
ա կան հա մա կար գում թվան շան նե րի փո-
խա րեն օգ տա գոր ծում են լա տի նա կան 
տա ռե րը` I – 1, V – 5, X – 10, L – 50, C – 
100, D – 500, M – 1000: 

Օ րի նակ 1: MMMCCXXXXI թի վը կազմ-
ված է ե րեք հա զա րյա կից, եր կու հա րյու ր-
յա կից, չորս տաս նյա կից և մեկ մի ա վո րից` 
3241:

Հ ռո մե ա կան թվե րում թվան շան նե րը 
գր վում են ձա խից աջ` նվազ ման կար գով: 
Այս դեպ քում նրանց ար ժեք նե րը գու մար-
վում են: Ե թե ձա խից գր ված է փոքր թիվ, 
ի սկ ա ջում` մեծ, ա պա նրանց ար ժեք նե րը 
հան վում են: 

Օ րի նակ 2: DL = 500 + 50 = 550, ի սկ՝  
LD = 500 – 50 = 450: 

Օ րի նակ 3: MCMXCVI = 1000 + (1000–
100) + (100 – 10) + 5 + 1 = 1996:

Ոչ դիր քային հաշ վարկ ման հա մա կարգ 
է հաշ վարկ ման հայ կա կան հա մա կար գը, 
որ տեղ օգ տա գործ վել են հայե րեն այ բու-
բե նի տա ռե րը:

 Մի ա վոր նե րը ար տա հայտ վում են «ա»–
ից «թ» տա ռե րով:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ա բ գ դ ե զ է ը թ

 Տաս նա վոր նե րը`«ժ»–ից «ղ» տա ռե րով:

10 20 30 40 50 60 70 80 90
ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ

Հա րյու րա վոր նե րը`«ճ»–ից «ջ» տա ռե-
րով:

100 200 300 400 500 600 700 800 900
ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ

 Հա զա րա վոր նե րը`«ռ»–ից «ք» տա ռե-
րով:

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
ռ ս վ տ ր ց ու փ ք

Սո վո րա կան բա ռից տար բե րե լու հա մար 
թիվ ար տա հայ տող բա ռե րի հա մակ ցու թյան 
վե րին մա սից հո րի զո նա կան գիծ է դր վում, 
կամ եր կու կող մից կե տեր են դր վում: 

Օ րի նակ`4567=. տշ կե. = տշ կե:
 Հա մա կարգ չում ին ֆոր մա ցի ան լի նում 

է թվային, տեքս տային, գրա ֆի կա կան, 
ձայ նային ու տե սային։

 Հա մա կարգ չում թվային ին ֆոր մա ցի-
այի կո դա վո րու մը հաս կա նա լու հա մար 
տես նենք, թե 10–ա կան թի վը ի նչ պե՞ս է ձևա-
վոր վում: Օ րի նակ՝ 378 թվում ա ռա ջին թվա-

Ա ՂԱՎ ՆԻ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ԱՅԻ ԿՈ ԴԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉՈՒՄ 
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ն շա նը նշա նա կում է ե րեք հա րու րյակ, ե րկ-
րոր դը` յոթ տաս նյակ, եր րոր դը` ո ւթ մի ա վոր:

հարյուրավորներ

3  7  

300  70  

8

8

= 3·102+ 7·101+ 8·100

տասնավորներ 

կարգեր2 1  0

միավորներ 

Ս տաց վում է, որ յու րա քան չյուր գու մա-
րե լի ստաց վում է տվյալ թվան շա նի և  10–ի 
այն աս տի ճա նի ար տադ րյա լով, ո րը հա վա-
սար է տվյալ թվան շա նի դիր քի հա մա րին:

Նույն օ րի նա չա փու թյամբ էլ կա տար-
վում է 2–ա կան հա մա կար գի թի վը 10–
ա կան հա մա կար գում ներ կա յաց նե լը՝

 43210– դիրք
(11101)2= 1*24+1*23+1*22+0*21+1*2=16+

8+4+0+1=(29)10,
այ սինքն՝ յու րա քան չյուր գու մա րե լի 

ստաց վում է թվի հա մա պա տաս խան թվա-
ն շա նը բազ մա պատ կե լով եր կու սի այն աս-
տի ճա նով, որ դիր քում  այդ թվան շանն է: 

Տա սա կան հաշ վարկ ման հա մա կար-
գից բա ցի՝ լայ նո րեն օգ տա գործ վում են 2 
թվի ամ բողջ աս տի ճան հան դի սա ցող հիմ-
քով հա մա կար գեր։

Այժմ դի տար կենք հաշ վարկ ման դիր-
քային հա մա կար գը, ո րոնց հիմ քը N է: Սա 
նշա նա կում է, որ տվյալ դիր քային հա մա-
կար գում թվե րի գրառ ման ժա մա նակ օգ-
տա գործ վում է N թվան շան: Սո վո րա բար, 
ե րբ N<10, օգ տա գործ վում են ա րա բա կան 
թվան շան նե րը, ի սկ N>10 դեպ քում՝ ա րա-
բա կան թվան շան նե րին ա վե լաց նում են 
լա տի նա կան տա ռե րը: Բե րենք հաշ վարկ-
ման դիր քային հա մա կար գե րի օ րի նակ-
ներ` ի րենց այ բու բե նով.

Հիմքը Անվանումը Այբուբենը

2 Եր կու  ա կան հաշ վարկ ման հա մա կարգ 0,1

8 Ու թա կան հաշ վարկ ման հա մա կարգ 0,1,2,3,4,5,6,7

10 Տա սա կան հաշ վարկ ման հա մա կարգ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

16 Տասն վե ցա կան  հաշ վարկ ման հա մա կարգ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Հա մա կարգ չում ձայ նային ի ֆոր մա ցի այի կո դա վո րու մը:

 Ձայ նային ազ դան շա նը փո փո խա կան 
ա մպ լի տու դով ու փո փո խա կան հա ճա-
խու թյամբ ա նընդ հատ ա լիք է։ Որ պես-
զի հա մա կար գի չը կա րո ղա նա ձայ նային 
ա նընդ հատ ազ դան շա նը մշա կել, այն ան-
հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել մե քե նայի հա-
մար ըն կա լե լի եր կո ւա կան կո դով։ Ի նչ պե՞ս 
է դա ի րա կա նաց վում։ Նախ` ձայ նը միկ-
րո ֆո նի մի ջո ցով ձևա փոխ վում է է լեկտ-
րա կան հո սան քի տա տա նում նե րի։ Այ նու-
հետև ժա մա նա կային փոքր տի րույթ նե րի 
հա մար (գործ նա կա նում՝ վայր կյա նում մի 
քա նի տաս նյակ հա զար ան գամ) ո րո շա կի 
ճշ տու թյամբ ո րոշ վում է տա տա նում նե րի 
ա մպ լի տու դը, ո րը ներ կա յաց վում է եր կու-

ա կան կո դով։ 
Տեքս տային ին ֆոր մա ցի այի կո դա վո-

րու մը հա մա կարգ չում:
Ս տեղ նա շա րի յու րա քան չյուր տա ռա-

թվային ստեղն հա մա պա տաս խա նեց վում 
է ո րո շա կի ամ բողջ թվի, ա պա վեր ջի նիս 
եր կո ւա կան կո դի օգ նու թյամբ կա րե լի է 
կո դա վո րել նաև տեքս տային ին ֆոր մա-
ցիան: 

Աշ խար հում լայ նո րեն կի րառ վող կո-
դային հա մա կար գի յու րա քան չյուր պայ-
մա նան շա նի կո դա վոր ման հա մար 
հատ կաց վում է մեկ բայթ ծա վա լով հի շո-
ղու թյուն:

Յու րա քան չյուր բիթ կա րող է ըն դու նել 
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ըն դա մե նը եր կու հնա րա վոր ար ժեք ներ` 0 
կամ 1, ա պա 8 բի թի օգ նու թյամբ կա րե լի 
է կո դա վո րել 28=256 տար բեր պայ մա նա-
նշան ներ, ո րոնք հա մա րա կալ վում են 0–ից 
մինչև 255 ամ բողջ թվե րով: 

Ե թե թի վը տեքս տի մաս է, ա պա դրա 
եր կո ւա կան կո դը տար բեր վում է այն որ-
պես թիվ ներ կա յաց նող կո դից: 

Ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են ո րոշ 
պայ մա նան շան նե րի կո դեր:

Պայ մա նան շան
 / 2–ա կան կոդ

Պայ մա նան շան
 / 2–ա կան կոդ

Պայ մա նան շան
 / 2–ա կան կոդ

Պայ մա նան շան
 / 2–ա կան կոդ

Պայ մա նան շան
 / 2–ա կան կոդ

Բա ցատ/00100000   7  / 00110111 Զ  / 10111100 Ձ  / 11010010 Ռ  / 11101000

!   / 00100001  8  / 00111000 զ  / 10111101  ձ  / 11010011 ռ   / 11101001 

“  / 00100010  9  / 00111001 Է  / 10111110 Ղ  / 11010100 Ս  / 11101010

«  / 00100011 ։   / 00111010 է  / 101111111 ղ  / 11010101 ս  / 11101011

»  / 00100100  ;   / 00111011 Ը  / 11000000 Ճ  / 11010110 Վ  / 11101100

՝ / 00100101  <  / 00111100 ը  / 11000001 ճ  / 11010111 վ  / 11101101

.  / 00100110  =  / 00111101 Թ  / 11000010 Մ  / 11011000 Տ  / 11101110

‘  / 00100111 >  / 00111110 թ  / 11000011 մ  / 11011001 տ  / 11101111

(   / 00101000   ?  / 00111111 Ժ  / 11000100 Յ  / 11011010 Ր  / 11110000

)   / 00101001   @ / 01000000 ժ  / 11000101 յ   / 11011011 ր  / 11110001

*   / 00101010  \   / 01011100 Ի  / 11000110 Ն  / 11011100 Ց  / 11110010

+  / 00101011  _  / 01011111 ի   / 11000111 ն  / 11011101 ց / 11110011

,   / 00101100  Ա  / 10110010 Լ   / 11001000 Շ  / 11011110 Ւ  / 11110100

.  / 00101101 ա  / 10110011 լ   / 11001001 շ  / 11011111 ւ  / 11110101

/   / 00101110 Բ  / 10110100 Խ  / 11001010 Ը  / 11100000 Փ  / 11110110

0  / 00110000 բ    / 10110101 խ  / 11001011 ո  / 11100001 փ  / 11110111

1  / 00110001 Գ  / 10110110 Ծ  / 11001100 Չ  / 11100010 Ք  / 11111000

2  / 00110010  գ  / 10110111 ծ   / 11001101 չ   / 11100011 ք  / 11111001

3  / 00110011 Դ  / 10111000 Կ  / 11001110 Պ  / 11100100 Օ  / 11111010

4  / 00110100 դ  / 10111001 կ   / 11001111 պ  / 11100101 օ  / 11111011

5  / 00110101 Ե  / 10111010 Հ   / 11010000 Ջ  / 11100110 Ֆ  / 11111100

6  / 00110110 ե  / 10111011 հ   / 11010001 ջ  / 11100111 ֆ  / 11111101

Բեր ված ա ղյու սա կի օգ նու թյամբ, օ րի նակ, Ա րջ  բա ռը կա րե լի է ներ կա յաց նել եր կո ւ-
ա կան թվի տեսքով՝ 

Արջ-10110010  11110001  11100111 

Ա ր ջ

Օ րի նակ՝ հաշ վարկ նե րում 37 թվի 2–ա կան կո դը կլի նի մեկ բայ թի մեջ՝ 3710 = 001001012 :
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9 : 2 = 4 

37 : 2 = 181 

18 : 2 = 9 0 

     1 

4 : 2 = 2  0 

2 : 2 = 1      0  

1 : 2 = 0 1  

Մնացորդ 37 թվի եր կո ւա կան կո դը տեքս տի մեջ 
կլի նի եր կո ւա կան բայ թում՝ 

 00110011  00110111:

3 7

 Հա մա կարգ չում կե տային պատ կե րի 
և գույ նի կո դա վո րում:

 Հա մա կարգ չում սև–ս պի տակ կե տային 
պատ կե րի յու րա քան չյուր կետ  կո դա վոր-
վում է 0 կամ 1 թվան շան նե րի մի ջո ցով՝  
սև –1, սպի տակ – 0: 

 Գու նա վոր պատ կե րի յու րա քան չյուր 
կետ, ո րը կա րող է ներ կա յաց ված լի նել 16 
գույ նե րից որ ևէ մե կով,  կո դա վոր վում է 4 
բի թի օգ նու թյամբ:

 Տասն վե ցա կան հա մա կար գը լայ նո րեն 
գոր ծած վում է հա մա կարգ չային ծրագ րա-
վոր ման բնա գա վա ռում այն բա նի շնոր-
հիվ, որ ժա մա նա կա կից հա մա կար գիչ նե-
րում հի շո ղու թյան նվա զա գույն մի ա վո րը 
բայթն է, ո րն ու նի 8 բիթ, և ո րի մե ծու թյու-
նը հար մար է գրա ռել եր կու տասն վե ցա-
կան թվան շա նով։

Յու նի կոդ ս տան դար տում նշան նե րը 
գրառ վում են տասն վե ցա կան տես քով՝ 
օգ տա գոր ծե լով չորս թվան շան, ան հրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում` նա խոր դող զրո-
նե րով։ Յու րա քան չյուր նշա նի տր վում 
է U+ գ րու թյա նը հա ջոր դող քա ռա նիշ 
տասն վե ցա կան թվի տես քով կոդ, այս-

պես՝ U+20AC–ը եվ րոյի նշա նի (€) կոդն է ։
HTML–ո ւմ գույ նե րի ե րեք՝ R (կար միր), 

G (դե ղին) և B (կա պույտ) բա ղադ րիչ նե-
րը գ րառ վում են տասն վե ցա կան թվի տես-
քով։ Յու րա քան չյուր գույ նի շնորհ վում է 
ե րեք ե րկ նիշ տասն վե ցա կան թվի տես քով 
կոդ, ո րոն ցից ա ռա ջի նը կար միր գույ նի 
պա րու նա կու թյունն է, ե րկ րոր դը` կա պույ-
տի, եր րոր դը` կա նա չի։ Այս պես, օ րի նակ, 
սպի տակ գույ նի կոդն է #FFFFFF, սև գույ նի 
կոդն է՝ #000000:

 Բաց կա պույտ  գույ նի կոդն է` #5953CF, 
ին չը նշա նա կում է, որ այդ գույ նի մեջ հիմ-
նա կան գույ նե րի պա րու նա կու թյուն նե րը 
կազ մում են`  կար միր՝ 5916, կա նաչ՝ 5316, 
կա պույտ՝ CF16:

 Ներ կա յաց նենք կար միր, կա նաչ և կա-
պույտ գույ նե րի կո դե րը 2 –ա կան, 10–ա կան 
և 16–ա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րում՝

10-ական
կոդ

2-ական
կոդ Նկար 
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Գույ նե րի կո դեր Կար միր Կա նաչ Կա պույտ

Եր կո ւա կան 11111111 00000000 00000000

Տասն վե ցա կան FF 00 00

Տա սա կան 256 0 0

 Կո դա վոր ման այս ձևը հար մար է նրա-
նով, որ յու րա քան չյուր հիմ նա կան գույ նի 
պա րու նա կու թյու նը կա րե լի է ներ կա յաց-
նել մինչև FF16=255 հատ մա կար դակ նե-
րով, և ստաց վում է 256*256*256=16 777 
216 գու նային ե րանգ ներ:

 Հա մա կարգ չում տե սաին ֆոր մա ցի-
այի կո դա վո րու մը:

 Քա նի որ մար դու աչ քը կա տա րյալ չէ 
(այն դան դաղ է ար ձա գան քում ա րագ 
կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րին), ա պա 
կա րե լի է պատ կե րի շարժ ման պատ րանք 
ստեղ ծել ա րագ փո փոխ վող հա ջոր դա-
կան նկար նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ներ կա-
յաց նում են ի րա կա նաց վող շարժ ման 
հեր թա կան փու լե րը։ Այս սկզ բուն քի վրա 
է հիմն ված տե սաին ֆոր մա ցի այի հա մա-
կարգ չային կո դա վո րու մը։ Դուք ար դեն 
գի տեք, թե ի նչ պես է կո դա վոր վում գրա-
ֆի կա կան ին ֆոր մա ցի ան հենց այդ ե ղա-
նա կով կո դա վո րե լով շար ժու մը կազ մող 
բա ղադ րիչ կադ րե րից յու րա քան չյու րը և 
դրանք ան հրա ժեշտ ա րա գու թյամբ հեր-
թա փո խե լով՝ էկ րա նին սա հուն շարժ ման 
պատ րանք է ստեղծ վում։

 Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ դիր քային 
հա մա կար գեր, ո րոն ցով ներ կա յաց վում են 
տար բեր չափ ման մի ա վոր ներ, օ րի նակ՝

•  տաս ներ կո ւա կան հաշ վարկ ման 
հա մա կար գը, ո րը կի րառ վել է Ա նգ լի ա յում՝

1 փութ = 12 դյույմ, 1 շի լինգ = 12 փենս:
• ք սա նա կան հաշ վարկ ման հա մա-

կար գը, ո րը կի րա ռել են աց տեկ նե րը՝ 
1 ֆրանկ = 20 սու:
•  վաթ սու նա կան հաշ վարկ ման հա-

մա կար գը, ո րը կի րառ վել է Բա բե լո նում՝
1 րո պե = 60 վայր կյան, 1 ժամ = 60 րո պե:

 Մեր ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ հե ռա-
հա ղոր դակ ցու թյու նը և տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րը ան նա խա դեպ զար գա-
ցում են ու նե նում, կար ևոր վում է մա տաղ 
սերն դի կր թու թյան խն դի րը այդ ո ւղ ղու-
թյուն նե րով:

Կր թու թյա նը ներ կա յաց վող ժա մա նա-
կա կից պա հանջ է նաև ու սուց ման գոր-
ծըն թա ցը «կյան քին մո տեց նե լը», ին չը 
նշա նա կում է, որ ու սու ցումն ին քը պետք 
է «կյան քին մոտ լի նի», այ սինքն՝ բնա կան 
ի րա վի ճակ ներ ու նե նա, պա տաս խա նի 
կյան քի ա ռաջ քա շած խն դիր նե րին: 

Սա նշա նա կում է, որ ա ռանձ նա հա տուկ 
խն դիր ներ և պա հանջ ներ են դր վում հատ-
կա պես դպ րոց նե րում ին ֆոր մա տի կայի 
ու սուց ման ա ռջև: Ժա մա նա կա կից գի տու-
թյան և տեխ նի կայի ցան կա ցած ո լոր տում 
ա ռօ րյա կյան քում մար դը գրե թե ա մեն օր 
շփ վում է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի կի րառ ման հետ: Ո ւս տի նա պետք է 
ո րո շա կի գի տե լի քով զին ված լի նի: 

Ա շա կերտ նե րը պետք է ի մա նան, թե 
ի նչ է կո դը, ի նչ է կո դա վո րու մը, ի նչ պես է 
կա տար վում  տեքս տային, գրա ֆի կա կան, 
ձայ նային և տե սային ին ֆոր մա ցի այի կո-
դա վո րու մը  հա մա կարգ չում, ի նչ է հաշվ-
ման հա մա կար գը, ի նչ են դիր քային և ոչ 
դիր քային հա մա կար գե րը: 

Ա շա կերտ նե րը պետք է կա րո ղա նան  
ին ֆոր մա ցի այի կո դա վոր ման պարզ օ րի-
նակ ներ բե րել, օ գտ վե լով կո դային ա ղյու-
սա կից՝ կո դա վո րել տր ված տեքս տը և 
հա կա ռա կը՝ վեր ծա նել տր ված կո դը, կո դա-
վո րել կե տային գրա ֆի կայով ստեղծ ված 
պատ կե րը և հա կա ռա կը՝ տր ված կո դով 
վե րա կանգ նել գրա ֆի կա կան պատ կե րը։
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ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Ա. Գեյն, Ա. Ի. Սե նա կո սով, Ն. Ա. Յու ներ ման, Ին ֆոր մա տի կա 11, 2012:
2. Լ. Բո սո վա, Ին ֆոր մա տի կա 8:
3.  Վի քի պե դի ա  ա զատ հան րա գի տա րան:

IINFORMATION CODIFICATION IN COMPUTERS
A. SARGSYAN

Nowadays when telecommunication and information tecnologies develop at a great 
speed,the problem of education of the younger generation in that sphere is becoming of 
great importance.

One of the modern demands that education should meet is bringing the teaching process 
closer to life,wich implies that teaching should stand close to life,that is to say it should be 
natural and solve the problems  posed by life.

This means that informatics should set particular problems and demands.Today in their 
daily life people have to do with information technologies.Therefore they should be armed 
with proper knowledge.

Pupils sould know what code is,what codification is,how the codification of textual graph-
ic,vocal and visual information is inserted in computers,what the system of calculation is,what 
the positional and non–postitional systems are.

Pupils should be able to bring simple examples of information codification,making use of 
the table of codes to encode the given code,encode the image created by dotted graphics,as 
well as to restore the graphic image according to the given code.

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЮТРЕ
А. САРГСЯН

В наше время, когда информационные технологии переживают беспрецедентное 
развитие, крайне важно обучение молодого поколения в этом направление.

Одна из важнейших задач современного образования– это максимальное приближение 
процесса обучения к реальной жизни, под чем подразумевается, что в обучении должны 
модилироваться естественные ситуации с которыми впоследствии может столкнуться ученик.

Это означает, что особое внимание в школе должно быть уделено информатике. 
Ведь в наш век никакая работа, как либо относящаяся к науке и инжинерии, невозможна 
без использования инфорационных технологий.Поэтому человек должен иметь 
определенные знания в этой области.

Ученики должны знать что такое код, что такое кодирование, как происходит 
кодирование текстовой, графической и звуковой информации, что такое системы 
счисления и как они классифицируются.

Ученики должны быть в состоянии привести простейшие примеры кодирования 
информации, уметь кодировать и декодировать ее с использованием таблиц.
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XXI век – век тех ни чес ко го прог рес са, 
ст ре ми тель но го раз ви тия и про ник но ве-
ния в со ци аль но–э ко но ми чес ку ю, куль-
тур ну ю, а так же пе да го ги чес кую об ласть 
ин но ва ци он ных тех но ло гий. 

Ин но ва ции яв ля ют ся следст ви ем тех-
ни чес ко го раз ви ти я, ко то рое на ча лось 
еще в прош лом ве ке. Тер мин «ин но ва-
ци я» про ис хо дит от анг лийс ко го сло ва 
«Innovation» – но вов ве де ни е, но ва ци я, 
нов шест во. Ин но ва ци он ный под ход в 
пре по да ва нии под ра зу ме ва ет но вов-
ве де ни е,  п ре об ра зо ва ни е, улуч ше ние 
учеб но–вос пи та тель ных ре зуль та тов в 
сис те ме му зы каль но–об ра зо ва тель но го 
про цес са.

Э по ха комп ью те ри за ции внес ла боль-
шие из ме не ния в об ра зо ва тель ной сис-
те ме, в том чис ле  и в му зы каль ной пе-
да го ги ке. По я ви лось но вое по ня ти е, 
ос но ван ное на при ме не нии спе ци а ли зи-
ро ван ных му зы каль но–комп ью тер ных 
тех но ло гий. Идея зак лю ча ет ся в со че та-
нии раз лич ных эле мен тов комп ью тер ных 
тех но ло гий и сов ре мен ных ин но ва ци он-
ных средств обу че ния с клас си чес кой 
ме то ди кой пре по да ва ни я. Имен но это го 
и тре бу ет сов ре мен ная му зы каль ная пе-
да го ги ка.

С ис поль зо ва ни ем комп ью тер ных тех-
но ло гий раз ви тие и вос пи та ние му зы-
каль но–т вор чес ких спо соб нос тей де тей в 
об ще об ра зо ва тель ной шко ле пе ре рас та-
ет в ув ле ка тель ный про цесс, где мо ти ва-
ция к поз на нию не не об хо ди мость, а ин-
те рес, ак ти ви зи ру ю щий поз на ва тель ную 

де я тель ность обу ча ю щих ся.
 Му зы ка, яв ля ясь важ ным сос тав ля ю-

щим ду хов но го раз ви тия че ло ве ка, се-
год ня за ни ма ет од но из глав ных мест в 
об лас ти ин те ре сов под рас та ю ще го по ко-
ле ни я.

 Се год няш ние де ти ина че восп ри ни ма-
ют ок ру жа ю щий мир, прек рас но вла де-
ют тех ни кой и сво бод но ори ен ти ру ют ся в 
ин фор ма ци он ном и вир ту аль ном прост-
ранст ве. Для них дос туп ность ин фор-
ма ции – ес тест вен ная воз мож ность, ко-
то рая еще 30 лет на зад ка за лась чем–то 
фан тас ти чес ким.

Од на ко, как и всег да, воз ни ка ет об-
рот ная сто ро на ме да ли: лег ко дос туп на я, 
ши ро ко расп рост ра нен ная и, час то, низ-
коп роб ная му зы ка от да ля ет мо ло дежь от 
клас си чес ко го му зы каль но го ис кусст ва. 
Важ но об ра тить вни ма ние де тей на му-
зы ку ка чест вен ну ю, ду хов но обо га ща ю-
щу ю. 

На дан ный мо мент, фор ми ро ва ние 
му зы каль ной куль ту ры под рас та ю ще го 
по ко ле ния воз мож но осу щест вить с по-
мощ ью глав но го об ъек та ин те ре са мо ло-
де жи – сов ре мен ных ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий, про цесс внед ре ния ко то рых, 
од на ко, в ар мянс кой му зы каль ной ме то-
ди ке пре по да ва ния на хо дит ся на уров не 
на чаль но го раз ви ти я. 

Док тор – про фес сор пе да го ги чес ких 
на ук Ю. В. Юз ба шян, исс ле дуя пе ре до вой 
опыт в об лас ти му зы каль но го вос пи та-
ния де тей, соз дал ме то ди ку, ос но ван ную 
на син те зе прин ци пов Д.Б. Ка ба левс ко-

АН НА КИ РА КО СЯН 

ИН НО ВА ЦИ ОН НЫЙ ПОД ХОД  
В МУ ЗЫ КАЛЬ НОЙ ПЕ ДА ГО ГИ КЕ
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го, З. Ко да я, Э. Ж. Дальк ро за, К. Ор фа, 
Ко ми та са, С. Ме ли кя на, Р. Ме ли кя на и 
тра ди ци он ной на ци о наль ной му зы каль-
ной куль ту ры.

Об ра ще ние к на род ной му зы ки в 
учеб ном про цес се ак ти ви зи ру ет эмо-
ци о наль ную сто ро ну и по мо га ет бо лее 
эф фек тив но раз ви вать му зы каль ные 
спо соб нос ти де тей, пос редст вом их прак-
ти чес ко го му зы каль но го му зи ци ро ва ни я. 
Пес ня пе ре да ет ся из по ко ле ния к по ко ле-
нию пу тем под ра жа тель но го пов то ре ни я, 
что мож но наб лю дать так же и в детс кой 
сре де. Под ра жа тель ное пов то ре ние пе-
сен на чаль ная фор ма му зы каль но–пе-
да го ги чес кой прак ти ки, ко то рую нуж но 
усо вер шенст во вать. Од на из важ ных за-
дач му зы каль но–вос пи та тель ной ра бо ты 
в ме то ди ке Юз ба шя на – на у чить де тей 
ос мыс лен но чи тать но ты и за пи сы вать 
свои пер вые твор чес кие по пыт ки, что 
впол не осу щест ви мо в рам ках об ще об ра-
зо ва тель ной шко лы.

В ме то ди ке Юз ба шя на важ ную роль 
иг ра ет фор ми ро ва ние рит ми чес ко го и 
ме ло ди чес ко го чувст ва обу ча ю щих ся, 
ко ор ди на ция слу ха и го ло са, так же ак-
тив но ис поль зу ют ся сис те ма руч ных зна-
ков и ла до вая соль ми за ци я. Что со бой 
предс тав ля ет ла до вая соль ми за ци я? Как 
пи шет Ю.В. Юз ба шян в од ной из сво их 
стат ьей «под ра жа тель ное ос во е ние ме ло-
дий го ло сом («по слу ху») име ет ин те рес-
ную осо бен ность. Пов то ряя ме ло ди чес-
кий об ра зец не пос редст вен но пос ле ее 
восп ри я ти я, ре бе нок или вз рос лый по ют 
его в той же то наль нос ти, в ко то рой он 
проз ву чал, од на ко за по ми на ют его не-
за ви си мо от вы сот но го по ло же ния ла да. 
По дав ля ю щее боль шинст во лю дей – все 
те, кто не об ла да ет ак тив ным аб со лют-

ным слу хом,– восп ро из во дят ме ло дии по 
дол гов ре мен ной па мя ти, неп ро из воль-
но транс пор ти руя их в слу чай но изб ран-
ные то наль нос ти» [3, стр. 62]. От сю да 
и вы шел му зы каль но–пе да го ги чес кий 
прин цип Юз ба шя на, ос но ван ный на по-
ня ти и, что «му зы каль ное мыш ле ние де-
тей, сле ду ет фор ми ро вать как ла до вое 
мыш ле ни е, как спо соб ность опе ри ро вать 
ла до вы ми слу хо вы ми предс тав ле ни я-
ми, не об ра щая вни ма ния на слу чай ную 
аб со лют ную вы со ту зву ча ния в каж дом 
дан ном ис пол не ни и. Имен но так про ис-
хо дит сти хий ное раз ви тие му зы каль но го 
мыш ле ния в бо га тей шей тра ди ции уст-
но го на род но го твор чест ва» [3, стр. 63]. 
Эти важ ные ас пек ты сос тав ля ют ос но ву 
му зы каль ной ме то ди ки.

Од на ко, нес мот ря на то, что ме то ди ка 
пре по да ва ни я, сос тав лен ная Ю. В. Юз-
ба шя ном, поз во ля ет с ус пе хом осу ществ-
лять пре по да ва ние пред ме та «Му зы ка» в 
об ще об ра зо ва тель ных шко лах Ар ме ни и, 
с каж дым го дом не об хо ди мость ин но ва-
ци он но го под хо да в пре по да ва нии му зы-
ки ста но вит ся бо лее оче вид ной.

В дан ном слу чае внед ре ние ин но ва-
ций в пре по да ва ние му зы ки в ар мянс ких 
шко лах бу дет спо собст во вать пе ре хо ду 
учеб но го про цес са на но вый, бо лее усо-
вер шенст во ван ный уро вень.

В свя зи с этим сов ре мен но му об ра зо-
ва нию Ар ме нии и в част нос ти про фес-
си о наль ной под го тов ке учи те ля му зы-
ки пред ъяв ля ют ся но вые тре бо ва ни я, 
ос но ван ные на не об хо ди мос ти сде лать 
учеб ный про цесс бо лее сов ре мен ным и 
по нят ным де тям XXI ве ка. Тре бу ет ся спе-
ци а лист с раз ви тым ин тел лек ту аль но – 
твор чес ким по тен ци а лом и со зна ни я ми в 
сфе ре ин фор ма ци он но–ком му ни ка ци он-
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ных тех но ло гий. Это под ра зу ме ва ет зна-
чи тель ные пре об ра зо ва ни я, свя зан ные с 
внед ре ни ем в ар мянс кую му зы каль ную 
пе да го ги чес кую прак ти ку но вых пе да-
го ги чес ких ме то дов, при е мов ра бо ты с 
уча щи ми ся и но вых средств обу че ни я. 
К ним мож но от нес ти син те за тор, муль-
ти ме дий ный про ек тор, ин те рак тив ную 
дос ку, комп ью тер, раз лич ные комп ью-
тер ные и учеб но–поз на ва тель ные прог-
рам мы. Нуж но от ме тить, что под бор 
муль ти ме дий ных средств, пред наз на чен-
ных для твор чес ко го раз ви тия де тей на 
уро ках му зы ки не об хо ди мо осу щест вить 
в со от ветст вии с го су дарст вен ным об ра-
зо ва тель ным стан дар том об ще го об ра зо-
ва ни я.

Ч то бы осу щест вить дан ную иде ю, в 
пер вую оче редь не об хо ди мо внед рить 
ин но ва ци он ные тех но ло гии в пе да го-
ги чес кий вуз, где сту ден ты обу ча ют ся 
пред ме ту «Те о рия и ме то ди ка пре по да-
ва ния му зы ки». Важ но под го то вить сту-
ден тов к но вой ме то ди ке пре по да ва ни я, 
ос но ван ной на комп ью те ри за ции учеб-
но го про цес са, пос коль ку сов ре мен ный 
учи тель дол жен быть го тов к ис поль зо-
ва нию ин фор ма ци он но–комп ью тер ных 
тех но ло гий в обу че нии сво е го пред ме та.

 Се год ня яв ле ние ин но ва ци он ных тех-
но ло гий в му зы каль но–пе да го ги чес кой 
сфе ре да ле ко не но вость. Они пре по да-
ют ся во мно гих учеб ных за ве де ни ях ми-
ра под об щим наз ва ни ем «му зы каль ные 
тех но ло ги и».

 Ни же при во дим не боль шой спи сок ву-
зов, где ак тив но ис поль зу ют ся му зы каль-
но – комп ью тер ные тех но ло ги и:

• Инс ти тут исс ле до ва ния и ко-
ор ди на ции акус ти ки и му зы ки (IRCAM) 
/ Па риж, Фран ция /.

•  На уч но–исс ле до ва тельс кий центр 
в об лас ти ма те ма ти ки и му зы ки (CEMAMu) 
/ Па риж, Фран ци я/. 

•  Центр комп ью тер ных исс ле до ва-
ний в му зы ке и акус ти ке (CCRMA) / Стэн-
форд, США/.

•  На уч но–исс ле до ва тельс кий центр 
му зы каль но–ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий Мос ковс кой го су дарст вен ной кон-
сер ва то рии име ни П. И. Чай ковс ко го 
/ Моск ва, Рос си я/.

•  Рос сийс кая ака де мия му зы ки 
име ни Гне си ных / Моск ва, Рос си я/.

•  Рос товс кая го су дарст вен ная кон-
сер ва то рия (а ка де ми и) име ни С.В. Рах ма-
ни но ва / Рос тов–на–До ну, Рос си я/.

• У ральс кий го су дарст вен ный пе-
да го ги чес кий уни вер си тет (УрГ ПУ) / Ека-
те рин бург, Рос си я/. 

•  Рос сийс кий го су дарст вен ный пе-
да го ги чес кий уни вер си тет име ни А. И. 
Гер це на (Санкт–Пе тер бург,  Рос си я).

И так, расс мат ри вая при ме ры дос ти-
же ний раз лич ных ву зов в сфе ре ин но ва-
ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий, 
воз ни ка ет глав ный воп рос: как ме то ди-
чес ки гра мот но со че тать клас си чес кую 
ме то ди ку му зы каль но го об ра зо ва ни я, 
соз дан ную Юз ба шя ном и при ме не ние 
сов ре мен ных комп ью те ри зи ро ван ных 
средств обу че ни я.

 Мы пред ла га ем нес коль ко при ме ров 
ре ше ния дан ной за да чи.

 Так, нап ри мер, в клас си чес кой ме то-
ди ке Юз ба шя на ши ро ко расп рост ра не-
на сис те ма руч ных зна ков, как эле мент 
изу че ния ла до вой соль ми за ци и, ко то рую 
уча щи е ся изу ча ют по пла ка там, соз дан-
ным еще в прош лом ве ке. Что бы о сов-
ре ме нить дан ный под ход мы пред ла га-
ем в  фо то ре дак то ре Adobe Photoshop 
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оциф ро вать все су щест ву ю щие руч-
ные зна ки сис те мы, с по мощ ью прог-
рам мы Microsoft PowerPoint соз дать 
пре зен та ци и, а пос редст вом муль ти ме-
дий но го про ек то ра транс ли ро вать пре-
зен та цию на нас тен ный эк ран. Та ким 
об ра зом, ма те ри ал, из ла га е мый ра нее 
пос редст вом ус та ре лых пла ка тов или же 
в сло вес ной фор ме, те перь по лу чит сов-
ре мен но е, ви зу аль ное воп ло ще ни е.

 Нуж но от ме тить, что ме тод пре зен та-
ций до воль но эф фек ти вен. Он по вы ша-
ет роль наг ляд нос ти в учеб ном про цес се, 
удов лет во ря ет зап ро сы и ин те ре сы уча-
щих ся, эко но мит учеб ное вре мя, по срав-
не нию с ра бо той у класс ной дос ки.

П ре зен та ции мож но ис поль зо вать на 
раз ных эта пах уро ка: во вре мя зна комст-
ва с твор чест вом ком по зи то ров, при 
изу че нии осо бен нос тей темб ров му зы-
каль ных инст ру мен тов, при зак реп ле нии 
по лу чен ных зна ний и т.д.

В ме то ди ке Юз ба шя на важ ная роль 
от во дит ся му зы каль но – рит ми чес ко му 
раз ви тию де тей. Свои чувст ва, рож ден-
ные му зы кой де ти вы ра жа ют дви же ни я-
ми, ко то рые при об ре та ют со от ветст ву ю-
щий ха рак тер под вли я ни ем раз лич ных 
му зы каль ных про из ве де ний. Му зы каль-
но – рит ми чес кая де я тель ность раз ви ва-
ет комп лекс му зы каль ных спо соб нос тей, 
глав ным об ра зом чувст во рит ма, эмо ци-
о наль ную от зыв чи вость на му зы ку, му-
зы каль ное мыш ле ни е. Во вре мя уро ка 
де ти зна ко мят ся с раз ны ми ви да ми про-
из ве де ний: марш, ко лы бель на я, на род-
ные тан цы и т.д., а за тем им пред ла га-
ет ся вы ра зить свои эмо ции с по мощ ью 
ха рак тер ных, сво бод ных дви же ний. Ре-
ак ция де тей за ви сит с од ной сто ро ны от 
врож ден ных му зы каль ных спо соб нос тей, 

а с дру гой – от под хо да учи те ля му зы ки 
к дан но му воп ро су. Пе да гог обя зан про-
бу дить и раз вить во об ра же ние ре бен ка. 
Осо бен но боль шое зна че ние в ра бо те 
му зы каль но го во об ра же ния иг ра ют зри-
тель ные об ра зы. Ис поль зо ва ние кар ти-
нок, ри сун ков, ау дио и ви де о за пи сей, 
раз лич ных  рит ми чес ких тре на жер ных 
комп ью тер ных прог рамм по мо жет конк-
ре ти зи ро вать впе чат ле ни я, раз бу дить 
фан та зи ю, раз вить чувст во рит ма. Од-
нов ре мен ное восп ри я тие слу хо во го, 
зри тель но го и дви га тель но го ощу ще ния 
мак си маль но эф фек тив но в му зы каль-
но – рит ми чес ком раз ви ти и. Как го во рил 
Эмиль Жак – Дальк роз «Без те лес ных 
ощу ще ний рит ма, без рит ма плас ти чес-
ко го не мо жет быть восп ри нят ритм му-
зы каль ный» [1, стр. 41].

 На се год няш ний день су щест ву ет мно-
жест во элект рон ных ре сур сов и комп-
ью тер ных прог рамм для раз ви тия му-
зы каль но го рит ма, слу ха, во об ра же ни я, 
изу че ния нот, зна комст ва с раз лич ны ми 
ком по зи то ра ми и т.д. Все это да ет воз-
мож ность сов ре мен но му учи те лю му зы ки 
ид ти в но гу со вре ме нем, и го во рить на 
од ном язы ке со сво и ми уче ни ка ми.

И так, что да ет нам ис поль зо ва ние ин-
но ва ци он ных тех но ло гий в про цес се пре-
по да ва ния му зы ки?

• О бо га ще ние и мо дер ни зи ро ва ние 
ме то ди чес кой сис те мы уро ка му зы ки.

•  Пе ре ход на бо лее сов ре мен ный, 
усо вер шенст во ван ный уро вень обу че ния 
му зы ки.

•  Но вый уро вень ис поль зо ва ния 
текс то вой и зву ко вой ин фор ма ции на 
уро ках му зы ки.

•  По вы ше ние ин те ре са к уро ку му-
зы ки и к му зы каль ной куль ту ре в об щем.
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ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

XXI դարում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով են համալրվել մարդու գործունեու-
թյան բոլոր ոլորտները, որոնց թվում է նաև երաժշտական մանկավարժությունը: 
Երաժշտության ուսուցչի առջև դրված են նոր պահանջներ, որոնք ուսումնական 
գործընթացը պետք է դարձնեն ավելի ժամանակակից և հասկանալի XXI դարի 
աշակերտի համար: 

Հոդվածում ներկայացված է հայկական իրականության մեջ երաժշտական ման-
կավարժությունը նորարարություններով համալրելու անհրաժեշտությունը: Այդ խնդիրը 
իրագործելու նպատակով նախ և առաջ առաջարկվում է ներդնել նորարարական 
տեխնոլոգիաներ մանկավարժական բուհ և պատրաստել երաժշտության ուսուցիչներ` 
օժտված ստեղծագործական ու մտավոր ներուժով և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
համապատասխան մակարդակի իմացությամբ: 

AN INNOVATIVE APPROACH IN MUSIC PEDAGOGY 
A. KIRAKOSYAN

XXI century is enriched with modern technologies in all areas of human life, including the 
musical pedagogy. Music teacher faces the new requirements that will make the educational 
process more modern and understandable to XXI century students.

This article presents the necessity to replenish the Armenian reality of innovation in music 
pedagogy. First of all to fulfill this problem suggests to invest the innovative technologies in 
pedagogical university to prepare music teachers with creative and intellectual potential and 
an appropriate level of IT knowledge.
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 Борь ба ха рак те ри зу ет ся вза им ным 
пре о до ле ни ем соп ро тив ле ния с по мощ ью 
при ме не ния раз ре шен ных пра ви ла ми со-
рев но ва ния спе ци аль ных тех ни чес ких и 
так ти чес ких дейст вий.

 Борь ба как вид спор та куль ти ви ру ет-
ся раз лич ны ми на ро да ми на про тя же нии 
мно гих ве ков. Каж дый на род в раз ные 
ис то ри чес кие эпо хи про во дил со рев но-
ва ния по борь бе. В них он от ра жал свои 
на ци о наль ные обы ча и, ус ло вия про жи ва-
ния и осо бен нос ти куль ту ры. В со рев но-
ва ни ях соз да ва лись раз лич ные при е мы 
для дос ти же ния по бе ды. Так, с те че ни ем 
вре ме ни ро ди лись пра ви ла сос тя за ний и 
тех ни ка борь бы.

У раз лич ных на ро дов бы то ва ла своя 
на ци о наль ная борь ба, ко то рая от ли ча-
лась от борь бы дру гих на ро дов сво и ми 
пра ви ла ми и тех ни кой. Это при ве ло к об-
ра зо ва нию боль шо го ко ли чест ва раз лич-
ных ви дов борь бы.

 Ре а ли за ция со рев но ва тель но го по тен-
ци а ла зак лю ча ет ся в том, что участ ник, 
пре о до ле вая внеш ние и внут рен ние пре-
пятст ви я, це ле нап рав лен но соз да ет бла-
гоп ри ят ные для се бя ди на ми чес кие си ту-
а ции (ст ро го вы дер жи вая гра фик, темп, 
ритм ата ку ю щих дейст вий, дви же ний, 
соз да вая уг ро зу со пер ни ку), бла го да ря 
че му уве ли чи ва ет ся ве ро ят ность дос ти-
же ния зап ла ни ро ван но го ре зуль та та.

М но го об ра зие и слож ность за дач фор-
ми ро ва ния че ло ве ка в но вых ус ло ви ях 

де ла ют проб ле му пе да го ги чес ко го мас-
терст ва ак ту аль ной для те о рии и прак ти-
ки на ци о наль ной борь бы “Кох”.

П роб ле ма фор ми ро ва ния спор тив но го 
пе да го ги чес ко го мас терст ва яв ля ет ся од-
ной из важ ней ших проб лем в под го тов ки 
тре не ров – учи те лей. Как из вест но, не воз-
мож но из ме нить ду хов ный мир лич нос ти 
без вли я ния опыт но го пе да го га, ко то рый 
дол жен в со вер шенст ве вла деть уме ни ем 
воз дейст во вать на за ни ма ю щих ся, фор-
ми ро вать их пот реб нос ти и убеж де ни я, 
спо соб нос ти и прак ти чес кие на вы ки.

 Пе да го ги чес кое мас терст во – это 
про фес си о наль ное уме ние оп ти ми зи ро-
вать все ви ды учеб но–вос пи та тель ной 
де я тель нос ти, нап рав лять их на всес то-
рон нее раз ви тие и со вер шенст во ва ние 
лич нос ти, фор ми ро ва ние ми ро возз ре ни я, 
спо соб нос тей, пот реб нос тей в со ци аль-
но–з на чи мой де я тель нос ти. В ре зуль та те 
пе да го ги чес кой де я тель нос ти и об ще ния 
с людь ми, спе ци а лис та ми фи зи чес кой 
куль ту ры, обоб ще ния идей и прак ти чес-
ко го опы та сво е го тре не ра–у чи те ля, ро-
ди лась идея от ра зить клю че вые мо мен ты 
пе да го ги чес ко го мас терст ва.

 Пе да гог жи вет в сов ре мен нос ти, а ст-
ро ит бу ду ще е.

 Пе да гог уп рав ля ет де я тель ност ью, 
опи ра ясь на пот реб нос ти за ни ма ю щих-
ся, приб ли жая прог рам му обу че ния и 
вос пи та ния к проб ле мам уча щих ся.Сов-
ре мен ная пе да го ги ка – это пе да го ги ка 

ХА ЧА ТУР ЮЗ БА ШЯН

ФОР МИ РО ВА НИЕ ЛИЧ НОС ТИ СРЕДСТ ВА МИ   
АР МЯНС КОЙ НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ БОРЬ БЫ КОХ  

И ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЕ МАС ТЕРСТ ВО ТРЕ НЕ РА
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сот руд ни чест ва со у част ни ков, со рат ни-
ков пе да го ги чес ко го про цес са. Г лав ный 
эле мент воз дейст вия на вос пи тан ни ка – 
лич ность пе да го га, его зна ни я, уме ни я.
С редст ва вос пи та ни я: раз лич ные ви ды 
ус ло вий, труд, уче ни е, об ще ни е, иг ра.
У чеб ный труд – кол лек тив ная де я тель-
ность (Ан тон Се мё но вич Ма ка рен ко).

 Суть в лич ност но–де я тель ном под хо-
де (гу ма низм, про фес си о наль ные зна ни я, 
пе да го ги чес кие спо соб нос ти, пе да го ги-
чес кая тех ни ка), уме ние вы зы вать эс те ти-
чес кие чувст ва пе ре жи ва ни я, вы ра бо тать 
от но ше ние к ми ру, к се бе, к дру гим.–
Чувст вен ная гар мо ния ми ра уча ще го ся 
яв ля ет ся ка та ли за то ром поз на ва тель ной 
и прак ти чес кой де я тель нос ти, –э то твор-
чест во, на хож де ние ис ти ны, ко то рая рож-
да ет ся на сты ке опы та тре не ра и уче ни-
ка.–ос но вы ва ет ся на гар мо нии мыш ле ния 
и чувст вен нос ти, «го ло вы и серд ца».–э то 
уме ние оп ре де лить «ве ду щую де я тель-
ность» со от ветст вен но си лам и ин те ре сам 
уча щих ся!

 Фор ми ро ва ние лич нос ти средст ва ми 
ар мянс кой на ци о наль ной борь бы «Кох».

Дейст вия тре не ра–Э мо ци о наль но–
п си хо ло ги чес кая ат мос фе ра, ха рак тер ми-
ми ки, дви же ния жес ты и тон ре чи – все 
это долж но быть це ле со об раз ным и рас-
по ла гать к вза и мо дейст ви ю.

 Вос пи ты вать чувст во прек рас но го, 
воз вы шен но го пе ре жи ва ния про цес са 
дос ти же ний в тру де, про фес си о наль но го 
рос та, куль тур но го раз ви ти я.

 Пе да го ги чес ко му мас терст ву обу чить-
ся мож но, но нель зя на у чить стать пе да-
го гом!–э то гам ма эс те ти чес ких чувств, в 
ко то рой со вер ша ет ся та инст во пе ре хо да 
опы та учи те ля в опыт уче ни ка!–э то уме-
ние прив лечь вни ма ние уче ни ка, уме ние 

пе рек лю чить его на об ъект ус во е ни я.–э то 
уме ние пе ре во дить пе да го ги чес кое воз-
дейст вие на бо лее вы со кий уро вень–пе-
да го ги чес кое вза и мо дейст вие и са мо воз-
дейст ви е.

 Раз ви тие и фор ми ро ва ние фи зи чес-
ких спо соб нос тей уча щих ся про ис хо дит 
че рез це лост ное эмо ци о наль но–поз на-
ва тель но е, об раз ное воз дейст ви е, че рез 
ди на ми чес кие си ту а ци и, воз ни ка ю щие 
в про цес се обу че ни я. Ди на ми чес кая си-
ту а ция име ет всег да эмо ци о наль но–об-
раз ное воз дейст ви е. Это кра е у голь ный 
ка мень сис те мы фи зи чес ко го вос пи та ния 
в на ци о наль ных ви дах спор та, в част нос-
ти ар мянс кой борь бы «Кох». Та кая сис те-
ма, по на ше му мне ни ю, уни вер саль на для 
уча щих ся лю бо го воз рас та, ха рак те ра, 
сте пе ни раз ви ти я.

Не на до учить сра зу под роб нос тям тех-
ни ки дви же ний в борь бе, а учить гар мо-
ни чес ки мыс лить в ди на ми чес ких си ту а-
ци ях, до ми нант ным со че та ни ям, ко то рые 
вли ва ют ся и об ра зу ют сис те му дви же ний. 
Не об хо ди мо ана ли зи ро вать и ис кать эле-
мен ты со че та ний раз лич ных дви же ний, 
на и бо лее час то вст ре ча ю щих ся ва ри-
ан тов ди на ми чес ких си ту а ций, фор ми-
ро вать мно гоп ла но вый об раз ный ск лад 
мыш ле ни я.

В на ци о наль ной борь бе, мож но соз-
да вать си ту а ци и, ко то рые слу жи ли бы 
мос ти ком меж ду ма те ри а лом, пред ме том 
и за ни ма ю щем ся, что сти му ли ру ют сво-
бод ное восп ри я тие дви же ния си ту а ци и, 
ко то рые свя за ны с конк рет ным восп ри я-
ти ем. При изу че нии дви га тель ных дейст-
вий в ди на ми чес ких си ту а ци ях воз ни ка ет 
про ти во ре чие меж ду тем, что хо те лось 
сде лать и тем, что по лу чи лось – это два 
не об хо ди мых и не раз де ли мых, осо бен но 
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в сов ре мен ном юно шес ком спор те, про-
ти во ре чи я.

В борь бе «Кох» об ра ще на к лич нос ти 
че ло ве ка, к под го тов ке его восп ри я тию 
ми рад ви же ний как еди но го, об раз но го 
це ло го. Че рез сказ ки, бы ли ны идет поз-
на ние борь бы доб ра со злом. Не об хо ди-
мо соз да вать комп лекс уп раж не ний в ви-
де об раз ных ди на ми чес ких си ту а ций для 
раз ви тия фи зи чес ких спо соб нос тей и по-
вы ше ния уров ня фи зи чес кой под го тов-
лен нос ти.

Д ви же ние – это це лый мир, име ю щий 
оп ре де лен ный ха рак тер и мо дель ные ха-
рак те рис ти ки со рев но ва тель ной и жиз-
нен ной де я тель нос ти.

 Сис те ма об раз но го, си ту а ци он но го 
обу че ния оп рав да ла се бя. Глав ная цель 
на ше го вос пи та ния про фес си о на ла–
с портс ме на, а об щее раз ви тие лич нос ти, 
раск ры тие его ве ду щих ка честв с опо рой 
на ге не ти чес ки за ло жен ный в каж дом че-
ло ве ке твор чес кий по тен ци ал.

Я пон цы при пос туп ле нии в сек цию 
вос точ ных еди но борств тес ти ру ют ся на 
об раз ное мыш ле ни я, во об ра же ни е. Ини-
ци а ти ва, твор чест во, сво бод ное мыш ле-
ние – вот за да чи, ко то рые ре ша ют ся в 
ди на ми чес ких си ту а ци ях борь бы «Кох».

Э тот ме тод под хо дит и для об ще об ра-
зо ва тель ных школ и для Детс ко–ю но шес-
кой спор тив ной шко лы. Мы счи та ем, что 
сле ду ет соз да вать ас со ци а ции по эмо ци-
о наль но му, об раз но му раз ви тию лич нос-
ти, из да вать ме то ди чес кие раз ра бот ки 
для учи те лей фи зи чес кой куль ту ры, тре-
не ров по борь бы «КОХ»; расп рост ра нять 
опыт об раз но го си ту а ци он но го обу че ния 
как мож но ши ре, без бук валь но го пов то-
ре ни я, а твор чес ки са мос то я тель но пе ре-
ра ба ты вая при ме ни тель но к конк рет ной 

обс та нов ке. Пе да гог – это, преж де все го, 
лич ность и ин ди ви ду аль ность

 Цел ью обу че ния в шко ле, Детс ко–ю но-
шес кая спор тив ная шко ла яв ля ет ся не 
толь ко при ви тие дви га тель ных на вы ков 
но и фор ми ро ва ние лич нос ти, имен но в 
Детс ко–ю но шес кой спор тив ной шко ле, с 
ее со ци аль но–пе да го ги чес ки ми свя зя ми с 
дру ги ми инс ти ту та ми вос пи та ни я, на и бо-
лее пол но ре а ли зу ет ся эта при о ри тет ная 
за да ча фор ми ро ва ния лич нос ти.

Сов ре мен ные предс тав ле ния пси хо ло-
гии и пе да го ги ки, ут верж да ют, что нравст-
вен ная сущ ность че ло ве ка про яв ля ет ся в 
единст ве по ве де ни я, соз на ния и чувств. 
В за ви си мос ти от форм и спо со бов ор га-
ни за ции учеб ной де я тель нос ти пе да го ги-
ка фи зи чес кой куль ту ры об ла да ет зна чи-
тель ным вос пи ты ва ю щим по тен ци а лом и 
при ме ни тель но и к на ци о наль ной борь бе 
«Кох». С этих по зи ций со дер жа ние учеб-
но–д ви га тель ной де я тель нос ти на ци о-
наль ная борь ба «Кох» об ла да ет боль ши-
ми воз мож нос тя ми для ре ше ния за дач 
нравст вен но го вос пи та ни я, вк лю ча ет в 
се бя все мно го об ра зи е ин тел лек ту аль ных, 
поз на ва тель ных, эмо ци о наль ных и мо-
раль ных ком по нен тов. Од ной из ве ду щих 
осо бен нос тей здесь яв ля ет ся наг ляд ность 
учеб но–д ви га тель ной де я тель нос ти.

М но го об ра зие и эмо ци о наль ность вза-
и мо от но ше ний отк ры ва ют пе ред тре не-
ром боль шие воз мож нос ти для соз да ния 
нуж ных си ту а ций, в ус ло ви ях со пер ни-
чест ва, тре бу ю ще го соб лю де ния пра вил, 
норм, спор тив ной эти ки, ува же ния к со-
пер ни ку.

Т вор чес кое ис поль зо ва ние этих осо-
бен нос тей в на ци о наль ном борь бе «Кох» 
с их дви га тель ной де я тель ност ью поз во-
ля ет тре не ру соз да вать конк рет ные вос-



165

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

пи ты ва ю щие си ту а ци и.
Че ло век – это не толь ко те ло и не 

столь ко те ло. Здесь важ нее все го раз ви-
тие и ста нов ле ние лич нос ти, соз на тель но 
за бо тя щей ся о со вер шенст ве сво е го те ла, 
гар мо нич но раз ви то го че ло ве ка, дос ти-
же нии сог ла со ван нос ти и со раз мер нос-
ти не толь ко те лес ных, но и дру гих важ-
ных ка честв, при су щих толь ко че ло ве ку 
(н равст вен ность, во ля, ин тел лект, эс те-
тич ность). Всё это в ас пек те единст ва ду-
ха и те ла.

 Та кое по ни ма ние гар мо ни чес ко го раз-
ви тия лич нос ти в рам ках об щей куль ту-
ры не про ти во ре чит це лям и за да чам 
об щест ва, а со от ветст ву ет иде а лам об 
от ветст вен нос ти и дол ге осо бен но ког да 
ею счи та ет сво ей цел ью осу ществ ле ние 
бла га для всех на ос но ве прин ци па «с во-
бод ное раз ви тие каж до го есть ус ло вие 
сво бод но го раз ви тия всех» (Карл. Маркс).

 Фи зи чес кая куль ту ра в на ци о наль-
ной борь бе «Кох» долж на фор ми ро вать-
ся та ким об ра зом, что бы она ста ла ор-
га нич ным эле мен том нравст вен нос ти, 
эс те тич нос ти и дру гих сто рон ду хов ной 
жиз ни и, как ре зуль тат, про я вил ся в об-
щей куль ту ре, сти му ли руя по иск ра ци о-
наль ных ме то дов фор ми ро ва ния фи зи-
чес кой куль ту ры лич нос ти под рост ка, его 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти к тру ду, 
се мей ной жиз ни, на це лен нос ти на здо ро-
вый об раз жиз ни.В се воп ро сы обу че ния и 
вос пи та ния в на ци о наль ной борь бе «Кох» 
долж ны расс мат ри вать ся че рез приз му 
фи зи чес кой куль ту ры лич нос ти. За ня тия 
фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми ха рак те ри зу-
ет ся тем, что:

1. О ни всег да яв ля ют ся функ ци ей 
соз на ни я;

2. В се ми дви же ни я ми, уп раж не ни-

я ми мож но ов ла деть толь ко в про цес се 
 жиз не де я тель нос ти, про цес се обу че ни я;

3.  Пос коль ку все дви же ния яв ля ют-
ся соз на тель ны ми, мож но че рез  уп раж-
не ния мож но вли ять на че ло ве ка, как на 
лич ность.

Т вор чес кое ис поль зо ва ние учеб но–
д ви га тель ной де я тель нос ти поз во ля ет 
учи те лю соз да вать конк рет ные вос пи ты-
ва ю щие си ту а ци и, и опе ра тив но ре а ги ро-
вать на по ве де ние уча щих ся.

Об щие за да чи по фор ми ро ва нию лич-
нос ти че ло ве ка ре а ли зу ет ся на ос но ве 
единст ва всех сто рон сис те мы вос пи та-
ни я.

 Те о ре ти чес ки, це лост ный пе да го ги-
чес кий про цесс на за ня ти ях фи зи чес кой 
куль ту ры, спор тив ной тре ни ров ки пре-
дус мат ри ва ет и за да чи нравст вен но го, 
во ле во го, эс те ти чес ко го и ин тел лек ту аль-
но го вос пи та ни я, что об ъек тив но обус-
лов ле но единст вом фи зи чес ко го и ду хов-
но го раз ви тия че ло ве ка.

В сес то рон нее гар мо ни чес кое раз ви тие 
лич нос ти – обя за тель ное ус ло вие об щест-
вен но го прог рес са.

 ПО ВЕ ДЕ НИЯ ЗА НИ МА Ю ЩИХ СЯ АР-
МЯНС КОЙ НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ БОРЬ БОЙ 
«КОХ»

1.  Сос ре до та чи вать ся на предс то я-
щих за ня ти ях не об хо ди мо еще доп ри хо да 
к мес ту их про ве де ни я. В ком на те для пе-
ре о де ва ния не сле ду ет вес ти раз го во ров 
на те мы не свя зан ные с борь бой, осо бен-
но пос ле об ла че ния в фор му.

2.  Те ло пе ред за ня ти я ми долж но 
быть чис тым. Ног ти на ру ках и но гах 
долж ны быть ко рот ко подст ри же ны. Во 
вре мя за ня тий зап ре ща ет ся иметь при се-
бе ка кие бы то ни бы ло ме тал ли чес кие и 
дру гие пред ме ты (ча сы, коль ца, це поч ки 
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и др.). За ня тия про во дят ся толь ко в спор-
тив ной фор ме.

3. Д ля за ня тий ис поль зу ет ся спе ци-
аль ная фор ма. Бо рец дол жен быть чис-
тым и оп рят ным на каж дом за ня ти и. Все 
за ни ма ю щи е ся долж ны при ла гать уси лия 
по под дер жа нию вы со ко го уров ня дис-
цип ли ны и чис то ты в бор цовс ком за ле. 
По ве де ние че ло ве ка в спор тив ном за ле 
яв ля ет ся по ка за те лем со вер шенст ва дос-
тиг ну то го им в борь бе.

4. В се за ни ма ю щи е ся мо гут за хо-
дить в зал толь ко с раз ре ше ния тре не-
ра. При вхо де в зал поз до ро вать ся, а при 
вхо де из не го поп ро щать ся, что яв ля ет ся 
сви де тельст вом ува же ния и веж ли вос ти. 
На хо дя щи е ся в за ле тре ни ру ет ся по еди-
но му пла ну и под ру ко водст вом тре не ра.
В се долж ны по мо гать друг дру гу поз на-
вать сек ре ты ис кусст ва борь бы «Кох».

5. П ри изу че нии тех ни ки и так ти ки 
борь бы не об хо ди мо пол ност ью сос ре до-
то чить ся на том, что об ъяс ня ет тре нер, 

вы пол няя все уп раж не ния с пол ной от да-
чей сил, ре ши мост ью и не бо ясь труд нос-
тей. Тре ни ро вать ся всег да не об хо ди мо 
толь ко в хо ро шем наст ро е ни и.

6.  Нуж но пом нить, что во вре мя за-
ня тий ка те го ри чес ки зап ре ща ет ся раз го-
ва ри вать, иск лю чая те слу ча и, ког да это 
спе ци аль но раз ре ша ет ся тре не ром.

7. Ис кусст во ар мянс кой на ци о наль-
ной борь бы «Кох» тре бу ет пре дан нос-
ти и ог ром но го тру да, и толь ко тот, кто 
пре дан сво е му де лу, ве рит в свои си лы, 
кто усерд но тру дит ся, вос пи ты вая свой 
ха рак тер и тре ни руя те ло, толь ко, тот 
смо жет дос тичь вер шин в на ци о наль ной 
борь бе «Кох».

 Че ло век сло жен, да же ес ли ему 9 лет. 
«Как мож но боль ше тре бо ва ния к че ло ве-
ку, как мож но боль ше ува же ния к не му» 
(Ан тон Се мё но вич.Ма ка рен ко).

С пор тив ная пе да го ги ка – это ди а лек-
ти чес кая на у ка, са мая слож ная и са ма я  
ин те рес на я.
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ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ  
Ը ՄԲ ՇԱ ՄԱՐ ՏԻ՝ ԿՈ ԽԻ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐՈՎ ԵՎ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐԺՄԱՐԶ ՉԻ  

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱՐՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Խ. ՅՈՒԶ ԲԱ ՇՅԱՆ

 Բազ մա թիվ դի տար կում նե րից հե տո, հա մոզ վե լով, որ ու սում նա կան, դաս տի ա րակ-
չա կան և զար գա ցո ղա կան սպոր տային մար զում նե րի հիմ քում մի ան ման և մի աս նա կան 
սկզ բունք ներն են ըն կած, մենք ո րո շել ե նք ա ռա ջար կել մեր սպոր տային ման կա վար-
ժա կան հա սա րա կու թյա նը մտա ծել: Հա մոզ ված լի նե լով, որ գործ նա կան պա րապ մունք-
նե րի ման կա վարժ–մար զիչ նե րը և գիտ նա կան ման կա վարժ նե րը ներ կա յաց նեն ի րենց 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը և դի տո ղու թյուն ներն այս մո տեց ման վե րա բե րյալ:

THE FORMATION OF PERSONALITY BY MEANS OF THE ARMENIAN NATIONAL 
WRESTLING “KOKH” AND PEDAGOGICAL SKILLS OF PEDAGOGUECOACHES

KH. YUZBASHYAN

After having made numerous observations and becoming persuaded that the educational 
and developing sport trainings have similar and common bases, we decided to offer our 
sports teaching community to ponder. We want to be sure that the teacher–coaches of prac-
tical trainings and scientist pedagogues will present their suggestions and comments on this 
approach.
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Les enseignants ne sauraient pas trait-
er complètement la méthodologie de 
l’enseignement, de l’apprentissage et de 
l’évaluatuion des compétences en langue 
étrangère sans mentionner les erreurs et 
les fautes. Traditionnellement, ils évaluent 
le succès ou l’échec des apprenants en leur 
donnant des taches, en comptant et en me-
surant éventuellement les erreurs et les 
fautes qu’ils ont commises. Or, il est évi-
dent que de nos jours, rien n’est plus com-
me ce qu’il a été exigé dans les méthodes 
classiques, car tout a changé avec l’arrivée 
de l’approche communicative. C’est pour-
quoi cette recherche a pour objectif de 
faire le point sur le traitement et la péd-
agogie de l’erreur dans le domaine de la 
didactique des langues étrangères d’au-
jourd’hui. Nous tenterons de répondre à 
des questions de base auxquelles font face 
à la fois les enseignants et les apprenants 
de la langue étrangère: Quand corriger? 
Comment corriger? Pourquoi? Pour qui? 
Quand ? Où ?

La nature de la faute: De nos jours, 
surtout avec l’arrivée de l’approche com-
municative, deux compétences (oral et 
écrit) sont devenues prioritaires dans l’en-
seignement/l’apprentissage des langues 
étrangères. Selon l’idée répandue dans 
la didactique des langues étrangères, ce 
qui est important c’est la transmission du 
message. C’est pourquoi, contrairement 
à l’oral où le message peut être transmis 
par un seul mot, les gestes ou les mim-

iques, à l’écrit il est essentiel de construire 
des phrases logiques et grammaticalement 
correctes pour que le message puisse être 
transmis. En fait, les recherches en didac-
tique des langues ont démontré que lors 
des productions écrites l’apprenant a plus 
de temps qu’à l’oral pour réfléchir et agir. 
Il peut travailler en groupe pour trouver la 
meilleure solution. Il a aussi la possibilité 
d’utiliser un dictionnaire pour chercher ses 
mots et vérifier l’orthographe et la conjug-
uaison. Mais il est souvent admis que cela ne 
suffit pas à diminuer la nombre d’erreurs à 
l’écrit. De plus, certains énoncés qui peu-
vent être acceptables pour transmettre un 
message dans l’expression orale, ne passent 
pas à l’écrit. Cela vient de l’écart qui existe 
entre la forme écrite et orale du français 
aussi. Par example, l’omission du «ne» de 
la négation ne gêne pas la compréhension 
du message à l’oral, mais elle constitue un 
grand obstacle à l’écrit.

Les erreurs et les fautes constituent 
un grand obstacle non seulement pour 
la transmission mais aussi pour la com-
préhension du message à l’écrit. Même si 
dans le langage courant la faute et l’erreur 
sont à peu près considérées comme syno-
nymes, la notion de «faute» a été longtemps 
utilisée péjorativement par les didacticiens 
sous pretexte qu’elle est fortement mar-
quée par une connotation religieuse. 

La typologie des fautes: en général, 
il existe cinq types d’erreurs dans la dy-
dactique des langues étrangères. Selon 

KARINÉ CHAHBAZYAN 
GOHAR TONOYAN

LA CORRECTION DES FAUTES
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Christine Tagliante, ce sont les «erreurs 
de type linguistique, phonétique, socio-
culturel, discursif, et stratégique». [Tagli-
ante, 2001:pp152,153]. On divise les fautes 
généralement en deux groupes: les erreurs 
de contenu et celles de forme. En ce qui 
concerne les erreurs de contenu, il faut 
que l’apprenant respecte le genre du tex-
te. Le pire est que les fautes de contenu 
sont souvent accompagnées d’erreurs de 
forme. Les erreurs de forme sont les fautes 
linguistiques, syntaxiques, lexicales, mor-
phologiques, et orthographiques. On divise 
ces fautes en trois groupes différents :

Groupe nominal : ce sont les erreurs 
lexicales et grammaticales telles que les 
déterminatifs (Articles: masculins, fémi-
nin), les adjectis (comparatifs, superlatif), 
l’accord en genre et en nombre etc.

Groupe verbal: il s’agit des erreurs 
telles que la conjugaison des verbes, les 
temps, le passif, etc.

Structure de la phrase: il est question 
des erreurs syntaxiques telles que l’ordre 
des mots, les pronoms relatifs, la ponctua-
tion, les conjonction etc. 

La correction des fautes: Les mesures 
à prendre eu égard aux fautes et erreurs 
de l’apprenant peuvent être

a.toutes les fautes et les erreurs de l 
’apprenant doivent être corrigées immédi-
atement par l’enseignant

b. la correction mutuelle immédiate 
devrait être systématiquement encouragée 
pour faire disparaître les erreurs 

c. toutes les erreurs devraient être rele-
vées et corrigées lorsque cela n’interfère 
pas avec la communication (par ex. en 
séparant l’objectif de la correction de celui 
d’aisance)

d. les erreurs devraient non seulement 

être corrigées mais aussi analysées et ex-
pliquées en temps opportun

e. les fautes qui ne sont guère que des 
lapsus doivent être ignorées mais les er-
reurs systématiques doivent disparaître

f. on ne devrait corriger que les erreurs 
qui interfèrent dans la communication

Quand corriger: Il est reconnu que la 
réponse à cette question dépend des fac-
teurs tels que le niveau de compétence 
linguistique des apprenants et le type des 
tâches exigées. A ce propos (en ce qui con-
cerne le processus de la correction des 
erreurs, J.M. Hendricson (1979) suggère 
une correction selon trois niveaux de com-
pétences:

– Au niveau élémentaire de compétence 
(ex: pour nous, il correspond aux niveaux 
A1 et A2 selon le CECRL), la correction 
devrait porter seulement sur les erreurs 
qui nuisent ou empêchent la communica-
tion à l’écrit.

– Au niveau intermédiaire (ex: pour 
nous, il s’accorde aux niveaux B1et B2 
selon le CECRL) l’objectif de la correc-
tion devrait être les déviations les plus 
fréquentes. 

– Au niveau avancé (ex: pour nous il 
se rapporte aux niveaux C1 et C2 selon le 
CECRL), les efforts devraient plutôt porter 
sur les erreurs irritantes qui influencent 
négativement l’ intelligibilité du message. 

Les propositions de J.M. Hendrickson 
démontrent qu’il existent différentes pos-
sibilités d’évaluation des connaissances 
pour l’apprenant et l’enseignant selon la 
situation, le contexte et le moment de l’ap-
prentissage (au début, pendant et à la du 
parcours de l’apprentissage). 

Comment corriger: Tout d’abord, il 
faut dire aux apprenants, comme le mon-
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trent la plupart des chercheurs tels que 
Michel Billières (1987) et Robert Morley 
(1988), qu’ils commettront normalement 
des erreurs à l’écrit, et que les erreurs sont 
inévitables à tout moment d’apprentissage. 
Il est admis que c’est un fait naturel tout au 
long du processus d’apprentissage. Mais il 
est très important d’accepter un avis bien-
veillant face aux erreurs. C’est pourquoi ni 
les enseignants ni les apprenants ne doivent 
en penser négativement. Au lieu de sanc-
tionner l’erreur ou de l’éviter, il vaut mieux 
la placer au centre de la démarche péda-
gogique. Donc, comment faut–il la corri-
ger ?

–Tout d’abord, au début d’une séance 
consacrée à la production écrite, il est im-
portant de faire un diagnostic des habiletés 
de chaque apprenant.

–Il est nécessaire de prendre en con-
sidération l’influence du code oral sur le 
texte écrit pour la langue française dont 
l’écriture de mots est différente de la pro-
nonciation en vue d’éviter toute influence 
néfaste de l’oral sur le code écrit.

–Une fois que cette mise au point faite, il 
est conseillé à l’enseignant de s’attaquer aux 
erreurs sans culpabiliser et intimider ses 
apprenants. Pour cela, en faisant une pra-
tique systématique et personnalisée, il doit 
consacrer un temps suffisant à une phase 
de répérage, de formulation et d’explication 
par l’apprenant de ses propres erreurs.

La correction de la part de l’étudi-
ant, la correction de la part du groupe: 
il faut dire que la position de l’enseignant 
face aux erreurs commises par les ap-
prenants ne doit pas être la même que 
celle du linguiste: le rôle du linguiste con-
siste à constater et à décrire l’erreur, or 
l’enseignant de la langue doit intervenir, 

c’est–à–dire qu’il est obligé de rechercher 
les causes d’erreur (faire un diagnostic) et 
de les attaquer afin d’y remédier. 

Les erreurs peuvent–elles être utiles 
dans l’apprentissage ? Pour qui ? Pour l’en-
seignant ? Pour l’apprenant ? Selon nous, 
la correction d’erreurs a des effets positifs 
pour l’enseignant, pour l’apprenant et le 
procesus de l’apprentissage: 

– Pour l’enseignant, l’analyse d’erreurs 
lui permet de vérifier les résultats attendus 
et l’acquisition des compétences, d’analy-
ser les erreurs et d’y remédier.

– Pour l’apprenant, cette analyse con-
stitue une grande motivation grâce à 
laquelle l’apprenant peut faire des progrès 
vers les compétences visées en réinvestis-
sant ses propres connaissances.

– Pour l’enseignement tout cela servira 
à la planification de l’enseignement et de 
l’apprentissage à l’évaluation de l’ensei-
gnament et de l’apprentissage.

Donc, il est claire que l’erreur est un 
indice de la représentation de l’apprenant 
et du système de la langue cible. Elle est 
également comme un miroir qui renvoie 
à l’enseignant des informations sur l’en-
seinement proposé. Non seulement les 
enseignants, mais aussi les étudiants sont 
fortement convaincus que la correction 
des fautes en classe est extrêmement im-
portante. Les étudiants souhaitent être 
corrigés par l’enseignant pour appren-
dre et tirer profit de leurs fautes. Ils con-
sidèrent la correction comme un élément 
nécessaire pendant l’apprentissage d’une 
langue étrangère. Néanmoins, les opin-
ions divergent chez les étudiants en ce 
qui concerne la fréquence et la méthode 
de la correction. Certains critiquent même 
que leurs enseignants ne corrigent pas 
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toutes les fautes. Même s’ils souhaitent en 
général d’être corrigés, beaucoup d’étudi-
ants se sentent mal à l’aise et humiliés par 
les corrections, ce qui les mène souvent 
à ne plus participer en classe. Quant aux 
enseignants les opinions divergent aussi. 
Cependant, ils sont tous d’avis que la cor-
rection ne doit ni freiner ni déranger les 
élèves et leur participation en cours. Il y a 
différentes possibilités en ce qui concerne 
le moment exact, où l’on peut corriger les 
fautes orales pendant le cours. Il est im-
portant que l’enseignant sache attendre 
le bon moment pour cette correction. En 
général, il y a trois moment où il peut ef-
fectuer la correction des fautes orales: di-
rectement après la faute, quand l’élève a 
fini de parler ou dans une phrase à part 
qui est spécialement prévue pour la cor-
rection de fautes. L’exemple suivant d’un 
cours quotidien de langue étrangère per-
met d’illustrer les diverses possibilités de 
choisir le moment de la correction. Un 
étudiant lit à haute voix son texte écrit à 
la maison. Maintenant, l’enseignant peut 
corriger la faute immédiatement après 
l’avoir remarquée ou attendre jusqu’à ce 
que l’étudiant ait terminé la phrase. En 
plus, l’enseignant peut attendre de cor-
riger jusqu’à la fin du texte entier et ne 
pas interrompre l’étudiant. En outre, l’en-
seignant peut noter d’abord la faute sur 
une petite feuille et faire après une phase 
spéciale de correction, lors de laquelle on 
discute et corrige les fautes des différents 
étudiants. En ce qui concerne la personne 
qui a le droit de corriger les fautes ora-
les en classe, il y a différentes possibilités. 
La personne qui corrige généralement la 
plupart des fautes est l’enseignant. Mais 
les fautes peuvent aussi être corrigées, soit 

par l’étudiant lui–même, soit par la part du 
groupe. On peut donc faire une distinc-
tion entre la correction par l’enseignant, 
l’autocorrection et la correction mutuelle. 
L’autocorrection souscitée et effectuée par 
l’étudiant lui–même implique que celui–ci 
remarque sa propre faute et la corrige 
lui–même. La méthode la plus facile et qui 
prend le moins de temps est que l’enseig-
nant corrige la faute immédiatement. Mais 
cette méthode, souvent utilisée pour corri-
ger des fautes grammaticales, est en même 
temps, la méthode la moins utile pour 
l’apprentissage, parce que les étudiants 
répètent seulement la forme correcte sans 
devoir réfléchir eux–mêmes. La correction 
mutuelle, une méthode aussi populaire 
chez les enseignants, est rejetée stricte-
ment par la plupart des étudiants, surtout 
par leur compréhension de la distribution 
des rôles en classe. Pour eux, l’enseignant 
occupe une position supérieur et est con-
sidéré par conséquent, comme la seule 
personne autorisée à corriger des fautes. 
Afin d’habituer quand–même les étudi-
ants à la correction mutuelle, l’enseignant 
peut étudier expressément cette méthode 
en classe, par exemple, en formant des 
groupes de spécialistes qui s’occupent 
d’un sujet comme les formes du participe 
passé. En cas de difficultés ou de fautes en 
ce qui concerne ce sujet, c’est aux spécial-
istes d’aider ou même de corriger la faute.

En nous appuyant sur tout ce qui est 
précédent dans cet article, nous pouvons 
dire que l’erreur existe en tout moment 
de l’apprentissage. De plus, elle est om-
niprésente. Mais l’essentiel est qu’il faut la 
concevoir comme un outil d’aide pour en-
seigner ainsi qu’un moyen d’apprendre et 
de progresser en langue étrangère. 
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Հնա րա վոր չէ մշա կել օ տար լեզ վի ու սում նա ռու թյան և դա սա վանդ ման լի ա կա տար 
մե թոդ՝ ա ռանց ան դրա դարձ կա տա րե լու ու սուց ման գոր ծըն թա ցում մշ տա պես առ կա 
սխալ նե րին, դրանց վեր լու ծու թյանն ու մեկ նա բա նու թյա նը: Ը ստ ա վան դա կան մե թոդ-
նե րի՝ սո վո րո ղի հա ջո ղու թյուն ներն ու ան հա ջո ղու թյուն նե րը գնա հատ վում են տր ված 
հանձ նա րա րու թյուն նե րի մեջ նրա կա տա րած սխալ նե րի հաշ վար կով: Սա կայն մեր օ րե-
րում լեզ վի նկատ մամբ հա ղոր դակ ցա կան մո տեց ման հետ փոխ վել են նաև պա հանջ-
նե րը: Ներ կա յումս, ե րբ դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում շատ են կար ևոր վում այն պի սի 
գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են սո վո րող նե րի տա րի քը, լեզ վի ի մա ցու թյան մա կար դա կը և 
ըն դու նա կու թյուն նե րը, մե ծա նում են նաև դա սա վան դո ղի դերն ու մո տե ցու մը սխալ նե րի 
ո ւղղ ման հար ցում:

CORRECTION OF MISTAKES
K. SHAHBAZYAN, G. TONOYAN

It is impossible to work out a complete method of foreign language teaching without ref-
erence to the analysis and interpretation of mistakes,which are always present in the process 
of learning. According to the traditional method the successes and the failures of the learner 
are estimated taking into account the number of the mistakes made in the task. But with the 
appearance of the communicative method of language teaching the demands have changed. 
Nowadays, when such factors as the age, the level and the abilities of the learner are con-
sidered very important in language teaching, the role and the attitude of the teacher in the 
process of correcting the mistakes have also acquired great importance.
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 Հայտ նի է, որ մտա վոր հե տամ նա ցու-
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում «Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի 
դա սա վան դու մը հա մա պա տաս խա նում է 
հան րակր թա կան դպ րո ցի «Տեխ նո լո գի ա» 
ա ռար կայի դա սա վանդ ման ը նդ հա նուր 
նպա տա կին` կազ մա կեր պել ստեղ ծա գոր-
ծա կան դաս տի ա րա կու թյուն, ձևա վո րել 
սո ցի ա լա կան ակ տիվ ան հա տա կա նու-
թյուն, հա սա րա կու թյան հա մար պի տա նի 
աշ խա տան քի նկատ մամբ պա տաս խա-
նատ վու թյան զգա ցո ղու թյուն, զար գաց նել 
տեխ նո լո գի ա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան և աշ խա-
տե լու ցան կու թյան կա րո ղու թյուն ներ:

 Հաս տատ ված է, որ «Տեխ նո լո գի ա» 
ա ռար կայի յու րա տիպ խն դիր ներն ո ւղղ-
ված են ե րե խա նե րի խոս քի և մտա ծո ղու-
թյան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը, ի նչ-
պես նաև ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
ակ տի վաց մա նը: Կրտ սեր դպ րո ցա կան 
տա րի քում ու սում նա կան և աշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյու նը մեծ դեր է խա-
ղում ան ձնային կար ևոր ո րակ նե րի ձևա-
վոր ման հար ցում: Ու սուց ման ըն թաց քում 
(ի նչ պես նաև «Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի 
դա սա վանդ ման ըն թաց քում) մտա ծո ղու-
թյան գոր ծըն թա ցի զար գաց ման հնա-
րա վո րու թյու նը ներ կա յումս ու սուց ման 
զար գաց ման կար ևոր սկզ բունքն է: Դպ-
րո ցի տար րա կան դա սա րան նե րում այդ 
սկզ բուն քի ի րա կա նա ցու մը նպաս տում 
է կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հո գե կան 

կար ևոր գոր ծըն թաց նե րի ձևա վոր մա նը, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լի ար ժեք 
տե ղա փոխ վե լու հա ջորդ տա րի քային շր-
ջան: Հո գե բան նե րը և ման կա վարժ նե րը 
ա ռա ջին հեր թին այդ ա մե նին վե րագ րում 
են վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյու նը, կա մա-
յա կան գոր ծու նու թյու նը, գոր ծո ղու թյան 
ներ քին ծրա գի րը, ի նք նա կա ռա վա րու մը 
և ի նք նագ նա հա տա կա նը [2, 60–66, 3, 
3–13]: Տար րա կան դա սա րան նե րում աշ-
խա տան քի ու սուց ման առ կա պայ ման-
նե րը մեծ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
նո րակր թու թյան ձևա վոր ման գոր ծում: 
Ի նչ պես հայտ նի է, ե րե խա նե րը ա ռա ջին 
դա սա րան հիմ նա կա նում գա լիս են կոնկ-
րետ պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյամբ:

«Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի դա սա-
վանդ ման ա վան դա կան մե թոդ նե րը, 
այդ թվում՝ աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյու նը, ո րն ի րա կա նաց վում է ու սուց-
չի մի ջո ցով, չի նպաս տում վե րա ցա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը: Ա ռա ջին 
դա սա րա նի ե րե խա նե րին հանձ նա րար-
վում և ցու ցադր վում է յու րա քան չյուր 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը սահ մա նա փա կում է 
նրանց ի նք նու րույն մտա ծե լու ու նա կու-
թյու նը, հա ջորդ գոր ծո ղու թյան պլա նա վո-
րումն ու պատ կե րա ցու մը: Ի նչ պես ցույց է 
տր վում մի շարք հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րում, կար ևո րա գույն քայ լը ա շա-
կեր տի ներ քին գոր ծո ղու թյու նից ան ցումն 
է դե պի մտա վոր ո լորտ, ո րն ա պա հո վում 
է վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյան հա ջող 
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զար գաց ման գոր ծըն թա ցը, այ սինքն՝ աշ-
խա տան քային գոր ծու նու թյան պլա նա վո-
րում «Տեխ նո լո գի ա» դա սի ըն թաց քում [5, 
18–30]: Օ րի նակ՝ եր րորդ դա սա րա նում 
կազ մա կերպ վել են դա սեր, որ տեղ ե րե-
խա նե րը սո վո րել են պլա նա վո րել: Դա սի 
սկզ բում կա խել են պատ րաս տի օ րի նա կը 
և ա ռար կա յա կան, տե սո ղա կան ու սում-
նա–բո վան դա կային քար տը, ո րը կազմ-
ված է `

1. 2 սմ հե ռա վո րու թյամբ թղ թե րից` 
ֆիքս ված վեր ևի եզ րով,

2. թղ թեր, ո րը դա սա վոր ված է նույն 
կերպ` ֆիքս ված ներք ևի եզ րով,

3.  թուղթ, ո րի վրա գծ ված է գիծ, ո րը 
յու րա քան չյուր կե տում կա պում է վե րին և 
ստո րին զույ գե րը,

4. այդ գծե րին հա մա պա տաս խան 
կտր ված թղ թի շեր տեր,

5. օ ղակ ներ` փակց ված գու նա վոր 
թղ թի շեր տե րից: 

Ինչ պես եր ևում է, ու սում նա բո վան-
դա կային քար տի վրա տե սո ղա կան ձևով 
ցու ցադր ված են բո լոր հիմ նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը` աշ խա տան քի հա ջոր դա կա-
նու թյու նը և պա հանջ նե րը, ո րոնք պետք է 
հա մա պա տաս խա նեն աշ խա տան քի կա-
տար մա նը: 

Ա ռա ջին դա սե րի ժա մա նակ ա ռար-
կայի պատ րաս տումն ի րա կա նաց վում է 
ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ: Աշ խա տան քի 
յու րա քան չյուր փու լի ա վար տին ե րե խա նե-
րը ի նք նու րույն նշում են, թե ո րն է հա ջորդ 
քայ լը: Ու սում նա կան տար վա ե րկ րորդ 
կի սա մյա կում եր րորդ դա սա րա նի ա շա-
կերտ նե րը, նայե լով օ րի նա կին և ա ռար-
կա յա կան–տե սո ղա կան բո վան դա կային 
քար տին, ի նք նու րույն նշում են աշ խա-
տան քի պլա նը, ցույց են տա լիս հա մա պա-
տաս խան նյու թե րը, գոր ծիք նե րը և պատ-
րա տում են ա ռար կա նե րը: 

Հաս տատ ված է, որ «Տեխ նո լո գի ա» 
ա ռար կայի դա սա վանդ ման ժա մա նակ 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման հե տա գա 
ու ղին կազմ ված է նրա նից, որ ե րե խա-
նե րը ի նք նու րույն կազ մեն որ ևէ ա ռար կա 
պատ րաս տե լու պլա նը (տուփ, խո րա նարդ 
և այլն): Ծրագ րի ու սու ցու մը նույն պես ան-
ցկաց վում է ո րո շա կի պլա նով, որ տեղ 
նա խա տես վում են բո լոր գոր ծա ռույթ նե-
րը: Սկզ բում աշ խա տան քը ան ցկաց վում է 
բաց մո դել նե րով, և ա շա կերտ նե րը ու նեն 
հնա րա վո րու թյուն ու սում նա սի րե լու օ րի-
նա կը` նմու շը ներ սից և դր սից, ի նչ պես 
նաև հիմն վե լու կոնկ րետ պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղու թյան վրա, ի սկ հե տո մո դել նե րը 
փակ վում են, և ստաց վում է փակ մո դել, 
ո րը ե րե խա նե րից պա հան ջում է վե րա ցա-
կան մտա ծո ղու թյան գոր ծըն թաց (ե րե խա-
նե րը պետք է պատ կե րաց նեն փակ խո րա-
նար դի ներ քին կա ռուց ված քը): 

Հաս տատ ված է, որ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի պլա նա վոր ման ու սու ցու մը, գծագ րե-
րի կա ռու ցու մը կրտ սեր դպ րո ցա կա նին 
սո վո րեց նում են հետ ևո ղա կա նու թյուն, 
նպա տա կաս լա ցու թյուն և զար գաց նում 
են կա մա յա կա նու թյու նը: «Տեխ նո լո գի ա» 
ա ռար կայի դա սա վանդ ման ժա մա նակ 
կար ևոր է այն պի սի կա մային ո րա կի զար-
գա ցու մը, ի նչ պի սին ի նք նու րույ նու թյունն է: 
Ու սում նա–փոր ձա րա րա կան վար ժու թյուն-
նե րից հե տո ու սուց չի հս կո ղու թյամբ և ղե-
կա վա րու թյամբ փոր ձա րա րա կան դա սա-
րան նե րում ան ցկաց վում են ի նք նու րույն 
աշ խա տան քի ժա մեր: Ի նք նու րույ նու թյան 
մա կար դա կը աս տի ճա նա բար բարձ րա-
նում է, այ սինքն՝ սկզ բում ա շա կերտ նե-
րը ի նք նու րույն կա տա րում են ա ռան ձին 
աշ խա տանք ներ, այ նու հետև ստա նա լով 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը՝ ու սում նա սի-
րում և ի նք նու րույն պլա նա վո րում են այն: 
Տեխ նո լո գի այի դա սին աշ խա տան քի տե-
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սակ նե րից ա մե նա տա րած վա ծը ապ լի կա-
ցի ան է` պատ րաստ ված ե րկ րա չա փա կան 
պատ կեր նե րից: Վեր ջինս ե րե խա նե րի մեջ 
կա տա րե լա գոր ծում է չա փանշ ման հմ տու-
թյուն ներ, մկ րա տի և սոսն ձի հետ աշ խա-
տե լու մե թոդ ներ, լուծ վում է ա շա կերտ նե րի 
զգա յա կան զար գաց ման խն դիր նե րը, քա-
նի որ բարդ ձևե րից (ֆի գուր ներ) պատ-
րաս տում են պարզ ձևեր և հա կա ռա կը: 
Ա շա կերտ նե րը ամ րապն դում են ի րենց 
գի տե լիք նե րը ե րկ րա չա փա կան պատ կեր-
նե րի մա սին, սո վո րում են դրանք տար-
բե րել ը ստ ձևի, մե ծու թյան, գույ նի և ը ստ 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման: Կա ռու ցո-
ղա կան տար րե րի մի ջո ցով պա րապ մունք-
նե րը նպաս տում են տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան հե տա գա զար գաց մա նը: 
Այս պի սով՝ այդ պա րապ մունք նե րը հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս կա ռու ցո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան զար գաց մա նը: Այս պի-
սով՝ մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մտա ծո ղու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ հե-
տաքրք րու թյու նը ոչ թե ստաց ված վերջ-
նա կան ար դյուն քի հան դեպ է ա ռա ջա նում, 
այլ աշ խա տան քի ըն թաց քի նկատ մամբ: 
Պլա նա վո րու մը, գծագ րու մը ձևա վո րում են 
նպա տա կին հաս նե լու ձգ տում, պա հան-
ջում են ան հրա ժեշտ տար րե րի պար տա-
դիր կա տա րում՝ ը ստ օ րի նա կի: Տեխ նո լո-
գի այի դա սի ժա մա նակ, մաս նա վո րա պես 
ձեռ քի որ ևէ աշ խա տան քի կազ մա կերպ-
ման ըն թաց քում ու սու ցի չը մեծ հնա րա վո-
րու թյուն ու նի զար գաց նե լու ի նք նա կա ռա-
վար ման կա րո ղու թյու նը, ո րն ա պա հո վում 
է յու րա քան չյուր գոր ծու նե ու թյան զար գաց-
ման և ի րա կա նաց ման հա ջո ղու թյու նը: 

Վ. Վ. Վո րոն կո վան նշում է, որ զար-
գաց ման խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե-
րի հո գե կա նի գոր ծըն թաց նե րի վրա փո-
խազ դող ման կա վար ժա կան մի ջոց նե րի 

հա մա կար գում աշ խա տան քը հա մար վում 
է այդ ե րե խա նե րի մտա վոր ու նա կու թյուն-
նե րի զար գաց ման կար ևոր մի ջոց նե րից: 
Օ ժան դակ դպ րոց նե րում աշ խա տան քի ու-
սուց մա նը տր վում է ու սում նա կան ժա մա-
նա կի 1/3 մա սը, սա կայն այդ հան գա ման քը 
չի բա ցա ռում աշ խա տան քի ամ բող ջա կան 
կազ մա կեր պու մը ար տա դա սա րա նային 
ժա մե րին [6, 130–152]:

 Հա տուկ գի տա մե թո դա կան գրա կա-
նու թյան մեջ նշ վում է, որ ար տա դա սա րա-
նա կան աշ խա տան քի ու սու ցու մը մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող դպ րո ցա կան-
նե րի հետ տար վող աշ խա տան քի մի ձև 
է, ո րը մե ծա պես նպաս տում է նրանց ան-
հա տա կա նու թյան մեջ դրա կան ո րակ նե րի 
դաս տի ա րակ մա նը: Հայտ նի է, որ այդ ե րե-
խա նե րը ի րենց հա մար նոր ի րա վի ճակ նե-
րում դժ վա րու թյամբ են հան դես բե րում 
ի րենց աշ խա տան քային կա րո ղու թյուն-
նե րը և հմ տու թյուն նե րը: Ար տա դա սա րա-
նա կան պա րապ մունք նե րը նպաս տում են 
գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի կի րառ-
մա նը` դպ րո ցից դուրս պրակ տիկ գոր ծու-
նե ու թյան ժա մա նակ [2]: Ար տա դա սա րա-
նա կան պա րապ մունք նե րը պետք է օգ նեն 
լու ծե լու այն հիմ նա կան խն դիր նե րը, ո րոնք 
դր ված են մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյան ա ռջև. աշ խա տան քի ու սու-
ցու մը պետք է լի նի սո ցի ա լա պես կար ևոր, 
ի նչ պես նաև պետք է գործ նա կա նո րեն 
պատ րաս տի մաս նա կից նե րին ը նդ գրկ-
վել հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րում, 
աշ խա տան քային ու սու ցու մը պետք է օգ-
տա գործ վի մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հո գե ֆի զի կա կան 
խն դիր նե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով, 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը պետք 
է նպաս տի նրանց բա րո յա կան ո րակ նե րի 
ձևա վոր մա նը: 
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Ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե-
րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը գործ ու նեն 
միև նույն նյու թե րի և գոր ծիք նե րի հետ, ին-
չը կի րա ռում են «Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի 
ժա մա նակ: Սա կայն պա րապ մունք նե րի 
ար տադ րան քի տե սա կը և բնույ թը զգա-
լի ո րեն տար բեր վում են մի մյան ցից: Ար-
տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե րի 
ղե կա վա րին ան հրա ժեշտ է լավ ի մա նալ, 
թե ի նչ են սո վո րում ե րե խա նե րը տեխ-
նո լո գի այի դա սին և ի նչ տե սա կի աշ խա-
տանք ներ են ի րա կա նաց նում: Այդ ա մե նը 
կօգ նի նրանց պլա նա վո րե լու ի րենց աշ-
խա տան քը, հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
ծրագ րային պա հանջ նե րին, տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ը նդ հա նուր 
գի տե լիք նե րի և աշ խա տան քային կա րո-
ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի մա կար-
դա կին: Օ րի նակ` կրտ սեր դպ րո ցա կա-
նին պետք չէ ա ռա ջար կել աշ խա տան քի 
այն պի սի տե սակ ներ, ո րոնք պա հան ջում 
են ի նք նու րույն ի րա կա նաց նել բարդ հաշ-
վո ղա կան, հան ման և չափ ման գոր ծա-
ռույթ ներ, և հա կա ռա կը, ա վագ դպ րո ցա-
կան նե րին` շատ պարզ և ի րենց հա մար 
ոչ հե տաքր քիր աշ խա տան քի տե սակ ներ: 
Պետք է նաև հաշ վի առ նել, որ ար տա դա-
սա րա նա կան պա րապ մունք նե րում խոր-
հուրդ չի տր վում հանձ նա րա րե լու ա վե լի 
բարդ խն դիր ներ, քան ծրագ րային նյութն 
է [4, 56–80]:

Բ նա կան է, որ ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ պետք չէ 
կրկ նա պատ կել աշ խա տան քային գոր ծու-
նե ու թյան տե սակ նե րը, ո րոնք ա շա կերտ-
նե րը սո վո րում են տեխ նո լո գի այի դա-
սին: Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ նե րը պետք է ը նտ րել այն պի սի 
հաշ վար կով, որ տեխ նո լո գի այի դա սի և 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ստա ցած 
գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը և հմ-

տու թյուն նե րը հնա րա վոր լի նի կա տա րե-
լա գոր ծել և ամ րապն դել ար տա դա սա րա-
նա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ: 
Օ րի նակ` ե թե կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը 
տեխ նո լո գի այի դա սին զբաղ վում են ծե-
փա գոր ծու թյամբ, ա պա ար տա դա սա րա-
նա կան պա րապ մունք նե րին օգ տա կար է 
կազ մա կեր պել որ ևէ աշ խա տանք թղ թով և 
բնա կան նյու թե րով: 

Բա ցի այդ՝ ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք նե րը սեր տո րեն կապ-
ված են ի նչ պես տեխ նո լո գի այի դա սե րի 
և հան րակր թա կան ա ռար կա նե րի հետ, 
այն պես էլ ե րե խա նե րի ի նք նա գոր ծու-
նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րի և ձևե-
րի զար գաց ման հետ: Դրանց դա սին են 
պատ կա նում, օ րի նակ, ստ վե րային և 
տիկ նի կային թատ րոն նե րը: Ի սկ դա են-
թադ րում է թե մա, հա գուստ, կա րուձև, 
դե կո րա ցի ա նե րի պատ րաս տում: Աշ խա-
տան քի ար տա դա սա րա նա կան պա րապ-
մունք նե րի ա մե նա տա րած ված ձևե րից է 
տա րա տե սակ խմ բակ նե րը: Այդ խմ բակ-
նե րում եր կա րա ժա մյա աշ խա տան քի հա-
մար հա մախմբ վում են փոք րա քա նակ 
մաս նա կից նե րով խմ բեր, ո րոնք ցու ցա-
բե րում են աշ խա տան քի հա մա պա տաս-
խան տե սա կի նկատ մամբ հե տաքրք րու-
թյուն և օ ժտ վա ծու թյուն: Մե ծա մա սամբ 
նրանք այն մաս նա կից ներն են, ով քեր 
հա ջող են պա րա պում տեխ նո լո գի այի դա-
սե րի ժա մա նակ: Աշ խա տան քի այս ձևի 
մի ակ թե րու թյունն այն է, որ խմ բակ նե րի 
պա րապ մունք նե րով հազ վա դեպ են հրա-
պուր վում այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնք այդ 
աշ խա տան քի կա րիքն ա ռա վել շատ ու-
նեն, ո րոնց մոտ ո չինչ չի ստաց վում տեխ-
նո լո գի այի դա սին և ան վս տահ լի նե լով 
ի րենց ու ժե րի նկատ մամբ՝ նրանք չեն հա-
մար ձակ վում մաս նակ ցել այդ աշ խա տան-
քին: Խմ բակ նե րի ղե կա վար նե րը պետք է 
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ա ռա վե լա գույնս ու շա դիր լի նեն այդ պի սի 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ, համ բե րա տար 
և հա մա ռո րեն գրա վեն նրանց դե պի այդ 
պա րապ մունք նե րը: Կր թա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում աշ խա տան քի ու սուց ման 
և դաս տի ա րակ ման հա մար կար ևոր նշա-
նա կու թյուն ու նեն ար տա դա սա րա նա կան 
աշ խա տանք նե րի այն պի սի ձևե րը, ի նչ-
պի սիք են է քս կուր սի ա նե րը ձեռ նար կու-
թյուն նե րում, գյու ղատն տե սա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րում, աշ խա տան քի մա սին 
զրույց նե րը, մե ծե րի աշ խա տան քի և ար-
դյու նա բե րու թյան մա սին ֆիլ մե րի դի տու-
մը, քա նի որ այդ պի սի ծա նո թու թյուն նե րը 
և զրույց նե րը զգա լի ո րեն մե ծաց նում են 
ա շա կերտ նե րի պատ կե րա ցում նե րը տար-
բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի բնույ թի և ար-
տադ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի մա սին, ի նչ պես նաև ա ռա ջաց նում են 
հե տաքրք րու թյուն աշ խա տան քի նկատ-
մամբ: Օգ տա գոր ծե լով աշ խա տան քի ու-
սուց ման ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
բո լոր հնա րա վոր ձևե րը՝ դպ րո ցա կան նե-
րը կա րող են ա ռա վել ար դյու նա վետ հաղ-
թա հա րել ի րենց ա ռջև դր ված խն դիր նե րը: 
Աշ խա տան քի պա րապ մունք նե րը ցան կա-
լի է ան ցկաց նել աշ խա տան քի ու սուց ման 
հա մար նա խա տես ված աշ խա տան քային 
դա սա սե նյա կում: Եր բեմն պետք է կազ-
մա կեր պել ե րե խա նե րի աշ խա տանք նե րի 
ցու ցա հան դես, թույլ տալ, որ պես զի նրանք 
պատ րաս տեն ա ռար կա ներ ի րենց և ի րենց 
տան հա մար՝ այդ պի սով գրա վե լով ա շա-
կերտ նե րի և ծնող նե րի ու շադ րու թյու նը: 

 Ի նչ պես մյուս դպ րոց նե րը, այն պես էլ 
հա տուկ դպ րոց նե րը կոչ ված են մեծ ու-
շադ րու թյուն դարձ նե լու ա շա կերտ նե րի 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան հո գե-
բա նա կան նա խա պատ րաստ մա նը: Հարկ 
է նաև նշել, որ ը նդ հա նուր խն դիր նե րի 
հետ մեկ տեղ հան րակր թա կան և հա տուկ 

դպ րոց նե րի հետ հա մե մա տած, օ ժան դակ 
դպ րոց ներն ու նեն նաև ա ռանձ նա հա-
տուկ խն դիր ներ: Այդ խն դիր նե րից մե կը 
մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րի ը նդ հա նուր հո գե կան գոր ծըն-
թաց նե րի զար գաց ման աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պումն է: Այս խն դի րը սեր տո-
րեն կապ ված է մեկ այլ կար ևոր խնդ րի 
հետ` ա պա հո վել աշ խա տան քի ու սուց ման 
պա րապ մուն քի վե րա բե րյալ ա շա կերտ-
նե րի գի տակ ցա կան և ըն կալ ման կա րո-
ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ: Ը ստ հա-
տուկ գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան 
տվյալ նե րի՝ տեխ նո լո գի այի դա սի ժա մա-
նակ ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել չափ ման 
և կշռ ման ըն թաց քը, ո րն աշ խա տան քի 
ըն թաց քում ո րո շում է ձև, չափ, ծա վալ, 
գույն և նյու թի այլ ո րակ ներ, ո րոնց հետ 
աշ խա տում են ա շա կերտ նե րը, ի նչ պես 
նաև հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին 
հա մոզ վե լու նրա նում, որ ու սուց չի հա ղոր-
դած գի տե լիք ներն ու տե ղե կատ վու թյու նը 
ի րենց հա մար ու նեն կար ևոր նշա նա կու-
թյուն [6, 162–175]:

Մ տա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
ա շա կերտ նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կերպ վում է մեծ դժ վա րու թյամբ: 
Պետք է հաշ վի առ նել այն, որ ու սուց ման 
կար ևո րու թյու նը հա սա րա կու թյան հա մար 
կա րող է գի տակց վել մի այն ա պա գայի 
տե սան կյու նից, թե ի նչ պի սի դեր այն կա-
րող է խա ղալ ա շա կեր տի հա մար դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո հա սա րա կա կան աշ-
խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նում: Այս-
պի սով՝ նույ նիսկ շատ լավ աշ խա տան քի 
դեպ քում մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի գի տակ ցու մը զար գա-
նում է մեծ դժ վա րու թյամբ: 

Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը կա-
րող է ըն թա նալ ու սում նա կան գոր ծըն թա-
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ցում: Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը 
կա րե լի է բա ժա նել 4 հիմ նա կան խմ բե րի` 
ի նք նաս պա սար կում, սո ցի ալ–կեն ցա ղային 
կողմ նո րո շում, բնու թյան հետ տար վող 
աշ խա տանք, ձեռ քի աշ խա տանք: 

Այս բա ժա նու մը պայ մա նա կան է, քա-
նի որ նրանց միջև հս տակ սահ ման չկա: 
Օ րի նակ` ե րե խան, հա վա քե լով իր ան-
կո ղի նը, մի կող մից՝ կա տա րում է ի նք-
նաս պա սար կում, մյուս կող մից` օգ նում է 
կար գի բե րե լու տու նը: Ա ռանձ նա հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում ձեռ քի աշ խա-
տան քին և հա սա րա կա կան օգ տա կա րու-
թյան աշ խա տանք նե րին: Ձեռ քի աշ խա-
տան քը զար գաց նում է կա ռու ցո ղա կան 
կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, մեծ 
դեր է խա ղում ե րե խայի մտա վոր և գե ղա-
գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան հար ցում, 
ի նչ պես նաև զար գաց նում է ստեղ ծա գոր-
ծա կան և տեխ նի կա կան ու նա կու թյուն-
նե րը: Բա ցի այդ՝ այն ու նի ո ւղ ղիչ ազ-
դե ցու թյուն կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
վրա: Օ րի նակ` ձեռ քի աշ խա տան քի դա-
սին ու շադ րու թյուն է դարձ վում մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 

այն սո վո րու թյուն նե րի դաս տի ա րակ մա նը, 
որ չի կա րե լի մի ան գա մից ան ցնել աշ խա-
տան քի, այլ պետք է լավ մտա ծել հանձ-
նա րա րու թյան շուրջ: Այդ ա ռու մով դժ վար 
է գնա հա տել ապ լի կա ցի ոն աշ խա տան քի 
նշա նա կու թյու նը, ո րի կա տար ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է նա խօ րոք ո րո շել ապ լի կա-
ցի այի տար բեր մա սե րը որ տեղ փակց-
նել, ի նչ պես նաև պահ պա նել փակց նե լու, 
սոսն ձե լու հեր թա կա նու թյու նը: Այս տե սակ 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ա շա կերտ-
նե րի մեջ ձևա վոր վում են կազ մա կերպ չա-
կան հմ տու թյուն ներ, նա խա պես կազմ ված 
պլա նով աշ խա տե լու ու նա կու թյուն: 

Այս պի սով՝ հարկ է նշել, որ ու սուց ման 
ըն թաց քում մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հե տաքրք րու թյան 
և ակ տի վու թյան բարձ րաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է որ պես զի նրանք գի տակ-
ցեն ի րենց կա տա րա ծի օգ տա կա րու թյան 
կար ևո րու թյու նը, հաս կա նան, որ ի րենց 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներն ու նեն 
գործ նա կան և հա սա րա կա կան մեծ նշա-
նա կու թյուն: Այդ պի սի գի տակց ման հա-
մար կար ևոր է ու սուց ման մի ա ձու լու մը հա-
սա րա կա կան օգ տա կար աշ խա տան քին:
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАНИЕ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ НА РАЗВИТИЕ  
ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЕ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ

С. ПОГОСЯН 

В стасье представлены различные формы трудовой деятельности, которые 
применяются для развитие мышление умственно отсталых школьников, выявлены формы 
организаций этих работ и их положительное влияние на развитие психофизического 
процесса у этих детей.

 INFLUENCE OF LESSONS OF TECHNOLOGY ON DEVELOPMENT OF  
THINKING OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

S. POGOSYAN 

The article presents several types of work used for development of thinking of children 
with mental retardation. We described types of work organization and its positive influence 
on development of psychophysical processes.
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 Մա թե մա տի կային ու նրա դա սա վանդ-
ման մե թո դի կային նվիր ված ժա ռան գու-
թյան ու սում նա սի րու թյու նը զգա լի ո րեն 
նպաս տում է ազ գային դպ րո ցի կերտ մա-
նը և դպ րո ցա կան հա մա կար գում ու սուց-
ման գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ մա նը: 
Ու սուց ման մե թոդ նե րի վե րա նա յու մը հան-
րակր թա կան դպ րո ցում այլևս ոչ թե ցան-
կու թյուն է, այլ ժա մա նա կի հրա մա յա կան, 
քան զի վեր ջին տա րի նե րին նոր կր թա-
կար գում ի րենց տե ղը հաս տա տած ու սուց-
ման մե թոդ նե րը վա ղուց ա պա ցու ցել են 
ի րենց ար դյու նա վե տու թյու նը եվ րո պա կան 
ե րկր նե րում, և ժա մա նակն է, որ մե զա նում 
դրանք ու նե նան հիմ նա վոր և մշ տա կան 
կի րա ռու թյուն: 

Ոչ վաղ ան ցյա լում կր թու թյու նը կրում 
էր ավ տո րի տար բնույթ: Ավ տո րի տար 
ման կա վար ժու թյան նպա տա կային կողմ-
նո րո շու մը կապ ված էր «տր ված ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով» ան ձի ձևա վոր ման 
հա տուկ հա սա րա կա կան պատ վե րի ի րա-
կա նաց ման հետ, ո րն ի րա գործ վում էր 
կր թա կան գոր ծըն թաց նե րի ավ տո րի տար 
ղե կա վար ման մե թոդ նե րով: 

Նոր կր թա կան պա րա դիգ ման հիմն-
ված է մար դա սի րա կան և ժո ղովր դա վա-
րա կան սկզ բունք նե րի վրա, և դրա ու-
շադ րու թյան կենտ րո նում դր վում է ան ձի 
ներ դաշ նակ զար գաց ման խն դի րը: Դա 
կա րե լի է լու ծել մի այն կր թա կան գոր ծու-
նե ու թյան պա հանջ նե րի խս տաց ման, 
ու սուց ման ձևե րի և մե թոդ նե րի կա տա-
րե լա գործ ման հաշ վին: Ժա մա նա կա կից 
ու սուց ման հա մա կար գը միտ ված է ոչ թե 

ստան դարտ պատ վեր ներ կա տա րե լու, 
այլ յու րա քան չյուր ան ձի բնա տուր ըն դու-
նա կու թյուն նե րը զար գաց նե լու և ան հա-
տա կա նու թյուն ներ ձևա վո րե լու վրա: Այդ 
մո տե ցու մը ման կա վար ժին ո ւղ ղոր դում 
է դե պի սո վո րո ղի նե րաշ խար հը, ո րում 
թաքն ված են դեռ չբա ցա հայտ ված ու նա-
կու թյուն ներ, կա րո ղու թյուն ներ ու հնա րա-
վո րու թյուն ներ: 

Այս հա մա տեքս տում ա կն հայտ է ժա-
մա նա կա կից ու սուց ման ստեղ ծա գոր ծա-
կան է ու թյունն ու ան մի օ րի նա կու թյու նը: 
Օ րի նակ` այ սօր հան րակր թա կան դպ-
րո ցում խրա խուս վում են այն ա ռա ջադ-
րանք նե րը, ո րոնք ու նեն մե կից ա վե լի լու-
ծում ներ, ա շա կերտ նե րին թույլ են տա լիս 
դրս ևո րել տար բեր ըն կա լում ներ, գտ նե լու 
ստան դարտ մո տե ցում ներ և ցան կա ցած 
դեպ քում ու սուց չի կող մից խրա խուս վել 
ստեղ ծա գոր ծա կան կողմ նո րոշ ման հա-
մար: Դրանք եր բեմն ստա նում են բա նա-
վի ճային բնույթ` խթա նե լով ա շա կեր տի 
տրա մա բա նու թյու նը: Բա նա վե ճը, ի նչ պես 
գի տենք, զրույ ցի ա ռանձ նա հա տուկ ձև է, 
ո րը կազ մա կերպ վում է դա սա վան դո ղի 
կող մից այն դեպ քում, ե րբ ու սում նա ռող-
նե րը սե փա կան գի տե լիք նե րի և փոր ձի 
հի ման վրա այս կամ այն հիմ նախնդ րի 
վե րա բե րյալ ու նե նում են տար բեր տե սա-
կետ ներ: 

Ս տորև բեր վող օ րի նակն 8–րդ դա սա-
րա նի ա շա կերտ նե րին մղում է վեր լու ծա-
կան–տ րա մա բա նա կան դա տո ղու թյուն-
նե րի, ո րով հետև լուծ ման ըն թաց քում 
ա ռա ջա նում են հա կա սու թյուն ներ: 

ԱՆԱՀԻՏ ԴԱՂՄԱՋՅԱՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
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Տր ված X²+4X+24=0 հա վա սար ման ար-
մատ ներն են X–ը և X–ը: Գտ նել X²+X² 
ար տա հայ տու թյան ար ժե քը: 

Այս հա վա սա րու մը լու ծե լիս կա րե լի է 
ա շա կերտ նե րին մղել բուռն քն նար կում-
նե րի: Նրանց կա րե լի է բա ժա նել եր կու 
մա սի` ա շա կերտ ներ, ով քեր կպն դեն, որ 
հա վա սա րու մը ե թե լուծ վի տար բե րի չով, և 
գտն վի X–ը և X–ը, ա պա այս դեպ քում ար-
տա հայ տու թյու նը ար ժեք չի ու նե նա, քա նի 
որ D<0–ից: Ա շա կերտ նե րի մյուս խում բը 
կպն դի, որ ար տա հայ տու թյունն ար ժեք ու-
նի, և այն կա րե լի է գտ նել Վի ե տի թե ո րե-
մի օգ նու թյամբ հետ ևյալ ձևով. քա նի որ X 
+X =–4, X • X=24, ա պա կս տա նանք X² 
+X²= (X +X)²–2 X • X = 16 – 48 = –32:

Ն պա տա կա հար մար է ու սու ցան վող թե-
մային հա մա պա տաս խան ը նտ րել և ա ռա-
ջադ րել այն պի սի հար ցեր, ո րոնք ստեղ-
ծեն «պ րոբ լե մային» ի րադ րու թյուն ներ, 
պա հան ջեն հե տա զո տա կան աշ խա տանք: 
Պրոբ լե մային հար ցադ րում նե րի, մե թո դա-
կան հնար նե րի է ու թյունն այն է, որ ու սու-
ցիչն ա ռա ջադ րում է հարց–պ րոբ լեմ, ո րի 
լուծ մանն է «լծ վում» ամ բողջ դա սա րա նը, 
քն նարկ վում են պա տաս խան նե րը, հան-
գում եզ րա կա ցու թյուն նե րի, ա ռա ջա նում 
է բերկ րանք, հու զա կան մթ նո լորտ: Պետք 
է նկա տի ու նե նալ, որ սո վո րա կան «ին-
չո՞ւ»–ն պրոբ լեմ չէ: «Ին չո՞ւ» կա րե լի է ա սել 
ա մեն դա սի և այն էլ բազ մա թիվ ան գամ, 
ո րոնք, սա կայն, պրոբ լե մային ի րադ րու-
թյուն կա րող են և չա ռա ջաց նել: Ու սու ցու-
մը ոչ պրոբ լե մային ձևով կազ մա կեր պե-
լիս ա շա կերտ նե րը լա վա գույն դեպ քում 
հաս կա նում են ու սուց չի ա սա ծը, կա րող 
են այն մտա պա հել և վե րար տադ րել, սա-
կայն ձեռք չեն բե րում «ան ծա նոթ» հար ցե-
րի լուծ ման դժ վա րու թյուն ներն ի նք նու րույն 
հաղ թա հա րե լու կա րո ղու թյուն ներ: Պետք 
է լր ջո րեն զբաղ վել պրոբ լե մային հար ցեր 

ա ռա ջադ րե լու, պրոբ լե մային հար ցադ-
րում նե րով դա սա ժա մեր կազ մա կեր պե լու 
և պրոբ լե մային ի րադ րու թյու ներ ստեղ ծե-
լու խնդ րով: Պրոբ լե մային ի րադ րու թյուն 
կա րող են լու ծել, օ րի նակ, հետ ևյալ խն-
դիր նե րը.

Հ նա րա վո՞ր է ա րդյոք 33 մա տի տը բա-
ժա նել 4 ա շա կերտ նե րի միջև այն պես, որ 
յու րա քան չյու րի մոտ լի նեն կենտ թվով մա-
տիտ ներ:

 Քա նի՞ զրոյով է վեր ջա նում 1–ից մինչև 
100 թվե րի ար տադ րյա լը:

Հ նա րա վո՞ր է ը նտ րել այն պի սի բնա-
կան n թիվ, ո րի հա մար n2+3n+1 ար տա-
հայ տու թյու նը հա վա սար վի 430–ի:

 Հիմ նախն դիր նե րի մյուս խում բը պայ-
մա նա վոր ված է բարձր տեխ նո լո գի ա նե-
րի դա րաշր ջա նի մաս նա գե տի մաս նա գի-
տա կան պատ րաստ վա ծու թյան բնույ թի և 
ո րա կի նկատ մամբ պա հանջ նե րի փո փո-
խու թյուն նե րով, ո րոնք ա ռա ջա ցել են տեխ-
նի կայի թռիչ քային զար գաց ման հետ: Նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը զգա-
լի ո րեն ը նդ լայ նում է ու սում նա կան նյու թի 
ո րոն ման, հա ղորդ ման և յու րաց ման հնա-
րա վո րու թյուն նե րը` ո րա կա կան նոր բնույթ 
հա ղոր դե լով ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ մա նը և ա պա հո վե լով ի նք-
նակր թու թյան ու շա րու նա կա կան կր թու-
թյան լայն հնա րա վո րու թյուն: 

Ընդ լայ նե լով նոր տեխ նո լո գի ա ներ օգ-
տա գոր ծե լու ար դյու նա վե տու թյու նը` ու-
սու ցիչ ներն ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը 
ստու գե լիս ա վե լի մեծ տեղ կհատ կաց նեն 
թես տե րին, տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 
նպա տա կով չեն ա պա վի նի մի այն ու սուց-
չի հա ղոր դա ծին և դա սագր քե րի ու սում-
նա կան նյու թին, այլ ի րենց գի տե լիք նե րը 
կհա մալ րեն հա մա ցան ցի մի ջո ցով: Շատ 
ե րկր ներ, ը նդ հան րաց նե լով ման կա վար-
ժա կան մտ քի գի տա հե տա զո տա կան աշ-
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խա տանք նե րի ար դյունք նե րը, ամ րա կա-
յում են դի դակ տի կայի հիմ նադ րույթ նե րը: 
Դրանք գլո բալ ման կա վար ժու թյան հիմ-
նադ րույթ ներն են, ո րոնք ըն դու նե լի են 
ա ռա ջա դեմ աշ խար հի ման կա վար ժա կան 
մտ քի մեջ: 

•  Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ-
նե րը

•  Ա շա կեր տա կենտ րոն ու սու ցու մը
•  Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյա նը 

միտ ված մե թոդ նե րը
•  Նոր և ար դյու նա վետ տեխ նո լո գի-

ա նե րի կի րա ռու մը 
Այս հիմ նադ րույթ ներն ա վան դա բար 

կի րառ ված ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի, 
ձևե րի, ե ղա նակ նե րի ու հնար նե րի զար-
գաց ման ու ը նդ հան րաց ման ար դյունք-
ներն են: 

Ն կա տե լի են այն լուրջ թե րու թյուն նե րը, 
ո րոնք առ կա է ին 80–90–ա կան թվա կան-
նե րին միջ նա կարգ դպ րո ցում մա թե մա-
տի կայի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: 
Խոս քը վե րա բե րում է հիմ նա կա նում սահ-
մա նա փակ ծրագ րային ու սու ցում ի րա կա-
նաց նե լուն, մինչ դեռ այ սօր պա հանջ նե րը 
տա նում են դե պի գի տե լիք ներն ի նք նու րույն 
հա մալ րե լու, տե ղե կատ վու թյան սրըն թաց 
հո սան քի մեջ կողմ նո րոշ վե լու ու նա կու թյան 
ձևա վոր մա նը: Այս ի մաս տով կար ևոր վում 
են այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են.

•  ու սուց ման գոր ծըն թա ցի զու գակ-
ցումն ազ գայի նի ու հա մա մարդ կայի նի հետ,

•  ու սուց ման գործ նա կան բնույ թի 
ա պա հո վու մը,

•  մատ չե լի ու թյան, գի տա կա նու թյան 
սկզ բունք նե րով ա ռաջ նորդ վե լիս մի ջա-
ռար կա յա կան կա պի պահ պա նու մը,

•  ան ձի աշ խար հա յաց քի ու ան հա-
տա կա նու թյան ձևա վոր մա նը նպաս տե լը,

•  դա սըն թացն ա վե լորդ ու ե րկ րոր-
դա կան նյու թե րից բեռ նա թա փե լու կար ևո-

րու թյու նը և այլն: 
Վե րո հի շյալ հիմ նադ րույթ նե րի լուծ մա-

նը միտ ված ու սուց ման ար դյու նա վետ մե-
թոդ նե րից ա ռանձ նաց վում են ու սուց ման 
ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը, ո րոնք ի րենց 
մեջ նե րա ռում են պրոբ լե մային ու սու ցու մը, 
էվ րիս տիկ զրույ ցը, գրա վիչ մուտ քը, մտ քե-
րի տա րա փը, ու ղե ղային գրո հը, թես տե րը: 
Են թադր վում է նկա րագ րա կան ու սուց ման 
բա ցա ռում, տրա մա բա նա կան և պատ կե-
րա վոր մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման, ու սուց-
ման գոր ծըն թա ցում գործ նա կա նու թյան, 
ա ռաջ նա հեր թու թյան, ի նք նու սուց ման շեշ-
տադ րում: Գի տե լիք նե րը ոչ թե ներ մուծ վում 
են դր սից, այլ բնա կա նոն ձևա վոր վում են 
մար դու գի տակ ցու թյան մեջ` բազ մա քա նակ 
տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի հի ման վրա: 
Ը նդ ո րում՝ ա ռա վե լա պես ակ տի վաց վում, 
գոր ծի են դր վում գի տակ ցու թյան, մտա ծո-
ղու թյան և հո գե բա նա կան պա հես տային 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Մա թե մա տի կայի ու սուց ման ժա մա նա-
կա կից մե թոդ նե րից ա ռանձ նա կի կար ևո-
րու թյուն է ստա նում ու սուց ման հա մա գոր-
ծակ ցային ե ղա նա կը: Մե թո դա բա նա կան 
ա ռու մով հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցումն 
ու նի հետ ևյալ սխե մա տիկ բնույ թը.

•  սո վո րող ներն ըն կա լում են հանձ-
նա րա րա կա նը,

•  աշ խա տում են նախ` ի նք նու րույն,
•  թի մի ան դամ նե րով փո խա նա կում 

են ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը,
• քն նար կում և ո րո շում են ըն դու նե-

լի ար դյունք նե րը,
•  աշ խա տանք են տա նում, որ թի-

մի բո լոր ան դամ նե րը յու րաց նեն նյու թը և 
պատ րաստ լի նեն դրա փո խանց մա նը: 

Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի 
ը նդ հան րա կան դրույթ նե րը ներ կա յաց-
նենք սխե մա տի կո րեն.

•  ան սո վոր ա ռա ջադ րանք, ո րը սո-
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վո րող նե րի կող մից ըն կալ վում է որ պես 
այդ պի սին,

• մտ քի լար ված աշ խա տանք,
• մտ քե րի տա րափ կամ ու ղե ղային 

գրոհ,
•  կողմ նո րո շիչ տե ղե կատ վու թյուն,
• «հայտ նա գոր ծու թյուն» և «հայտ-

նա գոր ծու թյան հպար տու թյուն»: 
Բ նո րոշ օ րի նակ է հետ ևյալ ա ռա ջադ-

րան քը.
Գտ նել a պա րա մետ րի այն ի րա կան 

ար ժեք նե րը, ո րոնց դեպ քում՝
1+log2(2 2 + 2 + 7

2
 ) ≥ log2( 2 + )

ան հա վա սա րումն ու նի գո նե մեկ լու ծում:

2
> 0

ԹԱԲ
2 2 + 2 + 7

2 + > 0 
=> > 0 { {

1) log2(4x2 + 4x + 7) ≥ log2(ax2 + a)
4x2 + 4x + 7 ≥ ax2 + a
(4 − a) · x2 + 4x + (7 − a) ≥ 0
Հ նա րա վոր է ե րեք դեպք.
1) 4 – a > 0 => a < 4
Այս դեպ քում քա ռա կու սային ե ռան-

դա մի գրա ֆի կի ճյու ղե րը ո ւղղ ված են դե-
պի վերև ան հա վա սար ման լու ծու մը միշտ 
գո յու թյուն ու նի: Հաշ վի առ նե լով ԹԱԲ–ը՝ 
վերջ նա կա նա պես կս տա նանք.

0 < a < 4 => ae(0;4)
2) 4 − a < 0 => a > 4 այս դեպ քում պա-

րա բո լի ճյու ղե րը ո ւղղ ված են դե պի վար և 
ան հա վա սա րու մը կու նեն ա լու ծում, ե թե D ≥ 0

D = 16 − 4 · (4 − a) · (7 − a) ≥ 0
4a2 − 44a + 96 ≤ 0

a > 4
aϵ[3; 8] => (4; 8] {

3) 4 − a = 0 => a = 4 այս դեպ քում ան-
հա վա սա րու մը կլի նի

4x + 3 ≥ 0
3
4

այսինքն a = 4 ար ժե քի դեպ քում ան հա-
վա սա րու մը նույն պես լու ծում ու նի: 

Այս ե րեք դեպ քե րը ը նդ հան րաց նե-
լով՝ կս տա նանք 0 < a ≤ 8 => aє (0; 8] 
 մի ջա կայքն, որ տեղ ան հա վա սա րու մը կու-
նե նա լու ծում:

 Թի մային աշ խա տանքն ա ռա վել ար-
դյու նա վետ կլի նի, ե թե ա ռա ջադ րան քը 
լի նի ո րո շա կի և գրա վիչ, ա շա կերտ նե րին 
մղի ակ տիվ քն նարկ ման, ի սկ ար դյուն քը 
պայ մա նա վոր ված լի նի հա մա գոր ծակ-
ցային ակ տիվ աշ խա տան քով: 

Դեռևս հին հույն փի լի սո փա Սոկ րա տե-
սը (470–399 մ.թ.ա.) իր ա շա կերտ նե րին 
սո վո րեց նում էր բա նա վի ճել, տրա մա բա նո-
րեն մտա ծել և ճիշտ ո րոշ ման հան գել հարց 
ու պա տաս խա նի մի ջո ցով: Շվեյ ցա րա ցի 
ա կա նա վոր ման կա վարժ Ի ո հան Հեն րիխ 
Պես տա լոց ցին (1746–187) իր ման կա վար-
ժա կան բնույ թի աշ խա տու թյուն նե րում մեծ 
տեղ էր տա լիս ոչ թե վե րար տադ րո ղա կան, 
այլ քն նա դա տա կան, վեր լու ծա կան մտա-
ծո ղու թյա նը: Պրոբ լե մային ու սուց ման, ու-
սուց ման տեխ նո լո գի ա նե րի ար դյու նա վետ 
օգ տա գործ ման, դպ րո ցա կան նե րի ճա նա-
չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման 
հար ցե րը լայ նո րեն են ար ծարծ ված խորհր-
դային շր ջա նի ման կա վարժ նե րի աշ խա-
տու թյուն նե րում: Ժա մա նա կին հա մըն թաց 
ման կա վար ժա կան մո տե ցում ներ մշա կե լու 
հար ցը լայ նո րեն ար ծարծ վել է նաև հայ մա-
մու լում՝ դեռևս 19–րդ դա րից սկ սած: 19–րդ 
դա րի պար բե րա կան մա մու լը լուրջ հիմ նա-
հարց է հա մա րել թվա բա նու թյան ու սուց ման 
դր ված քը բա րե լա վե լու խն դի րը և հա ճա-
խա կի է դի մել դա սե րի մե թո դա կան մշա-
կում ներ հրա տա րա կե լու պրակ տի կային: 
Հրա պա րա կում նե րի հե ղի նակ նե րը ու նե ցել 
են նյու թե րը մատ չե լի ձևով մա տու ցե լու պա-
հան ջի գի տակ ցում և ա ռաջ են քա շել նաև 
ման կա վար ժա կան լուրջ խն դիր ներ: Այս-
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պես, օ րի նակ, ը նդ գծ վել է, որ ա շա կերտ-
նե րի պա տաս խան նե րը պետք է լի նեն նաև 
լեզ վի վար ժու թյուն ներ, կամ պետք է թույլ 
տալ, որ ա շա կերտ նե րը բարձ րա ձայն մտա-
ծեն: «Ման կա վար ժա նոց» պար բե րա կա նը 
1884 թ. «Փորձ նա կան դաս թվա բա նու թյու-
նից» թե մային նվի րել է 5 է ջ¹: Քն նարկ վում 
են այս պի սի հար ցեր.

•  Ինչ պե՞ս ստա նալ եր կու թի վը (եր-
կու թի վը կա րե լի է ստա նալ՝ մե կին ա վե-
լաց նե լով մեկ, մե կին գու մա րե լով մեկ):

•  Ին չո՞ւ մե կին գու մա րե լով մեկ ստա-
նում ե նք եր կու:

•  Ինչ պե՞ս ստա նալ ե րեք թի վը…
Դժ վար չէ նկա տել, որ հայ հե ղի նակ-

ներն ի րենց հոդ ված նե րում ձգ տել են լու-
սա բա նել կի րա ռա կան ո ւղղ վա ծու թյուն 
ու նե ցող հար ցեր: Քն նարկ վել են հար ցեր` 
կապ ված թվա բա նու թյան և կյան քի կա պի, 
գործ նա կան ու սուց ման, մե քե նա յա կան ու-
սուց ման պրակ տի կայից հրա ժար վե լու 

հետ: Ա ռաջ են քաշ վել այն պի սի դրույթ-
ներ, ո րոնք այժ մե ա կան են նաև ար դի կր-
թա կան հա մա կար գում.

– ե թե ա շա կեր տը մշակ ված հար ցե րի 
մի ջո ցով և սե փա կան ջան քե րով է յու րաց-
նում նյու թը, ա պա այն դառ նում է ա շա կեր-
տի սե փա կա նու թյու նը,

– թվա բա նու թյան ձևա կան և վե րա ցա-
կան ու սու ցու մը թա գա վո րում է մեր դպ-
րոց նե րում,

– թվա բա նու թյան մի ջո ցով ա շա կեր տը 
պետք է հաս կա նա կյան քը և նա խա պատ-
րաստ վի կյան քին,

– ե թե բա ցա հայտ ված չէ նյու թի կի րա-
ռա կան կող մը, ա պա այն դառ նում է բեռ 
և այլն: 

Այս պի սով՝ ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի և 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա-
ռու մը հան րակր թա կան դպ րո ցում բարձ-
րաց նում են մա թե մա տի կայի ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
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THE STUDY OF MATHS AT SECONDARY SCHOOLSWIZL HELP  
OF NEW METHODS AND TECHNOLOGY

A. DAGHMAJYAN

The new teaching methods at school is already “must” and not “may. The new methods of 
teaching have been succeded in many curopian countries for a long time. And it is time them 
to have their real and confirm place among our methods.

It is evident that their new teaching methods are uniqve and interactive ways of teaching 
maths at secondary schools. Its results have success and luck among the pupils.

1  «Մանկավարժանոց», 108, էջ 206–210:
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О БУ ЧЕ НИЕ МА ТЕ МА ТИ КЕ ВО ОБ ЩЕ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ ШКО ЛЕ С ИС ПОЛЬ ЗО
ВА НИ ЕМ НОВЕЙ ШИХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ И ИН ТЕ РАК ТИВ НЫХ МЕ ТО ДОВ

А. ДАГ МАД ЖЯН

Пе рес мотр ме то дов обу че ния в об ще об ра зо ва тель ной шко ле от ны не не при хоть, а 
тре бо ва ние вре ме ни, так как в пос лед ние го ды в но вой сис те ме обу че ния но вые ме то ды 
до ка за ли свою це ле со об раз ность. Сле до ва тель но этим ме то дам нуж но дать пос то ян ное 
и ос но ва тель ное мес то в сис те ме обу че ни я. В этом кон текс те под чер ки ва ет ся изоб ра-
зи тельная сущ ность сов ре мен но го обу че ни я. Ис поль зо ва ние ин те рак тив ных ме то дов и 
сов ремен ных тех но ло гий в об ще об ра зо ва тель ной шко ле су щест вен но по вы ша ет уро-
вень обу чения ма те ма ти ки.
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 Հոդ վա ծը վե րա բե րում է կր թա կան գոր-
ծըն թա ցի կար ևո րա գույն տար րե րից մե կի՝ 
սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ավ տո մա տաց-
ված ստուգ ման գոր ծըն թա ցին Hot Potatoes 
6 ծրագ րային մի ջա վայ րի օգ նու թյամբ: 

Այ սօր շու կա յում առ կա են ավ տո մա-
տաց ված թես տա վոր ման հա րյու րա վոր 
ծրագ րային ա պա հո վում ներ, սա կայն 
դրան ցից ա ռա վել գոր ծա ծա կան նե րից 
կա րե լի է դի տար կել Hot Potatoes 6 ծրագ-
րային մի ջա վայ րը: Ավ տո մա տաց ված թես-
տա վոր ման հա մա կար գը գա լիս է լրաց նե-
լու գի տե լիք նե րի ստուգ ման գոր ծըն թա ցը՝ 
բա ցա ռե լով ու սու ցա նո ղի սուբյեկ տի վու-
թյու նը և հա մա կող մա նի ու թյու նը [1]:

Կր թու թյան ո լոր տի ին ֆոր մա տաց ման 
ա մե նա կար ևոր հար ցե րից մե կը հա մա-
կարգ չային թես տա վոր ման հա մա կար գի 
մշա կումն է, ո րը թույլ կտա ակ տի վաց-
նե լու ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու-
նա վե տու թյու նը, օ ժան դա կե լու ու սում նա-
կան նյու թի ար դյու նա վետ յու րաց մա նը և 
ի րա կա նաց նե լու ստա ցած գի տե լիք նե րի 
մի ջան կյալ և ար դյուն քային ստուգ ման և 
ի նք նաս տուգ ման գոր ծըն թաց նե րը:

 Հա մա կարգ չային թես տա վոր ման ավ-
տո մա տաց ված հա մա կար գի (Հ ԹԱՀ) 
ծրագ րային ա պա հո վու մը բաղ կա ցած է 3 
հիմ նա կան ծրագ րային մո դուլ նե րից.

•  Թես տա վոր ման մո դուլ (ԹՄ),
•  Թես տի խմ բա գիր (ԹԽ),
•  Թես տա վոր ման ար դյունք նե րի 

մշակ ման մո դուլ (ԹԱՄՄ):
Թես տային ա ռա ջադ րանք նե րի բա զա-

նե րը (ԹԲ) կա րող են ի րա կա նաց վել ռե-

լյա ցի ոն բա զա նե րի տես քով [1, 2]: 
Այդ բա զա նե րը պա հե լու և վա րե լու հա-

մար որ պես կա ռա վար ման հա մա կարգ 
կա րե լի է ը նտ րել Microsoft SQL Server հա-
մա կար գը: ԹԲ–ն, բա ցի թես տային ա ռա-
ջադ րանք նե րից, կա րող է պա րու նա կել 
նաև ան հրա ժեշտ տե ղե կա տու ա ղյու սակ-
ներ թես տա վոր ման ար դյունք նե րի մշակ-
ման, հա մա կարգ չային թես տա վոր ման 
ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի օգ տա-
գոր ծող նե րին գրան ցե լու և նույ նա կա նաց-
նե լու հա մար և այլն:

 Թես տա վոր ման մո դու լը (ԹՄ) ցան-
ցի «կ լի են տային» մա սը է և տե ղադր վում 
է ցան ցի թես տա վոր ման հա մար նա խա-
տես ված բո լոր հա մա կար գիչ նե րում: Օ գտ-
վե լով ԹԲ–ի ց՝ թես տա վոր ման մո դու լը 
նույ նա կա նաց նում է գրանց ված օգ տա-
գոր ծող նե րին կամ գրան ցում է նո րե րին, 
ը նտ րում և ար տա պատ կե րում է թես տը, 
ըն դու նում և գրում է ԹԲ–ո ւմ ստուգ վո ղի 
պա տաս խան նե րը` հե տա գա մշակ ման 
հա մար:

 Թես տի խմ բա գի րը թույլ է տա լիս ին-
տե րակ տիվ ռե ժի մում ստեղ ծել նոր թես-
տեր և գրել դրանք ԹԲ–ո ւմ [2]: 

Յու րա քան չյուր թես տային ա ռա ջադ-
րանք կա րող է լի նել ակ տիվ և օգ տա-
գործ վել թես տա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
կամ` պա սիվ և պահ վել ԹԲ–ո ւմ` հե տա գա 
մշակ ման հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է նա խա-
տե սել թես տի բո լոր հիմ նա կան տե սակ նե-
րի ստա ցու մը և օգ տա գոր ծու մը, մաս նա-
վո րա պես`

•  մեկ կամ մի քա նի ճիշտ պա տաս-

ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ  ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ 

HOT POTATOES 6Ի ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ 
ԹԵՍ ՏԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԱՎ ՏՈ ՄԱ ՏԱՑ ՎԱԾ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 

ՄՇԱԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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խան նե րի ը նտ րու թյան,
•  հա մա պա տաս խա նու թյան հաս-

տատ ման,
•  ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյան ո րոշ-

ման,
•  թես տային դարձ ված քի մեջ բաց 

թո ղած բա ռե րը ա ռա ջարկ ված ցու ցա կից 
լրաց նե լու և այլն:

 Թես տա վոր ման ար դյունք նե րի մշակ-
ման մո դու լը մի կող մից՝ մշա կում է թես-
տա վոր ման ստաց ված ար դյունք նե րը և 
վա րում ա ռա ջա դի մու թյան վի ճա կագ րու-
թյու նը, մյուս կող մից՝ կա տա րում է ա ռա-
ջադ րանք նե րի թես տային հատ կու թյուն-
նե րի ստու գու մը [3]: 

Ա ռա ջարկ վող ՀԹԱՀ–ը բա վա րա րե լու 
է հետ ևյալ հիմ նա կան պա հանջ նե րին.

1.  Գի տե լիք նե րի ստու գում 3 ռե ժիմ-
նե րով`

•  ը նտր ված ա ռար կայի ի նք նաս-
տու գում` ցան կա ցած թե մայով, 

•  փու լային ստու գում (ս տու գարք) 
ա ռար կայի ա ռան ձին թե մայով,

•  ամ փո փիչ ստու գում (քն նու թյուն) 
ա ռար կայի ամ բողջ ու սում նա կան նյու թե-
րով:

2.  Թես տային ա ռա ջադ րանք նե-
րի ը նտ րու թյու նը և քն նո ղին (ս տու գո ղին) 
տրա մադ րե լը պետք է ի րա կա նաց վեն 
պա տա հա կան ը նտ րու թյան ե ղա նա կով՝ 
օգ տա գոր ծե լով, օ րի նակ, փսև դո պա տա-
հա կան թվե րի գե նե րա տոր: Ա ռա ջադ-
րանք նե րի տր ման այս պի սի ե ղա նա կը 
ա նի մաստ է դարձ նում քնն վող նե րի կող-
մից հու շա թեր թիկ նե րի նախ նա կան պատ-
րաս տու մը և օգ տա գոր ծու մը: 

3.  Պետք է ա պա հով վեն թես տային 
ա ռա ջադ րանք նե րի ճշգր տու մը և վե-
րախմ բա վո րու մը` կախ ված թես տա վոր-
ման տվյալ սե ան սի վի ճա կագ րա կան ար-
դյունք նե րից:

4. Ա ռա ջադ րանք նե րի տրա մադ րու-
մը քնն վո ղին (սո վո րո ղին) պետք է կա-
տար վի ա դապ տիվ թես տա վոր ման ալ գո-
րիթ մով, ո րը հեր թա կան ա ռա ջադ րան քի 
ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վո րում է քնն վո ղի 
կող մից նա խորդ հար ցե րի պա տաս խան-
նե րով:

5. Հ ԹԱՀ–ն պետք է ա պա հո վի մուլ-
տի մե դի ա տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը 
թես տա վոր ման գոր ծըն թա ցում, ո րը պետք 
է ու ղեկց վի այն պի սի գրա ֆի կա կան, ա նի-
մա ցի ոն, տե սա ձայ նային մի ջոց նե րով, 
ո րոնք չեն շե ղի ու սա նո ղի ու շադ րու թյու նը, 
այլ կօգ նեն հաս կա նա լու հար ցե րը:

6.  Հա մա կար գը պետք է ա պա հո վի 
թես տա վոր ման ար դյունք նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը չհ րա հանգ ված մուտ քից: Թես-
տա վոր ման ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու-
թյան է լեկտ րո նային տար բե րա կը պետք 
է ստեղծ վի և պահ վի քն նող դա սա խո սի 
նշա նա բառ–բա նա լու օգ նու թյամբ, ի սկ այդ 
ար ձա նագ րու թյու նը կար դա լու և տպե լու 
թույլտ վու թյու նը` ու սում նա կան գոր ծըն թա-
ցի վար չա րա րի նշա նա բառ–բա նա լի ով:

7.  Հա մա կարգ չային թես տա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը պետք է կազ մա կերպ վի է կո-
նո մի կայի և ին ժե նե րա կան հո գե բա նու-
թյան հա մա կար գային չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խան: 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, կր թու թյան 
ո լոր տի ա մե նա կար ևոր հար ցե րից մե կը 
հա մա կարգ չային թես տա վոր ման հա մա-
կար գի մշա կումն է, ո րում սո վո րող նե րի 
գի տե լիք նե րի ավ տո մա տաց ված ստուգ-
ման գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց վում է Hot 
Potatoes 6 ծրագ րային մի ջա վայ րի օգ նու-
թյամբ: Ներ կա յաց նենք (նկ. 1 – նկ. 5) Hot 
Potatoes 6–ի ծրագ րային մի ջա վայ րի  կա-
ռուց ված քը, ո րի օգ նու թյամբ հնա րա վոր 
կլի նի մշա կել հա մա կարգ չային ավ տո մա-
տաց ված թես տա վոր ման հա մա կարգ [4]:
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Նկ. 1. Hot Potatoes 6–ի ծրագ րային մի ջա վայ րի ին տեր ֆեյ սի կա ռուց ված քը

Նկ. 2. Hot Potatoes 6–ի ծրագ րային մի ջա վայ րի կա ռուց ված քը

Նկ. 3.  Hot Potatoes 6–ի ծրագ րային մի ջա վայ րի մե նյո ւի տո ղե րը
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Նկ. 4. Ա ռա ջադ րան քի դի տում web–է ջի տես քով

Նկ. 5.  Hot Potatoes 6–ի ծրագ րային մի ջա վայ րով մշակ ված  
թես տային ա ռա ջադ րան քի մեկ օ րի նակ 

Անհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ հա մա-
կարգ չային ավ տո մա տաց ված թես տա վոր-
ման հա մա կար գի մշա կու մը և ներդ րու մը 
կր թա կան հա մա կար գում Hot Potatoes 
6–ի կի րառ մամբ  եր կա րատև ու բազ մա-
փուլ գոր ծըն թաց է, ո րի հա ջո ղու թյու նը մշ-

տա պես կախ ված է մշակ ված թես տային 
ա ռա ջադ րանք նե րի կո ռեկ տու թյան, բազ-
մա կի ստուգ վա ծու թյան և ու սում նա կան 
ծրագ րե րին հա մա պա տաս խա նու թյան 
աս տի ճա նից:
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ПРИМЕНЕНИЕ HOT POTATOES 6 ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

М. АКОПЯН

Работа посвящена вопросам разработки автоматизированной системы компьютер-
ного тестирования, применяменой в учебных процессах при помощи программного 
обеспечения Hot Potatoes 6. 

USE HOT POTATOES 6 IN COMPUTER TESTING DURING  
THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM

M. HAKOBYAN

The work is dedicated to the development of an automated system of computer testing 
used in the educational process with the software Hot Potatoes 6.
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«Հա րուստ թե աղ քատ, տղա թե աղ ջիկ, 
Ա մեն մի պա րապ քա ղա քա ցի գող է»:

Ժ. Ժ. Ռու սո
«Ա ռանց ան ձնա կան աշ խա տան քի 

մարդն ա ռաջ չի կա րող գնալ, չի կա րող 
մեկ տե ղում մնալ, նա պետք է ետ գնա»:

Կ. Դ. Ու շինս կի
«Ս խալ դաս տի ա րա կու թյան ար դյունքն 

է, որ շա տե րը, ո րոնք հան ճար ներ պի տի 
ըլ լային, ե ղած են գո ղեր»:

 Կո մի տաս 
Ո՞վ է այ սօր վա դե ռա հա սը, ի ՞նչ նկա-

րա գիր ու նի, ի նչ պե՞ս են ձևա վոր վում նրա 
հոգ ևոր ար ժեք նե րը: Դպ րո ցի պար տա-
դիր ծրա գի րը այս հար ցե րին չի պա տաս-
խա նում: Ե թե ժա մա նա կի մեջ հնա րա վոր 
է վե րա կանգ նել նյու թա կան ար ժեք նե րը, 
ա պա խա թար ված հոգ ևոր ար ժեք նե րը վե-
րա կանգ նել հնա րա վոր չէ: 

Այ սօր ու սու ցիչ նե րը հիմ նա կա նում կար-
ևո րում են դե ռա հա սի կր թա կան ա ռա ջա-
դի մու թյու նը: Ե թե նա լավ է սո վո րում, ա պա 
իր հետ ա մեն ի նչ կար գին է: Բայց չգի տես 
ին չու, ոչ ոք չի կենտ րո նա նում դե ռա հա սի 
սո ցի ա լա կան վի ճա կի, նրա մտա վոր, հո-
գե բա նա կան և մշա կու թային զար գաց ման 
վրա: Այս մո տե ցու մը պետք է փոխ վի: 

Ան տա րա կու սե լի է, որ այ սօր վա 21–րդ 
դա րի դե ռա հա սի զար գա ցու մը տե ղի է ու-
նե նում ժա մա նա կի մեջ և ու նի իր օ րի նա չա-
փու թյուն նե րը: Ար դի պայ ման նե րում դե ռա-
հա սը ձեռք է բե րում նոր գո յա վի ճակ, ո րը 

կապ ված է մի ջա վայ րի, հա սա րա կա կան 
կար գե րի փո փո խու թյան, հա սա րա կու թյան 
տե ղա շար ժի հետ: Այ սօր վա դե ռա հա սը 
հա տուկ մո տե ցում, նոր վե րա բեր մունք և 
նոր վար քի գնա հա տա կան է պա հան ջում:

Ն ման եր ևույթ նե րը չարժ ևո րե լը, ան տե-
սե լը, նախ կին սկզ բունք նե րով ու մե թոդ նե-
րով ղե կա վա րե լը դժ վա րաց նում է նոր դե-
ռա հա սի դաս տի ա րա կու թյու նը, ո րով հետև 
դաս տի ա րա կու թյու նը հեն վում է գո յու թյուն 
ու նե ցող ի րա կա նու թյան վրա: Այ սօր ար-
ժե քային հա մա կար գը ա րագ է փոխ վում, 
հետ ևա բար նոր դե ռա հա սի բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի ձևա վո րու մը (ճիշտ դաս տի-
ա րա կու թյու նը) ի րա կա նաց նե լու հա մար 
կար ևոր է մշա կել այն պի սի դաս տի ա րակ-
չա կան ազ դե ցու թյուն նե րի հա մա կարգ, որ 
դե ռա հա սի նե րաշ խար հում մշակ վի սո վո-
րե լու, աշ խա տե լու և բա րո յա կան ո րակ նե-
րի նո րո վի տի րա պե տե լու պա հանջ մունք: 

Աշ խա տան քի զար գաց նող, դաս տի ա-
րա կող դե րը բարձր են գնա հա տել դա սա-
կան ման կա վարժ նե րը: Նրանք մար դու 
բա րո յա կան ո րակ նե րի տի րա պետ ման և 
զար գաց ման մի ակ մի ջո ցը հա մա րում է ին 
աշ խա տան քը: Գործ նա կա նում աշ խա-
տան քային դաս տի ա րա կու թյու նը ը նդ հան-
րա պես մար դու բա րո յա կան ար ժեք նե րի 
ձևա վոր ման հնա գույն և կար ևոր պրոբ լեմ-
նե րից է: 

Բա րո յա կա նու թյունն ան ձնա կան բնու-
թա գիր է, ո րն ի րար է մի աց նում այն պի սի 

ԼԻ ԶԱ ՀԱ ՐՈ ՅԱՆ 
 ԼԻ ԼԻԹ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱ ՐՅԱՆ 
 ՆԱ ԶԵ ԼԻ ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆՅԱՆ

ՆՈՐ ՍԵՐՆ ԴԻ ԴԵ ՌԱ ՀԱ ՍԻ  
ԲԱ ՐՈ ՅԱԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
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ար ժե քա վոր ո րակ ներ ու հաս կա ցու թյուն-
ներ, ի նչ պի սիք են բա րու թյու նը, ա զն վու-
թյու նը, ճշ տա խո սու թյու նը, օբյեկ տի վու-
թյու նը և ի հար կե աշ խա տա սի րու թյու նը, 
ո րով հետև նշ ված ո րակ ներ դե ռա հա սի մեջ 
ձևա վոր վում են հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու-
նում՝ մաս նա վո րա պես աշ խա տան քում:

 Բա րո յա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում մարդ կանց 
վար քը կար գա վո րող նոր մե րի, սկզ բունք-
նե րի և կա նոն նե րի ամ բող ջու թյուն է: Ի սկ 
ա րարքն այն գոր ծո ղու թյունն է, ո րը շո շա-
փում է ու րիշ մարդ կանց շա հե րը և ու նի հա-
սա րա կա կան նշա նա կու թյուն, ո րով մար դը 
չա րիք կամ բա րիք է պատ ճա ռում ու րիշ նե-
րին: Վար քը մար դու կա տա րած ա րարք նե-
րի ամ բող ջու թյունն է: 

Եվ ե թե դե ռա հա սը գործ նա կա նում՝ 
ա վե լի կոնկ րետ աշ խա տան քում, յու րաց-
նում է վե րը նշ ված բա րո յա կան նոր մե րը և 
ա ռաջ նորդ վում է դրան ցով, ա պա դառ նում 
է բա րի, հա մեստ, ազ նիվ, կա րեկ ցող և մի-
ա ժա մա նակ ար տա հայ տում է իր ան ձնա-
կան վե րա բեր մունքն ըն կեր նե րի, ու սու ցիչ-
նե րի, ծնող նե րի, իր ե րկ րի, աշ խա տան քի և 
ո ւս ման նկատ մամբ:

 Բա րո յա կան դաս տի ա րա կու թյունն ու-
նի հու մա նիս տա կան ո ւղղ վա ծու թյուն, ո րն 
ար տա հայտ վում է գոր ծու նե ու թյան տար-
բեր ձևե րում՝ խաղ, ու սում, պա րապ մունք, 
բայց ա ռա վել է հա մա տեղ աշ խա տան քում, 
ո ւր ձևա վոր վում են մի ջանձ նային դրա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: 

Բա րո յա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան 
գի տակ ցու թյան ձևե րից մեկն է, ո րը զար-
գա նում, փոխ վում է՝ կապ ված հա սա րա-
կա կան կա ռուց ված քի փո փոխ ման հետ: 
Եվ վար քի բա րո յա կան նոր մերն ու կա նոն-
նե րը բնա ծին չեն, փոխ վում են հա սա րա-
կա կան կա ռուց ված քի փո փոխ ման հետ, 
յու րաց վում են ման կա կան տա րի քից, ի սկ 

դե ռա հա սու թյան տա րի քը ին տեն սիվ բա-
րո յա կան ո րակ նե րի զար գաց ման տա րիք 
է, դե ռա հա սի մեջ ձևա վոր վում է բա րո յա-
կան հա մոզ մունք նե րի ո րո շա կի հա մա-
կարգ, այդ թվում՝ ո րո շա կի վե րա բեր մունք 
աշ խա տան քի նկատ մամբ: 

Այ սօր վա շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րը նոր բա րո յա կան դա սեր են տա լիս և 
ձևա վո րում նոր դե ռա հա սի բա րո յա կան 
կեր պար:

 Կյան քի պայ ման նե րի կտ րուկ վատ թա-
րա ցու մը, մաս սա յա կան գոր ծազր կու թյու-
նը հա րյուր հա զա րա վոր հայե րի ստի պեց 
բռ նել պանդխ տու թյան ու ղի նե րը և օ տար 
ե րկր նե րում ապ րել որ պես եր րոր դա կան 
կար գի մարդ: Աշ խա տանք չու նե նա լը, պա-
րա պու թյու նը վեր ջին տա րի նե րին ի րենց 
հետ բե րե ցին վտան գա վոր հետ ևանք ներ:

1.  Գոր ծում են դաս տի ա րա կու թյան 
այն մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք նպաս տում են 
աշ խա տան քի նկատ մամբ բա ցա սա կան 
ո րակ նե րի ձևա վոր մա նը:

«Ա մե նա բա ցա ռիկ ձիր քե րը կոր ծան վում 
են ան բա նու թյու նից»:

 Մ. Մոն տեն
«Չաշ խա տե լը ա մեն մի մո լո րու թյան և 

ծու լու թյան հիմքն է»:
Ղ. Ա ղա յան

2. ՀՀ օ րեն քով աշ խա տե լու ի րա վունք 
ու նեն 14 տա րին լրա ցած ե րե խա նե րը: Ցա-
վոք ՀՀ–ո ւմ 30 % դե ռա հաս ներ են աշ խա-
տում, ո րոնց 14 տա րին չի լրա ցել: Եր ևա նի 
«Մա լա թի ա» տո նա վա ճա ռի տա րած քում 
և այլ մե ծա ծախ ա ռևտ րի կենտ րոն նե րում 
բեռ նակ րի և այլ ծանր աշ խա տանք ներ են 
կա տա րում 14 տա րին չբո լո րած մեծ թվով 
դե ռա հաս ներ հան րա պե տու թյան տար-
բեր շր ջան նե րից՝ օ րը 1000 դրա մի դի մաց, 
բայց եր բեմն օր վա վեր ջին «տե րը» մո ռա-
նում է վճա րել: 

3. ՀՀ–ո ւմ առ կա է դե ռա հաս նե րի 
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նկատ մամբ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, 
բա րո յա կան, սե ռա կան բռ նու թյան բա զում 
դեպ քեր: 

4. Ով քե՞ր են մե ղա վոր՝ ծնող նե րը, ու-
սու ցիչ նե րը, մի ջա վայ րը… Աշ խա տանք, 
հետ ևա բար գո յատ ևե լու հնա րա վո րու թյուն 
չու նե նա լով՝ շատ հա ճախ դե ռա հա սին 
ծնողն է ո ւղ ղոր դում նմա նա տիպ աշ խա-
տանք նե րի: Հաշ վի չեն ա ռն վում դե ռա-
հա սի հո գե բա նա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան և 
հոգ ևոր պա հանջ մունք նե րը: Նման աշ խա-
տան քը դե ռա հա սի հա մար դառ նում է բա-
րո յա կան շեղ ման ճա նա պարհ: Այդ դե ռա-
հաս նե րի մեջ մաս նա վո րա պես սպառ վում 
է ո ւս ման նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը: 
Ար դյուն քում նրանք, որ պես կա նոն, կա՛մ 
չեն սո վո րում, կա՛մ դուրս են մնում դպ րո-
ցից: Ի սկ բա րո յա կան շեղ ման պատ ճա ռը 
ոչ թե կեն սա բա նա կան հատ կա նիշ ներն 
են, այլ ըն տա նե կան ու դպ րո ցա կան դաս-
տի ա րա կու թյան պա կա սու թյու նը՝ հիմ քում 
աշ խա տանք չու նե նա լը: Ո րե րորդ ան գամ 
ե նք կար դում Հ. Թու մա նյա նի «Գի քոր» 
պատմ վածքն ու ար տաս վում, ի նչ քան շատ 
են այ սօր դե ռա հաս Գի քոր նե րը: Որ քան 
շատ նր բազ գա ցու թյուն պետք է ու նե նալ 
հաս կա նա լու այ սօր վա դե ռա հա սի նոր վի-
ճա կը և հրա ժար վել խիստ կար գադ րու թյու-
նից, կշ տամ բան քից, հան դի մա նու թյու նից: 
Գոր ծա տե րե րի հա մառ, կո պիտ, ա նա ռար-
կե լի կար գադ րու թյուն ներն ա ռաջ են բե-
րում նյար դային լար ված վի ճակ, բո ղոք, 
օ տա րա ցում: Եվ սկս վում է նոր դե ռա հա սի 
վե րա մարմ նա վո րու մը: 

5.  Դե ռա հա սի ան ձնա վո րու թյու նը 
ան բա վա րար է զար գա նում, ո րով հետև 
բա նա կա նու թյու նը սնող ամ բողջ հու զա-
կան ե ռան դը, ի նք նա հաս տա տու մը ըն թա-
նում են տվյալ մի ջա վայ րի պայ ման նե րում, 
մի ջա վայ րը դառ նում է ա ռաջ նային: Եվ 
ե թե դե ռա հա սի ան ձնա վո րու թյան զար-

գաց ման ա ռա ջին կար ևոր պայ մա նը՝ նրա 
հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը ճնշ վում 
է, նրա մոտ ա ռաջ են գա լիս տա րա տե սակ 
սուբյեկ տիվ դժ վա րու թյուն ներ: Եվ շատ հա-
ճախ դե ռա հա սը, չգի տակ ցե լով իր ա րար քի 
հետ ևանք նե րը, ագ րե սիվ վարք է հան դես 
բե րում, դառ նում հան ցա գործ (օ րի նակ նե-
րը շատ են) կամ սուր հա կա սու թյուն ներ են 
ա ռա ջա նում ան ձնային և հա սա րա կա կան 
շար ժա ռիթ նե րի միջև:

6.  Դե ռա հաս նե րի ագ րե սիվ պահ-
ված քը իր մեջ նե րա ռում է բազ մա թիվ 
գոր ծոն ներ՝ շր ջա պա տի մարդ կանց կող-
մից դե ռա հա սի վար քին և ա րարք նե րին 
տր վող ան հա մար ժեք գնա հա տա կա նը, 
մի այ նա կու թյան զգա ցո ղու թյու նը, նե րաշ-
խար հում ա ռաջ ե կող հա կա սու թյուն նե րը, 
ան բա վա րար վա ծու թյան զգա ցո ղու թյուն, 
զան գա վա ծային տե ղե կատ վու թյան ազ դե-
ցու թյու նը, մաս նա վո րա պես ագ րե սիվ վար-
քը խրա խու սող ֆիլ մե րը: Մեծ թվով դե ռա-
հաս ներ կան Գա վա ռի, Եր ևա նի, Գյում րի ի, 
Վա նա ձո րի ման կատ նե րում: Ա վե լի քան 
քա ռորդ դար Գա վա ռի, Եր ևա նի, Գյում րի ի, 
Վա նա ձո րի կի սա կան գուն շի նու թյուն նե-
րում, վա գոն–տնակ նե րում ծայ րա հեղ աղ-
քա տու թյան մատն ված ըն տա նիք նե րում 
հան դի պում ե նք սո ցի ա լա պես ա ռա վել խո-
ցե լի դե ռա հաս նե րի: Ա մե նուր դե ռա հա սը 
ձգ տում է ո րո շա կի սո ցի ա լա կան դեր ու նե-
նալ ոչ մի այն հա սա կա կից նե րի, այլ մե ծա-
հա սակ նե րի շր ջա պա տում, սա կայն մե ծա-
հա սակ նե րի շր ջա պա տում հիմ նա վոր վել 
է դե ռա հա սի սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյան 
զար գաց մա նը խո չըն դո տող դիր քո րո շում. 
նա դեռ ե րե խա է, պի տի են թարկ վի: Ար-
դյուն քում մե ծա հա սակ նե րի և դե ռա հաս-
նե րի միջև ա ռա ջա նում է հո գե բա նա կան 
պատ նեշ, ո րը ձգ տե լով հաղ թա հա րել՝ դե-
ռա հա սը դի մում է ագ րե սիվ վար քի: 

7. Ագ րե սիվ վար քի մա սին խո սե լիս 
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ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն փաս տը, 
որ մեծ թվով դե ռա հաս ներ, որ պես կա նոն, 
այ սօր մե ծա նում են «բա ցա կա հայ րե րով 
ըն տա նիք նե րում», որ տեղ պա կա սում է 
հայ րա կան առ նա կան խնամքն ու ջեր մու-
թյու նը: Ըն տա նի քում է ե րե խան ան ցնում 
ա ռաջ նային սո ցի ա լա կա նա ցու մը, և դե ռա-
հա սը հակ ված է յու րաց նել և վե րար տադ-
րել այն հա րա բե րու թյու նը, ո րի աղ դե ցու-
թյու նը գործ նա կա նում կրել է ին քը:

8. ՀՀ–ո ւմ մեծ թիվ են կազ մում այն 
դե ռա հաս նե րը, ո րոնք ու նեն նոր մալ մտա-
վոր կա րո ղու թյուն ներ, բայց ա վագ դպ րո-
ցում սո վո րե լու ցան կու թյուն չու նեն: Ին չու 
պար տադ րել, որ դե ռա հա սը ան նպա տակ 
կորց նի կյան քի լա վա գույն 3–4 տա րի նե րը:

21–րդ դա րը ա րա գու թյան, վազ քի, 
ա րագ ի նք նա հաս տատ ման ժա մա նակ է: 
Այս բա ցը ան հա պաղ ա ռանց վա րա նե լու 
պետք է լրաց նել: Տա րի քը կան գառ ներ չու-
նի: Տա րի քային զար գաց ման յու րա քան-
չյուր փու լում ա ռա ջա նում են յու րա հա տուկ 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Միև նույն տա րի քի դե ռա հաս նե րը տար-
բեր վում են ֆի զի կա կան և հոգ ևոր զար-
գաց ման ըն դու նա կու թյուն նե րով, բնա վո-
րու թյան գծե րով, շր ջա պա տի, մի ջա վայ րի 
ան հա տա կան ըն կա լու մով: Ու րեմն պետք է 
ա մե նուր հան դես բե րել ան հա տա կան մո-
տե ցում, ո րը պա հան ջում է ու սում նա սի րել 
և ճա նա չել դե ռա հա սի բարդ ու խո ցե լի նե-
րաշ խար հը և այն պայ ման նե րը, ո րոնց մեջ 
ձևա վոր վում է դե ռա հա սի զար գա ցու մը: 

Այ սօր վա դե ռա հա սի բա րո յա կան դաս-
տի ա րա կու թյու նը ի րա կա նաց նե լու հա մար 
պետք է մշա կել այն պի սի դաս տի ա րակ չա-
կան մե թոդ ներ, հնար ներ, աշ խա տան քի 
զբաղ վա ծու թյան մի ջոց ներ, ո րոնք կբա վա-
րա րեն 21–րդ դա րի դե ռա հա սի օ րա վուր 
ա ճող պա հանջ նե րը, որ դե ռա հա սի նե րաշ-
խար հը չմ նա դա տարկ ու ա մայի (բ նու թյու-

նը դա տար կու թյուն չի սի րում, այն տեղ, ո ւր 
չկա դրա կա նը, ա րագ ներ խու ժում է բա ցա-
սա կա նը), որ դե ռա հա սի նե րաշ խար հում 
մշակ վի աշ խա տե լու և բա րո յա կան ո րակ-
նե րի տի րա պե տե լու պա հանջ մունք: 

Ա Հա մոզ վա ծու թյուն, որ աշ խա տան քը 
ան հրա ժեշ տու թյուն է, քա ղա քա ցի ա կան 
պար տա կա նու թյուն, ար ժեք ներ ու բա-
րիք ներ ստեղ ծե լու և ի նք նա հաս տատ ման 
հաս նե լու հիմ նա կան մի ջոց.

Բ Դրա կան դիր քո րո շում, հե տաքրք-
րու թյուն, սեր ը նտ րած մաս նա գի տու թյան, 
տար բեր աշ խա տանք նե րի և աշ խա տա վոր 
մար դու նկատ մամբ.

Գ Աշ խա տան քի բա րո յա կան ի մաս տը, 
ար ժե քը, որ դե ռա հա սը իր աշ խա տան քում 
ապ րի, զգա իր պա տի վը, ար ժա նա պատ-
վու թյու նը, հպար տա նա իր աշ խա տան-
քային հա ջո ղու թյուն նե րով.

Դ Ան շուշտ աշ խա տան քը պետք է հա-
մա պա տաս խա նի դե ռա հա սի հե տաքրք-
րու թյուն նե րին, նա խա սի րու թյուն նե րին, 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, 
աշ խա տան քում բա ցա հայտ վեն դե ռա հա սի 
բնա տուր ըն դու նա կու թյուն նե րը նրա հե տա-
քրք րու թյուն նե րին, ներ քին դր դա պատ ճառ-
նե րին, հա կում նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ե Բա րո յա կան զգաց մունք նե րի ձևա-
վոր ման նպա տա կով դե ռա հա սին ներգ-
րա վել այն պի սի աշ խա տան քային ի րա վի-
ճակ նե րի մեջ, ո րոնք պա հան ջում են նրա 
ան մի ջա կան ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը, և 
դրանց տալ բա րո յա կան ո ւղղ վա ծու թյուն:

Զ Բո լոր սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րի 
(ըն տա նիք, ար տադպ րո ցա կան հիմ նարկ-
ներ, սպոր տային դպ րոց ներ…) կոոր դի նա-
ցում, ո րոնք կա պա հո վեն նոր դե ռա հա սի 
բա րո յա կան ար ժեք նե րի ձևա վոր մա նը: 

Է Դե ռա հա սի աշ խա տան քի կուլ տու-
րայի դաս տի ա րակ ման ար դյու նա վե տու-
թյու նը կախ ված է ա ռա ջին հեր թին այն 
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բա նից, թե որ քա նով է մատ չե լի ու հե-
տաքր քիր այդ աշ խա տան քը նրա հա մար, 
նրան հե տաքրք րո՞ւմ է նպա տակն ու ար-
դյուն քը: Հետ ևա բար կար ևոր է դառ նում 
աշ խա տան քի պայ ման նե րը, ար հես տա-
նո ցի նյու թա տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու-
թյու նը, գոր ծիք նե րի քա նակն ու ո րա կը, 
ան վտան գու թյան տեխ նի կայի պայ ման-
նե րը: Ո գեշն չել դե ռա հա սին, որ աշ խա-
տան քը կա տար վի ո րա կով, գե ղե ցիկ և 
ստեղ ծա գոր ծա բար: Դե ռա հասն աշ խա-
տան քը պետք է դի տի որ պես ֆի զի կա կան, 
մտա վոր զար գաց ման, մաս նա գի տու թյան 
ը նտ րու թյան, կյան քում կողմ նո րոշ ման, 
հո գե կան և գե ղա գի տա կան ապ րում նե րի 
բա ցա հայտ ման կար ևոր պա հանջ: Ա մե նա-
կար ևո րը, դե ռա հա սը պետք է տես նի աշ-
խա տան քի շո շա փե լի ար դյուն քը:

 Վեր ջին տա րի նե րին փոխ վել է ըն տա-
նի քի կա ռուց ված քը, ըն տա նի քի դաս տի ա-
րակ չա կան ֆունկ ցի ան զգա լի չա փով նվա-
զել է՝ կապ ված սո ցի ալ–տն տե սա կան վատ 
պայ ման նե րից: Ցա վոք, գոր ծազր կու թյան, 
պա րա պու թյան ա հա վոր չա փե րի հաս նող 
տա րած վա ծու թյու նը վար ժեց րեց ան բա-
նու թյան: Հա սա րա կու թյան մի զգա լի մա սը 
հետ վարժ վեց ար տադ րո ղա կան աշ խա-
տան քից: Հո գե բա նա կան այ սօ րի նակ եր-
ևույ թի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն է կրում 
այ սօր վա դե ռա հա սը: 

Այժմ, ե րբ գի տու թյան ու տեխ նի կայի 
նվա ճում նե րը լայ նո րեն ար մա տա վոր վում 
են բո լոր բնա գա վառ նե րում, ի սկ աշ խա-
տան քը ճշգր տում է մար դու մտա վոր գոր-
ծու նե ու թյու նը, դե ռա հա սից պա հանջ վում 
է խոր գի տե լիք ներ, աշ խա տան քի բարձր 
կուլ տու րա, ա պա ա ռանձ նա հա տուկ նշա-
նա կու թյուն է ստա նում նոր աշ խա տան քը, 
ո րը ձևա վո րում է նոր դե ռա հա սին:

Դպ րո ցը մշ տա պես իր ներ գոր ծու թյան 
ո լոր տը պետք է տա րա ծի ըն տա նի քի վրա: 

Ե ՛վ դպ րո ցը, և՛ ըն տա նի քը պա տաս խա նա-
տու են դե ռա հա սի ան ձի հա մա կող մա նի 
զար գաց ման հա մար: Ել նե լով հա սա րա-
կու թյան զար գաց ման պա հանջ նե րից, դպ-
րո ցի ու նե ցած հնա րա վո րու թյուն նե րից, 
սո վո րող նե րի պա հանջ մունք նե րից և նա-
խա սի րու թյուն նե րից՝ դպ րոց նե րում հնա-
րա վոր է ստեղ ծել աշ խա տան քային մաս-
նա գի տա կան խմ բակ ներ:

 Հի շենք, որ աշ խա տան քային դաս տի-
ա րա կու թյան գա ղա փար նե րը հայ ման կա-
վար ժու թյան պատ մու թյան մեջ լայ նո րեն 
տա րած վել են 19–րդ դա րում: Այն ա ռաջ է 
քա շել, հիմ նա վո րել և իր աշ խա տան քում 
կեն սա գոր ծել Խ. Ա բո վյա նը, ո րը խո րա-
պես հա մոզ ված էր, որ բո լոր մար դիկ պար-
տա վոր են աշ խա տել, որ ա ռանց ստեղ-
ծա գործ աշ խա տան քի ան հնար է ոչ մի այն 
եր ջա նիկ, այլև ֆի զի կա պես ա ռողջ լի նել: 
Մո ռա նա լու ի րա վունք չու նենք, որ հայ մեծ 
ման կա վարժ Ղ. Ա ղա յա նը ան ձնա վո րու-
թյան զար գաց ման գոր ծում բա ցա ռիկ տեղ 
էր տա լիս աշ խա տան քին ի բրև մար դու բա-
րո յա կան կա տա րե լա գործ ման հզոր մի ջոց՝ 
պա րա պու թյունն ու ան գոր ծու թյու նը հա-
մա րում էր ոչ մի այն սո ցի ա լա կան, այլև բա-
րո յա կան մե ծա գույն չա րիք: 

Այ սօր կար ևոր ու է ա կան են Ղ. Ա ղա յա-
նի պա հանջ նե րը: Այն է.

•  Բա րո յա գի տու թյու նը որ պես ու-
սում նա կան ա ռար կա մտց նել ու սում նա-
կան պլան նե րում:

•  Հան րակր թա կան դպ րո ցի յու րա-
քան չյուր շր ջա նա վար տի աջ ձեռ քը պետք 
է ի րեն կե րակ րի: 

Այ սօր ոչ մի այն դե ռա հա սը, այլև աշ խա-
տա վոր մար դը շու կա յա կան նոր հա րա բե-
րու թյուն նե րում, կյան քի նոր պայ ման նե-
րում չի գտ նում իր տե ղը և դե րը ստեղծ ված 
ի րա կա նու թյան մեջ:

 Փոր ձենք հե տաքրքր վել՝ ո ւր է գնում 
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դե ռա հա սը դա սե րից հե տո, ե թե 5914 
դպ րո ցա հա սակ ե րե խա դպ րոց չի գնում: 
Պրոբ լե մի լուծ ման նպա տա կով կար ևոր է 
դպ րոց նե րում ու նե նալ կա հա վոր ված ու-
սում նա կան լա բո րա տո րի ա ներ, ար հես-
տա նոց ներ, ու սում նա կան կա բի նետ ներ, 
ար տադպ րո ցա կան, ար տա դա սա րա նա-
կան գոր ծող խմ բակ ներ, շեշ տադ րու թյու-
նը լի նի մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան, 
հո գե կան և գե ղա գի տա կան ապ րում նե րի 
բա ցա հայտ ման կար ևոր պա հանջ մունք նե-
րի բա րե լավ ման:

 Հի շենք մի քա նի օ րի նակ ներ.
1. 1921 թ., ապ րիլ. «Ղա րա քի լի սա յում 

կան մաս նա գետ մեղ վա պահ ներ, կա վա-
գոր ծու թյան հմուտ ան ձնա վո րու թյուն ներ: 
Քա ղա քի դպ րոց նե րին կից ստեղ ծել օ րի-
նա կե լի մեղ վա նոց ներ: Կա վա գոր ծու թյան 
հա մար օգ տա գոր ծել Քե շիշ քան դի (Գե ղա-
րոտ) կա վը» ֆ.122, ց 1, գ 445: 

2. «Նոր Բա յա զե տում 26 ա շա կերտ 
սո վո րում է կար ու ձև, 36 ա շա կերտ՝ կո շի-
կի ար հես տա նո ցում» ֆ122, ց 6, գ 1155, թ 5:

3. 1921 թ., մարտ–ապ րիլ, Եր ևա նում 
բաց վել է կար ու ձևի դպ րոց, կոշ կա կա րու-
թյուն սո վո րեց րել են թղ թի վրա: 1923 թ. 
մար տին դպ րոցն ստա նում է 2 փութ տե-
ղա կան կա շի և ծա նոթ նե րի հա մար ձրի կո-
շիկ ներ կա րում:

4. 1924 թ. ՀՀ–ո ւմ հիմն վել և գոր ծել 
են աշ խա տան քային դպ րոց–ար հես տա-
նոց ներ տղայոց և ա ղջ կանց բա ժի նե րով: 
Սո վո րեց րել են փա կա նա գոր ծու թյուն, կոշ-
կա կա րու թյուն, գոր գա գոր ծու թյուն, զամ-

բյու ղա գոր ծու թյուն և խա ռա տի մաս նա գի-
տու թյուն ներ (13.10.1924 թ.):

5.  Լու սա վո րու թյան մի նիստ րին 
պար բե րա բար տր վել են տե ղե կու թյուն ներ, 
ու ղարկ վել զե կու ցագ րեր ե րե խա նե րի աշ-
խա տան քային դաս տի ա րա կու թյան վի ճա-
կի մա սին:

Նշ ված մաս նա գի տու թյուն նե րը բո լոր 
ժա մա նակ նե րում ար դի ա կան են, ե թե ըն-
դուն վեն, կբարձ րաց նեն դպ րո ցի դե րը և 
դե ռա հաս նե րի հե տաքրք րու թյունն աշ խա-
տան քի և դպ րո ցի նկատ մամբ: 

Այ սօր նախ նա կան և մի ջին մաս նա-
գի տա կան կր թու թյան ո լոր տում գե րա կա 
խն դիր է մի ջին մաս նա գի տա կան և ար-
հես տա գոր ծա կան կր թու թյու նը: Ոչ մի-
այն նյու թա տեխ նի կա կան բա զան պետք 
է հարս տաց նել, ժա մա նա կա կից հա մա-
կարգ չային սե նյակ նե րով ա պա հո վել, այլև 
ար հեստ սո վո րեց նել («Ար հեստն է մար-
դուն ոս կե բի լա զուկ» Ղ. Ա ղա յան): Դե ռա-
հասն ին քը կկա տա րի իր ը նտ րու թյու նը, 
սո վո րե լուց հե տո աշ խա տան քի կանց նի: 
Սա շատ կար ևոր է կր թու թյան աշ խա տա-
շու կայի կապն ամ րապն դե լու տե սա կե տից՝ 
ու նե նալ աշ խա տանք, ստա նալ աշ խա տա-
վարձ, հաս տա տել իր տեղն ու դիր քը հա-
սա րա կու թյան մեջ:

«Աշ խա տան քը,— գրում էր Ա. Ս. Մա-
կա րեն կոն,— մեզ փր կում է ե րեք մեծ չա-
րի քից՝ ձանձ րույ թից, ան բա րո յա կա նու-
թյու նից, կա րի քից» (Ա. Ս. Մա կա րեն կո, 
Ման կա վար ժա կան ըն տիր եր կեր, Եր ևան, 
1950, Դա սա խո սու թյուն 5): 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Ա բո վյան Խ., Եր կեր, II հա տոր, 1940:
2. Ա ղա յան Ղ., Եր կեր, «Մի քա նի խոսք իմ սի րե լի ազ գա կից նե րին», III հա տոր:
3. Բա լյան Ա. Ա., Ման կա վար ժա կան հո գե բա նու թյան հար ցեր, Եր., 1983:
4. Խռ լո պյան Գ. Տ., Սո վո րող նե րի կոմպ լեք սային դաս տի ա րա կու թյան հար ցեր, Եր., 1989:
5. Մա կա րեն կո Ա. Ս., Ման կա վար ժա կան ըն տիր եր կեր, Եր., 1950:
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6. Պետ րովս կի Ա. Վ., Տա րի քային ման կա վար ժա կան հո գե բա նու թյուն, Եր., 1977:
7. Սու խոմ լինս կի Վ. Ա., Ի նչ պես դաս տի ա րա կել իս կա կան մարդ, Եր., 1989:
8. ՀՀ պե տա կան կենտ րո նա կան ար խիվ:
9. Гордин А. Ю., Нравственное воспитание школьников в труде, Москва, 1967.

МОРАЛЬНОРАБОЧЕЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
 Л. АРОЯН, Л. БАГДАСАРЯН, Н. СОГОМОНЯН

Неопровержимый факт, что развитие сегодняшнего подростка формируется по 
ходу со временем, у которого есть свои закономерности. В сегодняшних/современных 
условиях подросток обретает новый образ существования, что и тесно связан с 
изменениями социального класса в обществе, со сдвигами общества. Современный 
подросток требует новый подход и новую оценку поведения. Игнорируя эти явления 
и руководствуясь старыми методами, усложняет воспитание подростка,так как оно 
опирается на существующей реальности.

Для решения проблемы необходимо
• координировать все социальные институты /семья,школа,внеклассные 

учереждения,внеклассные кружки/, которые будут содействовать формированию 
морально– рабочих ценностей подростка.

•  для формирования моральных чувств подростка, нужно вовлечь его в такие 
ситуации,которые потребуют его прямое, активное участие, и дать всему этому 
моральную ориентацию.

• нужно выявлять врожденные качества, мотивы и склонности подростка.

MORAL LABOUR UPRINGING OF A NEW GENERATION TEENAGER
L. HAROYAN, L. BAGHDASARYAN, N. SOGHOMONYAN

It is undeniable that the upgrowth of a 21 century teenager corresponds the period he 
lives and has its own reguliarities. In contemporary conditions the teenager acqures a new 
wave of existence, which is tightly connected with the changes of social classes and its shifts 
in society. A contemporary teenager demands a new approach and a new evaluation of be-
haviour. Ingnoring such facts and being led by the old methods will hinder the upbringing of 
the teenager for it is based on the exsisted reality.

For the solution of the problem the following is suggested
• to coordinate all the social institutions/family, school, extracurricular establishments, 

groups which will assist to form the moral–labour values of the teenager 
• for the formation of moral feeings of a teenager he should be involved in such situ-

ations, which require his direct, active participation and give all to these a moral orientation
• inborn qualities, motives and inclinations of the teenager should be taken into ac-

count.
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Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան 
հաս տա տու թյու նը կր թա կան օ ջախ է, ո րի 
ա ռա քե լու թյու նը ոչ մի այն կր թե լու գոր ծա-
ռույթն է, այլև ազ գային ար ժեք նե րի պահ-
պա նու մը և փո խան ցու մը սե րունդ նե րին: 
Հայոց պատ մու թյու նը այն ա ռար կա նե րից է, 
ո րի ըն թաց քում ոչ մի այն ու սում նա սիր վում 
է հայ րե նի քի պատ մու թյու նը, այլև դա սա խո-
սի հմ տու թյուն նե րի շնոր հիվ ձևա վոր վում է 
ազ գային մտա ծո ղու թյու նը: Հայոց պատ մու-
թյան յու րա քան չյուր դա սա խոս պետք է հս-
տակ գի տակ ցի պատ մու թյան դա սին ներ-
կա յաց վող պա հանջ նե րը:

«Հայոց Մեծ ե ղեռ նը» թե ման կար ևոր 
տեղ է գրա վում հայոց պատ մու թյան դա սա-
վանդ ման գոր ծըն թա ցում: Թե մայի ու սում-
նա սիր ման ժա մա նակ դա սա խո սից պա-
հանջ վում են յու րօ րի նակ ման կա վար ժա կան 
հմ տու թյուն ներ և մաս նա գի տա կան բարձր 
կա րո ղու թյուն ներ:

Դա սա խո սը պետք է գի տակ ցի, որ իր 
խն դի րը մի ա ժա մա նակ ու սա նող նե րի մեջ 
հայ րե նա սի րու թյան սեր մա նումն է, ան ցյա-
լի փոր ձից պատ մա կան դա սեր քա ղե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հայոց պատ մու թյան 
դա սին «Հայոց ե ղեռ նը» թե ման պետք է 
այն պես ներ կա յաց նել, որ ու սա նող նե րը 
հա մակ վեն հայ րե նա սի րու թյան, ազ գա-
պաշտ պա նու թյան խոր զգա ցում նե րով, 
կա րո ղա նան ամ բող ջու թյամբ ըն կա լել ի րա-
դար ձու թյուն նե րը, տի րա պե տեն փաս տե-
րին, կա րո ղա նան քն նու թյան են թար կել 
դրանք, հա մե մա տա կան ներ ան ցկաց նեն 
տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում կա տար-
ված ոճ րա գոր ծու թյու նե րի միջև, վեր հա նեն 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, պայ-

քա րի ար դյունք նե րը, դա տեն կո րուստ նե րի 
ու ձեռք բե րում նե րի մա սին և կա տա րեն եզ-
րա հան գում ներ:

Ն պա տա կա հար մար է յու րա քան չյուր թե-
մայի վեր ջում ան ցկաց նել ամ փո փիչ դա սեր, 
ո րոնք կոչ ված են ամ րապն դե լու ու սա նող-
նե րի ստա ցած գի տե լիք նե րը, դրանք հա-
մա կար գե լու, ամ բող ջա կան պատ կե րաց նե-
լու, ի նչ պես նաև ձևա վո րե լու հի շյալ շր ջա նի 
ա զա տագ րա կան ու ժե րի, մե թոդ նե րի, հայ-
կա կան հար ցի քն նար կում նե րի, ա զա տագ-
րա կան պայ քա րի գա ղա փա րա խո սու թյան 
ը նդ հա նուր հայե ցա կարգ:  Պետք է գի տակ-
ցել, որ նմա նա տիպ թե մա նե րը լա վա գույնս 
կա րող են ի րա գոր ծել պատ մու թյան դա սին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, սո վո րող նե-
րին դաս տի ա րա կել ազ գային ի նք նա գի-
տակ ցու թյան ո գով, վեր ջին նե րիս մեջ ձևա-
վո րել և զար գաց նել վեր լու ծա կան միտ քը: 
Դա սա խո սը պետք է կա րո ղա նա ու սա նող-
նե րի մեջ ձևա վո րել լր ջու թյուն և հար գանք 
փաս տե րի նկատ մամբ, կա րո ղա նա խմ բա-
վո րել տա րաբ նույթ և նույ նան ման փաս-
տե րը, ցույց տալ նրանց միջև բազ մա կողմ 
կա պե րը` պատ ճառ, հետ ևանք, ար դյունք, 
հա մադ րու թյուն, հա կադ րու թյուն: Այդ պի սի 
կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը հիմք կդ նի 
ու սա նող նե րի պե տա կան մտա ծո ղու թյան 
ձևա վոր մա նը:  «Հայոց Մեծ ե ղեռ նը» թե մայի 
ու սում նա սիր ման ժա մա նակ դա սա խո սը 
պետք է ու սա նող նե րի մեջ սեր և նվիր վա ծու-
թյուն ա րթ նաց նի հայ րե նի քի և իր ժո ղովր դի 
նկատ մամբ, հան գա մա նո րեն տե ղե կաց-
նի, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը՝ որ պես 
մարդ կու թյան դեմ ո ւղղ ված մի ջազ գային 
քա ղա քա կան ոճ րա գոր ծու թյուն, պատ մու-

ԼԻ Ա ՆԱ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ Ե ՂԵՌ ՆԸ ԹԵ ՄԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ 
ՄԻ ՋԻՆ  ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐՈՒՄ
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թյան դա ժան պար տադ րան քով դար ձել է 
հայ ժո ղովր դի ի նք նու թյան, մտա ծո ղու թյան 
և հո գե գի տակ ցա կան նե րաշ խար հի ան բա-
ժա նե լի մաս: 

Եվ որ քան տա րի նե րը ան ցնում են, այն-
քան ա վե լի է մե ծա նում հե տաքրք րու թյու նը 
ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ, ո րը պայ մա-
նա վոր ված է վեր ջա պես բազ մա թիվ ե րկր-
նե րի կող մից պատ մա կան այլ փաս տե րի 
ճա նաչ ման մտադ րու թյամբ: Սա կայն պաշ-
տո նա կան թուրք և թուր քա մետ պատ մա-
բան նե րը առ այ սօր ա մեն կերպ ճգ նում են 
խե ղա թյու րել հայ ժո ղովր դի հա մար ճա կա-
տագ րա կան դար ձած 1915–23 թթ. պատ մա-
կան ստույգ փաս տե րը (1): 1911 թ. ե րիտ թուր-
քե րը Սա լո նիկ քա ղա քում տե ղի ու նե ցած 
գաղտ նի ժո ղո վում ծրագ րում է ին կո տո րած, 
բայց նրանց հա մա պա տաս խան ա ռիթ ու 
պայ ման ներ է ին պետք` ի րա կա նաց նե լու 
ի րենց վա ղե մի փա փա գը` պան թուր քիս-
տա կան և պա նիս լա միս տա կան ծրագ րե րը, 
ո րոնց մի ջո ցով կս տեղծ վեր Մեծ Թու րա նը, 
և Թուր քի ան կկապ վեր Մի ջին Ա սի այի թր-
քա խոս ժո ղովր դի հետ:

Այդ ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը խան-
գա րող ու ժը հայ ժո ղո վուրդն էր, ո րը իր 
պատ մա կան հայ րե նի քով սե պի պես խր ված 
էր մահ մե դա կան աշ խար հի կո կոր դը:

Ու սա նող նե րին պետք է հի շեց նել ի րենց 
նախ նի նե րի ապ րած դա ժան կյան քը, նրանց 
ա զա տագ րա կան պայ քա րը:

Ե րիտ թուր քե րը հայե րին, բա ցի ֆի զի կա-
կան բնաջն ջու մից, ի րենց պատ մա կան հայ-
րե նի քում ա մե նուր են թար կում է ին սպի տակ 
ե ղեռ նի` ազ գային, կրո նա կան, տն տե սա-
կան ճն շում նե րի, մի այն թե հաղ թա նա կեր 
թուր քա կա նու թյու նը:

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ին Մար սե լի 
«Ար մե նի ա» թեր թը ար տատ պել է Սո ֆի այի 
«Հա յաս տան» թեր թից մի օ րի նակ, ը ստ ո րի՝ 
հայը կայս րու թյան մեջ` որ պես ռա սա, ի րա-

վա զուրկ է, ան գամ նրա վկա յու թյու նը դա-
տա րա նում չէր ան ցնում, հայը զենք կրե լու 
ի րա վունք չու ներ, նրա բո լոր գոր ծե րը սահ-
մա նա փակ է ին և այլն:

Մինչև ցե ղաս պա նու թյունն ի րա կա նաց-
նե լը Թուր քի այի կա ռա վա րու թյու նը ման րա-
մաս նո րեն ծրագ րել ու հաշ վար կել էր բո լոր 
ման րուք նե րը: Ե րբ ա մեն ի նչ պատ րաստ էր, 
թուր քե րը սկ սե ցին ա ռիթ ո րո նել հայե րից 
ա ռաջ նային մի աս նա կան ճա կատ կազ մե լու 
և ռու սա կան բա նա կի թի կուն քում քայ քայիչ 
աշ խա տանք ներ տա նե լու հա մար:

Մեր ժում ստա նա լով` կա ռա վա րու թյու-
նը հայե րին հայ տա րա րեց դա վա ճան ներ: 
Շուրջ 300.000 հայեր բա նակ զո րա կոչ վե-
ցին և ո չն չաց վե ցին, հայե րից հա վա քե ցին 
զեն քը, մե կու սաց րին, ապ րի լի 24–ի գի շե րը 
Կոս տանդ նու պոլ սում ձեր բա կա լե ցին և կո-
տո րե ցին ա վե լի քան 235 հայ մտա վո րա-
կան նե րի, ի սկ մինչև ապ րի լի 29 –ը նրանց 
թի վը հա սավ 800–ի (2, 244):

Այս ա մե նը կա տար վեց մեծ հմ տու թյամբ 
և կազ մա կերպ վա ծու թյամբ: Ե րիտ թուր քե-
րը ի րենց ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա-
մար կազ մել է ին «Ե ռյակ կո մի տե», ո րի մեջ 
մտ նում է ին դոկ տոր Նա զը մը, Բե հաեդ դին 
Շա քի րը և կր թու թյան նա խա րար Շյուք րուն, 
հե տա գա յում մի ա ցան նաև Թա լե ա թը և Էն-
վե րը:

Պետք է ու սա նող նե րին հի շեց նել, որ 
չնա յած այս ա մե նին՝ հայ ժո ղո վուր դը չհու-
սա հատ վեց, տեղ–տեղ կազ մա կերպ ված 
դի մադ րու թյուն ցույց տվեց: Օ րի նակ` ա ռան-
ձին վայ րե րում` Վա նի, Ո ւր ֆայի, Շա պին–
Գա րա հի սա րի, Մու սա լե ռան հայե րը հրա-
ժար վե ցին տա րագր վել և զեն քի դի մե ցին: 
Ա ռանձ նա պես հա ջող ված էր Վա նի ի նք նա-
պաշտ պա նու թյու նը` Ա րամ Մա նու կյա նի գլ-
խա վո րու թյամբ, ե րբ տե ղի հայե րը ան գամ 
կա ռա վա րու թյուն կազ մե ցին:

Ապ րի լին հայ կա մա վոր նե րը և ռու սա կան 
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կա նո նա վոր զոր քե րը մտան Վան:
Թ վում էր` մոտ էր ա րևմ տա հայե րի ե րա-

զանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, և ա հա–ա հա 
Վա նում ի նք նիշ խան կա ռա վա րու թյուն կս-
տեղծ վի, սա կայն դա չմ տավ ռու սա կան 
իշ խա նու թյան ծրագ րե րի մեջ, և ոչ մի այն 
մերժ վեց ա րևմ տա հայոց ան կա խու թյան 
ծրա գի րը, այլև Վա նի ան հաս կա նա լի նա-
հան ջով ռու սա կան հրա մա նա տա րու թյունն 
ա վար տեց թուր քե րի կի սատ թո ղած գոր ծը: 
Վա նը հա յա թափ վեց: Պետք է ու սա նող նե-
րին ի րա զեկ դարձ նել, որ եվ րո պա կան տե-
րու թյուն նե րը և Ռու սաս տա նը հայ կա կան 
հար ցը միշտ էլ ծա ռայեց րել են ի րենց մի ա-
պե տա կան շա հե րին, Թուր քի ա յում ի րենց 
ազ դե ցու թյու նը տա րա ծե լու և օ գուտ նե րը 
կոր զե լու հա մար: Ար դյու նա վետ էր նաև Մու-
սա լե ռան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: Սո ւե-
տի այի 7 գյու ղե րի հա յու թյու նը դի մեց ի նք-
նա պաշտ պա նու թյան և բարձ րա ցավ Մու սա 
լե ռը:

Պաշտ պա նու թյան մի այն 53–րդ օ րը Մու-
սա լե ռան ա փին մո տե ցավ ֆրան սի ա կան 
Կի շեն ռազ մա նա վը: Մի քա նի կտ րիճ մու սա-
լեռ ցի ներ լո ղա լով մո տե ցան նա վին և ի րենց 
խնդ րան քը հա ղոր դե ցին նա վա պե տին, վեր-
ջինս այն մա սին հայտ նեց էս կա դայի հրա-
մա նա տա րու թյա նը, ո րը հանձ նա րա րեց 
հայե րին դուրս բե րել շր ջա պա տու մից: Այս 
գոր ծում մեծ էր ֆրան սի ա կան նա վի սպա 
Տի րան Թե քե յա նի ա վան դը: Եվ մոտ 4000 
մու սա լեռ ցի ներ տե ղա փոխ վե ցին նա վե րը 
և սեպ տեմ բե րի 14–ին հա սան Ե գիպ տո սի 
Պորտ Սաիդ քա ղաք, ո ւր և բնա կու թյուն 
հաս տա տե ցին: Հայ ազ գաբ նակ չու թյու նը 
թուրք բռ նա կալ նե րին զին ված դի մադ րու-
թյուն ցույց տվեց Ա նա տո լի այի նաև այլ շր-
ջան նե րում:

Շա պին–Գա րա հի սա րում շուրջ 5000 
հայեր, հրա ժար վե լով զեն քը հանձ նել իշ խա-
նու թյուն նե րին և տե ղա շարժ վել Մի ջա գետք, 

1915 թ. հու նի սի 3–ից մինչև վեր ջը հա մառ 
մար տեր մղե ցին թուր քա կան 10–րդ կոր-
պու սի զո րա մա սե րի դեմ: Նրանք գրա վե-
ցին քա ղա քի միջ նա բեր դը, որ տե ղից հետ 
է ին մղում թշ նա մու չընդ հատ վող հար ձա-
կում նե րը: Շա պին–Գա րա հի սա րի հե րո սա-
մար տում աչ քի ըն կան Ա վագ Տյու րի կյա նը, 
Գա րե գին Կար մի րյա նը, Շա պուհ Օ զա նյա-
նը, Գաս պար Ղու կա սյա նը, Վա հան Հյու սի-
սյա նը և Հմա յակ Գա րակյո զյա նը (3, 570): 
Հայե րը ստիպ ված մար տե րով նա հան ջում 
է ին դե պի Շա պին–Գա րա հի սա րին կից հի-
նա վուրց բեր դը, ո րը լե ռան գա գա թին էր: 
Կազմ վեց զին վո րա կան խոր հուր դը` Ղու կաս 
Տե ով լա թյա նի գլ խա վո րու թյամբ: Թուր քե րը 
բա նագ նաց ներ ու ղար կե ցին հայե րի մոտ` 
հանձն վե լու ա ռա ջար կով, ո րին հայե րը պա-
տաս խա նե ցին «Մեռ նե լու 2 ձև կա, պատ վա-
վոր և ան պա տիվ մահ, թող աշ խար հը ը սե 
շա պին գա րա հի սա ցիք պատ վով մե ռան» (4, 
77):

Գ նա լով հայե րի դիր քե րը վա տա նում է ին, 
ո րո շե ցին, որ կռ վող մար տիկ նե րը գի շեր-
վա խա վա րում ճեղ քեն թուր քա կան շղ թան 
և դուրս գան: Բա վա կա նին զո հեր տա լով` 
ճեղ քե ցին թշ նա մու մա հա բեր օ ղա կը:

Հու նի սի վեր ջին թուր քե րը ներ խու ժե ցին 
բերդ և սրա խող խող ա րե ցին մինչև վեր-
ջին մար դը: Շա պին–Գա րա հի սա րի հե րո-
սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը տևեց 27 
օր: Փոր ձենք ան դրա դառ նալ հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թյան բարդ, մի ա ժա մա նակ հե րո-
սա կան և ա ռանձ նա հա տուկ շր ջան նե րից 
մե կի դա սա վանդ մա նը: Հարկ է գի տակ ցել, 
որ խն դի րը հետ ևյալն է, ու սա նող նե րը պետք 
է կա րո ղա նան հս տակ տես նել ա զա տագ-
րա կան պայ քա րի վայ րի վե րում նե րը, հայ 
ժո ղովր դի քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րը, 
տար բեր շր ջան նե րում դրանց փո փո խում-
նե րը, պատ ճառ նե րը, սե փա կան ու ժե րին 
ա պա վի նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը:
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Ու սա նող նե րի մեջ պետք է ձևա կեր պել 
այն մտա ծո ղու թյու նը, որ պե տա կա նու թյու նը 
նախ և ա ռաջ ստեղծ վում ու հիմ նա վոր վում 
է ներ սից (հի շենք Վա նը), ան կա խու թյու նը 
ձեռք է բեր վում, ե թե ազ գը ա պա վի նում է իր 
սե փա կան ու ժե րին և ձգ տում նե րին: Պետք 
է ստեղ ծել զգաց մուն քային–ս տեղ ծա գոր-
ծա կան մթ նո լորտ, և ու սա նող նե րը պետք է 
հաս կա նան, որ մե ծա գույն սի րով պետք է 
կառ չած լի նեն հո ղին, հայ րե նի քին, պաշտ-
պա նեն այն թե կուզ մինչև ա րյան վեր ջին 
կա թի լը և հե ռու լի նեն օ տա րա մե տու թյու նից 
(օ րի նակ` Շա պին– Գա րա հի սա րում): Ու սա-
նող նե րը պետք է ըն կա լեն վե րո հի շյալ ժա-
մա նա կաշր ջա նում կա տար ված դեպ քե րը, 
վեր հա նեն և խմ բա կային քն նարկ ման են-
թար կեն. բաց թո ղում նե րը, դա սը վե րա ծեն 
բա նա վե ճի: Ցան կա լի է, որ դա սա խո սը չբա-
վա րար վի մի այն ու սում նա կան նյու թով, կա-
րե լի է հանձ նա րա րել մի քա նի մաս նա գի տա-
կան գրա կա նու թյուն, այդ գրա կա նու թյու նից 
ըն թեր ցել ժա մա նա կաշր ջանն ա ռա վել բնո-
րո շող դր վագ ներ, ը նդ գծել, ա ռանձ նաց նել 
դրանք: Պետք է ը նդ գծել այն, որ ա զա տագ-
րա կան շարժ ման ծա վալ ման ներ քին գոր ծո-
նը հայ րե նի քի ան մխի թար վի ճակն էր և պե-
տա կա նու թյան ստեղծ ման գա ղա փա րը, ո րը 
ե րբ ևի ցե չէր լքել հա յու թյա նը:  Հայ կա կան 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման հույ սե րը 
գլ խա վո րա պես կապ վե ցին հայ ժո ղովր դի 
զին ված պայ քա րի հետ:

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մին հա յու թյու նը մի ան գա մայն ան-
պատ րաստ էր: Հայ քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րը ՀՅԴ–ի գլ խա վո րու թյամբ 
դար ձյալ ան պատ րաստ է ին: Դեռևս 1907 թ.՝ 
ե րիտ թուր քե րի հե ղա փո խու թյու նից հե տո, 
ՀՅԴ–ն ոչ մի այն ան վե րա պահ հա վա տաց 
Թուր քի այի նոր տե րե րի դե մոկ րա տա կան 
խոս տում նե րին, այլև ան ձն վի րա բար նետ-
վեց նոր Թուր քի ա կազ մե լու «Ն վի րա կան 

գոր ծին»:
Փաս տո րեն ե րկ րում ֆի դա յա կան շար-

ժու մը իս պառ կազ մա լուծ վեց, և հայ ժո ղո-
վուր դը մնաց ան պաշտ պան:

Ցե ղաս պա նու թյան հետ ևան քով մոտ 2 
մլն հայեր աք սոր վե ցին, ո րից 1,5 մլն սպան-
վեց, զոհ գնաց սո վին և հա մա ճա րա կին, բռ-
նի թուր քաց վեց 200.000 հայ:

Թուր քե րը գա զա նա բար լու ծե ցին Հայ-
կա կան հար ցը: Այն ի րա գործ վեց ո ղջ քա ղա-
քա կիրթ աշ խար հի աչ քի ա ռաջ:

Դա սա խո սը պետք է գի տակ ցի իր խն-
դի րը, ու սա նո ղի մեջ խոր հայ րե նա սի րու-
թյուն սեր մա նի` ան ցյա լի փոր ձից պատ-
մա կան դա սեր քա ղե լու գի տակ ցու թյամբ, 
ու սու ցա նի, որ պատ մու թյան դա սե րը ցույց 
են տա լիս, որ ժո ղո վուրդ նե րը շատ ծանր 
են հա տու ցել, ե րբ մո ռա ցու թյան են տվել 
մարդ կու թյան դեմ կա տա րած հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րը: Հի շենք Ա դոլֆ Հիտ լե րին, ե րբ 
1939 թ. հիմ նա վո րե լով հրե ա և սլա վո նա-
կան ժո ղովր դի ո չն չաց ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը, ցի նի կա բար հայ տա րա րել էր, թե մեր 
ժա մա նակ նե րում այլևս ո՞վ է հի շում Թուր քի-
ա յում հայե րի կո տո րած նե րի մա սին: Եվ սա 
մար տահ րա վեր է մարդ կու թյա նը և վկա յու-
թյու նը այն ճշ մար տու թյան, որ պատ մու թյան 
դա սե րը մո ռա նա լը միշտ էլ թանկ գին է պա-
հան ջում ժո ղովր դից:

Եվ րո պա կան պա տե րազ մող պե տու-
թյուն նե րը` Ա նգ լի ան, Ֆրան սի ան, գործ նա-
կան ո չինչ չա րե ցին ե ղեռ նը կան խե լու հա-
մար: Գեր մա նի ան Թու քի ային ա ջակ ցո ղի 
դե րում էր, նա նույն պես հայ կա կան տար րը 
վտան գա վոր էր հա մա րում և խրա խու սում 
էր ե րիտ թուր քե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Ռու սա կան կայս րու թյու նը հեր թա կան 
ան գամ ա վա տա պաշ տա կան նկա տա ռում-
նե րով օգ տա գոր ծեց հայ բնակ չու թյա նը և 
վճ ռա կան պա հին լքեց նրանց: Վկան` Վա նի 
նա հան ջը: 
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Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
ա վար տից հե տո, հաշ վի առ նե լով հա մաշ-
խար հային ա ռա ջա դեմ հան րու թյան կար-
ծի քը, Ան տան տի ե րկր նե րը ե րիտ թուր քե րին 
փո խա րի նած Թուր քի այի կա ռա վա րու թյու-
նից պա հան ջե ցին բա ցել դա տա կան գործ: 
1919 թ. հուն վա րին հիմն ված ռազ մա կան 
ա տյան նե րը դա տա կան հե տաքն նու թյան 
են թար կե ցին նախ կին կա ռա վա րու թյան 
ղե կա վար նե րին, նրանք նախ քան Մուդ-
րո սի զի նա դա դա րը ճո ղոպ րել է ին ե րկ րից 
և ա պաս տան գտել տար բեր ե րկր նե րում, 
սա կայն դա նրանց չա զա տեց պա տաս խա-
նատ վու թյու նից: Ան գամ թուր քա կան դա-
տա րա նը հար կադր ված էր ըն դու նել ե րիտ-
թուր քե րի ծանր հան ցան քը (4, 255):

Պա րագ լուխ նե րը` Էն վե րը, Թա լե ա թը, 
Ջե մա լը, Նա զը մը, Բե հաեդ դին Շա քի րը հե-
ռա կա դա տա պարտ վե ցին մահ վան: Սա-
կայն վճի ռը ի կա տար ա ծե ցին հայ վրի ժա-
ռու նե րը, և նրանք ստա ցան ի րենց ար ժա նի 
պա տի ժը:

Ցույց տա լով քն նարկ վող թե մայի պատ-
մա կան զար գա ցում նե րը` դա սա խո սը ու սա-
նո ղի միտ քը պետք է ո ւղ ղոր դի այն փաս տի 
վրա, որ պայ քա րի հիմ նա կան դա սեր են 
սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լը և զին ված 
պայ քա րը, և այդ ա մե նը պետք է յու րաց վի ու 
հաշ վի ա ռն վի ա պա գա յում:

 Մեր օ րե րում հայ–թուր քա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի ա պա գան կախ ված է նրա նից, 
թե ա րդյո՞ք թուրք ժո ղովր դի մեջ ո ւժ կգտն-
վի ճա նա չե լու և դա տա պար տե լու հայոց ցե-
ղաս պա նու թյու նը: 

Ի րար հա ջոր դող կա ռա վա րու թյուն նե-
րի գոր ծե լա կեր պը, պե տա կան և քա ղա քա-
կան գոր ծիչ նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը 
վկա յում են, որ պաշ տո նա կան Թուր քի այի 
դիր քո րոշ ման հիմ քում ըն կած են ժխ տո-
ղա կա նու թյու նը և ու րա ցու մը: Մեծ ե ղեռ նից 
փրկ ված հայե րի սե րունդ նե րը և ը նդ հան րա-

պես ամ բողջ հա յու թյու նը շա րու նա կում են 
պայ քա րել առ այ սօր ոչ մի այն ճա նաչ ման, 
այլև ար ժա նի հա տուց ման և ամ բող ջա կան 
հայ րե նի քի վե րա կանգն ման հա մազ գային 
նպա տա կի հա մար:

Ի նչ պես միշտ աշ խար հի գեր տե րու թյուն-
նե րը Հայ կա կան հար ցը շա հար կե ցին ի րենց 
մե ծա պե տա կան ծրագ րե րին ծա ռայեց նե լու 
հա մար: Այ սօր էլ նույն գեր տե րու թյուն նե րը 
ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման և դա տա-
պարտ ման հար ցը դար ձյալ շա հար կում են` 
սոսկ ի րենց շա հե րի տե սա կե տից ել նե լով:

 Մի խոս քով, ցե ղաս պա նու թյան դա սը 
հետ ևյալն է` հայի մի ակ ու ա մե նա հա վա տա-
րիմ դաշ նա կի ցը դա րե դար ե ղել է ու կլի նի 
մի աս նու թյու նը և զեն քը: Պատ մու թյան դա-
սա խո սի պարտքն է ցույց տալ, որ բո լոր 
ժա մա նակ նե րում հայ ժո ղովր դի փառ քը հա-
նուն գո յատև ման, ա զա տու թյան և ան կա-
խու թյան հա մար մղ ված մար տե րում ան մահ 
է: 

Այ սօր էլ, մեր կաց նե լով թուր քա կան կա-
ռա վա րու թյան կեղ ծիք նե րը, սեր տե լով ան-
ցյա լի հե րո սա կան դա սե րը, հայ ժո ղո վուր դը 
ա ռա վել վճ ռա կան է դառ նում` պաշտ պա նե-
լով ոչ մի այն հող հայ րե նին, այլև պայ քա րե-
լով ար ժա նի հա տուց ման և ամ բող ջա կան 
հայ րե նի քի վե րա կանգն ման հա մազ գային 
նպա տա կի հա մար:

Այս պի սով՝ կր թու թյան, դաս տի ա րա-
կու թյան ո րա կի բարձ րա ցու մը մե ծա պես 
կախ ված է դա սա խո սի մաս նա գի տա կան 
վար պե տու թյու նից: Պատ մա բան դա սա խո-
սը` նա խան ցյալ ժա մա նակ նե րի ա զա տագ-
րա կան պայ քա րի դր վագ նե րի վրա պետք 
է կա րո ղա նա ու սա նող նե րին դաս տի ա րա-
կել ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան, բուռն 
հայ րե նա սի րու թյան զգա ցում նե րով, ան կա-
խու թյան պե տա կա նու թյան շա հե րից բխող 
հա տուկ մտա ծո ղու թյամբ:
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ ‘’ГЕНОЦИД АРМЯН’’ В ЦЕНТРЕ  
СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Л. САРГСЯН

На уроках истории Армении тему ‘’ Геноцид армян’’ необходимо представить так, 
чтобы студенты прониклись глубоким чувством патриотизма, могли в полной мере 
воспринимать исторические события, владеть фактами, уметь обсуждать их, проводить 
параллели между преступлениями, совершенными в различные периоды времени, 
выявлять причинно–следственные связи, результаты борьбы, судить о потерях и 
приобретениях и делать выводы. Во время урока преподаватель использует все те 
методы и средства, которые создают благоприятные условия для того, чтобы студенты 
усвоили основные положения изучаемого предмета.

В статье приводятся требования, пред являемые и преподавателю истории 
Армении при изучении темы ‘’Геноцид армян’’ / ‘’ Великая резня армян’’/ в Центре 
среднеспециальных образовательных программ, а также важность темы в процессе 
патриотического воспитания молодого поколения и осознание преподавателем важности 
представления нашей национальной, никогда ‘’ незаживающей раны’’.

TEACHING THE THEME OF “THE ARMENIAN GENOCIDE” IN THE CENTRE  
OF MEDIUMCYCLE EDUCATION PROGRAMS

L. SARGSYAN

The article touches upon the requirements for the teacher who teaches the theme of “The 
Armenian Genocide” in the centre of medium–cycle education programs, the importance of 
the theme in the process of the Armenian upbringing of the young generation. The teacher 
must realize the importance of presenting the theme of our national and “unhealed wound”. 
During the lesson the students must be full of deep feelings of patriotism. They should be 
able to perceive the historical events, be aware of the facts, analyze them, compare it with 
other crimes ever committed, reveal the causal links, results of the struggle, judge about the 
loss and achievements and draw conclusions.

During the lesson the teacher uses all the means and methods that have a positive effect 
on the students’ perception of the main points of the subject. He also uses contemporary 
pedagogical methods, observing everything, mentioned above in the context of passing na-
tional and spiritual values.
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«Մո դել» տեր մի նը լայ նո րեն օգ տա-
գործ վում է մարդ կային գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր բնա գա վառ նե րում և ու նի բազ-
մա թիվ ի մաս տային նշա նա կու թյուն ներ: 
Այս բաժ նում մենք կդի տար կենք մի այն 
այն մո դել նե րը, ո րոնք հա մար վում են գի-
տե լիք նե րի ստաց ման գոր ծիք ներ:

 Մո դե լա վոր ման մեջ կա եր կու տար բեր 
մո տե ցում: Մո դե լը կա րող է լի նել այլ նյու-
թից, այլ մասշ տա բով, ո րոշ դե տալ նե րի բա-
ցա կա յու թյամբ պատ րաստ ված ա ռար կայի 
պատ ճե նը: Օ րի նակ՝ խա ղա լիք նա վա կը, 
խո րա նար դիկ նե րով տնա կը, ի րա կան մե-
ծու թյան ի նք նա թի ռի փայ տե մո դե լը, ո րն 
օգ տա գործ վում է ի նք նա թի ռա շի նու թյան 
մեջ և այլն: Նման տե սա կի մո դել ներն ան-
վա նում են մո դել–բ նօ րի նակ ներ:

 Մո դե լը կա րող է նաև ար տա ցո լել ի րա-
կա նու թյու նը վե րա ցա կան ձևով՝ բա ռային 
նկա րագ րու թյամբ, հա ջոր դա կան կա նոն նե-
րի նկա րագ րու թյամբ, մա թե մա տի կա կան 
հա րա բե րակ ցու թյուն նե րով և այլն: Նման 
մո դել նե րը կան վա նենք վե րա ցա կան:

 Մա թե մա տի կա կան մո դել նե րը կա րե լի է 
դա սա կար գել՝ ել նե լով մի քա նի նպա տակ-
նե րից և մո տե ցում նե րից՝ դա սա կարգ ման 
հիմք ըն դու նե լով տար բեր սկզ բունք նե րը: 
Կա րե լի է դա սա կար գել մո դել ներն ը ստ 
գի տու թյան ճյու ղե րի (մա թե մա տի կա կան 
մո դել ներ ֆի զի կայի, կեն սա բա նու թյան, 
սո ցի ո լո գի այի մեջ և այլն) և ը ստ կի րա ռա-
կան մա թե մա տի կայի ա պա րա տի (մո դել-
ներ, ո րոնք հիմն ված են սո վո րա կան դի-
ֆե րեն ցի ալ հա վա սա րում նե րի, մաս նա կի 
ա ծան ցյալ նե րի, ստո խաս տիկ մե թոդ նե-

րի, դիսկ րետ հան րա հաշ վա կան փո խա-
կեր պու թյուն նե րի օգ տա գործ ման վրա և 
այլն): Ե թե ու սում նա սի րենք տար բեր գի-
տու թյուն նե րում մո դե լա վոր ման ը նդ հա-
նուր օ րի նա չա փու թյուն նե րը (ան կախ մա-
թե մա տի կա կան ա պա րա տից) և ա ռա ջին 
տե ղում դնենք մո դե լա վոր ման նպա տակ-
նե րը, ա պա կա րե լի է հան գել հետ ևյալ դա-
սա կարգ ման.

• բ նու թագ րա կան (ն կա րագ րա կան) 
մո դել ներ

•  օպ տի մի զա ցի ոն մո դել ներ
•  բազ մա չա փա նի շային մո դել ներ
•  խա ղային մո դել ներ
•  ի մի տա ցի ոն մո դել ներ [3]:
 Մաս սա յա կան սպա սարկ ման հա մա-

կար գե րի տե սակ նե րը
 Շատ հա ճախ հարկ է լի նում գործ ու նե-

նալ այն պի սի հա մա կար գե րի հետ, ո րոնք 
նա խա տես ված են մի ա տիպ խն դիր նե րի 
բազ մա թիվ օգ տա գործ ման հա մար. հերթ 
խա նու թում, ավ տոս պա սարկ ման կե տե-
րում, տոմ սարկ ղե րում և այլն: Այդ պի սի 
գոր ծըն թաց նե րին ան վա նում են մաս սա յա-
կան սպա սարկ ման հա մա կար գեր (ՄՍՀ): 

 Պատ վեր նե րի սպա սարկ ման և ըն-
դուն ման գոր ծըն թաց նե րը ՄՍՀ–ո ւմ 
հան դես են գա լիս պատ վեր նե րի հոս-
քի պա տա հա կան բնու թագ րով և նրանց 
սպա սարկ ման եր կա րաձգ մամբ:

Մար կո վյան պա տա հա կան գոր ծըն-
թաց նե րով ՄՍՀ–ն, ե րբ ՄՍՀ–ի վի ճա կի 
հա վա նա կա նու թյու նը հե տա գա յում կախ-
ված է մի այն տվյալ վի ճա կից և կախ ված 
չէ նա խորդ վի ճա կից (ա ռանց հետ ևան-

ԳՈՀԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ

ՄԻ Ա ԿԱ ՆԱԼ ՄԱՍ ՍԱ ՅԱ ԿԱՆ ՍՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
Ի ՄԻ ՏԱ ՑԻ ՈՆ ՄՈ ԴԵ ԼԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ
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քի և ա ռանց հի շո ղու թյան գոր ծըն թաց): 
Մար կո վյան պա տա հա կան գոր ծըն թա ցի 
պայ մանն ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ի րա-
դար ձու թյուն նե րի բո լոր հոս քե րը, ո րոնց 
դեպ քում հա մա կարգն ան ցնում է մի վի-
ճա կից մյու սին (պատ վեր նե րի հոսք, սպա-
սար կում նե րի հոսք և այլն), լի նեն պո ւա-
սո նյան: Դեպ քե րի պո ւա սո նյան հոսքն 
օ ժտ ված է մի շարք հատ կու թյուն նե րով, 
ի նչ պի սիք են ստա ցի ո նա րու թյու նը, հետ-
ևանք նե րի բա ցա կա յու թյու նը: 

Այս պի սով՝ ՄՍՀ–ո ւմ ըն դուն վում են 
պատ վեր ներ, ո րոնց մի մասն ի րա կա նաց-
վում է սպա սարկ ման հա մա կար գի կա-
նալ նե րով, մի մա սը կանգ նում է հեր թի 
սպա սարկ ման հա մար, ի սկ մի մա սը հա-
մա կար գը լքում է ա ռանց սպա սարկ ված լի-
նե լու: 

ՄՍՀ–ի հիմ նա կան տար րերն են. 
•  պատ վեր նե րի մուտ քային հոսք, 
•  հերթ, 
• ս պա սարկ ման կա նալ ներ, 
•  պատ վեր նե րի ել քային հոսք 

(ս պա սարկ ված պատ վեր ներ):
 ՄՍՀ–ի գոր ծու նե ու թյան ար դյու-

նա վե տու թյու նը ո րոշ վում է թո ղու նա-
կու թյան կա րո ղու թյամբ՝ սպա սարկ ված 
պատ վեր նե րի հա րա բե րա կան թվով: Ը ստ 
կա նալ նե րի n թվի՝ ՄՍՀ–նե րը լի նում ե ն՝ 
մի ա կա նալ (n = 1) և բազ մա կա նալ (n > 1): 

Բազ մա կա նալ ՄՍՀ–նե րը կա րող են լի-
նել ի նչ պես հա մա սեռ (ը ստ կա նալ նե րի), 
այն պես և ոչ հա մա սեռ (ը ստ պատ վեր նե րի 
սպա սարկ ման շա րու նա կա կա նու թյան): 

Ըստ սպա սարկ ման կար գի՝ տար բե-
րում են ՄՍՀ–նե րի ե րեք դաս՝ 

1) ՄՍՀ–ներ մեր ժում նե րով (0–ա կան 
սպա սար կում կամ բա ցա հայտ կո րուստ-
ներ): Այս դեպ քում պատ վե րը նո րից է 
մտ նում հա մա կարգ, որ պես զի այն սպա-
սար կեն (օր.՝ ա բո նեն տի կան չը ATC–ի մի-

ջո ցով): 
2) ՄՍՀ սպա սու մով (ան սահ մա նա փակ 

սպա սում կամ հերթ): Ը ստ հա մա կար գի 
զբաղ վա ծու թյան՝ պատ վերն ըն դուն վում 
է հերթ, և վերջիվեր ջո կկա տար վի (ա ռև-
տուր, կեն ցա ղային և բժշ կա կան սպա-
սարկ ման ո լորտ): 

3) Խա ռը տի պի ՄՍՀ (սահ մա նա փակ 
սպա սում): Գո յու թյուն ու նի սահ մա նա փա-
կում հեր թի եր կա րու թյան վրա (ավ տո մո-
բիլ նե րի սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն): 
ՄՍՀ–ո ւմ կա րող է նաև դի տարկ վել պատ-
վեր նե րի ըն դուն ման ժա մա նա կի սահ մա-
նա փա կում (ս պա սարկ ման հա տուկ պայ-
ման ներ բան կում) [4]:

Ի մի տա ցի ոն մո դե լա վո րու մը և նրա 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

 Ի մի տա ցի ոն մո դե լա վո րու մը թվայ նաց-
ված մե թոդ է, ի րա կա նաց վում է Է ՀՄ հաշ-
վո ղա կան փոր ձե րում մա թե մա տի կա կան 
մո դել նե րի մի ջո ցով՝ ի մի տաց նե լով ի րա-
կան օբյեկտ նե րի վար քա գի ծը: Այդ կերպ, 
ի րա կան գոր ծըն թա ցում հա մա կար գը բա-
ժան վում է տար րա կան եր ևույթ նե րի, են-
թա հա մա կար գե րի և մո դել նե րի: 

Ի մի տա ցի ոն մո դե լա վո րում տեր մի նը 
նշա նա կում է, որ մենք գործ ե նք ու նե նում 
այն պի սի մա թե մա տի կա կան մո դել նե րի 
հետ, ո րոնց դեպ քում հա մա կար գի վար քա-
գի ծը կան խա տե սե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է հա մա կարգ չային փորձ՝ ի մի տա ցի ա մա-
թե մա տի կա կան մո դե լի վրա` նա խա պես 
տր ված սկզբ նա կան տվյալ նե րով: 

Ի մի տա ցի ոն մո դե լը ձևա կան (այ սինքն՝ 
ի րա կա նաց նում է ո րոշ ֆոր մալ լե զու-
նե րով) տրա մա բա նու թյամբ հա մա կար-
գի ֆունկ ցի ո նալ հե տա զո տումն է, նրա 
ա ռան ձին տար րե րի փո խազ դե ցու թյան 
ո րո շու մը տր ված ժա մա նա կում՝ հաշ վի 
առ նե լով պատ ճա ռա հետ ևան քային մեծ 
կա պե րը [3]: 
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Ի մի տա տո րի մո դե լի ալ գո րիթ մը և 
ծրա գի րը C++ լեզ վով

 Պետք է հա մա կարգ ներ մու ծել պա տա-
հա կան հայ տե րի հոսք, ո րոնց միջև ∆t ժա-
մա նա կային ին տեր վա լը պա տա հա կան 
մե ծու թյուն է ՝

t1–t2=(∆t =R(t1,t2)): ∆w հայ տի ի րա-
կա նաց ման ժա մա նա կը պա տա հա կան է 
և նույն պես են թարկ վում է ∆w= R(w1, w2) 
օ րեն քին: Պետք է ո րո շել ծա ռա յու թյան մա-
տուց ման և ա լի քի ներ բեռն ման ի րա կա-
նաց ման մերժ ման հա վա նա կա նու թյու նը: 

Ի րա կա նաց նենք տվյալ հա մա կար գի 
կազ մա լու ծու մը: Որ պես ա ռան ձին տար-
րեր՝ կա րե լի է դի տար կել հետ ևյալ նե րը՝

1. Հայ տե րի աղ բյուր, ո րը բնու թագր-
վում է՝ 

•  հայ տե րի ը նդ հա նուր Nmax թվով՝ 
դի տարկ ման ամ բողջ ին տեր վա լում,

• T ժա մա նա կում գո յա ցած N(t) հայ-
տե րի թվով,

•  հայ տե րի ∆t ժա մա նա կային դա-
դար նե րի բաշխ ման օ րեն քով, 

•  ըն թա ցիկ հայ տե րի հայտն ման tn 
ժա մա նա կով: 

Ո րոշ դեպ քե րում ոչ հա մա սեռ աղ բյուր-
նե րի հոս քը կա րող է գո յաց նել տար բեր 
բար դաց ված հայ տեր, ո րոնք ու նեն ի րենց 
բաշխ ման օ րենք նե րը:

2. Ա լի քը, ո րը բնո րոշ վում է՝ 
• S(t) վի ճա կով՝ զբաղ ված է կամ 

ա զատ ժա մա նա կի t պա հին
• ս պա սարկ ված հայ տե րի Nw թվով,
• զ բաղ ված վի ճա կում գտն վող Tw 

գու մա րային ժա մա նա կով,
• ∆w ար տադ րո ղա կա նու թյամբ, 

տվյալ տի պի հայ տե րի ի րա կա նաց ման 
տա րած ման ժա մա նա կի օ րեն քով,

• n հայ տե րի սպա սարկ ման ա վար-
տի Wn ժա մա նա կով: 

Հա մա կար գի աշ խա տան քի ի մի տա-

ցի ան տե ղի է ու նե նում t հա մա կար գային 
ժա մա նա կում: 

Ի մի տատր նե րի հա մար օգ տա գոր ծում 
են փո փո խա կան ներ՝ քայլ ը ստ ժա մա նա-
կի: Ի մի տա տո րի աշ խա տան քի ար դյուն-
քում տե ղի է ու նե նում Nmax հայ տե րի գե-
նե րա ցի ա նախ նա կան վի ճա կագ րա կան 
պա րա մետ րե րով, ո րը նմա նա կում է հայ-
տե րի ի րա կա նաց ման պա տա հա կան ըն-
թացքն ի րա կան հա մա կար գում: 

Ակն հայտ է, որ Nmax վի ճա կագ րա կան 
ը նտ րու թյան աճ ման ժա մա նակ ա վե լա-
նում է հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան 
պա րա մետ րե րի վի ճա կագ րա կան գնա հա-
տա կան նե րի հա վաս տի ու թյու նը:

Պ րակ տի կա յում ի մի տա տոր նե րի 
բարդ հա մա կար գի հա մար, որ պես օ րի-
նակ, հնա րա վո րու թյուն է տր վում հետ ևե-
լու ար դյու նա վե տու թյան պա րա մետ րե րի 
գնա հատ ման մե ծու թյուն նե րին՝ կախ ված 
գո յա ցած հայ տե րի քա նա կից և հա մա կար-
գային ժա մա նա կից: Ե թե մո դու լի ա ռա վե-
լա գույն փո փո խու թյունն ա վե լի քիչ է նա-
խա պես ո րոշ ված դրա կան թվից, ա պա 
ի մի տա տո րի հետ աշ խա տան քը պետք է 
դա դա րեց նել, և ստաց ված դի տարկ ված 
պա րա մետ րե րը կհան դի սա նան խնդ րի 
լու ծում:

ՄՍՀ–ի խնդ րի օ րի նա կը մենք կա րող 
ե նք նկա րագ րել ա ռա վել ման րա մասն՝ 
նշե լով, թե որ ֆունկ ցի ան ի նչ է կա տա-
րում, և ի նչ է ստաց վում ար դյուն քում: Օ րի-
նակ, ե թե տվյալ խնդ րում W1–ն ա վե լի 
փոքր ե նք վերց րել, քան W2–ը, T1–ն՝ ա վե-
լի փոքր, քան T2–ը, կա րող ե նք նշել, որ 
տր ված մի ջա կայ քում նվա զա գույն ֆունկ-
ցի ան տա լիս է պա տա հա կան թիվ [1] :

Ն շենք, որ t=t+(rand() ՝ (t2 – t1+1)) + t1; 
//rand() ՝ (max – min+1) + minimal funkican 
talis e patahakan tiv trvac mijakayqum: 

Ներ կա յաց նենք ի մի տա տո րի մո դե լի 
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բլոկ–ս խե ման (ն կար 1) և ծրա գի րը C++ լեզ վով:

սկիզբ 

Աղբյուրի սկզբնարժեքավորում:         

Ալիքի սկզբնարժեքավորում:         
t

 WN=TW=NW=0;   

Համակարգային ժամանակի սկզբնարժեքավորում:  t=0 

         N=0; 

Մուտքագրում NMAX1 t1, 

Մուտքագրում W1  W2 

∆t պատվերի գեներացիա 

t=t+∆t, N=N+1

Կանալի ստուգում: 
WN≤T 

Սպասարկման պարամետրեր: 

N≤ NMAX 

∆W   պատվերի  գեներացիա 
NW= NW+1 
WN=t+∆W 

TW= TW+∆W 

արդյունավետության պարամետրերը 

W=(N- NW)/N 
K3= TW/T 

վերջ 

ազատ 

    այո 

Ն կար 1. Ի մի տա տո րի բլոկ–ս խե ման:
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«include «stdafx.h»
«include<iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
float N=0,t=0,Nmax;int t1,t2;
cout<<»Nmax= «;
cin>>Nmax;cout<<»t1=»;cin>>t1;cout<<»

t2=»;cin>>t2;cout<<endl;
float Wn=0, Tw=0,Nw=0;int W1,W2;
cout<<»W1=»;cin>>W1;cout<<»W2=»;ci

n>>W2;cout<<endl;
while(N<=Nmax)
{N=N+1;t=t+(rand() ՝ (t2 – t1+1)) + t1;//

rand() ՝ (max – min+1) + min funkican talis e 
patahakan tiv trvac mijakayqum

if(Wn<=t)
 Nw=Nw+1;
Wn=t+rand() ՝ (W2 – W1+1) + W1;
Tw=Tw+rand() ՝ (W2 – W1+1) + W1;
}
 cout<<»Wotk=»<<(N–Nw)/N<<endl;
 cout<<»K3=»<<Tw/t<<endl;
 return 0; 
Ի մի տա տո րի ծրագ րային կո դը C++ 

լեզ վով:

Եզ րա կա ցու թյուն
Այս պի սով՝ մո դե լա վոր ման ի րա կա-

նաց ման հիմ քում ըն կած է պրո ֆե սի ո նալ 
գոր ծու նե ու թյու նը, ո րը են թադ րում է՝ 

1 –ին հեր թին գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
բաղ կա ցու ցիչ տար րե րի հաշ վում, նրանց 
լրիվ կազ մի հաս տա տում, 

2– րդ հեր թին գոր ծըն թա ցի հոս քի նոր-
մալ վար քի նշա նա կու թյան ո րո շում, 

3–րդ հեր թին նրանց միջև փո խա դարձ 
կա պե րի հաս տա տում, ո րը բնու թագ րում 
է գոր ծու նե ու թյան ամ բող ջա կան կա ռուց-
ված քը: 

Մո դե լի ստեղծ ման հա մար ան հրա-
ժեշտ է ու սում նա սի րել նրա դի նա միկ 
բնույ թը: Մո դե լա վո րո ղը պետք է յու րաց նի 
նոր գոր ծըն թա ցը՝ սկ սե լով ու սում նա սի-
րու թյու նը պարզ տար րե րից դե պի ա վե լի 
բար դը: Մո դե լը ստեղ ծող նե րի հա մար այդ 
շար ժումն ու նի հա կա ռակ ո ւղղ վա ծու թյուն՝ 
նպա տա կային գոր ծու նե ու թյու նից նրա 
հիմ նա կան մա սե րին և վեր ջա պես տար-
րե րին, ո րի ըն թաց քում չպետք է «կորց նել» 
փո խա դարձ կա պե րը, ո րոնք ա պա հո վում 
են մո դե լի ամ բող ջա կա նու թյու նը: 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 
1. Компьютерное моделирование для специальностей: 210723 – Сети связи и системы 

коммутации  210709 – Многоканальные телекоммуникационные системы.                        
2. В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. Келлер, О. Б. Наймарк, В. Ю. Столбов, П. В. Трусов, П. 

Г. Фрик введение в математическое моделирование. Обучающихся по направленно 5112000– 
«Математика. Прикладная  математика».  Москва, «Лого», 2005.

3. Майер Р. В., Кибернетическая Педагогика: Имитационное  моделирование Процесса 
Обучения (138 С.)

4. Компьютерное моделирование исполнительных систем роботов:  учебное пособие / Е. И, 
Игнатова Н. В. Ростов: Федер. агентство по образованию, С.–Петерб. гос. политехн. ун–т. – 
Санкт–Петербург:  Изд–во Политехнического ун–та, 2009. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Г. ПЕТРОСЯН, А. АВАКЯН

В данной статье обсуждаются некоторые вопросы обучения имитационной модели 
одноканальной системы массового обслуживания. Представлен алгоритма имитатора. 
На примере показано подробное описание  применения имитационной модели 
одноканальной системы массового обслуживания  и программная реализация алгоритма 
имитатора в среде  Visual C++.

FEW QUESTIONS ON MODEL OF IMITATION LEARNING  
OF ONE CHANNEL PUBLIC SERVICE SYSTEM 

G. PETROSYAN, A. AVAGYAN 

It is discussed in the article about few questions on model of imitation learning of one 
channel public service system. The algorithm of imitator is presented.  It is shown in the ex-
ample  the detailed description of usage of imitation model of one channel public service sys-
tem and the programming implementation of imitator algorithm in Visual C++ environment. 
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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՍԻ ՍՅԱՆ 
ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ 
ՎԱՐ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ  
Ի ՆՔ ՆԱ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

Ու սուց չի ման կա վար ժա կան վար պե-
տու թյան ձևա վոր ման հիմ նախն դի րը 
ման կա վար ժու թյան մեջ ու սում նա սիր վում 
է բա վա կա նին ակ տի վո րեն: Ման կա վար-
ժա գետ Ի. Խ. Խառ լա մո վը նշում է, որ 
«ման կա վար ժա կան վար պե տու թյու նը ոչ 
այլ ի նչ է, քան ու սուց չի ու սում նա դաս տի ա-
րակ չա կան հմ տու թյու նը՝ հասց ված բարձր 
մա կար դա կի կա տա րե լա գործ ման, ո րն 
ար տա հայտ վում է ման կա վար ժա հո գե բա-
նա կան տե սու թյան մե թոդ նե րը և հնար-
նե րը ա ռանձ նա հա տուկ հղկ վա ծու թյամբ 
կի րա ռե լու մեջ, և ո րոնց շնոր հիվ ա պա-
հով վում է ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի բարձ րա գույն ար դյու նա վե-
տու թյու նը» (1, 12):

Ար դի հայ ման կա վար ժա գի տու թյան 
մեջ ման կա վար ժա կան վար պե տու թյու նը 
ներ կա յաց վում է որ պես մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան ո ղջ ըն թաց քում ձևա վոր-
վող պրո ֆե սի ո նալ ո րակ: Վար պետ դա սա-
վան դո ղը հո գե բա նա ման կա վար ժա կան և 
ա ռար կա յա կան ո լորտ նե րում մաս նա գի-
տա կան բարձ րա կարգ կոմ պե տեն ցի ա նե-
րի տի րա պե տող մաս նա գետ է, ով ու նի 
ման կա վար ժա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծե լա կերպ և կա րո ղա նում է պատ շաճ 
մա կար դա կով գոր ծադ րել իր մաս նա գի-
տա կան գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն 
ու աշ խա տան քային կոմ պե տեն տու թյուն-
նե րը: Ը ստ այդմ, նրա ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյան ձևա վո րու մը կախ ված 

է ի նք նակր թու թյան, սե փա կան մաս նա-
գի տա կան կար ևոր կա րո ղու թյուն ներ ու 
հատ կա նիշ ներ զար գաց նե լու ձգ տու մից ու 
պար բե րա կան ի րա կա նա ցու մից (2, 103):

Այս պի սով, հա մադ րե լով նշ ված բնո-
րո շում նե րը, կա րող ե նք եզ րա կաց նել, 
որ ման կա վար ժա կան վար պե տու թյու նը 
ու սուց չի մաս նա գի տա կան ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նե ու թյան այն պի սի բարձր 
մա կար դակ է, ե րբ ու սու ցի չը լի ար ժե քո-
րեն տի րա պե տում է և՛  մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, և՛ մի-
ա ժա մա նակ ու նի ման կա վար ժա կան ար-
ժե քա վոր մտա ծե լա կերպ ու դիր քո րո շում, 
և՛ սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը բարձր 
մաս նա գի տա կան մա կար դա կով կա ռա-
վա րե լու ու ի րա կա նաց նե լու ըն դու նա կու-
թյուն ներ, ո րոնց շնոր հիվ ա պա հով վում է 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա-
ցի բարձ րա գույն ար դյու նա վե տու թյու նը:

 Տար րա կան դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի 
ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան ձևա-
վոր ման և ի նք նա զար գաց ման մա կար-
դա կը բա ցա հայ տե լու հա մար Ա ռինջ գյու-
ղի միջ նա կարգ դպ րո ցի 25 ու սու ցիչ նե րի 
շր ջա նում ան ցկաց րել ե նք դի տում ներ, 
զրույց ներ, խնդ րել լրաց նել մեր կազ մած 
հար ցա թեր թի կը՝ հիմն ված Լ. Ն. Բե րեժ-
նո վայի կազ մած հար ցա թեր թի կի վրա (3), 
ա պա ստաց ված էմ պի րիկ տվյալ նե րը վեր-
լու ծել ե նք, ար դյունք նե րը մշա կել և գնա-
հա տել դրանք: Հար ցա թեր թիկն իր մեջ 



211

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

նե րա ռել է տար րա կան դպ րո ցի ու սուց-
չի ման կա վար ժա կան–մաս նա գի տա կան 
վար պե տու թյան և ի նք նա զար գաց ման մա-
կար դա կը ախ տո րո շող 20 հարց: Հարց-
մա նը մաս նակ ցող ու սու ցիչ նե րի 16 %–ը 
հս տակ չէր գի տակ ցում տվյալ ու սում նա-
կան ա ռար կայի դա սա վանդ ման գոր ծում 
ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի տի րա պետ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը և, բնա կա նա բար, դրանք չէր 
կի րա ռում դա սին, տվյալ ա ռար կայի ի մա-
ցու թյու նը գե րա դա սում էր հո գե բա նա կան 
ման կա վար ժա կան տե ղե կաց վա ծու թյու-
նից, հա մա րե լով, որ բու հում ձեռք բե րա-
ծը լի ու լի բա վա կան է, և նոր մե թոդ նե րի 
ձեռք բե րումն ու կի րա ռու մը խա թա րում 
են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի սա հուն 
ի րա կա նա ցու մը, ա ռա վել ևս ա նըն դու նե լի 
ա վե լոր դու թյուն էր հա մա րում հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը ա շա կերտ նե րի հետ, ո րը լի-
ո վին «փ չաց րել է» ա շա կերտ նե րին:

 Հարց ված ու սու ցիչ նե րի 32 %–ը ուներ 
ման կա վար ժա կան–մաս նա գի տա կան 
վար պե տու թյան ձևա վոր վա ծու թյան և 
ի նք նա զար գաց ման մի ջին մա կար դակ. 
ա րժ ևո րում էր ու սում նա դաս տի ա րակ-
չա կան գոր ծըն թա ցում ու սուց չի ման-
կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման դե րը, 
ման կա վար ժա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյու նը, 
սա կայն ան հնա րին էր հա մա րում ման-
կա վար ժա կան ո լոր տում նո րա րա րա կան 
գոր ծու նե ու թյան պար բե րա կան ի րա կա-
նա ցու մը և ի նք նակր թու թյու նը, քա նի որ 
«ու սու ցի չը դա սին և դա սից դուրս խիստ 
ծան րա բեռն ված է» այլ մաս նա գի տա կան 
գոր ծա ռույթ նե րով, ո ւս տի մաս նա գի տա-
կան ա ճի ո լոր տում հիմ նա կա նում ա նո-
րո շու թյուն է տի րում (դա են վկա յում մեծ 
մա սամբ նշ ված «ա մե նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ, այո՛, ի նչ պես բախտս կբե րի» 

բնույ թի պա տաս խան նե րը): Հար ցա թեր-
թիկ նե րին զու գա հեռ կա տար ված մեր 
զրույց նե րը փաս տե ցին, որ ե թե ու սու ցիչ-
նե րը պար բե րա բար չեն զբաղ վում ման-
կա վար ժա կան ի նք նակր թու թյամբ, նրանց 
մաս նա գի տա կան ձեռք բե րում նե րը գործ-
նա կա նում շատ շու տով հնա նում են: Ի րա-
վա ցի ո րեն, այ սօր գի տու թյունն ու պրակ-
տի կան այն քան ա րագ են փո փոխ վում 
և՛ բո վան դա կային, և՛ կա ռուց ված քային 
ա ռում նե րով, որ հա ճախ ու սու ցիչ նե րը չեն 
հասց նում յու րաց նել նո րա րա րու թյուն նե րը 
և դրանց հա մա քայլ գոր ծել պրակ տիկ աշ-
խա տան քում: Ո ւս տի նրանց մեծ մա սը գե-
րա դա սում էր դա սի ըն թաց քում կի րա ռել 
ու սուց ման մի այն ա վան դա կան մե թոդ ներ՝ 
հեն վե լով նախ կի նում ար ված մե թո դա կան 
մշա կում նե րի վե րար տադ րու թյան վրա, 
դա սին չէր գոր ծադ րում ման կա վար ժա-
կան տեխ նի կայի հա մա կազ մում ը նդ գրկ-
ված ար դի ա կան մի ջոց նե րը: Թեև նրանք 
տի րա պե տում են ի րենց ա ռար կային, սա-
կայն նրանց մո տե ցում նե րը քա րա ցած են 
և չեն հա մա պա տաս խա նում ժա մա նա կա-
կից բա րե փոխ ված կր թու թյան պա հանջ-
նե րին: Ի նք նա զար գաց ման մի ջին մա կար-
դակ դրս ևո րած ու սու ցիչ նե րը ի մա ցա կան 
հե տաքրք րու թյան ո լոր տում կար ևո րում 
է ին տե սա կան և մե թո դա կան գի տե լիք-
նե րը, այն դեպ քում, ե րբ ի նք նա զար գաց-
ման հա մար հա վա սա րա պես կար ևոր է 
նաև նո րա րա րա կան ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը: Հա վե լենք, որ ու սուց չի 
մաս նա գի տա կան վար պե տու թյան ձևա-
վո րու մը խթա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է ման կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան 
տե սա կան մե թոդ նե րը, հնար նե րը գործ-
նա կա նում հղկ ված կի րա ռե լու կա րո ղու-
թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը հա վա սա-
րա պես զու գակ ցել ան ձնային լա վա գույն 
հատ կա նիշ նե րի հետ, ան հրա ժեշ տու թյան 
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դեպ քում ի նք նա կա ռա վար մամբ զս պել 
հո գե բա նա կան խառն ված քի այն գծե րը, 
ո րոնք ան հա րիր են ու սուց չի մաս նա գի-
տա կան նկա րագ րի հետ, և ո րոնք է ա-
կա նո րեն ի ջեց նում են ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան մա-
կար դա կը:

Ու սու ցիչ նե րի 20 %–ը (5 ու սու ցիչ) ու ներ 
ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան ձևա-
վոր ման և ի նք նա զար գաց ման մի ջի նից 
բարձր մա կար դակ: Նրանք գի տակ ցում 
է ին ի րենց գոր ծու նե ու թյան ու ժեղ և թույլ 
կող մե րը, հա մա գոր ծակ ցում և հե տա դարձ 
կապ է ին ի րա կա նաց նում դա սի սուբյեկտ 
հան դի սա ցող կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
հետ, վեր լու ծում և ա նա չառ գնա հա տում 
սե փա կան և ու րիշ ու սու ցիչ նե րի վա րած 
դա սե րը, փոր ձում օբյեկ տի վո րեն հիմ-
նա վո րել ի րենց ար ժա նիք ներն ու թե րու-
թյուն նե րը, մեկ նա բա նել կի րառ ված ու-
սում նա դաս տի ա րակ չա կան մե թոդ նե րի 
ու մի ջոց նե րի ը նտ րու թյու նը, գնա հա տել 
կի րառ ված ման կա վար ժա կան ներ գոր-

ծու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ու հա ղոր-
դակց ման ո ճը: Որ պես ա ռա վել կար ևոր 
ո րակ ներ՝ նշ վել են պա տաս խա նատ վու-
թյու նը և պա հանջ կո տու թյու նը, ի սկ մի ջին 
և ցածր մա կար դա կում նշ վել են աշ խա-
տա սի րու թյու նը և կար գա պա հու թյու նը: 
Հե տաքր քիր է, որ ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը 
(64 տո կոս) որ պես մաս նա գի տա կան ի նք-
նա կա տա րե լա գործ ման խո չըն դոտ նշել է 
ժա մա նա կի սղու թյու նը, հա մա պա տաս-
խան գրա կա նու թյան և պայ ման նե րի բա-
ցա կա յու թյու նը, ի սկ 35–ը՝ կամ քի ու ժի և 
հաս տա տա կա մու թյան պա կա սը:

Նշ վեց նաև, որ ար դյու նա վետ կլի նեն 
վե րա պատ րաս տում նե րը, ո րոնք հնա րա-
վո րու թյուն կտան հետ ևե լու ման կա վար-
ժա գի տու թյան նո րույթ նե րին, ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան նո րա րա րա կան 
մե թոդ նե րին, կա տա րե լու գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված վեր լու ծու թյուն ներ՝ է ա կա-
նո րեն խթա նե լով ման կա վար ժա կան վար-
պե տու թյան ձևա վոր ման շա րու նա կա կան 
գոր ծըն թա ցը:

Գ ծա պատ կեր

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ու սու ցիչ նե րի 
32 %–ը (ման կա վար ժա կան վար պե տու-
թյան ձևա վոր ման և ի նք նա զար գաց ման 
բարձր մա կար դակ) նշել էր, որ ի րենք 
զբաղ վում են ի նք նա զար գաց մամբ և հա-

ճախ են մաս նակ ցում վե րա պատ րաս-
տում նե րի, առ ցանց սե մի նա րի նե րի՝ նշե-
լով, որ կողմ են նո րա րա րու թյուն նե րին, 
սա կայն դրանց ներդ րու մը ման կա վար ժա-
կան գոր ծըն թա ցում պետք է կրի հե տա զո-
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տա կան և ը նտ րո ղա կան բնույթ, ար ձա-
նագ րի բո լոր դրա կան կամ ա նըն դու նե լի 
փո փո խու թյուն նե րը՝ եզ րա հան գում ներ 
կա տա րե լով դրանց կի րառ ման նպա տա-
կա հար մա րու թյան վե րա բե րյալ: Մի այն 
այս դեպ քում վե րա պատ րաստ ման դա-
սըն թա ցը կա պա հո վի ու սու ցիչ նե րի մաս-
նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո-
րումն ու վար պե տու թյան զար գա ցու մը:

 Ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 
ձևա վոր ման և ի նք նա զար գաց ման բարձր 
մա կար դակ ար ձա նագ րած ու սու ցիչ նե րը, 
ը ստ կար ևո րու թյան աս տի ճա նի, որ պես 
ու սուց չի ի նք նա զար գաց ման գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյան չա փա նիշ ներ նշել 
է ին.

1.  ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա-
կան, կազ մա կերպ չա կան, ա ռար կա յա կան 
խն դիր նե րի ձևա կեր պու մը և լու ծու մը,

2.  հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գի-
տե լիք նե րի և մե թո դա կան հմ տու թյուն նե-
րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը ու սուց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան և հա սա րա կու թյան 
ար դի պա հանջ նե րին,

3.  ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու-
թյան հա մա լիր կա րո ղու թյուն նե րին տի-
րա պե տե լը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
դրանք փո խա րի նե լը մե կը մյու սով,

4.  սե փա կան մաս նա գի տա կան դժ-
վա րու թյուն նե րը ը մբռ նե լը և լու ծում ներ 
գտ նե լը,

5.  սե փա կան մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նե ու թյան նպա տա կադր ված ար դի ա-
կա նա ցու մը, դրա մո դե լա վո րու մը և կան-
խա տե սու մը,

6.  սե փա կան մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նե ու թյան մեջ ո րա կա կան փո փո խու-
թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը,

7.  սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան նե-
րուժն ի րաց նե լու կա րո ղու թյու նը: 

Աս վա ծից բխում է, որ ման կա վար ժա-

կան վար պե տու թյան ձևա վո րու մը պետք 
է կրի հա մա կարգ ված բնույթ և շա րու-
նա կա կան լի նի ո ղջ կյան քի ըն թաց քում: 
Ար դյու նա վետ են բու հում ու սա նող նե րին, 
ա պա նաև սկս նակ ու սու ցիչ նե րին ներգ-
րա վել աշ խա տան քի մատ չե լի ձևե րում՝ 
դի տում, ման կա վար ժա կան փաս տե րի և 
եր ևույթ նե րի վեր լու ծու թյուն, դե րա խա ղեր, 
ման կա վար ժա կան ի րա վի ճակ նե րի մո դե-
լա վո րում, ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի 
լու ծում, քն նար կում, դեպ քի նկա րագ րու-
թյուն, մաս նակ ցու թյուն հա տուկ դա սըն-
թաց նե րի, թրե նինգ նե րի, վե րա պատ րաս-
տում նե րի, ո րոն ցում յու րա քան չյու րը 
կա րող է է ՛լ ա վե լի խո րաց նել իր մաս նա-
գի տա կան վար պե տու թյան և ի նք նա զար-
գաց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու-
թյու նը: Այս ա ռու մով ող ջու նե լի է, որ այ սօր 
բու հում ման կա վար ժա կան ա ռար կա նե րի 
և գի տա հե տա զո տա կան պրակ տի կայի 
ար դյունք նե րի ձևա կեր պու մը ա վան դա-
կան հաշ վե տու փաս տաթղ թեր ներ կա-
յաց նե լուց բա ցի՝ կրում է ան հա տա կան, 
ան ձնա կողմ նո րոշ ված, գի տաս տեղ ծա-
գոր ծա կան բնույթ՝ ներ կա յաց վե լով որ պես 
ման կա վար ժա կան նա խագ ծի պաշտ պա-
նու թյուն, ու սում նա մե թո դա կան զե կու-
ցում, հոդ վա ծի հրա պա րա կում, տե սա ներ-
կա յա ցում և այլն: Խո րա պես հա մոզ ված 
ե նք, որ մաս նա գի տա կան վար պե տու թյան 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա-
կա նաց վի թե՛ դպ րո ցում, թե՛ բու հում, քա-
նի որ մի կող մից՝ բու հա կան կր թու թյամբ 
է պայ մա նա վոր ված տար րա կան դպ րո ցի 
ա պա գա ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան 
վար պե տու թյան հիմ քե րի ձևա վո րու մը, 
մյուս կող մից է լ՝ հենց կրտ սեր դպ րո ցով է 
պայ մա նա վոր ված ա շա կերտ նե րի հա ջող 
ու սուց ման մեկ նար կը ու սում նա ռու թյան 
ամ բողջ ըն թաց քում:
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ELEMENTARY SCHOOL TEACHER’S PEDAGOGICAL MASTERY  
AND SELFFORMATION PROCESS

S. SISYAN, M. SARGSYAN

The formation of pedagogical mastery should be coordinated and continuous throughout 
life.Effective ways are as involving students, then the young teachers in available forms of 
research, such as pedagogical research, discussion, analysis of the facts, problems and phe-
nomena of the educational process, simulations, role–playing games, trainings, participation 
in special courses, training, etc., where everyone can broaden хис skills and self–develop-
ment processes.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И 
САМОРАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

С. СИСЯН, М. САРГСЯН

Формирование педагогического мастерства должно быть непрерывными длится 
на протяжении всей жизни. Эффективные способы являются привлечениестудентов 
и преподавателей в разных аспектах профессиональной деятельности: педагогические 
исследование, обсуждение,анализ фактов,проблем и явлений учебного процесса, 
моделирование ситуаций, ролевые игры, трейнинги, участие в специальных курсов, 
повышение квалификации и.т.д., где каждый может расширить свои профессиональные 
навыки и процессы саморазвития.
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 Խոս քը հա ղոր դակց ման կար ևո րա-
գույն գոր ծոն է, լեզ վամ տա ծո ղու թյան, 
աշ խար հըն կալ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման ան հրա ժեշտ մի ջոց: Դրա-
նով է պայ մա նա վոր ված, որ տար րա կան 
դպ րո ցի մայ րե նի ի ծրագ րում նե րառ ված է 
«Խոսք և հա ղոր դակ ցում» բա ղադ րի չը: 

Ա ռաջ նորդ վե լով մայ րե նի դա սի բո լոր 
բա ղադ րիչ նե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու-
թյուն նե րով՝ ու սու ցիչ նե րը փոր ձում են գտ-
նել հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում ար դյու նա-
վետ հնար ներ, ո րոնք ա ռա վե լա գույնս կն-
պաս տեն ե րե խայի խոս քի և հա ղոր դակ-
ցա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը, 
շր ջա պա տի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու կա-
րո ղու թյան ձևա վոր մա նը: 

Հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ 
հնա րից է ե րկ խո սու թյու նը: Այն եր կու ան-
ձի միջև խոս քային հա ղոր դակ ցումն է, ո րը 
կա րող է տե ղի ու նե նալ թե՛ դեմ առ դեմ, թե՛ 
հե ռա կա ձևով: Այն ճա նա չո ղու թյան հիմ-
նա կան ձևն է, ա ռա վել ևս ժա մա նա կա կից 
տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան մեջ, 
որ տեղ ե րկ խո սու թյան հա մար մար դիկ 
օ գտ վում են տե ղե կատ վա կան և հա ղոր-
դակց ման տար բեր մի ջոց նե րից: 

Այ սօր ա նընդ հատ խոս վում է ան ձնա-
կողմ նո րոշ ված ա շա կեր տա կենտ րոն կր-
թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
մա սին, և կի րառ վում են բազ մա զան մե-
թո դա կան հնար ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա-
րա վոր է ա շա կեր տին մշ տա պես պա հել 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան մեջ։ Այս խնդ րի 

լուծ ման ըն թաց քում գոր ծուն դեր ու նի ու-
սում նա կան ե րկ խո սու թյու նը։ Ա նհ նար է 
պատ կե րաց նել ու սուց ման գոր ծըն թացն 
ա ռանց ե րկ խո սու թյուն նե րի: Հենց այս 
պատ ճա ռով էլ ու սում նա կան ե րկ խո սու-
թյու նը ու սուց ման կար ևո րա գույն մե թոդ-
նե րից է, այն ոչ մի այն զար գաց նում է սո-
վո րող նե րի եր ևա կա յու թյու նը, խթա նում 
խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու թյու նը, այլև 
սո վո րող նե րին մղում է մտա ծե լու, վեր լու-
ծե լու, դի մա ցի նի ար տա հայ տած մտ քե-
րը հաս կա նա լու, դրանց ար ձա գան քե լու, 
գնա հա տող և դա տո ղա կան խոսք կա ռու-
ցե լու, այլև ձևա վո րում է ու սու ցիչ – ա շա-
կերտ, ա շա կերտ – ա շա կերտ հա մա գոր-
ծակ ցային մթ նո լորտ։

 Մեր դա սալ սում նե րի, ու սու ցիչ նե րի 
և ա շա կերտ նե րի հետ ի րա կա նաց րած 
զրույց նե րի ըն թաց քում պար զել ե նք, որ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը մեծ հե տաքրք-
րու թյամբ և հա ճույ քով են կար դում այն 
բնագ րե րը, ո րոնց մեջ առ կա են ե րկ խո-
սու թյուն ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս կար դա լու դե րե րով (ի նչն ա շա-
կերտ նե րը շատ են սի րում), նաև ըն թեր-
ցե լիս նրանք մտ նում են ստեղ ծա գոր ծու-
թյան կեր պար նե րի « մաշ կի մեջ», դառ նում 
են դեպ քե րին մաս նա կից, ա կա նա տես և 
այդ ճա նա պար հով ա վե լի լավ են ը մբռ նում 
ներ կա յաց վող դեպ քե րը, մարդ կանց գոր-
ծո ղու թյուն ներն ու բնա վո րու թյան գծե րը: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
դի տարկ վում են ե րկ խո սու թյուն ներ վա րե-
լու մի շարք տե սակ ներ, ո րոն ցից տար րա-
կան դպ րո ցի ա շա կերտ նե րի հա ղոր դակ-

ՏԱԹ ԵՎԻԿ Ե ՆՈ ՔՅԱՆ

ԵՐԿ ԽՈ ՍՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՄԵ ՆԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ  

ՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ ՄԻ ՋՈՑ
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ցա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
ի մաս տով ար դյու նա վետ են.

• դր դա պատ ճա ռային. ե րկ խո սու-
թյան այս տե սա կի թե ման հե տաքրք րում է 
բո լոր սո վո րող նե րին՝ ան կախ այդ մա սին 
նրանց տե ղե կաց ված լի նե լու աս տի ճա նից,

•  ռեֆ լեք սային ե րկ խո սու թյուն. 
բնու թագր վում է մտա հո գող խնդ րի հան-
դեպ սո վո րո ղի ու նե ցած վե րա բեր մուն քով, 

•  ինք նա վար ե րկ խո սու թյուն. այս 
դեպ քում ե րկ խո սու թյու նը մտո րում ներ է 
ի նքն իր մա սին,

•  կոնֆ լիկ տային ե րկ խո սու թյուն. 
ի րա կա նաց վում է ո րի շի կար ծի քի հետ 
ռազ մա վա րա կան ան հա մա ձայ նու թյուն 
ու նե նա լու դեպ քում: Այս դեպ քում դրս ևոր-
վում է ու րի շի կար ծի քի նկատ մամբ ա պա-
ցու ցո ղա կան վե րա բեր մունք,

• կ րի տի կա կան ե րկ խո սու թյուն. 
մաս նա կից նե րի բա ցա սա կան ա րարք նե-
րի քն նա դա տո րեն ի մաս տա վո րում տալն 
է,

•  ինք նաի րա կա նաց վող ե րկ խո-
սու թյուն. սե փա կան հա ջո ղու թյուն նե րի, 
ձեռք բե րում նե րի, ու սում նա սի րու թյուն նե-
րի խնդ րի լուծ ման բա ցա հայ տումն է: 

Ու սու ցիչ – ա շա կերտ, ա շա կերտ – 
ա շա կերտ ե րկ խո սու թյուն նե րի ժա մա նակ 
կար ևոր է ու սուց չի դե րը, քա նի որ նա ղե-
կա վա րի դեր է կա տա րում՝ ե րկ խո սու թյու-
նը ճիշտ կազ մա կեր պե լու և վա րե լու հար-
ցե րում: 

Երկ խո սու թյան ցան կա ցած տե սա-
կի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է թույլ տալ, 
որ սո վո րող ներն ար տա հայ տեն ի րենց 
տե սա կե տը, ա սե լի քը ամ բող ջու թյամբ, 
ա ռանց տա տան վե լու, ա ռանց քն նա դատ-
վե լու վա խի: Այս տեխ նո լո գի այի հիմ նա-
կան նշա նա կու թյունն այն է, որ ա շա կերտ-
նե րը կա րո ղա նան ոչ մի այն ար տա հայ տել 
զա նա զան մտ քեր, այլև ամ րապն դել նախ-

կի նում ձեռք բե րած տե ղե կատ վու թյու նը: 
Երկ խո սու թյան կազ մա կերպ ման և ամ-

բող ջա կան հա ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թա-
ցի  ձևա վոր ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել նրա զար գաց ման հետ ևյալ 
3 փու լե րը.

1.  Դե րա–ճա նա չո ղա կան փուլ: Այս 
փու լը դպ րո ցա կան նե րի ե լույթ ներն են 
ի րենց ը նտ րած դե րե րում.

2. Զ գաց մուն քա–վեր լու ծա կան փուլ: 
Այս փու լը սահ ման վում է այս պես՝ ճա-
նա չի՛ր ա ռար կան և ու րիշ մար դու՝ որ պես 
ո րո շա կի ար ժեք նե րի կրո ղի,

3. Անձ նա կա նա – ռեֆ լեք սային փուլ: 
Այս փու լում մաս նակ ցող նե րը ձեռք են բե-
րում վեր լու ծե լու փորձ, սո վո րում են վա րել 
ե րկ խո սու թյու նը և հիմ նա վո րել ի րենց տե-
սա կե տը, հա մա ձայ նել կամ չհա մա ձայ նել 
ու րի շի կար ծի քի հետ:

Մ. Մ. Բախ տի նը գտ նում էր, որ կյանքն 
իր բնույ թով ե րկ խո սու թյուն է, ապ րել նշա-
նա կում է մաս նակ ցել ե րկ խո սու թյան: 
Հետ ևա բար դա սը՝ որ պես կյան քի մի մաս, 
պետք է լի նի ե րկ խո սակ ցա կան [4,  294]:

 Հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման մեջ հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու նի մե նա խո սու թյու նը։ Իր տե սա կի մեջ 
սա որ ևէ խնդ րի ներ քին պա տաս խա նի 
ո րո նումն է, ո րի հա մար նախ նա կան փու-
լում ան հրա ժեշտ է թե մային հա մա պա-
տաս խան պլան մշա կել և ո րո շել հե նա կե-
տային (հան գու ցային) բա ռե րը: Այդ պի սի 
ներ քին նա խա պատ րաս տու մը նպաս տում 
է ե րե խայի լար վա ծու թյան թո թափ մա նը, 
հե տա գա յում մե նա խո սու թյան շա րադր-
մա նը:

 Հիմն վե լով ման կա վար ժա կան գի տու-
թյուն նե րի դոկ տոր Վ. Ս. Բեզ րու կո վայի 
հե տա զո տու թյուն նե րի վրա՝ փոր ձա րա րա-
կան դա սե րի ժա մա նակ մենք գործ նա կա-
նում օգ տա գոր ծել ե նք հարց–պա տաս խան 
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ձևա չա փը՝ որ պես սո վո րո ղի հա ղոր դակ-
ցա կան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից մե կը։ 

Այդ գոր ծըն թա ցում մենք հա մոզ վել 
ե նք, որ յու րա քան չյուր դաս հիմ նա կա նում 
կա ռուց վում է հար ցե րի ու դրանց պա-
տաս խան նե րի հի ման վրա, հարց տա լու 
և պա տաս խա նը  ձևա կեր պե լու ու նա կու-
թյուն նե րը  պատ կա նում են մար դու ը նդ-
հա նուր ու նա կու թյուն նե րի թվին, ո րոնց 
օգ նու թյամբ յու րաց վում է շր ջա պա տող 
մար դու աշ խար հը։

 Ներ կա յաց նենք հա ղոր դակ ցա կան 
ե րկ խո սու թյու նային գոր ծու նե ու թյան 
խթան մա նը նպաս տող հար ցա խումբ, 
ո րոնք մենք կի րա ռել ե նք փոր ձա րա րա-
կան դա սա րան նե րում.

• թ րեյ նին գային հար ցեր. դրանց 
մի ջո ցով սո վո րո ղը յու րաց նում է ու սում-
նա կան ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման 
ալ գո րիթ մը,

•  կա ռուց ված քային հար ցեր. սրանք 
պա հան ջում են տր ված հար ցի պա տաս-
խան ներ՝ հիմն վե լով ու նե ցած փոր ձի վրա, 
ի նչ պես նաև ի նք նու րույն ձևա կեր պե լով 
պա տաս խա նը,

•  այ լընտ րան քային հար ցեր. օգ-
տա գործ վում են թես տային հարց ման ժա-
մա նակ, ե րբ պետք է ա ռա ջարկ ված պա-
տաս խան նե րի խմ բից ը նտ րել ճիշ տը և 

հիմ նա վո րել այն,
•  հարց ծու ղակ. ե րե խա նե րը ա պա-

ցու ցում են, որ հար ցը չու նի պա տաս խան,
•  ուղ ղոր դող հար ցեր. հար ցը հու-

շում է։ Դրանց մի ջո ցով ա շա կերտն ա վե-
լի ա րագ է կողմ նո րոշ վում և ձևա կեր պում 
պա տաս խա նը,

•  հարց ներշն չանք. ա շա կեր տին 
ո ւղ ղոր դում է դե պի ճիշտ պա տաս խան, 
կր ճա տում է պա տաս խա նի փնտր ման ժա-
մա նա կը և ճա նա պար հը,

•  պա տաս խան հարց. այն պա հան-
ջում է, որ ա շա կեր տը տա ճշգր տող պա-
տաս խան։ 

Այդ պի սով՝ հար ցե րը և պա տաս խան-
նե րը կա տա րում են ա շա կերտ նե րի հա-
ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման մե խա նիզ մի դեր, նպաս տում  
կեն դա նի մտ քի ձևա վոր մա նը, ծն վում են 
նոր զգաց մունք ներ և հա րա բե րու թյուն-
ներ՝ ա շա կեր տի մեջ ձևա վո րե լով ի նք նու-
սուց ման, ի նք նա կա ռա վար ման ո րակ ներ: 
Այդ պի սի ու սուց ման ար դյունքն այն է, որ 
տար րա կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե-
րը կա րող են ար տա հայ տել և ա պա ցու-
ցել ի րենց տե սա կետ նե րը, սո վո րում են 
հար գան քով վե րա բեր վել ի րենց ըն կե րոջ 
կար ծի քին, պատ րաս տում են ու սուց ման 
շա րու նա կու թյա նը մի ջին դպ րո ցում և ի նք-
նու րույն ու սուց ման գոր ծըն թա ցին:
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ДИАЛОГ И МОНОЛОГ КАК ГЛАВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКА МЛАДШИХ КЛАССОВ

Т. ЕНОКЯН

В статье автор рассматривает языковую единицу диалога  как эффективный метод 
обшения. Автор представляет проблему  с точки зрения изучения диалога в начальной 
школе, обосновав ее необходимости.

DIALOGUE AND MONOLOGUE AS A MAIN MEANS OF DEVELOPING  
JUNIOR’S COMMUNICATIVE ABILITIES

T. YENOKYAN

In this article the auther discusses the linguistic unit of dialogues as an effective way of 
communication. The auther presents the main issues in the elementary school in term of 
study of dialogue maintaining its importance.
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ն ՎԱՐԴ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ 

 ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ

 Հե քի աթ ե զրն այ սօր բա վա կան բազ-
մի մաստ է, ե թե այն կի րա ռենք ա ռանց 
տար բե րա կիչ ո րոշ չի: Հե քի աթ ժան րան-
վան ման ներ քո այ սօր ըն թեր ցող լայն 
հա սա րա կու թյունն ա ռա ջին հեր թին հաս-
կա նում է ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի 
հայտ նի գրա կան մշա կում նե րը. մաս նա-
վո րա պես հայ ըն թեր ցո ղի հա մար որ պես 
այդ պի սիք են Հովհ. Թու մա նյա նի և Ղ. 
Ա ղա յա նի հի ա նա լի մշա կում նե րը: Պատ-
ճա ռը պարզ է. հե քի ա թա սա ցու թյու նը 
մեր օ րե րում մա րում է, ի սկ հե քի աթ նե րի 
բար բա ռային գրա ռում նե րը ա վե լի քիչ են 
ըն թերց վում, քան դրանց գրա կան բարձ-
րար վեստ մշա կում նե րը: Դրան զու գա հեռ՝ 
այ սօր բա վա կան կեն սու նակ է ի նք նու րույն 
գրա կան հե քի ա թի ժան րը, ո րը դար ձյալ 
ո րո շա կի խառ նաշ փոթ է ա ռա ջաց նում եզ-
րի ըն կալ ման հար ցում: 

Այս պի սով՝ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե-
րի դա սա վան դու մը պետք է սկ սել՝ նախ և 
ա ռաջ հս տակ տար բե րա կե լով հի շյալ տե-
սակ նե րը, ո րոնք են. 

1.  Բա նա հյու սա կան ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ, ո րը մեզ է հա սել բա ցա ռա պես բա-
նա վոր ճա նա պար հով՝ հա զա րա մյակ նե րի 
ըն թաց քում կեն ցա ղա վա րե լով ժո ղովր դի 
մեջ: Այն գա լիս է դա րե րի խոր քից, սն վում 
է նախ նա դա րյան հա սա րա կար գի ծե սե րից 
ու հա վա տա լիք նե րից, ու նի կա յուն, ա վան-
դա կան դրս ևո րում, կա ռուց ված քի և պոե-
տի կայի մի շարք ա վան դա կան ու կա յուն 
տի պա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

2. Գ րա կան հե քի աթն իր տա րա տե-
սակ նե րով.

 Ա. Ժո ղովր դա կան հե քի ա թի գրա կան 
մշա կում ներ: Սա, ը ստ է ու թյան, սն վում է 
ժո ղովր դա կան հե քի ա թից, սյու ժեն և կեր-
պար նե րը վերց նում է նրա նից, սա կայն 
ար դեն դառ նում է ան հա տա կան ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն, ար տա հայ տում տվյալ 
հե ղի նա կի գա ղա փար նե րը և ա զա տո րեն 
կա րող է փո փոխ վել՝ կախ ված հե ղի նա կի 
աշ խար հա յաց քից և նպա տակ նե րից: Այն 
կա րող է չու նե նալ ժո ղովր դա կան հե քի ա-
թի նշ ված կա յուն ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը:

 Բ. Հե ղի նա կային հե քի աթ: Հե ղի նա-
կային հե քի աթ գրող նե րը թեև կա րող են 
օ գտ վել բա նա հյու սա կան հե քի ա թի ը նդ-
հա նուր սկզ բունք նե րից՝ կա ռուց ված քային 
յու րա հատ կու թյուն ներ, ա նի րա կան թա-
գա վո րու թյուն ներ, եր ևա կա յա կան հրաշք-
ներ, ե րազ ված բա րու հաղ թա նակ, մար-
դա սի րու թյուն և լա վա տե սու թյուն, սա կայն 
սա ար դեն բա ցա ռա պես հե ղի նա կի մտ-
քի ար դյունքն է, սյու ժեն, կար պար նե րը, 
մտահ ղա ցում նե րը բո լո րո վին նոր են, հե-
ղի նա կային:

 Վեր ջին եր կու տե սա կը բա ցա ռա պես 
պատ կա նում են գրա կա նու թյա նը և ոչ մի 
դեպ քում դրանք չպետք է շփո թել բա նա-
հյու սա կան հե քի ա թի հետ, նույ նիսկ ե թե 
դրանք բա նա հյու սա կա նին այն քան հա-
րա զատ են, ի նչ պես, օ րի նակ, Հով հան նես 
Թու մա նյա նի մշա կում նե րը: 
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Այս ա մե նով հան դերձ՝ պետք է ը նդ գծել 
այն փաս տը, որ հե քի ա թի հե տա գա բո-
լոր տե սակ նե րի հիմքն ու ար մա տը, սնող 
կեն սա կան աղ բյու րը ե ղել և մնում է բա-
նա հյու սա կան հե քի ա թը՝ որ պես հե քի աթ 
ժան րի դա սա կան տե սակ, որ պես ժան րի 
սկզբ նաղ բյուր: 

Շատ կար ևոր է խո սել նաև հե քի ա թի՝ 
բա նա հյու սա կան այլ ժան րե րի հետ ու նե-
ցած ա ռն չու թյուն նե րի մա սին: Այս տե սան-
կյու նից ան պայ մա նո րեն ան հրա ժեշտ է 
զու գա հեռ ան ցկաց նել բա նա հյու սու թյան 
ար ձակ պատ մո ղա կան եր կու ծա վա լուն, 
սիր ված ու տա րած ված ժան րե րի՝ հե քի-
ա թի ու է պո սի միջև՝ ը նդ գծե լով ա ռա ջի-
նի մի ջազ գային և ե րկ րոր դի՝ ազ գային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նախ նա կան 
մար դու աշ խար հա յաց քից բխող գի տե-
լիք նե րից, ծի սաա ռաս պե լա կան պատ կե-
րա ցում նե րից հե տա գա յում սր բազրկ ման 
ճա նա պար հով ա ռա ջա ցած այս ժան րե րը 
տի պա բա նա կան մի շարք հատ կա նիշ նե-
րով զա նա զան վում են ի րա րից: Հե քի ա թի 
ա ռանց քը կազ մում են ա նի րա կա նին հա-
ղոր դակց վե լու, ե րազ վա ծը ո ւր վագ ծե լու և 
բա րու հաղ թա նա կը տո նե լու հա մա մարդ-
կային ձգ տում նե րը, ի սկ է պո սի ա ռանց քը 
ազ գային ճա կա տա գիրն է, հե րո սա կան 
պա տե րազմ ներն ու հաղ թա նակ նե րը, ազ-
գային ի դե ալ–հե րոսնե րի փա ռա բա նու մը: 
Եվ թեև հե քի աթ նե րում ու է պոս նե րում հա-
ճախ տե սա նե լի են սյու ժե նե րի ու մո տիվ-
նե րի բա վա կան հա րա զատ հա մընկ նում-
ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ բա վա կան տար բեր 
են դրանց տա րա ծա ժա մա նա կային դրս-
ևո րում նե րը: Հե քի ա թի ա նո րոշ աշ խարհ-
նե րին ու ժա մա նակ նե րին հա կա ռակ՝ է պո-
սում տես նում ե նք կոնկ րետ հայ րե նի քի 
տա րածք և կոնկ րետ պատ մա կան հան-
գա մանք ներ, ո րոնք հու շում են ո րո շա կի 
պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան: 

Հե քի ա թի ժան րային հատ կա նիշ նե րի 
դա սա վան դու մը ան պայ մա նո րեն պետք 
է ու ղեկ ցել բա նա հյու սա կան ա ռն չա կից 
ժան րե րի հետ կա պե րի ու հա րա բե րու-
թյուն նե րի բա ցա հայտ մամբ, ո րի ըն թաց-
քում ու սա նո ղի հա մար կպարզ վի հե քի ա-
թի տի պա բա նա կան յու րա հատ կու թյու նը: 
Այս ա ռու մով պետք է ա ռանձ նա կի ու շադ-
րու թյուն դարձ նել հե քի աթ–ա ռակ–ա ռած–
ա սաց վածք փո խառն չու թյու նե րին, ո րը 
դրս ևոր վում է այս ժան րե րում սյու ժե տային 
ը նդ հան րու թյուն նե րով, ո րն էլ իր հեր թին 
հան գեց նում է ծա գում նա բա նա կան ը նդ-
հան րու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը1: Հա-
մե մա տու թյան մեկ այլ ու շագ րավ ե զր է 
դառ նում ա նեկ դոտ–եր գի ծա կան հե քի աթ 
ա ռն չու թյու նը, ո ւր ևս, ի նչ պես նա խոր դի 
դեպ քում, հա ճախ գործ ու նենք պար զա-
պես ծա վա լային, քա նա կա կան տար բե-
րու թյան հետ, ի սկ եր գի ծան քի բնույ թը, 
հե րոս նե րի տի պերն ու կո մի կա կան ի րա-
վի ճակ ներ ստեղ ծե լու հնարք նե րը հա ճախ 
նույ նա նում են: Նման զու գա հեռ ներ կա րե-
լի է ան ցկաց նել բա նա հյու սա կան գրե թե 
բո լոր ժան րե րի հետ: 

Այս պի սի ը նդ հան րու թյուն ներն ի հար կե 
նախ և ա ռաջ պետք է պատ ճա ռա բա նել 
բա նա հյու սա կան ժան րե րի հա մադ րա կան 
բնույ թով, և ե րկ րորդ՝ այն հան գա ման քով, 
որ բա նա հյու սա կան հե քի աթ կոչ վա ծը իր 
մեջ նե րա ռում է բա վա կան բազ մաբ նույթ 
պա տում ներ՝ կեն դա նա կան, հրա շա պա-
տում, ի րա պա տում, և վեր ջինս էլ իր հեր-
թին ներ կա յա նում է ե րեք տե սակ նե րով՝ 
ար կա ծային, եր գի ծա կան, խո հախ րա տա-
կան: Մեկ ժան րի մեջ նե րառ ված այս պա-
տում նե րը և՛ ար տա քին, և՛ ներ քին դրսևո-
րում նե րով բա վա կան տար բեր վում են 
ի րա րից: Ե թե նախ նա կան տո տե մա կան 
հա վա տա լիք նե րի հիմ քով ա ռա ջա ցած 

1   Пермяков Г. Л., От поговорки до сказки, М., 1970.
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կեն դա նա կան հե քի աթ նե րը տար բեր վում 
են նրա նով, որ այս տեղ գոր ծող հե րոս նե-
րը բա ցա ռա պես կեն դա նի ներ են, ո րոնք 
մարդ կային բնա վո րու թյուն նե րի խտա ցած 
տի պեր են, ա պա հրա շա պա տում հե քի ա-
թի տար բե րակ ման հիմք է դառ նում հիմ-
նա կա նում կա յուն կա ռուց ված քը¹ և գերբ-
նա կա նի ու հրաշ քայի նի, ա նի րա կա նի ու 
կա խար դան քի բա ցար ձակ գե րա կա յու-
թյու նը պա տում նե րում: Ը նդ ո րում՝ հենց 
այս՝ հրա շա պա տում հե քի աթն է բա նա գի-
տու թյան մեջ ըն դուն ված կո չել դա սա կան 
հե քի աթ: Փոքր –ինչ վե րա պա հում կա ի րա-
պա տում հե քի աթ նե րի տար բե րակ ման 
հար ցում: Ե լա կետ է ըն դուն վում այն, որ 
այս պա տում ներն ա վե լի ի րա կան են, գոր-
ծո ղու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում ի րա-
կան աշ խար հում և հան գա մանք նե րում, 
հե րոս ներն էլ, չն չին բա ցա ռու թյամբ, ի րա-
կան մար դիկ են: Սա կայն այս սկզ բուն քով 
ա ռանձ նաց վող սյու ժե ներն ի րենց ներ սում 
բա վա կան տար բեր են, և այդ է պատ ճա-
ռը, որ այս տե սա կի ներ սում ա ռանձ նաց-
վող խմ բե րը դար ձյալ բա վա կան տար բեր 
են ի րա րից: Ար կա ծային հե քի ա թը կա-
ռուց ված քով մոտ է հրա շա պա տու մին, սա-
կայն, ի տար բե րու թյուն հրա շա պա տու մի, 
ա վե լի ճշ մար տա մոտ պա տում է: Եր գի ծա-
կան հե քի ա թը, ի նչ պես նշե ցինք, ա նեկ-
դո տային սկզ բունք նե րով է ստեղծ վում, 
խո հախ րա տա կան հե քի աթն ան մի ջա կա-
նո րեն ը նդ հան րու թյուն ներ է բա ցա հայ-
տում ա ռա կի հետ: 

Տե սա կան դա սա խո սու թյուն նե րից բա-
ցի՝ ժո ղովր դա կան հե քի ա թի ու սու ցու մը 
ան պայ մա նո րեն պետք է ու ղեկ ցել նաև 
ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րով և գործ-
նա կան պա րապ մունք նե րով: Ու սա նող նե-
րին պետք է հանձ նա րա րել ի նք նու րույն 
բա նա հյու սա կան նյու թեր գրա ռել՝ նա խա-

1   Пропп В. Я., Морфология сказки, Москва, 1969.

պես սո վո րեց նե լով բա նա հա վաք չու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, ո րն է՝ նյու թը 
գրա ռել ա ռանց որ ևէ մի ջամ տու թյան, ան-
պայ ման նշել բա նա սա ցի ա նու նը, ազ-
գա նու նը, տա րի քը, սե ռը, մաս նա գի տու-
թյու նը, ծնն դյան և բնա կու թյան վայ րե րը, 
ճշ տել, թե ու մից է լսել տվյալ հե քի ա թը: 
Բնա կա նա բար, ան մի ջա պես ար ձա նագ-
րել նաև գրա ռո ղի ա նունն ու ազ գա նու նը, 
նյու թը գրա ռե լու ամ սա թի վը, տե ղա վայրն 
ու հան գա մանք նե րը:

 Բա նա հա վաք չու թյան մա սին այս ան-
հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներն ստա նա լուց 
հե տո ու սա նող նե րը ի նք նու րույն ի րենց 
տե ղա վայ րե րում՝ գյու ղա կան կամ քա ղա-
քային մի ջա վայ րե րում, գտ նում են բա նա-
սաց ներ և գրա ռում ներ կա տա րում: 

Այս ի նք նու րույն աշ խա տան քին հա-
ջոր դում է լսա րա նային գործ նա կան պա-
րապ մում քը, որ տեղ ու սա նող նե րը ներ-
կա յաց նում են ի րենց գրա ռած նյու թե րը: 
Հնա րա վո րու թյան դեպ քում գրա ռում նե-
րը՝ ձայ նագ րու թյուն նե րը կամ տե սագ րու-
թյուն նե րը, ան մի ջա կա նո րեն ո ւնկնդր վում 
կամ դիտ վում են, ո րը շատ ա վե լի ար դյու-
նա վետ է. բա նա սա ցի կեն դա նի բար բա ռի 
ո ւնկնդ րու մը, հե քի ա թը պատ մե լիս դի մա-
խա ղին հետ ևե լը, եր գային հատ ված նե րի 
ո ւնկնդ րու մը (ե թե, ի հար կե, այդ պի սիք 
կան) ան մի ջա կա նո րեն լսա րա նում ստեղ-
ծում են բա նա սա ցու թյան հյու թեղ կո լո րիտ 
ու ա վե լի նպաս տում ժո ղովր դա կան բառ 
ու բա նի, ա վան դա կան խոսք ու զրույ ցի 
հան դեպ ու սա նո ղի կող մից ջերմ վե րա-
բեր մուն քի ա ռա ջաց մա նը, ի նչ պես նաև 
ար դեն կա տար ված տե սա կան դա տո ղու-
թյուն նե րի ամ րապնդ մա նը: 

Այս պի սով՝ վե րոն շյալ հար ցե րի պար-
զա բա նու մը տե սա կան դա սա խո սու թյուն-
նե րի ըն թաց քում, ի նչ պես նաև ու սա նող-
նե րի կող մից կա տար ված գրա ռում նե րի 
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պար բե րա կան քն նար կում նե րը լսա րա-
նում կս տեղ ծեն այն հա մա պա տաս խան 
հո ղը, ո րին ար դեն կհա ջոր դի հե քի ա թի 
բուն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի՝ պոե տի-
կայի յու րա հատ կու թյուն նե րի, տե սակ նե րի 
տի պա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի, հե րոս-

նե րի տի պե րի, պատ մա կան զար գաց ման 
ըն թաց քում կրած փո փո խու թյուն նե րի 
և ա ռն չա կից այլ հար ցե րի քն նու թյու նը, 
ո րոնց դա սա վանդ ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին կանդ րա դառ նանք մեր հե տա-
գա աշ խա տանք նե րում: 
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METHODOLOGY OF TEACHING FOLK TALES IN UNIVERSITY
N. VARDANYAN 

The article discusses the basic principles of teaching folk tales in universities. It is stressed 
the importance of determining the characteristics of different types of tales and to identify 
the boundaries between folk tales and other genres of folklore. It also stresses the need for 
the field work of students, discussion of new tales records during practical classes.

МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ВУЗАХ
Н. ВАРДАНЯН 

В статье рассматриваются основные принципы обучения народных сказок в ВУЗ–ах. 
Подчеркивается важность определения как особенностьей разных типов сказок, так 
и выявления границ между сказкой и другими жанрами фольклора. Подчеркивается 
также необходимость полевых работ студентов, обсуждение новых записей сказок во 
время практических занятий.
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Այ սօր իս պա նե րե նը եվ րո պա կան ա մե-
նա տա րած ված լե զու նե րից մեկն է: Իս-
պա նե րե նով խո սում են ա վե լի քան 495 
մի լի ոն մարդ, ո րոնց հա մար այն հան դի-
սա նում է ի նչ պես մայ րե նի, այն պես էլ ե րկ-
րորդ՝ այ սինքն օ տար լե զու: Չի նա րե նից 
հե տո իս պա նե րենն աշ խար հում գրա վում 
է ե րկ րորդ տե ղը խո սող նե րի քա նա կով, և 
ե րկ րորդ տեղն է գրա վում նաև աշ խար-
հում ան գլե րե նից հե տո՝ որ պես միջմ շա-
կու թային հա ղոր դակ ցու թյան լե զու: Իս-
պա նե րեն խո սող նե րի թի վը տա րե կան 
ա վե լա նում է 8 %–ով: 

Հա յաս տա նում նույն պես շատ ա րագ է 
զար գա նում իս պա նե րեն սո վո րե լու ցան-
կա ցող նե րի թի վը: Եվ այդ պատ ճա ռով 
շատ կար ևոր է փնտ րել ար դյու նա վետ 
մե թոդ ներ իս պա նե րեն դա սա վան դե-
լու հա մար: Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար-
դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է նրա նից, 
թե որ քա նով է դա սա խո սը խո րա գի տակ 
գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման, կազ մա-
կերպ ման, գի տե լիք նե րի փո խանց ման 
հար ցե րում, քա նի որ դա սա վան դու մը դա-
սա խո սից պա հան ջում է գի տե լիք նե րի և 
մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի ան-
դա դար կա տա րե լա գոր ծում: Ու սուց ման 
ա վան դա կան մե թոդ նե րը, ա վե լի ճիշտ՝ 
գի տե լիք ներ սեր տել տա լու մե թոդ ներն այ-
սօր չեն կա րող ա պա հո վել ո ւս ման ո րակ 
և ստեղ ծա րար կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գա ցում: Դա սա վան դող ներն այ սօր ու սուց-
ման մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան մեծ հնա րա-
վո րու թյուն ներ ու նեն: 

Ինչ պես հայտ նի է, ցան կա ցած օ տար 
լե զու սո վո րե լիս շատ կար ևոր են գո յու-
թյուն ու նե ցող մե թոդ նե րի ար դյու նա վետ 
կի րա ռու մը և ու սուց ման ժա մա նակ հա մա-
կարգ ված մո տե ցում ցու ցա բե րե լը: Կա րե-
լի է օգ տա գոր ծել ի նչ պես ա վան դա կան, 
այն պես էլ նոր, այն է՝ նո րա րա րա կան 
մե թոդ նե րը, լսա րա նում կի րա ռել ժա մա-
նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ դասն ա վե լի 
հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից դարձ նե լու 
հա մար:

 Բազ մա զան մե թոդ նե րի մեջ այ սօր 
բա վա կա նին զար գա ցում է ապ րել հա-
ղոր դակ ցա կան մե թո դը, ո րն ա ռա ջա ցել 
է 20–րդ դա րի 60–ա կան թվա կան նե րին: 
Աշ խար հում հա ղոր դակ ցա կան մե թո դը 
հա մար վում է ա մե նա տա րած վա ծը: Եվ 
նույ նիսկ այն մար դիկ, ո րոնք այդ քան էլ 
լավ չեն պատ կե րաց նում, թե ո րն է այդ 
մե թո դի ի մաս տը, հա մոզ ված են, որ այն 
ա մե նապ րոգ րե սիվն է, ա մե նաէ ֆեկ տի վը 
օ տար լե զու սո վո րե լու ժա մա նակ1: 

Այս մե թո դի հիմ նա կան նպա տակն է ու-
սա նող նե րի մեջ զար գաց նել հա ղոր դակց-
ման ու նա կու թյուն նե րը, ակ տի վու թյու նը, 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հե-
տաքրքր վա ծու թյու նը և աշ խու ժու թյու նը, 
քա նի որ ու սա նո ղը պետք է գտ նի և օգ-
տա գոր ծի հա մա պա տաս խան բա ռա պա-
շա րը, քե րա կա նա կան ճիշտ ձևե րը:

 Հա ղոր դակց ման մե թո դի ժա մա նակ 
դա սա խոս – մեն թո րին փո խա րի նում է 

1   Пассов Е. И., Коммуникативный метод обучения 
иноязычному говорению. М., 1985. 208 с.

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ԿԻ ՐԱ ԿՈ ՍՅԱՆ 
ԱԴ ՐԻ ՆԵ ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆՅԱՆ

 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒՄՆ  
ԻՍ ՊԱ ՆԵ ՐԵ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ 
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դա սա խոս – դի տոր դը, դա սա խոս – միջ-
նոր դը1: Ա վան դա կան մե թոդ ներ օգ տա-
գոր ծե լիս դա սա խո սը հիմ նա կա նում ի նքն 
է խո սում, բա ցատ րում, ի սկ ու սա նո ղը մի-
այն տնային ներն է պա տաս խա նում: Ի սկ 
հա ղոր դակ ցա կա նի ժա մա նակ նա պար-
զա պես դի տում է ու սա նող նե րի ներ կա-
յա ցում նե րը: Դա սա խո սը դա սապ րո ցե սը 
կա րող է ան ցկաց նել ի նչ պես բա նա վոր՝ 
կազ մա կեր պե լով ե րկ խո սու թյուն ներ, դե-
րային խա ղեր, այն պես էլ գրա վոր՝ նա-
մակ ներ, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թեր 
կազ մե լով: Դա նպաս տում է նրան, որ ու-
սա նող նե րը ա վե լի լավ են կա րո ղա նում 
հար մար վել այս կամ այն ի րա վի ճա կին 
և սո վո րել հա մա պա տաս խան խո սե լաձ-
ևե րը և ո ճե րը: Այս մե թո դի յու րա հատ-
կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ ու սուց ման 
գոր ծըն թացն ա վե լի մո տի կա նում է իր 
բնույ թով ի րա կան շփ մա նը, ա ռօ րյա պայ-
ման նե րին2:

 Մե թո դի հիմ նա կան դրույթ նե րից ե ն՝
•  բա նա վոր խոս քի զար գա ցու մը և 

ո ւղղ վա ծու թյու նը,
•  ու սա նո ղի ան հա տա կան հա կում-

նե րը, հմ տու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լը,
•  ու սա նո ղի հե տաքրքր վա ծու թյու նը,
•  նո րույ թը,
•  ու սա նո ղի մեջ ա զատ շփ ման հմ-

տու թյան զար գա ցու մը,
•  մի ա ժա մա նակ լեզ վա կան չորս հմ-

տու թյուն նե րի (խո սել, լսել, գրել, կար դալ) 
զար գա ցու մը:

Հա ղոր դակ ցա կան մե թո դը պետք է 
ու սա նո ղին օգ նի հաս կա նալ, որ իս պա-

1   Баграмова Н. В. Коммуникативно–интерактивный 
подход как способ повышения овладения иностранным 
языком//  Материалы  XXXI  Всероссийской  научно–
методической  конференции  преподавателей  и 
аспирантов. Вып 18.  с. 3–6.
2   Melero, P. (2000).  Métodos y enfoques en la enseñan
za/aprendizaje del español como lengua extranjera.   Ma
drid: Edelsa, p. 26

նե րեն խո սե լը այդ քան էլ բարդ չէ, և յու-
րա քան չյուր սո վո րող կա րող է դա ա նել, 
սա կայն դա պա հան ջում է նվիր վա ծու թյուն 
ու համ բե րու թյուն: Ու սա նո ղը պետք է գի-
տակ ցի, որ մի ջա վայ րից դուրս օ տար լե զու 
սո վո րե լիս բա նա վոր խոս քի ը մբռն ման 
հմ տու թյուն նե րի մշա կու մը ջանք և կենտ-
րո նա ցում է պա հան ջում:

Ա վե լի ար դյու նա վետ է այս մե թո դը 
խմ բա կային ու սուց ման ըն թաց քում, քա-
նի որ դա սի հիմ նա կան մա սը կազ մում է 
թի մային շփու մը, այլ ոչ թե դա սա խո սին 
պա սիվ լսե լը: Շփ ման ըն թաց քում ու սա-
նող նե րը կա րող են օգ նել մե կը մյու սին, 
հու շել հա մա պա տաս խան բա ռե րը, հա մա-
պա տաս խան ժա մա նա կի օգ տա գոր ծու մը:

 Դա սապ րո ցե սի ժա մա նակ դա սա-
խո սը հանձ նա րա րու թյուն նե րի մի ջո ցով 
լսա րա նը պետք է ա ռա վել մո տիկ դարձ-
նի ի րա կան կյան քին: Հանձ նա րա րու թյան 
նպա տակն այն է, որ ու սա նո ղը սկ սի տի-
րա պե տել հա մա պա տաս խան լեզ վա կան 
տար րե րին այն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Դա սա խո սի մոտ ի նք նին հանձ նա րա րու-
թյու նը չպետք է ա ռա ջաց նի ոչ նյու թա կան, 
ոչ էլ ֆի զի կա կան հե տաքրք րու թյուն: 

Հանձ նա րա րու թյու նը կազ մե լիս դա սա-
խո սը պետք է.

1. ընտ րի այն պի սի հանձ նա րա րու-
թյուն ներ, ո րոնք ա վե լի ան հրա ժեշտ են 
և ա վե լի հա ճախ են կի րառ վում ի րա կան 
կյան քում,

2.  դա սա կար գի հանձ նա րա րու թյուն-
նե րը այն պի սի խե լա միտ չա փա նիշ նե րով, 
որ պես զի դրանք իր դա սի ժա մա նակ բար-
դու թյուն ներ չա ռա ջաց նեն և լի նեն ու սա-
նող նե րի հա մար հաս կա նա լի և կի րա ռե լի, 

3. պ լա նա վո րի հանձ նա րա րու թյուն-
նե րի ո րո շա կի մա սե րը ա ռա վել մեծ ար-
դյուն քի հաս նե լու հա մար,

4.  նա խօ րոք պատ րաս տի դի դակ-
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տիկ նյու թեր,
5. ու սա նող նե րին նա խօ րոք ծա նո-

թաց նի բա ռա պա շա րի հետ: 
Այս մե թո դի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-

նե րից մե կը հենց այն է, որ այն կա րե լի է 
կի րա ռել սկս նակ նե րի հետ հենց ա ռա ջին 
դա սից, օ րի նակ՝ թե ման ան վա նել 

Saludos y presentación (Ծա նո թու-
թյուն)

գ րա տախ տա կին գրել հետ ևյալ ար տա-
հայ տու թյուն նե րը.

Hola – ող ջույն
Me llamo…. – իմ ա նունն է ….
¿Cómo te llamas? – Ի նչ պե՞ս է քո ա նու նը
Soy de …. – Ես … ե րկ րից ե մ
¿De dónde eres? – Որ տե ղի՞ց ե ս
և ա ռա ջար կել, որ յու րա քան չյուր ու-

սա նող ներ կա յա նա և կող քին նս տո ղին 
հարց նի ա նու նը և թե որ տե ղից է: 

Ար դեն ի սկ ա ռա ջին օ րը նրանք սկ սում 
են շփ վել իս պա նե րեն և օգ տա գոր ծել նոր 
բա ռա պա շա րը: 

Մյուս դա սե րը ը ստ թե մա նե րի կա րե լի է 
դա սա կար գել հե տյալ կերպ՝

• Mi familia – իմ ըն տա նի քը,
• Ir de compras – գնում նե րի գնալ,
• Celebrar una fiesta de cumpleaños – 

տո նել ծնուն դը,
• En el cafe – սր ճա րա նում:
 Վերց նե լով որ ևէ թե մա՝ կա րե լի է փոք-

րիկ բե մադ րու թյուն կազ մա կեր պել ի նչ պես 
խմ բե րով, այն պես էլ զույ գե րով: 

Իսկ իս պա նե րե նի ա վե լի բարձր մա-
կար դակ ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ կա-
րե լի է կազ մա կեր պել բա նա վե ճեր, կլոր 
սե ղան ներ, սե մի նար ներ, ո րոնց ժա մա-
նակ ու սա նող նե րը կար տա հայ տեն ի րենց 
կար ծիք նե րը ը նտր ված թե մա նե րի շուրջ:

Թե մա նե րը կա րող են ը նտր վել
•  նա խօ րոք, որ պես զի ու սա նող ներն 

ու սում նա սի րեն թե ման, սո վո րեն բա ռա-
պա շա րը՝ փաս տարկ ներ, կար ծիք ներ ար-
տա հայ տե լու հա մար,

•  ինք նա բուխ՝ ան ցած դա սե րից՝ 
բա ռա պա շա րը կրկ նե լու, վեր հի շե լու հա-
մար:

Այս պի սով՝ կա րե լի է վս տա հո րեն պն-
դել, որ հա ղոր դակ ցա կան մե թո դը, ի տար-
բե րու թյուն մյուս մե թոդ նե րի, ա ռա վել մեծ 
ար դյու նա վե տու թյամբ կա րե լի է կի րա ռել 
ա մե նա տար բեր լսա րան նե րում, ի նչ պես 
նաև լեզ վի տար բեր մա կար դակ ներ ու-
նե ցող ա շա կերտ նե րի և ու սա նող նե րի 
շր ջա նում: Ի տար բե րու թյուն ա վե լի շատ 
գրա վոր ու նա կու թյուն նե րը խթա նող մե-
թոդ նե րի՝ այս տեղ հատ կա պես շեշտ վում 
է բա նա վոր խոս քի զար գա ցու մը՝ նոր սո-
վո րած բա ռա պա շա րի և քե րա կա նա կան 
կա նոն նե րի կի րառ ման մի ջո ցով՝ դա սապ-
րո ցե սը ու սա նող նե րի հա մար դարձ նե լով 
ա վե լի աշ խույժ և հե տաքր քիր:
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
М. КИРАКОСЯН, А. СОГОМОНЯН

Сегодня существует огромный выбор методов преподавания испанского 
языка. Выбор правильного метода преподавателем очень важен для организации 
более эффективного и интересного процесса обучения. Коммуникативный метод 
считается самым распространенным из существующих методов в мире. Главная цель 
коммуникативного метода – развить у студентов навыки свободного устного общения, 
повысить активность, а также сделать процесс обучения интересным и непринужденным.

COMMUNICATIVE METHOD DURING SPANISH LESSONS THE STUDY 
M. KIRAKOSYAN, A. SOGHOMONYAN

Today foreign language instructors have an opportunity to choose between different 
teaching methods. Selection of an appropriate teaching method by a lecturer is very import-
ant to make the language learning process more effective and interesting.

The communicative method is considered to be the most wide spread among the variety 
of teaching methods. The main purpose of the communicative method is to develop fluent 
verbal communication skills of students, encourage their active participation and make the 
learning process more interesting and dynamic.



227

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

«Ա մեն մի ա շա կերտ, ան կախ իր հա-
կում նե րից, պետք է խո րա պես, կա տա-
րե լա պես տի րա պե տի մայ րե նի լեզ վին, 
զգա նրա ամ բողջ գե ղեց կու թյունն ու 
հմայ քը, սո վո րի ճիշտ, հս տակ շա րադ-
րել իր մտ քե րը» 1:

Կ. Ս. Դե միր ճյան
 Հայ րե նի քի, մայ րե նի ի նկատ մամբ սե-

րը և նվիր վա ծու թյու նը ծն վում են նրա 
պատ մու թյան և մշա կույ թի ի մա ցու թյու-
նից: Իմ խն դիրն է տար րա կան դպ րո ցում 
(սկ սած I դա սա րա նից) ա շա կերտ նե րի մեջ 
ձևա վո րել այդ սե րը:

 Մայ րե նի ի դա սըն թա ցում ա ռա ջա տար 
տեղ է գրա վում ըն թեր ցա նու թյու նը, ո րի 
նպա տակն է զար գաց նել ա շա կերտ նե րի 
կար դա լու և պատ մե լու կա րո ղու թյուն նե-
րը, խոս քը, հարս տաց նել նրանց բա ռա-
պա շա րը և աշ խար հա ճա նա չո ղա կան գի-
տե լիք նե րը: 

Ա ճող սե րուն դը ար դյու նա վետ կեր պով 
հա սա րա կա կան կյան քում ներգ րավ վե լու 
հա մար պետք է սո վո րի, յու րաց նի պե-
տա կան չա փո րո շիչ նե րով նա խա տես ված 
նվա զա գույն կր թա կան մա կար դա կի և ու-
սում նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան ա ռա-
վե լա գույն մատ չե լի ու թյան սահ ման նե րը 
ո րո շող պա հանջ նե րի ամ բող ջու թյու նը, 
ի սկ կր թու թյան բո վան դա կու թյու նը բաղ-
կա ցած է 3 բա ղադ րիչ նե րից՝

ա) Մշակ վող բո վան դա կու թյուն` գի-
տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն-
ներ և ար ժե քային հա մա կար գեր, ո րոնք, 
ը ստ չա փո րոշ չի և ա ռար կա յա կան ծրագ-

1  Հայոց  լեզու,  Երևանի  համալսարանի  հրատա
րակչություն, Եր., 1985 թ., էջ 129:

րի, են թա կա են յու րաց ման սո վո րող նե րի 
կող մից:

բ) Ու սու ցան վող բո վան դա կու թյուն` 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու-
թյուն նե րի և ար ժե քային ո րակ նե րի այն 
հա մա կար գե րը, ո րոնց ձևա վոր ման աշ-
խա տանք նե րը փաս տա ցի կա տա րում ե նք 
մենք` դաս վար ներս:

գ) Յու րաց վող բո վան դա կու թյուն` 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու-
թյուն նե րի և ար ժե քային այն հա մա կար-
գե րը, ո րոնք յու րաց վել են սո վո րող նե րի 
կող մից` տվյալ ա ռար կայի դա սըն թա ցի 
ու սուց ման վերջ նար դյուն քում:

 Մայ րե նի ի ու սուց ման ըն թաց քում իմ 
նպա տակն է (սկ սած նա խայբ բե նա կան 
շր ջա նից)`

1) սո վո րող նե րի կող մից մայ րե նի ի ու-
սուց ման ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մը,

2) ազ գային ի նք նու թյան հաս տատ ման 
և պահ պան ման գոր ծում մայ րե նի ի դե րի 
գի տակ ցու մը,

3) գե ղե ցի կը, բա րին, մարդ կայի նը 
տես նե լու և գնա հա տե լու գոր ծում մայ րե-
նի ի դե րի ա րժ ևո րու մը,

4) մայ րե նի լեզ վով բա նա վոր և գրա վոր 
խոս քի մի ջո ցով սե փա կան ու նա կու թյուն-
նե րը դրս ևո րե լու և զար գաց նե լու նախ նա-
կան գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: 

ԻՆՉ ՊԵՍ ԵՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈւՄ ԲԱ-
ՆԱ ՎՈՐ ԵՎ ԳՐԱ ՎՈՐ Ու ՍՈւ ՑՈւ ՄԸ

 Բա նա վոր և գրա վոր ու սուց ման ըն-
թաց քում, ո րը կա տա րում եմ զու գա հեռ, 
ու սու ցա նում եմ նախ նա կան տար րա կան 
գի տե լիք ներ, ո ւղ ղագ րա կան, քե րա կա նա-

ՄԵԼ ՍԻ ԴԱ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

 ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ  
ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐ ՁԻՑ
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կան կա նոն ներ, ծա նո թաց նում ման կա կան 
գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ո րոշ 
նմուշ նե րի և բա նա հյու սա կան նյու թե րի: 

ա) Ըն թեր ցա նու թյուն 
Ըն թեր ցա նու թյան մի ջո ցով ձևա վո րում 

եմ սո վո րող նե րի ար ժե քային հա մա կար գը.
1) սի րել իր հայ րե նի քը, պա տաս խա նա-

տու վար քա գիծ ու նե նալ հայ րե նի քի հան-
դեպ,

2) սի րել մայ րե նին, գի տակ ցել նրա ան-
հրա ժեշ տու թյու նը և ա ռաջ նայ նու թյու նը,

3) ա րժ ևո րել ըն կե րու թյու նը. լի նել ըն-
կե րա սեր,

4) լի նել ազ նիվ, բա րե կիրթ, ար դա րա-
միտ, բա րի, պար տա ճա նաչ, կա րո ղա նալ 
հա մա գոր ծակ ցել,

5) չհան դուր ժել կեղ ծի քը, ա նար դա րու-
թյու նը,

6) գի տակ ցել սե փա կան մտ քե րը հս տակ 
ձևա կեր պե լու, ու րի շի մտ քե րը հաս կա նա լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը և կար ևո րու թյու նը,

7) ձևա վո րել ըն թեր ցա սի րու թյուն, հար-
գանք գր քի նկատ մամբ, ի նք նու րույն աշ-
խա տան քով իր հե տաքրք րու թյուն նե րը 
բա վա րա րե լու ձգ տում:

 Կար դա լու հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր-
ման նպա տա կով աշ խա տում եմ ա շա-
կերտ նե րի մեջ զար գաց նել`

1) կար դա լու ո րա կա կան հատ կա նիշ նե-
րի կա տա րե լա գոր ծում,

2 ան սխալ և ճիշտ ա ռո գա նու թյամբ 
պարզ նա խա դա սու թյուն նե րի բարձ րա-
ձայն ու լուռ ըն թեր ցե լու կա րո ղու թյուն նե-
րի ձևա վո րում,

3) ար տա հայ տիչ ըն թեր ցե լու հմ տու-
թյան ձևա վո րում,

4) կար դա լու ճշգր տու թյուն և գի տակ-
ցա կա նու թյուն,

5) տեքս տի բո վան դա կու թյան ըն կալ-
մամբ հա մա պա տաս խան հն չե րանգ դրս-
ևո րե լու կա րո ղու թյուն,

6) ա ռա ջադր ված ան ծա նոթ նյու թը 
բարձ րա ձայն և լուռ կար դա լու ու նա կու-
թյուն` պահ պա նե լով կար դա լու ո րա կա-
կան հատ կա նիշ նե րը: 

Ու սու ցու մը կա տա րում եմ 3 մա կար դա-
կով` յու րա քան չյուր ա շա կեր տի` ը ստ իր 
կա րո ղու թյուն նե րի՝ հաշ վի առ նե լով նաև 
ու սուց ման ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք ու նե-
ցող ե րե խա նե րին:

I մա կար դակ. բարձ րա ձայն և լուռ 
կար դալ տեքս տը` ու շադ րու թյուն դարձ նե-
լով ա ռան ձին բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի 
և բա ռախմ բե րի վրա:

II մա կար դակ. սա հուն, գրա կան շեշ տի 
և ա ռո գա նու թյան պահ պա նու մով բարձ-
րա ձայն ըն թեր ցել տեքս տը (ա ռանց տեմ-
պի հաշ վառ ման):

III մա կար դակ. լուռ ըն թեր ցել` կենտ րո-
նա նա լով ի մաս տով ան ծա նոթ բա ռե րի վրա 
և տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րից ի նք նու-
րույն գտ նել դրանց բա ցատ րու թյու նը (զն-
նո ղա կան հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում):

 Կար դալ ու սու ցա նում եմ նաև խմ բային 
աշ խա տան քի մի ջո ցով, ո րը բա վա կա նին 
ար դյու նա վետ է: Հանձ նա րա րում եմ կար-
դալ խմ բի յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 1–2 
նա խա դա սու թյուն (շա րու նա կե լով): Այ նու-
հետև հանձ նա րա րում եմ ըն թեր ցա ծի շուրջ 
մտո րել, եզ րա հան գում ներ, վեր լու ծու թյուն 
կա տա րել: Ըն թերց ված նյու թից հար ցադ-
րում նե րի մի ջո ցով պա հան ջում եմ ա ռանձ-
նաց նել հե րոս նե րի լավ ու վատ ա րարք նե-
րը: Տա լիս եմ ա զատ ի նք նար տա հայտ ման 
հնա րա վո րու թյուն: Ե րե խա նե րը կար դում և 
հաս կա նում են յու րո վի: Ե թե ե րե խան լավ 
է տի րա պե տում ըն թեր ցա նու թյան տեխ-
նի կային, բա նա վոր և գրա վոր խոս քին, 
սի րում է գիր քը, ա պա նա կա րող է ու սում-
նա կան տար բեր փու լե րում հա ջո ղու թյամբ 
յու րաց նել ծրագ րային նյու թը: 

Երկ րորդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե-
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րին սո վո րեց նում եմ`
1) բարձ րա ձայն կար դալ տեքս տը:
2) Ա ռա ջադ րել հար ցեր` ը ստ տեքս տի 

բո վան դա կու թյան:
3) Տեքս տը բա ժա նել հատ ված նե րի:
4) Քն նար կում նե րի մի ջո ցով պար զա բա-

նել, թե ին չի մա սին է տեքս տի յու րա քան-
չյուր հատ վա ծը, և մի ա սին վեր նագ րել այն:

5) Գրա տախ տա կին գրել հատ ված նե-
րի վեր նագ րե րը:

6) Այ նու հետև աշ խա տում եմ խմ բե րով, 
յու րա քան չյուր խմ բի տա լիս եմ տար բեր 
տեքս տեր:

Սկզ բում սո վո րեց նում եմ հար ցեր 
տալ նա խա դա սու թյուն նե րի, այ նու հետև` 
 փոք րիկ տեքս տե րի վե րա բե րյալ: 

Եր րորդ դա սա րա նում սո վո րեց նում եմ 
հար ցեր կազ մել ա վե լի բարդ տեքս տե րի 
վե րա բե րյալ: Զար գաց նե լով ա շա կեր տի՝ 
հար ցեր ձևա կեր պե լու ու նա կու թյու նը, մի-
ա ժա մա նակ ձևա վո րում եմ հար ցե րին 
ճիշտ պա տաս խա նե լու հմ տու թյուն: 

Աշ խա տան քը կազ մա կեր պում եմ հետ-
ևյալ կերպ. ա շա կեր տը ստա նում է տեքս-
տը: I պար բե րու թյու նը մշա կում է ըն կե-
րոջ հետ: Նրա հետ կար դում, քն նար կում, 
պար զա բա նում է պար բե րու թյան բո վան-
դա կու թյու նը և վեր նագ րում այն: I պար-
բե րության վեր նա գի րը գրի է առ նում իր 
տետ րում: Նման ձևով ա շա կեր տը օգ նում 
է իր ըն կե րո ջը նրա տեքս տի պար բե րու-
թյու նը մշա կե լիս (ըն կեր ներն աշ խա տում 
են տար բեր տեքս տե րով).

1) կար դում են տեքս տը,
2) պար զա բա նում բա ռե րի, նա խա դա-

սու թյուն նե րի ի մաստ նե րը,
3) ամ բող ջաց նում մշակ վող և նա խորդ 

պար բե րու թյուն նե րի կա պը, յու րա քան չյուր 
պար բե րու թյան գլ խա վոր ի մաս տը վեր նագ-
րի ձևով վե րար տադ րում տետ րում: Խմ բի 
մաս նա կից նե րը լսում են մի մյանց, օգ նում 

մշա կե լու պար բե րու թյու նը և վեր նագ րե լու 
այն: Այդ ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը ու նե-
նում են տեքս տի ման րա մասն պլա նը: 

Ամ բողջ տեքս տի մշա կու մից հե տո գի-
տե լիք նե րի ամ փոփ ման նպա տա կով յու-
րա քան չյուր ա շա կերտ իր խոսքն է ա սում 
խմ բում: Յու րա քան չյուր ա շա կերտ հնա-
րա վո րու թյուն է ու նե նում սո վո րե լու պլան 
կազ մել և բազ միցս վե րա պատ մել: 

Ուս ման չոր րորդ տա րում ամ րապն-
դում եմ բարդ տեքս տե րի վրա աշ խա տե լու 
տար բեր ե ղա նակ նե րին տի րա պե տե լու կա-
րո ղու թյուն ներ: Ար դյուն քում ձևա վոր վում է 
ման րա մասն պլան կազ մե լու հմ տու թյուն, 
ո րի հա մար ա շա կեր տը պետք է տեքս տը 
մի քա նի ան գամ կար դա, վե րար տադ րի:

 Կար դա լու ու սու ցու մը կա տա րում եմ 
նաև ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան մի-
ջո ցով: Այն կազ մա կեր պում եմ խմ բային 
աշ խա տան քով: Ա շա կերտ նե րը սկզ բում 
կար դում են լուռ, այ նու հետև՝ բարձ րա-
ձայն, ո րից հե տո մի մյանց հար ցեր են տա-
լիս տեքս տե րի բո վան դա կու թյան շուրջ 
և ամ փո փում նյու թը: Նույն աշ խա տան քը 
կա տա րում եմ հե քի ա թի դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում: Հե քի ա թի դա սա վան դու մը 
ա մե նաքն քուշ հպումն է ե րե խայի սր տին: 
Այդ հպու մից ե րե խան կթ ևա վոր վի, հե քի-
աթ նե րի կա խար դա կան աշ խար հում կթրծ-
վեն նրա միտքն ու հո գին: Ա ռաջ նորդ վե լով 
նշ վա ծով՝ հա ճախ եմ ան դրա դառ նում հե-
քի աթ նե րին, կազ մա կեր պում ըն թեր ցա-
նու թյուն՝ կի րա ռե լով տար բեր մե թոդ ներ՝ 
ընտ րո վի, դե րային: Կազ մա կեր պում եմ 
դե րային խա ղեր, վեր լու ծու թյուն նե րի հա-
մար կի րա ռում եմ տար բեր մե թոդ ներ՝ Վե-
նի դի ագ րամ, խմ բա վո րում, քա ռա բա ժան, 
T–ա ձև և ե ռաթև ա ղյու սակ ներ: Ա շա կերտ-
նե րը մտ քերն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու 
հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում:

«Մար դու հան ճա րի սաղ մե րը պետք է 
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նաև նրա լսած հե քի աթ նե րում փնտ րել, 
ո րով հետև դրանք ոչ մի այն հո գուն սնունդ 
են տա լիս, այլև մտ քին և եր ևա կա յու թյա-
նը՝ թռիչք, հետ ևա բար ա ռանց հե քի աթ-
նե րի ու սում նա սի րու թյան ե րե խա նե րի 
կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծը 
եր բեք կա տա րյալ լի նել չի կա րող» 1:

 Կար դա լու ու սու ցու մը կա տա րում եմ նաև 
ա ռած նե րի, ա սաց վածք նե րի, հա նե լուկ նե-
րի, խա ղիկ նե րի, շու տա սե լուկ նե րի և սու-
տա սե լուկ նե րի մի ջո ցով, ո րի ըն թաց քում 
զար գաց նում եմ նաև ե րե խայի տրա մա բա-
նա կան և պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը: 

Օ րի նակ՝ ըն կե րա սի րու թյան մա սին 
հետ ևյալ ա ռած ներն ու ա սաց վածք նե րը 
ե րե խան կա րող է օգ տա գոր ծել որ պես 
տեքս տի բո վան դա կու թյու նը ը նդ հան րաց-
նող խոսք.

● Ա մեն թռ չուն իր ե րա մով է ու ժեղ:
● Ըն կեր չու նե ցող մար դը ան թև 

թռ չուն է:
● Մի այ նակ ծա ռը քա մուց կվա խե նա: 
Ա շա կերտ նե րի տրա մա բա նու թյունն ու 

վեր լու ծա կան միտ քը զար գաց նե լու նպա-
տա կով յու րա քան չյուր նյու թի վեր լու ծու թյան 
ըն թաց քում կա տա րում եմ հար ցադ րում ներ, 
ո րոնք ստի պում են մտա ծել: Օ րի նակ՝ «Իսկ 
դու ի նչ պե՞ս կվար վե իր», «Ո՞ր հե րո սին կու-
զե նայիր նման վել և ին չո՞ւ» և այլն:

բ) Լեզ վա կան աշ խա տանք ներ
 Տար րա կան դա սա րան նե րում լուրջ ու-

շադ րու թյուն եմ դարձ նում ա շա կերտ նե րի 
ոչ մի այն կար դա լուն, այլև գրա գի տու թյա-
նը, ո րը կա տա րում եմ կար դա լու ու սուց-
մա նը զու գա հեռ:

1. Սո վո րած բա ռե րը ա նընդ հատ աշ-
խա տում եմ շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել: 
Ա շա կերտ նե րը բա ռե րը դնում են գոր ծա-
ծու թյան մեջ՝ կազ մե լով գրա վոր և բա նա-
վոր խոսք: Այդ նպա տա կով ե րե խա նե րին 

1  Ղ. Ա ղա յան, Եր կեր, հա տոր 3, Եր., 1963, էջ 212:

տար վա տար բեր ե ղա նակ նե րին տա նում 
եմ բնու թյան գիրկ՝ կազ մա կեր պե լով դաս–
է քս կուր սի ա: Նրանք տես նում են բնու-
թյան գե ղեց կու թյու նը, բնու թյան մեջ կա-
տար վող փո փո խու թյուն նե րը:

Ե թե ու զում եմ ամ րապն դել տերև, 
ա րև, ան ձրև, թռ չուն ներ, թևեր բա ռե րը, 
ա պա նախ նրանց ու շադ րու թյու նը սևե-
ռում եմ այդ գո յա կան նե րի վրա, կազ մա-
կեր պում զրույց, մի ա սին ու սում նա սի րում 
ե նք դրանք, բնու թագ րում (օ րի նակ՝ ի ՞նչ 
գույն ու նեն տերևն ու ար ևը, ի ՞նչ ձև, ի ՞նչ 
ե նք զգում ար ևին նայե լիս, ի ՞նչ են ա նում 
թռ չուն նե րը, ի նչ պի սի՞ն են նրանց թևե րը, 
ե ՞րբ է գա լիս ան ձր ևը և նման այլ բնու թագ-
րիչ ներ) և վե րա դառ նա լով դա սա սե նյակ՝ 
հանձ նա րա րում եմ գրել փոք րիկ պատ-
մու թյուն աշ նան վե րա բե րյալ (խմ բե րով): 
Զրու ցում են թռ չուն նե րի հետ (փոք րիկ 
ե րկ խո սու թյուն): Գրե լու հա մար տրա մադ-
րում եմ 15 րո պե: Ա ռա ջադ րան քը տա լուց 
5 րո պե ան ց մո տե նում եմ խմ բե րին և ո ւղ-
ղոր դում: Այ նու հետև կա տա րում եմ մտ քե-
րի փո խա նա կու թյուն. յու րա քան չյուր խմ-
բից 1 ա շա կերտ կար դում է գրած տեքս տը 
նա խօ րոք խմ բում քն նար կե լուց հե տո: Խմ-
բե րը գնա հա տում են մի մյանց: Այ նու հետև 
ես եմ իմ խոս քով ոգ ևո րում և գնա հա տում 
յու րա քան չյու րի աշ խա տան քը:

2. Յու րա քան չյուր դա սի ըն թաց քում 
կար դա լուն զու գա հեռ հանձ նա րա րում 
եմ կա տա րել քե րա կա նա կան և ո ւղ ղագ-
րա կան վար ժու թյուն ներ, ո րոնք ը նդ գրկ-
ված են է ջում: Ա մեն օր գրա տախ տա կին 
գրում եմ տվյալ տեքս տում ե ղած (իմ կող-
մից նա խա պես ը նտր ված) 3 բառ և պա-
հան ջում գրել բա ռա տետ րում: Հա ջորդ 
օ րը հանձ նա րա րում եմ այդ բա ռե րը գրել 
գրա տախ տա կին, կազ մել նոր բա ռեր, բա-
ռա կա պակ ցու թյուն ներ և օգ տա գոր ծել նա-
խա դա սու թյուն նե րի մեջ: Այ նու հետև գրում 
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եմ ևս ե րեք բառ (դա սի սկզ բում տրա մադ-
րում եմ ե րեք րո պե):

3. Ա ծան ցա վոր բա ռե րի ու սու ցու մը 
Ա ծան ցա վոր բա ռե րը ու սու ցա նե լիս 

գրա տախ տա կին գրում եմ մի այն ար մա-
տա կան բա ռեր, ո րոնք ցույց են տա լիս 
ա ռար կա՝ հաց, ջուր, թուղթ, տուն, դուռ, 
սե ղան, դաս, պատ, հայր, մայր, հողմ, 
քա մի, ձյուն և այլն: Ա պա քն նար կում ե նք, 
թե յու րա քան չյուրն ի նչ ի մաստ է ար տա-
հայ տում: Այ նու հետև այդ բա ռե րի սկզ բից 
կամ վեր ջից մե կա կան տառ ան ջա տում 
եմ և ե րե խա նե րին հա մո զում, որ մնա ցած 
բա ռա մա սե րը ա ռար կա ներ և եր ևույթ ներ 
չեն ար տա հայ տում: Օ րի նակ՝ դու հն չյու-
նա խումբն այլևս դուռ չի նշա նա կում, այլ 
որ ևէ ան ձ, ի սկ սե ղա հն չյու նա խում բը ոչ 
մի այն սե ղան չի նշա նա կում, այլև ոչ մի 
ի մաստ չի ար տա հայ տում, այդ պես նաև՝ 
թուղ, պա, քամ, մայ և մնա ցած նե րը: Ի սկ 
հայ, հող հն չյու նախմ բե րը կորց նում են 
ի րենց նախ կին ի մաստ նե րը և նոր նշա-
նա կու թյուն ստա նում: 

Այ նու հետև գրա տախ տա կին գրում եմ 
մի շարք ա ծան ցա վոր բա ռեր: Օ րի նակ՝ 
քա րոտ, հայ րա կան, դեղ ձե նի, դա սա-
րան: Ա շա կերտ նե րին կար դալ եմ տա-
լիս այդ բա ռե րը և պա հան ջում ա սել, թե 
դրանց որ մասն է ի րենց ծա նոթ ու հաս-
կա նա լի: Ա շա կերտ նե րը թվում են քար, 
հայր, դեղձ, դաս բա ռար մատ նե րը:

Գ ՐԱ ՏԱԽ ՏԱ ԿԻՆ՝ 
քա րոտ   հայ րա կան
քար   հայր
 դեղ ձե նի   դա սա րան
 դեղձ   դաս  
Ա շա կերտ նե րի հետ ը նդ գծում ե նք ոտ, 

ա կան, ե նի, ա րան մաս նիկ նե րը, կար դում, 
փոր ձում բա ցատ րել ի մաստ նե րը և չկա րո-
ղա նա լով՝ հա մոզ վում ե նք, որ դրանք որ ևէ 
ի մաստ չեն ար տա հայ տում, որ ևէ ա ռար-
կա չեն նշա նա կում: Ի սկ քար, հայր, դեղձ, 
դաս բա ռե րը ի մաստ ու նեն, ո ւս տի եզ րա-
կաց նում ե նք, որ դրանք են բա ռի հիմ նա-
կան մա սը կազ մող ար մատ նե րը:

Այ նու հետև ցու ցա պաս տա ռի կամ դր-
վա գա շա րի վրա ցու ցադ րում եմ ա ծան ցա-
վոր բա ռե րի շարք, որ տեղ կար միր գույ-
նով գր ված են ար մատ նե րը, ի սկ սևով՝ 
ա ծանց նե րը: Ա շա կերտ նե րը կար դում են 
և ա ռանձ նաց նում ար մատ ներն ու ա ծանց-
նե րը: Վեր ջում մի ա սին եզ րա կաց նում 
ե նք, որ բա ռի հիմ նա կան ի մաստն ար տա-
հայ տող մա սը կոչ վում է ար մատ, ի սկ նրա 
սկզ բից կամ վեր ջից ա վե լաց վող մաս նի կը, 
ո րը նոր ի մաստ է հա ղոր դում բա ռին, կոչ-
վում է ա ծանց: 

Ամ րապնդ ման նպա տա կով հանձ նա րա-
րում եմ ի նք նու րույն կազ մել ա ծան ցա վոր 
բա ռեր կամ ըն թեր ցա նու թյան նյու թից դուրս 
գրել և կազ մել բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ:

 Նույն ձևով կա տա րում եմ բարդ բա ռե-
րի ու սու ցու մը: Կի րա ռում եմ հատ կա պես 
խմ բա վոր ման մե թո դը: Խա ռը տր ված բա-
ռե րը ա ռանձ նաց նում, խմ բա վո րում ե նք 
կա՛մ ա ղյու սա կում, կա՛մ պատ կեր նե րի մեջ 
(օ րի նակ՝ տար բեր գույ նի տերև ներ, մե կը՝ 
ար մատ նե րի (պարզ բա ռեր), մե կը՝ ա ծան-
ցա վոր նե րի, մե կը՝ բար դե րի): Ը նդ ո րում՝ 
պատ կեր նե րը կա րող են լի նել տար բեր 
չա փե րի. պար զե րի նը՝ փոքր, ա ծա նա ցա-
վոր նե րի նը՝ մի քիչ մեծ, բար դե րի նը՝ ա վե-
լի մեծ, որ պես զի ա շա կերտ նե րը տես նեն 
բա ռի ա ճը:

արև

ծով

տուն

արևոտ

ծովային

տնակ

արևածագ

ծովափ

հացատուն
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Այս պի սով՝ ա շա կերտ նե րի մեջ զար-
գա նում է նաև պատ կե րա վոր մտա ծո ղու-
թյու նը, նրանց մտա պատ կե րում ամ րա-
կայ վում է ստա ցած գի տե լի քը:

դ) Գրա վոր աշ խա տանք ներ
Գ րա վոր աշ խա տանք նե րը ան ցկաց-

նում եմ հետ ևյալ կերպ.
1) ցու ցադ րում եմ թե մա տիկ նկար ներ 

և հանձ նա րա րում կազ մել փոք րիկ պատ-
մու թյուն:

2) Գրա տախ տա կին գրում եմ բա ռեր և 
հանձ նա րա րում կազ մել շա րադ րու թյուն: 
Ե րե խան մտա պա հում է բա ռը, ե րբ այն 
հո գե հա րա զատ է ի րեն:

3) Հանձ նա րա րում եմ որ ևէ թե մա, 
օ րի նակ՝ «Ես հայ եմ», «Իմ հայ րե նի քը 
Հա յաս տանն է», «Ով է իս կա կան ըն կե-
րը»: Ա ռա ջար կում եմ, որ ի րենք ը նտ րեն 
թե ման: Այ նու հետև, մտա վոր գրո հի են-
թար կե լով, տա լիս եմ ա զատ ար տա հայտ-
վե լու հնա րա վո րու թյուն: Ա շա կերտ նե րը, 
մե կը մյու սին շա րու նա կե լով, կազ մում 
են տեքս տը: Այ նու հետև հանձ նա րա րում 
եմ գրել, ո րից հե տո կար դում է 4–5 ա շա-
կերտ, կա տա րում եմ ո ւղ ղում ներ: (Նույն 
աշ խա տան քը կա տա րում եմ փո խադ րու-
թյուն գրե լու ժա մա նակ): 

Ու սուց ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց-
նում եմ նաև խա ղե րի մի ջո ցով՝ «Ս խալ–
ճիշտ» բնույ թի նկար–ա ռա ջադ րանք ներ, 
«Խառ նա գիր» (գտ նել ա վե լորդ բա ռը), 
«Պա տաս խա նը հար ցե րի մեջ», «Խուլ և 
համր բեռ նա կիր ներ» և այլն: 

Օ րի նակ՝ «Խուլ և համր բեռ նա կիր-
ներ» խա ղի նպա տակն է պարզ ըն դար-
ձակ նա խա դա սու թյու նը հա մա ռո տե լու 
ու նա կու թյուն նե րի ձևա վո րում: Բեռ նա-
կիր նե րը նա վով տե ղա փո խում են բեռ ներ: 
Պետք է բե ռը թեթ ևաց նել, որ նա վը չխոր-
տակ վի: Նա խա դա սու թյու նը հետ ևյալն է՝ 
«Ձեր ու ղար կած բա րի լու րը մեզ հա սավ 

այ սօր ա ռա վո տյան»: Որ պես բեռ նա կիր 
ը նտր վում են եր կու ա շա կերտ: Մյուս նե րը 
փնտ րում են այն բա ռե րը, ո րոնք պետք է 
ար տա հայ տեն հիմ նա կան միտ քը: Հեր-
թով հե ռաց նում են այն բա ռե րը, ո րոնք 
ի րենց կար ծի քով չեն խան գա րում ի մաս-
տի ըն կալ մա նը: Հե ռաց նե լով ա վե լորդ 
բա ռե րը՝ մ նում է «Լու րը հա սավ» հա մա-
ռոտ նա խա դա սու թյու նը: 

Ու սուց ման ըն թաց քում հա ճախ եմ 
օգ տա գոր ծում քար տեր, է լեկտ րո նային 
գրա տախ տակ, ցու ցադ րում եմ դր վա գա-
շա րեր (ս լայդ ներ): 

Այս պի սով՝ կրտ սեր դպ րո ցում ես աշ-
խա տում եմ՝

1) զար գաց նել ա շա կեր տի խոս քը, 
մտա ծո ղու թյու նը, լեզ վա կան ը նդ հա նուր 
զգա ցո ղու թյու նը,

2) յու րաց նել ո ւղ ղագ րու թյան, հն չյու-
նա բա նու թյան և քե րա կա նու թյան տար-
րա կան գի տե լիք նե րը (թե լադ րու թյուն, 
ար տագ րու թյուն, փո խադ րու թյուն, շա-
րադ րու թյուն, ի նք նա թե լադ րու թյուն),

3) տի րա պե տել ճիշտ գրե լու և կար դա-
լու կա րո ղու թյուն նե րին,

4) դաս տի ա րա կել զգա յա կան –ար ժե-
քային դրա կան վե րա բեր մունք մայ րե նի ի 
նկատ մամբ, ո րը կա տա րում եմ յու րա-
քան չյուր դա սի ըն թաց քում:

 Մայ րե նի ի ու սուց ման բո վան դա կու-
թյու նը կրում է հա մա լիր բնույթ, ո րի հիմ-
նա կան մի ջու կը կազ մում են տեքս տի 
ճա նա չո ղա կան և գե ղար վես տա կան ար-
ժեք նե րի ըն կա լու մը, նաև հա մա կարգ ված 
խոս քա բա նա կան գի տե լիք նե րը: Ի սկ այդ 
գի տե լիք նե րը, որ մենք ժա ռան գել ե նք 
մեր նախ նի նե րից, սի րով և նվի րու մով 
փո խան ցում ե նք ա ճող սերն դին, քան զի 
յու րա քան չյու րիս պարտքն է պահ պա նել 
մաշ տո ցյան հայե րե նը և սե րունդ նե րին 
տալ հայե ցի դաս տի ա րա կու թյուն, ին չը 
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իմ նպա տակն է:
«…Կ տա կում եմ.
Ինձ հա ջոր դող սե րունդ նե րին, թոռ-

նե րիս, ծոռ նե րիս և այլն տի րա պե-
տել հայոց լեզ վին: Ա մեն մե կը պետք է 
իր պարտ քը հա մա րի ու սում նա սի րել 
հայոց լե զուն, գրա գետ լի նել հայե րեն, 
ան կախ նրա նից, թե ի նչ պի սի տո կոս է 
կազ մում նրա մեջ հայ կա կան ա րյու նը: 
Այդ տո կո սը ո չինչ չի նշա նա կում:

 Մենք փո խան ցում ե նք սե րունդ նե-
րին ոչ թե ա րյուն, այլ գա ղա փար ներ, 
և այդ գա ղա փար նե րի մեջ ի նձ հա մար 
ա մե նա թան կը հայոց լե զուն է: Գիտ ցի՛ր, 
որ իմ կյան քի ա մե նա մեծ եր ջան կու-
թյու նը ե ղել է և կմ նա, քա նի ապ րում եմ, 
հայոց լեզ վին տի րա պե տե լը:

 Ցան կա նում եմ եր ջան կու թյուն բո լո-
րիդ:

Դա նշա նա կում է, որ պետք է լավ 
տի րա պե տել հայոց լեզ վին:

29.08.1994» 1:
 Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նի կտա կը 
Եր կա րա մյա աշ խա տան քի ըն թաց քում 

շփ վե լով տար բեր ու նա կու թյուն նե րով և 
կա րո ղու թյուն նե րով օ ժտ ված ա շա կերտ-
նե րի հետ՝ ե կել եմ այն եզ րա հանգ ման, 
որ մայ րե նի ի ու սու ցու մը պա հան ջում է 
ա մե նօ րյա հետ ևո ղա կան և տա րաբ նույթ 
մո տե ցում ներ, մե թոդ ներ ու հնար ներ 
պա հան ջող աշ խա տանք: Կար ևո րե լով 
տար րա կան դա սա րան նե րում մայ րե նի ի 
ու սուց ման ճիշտ, բազ մա կող մա նի կազ-
մա կեր պու մը ա շա կերտ նե րի հե տա գա 
ու սուց ման կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա-
ցում՝ ու զում եմ, որ յու րա քան չյուր ու սու-
ցիչ գի տակ ցի իր դերն ու նշա նա կու թյու-
նը մա տաղ սերն դի հայե ցի կր թու թյան 
ու դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում: Պար-

1  Հայկ Խա չատ րյան, Ման կա գի տա րան,  «Զան գակ» 
հրա տա րակ չու թյուն, էջ 28:

տա վոր վի իր սա նե րի մեջ ան թե ղել ու 
ան սահ ման սեր ու նվիր վա ծու թյուն «մեր 
խիղճ, մեր սե ղա նի սուրբ հաց, մեր հո գու 
կանչ, մեր ի նք նու թյան աղ, է ու թյան մեծ 
խոր հուրդ» մայ րե նի ի նկատ մամբ, ո րով-
հետև մայ րե նին դա րեր շա րու նակ ե ղել 
է ոչ մի այն հա ղոր դակց ման մի ջոց, այլև 
հայ ժո ղովր դի ի նք նա գո յու թյան, աշ խա-
տան քի ու պայ քա րի ա մե նահ զոր զեն քը: 
Հայ ժո ղո վուր դը նրա շնոր հիվ դի մա ցել 
է բա զում փոր ձու թյուն նե րի, օր հա սա կան 
պա հե րի, աշ խար հա ցունց մր րիկ նե րի ու 
փո թո րիկ նե րի և մի ա ժա մա նակ պահ պա-
նել ու ա ռաջ է մղել իր մշա կույ թը, գի տու-
թյու նը, ար վես տը, դպ րու թյու նը, կր թու-
թյու նը…

Դպ րո ցում մայ րե նի ի ու սու ցու մը ա պա-
հո վում է ոչ մի այն քե րա կա նա կան կա-
նոն նե րի հաս տա տուն յու րա ցու մը, այլև 
ա շա կերտ նե րի խոս քի բազ մա կող մա նի 
զար գա ցումն ու մտա հո րի զո նի ը նդ լայ-
նու մը: Բա ցի դրա նից՝ մայ րե նի ի ու սու-
ցու մը ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րում է 
վեհ գա ղա փար ներ և լա վա գույն հատ կու-
թյուն ներ: 

Ա շա կերտ նե րը դպ րո ցա կան բո լոր 
ա ռար կա նե րը սո վո րում են մայ րե նի լեզ-
վով: Ի նք նին հաս կա նա լի է, որ նրանք որ-
քան լավ տի րա պե տեն մայ րե նի լեզ վին, 
այն քան դյու րին և ա րագ կսո վո րեն մյուս 
ա ռար կա նե րը:

 Լե զուն ոչ մի այն մարդ կանց հա ղոր-
դակց ման մի ջոց է, այլև նրանց կյան քի 
հայե լին: «Լեզ վի մեջ, ի նչ պես մա քուր 
հայե լու մեջ,– գրում էր Խ. Ա բո վյա նը,– 
ցո լա նում է մի ազ գի ա ռանձ նա հատ կու-
թյու նը, նրա կուլ տու րան, մինչև ան գամ 
նրա քա ղա քա կան վի ճա կը»2:

2  Խ. Ա բո վյան, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, հ. 5, 
Եր., 1950, էջ 45:. 
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Հայոց լե զու, Եր ևա նի հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյուն, Եր., 1985 թ., էջ 129:
2. Ղ. Ա ղա յան, Եր կեր, հա տոր 3, Եր., 1963, էջ 212:
3. Հայկ Խա չատ րյան, Ման կա գի տա րան, «Զան գակ» հրա տա րակ չու թյուն, էջ 28:
4. Խ. Ա բո վյան, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու , հ. 5, Եր., 1950, էջ 45:

ИЗ МОЕГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
М. АРУТЮНЯН

Встатьепредставлен ряд методов и приметов обучения родному языку в младших 
классах, которые помогут начинающим учителям в работе над развитием устной и 
письменной речи учащихся, привьют любовь к чтению.

FROM MY EXPERIENCE OF TEACHING NATIVE LANGUAGE IN PRIMARY SCOOL
M. HARUTYUNYAN

Some methods and tricks of teaching native language in primary classes are presented 
in this article.

It will help the beginner teachers to develop pupils oral and written speech, inseminate 
love towards reading.
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Ա ծա կա նա կան բազ մի մաստ բա ռե րի 
ու սուց ման նպա տակն է ձևա վո րել սո վո-
րող նե րի լեզ վա բա նա կան և հա ղոր դակ-
ցա կան ու նա կու թյուն նե րը, ճա նա չել տալ 
այդ խոս քի մա սի բա ռա քե րա կա նա կան 
հատ կա նիշ ներն ու  գոր ծա ռա կան–ո ճա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Բազ մի մաստ 
ա ծա կան նե րի ու սուց ման ըն թաց քում լուծ-
վում են  ճա նա չո ղա կան, ի մա ցա կան, 
գործ նա կան և մի ջա ռար կա յա կան մի 
շարք խն դիր ներ, ո րոնց ի րա կա նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է ու սուց ման մե թոդ-
նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի ճիշտ ը նտ րու-
թյամբ ու նպա տա կային կի րա ռու թյամբ։ 

Այս ա մե նի ա վան դումն ու յու րա ցու մը 
պետք է կա տա րել սո վո րող նե րի տա րի-
քային, հո գե բա նա կան և ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի խս տիվ հաշ-
վա ռու մով՝ ա ռաջ նորդ վե լով ման կա վար-
ժա կան ո րո շա կի սկզ բունք նե րով1։

Բազ մի մաստ ա ծա կան նե րի ու սու ցու-
մը ծրագ րային նյութ է թե՛ հիմ նա կան, 
թե՛ ա վագ դպ րո ցում. մե նի մաստ և բազ-
մի մաստ բա ռե րի ու սու ցու մը նե րառ ված 
է «Բա ռա գի տու թյուն» բաժ նում՝ բա ռե րի 
ձևաի մաս տային խմ բե րի ու սու ցու մից ան-
մի ջա պես հե տո2։ Ա վագ դպ րո ցում նյու թի 
ու սու ցու մը կար ևոր վում է սո վո րող նե րի 
բա ռա պա շա րի ո ճա կան գոր ծա ծու թյան  
ա ռու մով։ Բազ մի մաստ ա ծա կան նե րը 
հիմք են դառ նում պատ կե րա վոր ման–ար-

1   Հանգամանորեն տե՛ս Ս. Գյուլբուդաղյան, Հայոց 
լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, Եր., 1987, էջ 5–8։
2   Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան, 
Հայոց  լեզու,  հումանիտար  հոսք  (Դասագիրք  ավագ 
դպրոցի  10–րդ  դասարանի  համար),  Եր.,  2014,  էջ 
104–106։

տա հայտ չա կան մի ջոց նե րի ձևա վոր ման 
հա մար, որ ի րա կա նաց վում է գրա վոր և 
բա նա վոր խոս քի ըն թաց քում, ո րի ար-
դյուն քում մշակ վում են ո րո շա կի կա րո-
ղու թյուն ներ՝ բա ռա րան նե րից օ գտ վե լու, 
բնագ րեր վեր լու ծե լու և այլ ա ռում նե րով։                                 

Բազ մի մաստ ա ծա կան նե րի ու սում նա-
սիր ման հա մար ա ռա ջարկ վում են ո րո-
շա կի  մե թո դա կան ե ղա նակ ներ ու մո տե-
ցում ներ, ո րոնք կա րող են օգ նել մայ րե նի ի 
ու սու ցիչ նե րին հա մա պա տաս խան թե ման 
(կամ թե մա նե րը) ու սու ցա նե լու գոր ծըն թա-
ցում։ Այդ ա ռու մով հա մե մա տա բար նոր և 
ար դյու նա վետ մե թոդ է «Դեպ քի ու սում նա-
սի րու թյուն»3։ Վեր ջի նիս կի րա ռու թյան ժա-
մա նակ մաս նա կից նե րին ներ կա յաց վում է 
դեպ քը, որ ը նդ գր կում է լեզ վա կան ո րո շա-
կի նյութ, ո րի ու սում նա սիր ման, քն նարկ-
ման, վեր լու ծու թյան ո ւղ ղու թյամբ ան-
հրա ժեշտ է լի նում տևա կան աշ խա տանք 
կա տա րել։ Ը ստ ու սում նա սիր վող դեպ քի 
բնույ թի՝ մե թո դը կա րող է նե րա ռել տար-
բեր մե թոդ նե րի բա ղադ րիչ ներ և հնար-
ներ։ Ու սու ցի չը կա րող է դի մել մտագ րո հի, 
բա նա վե ճի, դե րային խա ղի, դա սա խո-
սու թյան մե թոդ նե րի, հա մա գոր ծակ ցային 
խմ բե րով աշ խա տան քի և այլն։ Մե թո-
դի նպա տա կը ո րո շա կի դեպ քի (թե մայի) 
բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյունն է, 
ո րի ըն թաց քում նկա րագր վում և քն նարկ-
վում է թե մայի բո վան դա կու թյու նը, ա ռա-
ջարկ վում են ի րա վի ճա կի լուծ ման տար-

3    Հանգամանորեն  տե՛ս  Ս.  Սարուխանյան  և 
ուրիշներ,  Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ, 
հնարներ, վարժություններ, ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ, 
Վանաձոր, 2008, էջ 63–68։ 

 ԳԱ ՅԱ ՆԵ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ 

ԲԱԶ ՄԻ ՄԱՍՏ Ա ԾԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ



236

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

բե րակ ներ, և ար վում  ը նդ հան րաց նող 
եզ րա կա ցու թյուն ներ։ 

Ա ռա ջին կար ևոր քայ լը խնդ րո ա ռար-
կայի (դեպ քի) հնա րա վո րինս ամ բող ջա-
կան նկա րագ րու թյունն է, ին չի հա մար 
ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ հան գա-
մանք ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են թե մայի 
(դեպ քի) է ու թյու նը շա րադ րե լիս (դա սը կա-
ռու ցե լիս)՝ տե սա կետ ներ, բա ցա հայտ ված 
փաս տեր, կար ծիք նե րի հա վա սա րակշ-
ռում, դեպ քի ու սում նա սիր ման ըն թաց-
քում բարձ րաց ված խն դիր նե րի լուծ ման 
հնա րա վոր գա ղա փար նե րի ա ռա ջադ րում, 
լա վա գույն լու ծում նե րի ա ռանձ նա ցում (լու-
ծում նե րի, օ րի նակ նե րի քն նար կում), ան-
հրա ժեշտ քայ լե րի սահ մա նում և տե սա-
կան  ը նդ հան րա ցում (հե տա դարձ կապ)։

 Բազ մի մաստ ա ծա կան նե րի ու սուց ման 
դա սը կա ռու ցե լիս ա շա կերտ նե րին ո ւղ-
ղոր դում ե նք քն նար կե լու թե մային ա ռնչ-
վող տե սա կետ ներն ու բա ցա հայտ ված 
փաս տե րը։

1. Բազ մի մաստ ո րա կա կան ա ծա կան-
նե րի ու սու ցու մը

Ա ծա կան ներն ը ստ ի մաս տի լի նում են 
ո րա կա կան և հա րա բե րա կան։ Այդ խմ-
բե րի մեջ կան ո րո շա կի շեր տեր, ո րոնց 
բա ռի մաստ նե րը ցու ցա բե րում են բազ մի-
մաս տու թյուն. ո ւս տի դպ րո ցա կան (և բու-
հա կան) դա սըն թա ցում կար ևոր է սո վո-
րող նե րին ո րո շա կի գա ղա փար տալ այդ 
կար գի մի ա վոր նե րի վե րա բե րյալ։ Ո րա-
կա կան ա ծա կան նե րը ցույց են տա լիս 
ա ռար կայի ի նք նին ու նե ցած հատ կու թյուն, 
որ պի սու թյուն՝ այս հա մա տեքս տում ար-
տա հայ տե լով ա ռար կա նե րի ար տա քին և 
ներ քին, գու նային, ան ձի բա րո յա կան, հո-
գե կան և այլ կար գի հատ կա նիշ ներ։

 Թե՛ ո րա կա կան, թե՛ հա րա բե րա կան 
ա ծա կան ներն ը նդ հան րա պես ցույց են 
տա լիս ա ռար կայի հատ կա նիշ, վեր ջինս 

նրանց ը նդ հան րու թյունն է, ի նչ վե րա բե-
րում է նրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րին, ա պա դրանք սո վո րող նե րը պետք է 
յու րաց նեն տա րա տե սակ վար ժու թյուն նե-
րի մի ջո ցով։ 

Սո վո րող նե րի տե սա կետ նե րը բա-
ցա հայտ վում են հար ցադ րում նե րի, քն-
նար կում նե րի և ձևա կեր պում նե րի օգ նու-
թյամբ։ Մինչև նոր գի տե լի քի ձեռք բե րու մը 
հար կա վոր է ան դրա դառ նալ ար դեն ե ղած, 
բա ցա հայտ ված փաս տե րին։ Հետ ևա բար 
սո վո րող նե րին ու սում նա կան գոր ծըն թաց 
ե նք ներգ րա վում ո րո շա կի հար ցե րի օգ-
նու թյամբ.

•  Բա ռերն ի ՞նչ տե սակ նե րի են լի նում 
ը ստ ի մաս տի և ձևի հա րա բե րու թյան։

•  Ի՞նչ գի տեք բազ մի մաստ բա ռե րի 
մա սին ը նդ հան րա պես։

• Պ րոբ լե մային հարց. – Ին չո՞վ է 
բազ մի մաս տու թյու նը տար բեր վում

 հա մա նու նու թյու նից. բե րե՛ք զու գա հեռ 
օ րի նակ ներ։

•  Ի՞նչ եք կար ծում. ա ծա կան խոս քի 
մա սի շր ջա նակ նե րում մե նի մա՞ստ, թե՞

 բազ մի մաստ բա ռերն են գե րակշ ռում. 
հիմ նա վո րե՛ք ձեր տե սա կետ նե րը։

•  Բազ մի մաստ բա ռե րի մեջ ի ՞նչ տե-
սա կա րար կշիռ ու նեն ա ծա կան նե րը։

 Կան բազ մի մաստ ա ծա կան ներ, ո րոնք 
ի րենց բո լոր ի մաստ նե րով դաս վում են 
ո րա կա կան նե րի շար քը. դա կա րե լի է 
ստու գել բա ռա րան նե րով։ Բա ռա րան-
նե րով աշ խա տե լու պա հան ջը ամ րագր-
ված է հան րակր թու թյան ա վագ դպ րո ցի 
ա ռար կա յա կան ծրագ րե րում, ո ւս տի բազ-
մի մաստ ա ծա կան նե րի ի մաս տային դրս-
ևո րում նե րը դի տարկ վում ու քնն վում են 
բա ռա րան նե րից քաղ ված հետ ևյալ օ րի-
նակ նե րի հի ման վրա։ (Օ րի նակ նե րը նա-
խա պես տրա մադ րում ե նք ա շա կերտ նե-
րին)։
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թ թու – 1. թթ վա համ, 2. փխբ. վշ տաց-
նող, 3. ան բա րե համ բույր,

 սա ռը – 1. ոչ տաք, 2. փխբ. ա վյու նից՝ 
հո գե կան ջեր մու թյու նից զուրկ,

 մութ – 1. ոչ լու սա վոր, 2. փխբ. տգետ, 
հե տամ նաց,

 սուր – 1. հա տու, 2. փխբ. նուրբ, զգա-
յուն, 3. փխբ. թա փան ցող,

 ծանր – 1. ոչ թեթև, 2. դժ վա րա մարս, 
3. ու ժեղ, 4. տհաճ, 5. վի րա վո րանք պատ-
ճա ռող,

բ ռի – 1. կո պիտ, 2. ան կիրթ,
 գի տա կից – 1. գի տակ ցող, 2. լրջ միտ,
 գոս – 1. ցա մա քած, չոր, 2. խե ղան դամ, 

3. ա մոլ,
 դե ղին – 1. դեղ նա գույն, 2. ոս կե, 3. 

դեղ նա մորթ,
 թուխ – 1. սև, գորշ, 2. թխա դեմ,
 խեթ – 1. խո ժոռ, 2. խս տա հա յաց,
 կուռ – 1. պն դա ցած, կռած, 2. պինդ, 

դի մաց կուն, 3. ա մուր, 4. խիտ և այլն։ 
Այ նու հետև նույն ա ծա կան նե րի հիմ-

նա կան և ե րկ րոր դա կան  ի մաստ նե րը 
դի տար կել ե նք տա լիս նա խա դա սու թյուն-
նե րում կամ գե ղար վես տա կան ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րից քաղ ված հատ ված-
նե րում՝ այդ  ե ղա նա կը դի տե լով որ պես 
կար ծիք նե րի, եզ րա կա ցու թյուն նե րի հիմ-
նա վո րում նե րի և բարձ րաց ված խն դիր նե-
րի լուծ ման ու ղի։ Հմմտ.

 ծանր  քա րա բե կոր – ծանր հա յացք 
 մութ գի շեր – մութ գործ 

 դա ռը պտուղ – դա ռը խոս քեր  
 սա ռը սե նյակ – սա ռը հա յացք

 սուր դա նակ – սուր միտք   
ան համ պտուղ – ան համ զրույց

 Բեր ված կա պակ ցու թյուն նե րում սո վո-
րող ներն ա ռանձ նաց նում են այն  ա ծա կան-
նե րը, ո րոնք  գոր ծած վել են նախ՝  ի րենց 
հիմ նա կան՝ ա ռաջ նային, ա պա՝  ե րկ րոր-
դա կան ի մաստ նե րով։ Այդ ի մաստ նե րը 

սո վո րա բար հաս կա նա լի են դառ նում, ե րբ 
բազ մի մաստ ա ծա կա նը (տ վյալ դեպ քում) 
կա պակց վում է այլ բա ռե րի՝ գո յա կան նե-
րի հետ։ Բազ մի մաստ ա ծա կան նե րի (բա-
ռե րի) մի ջո ցով գրող նե րը ե րան գա վո րում, 
պատ կե րա վոր են դարձ նում խոս քը։

 Բեր ված օ րի նակ նե րի քն նար կու մից 
պարզ է դառ նում մեկ այլ հան գա մանք 
ևս. տվյալ ա ծա կա նը ե րկ րոր դա կան ի նչ 
ի մաս տով էլ կի րառ վի, այ նո ւա մե նայ նիվ 
պահ պա նում է ի մաս տային նույ նու թյու-
նը, ը նդ հան րու թյու նը հիմ նա բա ռի (հիմ-
նա կան ի մաս տի) հետ։ Սո վո րող նե րը եզ-
րա կաց նում են, որ միև նույն ա ծա կա նի 
տա րի մաստ կի րա ռու թյուն նե րը մնում են 
հատ կան շային միև նույն դաշ տի շր ջա-
նակ նե րում։ 

Ա ռա ջադ րանք 1. 
ա) Վե րո բե րյալ բա ռա կա պակ ցու թյուն-

նե րով կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ։
բ) Հե ղի նա կային բնագ րե րից գտ նել 

ո րա կա կան ա ծա կա նի փո խա բե րա կան 
կի րա ռու թյան օ րի նակ ներ և գրել աշ խա-
տան քային տետ րե րում։ 

 Բազ մի մաստ ո րա կա կան ա ծա կան նե-
րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ-
նե րը մի ա ժա մա նակ ձեռք են բե րում գի-
տե լիք ներ ա ծա կա նի հա մե մա տու թյան 
աս տի ճան նե րի վե րա բե րյալ։ Այս տեղ կար-
ևոր վում են միև նույն հատ կա նի շի քա նա-
կի (ծա վա լային) տար բեր դրս ևո րում նե րը՝ 
դրա կան, բաղ դա տա կան  և գե րադ րա-
կան։ 

Ա շա կերտ նե րին տե ղե կաց նում ե նք, 
որ հատ կա նի շի դրս ևոր ման աս տի ճան-
նե րից բաղ դա տա կա նը լի նում է ա ռա վե-
լա կան (ա վե լի բարձր), հա վա սա րա կան 
(սա րի պես բարձր) և նվա զա կան (պա կաս 
բարձր)։ Ու շադ րու թյուն ե նք դարձ նում աս-
տի ճա նա կազ մու թյան  մի ջոց նե րին (բառ–
մաս նիկ ներ, կա պեր  և բա ռեր)։ Ցույց ե նք 
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տա լիս, որ գե րադ րա կանն իր հեր թին ու նի 
եր կու տե սակ՝ բա ցար ձակ՝ վեր ջա ծան ցա-
վոր կազ մու թյամբ (բարձ րա գույն) և հա մե-
մա տա կան՝ բառ–մաս նիկ նե րով  (ա մե նա-
բարձր, ա մե նից բարձր)1։ 

Ո րա կա կան բազ մի մաստ ա ծա կան նե-
րի հա մե մա տու թյան աս տի ճան նե րի ու-
սու ցու մը կազ մա կեր պե լիս  կար ևո րում 
ե նք եր կու հի մունք՝ հա մե մա տու թյան աս-
տի ճան ներ ու նե ցող կամ չու նե ցող բազ մի-
մաստ ո րա կա կան ա ծա կան նե րը և նրանց 
ու սու ցու մը՝ հիմք ըն դու նե լով, որ հե տա գա-
յում սո վո րող ներն ա ռա վել հիմ նա վոր գի-
տե լիք ներ ձեռք կբե րեն ա ծա կան խոս քի 
մա սի և նրա (ո րա կա կան տե սա կի) հա մե-
մա տու թյան աս տի ճան նե րի վե րա բե րյալ։ 

Ընդ ո րում՝ հա մե մա տու թյան աս տի-
ճան ներ ու նե ցող բազ մի մաստ ո րա կա կան 
ա ծա կան նե րի  ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
նա խընտ րե լի է կազ մա կեր պել «Բա նա վեճ» 
և «Գ նա հատ վող բա նա վեճ» մե թոդ նե րով2։ 
Կար ևոր են նաև դիտ ման մե թո դը, վար-
ժու թյուն նե րի մե թո դը. խն դիր նե րի լուծ ման 
քայ լե րը կա տա րե լիս  պետք է ըն թա նալ 
պար զից բար դը մե թո դա կան ու ղի ով։ 

Ա ռա ջադ րանք 2.
Տր ված ա ծա կան նե րից ը նտ րան քով 

կազ մել փոք րիկ տեքստ (պա տում)՝ ա ծա-
կան նե րը գոր ծա ծե լով հա մե մա տու թյան 
աս տի ճան նե րով.

 տաք – 1. ոչ սա ռը, 2. փխբ. սի րա լիր, 3. 
փխբ. հա րա զատ, 4. փխբ. ե ռան դուն, 5. 
փխբ. թեժ, բուռն,

 խա վար – 1. ոչ լու սա վոր, 2. փխբ. 

1    Որակական  ածականների  համեմատության 
աստիճանների  մասին  տե՛ս  Մ.  Միրումյան, 
Հայոց  լեզու.  տեսական  և  գործնական  դասընթաց 
(հնչյունաբանություն,  բառագիտություն,  
ձևաբանություն), Եր., 2012, էջ 164։
2    Մեթոդական  այս  հնարների  մասին  տե՛ս  Ս. 
Սարուխանյան,  Մ.  Միրումյան,  Ն.  Դիշաղաջյան, 
Փուլային  ուսուցման  եղանակ,  Ավագ  դպրոց,  Եր., 
2014, էջ 117, 137։

տգետ, հե տամ նաց,
փխ րուն – 1. փշր վող, 2. փխբ. նուրբ, 

քն քուշ, 
ակ նա ռու – 1. աչ քի ը նկ նող, 2. նշա նա-

վոր, հայտ նի, 
ա հեղ – 1. ա հար կու, 2. ա նո ղոք,
 հա մառ – 1. ան զի ջում, կա մա կոր, 2. 

տո կուն,
 հա մեստ – 1. ոչ պար ծեն կոտ, 2. խո-

նարհ, 3. պարզ, հս տակ, 
ճոխ – 1. հա րուստ, ա ռատ, 2. շքեղ, 

պերճ,
 մեղմ – 1. ոչ խիստ, 2. հան գիստ, բա-

րե խառն,
 վեհ – 1. բարձր, վսեմ, սքան չե լի, 2. 

հպարտ, սեգ և այլն։ 
Հանձ նա րա րու թյու նը կա րե լի է ստու գել 

խմ բային ե ղա նա կով։
2. Բազ մի մաստ հա րա բե րա կան ա ծա-

կան նե րի ու սու ցու մը  
Ա ծա կա նի տե սակ ներն ու սում նա սի րե-

լիս սո վո րող ներն ար դեն գի տեն, որ հա-
րա բե րա կան ա ծա կան նե րը ցույց են տա-
լիս որ ևէ ա ռար կայի հա րա բե րու թյամբ 
միջ նոր դա վոր ված հատ կա նիշ։ Այդ պի սի 
ա ծա կան նե րը կա րող են ար տա հայ տել 
ա ռար կա նե րի՝ ո րո շա կի նյու թե րից բաղ-
կա ցած լի նե լը (ոս կյա ժա մա ցույց), ժա մա-
նա կային հատ կա նիշ (գի շե րային եր կինք), 
տա րա ծա կան (դաշ տային աշ խա տանք), 
հատ կա ցա կան  կամ պատ կա նե լու թյան 
(մայ րա կան սեր), վե րա բե րու թյան (գյու-
ղա ցի ա կան շար ժում), նմա նու թյան և այլ 
հատ կա նիշ ներ։

 Հա րա բե րա կան ա ծա կան նե րի հա մար 
բնու թագ րա կան է նաև հա մե մա տու թյան 
աս տի ճան ներ չու նե նա լը։ Հա րա բե րա կան 
ա ծա կան նե րի ու սու ցու մը հարկ է ան ցկաց-
նել ԽԻԿ հա մա կար գով՝  յու րա քան չյուր 
փու լում հե տապն դե լով ու սուց ման ո րո շա-
կի նպա տակ։ 
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Խ թան ման փու լում  հի շեց նում են հա-
րա բե րա կան ա ծա կան նե րի վե րա բե րյալ 
տե սա կան գի տե լիք նե րը։ Կան բազ մի-
մաստ այն պի սի ա ծա կան ներ, ո րոնք 
ի րենց բո լոր ի մաստ նե րով դաս վում են 
հա րա բե րա կան նե րի շար քը։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում (նոր նյու-
թի յու րա ցում) հանձ նա րար վում է բա ռա-
րան նե րից դուրս գրել ա ծա կան նե րի ու ղիղ 
և փո խա բե րա կան ի մաստ նե րը,  դրան ցով 
կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ կամ փոք-
րիկ պա տում ներ։ Ի նչ պես՝ 

գյու ղա ցի ա կան – 1. գյու ղա ցի նե րից 
կազմ ված՝ բաղ կա ցած, 2. գյու ղա ցի նե րին 
վե րա բե րող,

 փո ղային – 1. խո ղո վա կա վոր նվա գա-
րա նով կա տար վող, 3. փո ղային նվա գա-
րան նե րից կազմ ված, 3.  փչե լով հնչ վող, 

փո ղա վոր – 1. խո ղո վա կա վոր, 2. 

(ե րաժշտ.) փո ղային, 
ցա մա քային – 1. ցա մա քին հա տուկ, 2. 

ցա մա քում ապ րող,
 մայի սյան – 1. մայիս ամ սին հա տուկ, 2. 

ա ռանձ նա հա տուկ (մայի սյան բզեզ),
 պող պա տյա – 1. պող պա տից պատ-

րաստ ված, 2. ամ րա կուռ,
 մար մա րե (մար մա րյա) – 1. մար մա րից 

պատ րաստ ված, 2. ճեր մակ և այլն։
Կշ ռա դատ ման փու լում  խմ բերն ան-

դրա դառ նում են ի րենց աշ խա տանք նե րին
«5–րո պե ա նոց շա րադ րանք» մե թո դա-

կան հնա րի օգ նու թյամբ։  Այս աշ խա տան-
քի ըն թաց քում ձևա վոր վում են սո վո րող նե-
րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը, 
և զար գա նում է նրանց եր ևա կա յու թյու նը¹։  
Կշ ռա դատ ման փու լում ի հայտ են գա լիս 
նաև սո վո րող նե րի վե րա ցարկ ված մտա-
ծո ղու թյան կա րո ղու թյուն նե րը։
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОЛИСЕМИЧНЫМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ  
Г. АВЕТИСЯН 

В статье рассматривается обучение полисемичным прилагательным по качественным 
и относительным типам. Обучение языковому материалу осуществляется по 
определённым методам  – ,, исследование события,,.  При обучении он может включать 
элементы разных методов,  таких,  как: штурм мыслей,  дисскусия,  лекционный,  
интерактивный метод и тд. 

Освоение языкогого материала обеспечивается комплексом учебных упражнений.

1   Մեթոդական այս հնարի մասին տե՛ս Ս. Սարուխանյան, Մ. Միրումյան, Ն. Դիշաղաջյան, նշվ. աշխ., էջ 134։
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TEACHING METHODOLOGY OF AN ADJECTIVE POLYSEMANTIC WORDS
G. AVETISYAN

This article dicusses training of polysemantic adjectives in qualitative and relative sub-
types. The theme of language learning is carried out in a methodological system, the com-
ponents of which are case studies, brainstorming, discourse, lecture, interactive teaching 
methods and so on. Language acquisition is supported by educational material through a 
complex exercise.
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Ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն 
սո վո րե լը բարդ, դժ վա րին և ստեղ ծա գոր-
ծա կան գոր ծըն թաց է: Սո վո րե լու ըն թաց քը 
պայ մա նա վոր ված է սո վո րո ղի ըն դու նա-
կու թյուննե րով, նպա տա կաս լա ցու թյամբ, 
ու շադ րու թյամբ: Հ. Նեյ գաու զը նշել է. «Այս 
գոր ծըն թա ցում ի նչ քան կմաս նակ ցի սո վո-
րո ղի կամ քը, ու շադ րու թյու նը, այն քան ար-
դյու նա վետ կլի նի ար դյուն քը, հա կա ռակ 
դեպ քում ի ներ տու թյու նը, պա սի վու թյու նը 
կձգձ գի յու րաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա-
ծը և սո վո րո ղը կկորց նի հե տաքրք րու թյու-
նը ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ» (5, 
13): Ման կա վար ժի հմ տու թյունն այն է, որ 
սո վո րե լու գոր ծըն թա ցը ա շա կեր տի կամ 
ու սա նո ղի հա մար դարձ նի հե տաքր քիր և 
ստեղ ծա գոր ծա կան՝ ցու ցա բե րե լով ան հա-
տա կան վե րա բեր մունք:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն սո վո րե լու գոր-
ծըն թա ցը շատ է ու սում նա սիր վել դաշ նա-
մու րային ար վես տի բազ մա թիվ նշա նա-
վոր գոր ծիչ նե րի կող մից՝ Ա. Վի ցինս կու, Ա. 
Շչա պո վի, Բ. Մի լի չի և այլն: Ժա մա նա կա-
կից մե թո դա բա նու թյան մեջ այն բա ժան-
վում է չորս փու լի՝ 1. ստեղ ծա գոր ծու թյան 
վեր լու ծու թյուն, 2. տեքս տի դե տա լային ու-
սում նա սի րու թյուն, 3. տեխ նի կա կան հաղ-
թա հա րում, 4. գե ղար վես տա կան ձևա-
վո րում: Կառլ Չեր նին բա ժա նում էր ե րեք 
փու լի՝ ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյուն, 
տեխ նի կա կան հաղ թա հա րում, գե ղար-
վես տա կան ձևա վո րում (1, 8): Ա. Շչա պո վը 
բնու թագ րում էր այն որ պես նախ նա կան 
(2, 79), մի ջին (2, 87), վերջ նա կան (2, 100):

Կր թա կան պրակ տի կա յում ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը սո վո րե լու ժա մա նակ հա-

ճախ ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում գոր-
ծըն թա ցի սկզբ նա կան և վերջ նա կան 
փու լե րին, ո րի հետ ևան քով ստեղ ծա գոր-
ծու թյան բո վան դա կու թյու նը կորց նում է իր 
է ու թյու նը, հե ղի նա կի կող մից թե լադ րած 
մտ քի մի աս նա կա նու թյու նը, գե ղար վես-
տա կա նու թյու նը:

Ուս տի ու սուց չի խն դիրն է ա շա կեր տին 
ո ւղ ղոր դել ճշգր տո րեն վեր լու ծե լու ե րաժշ-
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, դաս տի-
ա րա կել ամ բող ջա կան լսե լու ու նա կու-
թյու նը, ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել 
գե ղար վես տա կան կեր պա րի զար գաց մա-
նը: Պրակ տի կան ցույց է տվել, որ ա շա-
կեր տի ու նա կու թյուն նե րը զար գա նում են 
այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հի ման վրա, 
ո րոնք սո վո րում և ու սում նա սիր վում են ու-
սուց չի հետ դա սի ժա մա նակ: 

Այժմ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը սո վո րե լու 
գոր ծըն թա ցը վեր լու ծենք ը ստ փու լե րի: 
Ա ռա ջին փու լը ե րա ժիշտ–ման կա վար ժի 
օգ նու թյամբ ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր-
լու ծու թյունն է, նո տագ րա կան տեքս տը 
սո վո րե լը: Այն իր մեջ նե րա ռում է հետ-
ևյալ խն դիր նե րը՝ հաս կա նալ ստեղ ծա-
գոր ծու թյան բնույ թը, ո ճա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը, կա ռուց ված քը: 
Ստեղ ծա գոր ծու թյան բնույ թը ա վե լի լավ 
պատ կե րաց նե լու հա մար ու սու ցի չը կա-
տա րում է ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կամ 
դի մում ե րա ժիշտ–կա տա րող նե րի ձայ-
նագ րու թյուն նե րի օգ նու թյա նը: Ո ճա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ը մբռ նե լու 
հա մար նպա տա կա հար մար է ծա նո թա նալ 
տվյալ կոմ պո զի տո րի ապ րած ժա մա նա-
կաշր ջա նին, կեն սագ րու թյա նը, որ պես զի 

Ֆ ԼՈ ՐԱ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ 

Ե ՐԱԺՇ ՏԱ ԿԱՆ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ  
ՍՈ ՎՈ ՐԵ ԼՈՒ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ՓՈՒ ԼԵ ՐԸ



242

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ա շա կեր տը ա վե լի պարզ պատ կե րաց նի 
ժա մա նա կաշր ջա նի ար տա հայտ չա մի ջոց-
նե րը և ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ձևե րը: Այ նու հետև ան ցնում ե նք ստեղ ծա-
գոր ծու թյան կա ռուց վաց քի վեր լու ծու թյա-
նը. ու սում նա սի րում տո նայ նա կան պլա նը, 
տեմ պը, ռիթ մա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, քն նար կում դի նա մի կայի նշան-
նե րը և շտ րիխ նե րը, ո ւր վագ ծում բարձ-
րա կե տե րը: Այս ա մե նը ճիշտ ը մբռ նե լու 
հա մար խոր հուրդ է տր վում լսե լու կոմ պո-
զի տո րի այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րը 
խթա նում է նյու թը սո վո րե լու գոր ծըն թա-
ցին: Տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը վեր լու-
ծե լու ըն թաց քում ա շա կեր տը սո վո րում է 
նաև նո տագ րա կան տեքս տը: Գրա գետ և 
ի մաս տա լից վեր լու ծու թյու նը ա մուր հիմք է 
ա պա հո վում հե տա գա աշ խա տան քի հա-
մար: Թեր թից ըն թեր ցու մը կա տար վում է 
դան դաղ տեմ պով՝ պա տա հա կան սխալ-
նե րից խու սա փե լու հա մար՝ ու շադ րու թյու-
նը կենտ րո նաց նե լով ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ռիթ մա կան պատ կե րի վրա: Խոր հուրդ է 
տր վում ռիթ մա կան պատ կե րը ճիշտ ը մբռ-
նե լու հա մար բարձ րա ձայն հաշ վել կամ 
օ գտ վել մետ րո նո մից:

Առա ջին փու լի կար ևոր գոր ծոն նե րից է 
աշ խա տան քի սկզ բից մա տադր ման ճիշտ 
և հար մար օգ տա գոր ծու մը, ո րը նպաս տում 
է տեքս տի ա րագ յու րաց մա նը: Նպա տա-
կա հար մար է օ գտ վել նո տագ րու թյան մեջ 
նշ ված մա տադ րու մից: Ել նե լով սո վո րո ղի 
ձեռ քի կա ռուց ված քից՝ ման կա վար ժը ա վե-
լի հար մար դարձ նե լու նպա տա կով հնա-
րա վո րու թյուն ու նի փո խե լու նշ ված մա-
տադ րու մը: Վեր ջի նիս գե ղար վես տա կան 
ար ժե քի վե րա բե րյալ խո սել և գրել են բազ-
մա թիվ ա կա նա վոր դաշ նա կար–ման կա-
վարժ ներ: Հ. Նեյ գաու զը գրել է. «Ա մե նա լավ 
մա տադ րու մը այն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ա ռա վել ճշգ րիտ վե րար տադ րե լու 

ե րաժշ տու թյու նը» (5, 124): 
Այս փու լում ու սում նա սիր վող խն դիր-

նե րից է նաև ստեղ ծա գոր ծու թյան կա-
ռուց ված քը: Ե թե դա խո շոր կտա վի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն է՝ սո նատ կամ կոն ցերտ, 
հար կա վոր է վեր լու ծել ձևը, գլ խա վոր և 
օ ժան դակ թե մա նե րը, ը մբռ նել մե ղե դին, 
հար մո նիկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ա ռանձ նաց նել թե մա նե րի մշակ վող հատ-
ված նե րը: Պո լի ֆո նիկ ձևով գր ված ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րում ու սում նա սի րու թյան 
շեշ տը դր վում է ձայ նե րի ա ռան ձին վեր լու-
ծու թյան վրա: Փոքր կտա վի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րում ու շադ րու թյու նը հար կա վոր 
է կենտ րո նաց նել մեկ կեր պա րի վրա՝ ձայ-
նային հնա րա վո րու թյուն նե րով բա ցա հայ-
տել միտ քը և կարճ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում վե րար տադ րել ո րո շա կի պատ կեր: 
Վեր լու ծե լով տեքս տը՝ ստա նում ե նք հա-
կիրճ, ը նդ հա նուր պատ կե րա ցում ստեղ-
ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ, հաս կա նում 
հե ղի նա կի միտ քը, տրա մա բա նու թյու նը: 
Այս ա մե նը նպաս տում է, որ պես զի սո վո-
րո ղը ա վե լի ա րագ և ճիշտ կողմ նո րոշ վի 
հե տա գա ա ռա վել ման րակր կիտ ու սում-
նա սի րու թյան հա մար: 

Երկ րորդ փու լի նպա տակն է ստեղ-
ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյան հե ղի նա-
կային տեքս տի ման րա մասն, դե տա լային 
ու սում նա սի րու թյու նը: Սկզբ նա կան աշ-
խա տան քը նո տագ րու թյան յու րաց նելն է՝ 
հա մա տե ղե լով մե ղե դի ա կան գծի հարթ 
և շա րու նա կա կան շա րադր ման հետ: Այս 
գոր ծըն թա ցը կա րե լի է կա տա րել՝ օգ տա-
գոր ծե լով տար բեր մե թոդ ներ՝ ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը մաս նա տել նա խա դա սու-
թյուն նե րի, բարձ րա ձայն ար տա սա նել 
նո տային տեքս տը, բազ մա ձայն կա ռուց-
վաց քի մեջ ա ռան ձին–ա ռան ձին աշ խա տել 
ձայ նե րի վրա, սո վո րել ստեղ ծա գոր ծու-
թյան մե ղե դին, նվա գակ ցու թյու նը ու սում-
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նա սի րել ը ստ հար մո նիկ պատ կեր նե րի: 
Այս ա մե նը ըն թա նում է բարձ րա ձայն 
հաշ վե լով: Նո տագ րու թյան ու սում նա սի-
րու թյան սկզբ նա կան փու լում թույլ տր ված 
սխա լը խե ղա թյու րում է ե րաժշ տա կան 
պատ կե րի ձևա վո րու մը և բա ցա սա կան 
հետք թող նում սո վո րո ղի մեջ՝ դժ վա րաց-
նե լով սո վո րե լու գոր ծըն թա ցը: Հա ճախ 
լսում ե նք այն կար ծի քը, որ նախ նա կան 
վեր լու ծու թյու նը պետք է այն քան դան դաղ 
և եր կա րատև ա նել, որ ա շա կեր տը կա րո-
ղա նա ստեղ ծա գոր ծու թյան հատ ված նե րը 
կա տա րել ամ բող ջա կան՝ ա ռանց կան գա-
ռի, սխալ թույլ չտա լով:

 Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յում 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ու սուց չի կող-
մից ցու ցադ րու մը, ո րը հու շում է կոնկ րետ 
կա տա րո ղա կան խն դիր նե րի և դժ վա րու-
թյուն նե րի յու րաց ման ճա նա պարհ նե րը: 
Ե թե ա ռա ջին փու լում նշ ված ցու ցադ րու մը 
ա շա կեր տին հար կա վոր է ստեղ ծա գոր ծու-
թյու նը ը մբռ նե լու, ե րաժշ տու թյան բնույ թը 
հաս կա նա լու հա մար, ա պա ե րկ րորդ փու-
լի ցու ցադ րում նե րը դառ նում են ա ռա վել 
ման րակր կիտ՝ տեխ նի կա կան կամ գե-
ղար վես տա կան: Դրանք հա ճախ կա տար-
վում են ա վե լի ար տա հայ տիչ կամ չա փից 
դուրս դան դա ղեց ված: Կա տա րո ղա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը ը մբռ նե լու հա մար մեծ է նաև 
ա շա կեր տի ի նք նու րույն մտա ծե լու կա րո-
ղու թյու նը: Ու սու ցի չը բա զում հար ցե րի օգ-
նու թյամբ ա շա կեր տին ներ քա շում է այդ 
գոր ծըն թա ցի մեջ: Օ րի նակ՝ «Ին չը քեզ 
չհա ջող վեց այս ման րան վա գում», «Գե-
ղե ցիկ էր հն չում այն, թե ոչ»: Հար ցադր-
ման մե թո դը կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև 
մա տադր ման, մե ղե դի ա կան կա ռուց ված-
քի վեր ջա վո րու թյուն նե րի ո րոշ ման խնդ-
րում: Ե րաժշ տա կան հն չե րան գային շեշ-
տադ րում նե րը, նա խա դա սու թյան սկիզ բը, 

ա վար տը ը մբռ նե լու հա մար կա րե լի է 
օ գտ վել «ձայն–բառ» մե թո դից, ո րի է ու-
թյունն այն է, որ ե րաժշ տա կան նա խա-
դա սու թյան հա մար ը նտր վում է բա ռային 
տեքստ, այն թույլ է տա լիս ա շա կեր տին 
ճիշտ զգալ ե րաժշ տու թյան ար տա հայտ-
չա կա նու թյու նը: Ա. Ար տո բոլևս կա յան իր 
«Ա ռա ջին հան դի պու մը ե րաժշ տու թյան 
հետ» դա սագր քում ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի հա մա ռոտ բա ցատ րու թյան ժա մա-
նակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րով օ րի նակ-
ներ է բե րում, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս զգա լու ստեղ ծա գոր ծու թյան 
տրա մադ րու թյու նը, ռիթ մա կան պատ կե րի 
ճշգր տու թյու նը: 

Եր րորդ փու լի նպա տա կը ստեղ ծա գոր-
ծու թյու նը կա տա րո ղա կան ամ բող ջա կա-
նու թյան հասց նելն է՝ մի ա վո րե լով բո լոր 
ման րա մաս նե րը ձգ տե լով հարթ կա տար-
ման: Այս փու լում պետք է հաղ թա հար-
վեն տեխ նի կա կան դժ վա րու թյուն նե րը, 
կեր պա րային պատ կեր նե րը, կա տար ման 
ար տա հայտ չա կա նու թյու նը, ռիթ մա կան 
կա ռուց ված քը, ձայ նի ո ւժգ նու թյու նը, դի-
նա միկ նշան նե րի և ոտ նա կի օգ տա գործ-
ման խն դիր նե րը: Եր րորդ փու լում հար-
կա վոր է ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կա տա րել 
ամ բող ջա կան՝ ա վե լի ստույգ հաս կա նա լու 
հա մար թույլ տր ված սխալ նե րը: Շատ օգ-
տա կար է ստեղ ծա գոր ծու թյու նը նվա գել 
եր կու դաշ նա մու րով (ա շա կերտ և ու սու-
ցիչ), ո րի ըն թաց քում ա շա կեր տը հնա րա-
վո րու թյուն է ու նե նում իր կա տար ման հետ 
մի ա ժա մա նակ լսե լու ու սուց չի կա տա րու-
մը՝ ան ցկաց նե լով հա մե մա տա կան գծեր: 
Փորձ նա կան ամ բող ջա կան կա տա րու մը 
հար կա վոր է հա մա տե ղել ման րա մասն, 
հատ ված առ հատ ված աշ խա տան քի հետ: 
Այս փու լում օգ տա կար է ա շա կեր տի հա-
մար նո րից լսել ստեղ ծա գոր ծու թյու նը այլ 
կա տա րող նե րի կող մից: Ո ւնկնդր ման ժա-
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մա նակ ա վե լի ը մբռ նե լի է դառ նում ստեղ-
ծա գոր ծու թյան ա ռան ձին հատ ված նե-
րի կա պը և մի շարք ման րուք ներ, ո րոնք 
ա շա կեր տը չէր ըն կա լել նախ նա կան փու-
լի լսում նե րի ժա մա նակ: Ստեղ ծա գոր ծու-
թյան ա ռան ձին հատ ված նե րի բազ մա-
կի կրկ նո ղու թյան և աս տի ճա նա բար այն 
ը նդ լայ նե լու մե թո դը բա վա կան ար դյու-
նա վետ է շար ժո ղա կան աշ խա տան քի կա-
տա րե լու թյան հա մար: Հատ վա ծի ծա վա լը 
մե ծաց նել կա րե լի է և՛ դե պի աջ, և՛ դե պի 
ձախ, այ սինքն՝ տվյալ հատ վա ծը, ո րի վրա 
աշ խա տում ե նք, հար կա վոր է կա պել նա-
խորդ կամ հա ջորդ հատ ված նե րի հետ՝ ան-
ցու մային պա հե րը հարթ և ճկուն նվա գե լու 
հա մար: Եր րորդ փու լում տեխ նի կա կան 
աշ խա տան քի ամ րապնդ մա նը նպաս տում 
է կա տար ման «տար բե րակ նե րի» մե թո դը 
իր բազ մա զան ձևե րով: Պրակ տի կա յում 
շատ տա րած ված է ռիթ մա կան, դան դաղ 
ֆոր տե կա տար ման, պո լի ֆո նի ա յում՝ բազ-
մա ձայ նու թյան ը նդ գծ ման ա ռա վել ար տա-
հայ տիչ, ձայ նի ար տա բեր ման լե գա տո-
կամ ստակ կա տո տար բե րակ նե րը:

 Չոր րորդ փու լը լսա րա նի ա ռջև ե լույթ 
ու նե նա լու նա խա պատ րաս տումն է: Եզ րա-
փա կիչ փու լի նպա տակն է ստեղ ծա գոր-
ծու թյան կա տա րու մը հասց նել գե ղար վես-
տա կան կա տա րե լու թյան մա կար դա կի: 
Ձևի ամ բող ջա կան ցու ցադ րում հնա րա-
վոր է մի այն այն դեպ քում, ե րբ ե րա ժիշ-
տը մաս նակ ցից վե րած վում է ե րաժշ տա-
կան գոր ծո ղու թյան ղե կա վա րի: Այս պի սի 
մո տե ցու մը թույլ է տա լիս կա տա րո ղին 

հաս նե լու մտ քի ճիշտ մեկ նա բա նու թյան և 
զգաց մունք նե րի ցու ցադր ման, այ սինքն՝ 
տրա մա բա նու թյան և զգաց մուն քայ նու-
թյան հա վա սա րակշ ռու թյան: Չոր րորդ 
փու լում լսա րա նում ստեղ ծա գոր ծու թյան 
կա տար ման նա խա պատ րաստ ման խն-
դիր ներն են՝ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կա տա-
րել վս տահ, հա մո զիչ, նվա գել այն ցան կա-
ցած ի րա վի ճա կում, ցան կա ցած գոր ծի քի 
վրա: Այս ա մե նին հաս նե լու հա մար վեր-
ջին փու լում նպա տա կա հար մար է ստեղ-
ծա գոր ծու թյու նը ամ բող ջա կան կա տա րել՝ 
բե մա կան կա տար ման բնույթ հա ղոր դե-
լով: Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը սկզ բից մինչև 
վերջ նվա գե լը ե րաժշ տի մեջ ամ րապն դում 
է լսո ղա կան ու շադ րու թյուն, ո րի շնոր հիվ 
նա ա վե լի օբյեկ տիվ է գնա հա տում հն չո-
ղու թյու նը և կա րո ղա նում այն ո ւղ ղոր դել 
ցան կա ցած ո ւղ ղու թյամբ:

Ը նդ հան րա պես, սո վո րող նե րը զգում 
են, թե որ քա նով է ի րենց ա ռջև դր ված 
ա ռա ջադ րան քը հս տակ և հա սա նե լի: 
Շատ կար ևոր է, որ ու սու ցի չը սո վո րող-
նե րի մեջ զար գաց նի ոչ մի այն սեր և հե-
տաքրք րու թյուն կա տար վող ե րաժշ տա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հան դեպ, այլև 
հա վատք իր կա տա րո ղա կան հնա րա վո-
րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այս դեպ քում ու-
սուց ման ա ռա ջարկ վող մե թոդ նե րը կհան-
գեց նեն ցան կա լի ար դյուն քի: Նշենք նաև, 
որ ա մեն մի ու սու ցիչ, ել նե լով սո վո րո ղի 
ու նա կու թյու նից և հնա րա վո րու թյու նից, 
կազ մում է աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
ան հա տա կան պլան:
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ф. АВЕТИСЯН

В данной статье представлены этапы изучения музыкального произведения, которое 
путеводит ученика к правильному восприятию музыкального произведения. На каждом 
этапе, за счет определенной работы, достигается повышение художественного уровня 
произведения.

THE PHASES OF THE PROCESS OF LEARNING MUSICAL WORK
F. AVETISYAN

The phases of the process of learning musical work are introduced in this article. They 
help the student to correctly understand the musical piece. According to the definite work in 
each phase the performance of piece (work) reaches the level of art.
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 Խա ղի ու սու ցո ղա կան բնույ թի վե րա-
բե րյալ դեռևս 70 տա րի առաջ հո գե լեզ-
վա բան նե րը, հո գե բան նե րը, մե թո դա-
բան նե րը գրել են տար բեր գի տա կան 
աշ խա տու թյուն ներ՝ դրան ցում ընդ գծե լով 
խա ղի կար ևո րու թյու նը ան հա տի զար գաց-
ման հա մար վաղ ման կա կան տա րի քից: 

Այս հար ցին շատ աշ խա տու թյուն ներ է 
նվի րել մաս նա վո րա պես մեծ փի լի սո փա 
և հո գե բան, ման կա կան հո գե բա նու թյան 
հիմ նա դիր նե րից Ժան Պի ա ժեն, ով երե-
խայի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գաց ման փու լե րին զու գա հեռ առա ջար-
կում է խա ղե րի հետ ևյալ դա սա կար գու մը.

1. Զար գաց նող խա ղեր
2. Խորհր դան շա կան խա ղեր
3. Կա ռու ցո ղա կան խա ղեր՝ որո շա կի 

կա նոն նե րի հա մա ձայն
4. Որ ևէ խնդ րի լուծ մանն ուղղ ված խա-

ղեր
 Պի ա ժե ի տե սու թյան հա մա ձայն՝ հա-

մա ժա մա նա կյա ֆի զի կա կան գոր ծո-
ղու թյան (խաղ, նմա նա կում) և մտա վոր 
գոր ծու նե ու թյան (պատ կեր) ար դյուն քում 
է մի այն, որ ան հատն ըն դու նակ է սո վո-
րել: Խա ղե րը խիստ կար ևոր դեր ու նեն 
ես–ի կող մից իրա կա նու թյան ըն կալ ման, 
ինչ պես նաև այդ իրա կա նու թյա նը ես–ի 
հար մար ման, հետ ևա բար՝ մտա վոր կա-
րո ղու թյուն նե րի, զգա յա կան և մտա վոր 
հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տատ ման գոր-
ծում (Piaget J., էջ 110–153): 

Իսկ հո գե վեր լու ծա բան Դ. Վի նի կո տը 
հայտ նում է տե սա կետ, որի հա մա ձայն՝ 
խաղն այն հնա րա վոր մի ջա վայրն է, որ-
տեղ ձևա վոր վում են երե խայի հու զա կան 

աշ խար հը և իմա ցա կան ու ստեղ ծա գոր-
ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը:

Լ. Վիտ գենշ տեյնն էլ հա մոզ ված է, որ 
խա ղը այն պի սի գոր ծու նե ու թյուն է, որի 
ժա մա նակ լեզ վա կան հա ղոր դում նե րը 
իմաստ են ստա նում ըստ այն մի ջա վայ րի, 
որ տեղ ար տա բեր վում են:

Գ րե թե բո լոր տե սա բան ներն էլ իրենց 
աշ խա տու թյուն նե րում հաս տա տում են այն 
փաս տը, որ խա ղը և ման կան կող մից մայ-
րե նի լեզ վի յու րա ցու մը ան քակ տե լի ո րեն 
կապ ված և փո խա դար ձա բար մի մյան ցով 
պայ մա նա վոր ված գոր ծոն ներ են: Խա ղը, 
նրանց հա մոզ մամբ, ու նի երեք գոր ծա-
ռույթ՝ 1. զվար ճաց նող, ժա ման ցային, 2. 
կր թող, ու սու ցա նող, 3. հան րայ նաց նող, 
որը բխում է խա ղի հա ղոր դակ ցա կան 
բնույ թից: 

Այս պի սի աշ խա տու թյուն ներն էլ հիմք 
են հան դի սա ցել այն բա նի հա մար, որ 
օտար լե զու նե րի ժա մա նա կա կից մե թո-
դա բա նու թյու նը խա ղը ներ մու ծի օտար 
լե զու նե րի ու սուց ման ոլորտ՝ որ պես լեզ վի 
յու րաց ման շատ կար ևոր և ար դյու նա վետ 
մի ջոց: Մեր կար ծի քով տրա մա բա նու թյու-
նը շատ պարզ է. եթե մայ րե նի լե զուն հեշ-
տու թյամբ յու րաց վում է խա ղի մի ջո ցով, 
ապա ին չո՞ւ այն չկի րա ռել օտար լե զու նե րի 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: 

Ըստ արևմ տյան մե թո դա բան նե րի՝ 
խա ղը տար բեր վում է սո վո րա կան վար-
ժու թյու նից: Սո վո րո ղին տր վող առա ջադ-
րանքն այս դեպ քում չու նի նախ կի նում 
ստա ցած գի տե լի քը կի րա ռե լու նպա-
տակ: Այն աշ խա տանք է, որի ըն թաց քում 
կոնկ րե տը, տվյալ դեպ քում՝ ու սու ցան-

ԼԻ ԱՆ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

 ԽԱ ՂԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄՆ ՕՏԱՐ  
ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵՋ
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վող լեզ վա կան նյութն իր տե ղը զի ջում է 
եր ևա կա յա կա նին և յու րաց վում վեր ջի-
նիս օգ նու թյամբ: Այս պի սին են, օրի նակ, 
օտար լեզ վի դա սագր քե րում տեղ գտած 
խա ղե րը. խաչ բա ռեր, ռե բուս ներ, տրա-
մա բա նա կան խա ղեր և այլն: Այս դեպ քում 
մե թո դա բան նե րը հարկ են հա մա րում խո-
սե լու լեզ վա կան խա ղե րի մա սին, այ սինքն՝ 
երբ յու րա քան չյուր սո վո րող աշ խա տում է 
ինք նու րույն, և նրա ան ձը ներգ րավ ված չէ 
փոխ գոր ծո ղու թյան մեջ: Օրի նակ՝ երբ մի 
սո վո րո ղը մյու սի ցու ցու մով առար կա նե-
րը տե ղա կա յում է իրա րից աջ կամ ձախ, 
վերև կամ ներքև, հե ռու կամ մոտ, կողք 
կող քի և այլն, նա գոր ծի է դնում մի այն 
իր լեզ վա կան իմա ցու թյու նը: Լեզ վա կան 
խա ղե րին զու գա հեռ մե թո դա բան ներն 
առանձ նաց նում են նաև հա ղոր դակ ցա-
կան խա ղե րը: Նրանք հա ղոր դակ ցա կան 
խաղ են հա մա րում ցան կա ցած առա ջադ-
րանք, որը բնու թագր վում է եր կու բա ղադ-
րի չով՝ առա ջադ րան քի եր ևա կա յա կան 
բնույ թը և լեզ վի ու խոս քի կի րա ռու մը որ-
պես իս կա կան փոխ գոր ծո ղու թյան մի ջոց: 
Նրանց հա մոզ մամբ, որ պես զի առա ջադ-
րանքն իս կա պես լի նի հա ղոր դակ ցա կան 
խաղ, այն պետք է ու նե նա խմ բա կային 
մասշ տաբ, պետք է փոխ գոր ծո ղու թյան 
մեջ գտն վեն շատ ան ձինք (սո վո րող – սո-
վո րող, սո վո րող – դա սա վան դող, դա սա-
վան դող – սո վո րող): Իբրև օրի նակ՝ կա-
րող ենք բե րել հետ ևյալ առա ջադ րան քը, 
երբ սո վո րող նե րը հո րի նում են մի պատ-
մու թյուն՝ շա րու նա կե լով մի մյանց, և ամեն 
մեկն ար դեն աս վա ծին ավե լաց նում է մի 
քա նի բառ կամ մեկ նա խա դա սու թյուն: Այս 
դեպ քում ամեն նոր բան, որ ավե լաց նում է 
սո վո րո ղը, հա մար վում է նրա սե փա կան 
ներդ րումն ու ներգ րավ վա ծու թյու նը խա-
ղին: Այդ պի սի օրի նակ է նաև խու զար կո-
ւի խա ղը, որն ար դեն իսկ հա մար վում է 

հա ղոր դակ ցա կան խաղ, որով հետև այս 
դեպ քում սո վո րո ղը, հա մա պա տաս խան 
լեզ վա կան պա շա րից բա ցի, ստիպ ված է 
գոր ծի դնել որո շա կի ռազ մա վա րու թյուն՝ 
իր առջև դր ված առա ջադ րան քը հնա րա-
վո րինս արագ կա տա րե լու հա մար: Սո վո-
րող նե րից մե կը, ով խու զար կուն է, դուրս է 
գա լիս դա սա սե նյա կից, իսկ մնա ցած նե րը 
մար դաս պան են ընտ րում: Խու զար կուն 
վե րա դառ նում է դա սա սե նյակ և հար ցե-
րի մի ջո ցով, որոնց պա տաս խա նը կա րող 
է լի նել մի այն այո կամ ոչ, գտ նում է մար-
դաս պա նին: Երբ խա ղի ժա մա նակ առա-
ջադր վում են այլ տար բե րակ ներ, օրի նակ՝ 
մար դաս պանն ու նի հան ցա կից ներ, ով քեր 
տա լիս են կեղծ պա տաս խան ներ, սո վո րո-
ղը պետք է գոր ծի դնի իր բո լոր մի ջոց նե րը՝ 
դի տո ղա կա նու թյուն, տրա մա բա նու թյուն, 
պետք է կա րո ղա նա վեր ծա նել հա յացք նե-
րը, ժպիտ նե րը, ժես տե րը՝ առա ջադ րան քը 
հա ջո ղու թյամբ կա տա րե լու հա մար: 

Հա ղոր դակ ցա կան խաղ է հա մար վում 
ձևա ցու մը (simulation), որի մե թո դը 1970–
ա կան թվա կան նե րին մշա կել են Ֆրան-
սիս Դե բայ զե րը և Ժան Մարկ Կա ռեն՝ 
ֆրան սե րե նը որ պես օտար լե զու ու սու-
ցա նե լու հա մար: Այս մե թո դի նպա տակն 
է ստեղ ծել մտա ցա ծին մի ջա վայր և գոր-
ծող ան ձինք, որոնք թույլ կտան մտա ցա-
ծին հա մա տեքս տում զար գա ցող որո շա կի 
փոխ գոր ծո ղու թյուն ներ: Այդ հա մա տեքս-
տից բխում են պար տա դիր պա հանջ ներ, 
տա րա ծա կան և ժա մա նա կային պայ ման-
ներ, որոնք էլ ուղ ղոր դում են սո վո րո ղի 
եր ևա կա յու թյու նը: Հնա րո վի (fictif) հա-
մա տեքս տը խթան է, որ պես զի սո վո րո ղը 
կա րո ղա նա ավե լի ազատ ար տա հայտ վել: 
Փոր ձը ցույց է տվել, որ նրանք, ում խոսքն 
ար գե լակ վում է օտար լեզ վով ար տա հայտ-
վե լիս, շատ ավե լի հեշտ են խո սում որ ևէ 
հնա րո վի ան ձնա վո րու թյան դի մա կի տակ: 
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Այս մի ջո ցի կի րա ռու մը նաև խիստ դրա-
կան է ազ դում օտար լե զու սո վո րող նե րի 
մո տի վա ցի այի վրա:

 Մե թո դա բան ներն առանձ նաց նում են 
սո ցի ալ–մաս նա գի տա կան (simulation so-
cioprofessionnelle) և ընդ հա նուր ձևաց ման 
(simulation globale) տե սակ նե րը: Սո ցի ալ–
մաս նա գի տա կան ձևա ցու մը, Ժան Մարկ 
Կա ռե ի սահ ման ման հա մա ձայն, որ ևէ սո-
ցի ա լա կան կամ մաս նա գի տա կան խնդ րի 
լուծ մանն ուղղ ված մի ջանձ նային հա րա բե-
րու թյուն նե րի մտա ցա ծին վե րար տադ րու-
թյունն է խա ղի մի ջո ցով (Caré J., M., 1978, էջ 
65): Ձևաց ման մաս նա կից ներն այս դեպ-
քում դե րա կա տար ներ են հնա րո վի սո ցի-
ա լա կան մի ջա վայ րում: Մաս նա կից նե րին 
առա ջարկ վող իրա վի ճակ նե րին հա տուկ է 
շեշտ ված սո ցի ա լա կան բնույ թը, ինչ պես, 
օրի նակ, աշ խա տան քի տե ղա վոր ման 
հար ցազ րույց, երե խայի ուս ման խն դիր նե-
րին առնչ վող ծնող – ու սու ցիչ հան դի պում, 
դա սա րա նա կան խոր հուրդ, մամ լո ասու-
լիս, քա ղա քա կան կամ դա սա րա նա կան 
խորհր դի ընտ րու թյուն ներ, թեկ նա ծու նե րի 
կլոր սե ղան լրագ րող նե րի հետ, բնա կիչ նե-
րի ներ կա յաց րած որ ևէ խնդ րի լուծ մանն 
ուղղ ված քա ղա քային խորհր դի որո շում 
և այլն: Այս պի սի սի մու լյա ցի ան Կա ռե ի և 
Դե բայ զե րի կար ծի քով հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս հաղ թա հա րե լու վե րը նշ ված սո ցի-
ա լա կան են թա տեքս տե րի չի մա ցու թյու նը: 
Որ պես զի սո վո րո ղը կա րո ղա նա « խա ղալ» 
վե րը նշ ված իրա վի ճակ նե րում, պետք է 
նրան նա խա պես հանձ նա րա րել ման րա-
մասն ծա նո թա նալ տվյալ ոլոր տին, հա վա-
քագ րել տե ղե կու թյուն ներ, ներ կա յաց նել 
հս տակ փաս տարկ ներ, մտա ծել խնդ րի և 
ասե լի քի շուրջ: 

Ընդ հա նուր ձևաց ման դեպ քում, ըստ 
Ժ. Մ. Կա ռե ի, ան հրա ժեշտ է վերս տեղ-
ծել իրա կա նու թյան ամ բող ջա կան պատ-

կեր ներ, ինչ պես, օրի նակ, բնա կե լի տուն, 
կր կես, կղ զի, գյուղ: Այս դեպ քում ար դեն 
խա ղի մեջ ներգ րավ վում են ոչ թե սո վո-
րող նե րի փոք րիկ խմ բեր, այլ խումբն ամ-
բող ջու թյամբ, խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե 
կար ճատև խա ղային առա ջադ րան քի, այլ 
գոր ծըն թա ցի, երբ ան հրա ժեշտ է ամեն 
ինչ հո րի նել՝ դե կո րը, գոր ծող ան ձանց 
(տա րիք, մաս նա գի տու թյուն), քն նարկ-
վե լիք խն դիր նե րը: Իհար կե այս ամե նին 
պատ րաստ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
պատ շաճ ժա մա քա նա կի հատ կա ցում 
(ա մե նա քի չը՝ քսան ժամ): Այս դեպ քում սո-
վո րող նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում 
կի րա ռե լու իրենց օտար լեզ վի գի տե լիք-
նե րի գրե թե ամ բողջ պա շա րը, որով հետև 
ընդ հա նուր ձևաց ման ժա մա նակ կա տար-
վում են ամե նա տար բեր խոս քային փո-
խա նա կում ներ (Caré J., M., FDM 252, էջ 
48–57): 

Մե թո դա բան նե րը գտ նում են, որ ձևաց-
ման մե թո դը կի րա ռե լի է ամե նա տար բեր 
տա րի քային խմ բե րում և լեզ վի իմա ցու-
թյան ամե նա տար բեր մա կար դակ նե րում՝ 
սկս նա կից մինչև ամե նա բարձ րը: Նրանց 
կար ծի քով, սա կայն, հա ղոր դակ ցա կան 
խա ղե րը կյան քի կո չե լու հա մար դա սա-
վան դո ղը պետք է տի րա պե տի որո շա կի 
մե թո դա բա նու թյան և տեխ նի կայի, որոնց 
մա սին մեր օրե րում լույս են տե սել բազ մա-
թիվ գր քեր և հոդ ված ներ: Մե թո դա բան նե-
րը գտ նում են, որ դա սա վան դո ղը պետք 
է հս տակ կողմ նո րոշ վի, թե որ խմ բում, ու-
սուց ման որ փու լում, ինչ պի սի խաղ և ինչ 
նպա տա կով կի րա ռել: Այս պայ ման նե րին 
չհետ ևե լը, տե սա բան նե րի հա մոզ մամբ, 
հա ղոր դակ ցա կան խա ղե րի կի րա ռու մը 
օտար լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա-
ցում կա րող է դարձ նել ոչ նպա տա կային և 
անար դյու նա վետ:
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 ИГ РА КАК СПО СОБ ОБУ ЧЕ НИЯ ИНОСТ РАН НЫМ ЯЗЫ КАМ
Л. АРУ ТЮ НЯН

 Иг ра име ет разв ле ка тель ну ю, обу ча ю щую и со ци а ли зи ру ю щую функ ци и. Те о ре ти ки 
от ли ча ют линг вис ти чес кие и ком му ни ка тив ные иг ры. Си му ля ция яв ля ет ся ком му ни ка-
тив ной иг рой, ме тод ко то рой об ра бо та ли Жан Марк Ка ре и Френ сис Де бай зер. Си му-
ля ция бы ва ет со ци аль но–п ро фес си о наль ной и об щей. При со ци аль но–п ро фес си о наль-
ной си му ля ции си ту а ци и, ко то рые пред ла га ют ся уча щим ся, име ют силь но под чёрк ну-
тый со ци аль ный ха рак тер. При об щей си му ля ции нуж но вос соз дать це лые кар ти ны 
дейст ви тель нос ти, как, нап ри мер жи лой дом, ост ров, де рев ня. При об щей си му ля ции 
в иг ре при ни ма ет учас тие вся груп па, и уча щи е ся вы ду мы ва ют всё: де кор, воз раст и 
про фес сии дейст ву ю щих лиц, об суж да е мые проб ле мы.

THE GAME IN THE TEATCHING OF FOREIGN LANGUAGES
L. HARUTYUNYAN

The game has three functions: distractive, educational and socializational. Methodologists 
distinguish linguistic and communicative games. Simulation is considered as a communica-
tive game. Its method has been developed by Jean–Marc Carռ and Francis Debyser. There 
are two types of simulation named socio–professional and global. In the case of socio–pro-
fessional simulation the social nature of proposed situations are emphasized. In the case of 
global simulation complete images of the reality must be recreated, for example,the images 
of a house, an island or a village. In this case the whole group participates in the game: learn-
ers invent the dekore, the age and the profession of personages, problems to be discussed.
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При обу че нии ар мя но я зыч ных сту ден-
тов русс ко му язы ку с цел ью даль ней ше го 
его ис поль зо ва ния в сфе ре про фес си о-
наль но го об ще ния преж де все го сле ду ет 
учесть про филь бу ду щей спе ци аль нос ти 
обу ча е мо го кон тин ген та.

Ана ли зи руя ре че вое по ве де ние обу ча-
е мых в сфе ре учеб но–п ро фес си о наль ной 
де я тель нос ти с уче том конк рет ной спе ци-
а ли за ци и, мож но вы де лить ог ра ни чен ный 
круг ком му ни ка тив ных си ту а ций, для ре-
а ли за ции ко то рых сту ден ту не об хо ди мо 
со вер шить оп ре де лен ные ре че вые дейст-
ви я, тре бу ю щие сфор ми ро ван ных на вы-
ков и уме ния го во ре ни я. Фор ма об ще ния 
в сфе ре учеб но–п ро фес си о наль ной де я-
тель нос ти предс тав ля ет со бой ли бо мо но-
ло ги чес кое выс ка зы ва ни е, ли бо раз вер-
ну тый éди а лог, по э то му од ной из глав ных 
за дач в при ви тии на вы ков по ов ла де нию 
уст ной фор мы на уч ной ре чи в ар мя но я-
зыч ной ау ди то рии яв ля ет ся обу че ние мо-
но ло ги чес кой ре чи, вк лю ча ю щей в се бя 
опи са ни е, по вест во ва ни е, рас суж де ни е, 
до ка за тельст во.

Ис хо дя из то го, что в ос но ве обу че-
ния ле жит по ло же ние те о рии поз на ния о 
со от но ше нии чувст вен но го и ра ци о наль-
но го, мно гие ме то дис ты пред ла га ют ис-
поль зо вать наг ляд ные средст ва с цел ью 
прив ле че ния ма те ри а ли зо ван ной опо ры 
для ус та нов ле ния свя зи меж ду язы ком и 
об ъек та ми ок ру жа ю щей дейст ви тель нос-

ти, а, сле до ва тель но, и для осу ществ ле ния 
ре че во го дейст ви я. Пос коль ку в на уч ной 
ре чи вер баль но обоз на ча е мые об ъек ты 
дейст ви тель нос ти ча ще все го абст ракт-
ны, ста тич ная наг ляд ность (ди а филь мы, 
схе мы, таб ли цы, кар ти ны и т.д.) не всег да 
мо жет по мочь раск рыть их зна че ния и свя-
зи меж ду ни ми. Прак ти ка по ка зы ва ет, что 
на и бо лее пол но и адек ват но пе ре дать всю 
слож ность ок ру жа ю ще го нас ми ра спо со-
бен ки но фильм. 

Од на ко при под бо ре ки но филь ма для 
ис поль зо ва ния его в учеб но–ме то ди чес-
ких це лях мы стал ки ва ем ся с не ко то ры ми 
труд нос тя ми, пос коль ку в на шем рас по-
ря же нии нет спе ци аль ных учеб ных ки но-
филь мов, ори ен ти ро ван ных на обу че ние 
об ще нию имен но в сфе ре учеб но–п ро фес-
си о наль ной  де я тель нос ти. В этой си-
ту а ции на и бо лее при ем ле мым ре ше ни ем 
мо жет быть ис поль зо ва ние су щест ву ю щих 
учеб ных ин фор ма ци он но–поз на ва тель ных 
ки но филь мов в рам ках обу че ния на уч но-
му сти лю ре чи, пос коль ку ука зан ный тип 
ки но филь мов мож но счи тать филь ма ми, 
вы ра жа ю щи ми на уч ное со дер жа ние в наг-
ляд ной ди дак ти чес кой фор ме. Приз на ком 
учеб нос ти в ин фор ма ци он но–поз на ва-
тель ных ки но филь мах яв ля ет ся на ли чие в 
них та ко го наг ляд но го ма те ри а ла, ко то рый 
поз во ля ет ис поль зо вать его для на и луч ше-
го раск ры тия тех или иных за дач учеб но го 
про цес са и при вес ти на уч но–те о ре ти чес-

ЛА РИ СА ФА РА МА ЗЯН 

О БУ ЧЕ НИЕ СТУ ДЕН ТОВ НЕ Я ЗЫ КО ВЫХ  
ФА КУЛЬ ТЕ ТОВ РУСС КО МУ ЯЗЫ КУ  

С ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ КИ НО ФИЛЬ МОВ  
С ЦЕЛ ЬЮ ОБ ЩЕ НИЯ В ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НОЙ СФЕ РЕ
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кое со дер жа ние за ня тия в со от ветст вие с 
уров нем раз ви тия сов ре мен ной на у ки.

Дру гое пре и му щест во ин фор ма ци-
он но–поз на ва тель ных ки но филь мов при 
обу че нии мо но ло ги чес кой ре чи на уч но го 
сти ля пе ред дру ги ми ви да ми наг ляд ных 
средств зак лю ча ет ся в син те ти чес кой при-
ро де учеб но го ки но филь ма, где изоб ра же-
ние ст ре мит ся быть столь же ин тел лек ту-
аль ным, по ня тий ным, обоб щен ным, как 
и сло во, а сло во, в свою оче редь, яр ким, 
конк рет ным, об ъем ным, как изоб ра же ни е, 
что пол ност ью со от ветст ву ет осо бен нос-
тям на уч но го сти ля ре чи.

На ки но за ня тии обу ча е мый дол жен 
при нять ин фор ма цию в ви де об ра за, а для 
пе ре да чи всей слож нос ти изоб ра жен ных 
в ки но филь ме яв ле ний най ти со от ветст-
ву ю щее вер баль ное оформ ле ни е. Ве ду-
щая роль и из бы точ ность изоб ра же ни я, 
не ох ва чен но го сло вес ным ря дом, соз да-
ет ши ро кие воз мож нос ти для обу че ния 
го во ре ни ю. В ин фор ма ци он но–поз на ва-
тель ных ки но филь мах яв ле ния и со бы тия 
предс тав ле ны не в ви де го то вых фак тов 
и ре ше ний, а в про цес се их ста нов ле ни я, 
что осо бен но важ но для обу че ния на уч ной 
ре чи. По доб ное пост ро е ние ки но филь ма 
поз во ля ет сту ден там сфор ми ро вать план 
выс ка зы ва ни я. По ми мо это го, для ука-
зан но го ти па ки но филь мов, соз дан ных с 
цел ью со об ще ния оп ре де лен ных на уч но–
те о ре ти чес ких све де ний, ха рак тер но изоб-
ра же ние в жан ре опи са ния с эле мен та ми 
рас суж де ни я, что со от ветст ву ет фор ме об-
ще ния в учеб но–п ро фес си о наль ной сфе-
ре ар мя но я зыч ных сту ден тов.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния учеб-
ных ин фор ма ци он но–поз на ва тель ных ки-
но филь мов в про цес се обу че ния об ще нию 
на русс ком язы ке в про фес си о наль ной 

сфе ре за ви сит от то го, нас коль ко ра ци о-
наль но ор га ни зо ва на ст рук ту ра ки но за-
ня ти я, как сог ла со ва ны учеб ные воз мож-
нос ти ки но с за да ча ми обу че ни я. Для 
обу че ния уст ной фор ме мо но ло ги чес кой 
ре чи на ма те ри а ле на уч но го сти ля мож-
но вы де лить в ст рук ту ре ки но за ня тий три 
эта па:

1) п ред ва ри тель ное сня тие язы ко-
вых труд нос тей;

2)  восп ри я тие ки но филь ма, раз ви тие 
уме ний восп ри я тии ки но ин фор ма ци и;

3)  раз ви тие на вы ков и уме ний мо но-
ло ги чес кой ре чи, вер баль ной ор га ни за ции 
выс ка зы ва ни я.

При про ве де нии пер во го эта па пре по-
да ва тель ис хо дит из то го, что для под го-
тов ки сту ден тов к ис поль зо ва нию язы ка 
в собст вен но ком му ни ка тив ных це лях для 
уст но го и пись мен но го об ще ния не об хо-
ди мо мно гок рат ное пов то ре ние ре че вых 
дейст вий на ос но ве изу ча е мых язы ко-
вых еди ниц, в ре зуль та те че го дос ти га ет-
ся ав то ма тизм в их упот реб ле ни и. В свя-
зи с этим для прос мот ра ки но филь ма на 
спе ци аль ном за ня тии по на уч но му сти лю 
ре чи пред ва ри тель но вво дит ся тот грам-
ма ти чес кий ма те ри ал, ко то рый вст ре ча ет-
ся в дик торс ком текс те со от ветст ву ю ще го 
ки но филь ма, а не пос редст вен но на ки-
но за ня тии пре по да ва тель да ет ус та нов ку 
пе ред прос мот ром ки но филь ма, ко то рая 
расс чи та на на вве де ние сту ден тов в ос-
нов ное со дер жа ние ки но филь ма, про ве де-
ние па рал ле ли меж ду изу ча е мы ми те ма ми 
по об ще об ра зо ва тель ным дис цип ли нам и 
со дер жа ни ем ки но филь ма как ба зы для 
изу че ния русс ко го язы ка, пе ре чис ле ние 
ос нов ных проб лем, раск ры ва е мых в ки-
но филь ме. При не об хо ди мос ти ус та нов ка 
пе ре хо дит в бе се ду, в хо де ко то рой пре-
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по да ва тель да ет линг вост ра но вед чес кий 
ком мен та рий, вво дит но вые лек си чес кие 
еди ни цы, вст ре ча ю щи е ся в хо де бе се ды, 
и конт ро ли ру ет вы пол не ние уп раж не ний 
на от ра бот ку на и бо лее труд ных зву ков.

На ки но за ня тии обу че ние мо но ло ги чес-
кой ре чи ба зи ру ет ся на восп ри ня той сту-
ден та ми ки но ин фор ма ции (в то рой этап). 
Восп ри я тие ки но ин фор ма ции тре бу ет раз-
ви тия сле ду ю щих уме ний: сфор ми ро вать 
об раз, выч ле нить но вую лек си чес кую еди-
ни цу в по то ке ки но ин фор ма ци и, со от нес-
ти лек си чес кую еди ни цу со зри тель ным 
об ра зом, сох ра нить лек си чес кую еди ни цу 
и об раз в опе ра тив ной па мя ти, изв лечь из 
дол гов ре мен ной па мя ти ус во ен ные ра нее 
эле мен ты и со пос та вить их со зри тель ным 
об ра зом, ис поль зо вать прош лый опыт в 
ра бо те ме ха низ ма ве ро ят ност но го прог но-
зи ро ва ни я, вы де лить ос нов ные по ня ти я, 
предс тав лен ные в ки но филь ме, по нять 
об щее со дер жа ние ки но филь ма, со пос та-
вить со дер жа ние ки но филь ма с его наз ва-
ни ем, расч ле нить со дер жа ние ки но филь ма 
на под те мы, оп ре де лить пос ле до ва тель-
ность ки но текс та, изв лечь глав ный смысл. 
На этом эта пе мож но, нап ри мер, пред ло-
жить за да ния та ко го ти па:

• от веть те на воп ро сы, выб рав пра-
виль ный ва ри ант из двух дан ных; 

• сос тавь те с за пи сан ны ми сло ва ми 
пред ло же ни я, опи ра ясь на зри тель ный 
ряд ки но филь ма; 

• раз де ли те ки но фильм на смыс ло вые 
час ти; 

• озаг лавь те каж дую из смыс ло вых 
час тей; 

• сос тавь те план к ки но филь му; 
• от веть те на воп ро сы по со дер жа-

нию ки но филь ма и т.п.
Обу че ние мо но ло ги чес кой ре чи на ки-

но за ня ти ях (т ре тий этап) тре бу ет вы ра-
бот ки сле ду ю щих уме ний: прог но зи ро вать 
выс ка зы ва ние по восп ри ня то му на ча лу; 
раз вить ис ход ное пред ло же ни е; со е ди нить 
от дель ные пред ло же ния в выс ка зы ва ни е; 
опи сать яв ле ни е, о ко то ром шла речь в 
ки но филь ме; соз дать дик торс кий текст с 
опо рой на прос мот рен ный ки но фильм; оз-
ву чить ки но фильм в за дан ном тем пе; от де-
лить но вую ин фор ма цию от по лу чен ной в 
ки но филь ме и восп ро из вес ти ее; обос но-
вать наз ва ние каж дой час ти ки но филь ма; 
пост ро ить собст вен ное мо но ло ги чес кое 
выс ка зы ва ние без опо ры на наг ляд ность; 
дать оцен ку прос мот рен но му ки но филь му. 
Пе ре чис лен ные на вы ки и уме ния пре по да-
ва тель мо жет про ве рить с по мощ ью про ве-
де ния сис те мы раз ра бо тан ных для дан но го 
эта па обу че ния уп раж не ний. Сис те ма уп-
раж не ний для дан но го эта па мо жет вк лю-
чать сле ду ю щие за да ни я:

• сос тавь те воп ро сы к ки но филь му и 
от веть те на воп ро сы то ва ри щей;

• прос лу шай те фо ног рам му ки но-
филь ма, за пи ши те воп ро сы и пись мен но 
от веть те на них;

• за кон чи те пред ло же ния по со дер жа-
нию ки но филь ма;

• до ка жи те или оп ро верг ни те сле ду ю-
щие ут верж де ни я;

• расс ка жи те. ...
• смот ри те и ком мен ти руй те ки но-

фильм;
• слу шай те текст, вы де ли те но вую 

ин фор ма ци ю, от сутст ву ю щую в ки но-
филь ме.

Опыт ра бо ты на не я зы ко вых фа куль-
те тах по ка зы ва ет, что ки но за ня тия очень 
эф фек тив ны для под го тов ки ар мя но я зыч-
ных сту ден тов к про фес си о наль но му об-
ще ни ю.
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 ԿԻ ՆՈ ՖԻԼ ՄԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՈՉ ԼԵԶ ՎԱՅԻՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵՏ ՆԵ ՐԻ  
ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻՆ ՌՈՒ ՍԱՑ ԼԵ ԶՈՒ ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ՆԵ ԼԻՍ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ  

Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ ՇՓ ՎԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ
Լ. ՖԱ ՐԱ ՄԱ ԶՅԱՆ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ցու ցադ րա կան տե ղե կատ վու թյան ձևե րից մե կի (կի նո ֆիլ մի) 
կի րառ մա նը հա յա լե զու ու սա նող նե րին մաս նա գի տա կան ռու սե րե նի ու սու ցան ման ըն-
թաց քում: Մաս նա վո րա պես, շեշտ է դր վում գի տա կան ո ճի շր ջա նակ նե րում բա նա վոր 
խոս քի ու սու ցան ման վրա: Կի նո պա րապ մունք նե րի կա ռուց ված քում ա ռանձ նաց վում է 
ե րեք փուլ, և յու րա քան չյուր փու լի հա մար ա ռա ջարկ վում են հա մա պա տաս խան վար-
ժու թյուն ներ և հանձ նա րա րու թյուն ներ: Ու սու ցան ման վեր ջում ու սա նո ղը ձեռք է բե րում 
կա յուն հմ տու թյուն ներ կոնկ րետ մաս նա գի տու թյան ո լոր տում մե նա խո սու թյան կազ մա-
կերպ ման հա մար:

THE USE OF FILM IN TEACHING STUDENTS OF NOT LANGUAGE FACULTIES  
FOR COMMUNICATION IN THE PROFESSIONAL AREA

L. FARAMAZYAN

The article focuses on the use one type of the visual information /the movie/ when teach-
ing Armenian language students to communicate in the future profession. In particular, em-
phasis is placed on teaching oral monologue speech of scientific style. There are three stages 
in the structure of cinema–lessons. For each stage offered necessary types of exercises and 
tasks. By the end of training the student acquires strong skills of monologue speech in a 
particular professional area. 
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Обу че ние язы ку спе ци аль нос ти яв ля-
ет ся пер во о че ред ной за да чей в об щем 
про цес се обу че ния русс ко му язы ку как 
иност ран но му. В нас то я щее вре мя пре по-
да ва те ля ми ка фед ры русс ко го язы ка (д ля 
ес тест вен ных фа куль те тов) раз ра бо та ны и 
из да ны по со бия по спе ци аль нос тям эко-
но ми ка, фар ма ко ло ги я, ма те ма ти ка, фи-
зи ка, ра ди о фи зи ка, эко ло ги я, би о ло ги я, 
ге о ло ги я. Про цесс соз да ния но вых по со-
бий и учеб ных сло ва рей по конк рет ным 
спе ци аль нос тям про дол жа ет ся ос та вать-
ся ак ту аль ным и по сей день. Ука зан ный 
учеб но–ме то ди чес кий ма те ри ал ус пеш но 
ис поль зу ет ся на прак ти чес ких за ня ти ях по 
русс ко му язы ку при обу че нии сту ден тов 
не я зы ко вых фа куль те тов язы ку спе ци аль-
нос ти. Од на ко ме то ди чес кая на у ка до сих 
пор не пе рес та ет ис кать но вых пу тей для 
бо лее ус пеш ной и эф фек тив ной ор га ни за-
ции пре по да ва ния язы ка спе ци аль нос ти в 
ука зан ных груп пах ву зов.

В дан ной стат ье мы предс тав ля ем од ну 
из сов ре мен ных форм по да чи спе ци аль-
но го ма те ри а ла на прак ти чес ких за ня ти ях 
по русс ко му язы ку в не я зы ко вых груп пах, 
а имен но: ис поль зо ва ние ре че вой си ту а-
ции с точ ки зре ния со ци аль но–п си хо ло-
ги чес ко го под хо да. На сов ре мен ном эта пе 
раз ви тия ме то ди чес кой на у ки о язы ке пси-
хо ло ги чес кий и со ци аль но–п си хо ло ги чес-

кий под хо ды к исс ле до ва нию фе но ме на 
вер баль ной ком му ни ка ци и, связь на уч ной 
пси хо ло гии с линг вис ти кой и ме то ди кой 
нап рав ле ны на по ис ки оп ти маль ных и эф-
фек тив ных форм обу че ния сту ден тов не-
я зы ко вых фа куль те тов язы ку изб ран ной 
спе ци аль нос ти.

Об ще из вест но, что язык расс мат ри ва-
ет ся как один из на и бо лее важ ных ком по-
нен тов ре че вой де я тель нос ти, че ло век же 
как но си тель язы ка за ни ма ет цент раль-
ное мес то в про цес се ком му ни ка ци и, и 
вся его де я тель ность предс тав ля ет со бой 
со во куп ность дейст вий в мно го об ра зии 
ме ня ю щих ся си ту а ций. По во рот ме то ди-
ки пре по да ва ния в сто ро ну ант ро по цент-
риз ма сви де тельст ву ет о том, что ре че вые 
про цес сы, как и весь про цесс ком му ни ка-
ции в це лом, долж ны изу чать ся не изо ли-
ро ван но, а в тес ней шей свя зи с ак тив ной 
де я тель ност ью че ло ве ка.

Изу че ние ком му ни ка тив ных пот реб нос-
тей сту ден тов–не фи ло ло гов в про цес се их 
обу че ния и в их даль ней шей про фес си о-
наль ной де я тель нос ти поз во ля ет ут верж-
дать, что од ной из за дач прак ти чес ко го 
кур са русс ко го язы ка яв ля ет ся обес пе че-
ние об ще ния на русс ком язы ке в конк рет-
ных про фес си о наль ных си ту а ци ях, соз-
да ние на вы ков прак ти чес ко го вла де ния 
язы ком спе ци аль нос ти. По ут верж де нию 
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пси хо ло гов, в ос но ве обу че ния иност ран-
но му язы ку ле жит смысл, со дер жа ни е, а 
путь это го обу че ния ле жит от со дер жа ния 
к фор ме, от смыс ла к вы ра же ни ю. Ис-
поль зо ва ние ре че вой или учеб но–ре че вой 
си ту а ции при обу че нии язы ку спе ци аль-
нос ти поз во лит быст рее прой ти этот путь. 
На прак ти чес ких за ня ти ях по изу че нию 
язы ка спе ци аль нос ти обу ча е мо му кон-
тин ген ту сле ду ет за дать та кие внеш ние 
и внут рен ние обс то я тельст ва, в ко то рых 
сту ден ты вы нуж де ны бу дут упот ре бить 
пред поч ти тель ное в дан ном слу чае по со-
дер жа нию ре че вое выс ка зы ва ни е, пос ле 
че го пре по да ва тель мо жет подс ка зать им 
не об хо ди мые для про ду ци ро ва ния дан но-
го выс ка зы ва ния фор мы. Во из бе жа ние 
пси хо ло ги чес ко го бар ье ра при ус во е нии 
язы ка спе ци аль нос ти и для осоз нан но го 
восп ро из водст ва ре че во го дейст вия сту-
ден та ми пред ла га е мый для ус во е ния ма те-
ри ал сле ду ет чет ко со от нес ти с их ре аль-
ны ми ком му ни ка тив ны ми пот реб нос тя ми. 
Вмес те с тем воз мож на ин тен си фи ка ция 
пси хи чес кой де я тель нос ти сту ден тов пу-
тем уве ли че ния сис те мы опос ре до ван ных 
свя зей, со е ди ня ю щих его с пред ме том его 
уси лий. Опыт ра бо ты со сту ден та ми не-
я зы ко вых фа куль те тов по ка зы ва ет, что 
учеб но–ре че вые си ту а ци и, вво ди мые на 
за ня ти ях и ими ти ру ю щие ес тест вен ные 
си ту а ции де я тель нос ти сту ден тов, по буж-
да ют их к са мос то я тель но му дейст вию или 
« пе ре воп ло ще ни ю», тем са мым ста вят их 
пе ред за да чей про из вес ти не об хо ди мое 
в дан ной конк рет ной си ту а ции ре че вое 
дейст ви е, по буж да ют их выс ка зать ся. 

На сов ре мен ном эта пе ори ен ти ро ван-
ность на мо ти вы обу че ния поз во ля ет ст-
ро ить про цесс обу че ния язы ку на ма те-
ри а ле спе ци аль ных дис цип лин, вы де ляя 

си ту а ции в со от ветст вии с ло ги кой зна ний, 
что бы мак си маль но ак ти ви зи ро вать про-
фес си о наль ную за ин те ре со ван ность сту-
ден тов, их пот реб ность в быст ром ов ла-
де нии язы ком спе ци аль нос ти. Пос коль ку 
ис то ки ре че во го дейст вия всег да ис хо дят 
из мо ти вов той де я тель нос ти, в ко то рую 
вк лю че но это дейст ви е, фак тор мо ти ва ции 
не мо жет не от ра зить ся на сос тав ле нии 
конк рет ных учеб но–ре че вых си ту а ций. 
Прак ти чес кие це ли обу че ния сту ден тов 
нес пе ци аль ных фа куль те тов поз во ля ют 
выд ви нуть в ка чест ве учеб ной еди ни цы 
про фес си о наль ную учеб но–ре че вую си ту-
а цию с уче том конк рет ной спе ци аль нос ти. 
Ис поль зуя про фес си о наль ную за ин те ре-
со ван ность обу ча е мо го кон тин ген та, на 
прак ти чес ких за ня ти ях по русс ко му язы-
ку мож но вво дить та кие про фес си о наль-
ные за да чи, в хо де вы пол не ния ко то рых 
фор ми ро ва лись бы нуж ные по ня тия и тем 
са мым соз да ва лась пси хо ло ги чес кая ба за 
для ус во е ния не об хо ди мой лек си ки. Про-
фес си о наль ная учеб но–ре че вая си ту а ция 
долж на раз ра ба ты вать ся как проб лем ная 
си ту а ци я, ори ен ти ру ю щая сту ден тов на ре-
ше ние конк рет ной про фес си о наль ной за-
да чи средст ва ми ус ва и ва е мо го язы ка. При 
этом ре ше ние про фес си о наль ной за да чи 
и ус во е ние ре че во го ма те ри а ла про те ка ют 
во вза и мо дейст вии и вза и мо за ви си мос ти, 
а про фес си о наль ные на вы ки вы ра ба ты ва-
ют ся па рал лель но с язы ко вы ми. 

На всех эта пах обу че ния язы ку спе-
ци аль нос ти не об хо ди мо нап ра вить все 
уси лия на дос ти же ние сос ре до то чен нос-
ти обу ча е мо го кон тин ген та на смыс ло вом 
со дер жа нии ре чи. При тра ди ци он ном сло-
вес ном за у чи ва нии конк рет ное зна ние или 
при об ре тен ные на вы ки ос та ют ся вне их 
де я тель нос ти, что, в свою оче редь, не мо-
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жет не от ра зить ся от ри ца тель но на ус во е-
нии пред ла га е мо го язы ко во го ма те ри а ла, 
по да ча ко то ро го долж на быть под чи не на 
про фес си о наль ным це лям. Про фес си-
о наль ные си ту а ци и, соз да ва е мы е, нап-
ри мер, со дер жа тель ны ми текс та ми и уп-
раж не ни я ми, сти му ли ру ю щие ре че вую и 
мыс ли тель ную де я тель ность сту ден тов, 
фор ми ру ют од нов ре мен но про фес си о-
наль ные на вы ки и про фес си о наль ную 
речь. При этом ошиб ки ре че во го уров ня 
восп ри ни ма ют ся сту ден та ми как по ме ха в 
осу ществ ле нии про фес си о наль но го дейст-
ви я. Как при ем обу че ния русс ко му язы ку 
во об ще, а язы ку изб ран ной спе ци аль нос-
ти в ус ло ви ях язы ко вой сре ды осо бен но, 
проб лем ная учеб но–ре че вая си ту а ция мо-
жет быть ис поль зо ва на очень ши ро ко, так 
как она обес пе чи ва ет ов ла де ние реч ью в 
ак тив ной мыс ли тель но–ре че вой де я тель-
нос ти уча щих ся.

Опо ра на соз на тель ность, ле жа щая в 
ос но ве прин ци па учеб но–речн вых про-
фес си о наль ных си ту а ций, дос ти га ет ся в 
ре зуль та те при ме не ния со дер жа тель ных 
ви дов ра бот, мо де ли ру ю щих ес тест вен ные 
ус ло вия де я тель нос ти и под во дя щих их к 
про фес си о наль но му об суж де нию спе ци-
аль ных проб лем.

За дол гие го ды обу че ния русс ко му язы-
ку как иност ран но му на коп лен бо га тый é
линг вис ти чес кий и ме то ди чес кий ма те ри-
ал. Ис поль зо ва ние спе ци аль ных текс тов 
на за ня ти ях, оз на ком ле ние сту ден тов со 
спе ци аль ной лек си кой и про фес си о наль-
ной тер ми но ло ги ей не но вы для ме то ди-
ки – ка чест вен но но вым дол жен стать сам 
под ход к изу че нию язы ка спе ци аль нос-
ти. На наш взг ляд, од ним из та ких но вых 
под хо дов мо жет ока зать ся прак ти чес кое 
при ме не ние предс тав лен ной идеи учеб-

но–ре че вой си ту а ци и. Оп ти маль ным ва ри-
ан том бу дет соз да ние учеб ных ма те ри а лов 
по спе ци аль нос ти с вы де ле ни ем учеб ных 
си ту а ций, со от ветст ву ю щих ло ги ке тех 
зна ний, ус во е ние ко то рых не об хо ди мо 
для сту ден тов имен но дан ной спе ци а ли за-
ци и. Впол не оче вид но, что соз да ние та ких 
ма те ри а лов бу дет воз мож но толь ко при 
учас тии со от ветст ву ю щих спе ци аль ных 
ка федр, так как из ме нен ные те мы долж-
ны со от ветст во вать уз ло вым проб ле мам, 
ос во е ние ко то рых фор ми ру ет про фес си-
о наль ное мыш ле ние сту ден тов. Кон суль-
та ции спе ци а лис тов не об хо ди мы и пре-
по да ва те лям русс ко го язы ка, ве ду щим 
прак ти чес кие за ня тия по изу че нию язы ка 
спе ци аль нос ти, ибо они долж ны быть зна-
ко мы с ос но ва ми дан ной спе ци аль нос ти и 
про цес сом ста нов ле ния про фес си о наль-
но го мыш ле ния у сту ден тов, что, в свою 
оче редь, по мо жет за тем пре по да ва те лю 
конт ро ли ро вать про цесс ус во е ния в рам-
ках учеб но–ре че вой си ту а ци и. Не ма ло важ-
ное мес то при вве де ние проб лем учеб но–
ре че вых си ту а ций бу дет так же от ве де но 
наг ляд но му ма те ри а лу. Не об хо ди мо так же 
про ду мать и вре мя пред ъяв ле ния этих за-
дач, пос коль ку толь ко на оп ре де лен ном 
уров не си ту а ция ста но вит ся проб лем ной – 
тог да, ког да со от ветст ву ю щее про фес си о-
наль ной за да че про фес си о наль ное дейст-
вие про хо дит ре че вой этап об ра бот ки.

Учеб но–ре че вые си ту а ции долж ны 
быть ор га ни зо ва ны так, что бы мак си маль-
но обес пе чить ре а ли за цию прин ци пов 
соз на тель нос ти и ак тив нос ти сту ден тов. 
В дан ном слу чае осо бое зна че ние при об-
ре та ет бе се да как средст во уп рав ле ния и 
конт ро ля за раз ви ти ем проб лем ной си ту-
а ци и. Сре ди раз ных ти пов уп раж не ний 
це ле со об раз но бу дет ак тив но ис поль зо-
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Հոդվածը նվիրված է գործնական ռուսերենի պարապմունքների շրջանակներում 
ոչ լեզվային ֆակուլտետներում մասնագիտական լեզվի ուսուցմանը: Նշվում է, 
որ ներկայումս թեև առկա են բազմաթիվ ուսումնա–մեթոդական և ուսումնական 
ձեռնարկներ և բառարաններ տարբեր մասնագիտությունների գծով, սակայն նոր 
մեթոդական մոտեցման խիստ կարիք է զգացվում, որը կնպաստի նշված խմբերում 
ավելի արդյունավետ կազմակերպելու մասնագիտական լեզվի դասավանդումը: 
Որպես արդի և արդյունավետ մոտեցում՝ առաջարկվում է խոսակցական իրավիճակի 
կիրառումը հոգեբանական մոտեցման տեսանկյունից:

SOCIOPSYCHOLOGIC ASPECT OF THE USE SPEECH SITUATION IN THE TEACHING 
THE PROFFESSIONAL LANGUAGE TO STUDENTS OF NOT LANGUAGE FACULTIES

B. KHOJUMYAN, N. ORMANYAN

The article is devoted to teaching proffessional language to students of not language 
faculties. It refers to the presence today to teaching and learning aids and dictionaries in 
various specialities, but felt the need to develop new methods for more effective training. 
As one of the most effective methods of teaching professional language offers psychological 
aspect of using speech situation.

вать уп раж не ния твор чес ко го ха рак те ра, 
да ю щие сту ден там воз мож ность про я вить 
свою ин ди ви ду аль ность. Со дер жа тель ные 
ви ды ра бот, при ме ня е мые при этом, бу дут 
мо де ли ро вать ес тест вен ные ус ло вия ре че-
вой де я тель нос ти. Ши ро кое при ме не ние 
учеб но–ре че вой си ту а ции при обу че нии 

язы ку спе ци аль нос ти поз во лит пре о до-
леть тра ди ци он ное про ти во пос тав ле ние 
те о ре ти чес ко го и прак ти чес ко го эта пов 
обу че ни я, обес пе чит вы со кую сте пень ус-
во е ния ре че во го ма те ри а ла, по мо жет ра-
ци о наль но и эф фек тив но ис поль зо вать 
учеб ное вре мя.
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Concepción de los medios de enseñan-
za para la modalidad semipresencial.

El estudio es uno de los procedimientos 
más importantes para aprender. Los me-
dios de enseñanza en la modalidad semi-
presencial juegan un importante papel en 
el proceso de aprendizaje y, a través de 
los mismos, debe transitar una parte apre-
ciable de la adquisición de contenidos por 
parte de los estudiantes1. 

Para esta modalidad se conciben dos 
tipos fundamentales de medios: los im-
presos y los audiovisuales e informáticos. 
Entre los medios impresos se encuentran: 
el texto básico, guía de estudio que explica 
cómo utilizar eficientemente el texto bási-
co, guía de la carrera, guías de las asigna-
turas, guía de vídeo, los textos complemen-
tarios, entre otros. Se consideran entre 
los audiovisuales e informáticos: vídeos, 
transparencias, radio, TV, audio cassettes, 
software educativo, materiales en formato 
digital, libros electrónicos multimedia para 
el estudio independiente en la semipre-
sencialidad, laboratorios virtuales, correo 
electrónico, plataformas de tele forma-
ción,entre otros.

Un aspecto muy importante a tener en 
cuenta respecto a los medios de enseñanza 
es el referido a su elaboración. En el pro-
ceso de elaboración deben participar todos 
los profesores del sistema, incluidos los 
que realizan sus actividades docentes en 
las Sedes Universitarias Municipales. Estos 

1   Mes, 2006. “ La modalidad semipresencial. Documen
to de trabajo. 

últimos serían los encargados de elaborar 
sus propios medios en correspondencia 
con las necesidades y las características es-
pecíficas del contexto en que se desarrolla 
el proceso de formación. La producción de 
los medios fundamentales se lleva a cabo 
a nivel central y participan los profesores 
más capacitados y de mayor experiencia. 
La modalidad semipresencial ha sido dise-
ñada para ser aplicada en disímiles escena-
rios, por lo que a la hora de concebir los 
diferentes medios de enseñanza es necesa-
rio tener en cuenta su adaptabilidad a esa 
amplia gama de contextos.

Actualmente, los medios fundamentales 
empleados en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje son el libro de texto básico de 
cada asignatura y la correspondiente guía 
de estudio. La bibliografía complementa-
ria comprende tanto materiales impresos 
como en soporte magnético; para el acce-
so a estos últimos se prevé el uso de las 
bibliotecas y la implementación de centros 
de aprendizaje territoriales, además de la 
posibilidad de acceder a los mismos a tra-
vés de la red.

Se aspira, además, a que cada asigna-
tura disponga de una multimedia, que sea 
accesible tanto desde una plataforma de 
teleformación como desde un CD ROM, 
para garantizar su uso cuando el estudio 
se realice en una computadora que no esté 
conectada a la red.

La aspiración actual del Ministerio de 
Educación Superior respecto a la enseñan-
za semipresencial, bajo la visión de la nue-

MARIANA EPREMIÁN 

LAS PECULIARIDADES DEL APRENDIZAJE  
POR MEDIO DE SEMIPRESENCIALIDAD
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va metodología, es lograr cinco niveles di-
ferentes de actuación para las asignaturas 
a partir de la disponibilidad de recursos 
tecnológicos para apoyar el aprendizaje:

• El primer nivel o nivel básico (se ca-
racteriza por la ausencia de recursos tec-
nológicos de cualquier tipo e incluye aque-
llos escenarios donde solo se cuenta con 
estudiantes y profesionales preparados 
para brindarles asistencia; el proceso de 
formación se realiza a partir de la utiliza-
ción de solo el texto y la guía de estudio).

• El segundo nivel, también se le conoce 
como básico reforzado (incluye aquellos 
escenarios en los cuales, además del texto 
básico y la guía de estudio, el estudiante 
dispone de una grabadora de audio para 
poder escuchar los cassettes de la asigna-
tura. Este nivel se soporta entonces en el 
texto, las guías de estudio y los cassettes 
de audio).

• El tercer nivel o nivel audiovisual, 
típico de escenarios donde se disponga de 
televisores y equipos de reproducción de 
vídeos, con lo cual se suma a lo anterior el 
empleo de los cassettes de vídeo. De ma-
nera que, en este nivel se podrá trabajar 
con el texto, la guía de estudio y los casse-
ttes de audio y vídeo.

• El cuarto nivel, más conocido como 
nivel asistido por computadora inclu-
ye la disponibilidad de una computadora 
aislada, no conectada en red. Con ello se 
incorpora al proceso de enseñanza–apren-
dizaje el empleo de los discos compactos. 
Ahora el estudiante dispondrá del texto, la 
guía de estudio, los cassettes de audio y 
vídeo y el disco compacto. Este nuevo ele-
mento añade al proceso de formación otra 
nueva cualidad, que es la interactividad, 
sin que para ello se requiera de la presen-

cia del profesor.
• El quinto nivel, con conectividad (se 

concibe a partir de incorporar al proceso 
la computadora, pero conectada a la red, 
de manera que el estudiante tiene acceso a 
todo el sistema de información en soporte 
magnético que es propio de cada asignatu-
ra, con lo cual se cubre todo el espectro de 
posibilidades que abarca este modelo. Así 
el estudiante, a través los servicios Web, 
puede sostener un contacto sistemático 
con sus docentes, sin que para ello se re-
quiera concertar la presencia de ambos en 
un mismo lugar y a la misma hora, como 
ocurría en los niveles anteriores).

Lo que se refiere al estudio indepen-
diente, el concepto de autoaprendizaje ha 
existido desde la antigüedad. No obstante, 
Bahamón plantea que los primeros traba-
jos escritos al respecto fueron encontrados 
en documentos publicados en el año 1840 
por un investigador norteamericano de 
apellido Craik, en los cuales se abordaban 
los esfuerzos de auto–educación de varias 
personalidades de los Estados Unidos y en 
un libro titulado Self –help, publicado por 
otro autor norteamericano, de apellido 
Smiles en el año 18591.

El tema del autoaprendizaje ha sido un 
área muy investigada, básicamente dentro 
del campo del aprendizaje de los adultos, 
a partir de la segunda mitad de pasado si-
glo. Bahamón, cita el trabajo de Knowles 2 
como una investigación que sirvió de base 
para el ulterior desarrollo de los estudios 
sobre esta temática.

En la literatura especializada es común 
encontrar diversas definiciones respecto 

1   Bahamón, J., 2000, El aprendizaje individual perma
nente: ¿Cómo lograr el desarrollo de esta capacidad de los 
estudiantes? Cali. Centro de Recursos para el Aprendizaje
2   Knowles, M., 1975. Lifelong learning: A Dream. 
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autoaprendizaje o utilizar otra termino-
logía para referirse al mismo. Entre esa 
terminología resaltan los términos, apren-
dizaje autodirigido, aprendizaje autónomo, 
aprendizaje autogestionado, aprendizaje 
individual permanente, aprendizaje autodi-
dacta, entre otros. Varios autores Knowles 
, Sandoval 1, Espinosa 2 y Bahamón , entre 
otros, han trabajado en la definición de 
este término Bahamón considera que el 
autoaprendizaje no es más que la capaci-
dad para definir el área o tema de su inte-
rés; de buscar la información en diferentes 
fuentes, de planificar los espacios de estu-
dio y cumplirlos; de extractar de los mate-
riales las ideas principales y secundarias; 
de hacer referencia continuamente a sus 
propias experiencias dentro de la misma 
área de estudio y en otras áreas de cono-
cimiento y de experiencia; de atreverse a 
solucionar problemas ya formulados en los 
materiales de estudio que ha seleccionado; 
de atreverse a formular situaciones hipo-
téticas de utilización de los contenidos que 
está aprendiendo; de atreverse a encontrar 
similitudes o diferencias radicales entre el 
área de conocimiento (o el tema) que está 
estudiando y otras áreas del conocimiento; 
y finalmente, de evaluar los resultados del 
proceso de aprendizaje.

En esta investigación se asume esta últi-
ma definición dada su claridad y la amplia 
gama de elementos que incorpora para 
darle mayor profundidad y alcance, pero 
sobre todo porque las aspiraciones finales 
como resultado de este trabajo van dirigi-
das a que los estudiantes a los cuales se 
dirige sean capaces de hacer con total au-
tonomía todo lo que nos plantea esta defi-

1   Sandoval, A., 2003, Definición de autoaprendizaje. 
2   Espinosa, C., 2003, Definición de autoaprendizaje. 

nición.
La motivación.
Se plantearon tres condiciones básicas 

para que se produzca un aprendizaje sig-
nificativo:

• Que los materiales de aprendizaje es-
tén estructurados lógicamente con una je-
rarquía conceptual, situándose en la parte 
superior los más generales.

• Que se organice el aprendizaje respe-
tando la estructura psicológica del alumno, 
es decir, sus conocimientos previos y sus 
estilos de aprendizaje.

• Que los alumnos estén motivados 
para aprender.

El tercero de estos elementos aborda la 
motivación como condición necesaria para 
lograr el aprendizaje significativo. Dada su 
importancia y el énfasis con que ésta es 
retomada desde la Didáctica para ser teni-
da en cuenta en el proceso de enseñanza–
aprendizaje es pertinente hacer un breve 
análisis sobre la misma.

Los aspectos motivacionales han sido 
estudiados desde las distintas teorías psi-
cológicas del aprendizaje. El conductismo 
explica la motivación a partir de los estí-
mulos externos y reforzamiento median-
te sistemas de recompensa, incentivos y 
castigos. Los humanistas sostienen que la 
motivación está relacionada con las nece-
sidades de autoestima, libertad, capacidad 
de elección y autodeterminación, por lo 
que los motivos fundamentales se mueven 
hacia la autorrealización personal. Desde 
el cognitivismo se explica la motivación a 
partir de la búsqueda activa de significado, 
sentido y satisfacción por lo que se hace. 
Bajo este paradigma las personas songuia-
das por las metas que se trazan.

Tanto el paradigma humanista como el 
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cognitivista dan un mayor peso a las moti-
vaciones intrínsecas, por lo que consideran 
a las personas como activas e incentivadas 
a trabajar por comprender, resolver pro-
blemas, obtener éxitos y ser cada vez más 
útiles. En términos de aprendizaje se dice 
que hay motivación intrínseca por parte 
del estudiante cuando éste siente satisfac-
ción mientras aprende, porque le gusta la 
actividad y espiritualmente experimenta 
un crecimiento personal con lo nuevo que 
aprende.

Con todo lo expuesto tiene vínculos más 
nítidos otro fenómeno que se denomina la 
independencia cognoscitiva. 

Hay autores que insisten en que la in-
dependencia cognoscitiva consiste en la 
capacidad del hombre de formular y resol-
ver los problemas cognoscitivos, con sus 
propias fuerzas. En tanto para Majmútov 1, 
ésta presupone la existencia de una capa-
cidad intelectual en el alumno y el desarro-
llo de habilidades para dividir los rasgos 
esenciales y secundarios de los objetos, 
fenómenos y procesos de la realidad, y 
mediante la abstracción y la generalización 
revelan la esencia de los conceptos nuevos.

Majmútov presenta un conjunto de in-
dicadores cuya presencia en la actividad 
intelectual del sujeto es muestra de esta 
capacidad, entre esos indicadores sobre-
salen:

• la habilidad del alumno de alcanzar, 
de forma independiente, nuevos conoci-
mientos de diferentes fuentes y la de ad-
quirir nuevas habilidades y hábitos, tanto 
mediante la memorización, como a través 
de la investigación independiente y de los 
descubrimientos;

1   Majmutov, M. I., 1983. La enseñanza problémica. La 
Habana: Editorial Pueblo y Educación.

• la habilidad de emplear los conoci-
mientos, habilidades y hábitos adquiridos 
para la autosuperación ulterior;

• la habilidad de emplearlos en su acti-
vidad práctica para resolver cualquier tipo 
de problemas planteados por la vida.

Más tarde, acumulando todas las inves-
tigaciones en esta área, se planteó que la 
independencia cognoscitiva forma parte 
de la independencia de la personalidad, 
cualidad esta que todo ser humano posee 
potencialmente y que se desarrolla funda-
mentalmente mediante la actividad misma.

Con ese enfoque se sostiene, además, 
que la independencia cognoscitiva se ma-
nifiesta en la capacidad de ver y de repre-
sentarse el problema, la tarea cognoscitiva 
de carácter teórica o práctica; en la deter-
minación del plan, los métodos para su so-
lución, utilizando los procedimientos más 
seguros y efectivos; en el proceso mental 
activo, en la búsqueda creadora de solucio-
nes adecuadas y en la comprobación de las 
soluciones adoptadas.

De acuerdo a la definición que se ha 
manifestado anteriormente, se puede in-
ferir que la independencia cognoscitiva 
puede ser desarrollada en cada alumno, 
aunque, en nuestro criterio, esta cualidad 
de la personalidad está relacionada con la 
existencia en el sujeto que aprende de un 
elevado nivel de necesidad cognoscitiva y 
de interés por los conocimientos, es decir 
por la existencia de motivos concretos para 
el aprendizaje.

Finalmente, se reconoce además que 
el medio más efectivo para desarrollar la 
independencia cognoscitiva en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje es el trabajo in-
dependiente.

Por final, abordaremos el aprendizaje 
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metacognitivo, que es el producto final de 
los anteriormente expustos. 

El concepto metacognición ha sido am-
pliamente estudiado por parte de la Psi-
cología Cognitiva. Poggioli1 cita a Ríos 2 y 
Favell 3, entre los autores que con más pro-
fundidad han abordado esta temática, con-
sidera además que entre la diversidad de 
definiciones expuestas por ellos se desta-
can dos polos bien diferentes, así mientras 
Flavell asume la metacognición como un 
producto final, Ríos considera ésta como 
un proceso. De forma general, quienes 
la consideran como un producto final, la 
vinculan con el conocimiento que posee el 
sujeto sobre sus propios mecanismos cog-
nitivos, en tanto, quienes la asumen como 
un proceso aluden al conocimiento de los 
procedimientos de supervisión y de regu-
lación que implementa el sujeto sobre su 
actividad cognitiva durante el aprendizaje.

En esta investigación se asume la defini-
ción que aporta J. Burón, quien considera 
a la metacognición como ”el conocimiento 
y regulación de nuestras propias cognicio-
nes y de nuestros procesos mentales: per-
cepción, atención, memorización, lectura, 
escritura, comprensión, comunicación: 
qué son, cómo se realizan, cuándo hay 
que usar una u otra, qué factores ayudan 
o interfieren su operatividad” 4. 

Desde esta perspectiva la metacogni-
ción implica la conciencia del sujeto acerca 
de las fortalezas y debilidades de su propio 

1    Poggioli,  L.  2003.  Enseñando  a  aprender.  Caracas. 
Saluhome 05/04/2003. 
2   Ríos, P. Concepción del software educativo desde una 
perspectiva pedagógica. Quaderns Digitals. 
3   Flavell,  J., Metacognition and cognitive monitoring: 
A new area of cognitive developmental inquiry. American 
Psychologist, 1979.
4    Burón,  J.  Enseñar  a  aprender:  Introducción  a  la 
metacognición. Bilbao, Ediciones Mensajero, 1996

funcionamiento intelectual y de los tipos de 
errores de razonamiento que habitualmen-
te comete. Los especialistas afirman que 
si una persona tiene conocimiento de sus 
procesos psicológicos, podrá usarlos más 
eficaz y flexiblemente en la planificación de 
sus estrategias de aprendizaje; es decir, las 
secuencias de procedimientos y actividades 
cognitivas que se integran con el propósito 
de facilitar la adquisición, almacenamiento 
y la utilización de información.

Poggioli apunta que el conocimiento 
sobre los procesos cognitivos se caracte-
riza, entre otras cosas, por desarrollarse 
de forma tardía, por lo que este es más 
completo en la medida en que el sujeto 
madura. Dicho punto de vista justifica la 
intencionalidad de trabajar en aras de de-
sarrollar tales conocimientos en los sujetos 
a los cuales está dirigida la investigación, 
los cuales por lo general tienen cierta ma-
durez psicológica.

Así, más tarde , a base de las investi-
gaciones manifestadas, se plantearon algu-
nos elementos inherentes a la metacogni-
ción, entre los que sobresalen:

• El aprendizaje metacognitivo puede 
ser desarrollado mediante experiencias de 
aprendizaje adecuadas.

• Cada persona tiene, de alguna, mane-
ra puntos de vista metacognitivos, algunas 
veces en forma inconsciente.

• De acuerdo a los métodos utilizados 
por los profesores durante la enseñanza, 
pueden alentarse o desalentarse las ten-
dencias metacognitivas de los alumnos.

Estas ideas revelan que la metacogni-
ción es además una cualidad potencial que 
todo sujeto posee y que puede desarrollar-
se a partir de prácticas pedagógicas ade-
cuadas. Según Burón, la metacognición se 
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destaca por cuatro características:
1. Llegar a conocer los objetivos que se 

quieren alcanzar con el esfuerzo mental.
2. Posibilidad de la elección de las es-

trategias para conseguir los objetivos plan-
teados.

3. Auto observación del propio proce-
so de elaboración de conocimientos, para 
comprobar si las estrategias elegidas son 
las adecuadas.

4. Evaluación de los resultados para 
saber hasta qué punto se han logrado los 
objetivos.

Por tanto, asociados a la metacognición 
están las estrategias de aprendizaje y un 
conjunto de procedimientos que le permit-
en al sujeto que aprende controlar y eval-
uar la actividad cognoscitiva en función de 
dichas estrategias. A estos procedimientos 
se les suele llamar procedimientos meta-
cognitivos.

Entonces, resulta imprescindible la 
búsqueda de aquellas estrategias de 

aprendizaje y procedimientos metacogni-
tivos que tienen una relación más directa 
con el estudio independiente, pero antes 
de comenzar a analizarlas es necesario 
caracterizar dicho proceso.

Resumiendo, se puede decir que el 
aprendizaje no es un fenómeno petrifica-
do y siempre está en el proceso del pleno 
desarrollo, surgen nuevas metodologías, 
nuevas aproximaciones a este fenómeno, 
los estudiantes se hacen más informados 
por las redes sociales y tienen más grandes 
demandas de los profesores y las asignatu-
ras que se les enseñan, por eso hay que 
siempre estar listos, estar al corriente de 
nuevas tendencias y métodos en ese ám-
bito para poder motivar y satisfacer las 
necesidades y exigencias de la comunidad 
que estudia.

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, 
independiente, método, motivación, proce-
so, desarrollo, habilidad, cognición.
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ԻՆՔ ՆԱԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴՈՎ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Մ. ԵՓ ՐԵ ՄՅԱՆ

Հոդ վա ծը նվիր ված է դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու թյան մե թո դա կան նոր ուղղ վա-
ծու թյուն նե րից մե կի՝ ինք նակր թու թյան մե թո դին, որը մեր օրե րում բա վա կան մատ չե լի է 
դար ձել հա մա ցան ցի, էլեկտ րո նային գր քե րի, աու դի ո – վի դե ո սար քա վո րում նե րի շնոր-
հիվ: Այս մե թո դի կար ևոր առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ ու սում նա ռու թյան 
գոր ծըն թա ցի մեծ մասն ան ցնում է ու սա նո ղին: Հայտ նի մե թո դա բան Բաա մո նը տվյալ 
մե թո դի հիմ քում դնում է սե փա կան հե տաքրք րու թյան շր ջա նա կի սահ մա նու մը, ան հրա-
ժեշտ ին ֆոր մա ցի այի հա վա քագ րու մը, մշա կու մը, ստու գու մը, դա սա կար գու մը՝ առաջ-
նայի նի և երկ րոր դա կա նի, գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը սե փա կան ու ժե րով և դրանց 
գնա հա տումն ու արժ ևո րու մը: Այս ուղ ղու թյամբ մշակ վել է գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 5 
աս տի ճան, որը լի ո վին ապա հո վում է ու սում նա ռու թյան որ ևէ առար կայի ամ բող ջա կան 
յու րա ցու մը: Որ պես շատ կար ևոր սկզ բունք՝ այս մե թոդն ընդ գծում է ու սա նո ղին դե պի 
ինք նակր թու թյուն մո տի վաց նե լը: Վե րոն շյա լը ապա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ընտ-
րել տրա մա բա նո րեն ճիշտ կա ռուց ված գրա կա նու թյան ցանկ՝ հաշ վի առ նե լով ու սա-
նո ղի յու րա հա տուկ հո գե բա նու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կը և նախ նա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը:

О СО БЕН НОС ТИ ОБУ ЧЕ НИЯ ПО МЕ ТО ДУ СА МО ОБ РА ЗО ВА НИ Я
М. ЕП РЕ МЯН

Стат ья пос вя ще на од но му из но вых ме то ди чес ких нап рав ле ний пре по да ва ния и обу-
че ния – ме то ду са мо об ра зо ва ни я, ко то рый в на ши дни стал до воль но дос туп ным, бла-
го да ря все мир ной се ти, элект рон ным кни гам, ау дио и ви део уст ройст вам. Од ной из 
глав ных осо бен нос тей это го ме то да яв ля ет ся то, что боль шая часть про цес са обу че ния 
ле жит на сту ден те. Из вест ный ме то дист Ба а мон в ос но ву дан но го ме то да ста вит оп ре-
де ле ние собст вен но го кру га ин те ре сов, сбор, раз ра бот ку, про вер ку и расп ре де ле ние 
на пер вос те пен ное и вто рос те пен ное не об хо ди мой ин фор ма ци и, при об ре те ние зна ний 
собст вен ны ми си ла ми и оцен ка и сте пень зна чи мос ти пос лед них. В этом нап рав ле нии 
раз ра бо та но 5 сту пе ней при об ре те ния зна ний, ко то рые пол ност ью обес пе чи ва ют це-
лост ное ос во е ние ка ко го–ли бо пред ме та обу че ни я. Важ ным прин ци пом это го ме то да 
ак цен ти ру ет ся мо ти ви ро ва ние сту ден та к са мо об ра зо ва ни ю. Для обес пе че ния вы ше у-
по мя ну то го не об хо ди мо выб рать ло ги чес ки пра виль но сос тав лен ный спи сок ли те ра ту-
ры, учи ты вая осо бен ную пси хо ло ги ю, круг ин те ре сов и уро вень пред ва ри тель ной под-
го тов ки сту ден та.
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Actualmente no podemos negar el gran 
potencial que ofrecen los recursos multime-
dia para la educación. En los últimos años se 
ha aparecido un instrumento que por sus ca-
racterísticas tiene una relación directa como 
recurso didáctico y su utilización en los pro-
cesos de enseñanza. Se puede afirmar que 
la pizarra digital interactiva (PDI) tiene un 
destinatario principalmente, el mundo de la 
enseñanza. La pizarra digital en la realidad 
armenia ha sido introducida recientemente, 
pero aún así se está abriendo paso a gran 
velocidad en el mundo educativo. La pizarra 
interactiva, también denominada pizarra di-
gital, consiste en un ordenador conectado a 
un videoproyector que muestra la señal de 
dicho ordenador sobre una superficie lis-
ta y rígida, sensible al tacto o no, desde la 
que se puede controlar el ordenador, hacer 
anotaciones manuscritas sobre cualquier 
imagen proyectada, así como guardarlas, 
imprimirlas, enviarlas por correo electróni-
co. La pizarra digital presenta herramientas 
que permiten su utilización en forma espon-
tánea. Presenta una serie de rotuladores y 
marcadores con los que se puede escribir 
todo tipo de texto, el que puede ser rápida-
mente modificado. La pizarra digital tiene la 
ventaja que se escribe directamente sobre la 
pizarra, de la misma forma que se hace so-
bre cualquier pizarra convencional, lo que la 
hace especialmente sencilla de utilizar por un 
profesor desde el primer minuto. Además, 
podemos integrar con facilidad elementos 
digitales tomados de la web, pues permite in-
sertar elementos audiovisuales para ayudar a 

la comprensión o enfatizar las explicaciones, 
como por ejemplo anotaciones, fotos, ma-
pas, sonidos, etc., los que pueden guardarse 
en un espacio denominado galería1.

La pizarra digital permite proyectar y co-
mentar en las clases cualquier documento 
o trabajo realizado por los profesores o los 
estudiantes y constituye una ventana a tra-
vés de la cual pueden entrar en las aulas los 
recursos educativos que proporcionan los 
medios de comunicación e Internet. La piza-
rra digital tiene la ventaja de que se puede 
trasladar a cualquier lugar, con lo que, sin 
necesidad de vídeo–proyector, un profesor 
puede preparar los ejercicios interactivos en 
su despacho o en su casa y luego utilizarlos 
en clase, así como realizar clases a distan-
cia, en tiempo real, a través de Internet, sin 
necesidad de vídeo–proyector. Otra ventaja, 
para personas con dificultades motrices, es 
que pueden controlar cualquier aplicación 
de ordenador y hacer las anotaciones desde 
su propio asiento2.

Esta tecnología, aunque relativamente 
reciente, está mostrando en muchas aulas, 
particularmente en diferentes cursos, situa-
ciones, contextos de enseñanza, resultados 
muy alentadores sobre sus posibilades di-
dácticos y motivadores. Un porcentaje ma-
yor del 80՝ del profesorado que las usa se 
muestra muy satisfecho con este recurso.

Beneficios para los docentes:
· Recurso flexible y adaptable a dife-

1   S. F. Marqués, La Pizarra Digital, Valencia, 2008, p. 
61.
2    S.  A.  Pérez,  La  Enseñanza  de  Idiomas,  Barcelona, 
1982, p. 42.

ZARUHÍ AZIZBEKIÁN

EL PAPEL DE LA PIZARRA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS
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rentes estrategias docentes.
· El recurso se acomoda a diferentes 

modos de enseñanza, reforzando las estra-
tegias de enseñanza con la clase completa, 
pero sirviendo como adecuada combinación 
con el trabajo individual y grupal de los estu-
diantes. 

· La pizarra digital es un instrumento 
perfecto para el educador constructivista ya 
que es un dispositivo que favorece el pensa-
miento crítico de los alumnos. El uso creativo 
de la pizarra sólo está limitado por la imagi-
nación del docente y de los alumnos.

· La pizarra fomenta la flexibilidad y la 
espontaneidad de los docentes, ya que estos 
pueden realizar anotaciones directamente 
en los recursos web utilizando marcadores 
de diferentes colores.

· La pizarra digital es un excelente 
recurso para su utilización en sistemas vi-
deoconferencia, favoreciendo el aprendizaje 
colaborativo a través de herramientas de co-
municación.

· Posibilidad de acceso a una tecnolo-
gía TIC atractiva y sencillo uso.

· La pizarra digital es un recurso que 
despierta el interés de los profesores a utili-
zar nuevas estrategias pedagógicas y a utili-
zar más intensamente las TICs, animando al 
desarrollo profesional.

· El docente se enfrenta a una tecno-
logía sencilla, especialmente si se la compara 
con el hecho de utilizar ordenadores para 
toda clase.

· Interés por la innovación y el desa-
rrollo profesional.

· La pizarra digital favorece al interés 
de los docentes por la innovación y al de-
sarrollo profesional y hacia el cambio peda-
gógico que puede suponer la utilización de 
una tecnología que inicalmente encaja con 

los modelos tradicionales y que resulta fácil 
al uso.

· El profesor puede concentrar más 
en observar a sus alumnos y atender sus 
preguntas.

· Aumenta la motivación del profesor: 
dispone de más recursos, obtiene una res-
puesta positiva de los estudiantes.

· El profesor puede preparar clases 
mucho más atractivas y documentadas. Los 
materiales que vaya creando los puede ir 
adaptando y reutilizar cada año.

· Ahorro de tiempo
· La pizarra ofrece al docente la posi-

bilidad de grabación, impresión y reutiliza-
ción de la clase reduciendo así el esfuerzo 
invertido y facilitando la revisión de lo im-
partido.

· Generalmente, el software asociado 
a la pizarra posibilita el acceso a gráficos, 
diagramas y plantillas, lo que permiten pre-
parar las clases de forma más sencilla y efi-
ciente, guardarlas u reutilizarlas1.

Beneficios para los alumnos:
· Aumento de la motivación y del 

aprendizaje.
· Incremento de la motivación e inte-

rés de los alumnos gracias a la posibilidad 
de disfrutar de clases más llamativas llenas 
de color en las que se favorece el trabajo 
colaborativo, los debates y la presentación de 
trabajos de forma vistosa a sus compañeros, 
favoreciendo la auto confianza y el desarrollo 
de habilidades sociales2.

· La utilización de pizarras digitales 
facilita la comprensión, especialmente en el 
caso de conceptos complejos dada la poten-

1   S. Magnúsdóttir, Internet en la enseñanza de español 
como lengua extranjera, posibilidades y retos en su apli
cación, Islandia, 2010, p. 17.
2   S. A. Pérez, Los Métodos en la Enseñanza de Idiomas, 
Barcelona, 2000, p. 24.
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cia para reforzar las explicaciones utilizando 
vídeos, simulaciones e imágenes con las que 
es posible interaccionar.

· Los alumnos pueden repasar los 
conceptos dado que la clase o parte de las 
explicaciones han podido ser enviadas por 
correo a los alumnos por parte del docente.

· Los alumnos procedentes de países 
lejanos tienen un nuevo recurso que les per-
mite explicar mejor sus costumbres, tradi-
ciones y patrimonio cultural.

· Acercamiento de las TICs a los alum-
nos con discapacidad.

· Los estudiantes con dificultades vi-
suales se beneficiarán de la posibildad del 
aumento del tamaño de los textos e imáge-
nes, así como de las posibilidades de mani-
pular objetos y símbolos. 

· Los alumnos con problemas de au-
dición se verán favorecidos gracias a la po-
sibilidad de utilización de presentaciones 
visuales o del uso del lenguaje de signos de 
forma simultánea.

· Para los estudiantes con otros ti-
pos de necesidades educativos especiales, 
tales como alumnos con problemas severos 
de comportamiento y de atención, se verán 
favorecidos por disponer de una superficie 
interactiva de gran tamaño sensible a un lá-
pizelectrónico o incluso al dedo1.

En la clase tradicional el profesor es el 
centro que va guiando toda la clase, va es-
cribiendo, va vigilando, va observando, etc. 
El profesor es el líder, se centra en él la ac-
tividad. Pero en cambio acá no se centra en 
él, se centra en la pantalla, y por ende de la 
pantalla se traslada al niño y no se traslada 
al profesor.

1   S. Magnúsdóttir, Internet en la enseñanza de español 
como lengua extranjera, posibilidades y retos en su apli
cación, Islandia, 2010, p. 18.

La motivación de los niños ante la pizarra 
digital se dio desde el primer momento, lo 
que facilitó su aprendizaje y el interés por 
participar. Cuando aparece algo nuevo en la 
pantalla inmediatamente aparece el interés. 
Para los niños todo es novedad, porque ellos 
no saben si van a escribir, si van a leer, si 
van a hacer match. Cuando ellos ven de que 
tipo de actividad se trata, quieren participar, 
todos los niños quieren participar, todos 
quieren salir, pintar, completar, escribir. El 
interés baja un poco cuando hay un repaso, 
cuando vuelven a una materia anterior. Ahí 
los niños se desinteresan un poco, porque 
más o menos la mitad de los niños ya tiene 
aprendido el concepto y el contenido. Ade-
más, el estímulo que genera con la pizarra 
es de tipo colectivo. Esto representa una po-
sibilidad que el docente puede explotar de-
pendiendo del manejo técnico y pedagógico 
que tenga del instrumento y del contenido 
educativo. La mayoría de los docentes utilizó 
este material tal cual se diseñó, siguiendo la 
secuencia y el formato del mismo, adminis-
trando su uso según situaciones y eligiendo 
qué actividades trabajar con sus alumnos 
dependiendo del tiempo y de los objetivos 
pedagógicos que definieron. El diseño del 
material privilegió la interactividad y la par-
ticipación de los alumnos y se observó que 
en ocasiones los docentes administraban las 
actividades de manera tradicional utilizando 
la pizarra digital de manera expositiva y li-
neal, a modo de Power Point. Esto da pauta 
de que el material digital como tal, más allá 
de las posibilidades que permite el recurso 
pizarra, es dominantemente utilizado de ma-
nera conservadora.

En algunas oportunidades la anisedad 
por participar genera descontrol y también 
molestia en los alumnos, ya que todos quie-
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ren pasar. En general los docentes se dan 
cuenta de ello y van probando formas de 
administrar esa inquietud, de manera tal de 
asegurar que todos hagan su experiencia, 
que no pasan siempre los más avanzados y 
que lo hagan los más tímidos. Además, en 
ocasiones los alumnos colaboran con otros 
que tienen dificultad o bien se burlan de 
ellos, situaciones que el docente tiene que 
reglar. A veces se aprecia que los docentes 
utilizan el recurso para trabajar con alumnos 
muy inquietos, desordenados o desatentos 
asignándoles tareas y responsabilidades es-
pecíficas para motivarlos, estrategia que en 
general da resultados positivos.

Varios autores han puesto de manifiesto 
que el uso de la pizarra digital interactivo 
en las aulas tiene cierta influencia soble los 
alumnos. A este respecto, Beauchamp y Par-
kinson afirman que la PD puede aumentar 
la capacidad para atender en diferentes es-
tilos de aprendizaje, o la oportunidad para 
participar y colaborar1. La PD tiene ciertas 
implicaciones en los procesos cognitivos. En-
tre ellos podemos encontrar: la captación de 
atención, la facilitación de la comprensión 
del contenido curricular, la activación de la 
memoria visual, etc. La PD supone una ven-
taja porque capacita a los estudiantes para 
ser más creativos, además de promover su 
confianza en sí mismos y su autoconcepto. 
La PD provoca la motivación de los alumnos, 
aumenta la atención de los estudiantes, su 
implicación, y además, mejora la memoriza-
ción de los contenidos y su revisión. Además, 
según esta revisión, la PD hace a la ense-
ñanza más visual y al aprendizaje más inte-
ractivo.

1    G.  Beauchamp,  J.  Parkinson,  Beyond  “wow”  factor 
developing interactivity with the interactive whiteboard, 
School Science Review, 2005, p. 97.

Investigando las guías del uso de la piza-
rra digital, las ventajas, las herramientas y 
usos posibles en la clase podemos establecer 
modelos de aplicación didáctica de la pizarra 
digital. Todos los modelos de utilización de 
la pizarra digital se basan en su capacidad 
para presentar colectivamente en el aula 
cualquier tipo de información que aporten el 
profesor y los estudiantes o que esté dispo-
nible en internet. 

A continuación presentamos algunas pro-
puestas de probada eficacia:

Apoyo a las explicaciones del profe-
sorado: Los profesores pueden apoyar sus 
explicaciones proyectando páginas web y 
otros materiales digitales que ofrezcan: imá-
genes, esquemas, simulaciones virtuales, 
vídeos, puntos de vista, noticias de la pren-
sa digital, presentaciones de instituciones 
y empresas, cuentos, juegos. Por supuesto 
también pueden proyectar videos o incluso 
programas de televisión.

Presentación de actividades y recursos 
para el tratamiento de la diversidad: Al di-
sponer de más recursos para presentar col-
ectivamente en el aula, el profesorado puede 
dar una mejor respuesta a las diferencias 
individuales de los estudiantes en sus expli-
caciones. Por otra parte, los profesores tam-
bién pueden presentar páginas web y otros 
materiales en soporte audiovisual o multime-
dia con los cuales orientar a los estudiantes 
para la realización de determinadas activi-
dades preceptivas o voluntarias, individuales 
o grupales.

Presentación pública de recursos por 
parte de los estudiantes: Los estudiantes, 
informados por el profesor de los próximos 
temas que se tratarán en clase, pueden bus-
car materiales en Internet y otros recursos 
relacionados con estas temáticas y presen-
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tarlos a sus compañeros cuando el profesor 
lo indique. Así, además de realizar un traba-
jo de búsqueda de información en Internet 
sobre los temas que se están estudiando y de 
leer, comprender, valorar y seleccionar esta 
información, tandrán la oportunidad de pre-
sentar y explicar a sus compañeros los mate-
riales que han encontrado. De esta manera, 
los estudiantes desarrollan múltiples activi-
dades que facilitan el aprendizaje: búsqueda 
y selección de información, elaboración de 
conocimiento, presentación de resultados, 
evaluación. El papel del profesor será el de 
escuchar, colaborar, corregir o completar 
las explicaciones de los alumnos.

Presentación pública de trabajos real-
izados en grupo: El profesorado puede en-
cargar a los estudiantes la realización de 
trabajos colaborativos en formato de página 
web o de presentación multimedia, y, pos-
teriormente, dedicar una sesión de clase a 
que cada grupo presente a los demás el tra-
bajo realizado. A partir de esta propuesta, 
los estudiantes realizarán en primer lugar un 
trabajo grupal que les permitirá investigar, 
compartir ideas, negociar significados, de-
sarrollar habilidades sociales, elaborar con-
ocimientos, diseñar una presentación, etc. Y 
después desarrollarán una actividad exposi-
tiva que les permitirá poner en práctica sus 
habilidades expresivas y comunicativas.

Apoyos en los debates: uso conjunto por 
el profesor y los estudiantes: La pizarra dig-
ital interactiva puede utilizarse para presen-
tar y comentar información y para llevar a 
cabo tareas colectivas y colaborativas: por 
ejemplo, en un debate previamente prepa-
rado y para el que profesores y estudiantes 
han buscado datos en Internet con los que 
tienen que justificar sus argumentaciones. 
De esta manera, el uso de la pizarra facili-

tará la interacción y la discusión grupal en 
el aula.

El rincón del ordenador: Incluso sin 
conectar el videoproyector, el sistema in-
formático también contribuirá a atender 
la diversidad y la multiculturalidad de los 
alumnos de la clase. Será como una venta-
na abierta al mundo que los estudiantes y el 
profesor, de forma individual o en pequeño 
grupo, podrán utilizar como fuente de in-
formación y canal de comunicación cuando 
lo precisen. También servirá para elaborar 
algún documento, digitalizar imágenes, im-
primir, etc.

El periódico en clase y la diversidad mul-
tilingüe: Una buena manera de empezar la 
clase cada día puede ser revisar con los es-
tudiantes las noticias que ofrece la prensa 
electrónica y comentar con ellos los temas 
de actualidad:contestar preguntas, consultar 
lo que dicen diferentes, juzgar y explicitar el 
sistema de valores de referencia. 

Videoconferencias y comunicaciones col-
ectivas: Cuando resulte oportuno hacerlo, 
con la pizarra digital se podrán establecer 
comunicaciones por correo electrónico, vid-
eoconferencia con estudiantes, profesores o 
expertos de cualquier lugar del mundo.

Realización de ejercicios y otros trabajos 
colaborativos en clase: El profesor puede 
proyectar actividades multimedia interacti-
vas desde on–line o disco y organizar su re-
alización colectiva. Por ejemplo, puede diri-
gir preguntas sobre determinado ejercicio a 
un estudiante concreto o a un grupo de ellos 
y promover discusiones sobre los puntos de 
vista divergentes de varios alumnos.

Corrección colectiva de ejercicios en 
clase: Con el apoyo de la pizarra digital 
resulta muy ágil la corrección colectiva de 
ejercicios en clase. El profesor puede ir co-
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mentando los ejercicios y todos pueden in-
tervenir con sus dudas, ideas y objeciones.

La pizarra “recuperable”: Con la ayuda 
de un editor de textos y la pizarra digital el 
profesor puede proyectar cualquier infor-
mación que escriba como si lo hiciera en una 
pizarra convencional.

Multiculturalidad en el aula: Se puede 
encargar a los estudiantes extranjeros que 
busquen en Internet información, especial-
mente gráfica sobre sus países y preparen 
una presentación multimedia que irán expo-
niendo en días sucesivos al resto de la clase.

Aprendizaje sobre la utilización de pro-
gramas informáticos: Si se dispone de una 
pizarra digital interactiva en el aula de in-
formática se facilitan mucho los procesos 
de enseñanza sobre el manejo de los pro-
gramas informáticos. A los estudiantes les 
resulta más fácil “ver” lo que han de hacer 
que “escuchar” las instrucciones verbales 
del profesor.

La pizarra digital y la intranet de centro: 
Cuando el centro dispone de una intranet 
(es una red local que mantiene la coherencia 
de todo tipo de comunicaciones instructivas 

en los marcos de las instituciones o comuni-
dades educativas), la pizarra digital se con-
vierte en una ventana de esta red que actúa 
a modo de “repositorio” de la información 
digital que generan los profesores y los es-
tudiantes de los recursos que encuentran en 
Internet de interés para la asignatura, de los 
materiales que provienen de las editoriales. 
Además, la intranet del centro permite ex-
plotar la pizarra digital de forma asíncrona: 
mientras un profesor la utiliza con los alum-
nos en clase, otro puede estar elaborando 
materiales en la sala de profesores y algunos 
alumnos pueden preparar una presentación 
en el aula de informática y todos estos ma-
teriales, en su momento, se mostrarán con 
la pizarra digital. En este marco, el uso de 
la pizarra digital replantea no sólo el acto 
didáctico en sí, sino también la forma en la 
que el profesor pepara la clase.

Resumiendo todo lo presentado sobre la 
PDI, podemos decir que su uso es útil, efi-
caz, aporta valor añadido para realizar activ-
idades de mayor potencial didáctico y lograr 
más motivación del alumnado garantizando 
una enseñanza innovadora de mayor calidad.
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Է ԼԵԿՏ ՐՈ ՆԱՅԻՆ ԳՐԱ ՏԱԽ ՏԱ ԿԻ ԴԵՐՆ ՕՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵՋ
Զ. ԱԶԻԶ ԲԵ ԿՅԱՆ

Հոդ վա ծում քն նու թյան է առն վում էլեկտ րո նային գրա տախ տա կի դերն ու կար ևո րու-
թյու նը օտար լե զու նե րի ու սուց ման մեջ: Հա մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց-
մա նը զու գըն թաց ընդ լայն վել են նաև դրա կի րառ ման շր ջա նակ ներն ու ազ դե ցու թյու նը 
կր թա կան գոր ծըն թա ցում: Էլեկտ րո նային գրա տախ տա կի տեխ նո լո գի ան մի ա ժա մա-
նակ օգ տա գործ վող մի շարք տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյունն է, որոնց 
պատ շաճ օգ տա գոր ծու մը կա րող է զար գաց նել ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը, եր ևա կա-
յու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն արթ նաց նել ու սում նա սիր վող նյու թի նկատ-
մամբ՝ նպաս տե լով դրա յու րաց մանն ու ամ րապնդ մա նը:

 РОЛЬ ЭЛЕКТ РОН НОЙ ДОС КИ В ОБУ ЧЕ НИИ ИНОСТ РАН НЫХ ЯЗЫ КОВ 
З. АЗИЗ БЕ КЯН

В стат ье расс мат ри ва ет ся роль и зна че ние элект рон ной дос ки в обу че ни и и ност ран-
ных язы ков. С раз ви ти ем комп ью тер ных тех но ло гий учас ти лось ее при ме не ние в об ра-
зо ва тель ном про цес се.Тех но ло гия элект рон ной дос ки это со во куп ность од нов ре мен но 
ис поль зу ю щих ся нес коль ки хин фор ма ци он ных средств,п ра виль ное при ме не ние ко то-
рых, мо жет про буж дать ин те рес к изу ча е мо му воп ро су, раз ви вать вни ма ни е, во об ра же-
ни е, па мять уча щих сяс по собст вуя за по ми на нию и ук реп ле нию ма те ри а ла.
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Չնա յած թարգ մա նու թյու նը մարդ կային 
գոր ծու նե ու թյան շատ հին բնա գա վառ նե-
րից մեկն է, սա կայն մեծ քա նա կու թյամբ 
պրո ֆե սի ո նալ թարգ մա նիչ ներ պատ րաս-
տե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա ջա ցել է 
հա մե մա տա բար վեր ջերս՝ քսա նե րորդ 
դա րի ե րկ րորդ կե սից: Մե ծա ցել է գի տա-
կան տե ղե կատ վու թյան ծա վա լը, մի ջազ-
գային կա պե րը սեր տա ցել են, հա ճա խա-
կի են դար ձել մշա կու թային շփում նե րը, և 
այս ա մե նը թարգ մա նիչ նե րի և թարգ մա-
նու թյուն նե րի հան դեպ մեծ պա հան ջարկ 
է ա ռա ջաց րել: Սա կայն սխալ կլի ներ կար-
ծել, թե նախ կի նում լավ թարգ մա նիչ ներ 
չեն ե ղել: Նրան ցից շա տե րը դրս ևո րել են 
մաս նա գի տա կան բարձր հմ տու թյուն-
ներ, ի սկ տա ղան դա վոր նե րը ստեղ ծել են 
ի րենց թարգ մա նա կան գլուխ գոր ծոց նե-
րը: Սա կայն նախ քան մե թո դա կան հար-
ցեր քն նե լը պետք է պա տաս խա նել ե րեք 
հար ցի՝ ո ՞ւմ, ի ՞նչ և ի նչ պե՞ս սո վո րեց նել, և 
ը նդ հան րա պես կա րե լի՞ է ա րդյոք թագ մա-
նել սո վո րեց նել1: Այս մա սին եր կու տար-
բեր կար ծիք կան. մի կող մից՝ պն դում 
են, թե թարգ մա նե լու հա մար բա վա րար 
է եր կու լեզ վի և բնագ րում ար տա ցոլ ված 
ի րա կա նու թյան կամ ար ծարծ ված խն-
դիր նե րի ի մա ցու թյու նը, ո ւս տի ստաց վում 
է, որ եր կու լե զու ի մա ցող յու րա քան չյուր 
ան հատ կա րող է թարգ մա նիչ լի նել: Մյուս 
կող մից՝ գո յու թյուն ու նի հա կա ռակ կար ծի-
քը, հա մա ձայն ո րի՝ թագ մա նել չի կա րե-
լի սո վո րեց նել, ո րով հետև թարգ մա նե լը 
բնա տուր շնորհ է, ի նչ պես ե րաժշ տա կան 

1   Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Комиссаров В. Н., 
Современное переводоведение, М., 2002, էջ 320 – 325:

կամ գրա կան շնորհ նե րը. այդ պատ ճա ռով 
թարգ մա նիչ չեն դառ նում, այլ ծն վում են: 
Այ սինքն՝ թարգ մա նիչ ներ կա րող են լի նել 
շատ քիչ թվով ը նտ րյալ ներ:

Այս եր կու կար ծիք նե րը հերք վում են 
թե՛ տե սա կան դրույթ նե րով, թե՛ թարգ-
մա նա կան պրակ տի կայով: Թարգ մա նու-
թյան ու սուց ման մե թո դի հիմ քում ըն կած 
է այն հա մոզ մուն քը, որ թարգ մա նե լու ու-
նա կու թյա նը մար դը տի րա պե տում է գե-
նե տի կո րեն այն պես, ի նչ պես լե զու ներ 
սո վո րե լու ու նա կու թյա նը: Չնա յած տար-
բեր ան հատ ներ տար բեր օ ժտ վա ծու թյուն 
ու նեն, սա կայն այդ օ ժտ վա ծու թյու նը կա-
րե լի է զար գաց նել և հասց նել պրո ֆե սի ո-
նալ մա կար դա կի: Ու սա նող նե րի մեծ մա սը 
կա րող է սո վո րել բարձ րա կարգ թարգ-
մա նու թյուն ներ կա տա րել, և դա կախ ված 
է նաև դա սըն թա ցի կազ մա կեր պու մից, 
ու սում նա կան ծրագ րե րից և դա սա վանդ-
ման մե թո դի կայից: Թարգ մա նու թյան դա-
սա վանդ ման մե թո դի կան քիչ ու սում նա-
սիր ված բնա գա վառ է ման կա վար ժա կան 
գի տու թյուն նե րի շար քում: Նույ նիսկ ռուս 
թարգ մա նա բա նա կան գրա կա նու թյա նը 
նվիր ված աշ խա տու թյուն նե րում թարգ-
մա նու թյան ու սուց ման ը նդ հա նուր մե թո-
դի կայի բա ցա կա յու թյու նից դժ գո հու թյուն-
ներ կան2: Ը նդ հա նուր մե թո դի կա չկա, 
բայց զա նա զան թարգ մա նա կան ի րո ղու-
թյուն նե րի ու սուց ման մա սին բազ մա թիվ 
դի տար կում ներ կան, ո րոնք օգ նում են 
կազ մա կեր պե լու դա սըն թա ցը: Թարգ-

2   Տե՛ս Злобин А. Н., Актуальные вопроси методики 
обучения  переводу,  ,,Итеграция  образования,,,  2014,  
н. 2, էջ 124–127:

Ա ՆԱԻ ԴԱ ՄՈՎ ՍԻ ՍՅԱՆ

ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ 
ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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մա նու թյան տե սա բան նե րը մեծ փորձ են 
կու տա կել թարգ մա նիչ նե րի պատ րաստ-
ման հար ցում: Հա ջորդ խն դիրն այն է, 
թե ի նչ պետք է սո վո րեց նել, ի նչ պի սին 
պետք է լի նի թարգ մա նու թյան դա սըն թա-
ցի բո վան դա կու թյու նը: Թարգ մա նա կան 
գոր ծըն թացն ու սում նա սի րում և նկա-
րագ րում է թարգ մա նու թյան տե սու թյու-
նը, ո րի դրույթ նե րը ըն կած են ա պա գա 
թարգ մա նիչ նե րի պատ րաստ ման ծրագ-
րի հիմ քում: Թարգ մա նու թյան ու սուց ման 
կազ մա կեր պու մը և մե թո դա բա նու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված են մի շարք հիմ նա րար 
դրույթ նե րով, ո րոնք ա ռանձ նաց րել է Վ. 
Կո մի սա րո վը1:

ա) Ու սուց ման նպա տա կը ի նչ–որ կա-
նոն նե րի կամ դե ղա տոմ սե րի ձեռք բե րու մը 
չպետք է լի նի, ո րոնք թարգ մա նի չը կա րող 
է կի րա ռել բո լոր դեպ քե րում: Ա նհ րա ժեշտ 
է սո վո րեց նել թարգ մա նա կան սկզ բունք-
ներ, մե թոդ ներ, հնար ներ և դրանք ը նտ-
րե լու, կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծա-
ծե լու կա րո ղու թյուն: 

բ) Թարգ մա նու թյու նը մտա վոր գոր ծու-
նե ու թյան բարդ և բազ մաբ նույթ տե սակ է, 
ո րը կա րող է տար բեր նպա տակ ներ ու նե-
նալ, ի րա գործ վում է տար բեր պայ ման նե-
րում, տար բեր մի ջոց նե րով և բազ մա թիվ 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ:

գ) Ի նչ պես ցան կա ցած գոր ծու նե ու-
թյուն, թարգ մա նու թյու նը ևս պա հան ջում 
է ո րո շա կի գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն-
ներ: Սա կայն այս գոր ծում մեծ դեր են 
խա ղում նաև ո րո շա կի հմ տու թյուն նե րը, 
թարգ ման չի ին տո ւի ցի ան, մե խա նի կո րեն 
կա տար վող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք պետք է ձեռք բեր վեն ու սում նա ռու-
թյան ըն թաց քում:

դ) Թարգ մա նի չը պետք է լի նի բազ-

1    Տե՛ս  Комиссаров  В.  Н.,  Теоретические  основы 
методики обучения переводу, М, 1997, էջ 19:

մա կող մա նի զար գա ցած ան ձնա վո րու-
թյուն, օ ժտ ված լի նի բարձր կուլ տու րայով, 
շփ վե լու ու նա կու թյամբ, պետք է ու նե նա 
հան րա գի տա րա նային գի տե լիք ներ և այդ 
գի տե լիք նե րը ա նընդ հատ լրաց նե լու ցան-
կու թյուն:

ե) Թարգ մա նու թյան ա ռար կան տե ղե-
կատ վու թյունն է, ո րը կա բնագ րում: Այն 
ի մաս տի և ձևի մի աս նու թյուն է կազ մում, 
նրա ա ռան ձին մա սե րը փոխ կա պակց-
ված են, սա կայն հա ղոր դակց ման հա մար 
նույն կար ևո րու թյու նը չու նեն: Ա նհ րա ժեշտ 
է տար բե րա կել կար ևո րը ան կար ևո րից:-
Թարգ մա նու թյան ու սու ցու մը կա տար-
վում է հիմ նա կա նում դա սա խո սու թյուն-
նե րով, գործ նա կան պա րապ մունք նե րով: 
Սա կայն սո վո րող նե րի մեջ թարգ մա նա-
կան կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե-
րի ձևա վոր ման հար ցում մեծ դեր ու նեն 
թարգ մա նա կան վար ժու թյուն նե րը և ու-
սում նա կան տեքս տե րը: Այդ վար ժու թյուն-
նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու մա սի՝ նա-
խա թարգ մա նա կան և թարգ մա նա կան2: 
 Նա խա թարգ մա նա կան վար ժու թյուն նե րի 
հիմ քում ըն կած են օ տարա լե զու տեքս տի 
քն նու թյու նը, բնագ րի և թարգ մա նու թյան 
զու գա հեռ հա մե մա տու թյու նը: Նա խա պես 
կա րե լի է հանձ նա րա րել հատ ված ներ ճա-
նաչ ված թարգ մա նիչ նե րի հա ջող ված գոր-
ծե րից՝ ո րո շա կի ճա շակ ձևա վո րե լու հա-
մար: Ը ստ ո րում՝ կա րե լի է հա մե մա տել մի 
քա նի թարգ մա նու թյուն ներ, ե թե, ի հար կե, 
դրանք կան: Պետք է ը նդ գծել ո րոշ լեզ վա-
կան մի ա վոր ներ և քն նել տար բեր թարգ-
մա նիչ նե րի գոր ծա ծած հա մար ժեք նե րը՝ 
ա ռանձ նաց նե լով ա վե լի հա ջող ված նե րը: 
Օ րի նակ՝ Ա. Պուշ կի նի « Մար գա րե» բա-
նաս տեղ ծու թյու նը հայե րեն վեց թարգ մա-

2   Այդ մասին մանրամասն տե՛ս   Бонадыкова Е. В, 
Некоторые  аспекты  дидактики  перевода,  Школа 
дидактики перевода, info@gavrilenko–nn.ru.
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նու թյուն ու նի, և դրանք կա րե լի է նման 
վեր լու ծու թյան են թար կել: Ա ռա ջադ րանք-
նե րի մի տե սակն էլ նե րա ռում է զա նա զան 
գոր ծո ղու թյուն ներ բնագ րի և թարգ մա-
նա կան տեքս տե րի հետ: Ու սա նո ղը, ել նե-
լով բնագ րի բո վան դա կու թյու նից, պետք 
է պլան կազ մի՝ ձևա կեր պե լով հե ղի նա կի 
հիմ նա կան միտ քը, և տեքս տը հան գա մա-
նո րեն պատ մի:

Թարգ մա նա կան վար ժու թյուն նե րը լի-
նում են մի քա նի տե սակ՝ լեզ վա կան, 
օ պե րա ցի ոն (գոր ծառ նա կան) և հա-
ղոր դակ ցա կան: Լեզ վա կա նի դեպ քում 
ա ռա ջադ րան քում նշ վում են լեզ վա կան 
մի ա վոր նե րը, և հանձ նա րար վում է թարգ-
մա նա կան, բա ցատ րա կան և հո մա նիշ նե րի 
բա ռա րան նե րի օգ նու թյամբ թարգ մա նու-
թյան լեզ վում գտ նել դրանց հա մա պա տաս-
խան հո ման շային շար քե րը և այդ շար քում 
ա ռանձ նաց նել ա մե նա հար մա րը:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում յու րա հա-
տուկ դեր է վե րա պահ վում օ պե րա ցի-
ոն (գոր ծառ նա կան) վար ժու թյուն նե րին, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս սո-
վո րող նե րին տե սա կան գրա կա նու թյու նը 
ու սում նա սի րե լիս ի րենց սո վո րած մե թոդ-
նե րը, թարգ մա նա կան փո խա կեր պում նե-
րը և հնար նե րը կի րա ռե լու: Ա վե լի հա ճախ 
հան դի պող հնար նե րից են ը նդ հան րա-
ցու մը, կոնկ րե տա ցու մը, հա կա նի շային 
թարգ մա նու թյու նը, հար մա րե ցու մը, բա-
ցատ րու թյու նը, ը նդ լայ նու մը, փոխ հա տու-
ցու մը, խտա ցու մը, կր ճա տու մը և այլն: 
Օ պե րա ցի ոն (գոր ծառ նա կան) վար ժու-
թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել չորս խմ բի: 
Ա ռա ջին խմ բի վար ժու թյուն նե րը ո ւղղ ված 
են տար բե րա կե լու մե թո դը կամ հնա րը, 
ո րը գոր ծած ված է տր ված հատ ված նե-
րում: Պետք է տրա մադ րել մի հատ ված 
բնագ րից և թարգ մա նու թյու նից, ո րոն ցում 
ու սա նո ղը պետք է գտ նի գոր ծած ված մե-

թո դը կամ հնա րը: Ե րկ րորդ խմ բի վար-
ժու թյուն նե րում ու սա նո ղը պետք է ոչ մի-
այն տար բե րա կի գոր ծած ված հնա րը, այլև 
գնա հա տի նրա տե ղին լի նե լը: Կամ կա րե-
լի է ու սա նող նե րին բնագ րից տրա մադ րել 
ո րոշ հատ ված ներ և ա ռա ջար կել թարգ-
մա նել կոնկ րետ մեկ հնա րով: Եր րորդ 
տի պի վար ժու թյուն նե րում թարգ մա նու-
թյու նում կա րե լի է ա ռա ջար կել փո խել ար-
դեն գոր ծած ված թարգ մա նա կան հնա րը: 
Չոր րորդ խմ բի օ պե րա ցի ոն վար ժու թյուն-
նե րը ո ւղղ ված են նրան, որ սո վո րող նե րի 
մեջ ա մե նա հար մար հնա րը գտ նե լու ու-
նա կու թյուն նե րը ձևա վոր վեն: Նման վար-
ժու թյուն ներ կա տա րե լով՝ ու սա նող նե րը 
ի րենք են ո րո շում, թե ի նչ հնար, և ի նչ պես 
կա րե լի է գոր ծա ծել:

Հա ղոր դակ ցա կան վար ժու թյուն նե-
րը ա մե նա բարդն են: Ցան կա ցած հա մա-
տեքս տում հան դի պում են բա ռեր և ար-
տա հայ տու թյուն ներ, ո րոնք բազ մի մաստ 
են, և մի այն տվյալ խոս քա շա րում է ո րոշ-
վում դրանց կոնկ րետ ի մաս տը: Այս դեպ-
քում ու սա նո ղի ու շադ րու թյու նը պետք է 
սևե ռել ոչ մի այն որ ևէ լեզ վա կան մի ա վո րի 
թարգ մա նու թյա նը, այլև ամ բողջ խոս քա-
շա րին: Ա ռա ջին տե սա կի վար ժու թյուն նե-
րի ժա մա նակ ու սա նո ղից պա հանջ վում 
է տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ բնագ րի 
և թարգ մա նու թյան լեզ վի տար բեր մա-
կար դա կի մի ա վոր նե րի միջև: Օ րի նակ՝ 
բա ռային մա կար դա կում կա րե լի է բնագ-
րում ը նդ գծել բազ մի մաստ բա ռե րը և պա-
հան ջել թարգ մա նել՝ ել նե լով հա մա տեքս-
տից: Քե րա կա նու թյան մա կար դա կում 
ա ռա ջարկ վում է հա մե մա տել նույն քե-
րա կա նա կան կար գե րի (ժա մա նակ, սեռ, 
ան ձնա վո րում և այլն) տար բեր դրս ևո րում-
նե րը բնագ րի և թարգ մա նու թյան լե զու նե-
րում: Հա ջորդ խմ բում են ոչ հա մար ժեք 
(безэквивалентная лексика) ան վան վող 
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բա ռա պա շա րին նվիր ված վար ժու թյուն նե-
րը: Այդ բա ռա պա շա րը նե րա ռում է ի րա-
կու թյուն նե րը, տեր մին նե րը, ե ղա նա կա վո-
րող նե րը, էկ զո տիզմ նե րը, դի մե լաձ ևե րը, 
գրա կան լեզ վից շե ղում նե րը (նաև քե րա-
կա նա կան), հա րան շա նա կային բա ռե րը 
և այլն, այ սինքն՝ այն բո լոր մի ա վոր նե րը, 
ո րոնք այս կամ այն պատ ճա ռով ի րենց 
հա մար ժեք նե րը չու նեն: Թարգ մա նու թյան 
տե սու թյու նը այս բա ռախմ բի թարգ մա նու-
թյան հա մար մի շարք մի ջոց ներ է ա ռա-
ջար կում՝ փո խա ռու թյուն, պատ ճե նում, 
նո րա բա նու թյուն, նկա րագ րա կան թարգ-
մա նու թյուն, ի մաս տային փո խա րի նող ներ 
և այլն: Նշ ված բա ռախմ բի հա մար կա րե լի 
է ա ռա ջար կել այս պի սի վար ժու թյուն ներ: 
Ի րա կու թյուն նե րը ազ գային և պատ մա-
կան ի րո ղու թյուն ներ նշա նա կող բա ռերն 
են: Կա րե լի է մեկ հատ ված տրա մադ րել 
որ ևէ պատ մա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նից, 
ա սենք՝ Գո գո լի « Տա րաս Բուլ բա» վե պից՝ 
ա ռա ջար կե լով գտ նել ի րա կու թյուն նե րը, 
հե տո թարգ մա նել վե րը նշ ված սկզ բունք-
նե րով: Նույն վե պը թարգ մա նե լիս Ակ. 
Բա կուն ցը նման բա ռե րը տար բեր կերպ է 
փո խան ցել, օ րի նակ՝ փո խա ռու թյուն՝ есаул 
– ե սաուլ, курени– կու րեն ներ, նկա րագ-
րա կան թարգ մա նու թյուն՝ диадема –շող-
շո ղուն ա պա րոշ, костел – կա թո լիկ նե րի 
ե կե ղե ցի, նո րա բա նու թյուն՝ козачок– կո-
զա կա պար, кабак –օ ղե տուն, ի մաս տային 
փո խա րի նող ներ՝ харч – շի լա, чарка – թաս 
և այլն1:

Ա ռանձ նա հա տուկ բար դու թյուն է ներ-
կա յաց նում դարձ ված քային մի ա վոր նե րի, 
ա սաց վածք նե րի և ա ռած նե րի թարգ մա-
նու թյու նը: Դրանք ևս փո խանց ման մի 
շարք սկզ բունք ներ ու նեն: Դարձ վածք նե-
րին նվիր ված վար ժու թյուն նե րում նրանց 

1   Գոգոլ Ն. Վ. , Տարաս Բուլբա, թարգ. Ա. Բակունց, 
Երևան 1950:

թարգ մա նու թյու նը կա րե լի է դի տար կել 
և՛ բնագ րից ան կախ, և՛ խոս քա շա րի մեջ: 
Կա րե լի է տար բեր լե զու նե րով դարձ ված-
քային զույ գեր տրա մադ րել և պա հան ջել 
ո րո շել թարգ մա նու թյան ե ղա նա կը՝ ա) 
զու գա հեռ հա մար ժեք, բ) դարձ ված քային 
հա մա բա նու թյուն, գ) սո վո րա կան պատ-
ճե նում, դ) դիպ վա ծային պատ ճե նում, ե) 
ա զատ բա ռա կա պակ ցու թյուն: Օ րի նակ՝ 
Ձեռ քե րը փր փու րին գցել – Хвататься за 
соломинку (դարձ ված քային հա մա բա-
նու թյուն), Ձու կը գլ խից է հո տում – Рыба 
с головы тухнет (զու գա հեռ հա մար ժեք), 
Կամ ա ղն է պա կաս կամ մա ղը – Ему что–
то нужно от кого–то (ա զատ թարգ մա նու-
թյուն): Ո ճա կան վար ժու թյուն նե րը պետք է 
ա պա հո վեն ո ճա կան ե րան գա վո րում ու նե-
ցող մի ա վոր նե րի թարգ մա նու թյան վար-
ժե ցու մը, ի նչ պես նաև զա նա զան ո ճա կան 
հնար նե րի կի րառ ման ու սու ցու մը, հե ղի-
նա կի ո ճա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը տար բե րա կե լը: Մենք ա ռանձ նաց րել 
ե նք վար ժու թյուն նե րի մի քա նի տե սակ-
ներ, սա կայն կա րե լի է նույ նա տիպ բազ-
մա թիվ ա ռա ջադ րանք ներ կազ մել, ո րոնք 
ու սու ցումն ա վե լի ար դյու նա վետ կդարձ-
նեն: Վե րը շա րադր վա ծից կա րող ե նք 
ա նել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.

Ա) Թարգ մա նու թյու նը լեզ վա կան  բարդ 
 գոր ծըն թաց է, ո րը թարգ ման չից պա հան-
ջում է ոչ մի այն գի տե լիք ներ, այլև լեզ վա-
կան հո տա ռու թյուն, ին տո ւի ցի ա:

Բ) Թարգ մա նիչ ծն վում են, բայց թարգ-
մա նիչ կա րող են նաև դառ նալ, ե թե ու-
սում նա ռու թյան ժա մա նակ կի րառ վեն ու-
սուց ման հա մա պա տաս խան ծրագ րեր, 
 մե թո դի կա և դա սագր քեր: 

Գ) Թարգ մա նա կան վար ժու թյուն նե րը 
այն հիմ նա կան մի ջոց նե րից են, ո րոնք ու-
սա նո ղին օգ նում են ձեռք բե րե լու թարգ-
ման չա կան ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ:



276

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Комиссаров В. Н., Теоретические основы методики обучения переводу, М., 1997.
2. Комиссаров В. Н., Современное переводоведение, М., 2002.
3. Злобин А. Н., Актуальные вопроси методики обучения переводу, Итеграция образования, 

2014, н. 2. 
4. Бонадыкова Е. В, Некоторые аспекты дидактики перевода, Школа дидактики перевода, 

info@gavrilenko–nn.ru.

THE ROLE OF TRANSLATION EXERCISES IN TEACHING  
PROCESS OF TRANSLATION MAKING

A. MOVSISYAN

The interest in translations and translators is growing nowadays. Despite the lack of the 
common methodology of translation teaching, there are plenty of observations on translation 
teaching process that help to organize the course under study. The translation exercises have 
a significant role in teaching process; hence, the different types of those exercises have been 
discussed within the article.

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДА 
 А. МОВСИСЯН

Интерес к переводам и переводчикам все растет в наши дни. Несмотря на отсутствие 
общей методики обучения перевода, существует множество исследований o разных 
видах обучения перевода, которые помогают организовать учебный курс. В процессе 
обучения значительную роль имеют переводческие упражнения, разные виды которых 
были обсуждены в данной статье.
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 Ներ կա ժա մա նակ նե րում կր թու թյան 
բա րե փո խում նե րի կեն սա կան խն դիր նե-
րից մե կը բնա գի տա կան առար կա նե րի ին-
տեգ րումն է: Աշ խար հագ րու թյու նը, քի մի ան, 
կեն սա բա նու թյու նը, ֆի զի կան նույն օբեկ տը 
տար բեր տե սան կյուն նե րից դի տար կե լու 
ընդ հա նուր եզ րեր ու նեն: Այս ին տեգր ված 
դա սի նպա տակն է ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կեր պել այն պես, որ ապա հով վի սո-
վո րող նե րի ակ տի վու թյան և շա հագրգռ վա-
ծու թյան մա կար դա կը՝ նրանց դարձ նե լով 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյեկտ՝ 
բնա գի տա կան ու սում նա կան առար կա նե րի 
ու սում նա սի րու թյու նը ծա ռայեց նե լով շր ջա-
պա տող աշ խար հի մա սին բնա պահ պա նա-
կան ուղղ վա ծու թյամբ գի տա կան պատ կե-
րա ցում նե րի, և բնու թյան օրենք նե րը որ պես 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ դի տե լու կա-
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: Ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում ոչ մի այն բնու թյան մա սին 
գի տե լիք ներն են կար ևոր, այլև բնու թյան 
գաղտ նիք նե րի մեջ խոր ներ թա փան ցու-
մը: Մի ջա ռար կա յա կան կա պը պահ պա-
նե լու նպա տա կով դա սի հիմ նա կան փու լը՝ 
իմաս տի ըն կա լում, իրա գործ վեց աշ խար-
հագ րու թյան ու սուց չու հու կող մից: Բնա կան 
աղետ նե րը՝ հրա բուխ ներ, երկ րա շար ժեր, 
ջր հե ղեղ ներ և այլն, բո լոր ժա մա նակ նե րի 
մարդ կու թյան խո ցե լի եր ևույթ ներ են, որոնք 
հետ ևանք կա րող են բե րել տար բեր տի պի 
և մասշ տա բի հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րի:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը, ինչ պես 
նաև ՀՀ–ն գտն վում են Ալպ–Հի մա լա յան 

գե ո սինկ լի նա լային գո տում, որ տեղ շա րու-
նակ վում են լեռ նա կազ մա կան պրո ցես նե-
րը, հա ճա խա կի են ավե րիչ երկ րա շար ժե-
րը և հրաբ խային ժայթ քում նե րը:

Հ րա բուխ նե րը և երկ րա շար ժե րը որ պես 
բնա հա սա րա կա գի տա կան եր ևույթ ավե լի 
տպա վո րիչ դարձ նե լու և լավ պատ կե րաց-
նե լու հա մար դա սը ան ցկաց վեց քի մի այի 
լա բո րա տո րի ա յում, որին մաս նակ ցում էին 
քի մի այի, ֆի զի կայի և կեն սա բա նու թյան 
ու սու ցիչ նե րը: Սկզ բում ներ կա յաց վեց թե-
մայի աշ խար հագ րա կան մա սը, թե ինչ-
պես են առա ջա նում հրա բուխ նե րը և երկ-
րա շար ժե րը:

Հ րա բուխ նե րը ժայթ քում են երկ րի ըն-
դեր քից, երբ ապար ներն այն տեղ խիստ 
տա քա նում են և փո խա կերպ վում գա զե-
րով հա գե ցած մեծ ճնշ ման հրա հե ղուկ 
զանգ վա ծի՝ մագ մայի, որը մեծ ու ժով ճն-
շում է գոր ծադ րում երկ րա կեղ ևի վրա և 
հա մե մա տա բար ան կա յուն տե ղա մա սե-
րում ճեղ քե լով այն՝ ար տա հո սում մա կեր-
ևույթ: Դուրս ժայթ քած մագ ման սառ չում 
է, գա զազրկ վում և վե րած վում լա վայի: 
Այն ու ղին, որով բարձ րա նում է մագ ման, 
կոչ վում է հրաբ խի մղանցք, որն ավարտ-
վում է ձա գա րաձև տե ղա մա սով՝ խառ նա-
րա նով: Հրաբ խի խառ նա րա նից դուրս են 
մղ վում հրաբ խային փո շի, մո խիր, քա րեր, 
գա զեր, որոնց կու տա կու մից էլ առա ջա նում 
է հրաբ խային լե ռը: Օրի նակ՝ Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հում « Նեմ րութ» և « Թոնդ րակ» 
գոր ծող հրա բուխ նե րը, որոնց խառ նա րան-

ԱՆԱ ՀԻՏ ՍԱՆԹ ՐՈ ՍՅԱՆ

ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՆՈՐ ՆՅՈՒ ԹԻ ՀԱ ՂՈՐԴ ՄԱՆ ԻՆ
ՏԵԳՐ ՎԱԾ ԴԱ ՍԻ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ
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նե րում շա րու նակ վում են ծծմ բային գա-
զե րի և տաք գո լոր շու ար տա վի ժում նե րը: 
Իսկ երկ րա շար ժը երկ րի ըն դեր քում տաս-
նյակ, եր բեմն էլ հա րյու րա վոր կի լո մետ րեր 
խո րու թյան վրա տե ղի ու նե ցող ապա րա-
շեր տե րի տե ղա շարժն է, որոնք ցն ցում են 
եր կի րը, փոր ձում ազատ վել կու տակ ված 
լար վա ծու թյուն նե րից: Հի շենք, որ այն տե-
ղը, որ տեղ ապա րա շեր տե րը կտ րուկ տե-
ղա շարժ վում են, կոչ վում է երկ րա շար ժի 
օջախ կամ հի պո կենտ րոն, իսկ երկ րա-
շար ժի այն տե ղը, որը երկ րա շար ժի օջա-
խի վեր ևում է, ամե նա մոտն է նրան, կոչ-
վում է էպի կենտ րոն կամ վեր նա կենտ րոն: 

Եվ այլ շատ ման րա մաս ներ հրա բուխ նե րի 
և երկ րա շար ժե րի վե րա բե րյալ: Որ պես-
զի երե խա նե րը հրա բու խի վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցում ու նե նան, քի մի այի ու սու-
ցի չը «Հ րա բուխ սե ղա նին» փոր ձը կա տա-
րում է քար շիչ պա հա րա նում: «Հ րա բու խի» 
ժայթ քու մը մո տի կից տես նե լու հա մար նա 
վերց րեց ամո նի ու մի երկք րո մատ (NH4)2 
CrO7, որը շատ գե ղե ցիկ բյու րե ղային նյութ 
է: Հախ ճա պա կե սա լի կի վրա լց րեց 4 գ 
ամո նի ու մի երկք րո մատ: Մա կեր ևույ թին 
պատ րաս տեց « խառ նա րան»՝ փոքր փո-
սի կի ձևով: Այդ բո լո րը պատ րաս տե լուց 
հե տո «Հ րա բու խին» մո տեց րեց վառ վող 
լուց կի: Ար դյուն քում «հ րա բու խը» արթ նա-
ցավ, և « խառ նա րա նից» սկ սե ցին ժայթ քել 
գե ղե ցիկ կար միր կայ ծեր, որոնք սառ չե լով 

փո խա րին վե ցին կա նաչ գույ նի « լա վայի», 
որը մինչև ռե ակ ցի այի ավար տը ամ բող ջո-
վին ծած կեց հախ ճա պա կե սա լի կը: Կա նաչ 
գույ նի « լա վան» քրո մի (III) օք սիդն՝ Cr2O3: 

Այս գե ղե ցիկ փոր ձի ըն թաց քը պայ մա-
նա վոր ված էր քի մի ա կան հետ ևյալ փո-
խար կու մով.

(NH4)2Cr2O7 =Cr2O3+N2+4H2O
Այ սինքն՝ « խառ նա րա նից» մի ա ժա մա-

նակ ժայթ քում են քրո մի օք սիդ, ազոտ և 
ջրային գո լոր շի, որոնց ազ դե ցու թյամբ է 
պայ մա նա վոր ված ժայթ քու մը: Չի կա րե լի 
փոր ձին մոտ կանգ նել, քա նի որ Cr2O3–ի 
գո լոր շի նե րը թու նա վոր են: Երե խա նե րը 
տե սան հրաբ խի ժայթ քու մը և ար տա նե-
տում նե րը: Իսկ ֆի զի կայի ու սու ցի չը երկ-
րա շար ժի ժա մա նակ սեյս միկ ցն ցում նե րը 
գրան ցե լու հա մար օգ տա գոր ծեց թույլ կոշ-
տու թյամբ զս պա նակ, որից բեռ էր կախ-
ված և տա տան վում էր թեթև ցն ցում նե րի 
դեպ քում: Բե ռին ամ րաց րեց մա տիտ (կամ 
ֆլո մաս տեր), որը տա տան ման ժա մա նակ 
գրան ցում էր տա տա նում նե րի լայ նույ թը: 
Ինչ քան մեծ էին ցն ցում նե րը, այն քան մեծ 
լայ նույ թով էր կա տար վում գրան ցու մը 
(այն փո խա րի նում էր սեյս մոգ րա ֆին):

Ե րե խա նե րը պատ կե րա ցում ու նե ցան 
երկ րա շար ժի և սեյս միկ գրան ցում նե րի 
մա սին: Վեր ջում կեն սա բա նու թյան ու-
սու ցի չը ներ կա յաց րեց հրա բուխ նե րի և 



279

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

երկ րա շար ժե րի ժա մա նակ առա ջա ցած 
կեն սա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րը: 

Ասաց, որ տե ղի է ու նե նում էկո հա մա կար-
գի խախ տում: Բարձ րա կարգ կաթ նա սուն-
նե րը լքում են իրենց տա րածք նե րը: Եթե 

երկ րա շար ժի ժա մա նակ առա ջա նում են 
ճեղ քեր, դրանք դառ նում են անան ցա նե-
լի որոշ կեն դա նի նե րի առանձ նյակ նե րի 
հա մար: Իսկ հրա բուխ նե րի ժա մա նակ 
լա վան վնա սում է բու սա կա նու թյու նը, մի 
էկո հա մա կար գը փոխ վում է մյու սի, որի 
հետ ևան քով բու սա կան և կեն դա նա կան 
աշ խար հը փոխ վում է: Նոր պո պու լյա ցի-
ա ներ են առա ջա նում: Կեն դա նի նե րի միգ-
րա ցի ա է կա տար վում, նրանք փնտ րում և 
զբա ղեց նում են նոր տա րածք ներ:

Այս դա սապ րո ցե սը տպա վո րիչ էր և 
հե տաքր քիր աշա կերտ նե րի հա մար, որը 
նրանց հնա րա վո րու թյուն տվեց եր ևույթ-
նե րի էու թյու նը տես նե լու և ըն կա լե լու կա-
րո ղու թյուն:

Երկ րա շար ժից առաջ    Երկ րա շար ժից հե տո
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GEOGRAFHY: THE INTEGRATED LESSON FOR THE NEW  
MATERIAL PRESENTATION. VOLCANOES AND EARTHGUAKES  

AS A NATURAL AND SOCIAL PHENOMENON
A. SANTROSYAN

The article represents entegrated sample of Biology lesson – Volcanos and earthquakes 
as natural social phenomenon. After giving an information about volcano accurence, erup-
tion, duration and consequences the Chemistry teacher presented a model experiment the 
process of which was conditioned with the following reactions

(NH4)2Cr2 O7 = Cr2 O3 + N2 +4H2O
Thanks to Cr2 O3 , N and steam eruption occurs in ther volcano crater. During the 

model experiment of earthquake the teacher of physics used a spring of loose stiffness ,hav-
ing some mass hung from, to register seismic shocks which vibrated at slight shakes. The 
children had complete apprehension of seismic registrations. The Biology teacher presented 
the changes of boilogocal systems during the volcano eruptions earthquakes by the help of 
computer equipment.

 ГЕ ОГ РА ФИ Я: МЕ ТО ДИ КА ИН ТЕГ РИ РО ВАН НО ГО УПО КА ДЛЯ  
ПЕ РЕ ДА ЧИ НО ВО ГО МА ТЕ РИ А ЛА: ВУЛ КА НЫ И ЗЕМ ЛЯТ РЕ СЕ НИЯ КАК  

ПРИ РОД НО  СО ЦИ АЛЬ НОЕ ЯВ ЛЕ НИ Е
А. САНТ РО СЯН

В стат ье предс тав лен при мер про ве де ния ин тег ри ро ва но го уро ка в об лас ти ес тейст-
воз на ния на те му ,, Вул ка ны и зем лет ря се ния – яв ле ние при ро ды со це и аль ной зна чи-
мос ти,,. Пос ле крат кой ин фо ра ма ции о при чи нах воз ник но ве ния и по селдст ви ях из вер-
же ния вул ка нов пе да гог хи мии предс та вил мо дель ный опыт ход ко то ро го обус лов лен 
сле ду ю щим хи ми чес ким прев ра ще ни ем:

(NH4)2Cr2O7 =Cr2O3+N2+4H2O 
Из ,,к ра те ра,, од нов ре мен но выб ра сы ва ют ся ок сид хро ма, азот и во дя ные па ры. 

Пе да гог фи зи ки при де монст ра ции мо дель но го опы та по те ме зм лет ря се ния для по ка за 
ре гист ра ции сейс ми чес ких ко ле ба ний ис поль зо вал пру жи ну сла бой жест кос ти с под-
ве шен ным гру зи ком, ко то рая ко ле ба лась при лег кой тряс ке. Обу ча ю щи е ся сос та ви ли 
предс тав ле ние о ре гист ра ции сейс ми чес кой ак тив нос ти. Пе да гог по би о ло гии с по мощ-
ью комп ью тер ной тех ни ки про де монст ри ро вал воз мож ные из ме не ния про ис хо дя щие в 
би о ло ги чес ких сис те мах при вул ка ни чес ких из вер же ни ях и зем лет ря се ни ях.
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Dans cet article une attention particulière 
est prêtée à l’histoire des méthodologies de 
l’enseignement des langues, notamment à 
celui de la grammaire. 

La méthodologie traditionnelle, ap-
pellée méthodologie classique ou méthod-
ologie grammaire–traduction, était utilisée 
en milieu scolaire pour l’enseignement du 
latin et du grec pour «faciliter l’accès aux 
textes, les plus souvent littéraires» com-
me le soutient Tagliante (Tagliante 1999). 
D’après Christian Puren «la méthodologie 
traditionnelle a donné lieu entre le XVIIIème 
et le XIXème siècle à des variations méth-
odologiques assez importantes, et a subi 
toute une évolution interne qui a préparé 
l’avènement de la méthodologie directe» 
(Puren 1988 : 372). Cette méthodologie se 
basait sur la lecture et la traduction des tex-
tes littéraires en langues étrangère, ce qui 
plaçait donc l’oral au second plan. La langue 
étrangère était présentée comme un ensem-
ble de règles grammaticales et d’exceptions, 
qui pouvaient être rapprochées de celle de 
la langue maternelle. Déjà au XVIIIème siè-
cle, laméthodologie traditionnelle utilisait 
systématiquement le thème comme exercice 
de traduction et la mémorisation de phras-
es comme technique d’apprentissage de la 
langue. La grammaire était enseignée de 
manière déductive (on présentait d’abord la 
règle, puis on l’appliquait à des cas partic-
uliers sous forme de phrases). Au XIXème 
siècle, on a pu constater une évolution pro-
voquée par l’introduction de la version–
grammaire dont les pratiques consistaient à 

découper en parties un texte de la langue 
étrangère et le traduire mot à mot dans la 
langue maternelle. Cette traduction était le 
point de départ d’une étude théorique de la 
grammaire, qui n’occupait plus une place de 
choix dans l’apprentissage. Par conséquent, 
les points grammaticaux étaient abordés 
dans l’ordre de leur apparition dans les 
textes de base. Etant donné le faible niveau 
d’intégration didactique que présentait cette 
méthodologie, le professeur n’avait pas be-
soin de manuel, il pouvait en effet choisir 
lui–même les textes sans tenir vraiment 
compte de leurs difficultés grammaticales 
et lexicales. L’enseignant dominait entière-
ment la classe et détenait le savoir et l’au-
torité, il choisissait les textes et préparait les 
exercices, posait les questions et corrigeait 
les réponses. Ce pouvoir du savoir a don-
né aux enseignants le titre de «Maître» ou 
de «Maîtresse». La langue utilisée en classe 
était la langue maternelle et l’intéraction se 
faisait toujours en sens unique du professeur 
vers les élèves. Le vocabulaire était enseigné 
sous forme de listes de centaines de mots 
présentés hors contexte et que l’apprenant 
devait connaître par coeur. En effet, le sens 
des mots était appris à travers sa traduction 
en langue maternelle. La rigidité de ce sys-
tème et ses résultats décevants ont contribué 
à sa disparition et à l’avènement d’autres 
théories plus attrayantes pour les élèves. Re-
mise en question, la méthodologie tradition-
nelle coexistera vers la fin du XIXème siècle 
avec la méthode naturelle. Puis, à partir des 
années 1870 une interminable polémique 
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va opposer les traditionalistes aux partisans 
de la réforme directe jusqu’en 1902, date à 
laquelle une instruction officielle imposera 
d’une manière autoritaire l’utilisation de la 
méthodologie directe dans l’enseignement 
national, ce que C. Puren nomme «le coup 
d’état pédagogique de 1902».

La méthode naturelle se situe à la fin du 
XIXème siècle. Elle suppose une conception 
de l’apprentissage radicalement opposée 
aux idées précédentes. Ce sont les obser-
vations de F. Gouin qui en sont à l’origine. 
L’apprentissage d’une langue étrangère, 
d’après F. Gouin, doit se faire à partir de la 
langue usuelle, quotidienne, si l’on prétend 
que cet apprentissage ressemble le plus pos-
sible à celui de la langue maternelle par l’en-
fant. La langue étant essentiellement orale, 
l’oreille serait l’organe récéptif du langage, 
c’est pourquoi l’enfant devrait être placé 
en situation d’écoute prolongée en langue 
étrangère. On comprend facilement que ce 
courant ne mettait pas du tout l’accent sur la 
grammaire. Pour Gouin, la langue étrangère 
devrait être apprise naturellement, après 
une longue période d’écoute et d’imitation et 
cela semble exclure tout apprentissage rai-
sonné.

On appelle méthodologie directe la 
méthode utilisée en Allemagne et en France 
vers la fin du XIXème siècle et le début du 
XXème siècle. Elle s’est également plus ou 
moins répandue aux Etats–Unis. La méthod-
ologie directe est considérée historiquement 
comme la première méthodologie spécifique 
à l’enseignement des langues vivantes 
étrangères. Elle résulte d’une évolution in-
terne de la méthodologie traditionnelle et de 
la méthode naturelle qui a anticipé certains 
de ses principes. De plus, de nombreux fac-
teurs externes ont impulsé son développe-

ment. En France l’expression «méthode di-
recte» apparaît pour la première fois dans 
la Circulaire du 15 nevembre 1901, qui l’op-
posait systématiquement à la méthodologie 
traditionnelle de grammaire–traduction en 
raison de son principe direct.

D’après les principes fondamentaux de 
cette Circulaire, le professeur explique le vo-
cabulaire à l’aide d’objets ou d’images, mais 
ne traduit jamais en langue maternelle. L’ob-
jectif est que l’apprenant pense en langue 
étrangère le plus tôt possible. L’enseigne-
ment de la grammaire se fait d’une manière 
inductive (les règles ne s’étudient pas d’une 
manière explicite). On privilégie les exercices 
de conversation et les questions–réponses 
dirigées par l’enseignant.

Depuis les années 1920 jusqu’aux années 
1960 la méthodologie active a été utilisée 
d’une manière généralisée dans l’enseigne-
ment scolaire français des langues vivantes 
étrangères.Avec la méthodologie active, l’en-
seignement du vocabulaire et de la gram-
maire ne se faisait plus sur le mode de la 
répétition intensive, on lui préférait plutôt la 
répétition extensive des structures.

La méthodologie audio–orale naît au 
cours de la deuxième guerre mondiale pour 
répondre aux besoins de l’armée améric-
aine de former rapidement des gens parlant 
d’autres langues que l’anglais. On a alors fait 
appel au linguiste Bloomfield qui va créer 
«la méthode de l’armée». Cette méthode 
n’a duré en réalité que deux ans, mais elle 
a provoqué un grand intérêt dans le milieu 
scolaire.

L’apprentissage de la grammaire se 
fait par la mise en place de mécanismes et 
l’on passe à la généralisation par analogie 
et changement minimaux. Le maître, sans 
aucune explication préalable, donne ora-
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lement une phrase adéquate au niveau de 
connaissance de la langue de ses étudiants, 
et il les aide, par des exercices de repérage 
de conceptualisation à comprendre la règle 
grammaticale. Puis, on renforce l’acquisition 
par des exercices structuraux, plus ou moins 
contextualisés.

La méthode situationnelle anglaise 
était connue vers les années 1950. Ce qui 
rendait cette méthode originale c’était la 
présentation et la pratique des structures 
syntaxiques en situation. En effet les struc-
tures devaient être associées aux situations 
dans lesquelles elles étaient censées être 
utilisées. La théorie béhavioriste a influencé 
cette méthode qui considérait que l’appren-
tissage supposait trois processus: d’abord 
recevoir la connaissance, puis la fixer dans 
la mémoire par la répétition et enfin l’utiliser 
dans la pratique jusqu’à ce qu’elle devienne 
une habileté personnelle.

La méthodologie audiovisuelle (MAV) 
domine en France dans lesannées 1960–
1970 et le premier cours élaboré suivant cette 
méthode, publié par le CREDIF en 1962, est 
la méthode «Voix et images de France». La 
cohérence de la méthode audiovisuelle était 
construite autour de l’utilisation conjointe de 
l’image et du son. Le support sonore était 
constitué par des enregistrements mag-
nétiques et le support visuel par des images 
fixes. La MAV (méthodologie audiovisuelle) 
interdit toute explication grammaticale. Les 
exercices structuraux fonctionnent comme 
une technique d’applicationde la méthode 
intuitive intégrale en enseignement gram-
matical et c’est le professeur qui facilitera à 
l’élève au cours des exercices l’analyse im-
plicite des structures.

L’approche communicative s’est dével-
oppée en France à partir des années 1970 

en réaction contre la méthodologie audio–
orale et la méthodologie audio–visuelle. Elle 
est appellée approche et non méthodolo-
gie par souci de prudence, puisqu’on ne la 
considérait pas comme une méthodologie 
constituée solide. C’est la convergence de 
quelques courants de recherche ainsi que 
l’avènement de différents besoins linguis-
tiques dans le cadre européen qui en a don-
né naissance à l’approche communicative, 
une approche diversifiée dont la préoccupa-
tion était de s’adapter aux besoins langagiers 
de chaque public.

Le rôle du professeur a considérable-
ment évolué lors des premières applications 
pédagogiques de L’Approche Communica-
tive. Il devient un chef d’orchestre, limitant 
ses prises de parole et encourageant une 
participation orale spontanée. La grammaire 
s’intéresse à la communication, aux actes 
de paroles. Elle est une grammaire en sit-
uation: grammaire de l’oral et de l’écrit qui 
mène les apprenants à formuler eux–mêmes 
le fonctionnement de la langue à travers un 
corpus proposé contextuellement jusqu’à 
aboutir à la conceptualisation des règles. Le 
cours de langues devient une séance interac-
tive où le contexte de la communication est 
mis en valeur.

La perspective actionnelle privilégiée par 
le CECR ne s’entend pas comme une nouvelle 
méthodologie constituée d’enseignement des 
langues comme le souligne déjà J.–C. Beac-
co «cet instrument de référence commun 
n’entend aucunement donner le jour à une 
nouvelle méthodologie d’enseignement, fût–
elle actionnelle, au fait que: «Le Conseil de 
l’Europe a pour principe méthodologique 
fondamental de considérer que les méthodes 
à mettre en oeuvre pour l’apprentissage, 
l’enseignement et la recherche, sont celles 
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que l’on considère comme les plus efficac-
es pour atteindre des objectifs convenus en 
fonction des apprenants concernés dans leur 
environnement social». Il s’agit plutôt d’une 
nouvelle façon d’envisager l’enseignement. 
A ce stade, l’apprentissage doit donc tenir 
compte de plusieurs facteurs pour pouvoir 
donner à l’apprenant des outils et des com-
pétences susceptibles de lui être utiles dans 
l’utilisation de la langue. 

Actuellement on peut dire qu’on assiste 
en didactique du français langue étrangère 
à une crise des méthodologies. Il n’y a pas 
de méthodologie unique, forte, globale et 
universelle sur laquelle tous seraient d’ac-
cord. Pour certains méthodologues, l’ap-
proche communicative est entrée en déclin 
non parce que ses principes sont invalidés ni 
parce qu’une nouvelle méthodologie l’a sup-
plantée, mais tout simplement parce qu’en 
France elle a été employée comme une méth-
odologie constituée, alors que pour beau-
coup elle ne l’était pas.

C’est pourquoi depuis une quinzaine d’an-
nées on assiste à la montée d’un éclectisme 

méthodologique qui tend à la diversification 
des matériels et des approches proposées. 
L’éclectisme comme méthodologie d’ensei-
gnement des langues étrangères exige que 
l’enseignant possède de vastes connaissanc-
es de la langue qu’il enseigne, des différentes 
manières d’enseigner, et qu’il puisse établir 
en détail les besoins de ses élèves. Plus l’en-
seignant est formé, plus il revendique son 
autonomie et moins il a besoin de méthode, 
se sentant capable d’adapter son enseigne-
ment à sa situation particulière de classe. Le 
système éducatif ne peut à notre avis fermer 
les yeux sur les pratiques éclectiques de bon 
nombre d’enseignants, en présupposant 
que ceux–ci seront disposés d’eux–mêmes 
à améliorer leur formation. Les Institutions 
devraient donc pencher ouvertement vers la 
formation intégrale des enseignants ou bien 
vers l’élaboration d’une méthode cohérente 
qui viserait le plus grand nombre de pub-
lics. On pourrait ainsi éviter que les élèves ne 
deviennent des «cobayes» des «expériences» 
d’enseignants soumis à l’instabilité des mu-
tations.
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 ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԸ  
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵՐ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐՈՒՄ

Ն. ՄԵԼ ՔՈ ՆՅԱՆ

 Հա ղոր դակ ցա կան ի րա զե կու թյան ձևա վոր ման մեջ մեծ կար ևո րու թյուն ու նի ու սում-
նա սիր վող լեզ վի քե րա կա նու թյան ու սու ցու մը: Քե րա կա նու թյան ու սուց ման խն դի րը 
տար բեր ե ղա նակ նե րով է լուծ վում քե րա կա նա կան–թարգ մա նա կան, ու ղիղ, տե սալ սո-
ղա կան մե թոդ նե րի և հա ղոր դակ ցա կան մո տեց ման տե սան կյու նից: Սույն հոդ վա ծում 
ու սում նա սիր վում են քե րա կա նու թյան ու սուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մե թո դա-
կան տար բեր հա մա կար գե րում:

THE PROBLEM OF GRAMMAR INSTRUCTION  
IN DIFFERENT METHODOLOGICAL SYSTEMS

N. MELKONYAN

Grammar instruction of the target language has the greatest importance for communica-
tive awareness. The problem of grammar instruction is approached in different ways– gram-
mar–translation, direct, audiovisual and communicative. Particularities of grammar instruc-
tion in different systems are discussed in the article.
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« Գի տե նա լը քիչ է, հար կա վոր է նաև 
կի րա ռել»: 

Գյո թե
«Ւ մաս տու նը նա չէ, ով շատ գի տի, այլ 

նա, ո ւմ գի տե լիք ներն օգ տա կար են»:
Էս քի լես
 Դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցի վերջ նա-

կան նպա տա կը բո լոր ժա մա նակ նե րի հա-
մար նույնն է ե ղել` նա խորդ սե րունդ նե րի 
ձեռք բե րում նե րը հա ջորդ սե րունդ նե րին 
հա ղոր դե լով` ե րի տա սար դու թյա նը մղել 
ստեղ ծե լու նոր ար ժեք ներ, ո րոն ցով կկա-
րո ղա նան ի րա կա նու թյան մեջ դրա կան 
փո փո խու թյուն նե րի հաս նել: Այս նպա-
տա կը ի րա կա նաց նե լու ճա նա պար հին 
ու սու ցիչ նե րը, ման կա վարժ նե րը մշա կել 
են տեխ նո լո գի ա ներ, ո րոնց դե րը պա-
կաս կար ևոր չէր, որ քան ու սու ցիչ նե րի գի-
տե լիք նե րի հա րուստ  պա շա րը և փոր ձը: 
Ստեղծ վել են տար բեր դպ րոց ներ` ի րենց 
կր թա կան մե թոդ նե րով, սկզ բունք նե րով, 
ո րոնք թե լադր ված է ին ժա մա նա կին բնո-
րոշ պա հանջ նե րով:

Այ սօր կր թու թյան ա ռաջ նային պա-
հանջ նե րից են սո վո րող նե րի մեջ հա մա-
գոր ծակ ցային հմ տու թյուն նե րի դաս տի ա-
րա կու մը և ի նք նու րույն, քն նա դա տա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար-
գա ցու մը:

Ա շա կեր տին ի նք նու րույն մտա ծո ղու-
թյան մղե լու ճա նա պար հին դժ վա րու թյան 
ե ն  հան դի պում բո լոր ու սու ցիչ նե րը, այդ 
թվում` գրա կա նու թյան: Որ քան էլ ու սու ցի-
չը իր ո ւղ ղոր դող հար ցե րով, ցու ցում նե րով 
ցան կա նա օգ նել ա շա կեր տին գե ղար վես-
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը վեր լու ծե լիս 

ըն կա լել պատ կե րա վորն ու ար տա հայ-
տի չը, նկա տել և ի մաս տա վո րել թվա ցյալ 
ան նշ մա րը, հա մադ րել կար դա ցա ծը իր 
ի մա ցա ծին և եզ րա հան գում ներ ա նել, 
ա շա կեր տը, միև նույնն է, կառ չած է մնում 
դա սագր քից, գրա կա նա գետ նե րի տված 
ար դեն պատ րաստ և ամ փոփ ձևա կեր-
պում նե րից և սե փա կան կար ծի քը ստեղ-
ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ ար տա հայ տե-
լուց խու սա փում է:

Ի հար կե, միշտ ե ղել են և կան լեզ վա-
կան ու գրա կան նուրբ զգա ցո ղու թյամբ 
օ ժտ ված ա շա կերտ ներ, ով քեր հրա շա լի 
հաս կա նում են ոչ մի այն գե ղար վես տա կան 
տեքս տը, այլև են թա տեքս տը և տո ղա տա-
կը: Բայց մեր` գրա կա նու թյան ու սու ցիչ նե-
րիս նպա տակն է գե ղար վես տա կան գրա-
կա նու թյու նը հա սա նե լի, սի րե լի դարձ նել 
բո լոր ա շա կերտ նե րին. չէ՞ որ գրա կա նու-
թյու նը դաս տի ա րա կող, ա զն վաց նող այն 
հզոր ո ւժն է, ո րին ա պա վի նել են բո լոր 
ժա մա նակ նե րի մեծ մտա ծող նե րը:

Ի սկ ի նչ պե՞ս ա նել, որ սո վո րո ղը գրա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյա նը մո տե նա ան-
կանխա կալ, ու շիմ և հա մար ձակ հա-
յաց քով. ան կան խա կալ` իր հաս կա ցա ծը 
ա ռանց դա սագր քից կառ չե լու և ան կաշ-
կանդ ար տա հայ տե լու, ու րիշ նե րի կար ծի-
քը հար գա լից լսե լով և ըն դու նե լով հան-
դերձ՝ սե փա կան հիմ նա վո րում նե րով 
ա ռաջ նորդ վել կա րո ղա նա լու հա մար, ու-
շիմ` կար դա ցածն ըն կա լե լու, վեր լու ծե լու, 
իր ի մա ցա ծին հա մադ րե լու, կար դա ցա-
ծից դա սեր քա ղե լու հա մար և հա մար ձակ` 
կար դա ցա ծին սե փա կան գնա հա տա կա նը 
տա լու հա մար:

Ա ՆՈՒՇ ՖԻ ԴՈ ՅԱՆ

ԿՐԿ ՆԱ ԿԻ ԳՐԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԱ ԳԻՐ  
ՄԵ ԹՈ ԴԸ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԵ ՐԻՆ 
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Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա-
կար գը հա րուստ է դա սա վանդ ման այն-
պի սի մե թոդ նե րով, ո րոնք ո ւղղ ված են 
վեր ևում նշ ված խն դիր նե րի ի րա կա նաց-
մա նը: Այդ մե թոդ նե րից են «Ե րեք բա-
նա լի և մեկ կող պե քը», «Ուղ ղորդ ված 
ըն թեր ցա նու թյու նը դա դար նե րով», «Ինք-
նու րույն հե տա զո տու թյու նը», « Կա րու սե լը», 
« Կան խա գու շակ ման ա ղյու սա կը» և «Կրկ-
նա կի գրա ռում նե րի օ րա գի րը»:

Հի շյալ մե թոդ նե րը հա մա պա տաս խա-
նում են հա մաշ խար հային ժա մա նա կա կից 
ման կա վար ժու թյան մեջ ըն դուն ված Բեն-
ջա մին Բլու մի տաք սո նո մի այի պա հանջ-
ներին` մի ա ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն 
տա լով դրան ցից յու րա քան չյու րը հա մադ-
րել ազ գային կր թու թյան ա վան դույթ նե րին 
և հայե ցա կար գին: 

Ճիշտ կի րառ վե լու դեպ քում սրան ցից 
յու րա քան չյուրն իր ար դյու նա վե տու թյամբ 
կա րող է մի այն գո հաց նել, ի սկ հա ճախ 
նաև զար մաց նել ու սու ցիչ նե րին: Ի նձ ի րա-
վունք եմ վե րա պա հում այս պես ար տա-
հայտ վե լու, քա նի որ մաս նա գի տա կան 25 
տար վա իմ ստա ժի վեր ջին 15 տա րի նե րի 
ըն թաց քում շատ հա ճախ եմ դիմում նշ-
ված մե թոդ նե րին: Չեմ կա րող չն շել նաև, 
որ այս և ու րիշ բազ մա թիվ այլ մե թոդ նե րի 
ա ռա ջին ան գամ ծա նո թա ցել եմ ՔՄԶԿԳՄ 
(Քն նա դա տա կան մտա ծողու թյան զար գա-
ցու մը կար դա լու և գրե լու մի ջո ցով) կր թա-
կան ծրագ րի շր ջա նակ– նե րում, ո րի հա-
մար ե րախ տա պարտ եմ ծրագ րին:

Այ սօր ցան կա նում եմ ման րա մաս նո րեն 
ներ կա յաց նել «Կրկ նա կի գրա ռում նե րի 
օ րա գիր» մե թո դը: Այս մե թո դով աշ խա-
տող ա շա կեր տը հան դես է գա լիս որ պես 
փոք րիկ գրա կա նա գետ, քա նի որ կա տա-
րում է ի նք նու րույն հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք, ի սկ ա վե լի կոնկ րետ` գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նից պետք է դուրս գրի 

ի րեն ա ռանձ նա պես դուր ե կած հատ ված-
նե րը և սե փա կան մեկ նա բա նու թյուննե-
րով հիմ նա վո րի դրանց կար ևո րու թյու նը 
ի նչ պես գե ղար վես տա կան պատ կե րա– 
վո րու թյան, այն պես էլ բո վան դա կային 
տե սան կյու նից: Այս մե թո դով սո վո րե լիս 
ա շա կեր տը մեն–մե նակ, ա ռանց ու սուց չի 
կողմ նո րո շող հար ցե րի հայտն վում է գրա-
կան եր կի ա ռջև և սկ սում է կար դալ այն 
որ ևէ կար ևոր, հե տաքր քիր հատ ված բաց 
չթող նե լու ձգ տու մով: Նա զգում է ըն թեր-
ցա նու թյան լր ջու թյու նը, կենտ րո նաց նում 
է ու շադ րու թյու նը, ո րով հետև գի տի, որ իր 
ը նտ րած հատ ված նե րը ներ կա յաց նե լու է 
ըն կեր նե րին և ու սուց չին:

Յու րա քան չյուր հատ ված ը նտ րե լուց 
հե տո նա պետք է կա տա րի ևս մի ի նք-
նու րույն աշ խա տանք. պետք է ցույց տա 
իր ը նտ րած հատ վա ծի կար ևո րու թյու նը, 
մեկ նա բա նի այն, այ սինքն` ար դեն գա լիս 
է հա մադ րե լու, վեր լու ծե լու և գնա հա տե լու 
հեր թը, ո րով և ամ բող ջա կան է դառ նում 
ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն թա ցը (Բ լու մի հա-
մա կարգ):

«Կրկ նա կի գրա ռում նե րի օ րա գիր» 
մե թոդն օգ նում է նյու թը սո վո րե լու մտա-
վոր ակ տիվ աշ խա տան քով, ու շադ րու-
թյան կենտ րո նաց ման առ կա յու թյամբ, 
ո րի շնոր հիվ ին ֆոր մա ցի ան յու րաց վում է 
հիմ նա վո րա պես: Այս մե թո դով ու սու ցու մը 
զար գաց նում է ոչ մի այն գրա կան եր կը ու-
շադ րու թյամբ ըն թեր ցե լու և ըն կա լե լու հմ-
տու թյուն, այլև սե փա կան կար ծիքն ա զատ 
ար տա հայ տե լու, եր ևույթ նե րը գնա հա տե-
լու կա րո ղություն: 

Ա հա հատ ված ներ Հով հան նես Թու մա-
նյա նի «Եղ ջե րուն» պատմ ված քի վե րա– 
բե րյալ ա շա կերտ նե րի կող մից լրաց ված 
կրկ նա կի գրա ռում նե րի օ րագ րե րից.
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 ՀԱՏ ՎԱԾ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ Ն��Ն

Մենք գն�մ է ինք դա ժան հրճ վան քով,
ո րով մի այն որ սի են գն�մ:

Պատմ ված քի հենց սկզ բից հե ղի նա կը
մատ նա ց�յց է ա ն�մ որ սոր դ� թյան
դա ժան բն�յ թը` ա ռանց իր կար ծի քը
բա ցա հայտ ներ կա յաց նե լ�: Հատ վա ծը
պատ կե րա վոր է դար ձել « դա ժան 
հրճ վանք» բա ռա կա պակ ց� թյամբ, որ–
տեղ կա մակ դիր:

– Որ սը բախ տի պես բան է,– ա ս�մ էր 
Օ սե փը:– Մին էլ տե սար եր և�թք է լավ �
քա մի դա ռավ կո րավ:

Հե ղի նա կը հատ վա ծ�մ կի րա ռել է հա մե–
մա տ� թյ�ն, դարձ վածք և փո խա բե ր�թ–
յ�ն, բար բա ռային բա ռաձ ևեր:

Պախ րա մի ա սիլ – մի սար ա սա: Չար–
դախ � նի (պո զեր), ո նց որ մի կաղ նի:

Ար տա հայ տիչ է դար ձել հա մե մա տ�թ– 
յ�ն նե րով, ի նչ պես նաև բար բա ռային 
բա ռե րով:

 – Ա՛յ ա ստ ծ� բա րին ձեզ, դ�ք բա րո՜վ ե–
կաք… Հա՛յ հող � ջրի աս տոծ հա~

Ժո ղովր դա խո սակ ցա կան ար տա հայ–
տ� թյ�ն ներ են, որ ստեղ ծ�մ են կեն–
դա նի զր�յ ցի տպա վո ր� թյ�ն:

Թ վան քը, որ տրա քեց, սա վեր թռավ, 
դ�րս ըն կավ � ետ գետ նո վը դի պավ:
Տ ղերք, հի մի մի ձեն ա ա ծ�մ, մի տն ք�մ
ա, ո նց որ մեռ նող ե րե խա:

Հատ վա ծ�մ կի րառ ված հա մե մա տ�թ–
յամբ հե ղի նա կը հի շեց ն�մ է, որ կեն դա–
նի ներն էլ ապ ր�մ ներ և զգա ցո ղ� թյ�ն
� նեն:

Ա ս�մ եմ, փառքդ շատ ը լի, աս տոծ, ի նչ ա 
էն պես էն պախ րի ճ� տի նման ա տնք�մ, 
որ ա չքս խ�փ եմ ա ն�մ, հենց իմա ն�մ 
եմ դեռ էն թփի կող քին եմ կանգնած:

Իր հի վանդ թո ռան հա ռա չան քը լսող 
Օ վա կի մին սկ ս�մ է տան ջել խիղ ճը:

… հի մի մե րը ըն կել ա վրեն, բա ռա չ�մ ա
Ա ս�մ եմ, փառքդ շատ ը լի աս տոծ, ի նչ 
ա մեր � էն սա րի պախ րի զա նա զա ն�թ–
յ� նը –ո չինչ… ա մե նի սիրտն էլ սիրտ ա,
ա մե նի ցավն է լ– ցավ…

Այս հատ վա ծ�մ մար դը, հա մե մա տե լով 
իր հար սին որ դե կո ր�յս պախ րայի հետ,
տանջ վ�մ է այն մտ քից, որ ին քը ն�յն
վի ճա կի մեջ դրեց մայր եղ ջե րո ւին:

Ես ա ռա ջին ան գամն է ի տես ն�մ եղ ջե–
ր�ն ա զատ բն� թյան մեջ: Նա դ�րս ե–
կավ մի խա ղաղ հպար տ� թյամբ, վեհ �
չք նաղ, ի նչ պես բն� թյան էն ա մեն գե ղեց–
կ� թյ�ն նե րի տերն � թա գա վո րը:

Հե ղի նա կը ստեղ ծել է շքեղ կտավ, ո րն 
ար տա հայ տ�մ է պաշ տա մ�նք բն�թ–
յան նկատ մամբ: Այդ պաշ տա մ�ն քը 
փո խանց վ�մ է ըն թեր ցո ղին: Հատ վա ծը
պատ կե րա վոր է դար ձել մակ դիր նե րով
(ա զատ բն� թյ�ն, խա ղաղ հպար տ�թ–
յ�ն և հա մե մա տ� թյամբ) նա…, ի նչ–
պես բն� թյան էն ա մեն գե ղեց կ� թյ�ն–
նե րի տերն � թա գա վո րը:
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Ա մե նից գե ղե ցիկ հա յաց քը, որ ես տե սել
եմ իմ կյան ք�մ:
Ես շփոթ վե ցի, ա մա չե ցի, � զե ցի թաքց նել
հ րա ցանս…

Հատ վա ծը ներ կա յաց ն�մ է բն� թյան
կա տա րե լ� թյան և մար դ� գոր ծ� նե �թ–
յան հա կադ ր� թյ� նը: Սա նա խա տինք
է գե ղեց կ� թյան վրա զենք � ղ ղող նե րին:

Ես ե րեսս շր ջե ցի, ի բրև թե սա րե րին եմ
նա յ�մ: Ետ ևից մի խ�լ տն քոց լսե ցի…
Ու, չգի տեմ ին չ�, սկ սե ցի մտա ծել կյան քի
� մահ վան մա սին, և էն պե՜ս տգեղ էր
թ վ�մ ի նձ կյան քը…

Այն քան զսպ ված հ�զ մ�նք կա այս տեղ:
Սա բնա պահ պա նա կան կոչ է, և ես 
հ պարտ եմ, որ Հով հան նես Թ� ման–
յա նի 100 տա րի ա ռաջ հն չեց րած կո չը
այ սօր ամ բողջ աշ խար հի ա ռա ջա դեմ
մարդ կ� թյ�նն է հն չեց ն�մ:

«Կրկ նա կի գրա ռում նե րի օ րա գիր» 
մե թո դը, կի րա ռե լով ի մաս տի ըն կալ ման 
փու լում, ա շա կերտ նե րի գրա ռում նե րը 
հրա պա րա կում ե նք կշ ռա դատ ման փու-
լում: Մե թո դը կի րա ռե լու սկզ բում ա շա-
կերտ ներն ա վե լի շատ նա խընտ րում են 
լսել ի րենց ըն կեր նե րին, քան թե ներ-
կա յաց նել սե փա կան դի տար կում նե րը: 
Բայց աս տի ճա նա բար հա մոզ վում են, 
որ յու րա քան չյու րի մո տե ցու մը տեքս-
տին ըն դուն վում է հե տաքրք րու թյամբ 
և հար գան քով: Եվ այս հար գան քը պա-
տա հա կան չէ. նրան ցից ա մեն մե կը 
օ րա գի րը լրաց նե լու ըն թաց քում զգում 
է իր ի նք նու րույ նու թյու նը և մտա ծե-
լու ա զա տու թյու նը: Դա տո ղու թյուն նե րի 
տար բե րու թյունն ա ռա ջաց նում է մի այն 
հե տաքրք րու թյուն ըն կեր նե րի գրա ծի 
նկատ մամբ, նաև իր կար ծի քին ծա նո-
թաց նե լու ցան կու թյուն. «Իսկ ես այս 
նա խա դա սու թյու նը այս պես եմ մեկ նա-
բա նել…»: Ա շա կերտ նե րի մեջ հա մա գոր-
ծակ ցային կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո-
րու մը հատ կա պես այս պա հին ա կն հայտ 
է դառ նում. ը նտր ված հատ ված նե րի 
կամ մեկ նա բա նու թյուն նե րի նմա նու-
թյու նը ա ռա ջաց նում է աշ խու ժու թյուն: 
Նկա տում են, որ ի նչ քան էլ տար բեր են 
ի րենց մտա ծո ղու թյամբ, այ նո ւա մե նայ-

նիվ կան նաև դա սա րան ցի նե րին ի րար 
մո տեց նող, հա րա զա տեց նող եզ րեր: Ի սկ 
դա տո ղու թյուն նե րի տար բե րու թյունն 
ըն դու նում են որ պես դի մա ցի նի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն, ին չին վե րա բեր վում են 
հար գան քով: Այս մե թո դով ըն թեր ցե լուց 
հե տո ա շա կերտ ներն ա վե լի ան կաշ-
կանդ են ի րենց մտ քերն ար տա հայ տում 
ի նչ պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր 
վեր լու ծու թյուննե րում: Օ րի նակ` 11–րդ 
դա սա րա նի ա շա կերտ նե րը այս մե թո-
դով Հովհ. Թու մա նյա նի` կեն դա նի նե րի 
մա սին պատմ վածք նե րը կար դա լուց հե-
տո ի րենց գրա վոր շա րադ րանք նե րում 
ար տա հայ տել է ին բնա պահ պա նա կան 
խն դիր ներ և լու ծում ներ է ին ա ռա ջար-
կել, խոր հել է ին աշ խար հին միշտ ան-
հրա ժեշտ բա րու թյան մա սին, ի սկ նրան-
ցից մեկն իր շա րադ րան քի բնա բանն 
ը նտ րել էր Է րիխ Մա րի ա Ռե մար կի խոս-
քը. «Իր կյան քի հա մար պայ քա րող կեն-
դա նին ու նի մար դու հա յացք»: 

Այն, որ «Կրկ նա կի գրա ռում նե րի 
օ րա գիր» մե թոդն օգ նում է գրա կա նու-
թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն 
ձևա վո րե լու ա շա կերտ նե րի մեջ, ի նչ պես 
նաև դաս տի ա րա կել վեր լու ծա կան–քն-
նա դա տա կան դա տո ղու թյուն նե րով սե-
փա կան եզ րա հան գում նե րը կա տա րող, 
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մի ա ժա մա նակ այ լոց մտա ծո ղու թյու նը 
հար գող մար դիկ, ար դեն հիմք է տա լիս 
հա մոզ ված ա սե լու, որ այս մե թոդն ար-
դյու նա վե տո րեն կա րե լի է կի րա ռել գրա-
կա նու թյան շատ դա սե րի ըն թաց քում: 

Դա սա վանդ ման ըն թաց քում ու սու-
ցիչ ներն ու նե նում են ը նդ հա նուր բնույ-
թի դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնք հաղ թա-
հա րե լու ճա նա պար հին կար ևոր գոր ծոն 
է ման կա վարժ նե րի փոր ձի փո խա նա-
կու թյու նը: Այս ա ռու մով հետ ևյալ թղ-
թակ ցու թյու նը կա րող է օգ տա կար լի նել 
հատ կա պես սկս նակ ու սու ցիչ նե րին: Այն 

ար ծար ծում է գրա կա նու թյան դա սա-
վանդ ման հետ կապ ված այն պի սի խն-
դիր ներ, ի նչ պի սիք են ա շա կերտ նե րի 
մեջ ըն թեր ցա սի րու թյան դաս տի ա րա-
կու մը, գե ղար վես տա կան գրա կա նու-
թյան նկատ մամբ ան հա տա կան մո տե-
ցում և քն նա դա տա կան վե րա բեր մունք, 
ի նչ պես նաև հա մա գոր ծակ ցային հմ-
տու թյուն ներ ձևա վո րե լը: Ա պա ներ կա-
յաց վում է ու սուց ման ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րից «Կրկ նա կի գրա ռում նե րի 
օ րա գի րը»` որ պես այս խն դիր նե րը լու-
ծե լուն միտ ված մի ջոց նե րից մե կը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 
1. Ըն թեր ցա նու թյուն, գրա վոր աշ խա տանք ներ և քն նար կում ներ բո լոր ա ռար կա նե րի դա սա-

վանդ ման հա մար, Ու ղե ցույց 3–րդ, 1988 Ջի նի Սթիլ, Քուր թիս Մե րե դիթ, Չարլզ Թեմփլ: 
2. Հա մա գոր ծակ ցային ու սում նա ռությոն, Ու ղե ցույց 5–րդ, 1988, Ջի նի Սթիլ, Քուր թիս Մե րե դիթ, 

Չարլզ Թեմփլ: 
3. Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ նե րի ե ռօ րյա վե րա պատ րաստ ման ու ղե ցույց, ՀՀ ԿԳ 

նա խա րա րու թյուն, 2007, Եր., « Տիգ րան Մեծ»:
4. Հով հան նես Թու մա նյան, Եղ ջե րուն, Ըն տիր եր կեր, հա տոր 2–րդ, 1985, « Սո վե տա կան գրող»:

‘’THE DIARY OF DOUBLE WRITING’’ METHOD AT LITERATURE LESSONS
A. FIDOYAN 

During the teaching process teachers face general difficulties and in order to overcome 
them the exchange of pedagogical experiences is an important factor. In this connection the 
following correspondence may be useful especially for beginners.

If rouses such problems connecting the teaching literature as to teach love towards read-
ing, individual and critical attitude to fiction, to form co–operative skills. It represents one of 
the modern methods “The Diary of Double Writing” as a means of solving above–mentioned 
problems.
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 МЕ ТОД ,,Д НЕВ НИК ДВОЙ НЫХ ЗА ПИ СЕЙ“ НА УРО КАХ ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ 
А. ФИ ДО ЯН 

В про цес се пре по да ва ния учи те ля стал ки ва ют ся с труд нос тя ми об ще го ха рак те ра, на 
пу ти пре о до ле ния ко то рых важ ным фак то ром яв ля ет ся об мен пе да го ги чес ко го опы та. 
Свя зи с этим дан ный очерк мо жет быть по лез ным осо бен но для на чи на ю щих учи те лей. 
Он зат ра ги ва ет та кие воп ро сы, свя зан ные с пре по да ва ни ем ли те ра ту ры, как вос пи та-
ние люб ви к чте ни ю, лич но го мне ния и кри ти чес ко го от но ше ния к ху до жест вен ной ли-
те ра ту ре, а так же сфор ми ро ва ние ин те рак тив ных на вы ков в уче ни ках.

Да лее предс тав ля ет ся один из сов ре мен ных ме то дов пре по да ва ния “Д нев ник двой-
ных за пи сей”, как из спо со бов, нап рав лен ные на ре ше ние этих воп ро сов.
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El idioma es el recurso propio de nues-
tro ser que permite estar en contacto con el 
resto de los seres. Como afirma Andrés Bello 
“el conocimiento de una lengua se extiende a 
toda la vida del hombre y se puede decir que 
no acaba nunca”. La enseñanza del lenguaje 
tiene como objetivo que el alumno aprenda 
a hablar, a leer y a escribir con corrección 
y propiedad su idioma y emplearlo con fac-
ilidad en todos los momentos de la vida. El 
mejor aprendizaje se podrá obtener cuando 
el alumno ejercite el idioma a través de todas 
las formas expresivas posibles. Si el maestro 
logra el aprendizaje empírico del idioma, 
puede estar seguro de que el niño hablará 
bien, será capaz de expresar sus ideas por 
escrito en forma agradable, fluida, elegante 
y espontanea. Tradicionalmente se ha con-
cebido la música como un instrumento uni-
versal de comunicación, aunque actualmente 
esta concepción ha variado. Hoy en día se 
concibe la música como lenguaje universal, 
como fenómeno universal ya que forma par-
te de la cultura de todos los pueblos. Hum-
berto Eccoconsidera que la música no puede 
concebirse como lenguaje universal pues no 
tiene un contenido semántico.¹ La música es 
la transformación del lenguaje en arte, más 
rico incluso que la propia lengua. Es obra de 
un compositor, la transmite un intérprete, y 
por último una serie de oyentes la escuchan 
y analizan en forma individual o en grupo. 
Como decía Aldous Huxley “La música expre-
sa lo inexplicable”. La música es un lenguaje 
artístico que tiene la característica de trans-

1  www.educarchile.com, p. 8

mitirse en el tiempo y ofrece la oportunidad 
de abrir la puerta de un mundo amplio y rico 
al alumnado.

Como ya hemos mencionado las can-
ciones son una herramienta fundamental en 
el aprendizaje debido a que forman parte de 
nuestra identidad. Desde que somos niños 
las canciones tienen una importancia notable 
en el aprendizaje de la lengua para identifi-
car palabras, objetos y otros fenómenos, por 
lo que se asume que este proceso puede ca-
nalizarse a la educación a aprendizaje de una 
lengua extranjera. Aprender una lengua es 
algo más, eso es descubrir un universo cul-
tural y lingüístico diferente de nuestra cultura 
de origen, eso es abordar otra forma de ver 
y percibir el mundo. Una lengua sirve para 
comunicarse, da a la gente la oportunidad 
de reaccionar, intercambiar información, 
permite interactuar y expresar deseos, sen-
timientos, sensaciones, emociones, opin-
iones e ideas puramente musicales. Desde 
el momento en que nacemos escuchamos, 
transmitimos y sentimos por medio de la 
manifestación musical. A pesar de que los 
estudios realizados sobre este tema destacan 
la importancia que dan los alumnos y estudi-
antes a este método de aprendizaje y también 
los profesores lo definen como de utilidad 
para la audición, para aprender vocabular-
io y para repasar aspectos gramaticales, se 
sigue utilizando muy poco de forma regular 
o constante y todavía son pocos los profe-
sores que usan las canciones en sus clases 
de lengua. Sin embargo, la utilización de 
este recurso en el aprendizaje de una lengua 

MAGDA ISRAELIÁN 

EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS  
A TRAVÉS DE LAS CANCIONES
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es aconsejable, pues según varios estudios 
las principales habilidades que se favorecen 
con el uso de las canciones en el aprendizaje 
son la pronunciación, la exteriorización del 
vocabulario y la entonación. 

La música puede cambiar el ambiente del 
aula. Las canciones se escuchan en cualquier 
parte del mundo y los alumnos normalmente 
sienten que con estas avanzan en su nivel de 
la lengua cuando se dan cuenta de que son 
capaces de cantar el estribillo o distinguir 
palabras y frases dentro de la canción. Si 
a los alumnos les gusta la canción pondrán 
todo su interés en entenderla y consiguien-
temente serán capaces de sacar provecho de 
la actividad. 

Las canciones son muy motivadoras para 
los alumnos de todas las edades, pero resul-
tan casi imprescindibles para los aprendices 
más jóvenes, ya que es una de las formas 
más habituales que ellos tienen de aprender 
su lengua materna y por consiguiente disfru-
tan de la misma forma cuando se emplean 
en la lengua extranjera. Los beneficios de la 
memorización de canciones a corto, medio y 
largo plazo son muy valiosos para adquirir el 
vocabulario y las estructuras necesarias para 
hablar la lengua. Igualmente, el disfrute que 
el uso lúdico de canciones produce en los 
alumnos es consecuencia directa de un may-
or y mejor aprendizaje del idioma extranjero 
y una predisposición para continuar dicho 
aprendizaje en el futuro. No es una novedad 
el uso de las canciones en clase, porque la 
música siempre ha sido el mejor medio para 
integrar en el aula a todos y cada uno de 
los alumnos independientemente de lo tími-
dos o reservados que fueran. Además, las 
canciones han sido habitualmente la forma 
más eficaz de complementar los ejercicios 
de escucha y también han sido válidas como 

herramientas dentro de sesiones dedicadas 
a la escritura. Las canciones se pueden usar 
para enseñar vocabulario, practicar pronun-
ciación, remediar errores frecuentes, estim-
ular el debate en clase, enseñar cultura y 
civilización, estudiar las variedades lingüísti-
cas del idioma que se enseña, fomentar la 
creatividad, desarrollar la comprensión oral.
Todo eso nos da la posibilidad de suponer 
que el uso de las canciones en el aula para el 
aprendizaje de lenguas tiene muchas venta-
jas. La primera ventaja es que las canciones 
ayudan a relajar el clima de la clase medi-
ante la música y también permiten romper la 
monotonía general del ritmo de las unidades 
de los libros¹. El uso de la música en el aula, 
al ser considerado como una actividad diver-
tida y relajante, reduce la situación de estrés 
que produce el hablar en público, hace que 
aumente el interés y la atención del alumna-
do, lo que facilita la labor de los maestros a 
la hora de trabajar ciertos aspectos deter-
minados de pronunciación. La música hace 
que los niños muestran mayor interés por 
entender que dicen sus cantantes o grupos 
favoritos y, al querer sonar como ellos, imi-
tan acento, ritmo, entonación, mejorando su 
aprendizaje. Además, las canciones son más 
fáciles de recordar que los textos escritos. Es 
difícil que el alumno se aprenda el diálogo 
de memoria, pero seguro que esta tararean-
do todo el día el estribillo de la canción de 
moda que utilizan en un anuncio televisivo 
o está cantando las letras de sus canciones 
favoritas. Gracias a las canciones se puede 
practicar ejercicios de repetición sin que los 
alumnos los perciban como tales, sino como 
una práctica necesaria en la canción, en un 

1  Sánchez A., Los métodos en la enseñanza de idiomas. 
Evolución histórica y análisis didáctico, Madrid, 1997, p. 
52.
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contexto natural y comunicativo. 
Existe también un enlace entre las can-

ciones y la poesía, ya que las dos son únicas 
en cuanto a forma, son producidas vocal-
mente, son lingüísticamente significativas y 
además poseen melodía. Tanto las canciones 
como la poesía utilizan palabras para ex-
presar el significado, a las dos se les puede 
agregar música y pueden ser escuchadas. 
Sin embargo, las canciones tienen su propia 
identidad y sus características propias como 
la simplicidad del vocabulario, y además, 
funciona de distinta manera entre lo que es 
la poesía. 

Las canciones son una forma de arte 
pues la letra se ajusta a la música y la música 
a la letra, formando así una unidad. Una de 
las herramientas que pueden ser utilizadas 
en la enseñanza y en el aprendizaje de las 
lenguas es el uso de las canciones; música 
pop, rock, folklórica, baladas, etc. El apren-
dizaje de una lengua puede ser combinado 
con recreación o apreciación estética para 
cambiar el ambiente en el aula o para im-
pulsar la motivación. Al usar las canciones 
en el aula se puede exponer a los alumnos 
al ritmo del lenguaje que es la base de la 
comunicación humana. 

Con las canciones se adquiere infor-
mación del contexto social e histórico de la 
lengua, reflejan la situación económica y so-
cial del país o lugar de procedencia de la 
canción. Las canciones representan anteced-
entes sociales y culturales de una sociedad 
particular. Así pues las canciones también se 
usan para evocar periodos históricos, para 
mostrar esperanzas de un tiempo determi-
nado. Desempeñan un papel muy importante 
en la preservación de culturas, religiones. 

Las canciones sirven como vehículos del 
lenguaje ya que ofrecen oportunidades para 

practicar los campos difíciles, características 
de la comunicación, como son la entonación 
o el ritmo, y por supuesto son una fuente 
de vocabulario, apoyan el contenido para el 
aprendizaje del lenguaje. Son especialmente 
buenas para introducir, desarrollar y ampli-
ar el vocabulario pues proporcionan un con-
texto natural para las palabras, tiempos ver-
bales, sustantivos, adjetivos, preposiciones. 
Un gran número de palabras referentes a 
distintos temas son abundantes en las can-
ciones, por eso éstas pueden ser usadas 
como texto poema, cuento corto o cualquier 
otro tipo de material auténtico. 

Las canciones tienen una fuerza extraor-
dinaria entre las personas, desde niños 
hasta adultos, puesto que cada uno las es-
cucha voluntariamente, a nadie se le obliga 
a escucharlas, cada una las escucha porque 
así lo desea. La música no siempre impli-
ca escuchar canciones y usar sus letras, la 
música se puede usar en el aula de muchas 
formas diferentes. Éstas aparecen como 
apoyo en el desarrollo del lenguaje de los 
niños, por eso se utilizan como complemen-
to en las clases. Pueden complementar un 
texto, servir de texto y, además, se pueden 
dar después de una sesión para cambiar de 
ambiente o cuando se concluye una unidad 
o tema específico. La música se usa como 
medio de relajar a una clase o despertarla. 
Es imprescindible tener en cuenta el tipo 
del alumnado con el que se utilizan las can-
ciones. Se puede hacer uso de lo que dura 
una canción o una serie de canciones para 
indicar a los alumnos el tiempo el que di-
sponen para realizar una cierta actividad. 
La música también se puede emplear como 
base para explicar elementos de vocabulario 
o gramaticales. Pueden ser un instrumento 
utilizado para introducir un tema que se 
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vaya a comenzar en una sesión. La canción 
puede ser un indicador de que los alumnos 
se preparen para el comienzo de un nue-
vo tema o unidad. En grados inferiores se 
usa como una herramienta para indicar el 
comienzo de la clase y una forma de que 
vayan tomando asiento o preparándose¹.

Lo importante es que la utilización de 
este recurso en clase resulte un éxito. Cabe 
valorar el tipo de público al que se dirige; 
alumnos adolescentes, alumnos principales 
de corta edad, adultos, etc. Y el marco de 
aprendizaje; un campamento de verano, una 
clase formal, una fiesta, etc. Hay que fijarse 
en si el texto es demasiado largo y en la simpli-
cidad o dificultad del vocabulario, pues para 
los niños más pequeños las canciones más 
cortas permiten mejores resultados. Una de 
las obligaciones del maestro es fomentar la 
presencia significativa de las peculiaridades 
fonéticas en el texto para poder ejercitar los 
fonemas con ritmo y música, para facilitar 
de este modo su memorización. Es impor-
tante elegir un intérprete con pronunciación 
y articulación clara. Últimamente, hay que 
definir las actividades didácticas que se qui-
eran realizar con esa canción².

Para los niños de los grados inferiores ex-
isten canciones cortas que permiten trabajar 
una o varios fonemas, que es un punto posi-
tivo para los niños en los que las capacidades 
de memorización son limitadas y en los que 
la atención cae ante la dificultad. Consigui-
entemente, los niños pequeños deben uti-
lizar canciones que puedan modificarse y 
dar lugar a distintas estrofas cambiando una 
palabra y repitiendo la parte central. La elec-

1   Sánchez P. A., La enseñanza de  idiomas, Barcelona, 
1982, p. 164.
2    Malero  P.,  Métodos  y  enfoques  en  la  enseñanza–
aprendizaje del español como lengua extranjera, Madrid, 
2000, p. 83.

ción es más fácil para los adultos, pero hay 
que recordar el objetivo fonético del ejerci-
cio que debe utilizarse coherentemente en el 
texto de la canción. 

Resulta que será mejor utilizar textos cor-
tos y fácilmente memorizables para facilitar 
la comprensión auditiva y evitar inhibiciones 
que impidan una participación por parte de 
todos fomentando la confianza en uno mis-
mo. Es preciso buscar canciones y cantantes 
que guste a los alumnos y que tengan buena 
dicción, pronunciación y entonación.

Cuando vayamos a tomar la decisión 
de elegir una canción tenemos que tener 
en cuenta que sea apropiada tanto para la 
acústica del aula como para la capacidad 
auditiva de los alumnos. Se deben evitar 
el ruido de fondo o instrumentos demasia-
do ruidosos y buscar una voz la más pura y 
limpia posible, preferiblemente elegir solos. 
Es aconsejable hacer una prueba de sonido 
previa a la clase para estar seguro de que el 
sonido es apropiado y llega a todos los rin-
cones del aula en forma correcta³.

Para conseguir los mejores resultados en 
el aprendizaje de una canción siendo al mis-
mo tiempo una actividad agradable, prime-
ro, es preciso buscar una canción que vaya a 
gustar, canciones actuales que suenen en la 
radio o que se puedan ver por la televisión y 
que podamos haber oído varias veces, pues 
la repetición, como ya sabemos, es uno de 
los factores más importantes para el apren-
dizaje y la enseñanza de una lengua. Se-
gundo, para mejorar la pronunciación uno 
debe intentar cantar sin leer las letras de la 
canción, ya que cuando tenemos las letras 
delante de nosotros y podemos leerlas, aflo-

3  Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas, Col
leción Cambridge de didáctica de lenguas, Madrid, Cam
bridge University Press, 1998, p. 15.
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ran nuestra manera de pronunciar, que no 
es siempre correcta. Otra actividad relacio-
nada con ésta sería la de intentar escribir la 
letra de la canción escuchándola. Para fa-
cilitar la comprensión de la letra se puede 
tener su traducción en caso de necesidad. 
Además, hay que escuchar la canción con la 
letra, incluso comparar la letra que hemos 
escrito con el original para comprobar las 
coincidencias. Así es posible separar las pa-
labras conocidas y las que no hemos conse-
guido reconocer. Con solo saberse los estrib-
illos de las canciones que más nos gustan, ya 
sabemos mucho vocabulario. La última etapa 
para lograr mejores resultados consiste en 

escuchar y empezar a cantar. Después de 
conocer las palabras más destacadas y en-
tender el sentido general de la canción se 
puede continuar escuchándola pero cantan-
do al mismo tiempo, es decir, escuchar y 
cantar simultáneamente. Todas estas etapas 
que resumen una actividad lúdica pueden 
sustituirse con actividades más serias, pero 
de lo que podemos estar seguros es que este 
instrumento fomentará las ganas de apren-
der un nuevo idioma¹.

Palabras clave: canción, aprendizaje, 
lengua, música,estudiar(aprender), ventaja, 
resultado.
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 Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԵՐ ԳԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ
Մ. ԻՍ ՐԱՅԵ ԼՅԱՆ

 Սույն հոդ վա ծում քն նու թյան է առն վում օտար լե զու նե րի ու սուց ման ար դյու նա վե-
տու թյու նը եր գե րի մի ջո ցով: Լեզ վի ու սուց ման ար դի գոր ծըն թա ցում դա ար դյու նա վետ 
և գոր ծուն մի ջոց է, որը նպաս տում է բա ռա պա շա րի ընդ լայն մանն ու ամ րապնդ մա նը, 
հի շո ղու թյան զար գաց մա նը, տեքս տի ըն կալ մա նը, օգ նում է լի ար ժեք բա ցա հայ տե լու ու-
սա նող նե րի լսո ղու թյունն ու ռիթ մի զգա ցո ղու թյու նը, սո վո րեց նե լու ճիշտ ըն կա լել եր գում 
հն չած բա ռե րը, քե րա կա նա կան և շա րա հյու սա կան կա ռույց նե րը, որոնք նա հե տա գա-
յում հեշ տո րեն կի րա ռում է:

 

1  Sánchez P. A., La enseñanza de idiomas, Barcelona, 1982, p. 167.
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И ЗУ ЧЕ НИЕ ИНОСТ РАН НЫХ ЯЗЫ КОВ С ПО МОЩ ЬЮ ПЕ СЕН
М. ИС РА Е ЛЯН

В дан ной стат ье расс мат ри ва ет ся эф фек тив ность обу че ния иност ран нях язы ков с 
по мощ ью пе сен. Как из вест но, пес ня яв ля ет ся сов ре мен ным ме то дом в пре по да ва нии 
иност ран ных язы ков. В вы ше упо мя ну той стат ье от ме ча ет ся, что при ме не ние пе сен в 
про цес се обу че ния спо собст ву ет раз ви ти ю, рас ши ре нию и ук реп ле нию сло вар но го за-
па са, улуч ше нию па мя ти и ус во е нию текс та. В дан ной ра бо те изу ча ет ся не об хо ди мость 
про цес са обу че ния язы ков с по мощ ью пе сен.
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Ել նե լով դա սա վանդ ման իմ փոր ձից՝ 
մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա-
ցում ֆունկ ցի այի պար բե րա կա նու թյունն 
ան ցնե լիս ե րե խա նե րը դժ վար են ըն կա լում 
պար բե րա կա նու թյու նը: Այդ պատ ճա ռով 
մինչ ֆունկ ցի այի թե ման ան ցնե լը կա րե լի 
է խո սել պար բե րա կան կո տո րակ նե րի մա-
սին և ա պա ան ցնել ե ռան կյու նա չա փա կան 
ֆունկ ցի ա նե րի պար բե րա կա նու թյա նը: 

Ան վերջ տաս նոր դա կան կո տո րա կը, 
որ տեղ, ի նչ–որ տե ղից սկ սած, ըն կած է 
պար բե րա բար կրկն վող թվան շան նե րի 
ո րո շա կի խումբ, կոչ վում է պար բե րա կան 
կո տո րակ ներ: 

Օ րի նակ` 1,3181818…=1,3(18) պար բե-
րու թյու նը փա կագ ծի մեջ է:  Պար բե րա-
կա նու թյուն ներն ան վա նում են մա քուր, 
ե թե պար բե րա կա նու թյու նը սկս վում է ան-
մի ջա պես ստո րա կե տից հե տո, օ րի նակ` 
2,717171… = 2,(71), և խա ռը, ե թե ստո րա-
կե տից հե տո կան թվեր, հե տո` պար բե րու-
թյու նը, օ րի նակ` 1,3(18): Պար բե րա կա նու-
թյունն ու նի  եր կա րու թյուն,  օ րի նակ` մեր 
կո տո րա կի եր կա րու թյու նը եր կուս է, քա նի 
որ պար բե րու թյան մեջ կա եր կու նիշ:  Մեզ 
հայտ նի π թի վը կա րե լի  է  ներ կա յաց նել 

7 113
կամ    = 355 22

7
= 22   ,   =3, (142857…), 

պար բե րու թյան եր կա րու թյու նը վեց է     
355
113

=3,(14159292035…),   պար բե րու թյան 
եր կա րու թյու նը 112 է:   

У=f(x) ֆունկ ցի ան կոչ վում է պար բե րա-
կան, ե թե գո յու թյուն ու նի  այն պի սի T≠0, 
որ ցան կա ցած   XD(f) ար ժե քի հա մար  
x+T  և  x–T   նույն պես պատ կա նի D(f) –ին 
և  f(x±T)=f(x), այդ դեպ քում kT թի վը նույն-

պես կա րող է լի նել ֆունկ ցի այի պար բե րու-
թյուն, ի սկ դրա կան T թի վը`  նվա զա գույն 
պար բե րու թյուն: 

Ե ռան կյու նա չա փա կան ֆունկ ցի ա նե-
րի նվա զա գույն դրա կան պար բե րու թյու նը 
գտ նե լու հա մար բե րենք հետ ևյալ օ րի նակ-
նե րը: Մենք գի տենք, որ ը ստ բեր ման բա-
նաձ ևե րի`

1) sin(x + 2π) = sinx
2) cos(x + 2π) = cosx         
3) tg(x + π) = tgx
4) ctg(x + π) = ctgx
 Սա նշա նա կում է, որ այս ֆունկ ցի այի 

նվա զա գույն պար բե րու թյունր կլի նի 1) 2π, 
2) 2π, 3) π, 4) π

 Սա կայն, ե թե տված է  y=sin2πx ֆունկ-
ցի ան, գտ նենք նրա պար բե րու թյու նը`    
sin2πx=sin2π(x+T)=sin(2πx+2πT): Մենք գի-
տենք, որ  2πT = 2π  T = 1 ստաց վեց, որ 
sin2πx – պար բե րու թյու նը  1 է: Այժմ գտնենք 
y=cosλx   ֆունկ ցի այի   նվա զա գույն  պար-
բե րու թյու նը`   cosλx=cosλ(x+T), cosλ(x+T)–
cosλx=0, օ գտ վենք տար բե րու թյան բա-
նաձ ևից և վե րա ծենք ար տադ րյա լի`   

2 2
* sin + −

2
=-2sin(λx+   -2sin + +  

2
) ∗ sin =0, 

x–ի ցան կա ցած ար ժե քի դեպ քում  

2 2
)≠ 0 ⇒ sin = 0, 

2
  sin(λx+ = ,   T=2

  
 ,  T=2

  
 , 

 կամ k=1  (ն վա զա գույն պար բե րու թյու նը):
1) Օ րի նակ` y=cos2x–ի պար բե րու թյու նը

կլի նի`  T=2π
2

=π, T=π , tg2x–ի պար բե րու-

թյու նը՝  T= π
2

, cos3x –ի պար բե րու թյու նը`

T = 2π
3

 ctgx–ի պար բե րու թյու նը՝ T=π և  

 ԼԻ ԼՅԱ ԴԱ ԴԱ ՍՅԱՆ 

ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ  
ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ա ՆԵՐ
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sin2x–ի  պար բե րու թյու նը՝ T=2π
2

=π:  
Այժմ  գտ նենք y=sin2x+cos3x+ctgx+tg2x–ի  
պար բե րու թյու նը: Դրա հա մար գտ նենք 

π, 2π
3

,π, π
2

  թվե րի  ԱԸԲզ –ը, ո րը 2π է,

հետ ևում է, որ ֆունկ ցի այի նվա զա գույն 
պար բե րու թյու նը` T=2π:

2) y=cos(λx+b)–ի պար բե րա կան ֆունկ-
ցի այի սահ մա նի հա մա ձայն՝ cos(λx+b) = 

cos(λ(x+T) +b): Եր կու ան կյուն նե րի կո սի-
նուս նե րի հա վա սա րու թյու նից կս տա նանք

λx+λT+b–λx–b = λT=2πk, որ տե ղից՝  T=2π
λ  

այսինքն՝ b մեծությունը պարբերության 
վրա չի ազդում:

3) y=cos²x+cos²4x+cos⁴x, ֆունկ ցի այի 
պար բե րու թյու նը հա վա սար կլի նի cos²x, 
cos²4x, cos⁴x,  ֆունկ ցի ա նե րի պար բե րու-
թյուն նե րի ա մե նա փոքր ը նդ հա նուր բազ-
մա պա տի կին:

2
cos2 =1+

2
 ,  T=   = , =  

2
 ,   cos24 =1+

8
 T= =

4
,    T=

4

2
cos4 =(1+

4
= 

1+ 2)  2 = 1+cos 2 cos 2 1+

4

+2 cos 2

, 41 =
2

 =   

22 =  =  
⇒ T = π }

Այժմ գտ նենք π, π
4

, π   ԱԸԲզ–ը, ո րը 

կլի նի  π–ն, հետ ևում է, որ  ֆունկ ցի այի 
պար բե րու թյու նը`  T=π: 

4) y=|cosx| –ի պար բե րու թյու նը գտ նենք`

2
| |=√cos2 =√cos2  = 1+

, cos2x–ի 
նվա զա գույն դրա կան պար բե րու թյու նը 
π է: Հետ ևա բար y= |cosx|–ի նվա զա գույն 
դրա կան պար բե րու թյու նը նույն պես π է:

T= 2π
2

 = π

5) Y=sin4x + cos4x
sin4x + cos4x=(sin2x + cos2x)2 – 2sin2x cos2x=1– 1

2 sin22x

= 1– 
3
4

+
1
4

(1– cos4x) = π
2

cos4(x + π
2

), 

Ու րեմն sin4x + cos4x ֆունկ ցի այի նվա զա-
գույն դրա կան պար բե րու թյու նը կլի նի π

2
:

6) Y=sinx + sin2x + sin0,5x
Sinx, sin2x, sin0,5x ֆունկ ցի ա նե րի 

նվա զա գույն դրա կան պար բե րու թյուն նե-
րը հա մա պա տաս խա նա բար կլի նեն 2 π,
2π
2

 = π և 2π
0.5

   4π, 2π, π և 4π թվե րի 

ա մե նա փոքր ը նդ հա նուր բազ մա պա տի կը  
կլի նի 4π, որը և որոնելի պարբերությունն է:

Այժմ դի տար կենք ոչ պար բե րա կան 
ֆունկ ցի ա ներ:

{x}–ը x թվի կո տո րա կային մասն է: y={x} 
ու նի մեկ պար բե րու թյուն: Քա նի որ x թվին 
K ամ բողջ թիվ գու մա րե լիս նրա կո տո րա-
կային մա սը չի փոխ վում, և 0–ից տար բեր 
ցան կա ցած ամ բողջ թիվ գու մա րե լով՝ կո-
տո րա կային մա սը չի փոխ վի, հետ ևա բար 
այդ թի վը պար բե րու թյունն է: Ի սկ ա մե նա-
փոքր դրա կան պար բե րու թյու նը մեկն է: 

Օ րի նակ`

4
y={ 3

3

3
 x}, T =  4  

y={ 
3

 x}, T =  1  

Պար բե րա կան ֆունկ ցի այի գրա ֆի կի 
կա ռուց ման հա մար T>0 դրա կան պար-
բե րու թյամբ բա վա կան է կա ռու ցել ֆունկ-
ցի այի գրա ֆի կը [0, T] հատ վա ծում: Այդ 
դեպ քում ամ բողջ գրա ֆի կը կս տաց վի տե-
ղա շար ժե լով կա ռուց ված մա սը ա բս ցիս նե-
րով ± T, ± 2T,… 
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Եզ րա կա ցու թյուն` T պար բե րա կան 
ֆունկ ցի այի բո լոր պար բե րու թյուն նե րը ու-
նեն KT տես քը, KZ և K≠0 տես քը:

7) y = x + sinx
Որ պես զի լի նի պար բե րա կան, պետք է 

բա վա րա րի հետ ևյալ պայ մա նին` x+T+sin(x-
+T)=x+sinx   sin(x+T) – sinx = –T կամ 

 2sin
2

cos +
2

 = -T,))
  

22
Cos +

2
=  −  ) )

 
աջ մա սը

 
հաս-

տա տուն մե ծու թյուն է, ի սկ ձախ մա սը`-
ֆունկ ցի ա` կախ ված x փո փո խա կա նից, 
հետ ևա բար այս ֆունկ ցի ան պար բե րա-
կան լի նել չի կա րող: 

6) y = sin√x այս ֆունկ ցի ան ոչ պար բե-
րա կան է, ո րը հետ ևում է այն բա նից, որ 
ֆունկ ցի այի ո րոշ ման տի րույ թը՝ x≥0, այն 
դեպ քում, որ պար բե րա կան ֆունկ ցի այի 
հա մար պետք է տե ղի ու նե նա հետ ևյալ 
պայ մա նը, ե թե T–ն ֆունկ ցի այի պար բե-

րու թյուն է, ա պա ցան կա ցած x–ի հա մար 
և ցան կա ցած k ամ բողջ թվի հա մար x+kT 
մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է կամ չի 
պատ կա նում y=f(x) ֆունկ ցի այի ո րոշ ման 
տի րույ թին:

7) y=cosx+cos√2x այս ֆունկ ցի այի հա-
մար, ե րբ x=0, ա պա՝ y=2, ու րիշ ոչ մի կե-
տում այդ ֆունկ ցի այի ար ժե քը հա վա սար 
չէ 2–ի, քա նի որ √2–ը ի ռա ցի ո նալ թիվ է, 
հետ ևա բար պար բե րա կան չէ: 

Այս տե ղից կա րող ե նք եզ րա կաց նել, 
որ կա մա յա կան a ի ռա ցի ո նալ թվի հա մար 
y=cosx+cosax  ֆունկ ցի ան պար բե րա կան չէ:

Գտ նել ֆունկ ցի այի պար բե րա կա նու-
թյու նը:
1) y=sin2πx (T=1) 
2) y=cos(1-x) (T=2π)
3) y=sin +cos  (T=2π2)
4) y= | | (T=2π)

 
5) y= | | (ոչ պարբերական) 
6) y=sinx2 (ոչ պարբերական) 
7) y= cos3√ (ոչ պարբերական) 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Գ ևոր գյան Գ. Գ., Սա հա կյան Ա. Ա., Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան ա նա լի զի տար րեր. 

դա սա գիրք հան րակրթ. դպր. 12–րդ դա սա րան (բ նա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս քի հա-
մար), Եր., « Տիգ րան Մեծ», 2009,  208 էջ:

2. И. Ф. Шарыгин, В. И. Голубев, Решение задач, Издательство “Просвещение”, 2007.
3. Математический энциклопедический словарь, “Советская энциклопедия”, 1988.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И НЕПЕРИОДИЧНОСТЬ ФУНКЦИЙ
Л. ДАДАСЯН

В статье рассматриваются тригонометрические функции, периодичность и 
непериодичность функций. Особое внимание уделяется наименьшему положительному 
периодичности функций. Особенности непериодических функций также обсуждаются.

PERIODICITY AND NON PERIODICITY OF FUNCTIONS
L. DADASYAN

The trigonometric functions, periodic and non periodic functions are discussed in the 
current article. Special attention is given to the smallest positive periodicity of functions. 
Features of non–periodic functions are introduced as well.
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 Ժա մա նա կա կից բազ մա բո վան դակ մե-
թոդ նե րի ի մա ցու թյու նը, ի նչ պես գի տենք, 
տա կա վին բա վա րար հիմք չէ ար դյու նա-
վետ դա սա խո սե լու հա մար. ան հրա ժեշտ 
են մաս նա գի տա կան պատ շաճ պատ-
րաս տա կա նու թյուն, ան ձնային ո րո շա-
կի ո րակ ներ, հմ տու թյուն ներ: Այլ կերպ 
ա սած, փոխ կա պակց ված են նյու թի հիմ-
նա վոր, հա մա պար փակ ի մա ցու թյունն 
ու դրա նպա տակ նե րի, խն դիր նե րի, մա-
տուց ման ե ղա նակ նե րի և մի ջոց նե րի ճիշտ 
ը նտ րու թյու նը: Տե րյա նի պատ մա հայ րե-
նա սի րա կան պոե զի ան նա խանշ ված ժա-
մա նա կա հատ վա ծում բո վան դա կային 
ա ռու մով հա մա կարգ ված, ը նդ գր կուն ներ-
կա յաց նե լու հա մար նա խընտ րե լի է ու սուց-
ման ոչ գոր ծուն կամ պա սիվ մե թոդ նե րի 
հա մա խում բը, մա նա վանդ որ թե ման ու նի 
հիմ նա վոր ու սում նա սիր ման և ո ւղ ղորդ-
ման դր դա պատ ճառ ներ, և նյու թը պետք 
է ըն կա լե լի դարձ նել մի ա ժա մա նակ որ-
պես խոս քար վեստ, ստեղ ծա գործ ան ձի 
հոգ ևոր պատ մու թյուն և ան ձի կեն սագ-
րու թյան մեջ ան դրա դարձ վող ազ գային 
պատ մու թյուն: 

Ո րո շար կում ե նք նախ՝ թե մայի հան-
գու ցա հար ցե րը՝ «Եր կիր Նաի րի» շար-
քի խո րա գի րը և կա ռուց ված քը, նաի րյան 
պոե զի այի ներ քին դրա մայի հո գե բա նու-
թյու նը, գրա պատ մա կան ա կունք նե րը, 
ար վես տը, ա պա՝ դի տո ղա կան, լսո ղա-
կան նյու թե րը` աս մունք, ե րաժշ տու թյուն, 
լու սան կար ներ, գե ղան կար ներ, և դա սա-
վանդ ման մե թոդ նե րը՝ դա սա խո սու թյուն, 

գա ղա փար նե րի քար տե զագ րում, Վե նի 
տրա մա գիր, մտագ րոհ: 

Դա սա խո սու թյան մուտ քում ը նդ գծում 
ե նք, որ Նաի րին` որ պես ամ բող ջա կան 
Հա յաս տա նի գա ղա փա րա գե ղա գի տա-
կան խորհր դա նիշ, Տե րյա նի շնոր հիվ 
ամ րա կայ վեց հայ գրա կա նու թյան մեջ և 
այ դու հետ դար ձավ ան հե տա ցող պատ մա-
կան հայ րե նի քի հի շո ղու թյան, կո րուս տի 
ցա վի և հա րու թյան հա վա տի գե ղար վես-
տա կան հա րա կա պատ կեր, ա պա՝ ներ-
կա յաց նում Նաի րի ե րկ րի հան րա գի տա-
րա նային մեկ նա բա նու թյու նը՝ ը նդ սմին 
նկա տե լով, որ Նաի րին մեր ժո ղովր դի 
բնիկ հայ րե նիքն է` Հա յաս տա նը, հո մա նիշ 
է նրան, բայց նույ նա նիշ չէ ոչ մի այն պատ-
մաաշ խար հագ րա կան, այլև խո հազ գա-
յա կան տա րո ղու թյան ա ռու մով. Նաի րին 
հայ րե նա կա նի տեն չան քի գա ղա փա րա-
հու զա կան խտաց վա ծու թյունն է: Այ նու-
հետ հա վե լում ե նք, որ 1915 թ. «Մ շակ»–ո ւմ 
«Եր կիր Նաի րի» շար քից հրա տա րա կե լով 
ե րեք բա նաս տեղ ծու թյուն` խո րագ րի տակ 
Տե րյա նը ներ կա յաց րել էր հետ ևյալ հղու-
մը. « Նաի րին պետք է հաս կա նալ ոչ թե 
պատ մա կան, այլ ի դե ա կան ի մաս տով»: 
Շար քը բաց վում էր տագ նա պա հա րույց 
հար ցադ րու մով` « Մի՞ թե վեր ջին պոետն 
եմ ես», այ սինքն` վեր ջին պոե տը Նաի րի 
ե րկ րի: Հե տա գա յում հրա տա րա կու թյան 
պատ րաստ վող բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 
ե րկ րորդ գր քում Տե րյա նը «Եր կիր Նաի րի» 
շար քը սկ սել է հայ րե նա դար ձու թյան խոր-
հուրդ պա րու նա կող «Որ պես Լաեր տի որ-
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դին, որ պես…..» բա նաս տեղ ծու թյամբ, որ 
նա խա պես տպագր վել էր « Վե րա դարձ» 
վեր նագ րով: Տե րյա նը մեծ նշա նա կու թյուն 
էր տա լիս բա նաս տեղ ծա կան շար քի կա-
ռուց ված քային–գե ղա գի տա կան սկզ բունք-
նե րին, ո ւս տի տրա մադ րու թյան այդ պի սի 
փո փո խու թյու նը գա ղա փա րա կան հս տակ 
ո ւղղ վա ծու թյուն է են թադ րում: 

Նաի րյան պոե զի այի ներ քին դրա մայի 
հո գե բա նա կան վեր լու ծու թյու նից ա ռաջ, 
ան դրա դառ նա լով գրա կա նու թյան և հո-
գե բա նու թյան մի ջա ռար կա յա կան կա պին, 
հի շում ե նք նաև Տե րյա նի խոս քը. «Ար տա-
քին փաս տե րը հե տաքր քիր չեն: Կար ևո-
րը ներ քին, հո գե կան վի ճակն է», նշում, 
որ, հի րա վի, ո ՛չ հրա պա րա կագ րու թյու-
նը, ո ՛չ նա մա կա նին չեն կա րող վեր ծա նել 
ստեղ ծա գործ ան հա տի հոգ ևոր կյան քի 
ա ռեղծ ված նե րը, ի նչ պես պոե զի ան: Հի-
շա տա կում ե նք Տե րյա նի՝ 1914 թ. Ն. Թու-
մա նյա նին հղած նա մա կը. « Վերջ ի վեր ջո 
ես սկ սում եմ գալ այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
մեր հայ րե նի քի ցա վը մեզ այն պես է մա-
շում, ջլա տում, կե ղե քում, որ մենք դառ-
նում ե նք ա նըն դու նակ ու րիշ բան հաս կա-
նա լու կամ ա նե լու», ա պա ան ցնում պոե տի 
հայ րե նա սի րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի բա ցա հայտ մա նը՝ ա ռանձ նաց նե լով 
ո րոշ հան գու ցային բա ռեր՝ տվայ տանք, 
թա խիծ, տա րա կույս, ը նդ վզում, վե հու-
թյուն, նե րում, հա վատ: Բա նա խո սու թյամբ 
բա ցա հայ տում ե նք` ազ գային ող բեր գու-
թյուն նե րը Տե րյա նը վե րապ րում էր հո գե-
կան սր ված բևե ռա ցում նե րով, դեռ 1913 
թ., Նաի րի ի ճա կա տագ րի տա րա կույս նե-
րից տագ նա պած, որ տա րի նե րով խոց-
ված խո հե րի ու կե ղեք ված զգա յու թյուն նե-
րի հետ ևանք էր, գրում էր. « Մի թե վեր ջին 
պոետն եմ ես // Վեր ջին եր գիչն իմ ե րկ-
րի...», որ տեղ կրկն վող ե րկ տողն ա վե լի 

է ը նդ գծում բա նաս տեղ ծու թյան ներ քին 
տրա մադ րու թյու նը` ող բեր գա կան տա-
րա կույ սի բևե ռաց ման պա հը: Ցավն ու 
թա խի ծը, տագ նապն ու տա րա կույ սը բա-
նաձ ևում են հայ րե նա սի րու թյան տե րյա-
նա կան տե սա կը, որ մի մի այն տվայ տանք 
է. «Չշ լա ցա խն դուն փառ քիդ // Ան ցյալ 
ու հին փայ լով եր բեք»: Ներ քին պատ կե-
րային զու գա հեռ ներ ե նք տա նում տե րյա-
նա կան Հա յաս տա նի և Քրիս տո սի միջև՝ 
նկա տե լով, որ ցա վը, քրիս տոս վող հայ-
րե նի քի ճա կա տագ րի հա մար վե րա ճե լով, 
ստա նում է նաև ներ քին ը նդ վզ ման, հան-
դի մա նան քի դա ռը հն չե րանգ. «Որ քան որ 
ե լան ա րյու նիդ ա գահ // Դու կա մա վոր զոհ 
– բո լո րը տվիր...»: Նկա տում ե նք, որ ազ-
գային բեկ ված հո գու վշ տա հար նվագ նե-
րում հն չում է նաև դա ռը խորհր դա ծու թյու-
նը հայ րե նի քի մե նու թյան մա սին. « Մեզ 
չի հաս կա նա օ տա րերկ րա ցին // Մեզ չի 
հաս կա նա սառն օ տա րու հին...»: Ան վերջ 
խար դա վանք նե րից, ազ գային կո րուստ-
նե րից ու տա ռա պանք նե րից ը նդ հան րաց-
ված տե րյա նա կան խո հե րը ներ կա յաց նում 
ե նք գա ղա փար նե րի քար տե զագ րու մով՝ 
ա ռանց քային միտ քը ո ւղ ղան կյան ձևով 
նշե լով մեջ տե ղում, ի սկ կա պակց ված գա-
ղա փար նե րը՝ կենտ րո նից ա ծանց ված ճյու-
ղե րին՝ գծե րով մի աց նե լով դրանք՝ ը ստ 
մի մյան ցից կախ ված լի նե լու հան գա ման-
քի: Այ նու հետև մեկ նա բա նում ե նք դրանք. 
օ րի նակ՝ «Որ քան մու թը սև` այն քան ես 
հա մառ». բա ցատ րում ե նք, որ սա ա ներ-
ևա կայե լի ող բեր գու թյան մեջ ան պար տե լի 
մնա ցող ո գու բա նաս տեղ ծա կան բա նաձ-
ևում է, որ խտաց նում է ոչ մի այն քնա րա-
կան հե րո սի, այլև դա րե րի քա ռու ղի նե րը 
հա տած մի ամ բողջ ազ գի պատ մա կան ու-
ղին, և որ ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո ազ-
գային հո գե բա նու թյան ան թա փանց մթու-
թյան մեջ, ո ւր սպա սումն ան գամ « դառն է 
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ու մա հա հոտ», մի ա նի մա նա լի զո րու թյամբ 
կր կին հառ նում է բաց վող գա լի քի հա վա-
տը: Հայ րե նի քի հա մայ նա պատ կե րի մեջ 
աս տի ճա նա բար ան դրա դարձ նում ե նք 
հայ րե նի տան, հա րա զատ մոր, տխու րա-
չյա նաի րու հու բա նաս տեղ ծա կան պատ-
կեր նե րը: Ներ կա յաց նե լով « Կար ծես թե 
դար ձել եմ ես տուն…» բա նաս տեղ ծու թյու-
նը՝ նկա տում ե նք, որ վե րա դար ձի տե սի լը 
մարմ նա վոր վում–ի րա կա նա նում է «Որ-
պես Լաեր տի որ դին, որ պես...» բա նաս-
տեղ ծու թյան մեջ` « դե պի քա րերդ ազ նիվ 
ու հին» տո ղե րին հա կադ րե լով « ցուրտ հե-
ռու նե րի կր կես նե րի» պատ կե րը, «կր կես» 
բա ռի տա րո ղու թյամբ` ծաղ րա ծո ւու թյուն, 
լա րա խա ղա ցու թյուն, ձեռ նա ծու թյուն, 
վար ժեց րած կեն դա նի նե րի ցու ցադ րում՝ 
ը նդ գծե լով քնա րա կան հե րո սի դրա մա-
տիկ ապ րում նե րի հոգ ևոր պատ մու թյու նը. 
« Ցուրտ հե ռու նե րում, ան լռե լի // Կր կես-
նե րի մեջ սր տով մո լոր // Ե րա զում է ի քո 
սի րե լի // Եվ մեղմ եր գե րը, որ պես օ րոր»: 
Հի շում ե նք, որ 1919 թ. գրված մի բա նաս-
տեղ ծու թյան մեջ ևս, կյան քի կր կես նե րից 
հոգ նած ու դառ նա ցած, իր կո չու մի բարձր 
ար ժա նա պատ վու թյամբ բա նաս տեղ ծը 
գրում էր. «Ո՛չ ծաղ րա ծու զվար ճա բեր, 
ո՛չ խոս քե րի վարժ վար պետ // Դու մար-
գա րե պի տի լի նես, խա չա կիր և մար տի-
րոս…»: Բնու թագ րում ե նք այն որ պես իր 
օ րե րի խոս տո վա նու թյան ա մե նա հա վաս-
տի գիրք` գր ված այդ օ րե րի ա մե նա մեծ 
վկայի կող մից, ին չը տա ռա պա գին մա-
քա ռում ներն ու լույ սի ո րո նում նե րը ի մաս-
տազր կած կյան քի դա տարկ ա փն է` ծաղ-
րա ծու նե րի և խոս քի վարժ վար պետ նե րի 
ժա մա նա կը, ո րի ստ րու կը չդար ձավ պոե-
տը: 

Լ սա րա նի հետ կեն դա նի կա պը ի րա-
կա նաց նում ե նք հար ցադ րում նե րով, ներ-
քին կա յուն հա ղոր դակ ցումն ա պա հո վում 

խոս քի ներ դաշ նակ լից քե րով, աս մուն քի 
և ե րաժշ տու թյան հա մադ րու թյուն նե րով, 
լու սան կար նե րով ու գե ղան կար նե րով՝ 
զգա յա կան ներ գոր ծու թյամբ խո րաց նե-
լով ու սա նող նե րի գա ղա փա րա հու զա կան 
ը մբռ նում նե րը: Խոս քի ներ քին տրա մա-
բա նու թյու նը շա րու նա կում ե նք հայ րե նի քի 
և հե ղա փո խու թյան ճա նա պար հին Տե րյա-
նի հո գե կան մտա տան ջու թյուն նե րի բա-
ցա հայ տու մով՝ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 
հան գա մա նա լից վեր լու ծու թյամբ աս տի-
ճա նա բար հաս նե լով հո գե բա նա կան այն 
պա հին, ե րբ « կյան քի աղ մու կը»` հե ղա փո-
խու թյու նը, ըն կալ վում է որ պես հայ րե նի քի 
մա հերգ: Հի շա տա կում ե նք «Դ րեք սիրտս 
դա րա վոր» սկզբ նա տո ղով եր գը, ո ւր բա-
նաս տեղ ծի սիր տը, որ «ոս կե բո ցեր ու ներ» 
(ակ նար կում է ռու սա կան հե ղա փո խու-
թյան հետ կապ ված իր խան դա վա ռու թյու-
նը), այժմ իր ե րկ րի պես ա րյու նա ներկ ու 
ո րբ է, կամ՝ տրա մա բա նա կան նույն հեն քի 
վրա բարձ րա ցած հայ րե նա սի րա կան բա-
ցա ռիկ ող բեր գե րից մե կը. «Եր կիր Նաի րի, 
ե րազ հե ռա վոր // Քնած ես քն քուշ թա գու-
հու նման…»: Վե նի տրա մա գի րի մի ջո ցով 
ներ կա յաց նում ե նք Տե րյա նի և Չա րեն ցի 
պատ մա հայ րե նա սի րա կան պոե զի այի 
ը նդ հան րու թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը, քն նար կում դրանք: Կա-
ռու ցում ե նք շր ջա նաձև պատ կեր ներ, որ 
կենտ րո նում ու նեն հատ ման մա կե րես, 
որ տեղ նշում ե նք եր կու պոե տի գա ղա-
փար նե րի, պատ կեր նե րի, կեն սագ րա կան 
հո գե բա նու թյան և ճա կա տագ րե րի հան-
գու ցա լուծ ման ը նդ հան րու թյուն նե րը, ի սկ 
չհատ վող մա սե րում շեշ տում յու րա հատ-
կու թյուն նե րը: Լսա րա նը հա մոզ ված է ար-
դեն, որ հե ղա փո խու թյան խան դա վառ աղ-
մուկ ներն սր տա կե ղեք են պոե տի հա մար. 
նա չի հա վա տում հե ղա փո խա կան ցն ծա-
գին ճի չե րին, ո րով հետև հե ղա փո խու թյու-
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նը պաշտ պան չէ հայ րե նի ա վեր ե րկ րին, 
ան հա ղորդ է նրա դա րա վոր տան ջան քին. 
« Չեմ հա վա տում ճի չե րին ձեր ցն ծա գին // 
Եվ խան դա վառ աղ մուկ նե րին այս շփոթ 
// Գաղտ նի մի թույն կե ղե քում է իմ հո գին 
// Եվ ձեր խին դը սար սեց նում է որ պես 
բոթ...»: Նշում ե նք, որ տե րյա նա գի տու-
թյան մեջ վե րո հի շյալ բա նաս տեղ ծու թյու նը 
ա ռանց բա ցա ռու թյան բնո րոշ վել է որ պես 
հա կա դաշ նակ ցա կան գործ, «աղ մուկ» 
բառ–պատ կե րի` որ պես հե ղա փո խու թյան 
տա րե րային ա ղմ կոտ ու ժի խորհր դա նի-
շի տի րույթ նե րը Տե րյա նի պոե զի ա յում 
հատ կան շե լով՝ հիմ նա վո րում, որ « Չեմ 
հա վա տում ճի չե րին ձեր ցն ծա գին» բա-
նաս տեղ ծու թյու նը մար տահ րա վեր է ոչ թե 
դաշ նակ ցա կան նե րի, այլ հե ղա փո խու թյան 
դեմ, բնո րո շում այն որ պես գա ղա փա րա-
կան դա ռը հի աս թա փու թյան և քա ղա քա-
կան շր ջա դար ձի գե ղար վես տա կան վա-
վե րա թուղթ, որ կան խագ ծում էր ազ գային 
կո րուստ նե րի ան դառ նա լի ու ղին: Տե րյա նի 
և հե ղա փո խու թյան դրա մա տիկ բա խու մը 
բնագ րային մեջ բե րում նե րով աս տի ճա նա-
բար հասց նում ե նք գա գաթ նա կե տին, ին-
չի ար տա հայ տու թյու նը « Մի՛ խառ նեք մեզ 
ձեր վայ րի, ար ջի ցե ղե րին…» բա նաս տեղ-
ծու թյունն է: Ա պա ցու ցում ե նք, որ « դավ ու 
դառ նու թյու նը» մատ նան շում է բոլշ ևի կյան 
կա ռա վա րու թյան ո ւխ տադր ժու թյու նը և 
պատ մա կան հայ րե նի քի կո րուս տի ցա վը: 

Այս տեղ ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում 
հա մադ րա կան մե թո դի կի րար կու մը, քա-
նի որ գրո ղի հո գե բա նու թյան ձևա վո րու մը 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է նրա կեն-
սագ րու թյան հետ` ը նդ գծե լով, որ ստեղ-
ծա գոր ծու թյան հո գե բա նա կան նա խադ-
րյալ նե րի բա ցա հայ տու մը պա հան ջում 
է խո րա գի տա կու թյուն, քա նի որ գործ 
ու նենք ստեղ ծա գոր ծո ղի են թա գի տակ-
ցա կան ը մբռ նում նե րի հետ: Ա նդ րա դառ-

նում ե նք Տե րյա նի ազ գային–քա ղա քա-
կան գոր ծու նե ու թյա նը՝ մի ա ժա մա նակ 
բա ցա հայ տե լով բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 
գրա պատ մա կան ա կունք նե րը: Ա ռանձ-
նան շում ե նք նախ են թա հար ցի գլ խա վոր 
հար ցադ րում նե րը՝ Տե րյա նը և ՀՅԴ, Տե-
րյա նը և կա մա վո րա կան շար ժու մը, Տե-
րյա նը և Հայ կա կան հար ցը, Տե րյա նը և 
բոլշ ևի կյան հե ղա փո խու թյու նը, Տե րյա նը 
և Բրեստ Լի տովս կի պայ մա նա գի րը, Տե-
րյա նի « պե տա կան գոր ծու ղու մը» և մա-
հը, ներ կա յաց նում Տե րյա նի կյան քի հա-
կա սա կան, չբա ցա հայտ ված, վրի պած 
է ջե րը: Նկա տում ե նք, որ Տե րյա նի ազ-
գային–քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյու նը և 
պոե զի ան գնա հա տե լիս ե լա կետ պետք 
է ու նե նալ եր կու թվա նիշ` Տե րյա նը մինչև 
1918 թվա կա նը և Տե րյա նը 1918–ից հե տո: 
Ց. Խան զա դյա նի, Պ. Մա կին ցյա նի, Ա. 
Ի սա հա կյա նի և ի ր՝ Վ. Տե րյա նի նա մակ-
նե րով փաս տում ե նք, որ 1905–1906 թթ. 
Տե րյա նը ՀՅԴ շար քե րում էր և գա ղա-
փա րա կան աշ խա տանք ներ էր տա նում 
Շի րա կի գյու ղե րում, այ նու հետև վե րագ-
նա հա տում նե րով ու վե րաճշ տում նե րով 
բա ցա հայ տում ե նք Տե րյա նը և Հայ կա կան 
հար ցը, Տե րյա նը և կա մա վո րա կան շար-
ժու մը հար ցադ րում նե րը՝ ա պա ցու ցե լու 
բա նաս տեղ ծի՝ ան ձնա զո հու թյան աս տի-
ճա նի նվիր վա ծու թյու նը Հայ կա կան հար-
ցին: Ազ գային ճա կա տագ րում « կյան քի և 
մա հու խնդ րի բնա վո րու թյուն ստա ցած» 
Հայ կա կան հար ցի վե րապ րու մը Տե րյա-
նի կող մից ան թիվ հույ սե րի, ցնորք նե րի, 
մտա հո գու թյուն նե րի, գու շա կու թյուն նե րի 
և դա տո ղու թյուն նե րի բևե ռա ցու մը նրա 
հո գե վի ճա կում հնա րա վո րինս ներ կա յաց-
նե լու հա մար դի մում ե նք Տե րյա նի` հա կա-
սա կան գնա հա տա կան նե րի և բուռն վե ճե-
րի ար ժա նա ցած « Հոգ ևոր Հա յաս տան», 
« Հայ գրա կա նու թյան գա լիք օ րը» հոդ ված-
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նե րին, նա մակ նե րին, ժա մա նա կա կից նե-
րի հի շո ղու թյուն նե րին:

 Տե րյա նի ազ գային–քա ղա քա կան դի-
ման կա րը վե րագ նա հա տե լիս ա ռա վել 
հան գա մա նա լից խո սում ե նք Տե րյա նի 
հե ղա փո խա կան նպա տակ նե րի և գոր ծու-
նե ու թյան շուրջ, նշում, որ Տե րյա նը ո րոշ 
հա կա սու թյուն նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ըն դու նել է հե ղա փո խու թյու նը` նկա տի ու-
նե նա լով փոքր ազ գե րի ա զա տագ րու թյան 
և ան հա տի բա րո յա կան վե րած նու թյան 
խն դիր նե րը: Պատ մում ե նք, թե ի նչ պես 
1917 թ. հի վանդ և հյուծ ված, հո գե կան ու 
ֆի զի կա կան ա ներ ևա կայե լի լա րու մով 
Տե րյա նը, ան տե սե լով խո րա ցած հի վան-
դու թյունն ու մահ վան վտան գը, մա քա-
ռում է Հայ կա կան հար ցի հա մար, գրում 
« Թուր քա հա յաս տա նի մա սին» զե կու ցա-
գի րը, նա խա պատ րաստ վում Բրեստ–Լի-
տովս կի բա նակ ցու թյուն նե րին: Տե րյա նի 
պա հան ջա տի րու թյու նը Ժո ղովր դա կան 
կո մի սար նե րի կա ռա վա րու թյու նից՝ փաս-
տա ցի և վճ ռա կա նո րեն պաշտ պա նել 
ա րևմ տա հայե րի լի ա կա տար ազ գային 
ի նք նո րոշ ման ձգ տու մը և օ ժան դա կել այն 
ե րաշ խիք նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք ի րա-
կան հնա րա վո րու թյուն կտային ի նք նո-
րոշ մա նը, քնն վում և հիմք է ըն դուն վում 
խորհր դային կա ռա վա րու թյան կող մից: 
Սա կայն 1918 թ. մար տի 3–ին Բրես տում 
Լե նին–Քե մալ դա շին քի ար դյուն քում բոլշ-
ևի կյան կա ռա վա րու թյու նը Թուր քի ային է 
վա ճա ռում ոչ մի այն Ա րևմ տա հա յաս տա-
նը, այլև Կար սի և Ար դա հա նի նա հանգ-
նե րը: Պն դում ե նք, որ հենց այդ օ րե րին է 
գր վել « Մի խառ նեք մեզ ձեր վայ րի, ար ջի 
ցե ղե րին…» բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ պա-
տա հա կան չհա մա րե լով նաև, որ Կար սի 
ող բեր գա կան ան կմա նը նվիր ված իր վե-
պում` «Եր կիր Նաի րի»–ո ւմ, Չա րեն ցը, մի 
ա ռի թով հի շե լով « սի րե լի, այն քան վա-

ղա ժամ մա հա ցած պոե տին», մեջ բե րում 
է նրա ե րկ տո ղը. «Ե գիպ տա կան բուր գե-
րը փո շի կդառ նան, // Ար ևի պես, եր կիր 
իմ, կվառ վես վառ ման»: Խո սում ե նք այն 
մա սին ևս, թե ի նչ պես 1918 թ. ամ ռա-
նը Տե րյա նը` ջլատ ված, գու նատ, ջղային, 
շր ջում էր Հյու սի սային Կով կա սում` հայ 
գաղ թա կա նու թյան օգ նու թյան գոր ծը 
կազ մա կեր պե լով, հի շա տա կում Դ. Ա նա-
նու նի « Հան դի պում ներ Վ. Տե րյա նի հետ» 
հոդ վա ծը, որ կան խամ տած ված շր ջանց-
վել է խորհր դա հայ տե րյա նա գի տու թյան 
կող մից, ո րով հետև բա ցա ռիկ էր Տե րյա-
նի ազ գային դի ման կա րի վե րագ նա հատ-
մամբ և հա կա սող՝ բոլշ ևիկ բա նաս տեղ ծի 
կեր պա րին: Կա տա րե լով մեջ բե րում ներ՝ 
բա ցա հայ տում ե նք Տե րյա նի կյան քի վեր-
ջին տա րի նե րի ող բեր գու թյու նը, աս վա ծը 
հա մալ րում բա նաս տեղ ծա կան բնագ րե-
րով: Ա ռանձ նան շում ե նք Տե րյա նի այն 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, որ գր վել են 1918 
թ., ե րբ հայ ժո ղո վուր դը Սար դա րա պա տի, 
Բաշ Ա պա րա նի և Ղա րա քի լի սայի հե րո-
սա մար տե րում վե րա հաս տա տեց իր ազ-
գային գո յու թյունն ու պե տա կա նու թյու նը, 
ո րոնց ան պարտ ո գու վեր լու ծու թյամբ բա-
ցա հայ տում ե նք պոե տի գա ղա փա րա կան 
շր ջա դար ձերն ու հո գե բա նա կան բե կում-
նե րը, թե ի նչ պես վեց հա րյու րա մյա դա դա-
րից`« մա հան ման քնից» հե տո վե րածն ված 
նաի րյան պե տա կա նու թյան հետ հե ռու 
հյու սի սում հառ նում է նաև պոե տի «որբ» 
հո գին՝ մի ա ժա մա նակ նկա տե լով, որ տե-
րյա նա գի տու թյան մեջ այդ բա նաս տեղ-
ծու թյուն նե րը թյու րի մա ցա բար կապ վել 
են Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյան հետ, 
բայց դրանք ա նա ռար կե լի ո րեն նվիր ված 
են հայ կա կան պե տա կա նու թյան հա րու-
թյա նը: Հա ջորդ քայ լին լսա րա նի ու շադ-
րու թյու նը հրա վի րում ե նք այն փաս տին, 
որ 1919 թ. մայի սին Տե րյա նը իր ծուռ խա չը 
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կրե լու ճա նա պար հի վեր ջին հանգր վա նից 
ա ռաջ ի նք նաքն նա դա տա բար գրում էր, որ 
ին քը 1905 թ. լի էր « նա ցի ո նա լիս տա կան 
ու մանր բուր ժո ւա կան նա խա պա շա րում-
նե րով, են թա կա նա ցի ո նա լիզ մի թու նա լի 
հմայ քին»՝ ան մի ջա կան կապ նկա տե լով 
Տե րյա նի այս խոս տո վա նու թյան և նրա 
պե տա կան գոր ծուղ ման միջև, աս վա-
ծը փաս տար կում՝ Ա. Շա հի ջա նյա նի և Դ. 
Ա նա նու նի հի շո ղու թյուն նե րով: Այ դու հետ 
հան գա մա նա լից ներ կա յաց նում ե նք Տե-
րյա նի գոր ծուղ ման դր դա պատ ճառ նե րը, 
հիմ քե րը, բա նաս տեղ ծի ա ռող ջա կան ու 
հո գե կան վի ճա կը: Հի սուն չորս օր տևած 
ծանր ճա նա պար հոր դու թյան կե սին պոե-
տը մա հա նում է` կյան քի ե րե սուն հին գը 
դեռ չբո լո րած. մի ակ հա րա զա տը, ան մխի-
թար օ րե րի ըն կե րը Ա նա հիտ Շա հի ջա-
նյանն էր, մտա տան ջու թյու նը` ոչ թե կյան-
քի հե ռա ցող ա փը, այլ հայ րե նի քի ան հայտ 
ճա կա տա գի րը: Հն չեց նում ե նք Տե րյա նի` 
տան ջան քի ու մե նու թյան, տա րա կույս նե-
րի և տագ նապ նե րի մեջ մխա ցած կյան քի 
վեր ջին եր գը` գր ված Սա մա րա յում, տեն-
դի մեջ, մահ վան ան կող նում, Ա. Շա հի ջա-
նյա նի ձե ռագ րու թյամբ. « Պոետ մի ան-
տեր ու ան տուն // Գի տեմ ես` կո րա՜ծ եմ, 
կո րա՜ծ....», լու սա պատ կե րա ցույ ցով ցու-
ցադ րում բա նաս տեղ ծի վեր ջին օ րե րի և 
մահ վան հետ կապ ված լու սան կար նե րը: 
Այ նու հետև ու սա նող նե րից մե կին հրա վի-

րում ե նք` ըն թեր ցե լու Ա. Շա հի ջա նյա նի 
հու շը Տե րյա նի դեմ սկս ված հա լա ծանք նե-
րի և վեր ջին ճա նա պար հոր դու թյան մա-
սին:

 Թե մայի մա տու ցու մը ամ բող ջա կան 
չէր լի նի, ե թե պոե տի ստեղ ծա գոր ծու-
թյան բո վան դա կային և տրա մա բա նա-
կան վեր լու ծու թյու նը չհա մալ րենք տե րյա-
նա կան ար վես տի յու րա հատ կու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու մով: Լսա րա նին ըն կա լե լի 
ե նք դարձ նում տե րյա նա կան պոե զի այի 
մե ղե դայ նու թյու նը, խոս քի ներ դաշ նա կու-
թյու նը, կշ ռույ թը, ել ևէջ նե րը՝ հե ծե ծանք, 
կա րոտ, ո ղբ, զայ րույթ, տե սա նե լի՝ գե ղան-
կար չա կա նու թյու նը. հիմ նա գույ նե րը՝ ար-
նա գույն, մոխ րա գույն, ոս կե գույն, պատ-
կեր նե րը՝ մշուշ, լեռ ներ, խու ղեր, հայ րե նի 
տուն, տխու րա չյա նաի րու հի և այլն, ո րոնք 
ա ռա ջաց նում են տե սո ղա կան, ներ հայե-
ցո ղա կան զգա յու թյուն ներ:

 Դասն ամ փո փում ե նք մտագ րո հի մե-
թո դով: Մտ քե րի տա րա փը հա վա սա րակշ-
ռե լու մի տու մով հեր թա կա նու թյուն ե նք 
ա ռա ջար կում, և խումբն ար տա հայ տում 
է իր ը մբռ նում նե րը, ը նդ հան րա ցում նե րը, 
ա ռանձ նաց նում օր վա՝ իր հա մար ա մե-
նատ պա վո րիչ բա նաս տեղ ծա կան հատ-
ված նե րը: Վեր ջում ան դրա դառ նում ե նք 
մտագ րո հի ար դյունք նե րին՝ ճշգր տե լով և 
լրաց նե լով մտ քե րի և գա ղա փար նե րի տա-
րա փը: 
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1.  Խան ջյան Ա., Մո ռաց ված և ան հայտ է ջեր Վա հան Տե րյա նի կյան քից, Եր., 2004:
2.  Սու քի ա սյան Ս., Է ջեր Վա հան Տե րյա նի կյան քից, Եր., 1959:
3.  Վա հան Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 1–4, Եր., 1972–1979:
4.  Վա հան Տե րյա նը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում, Եր., 1969:
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И ЗУ ЧЕ НИЕ ИС ТО РИ КОПАТ РИ О ТИ ЧЕС КОЙ ПО Э ЗИИ ВА А НА ТЕ РЯ НА  
В ВЫС ШЕМ УЧЕБ НОМ ЗА ВЕ ДЕ НИ И

Н. ОГАН НИС ЯН

В стат ье предс тав ле ны осо бен нос ти со дер жа ния и ме то до ло гии ис то ри ко–пат ри о-
ти чес кой по э зии Ва а на Те ря на. На и ри как обоб щен ный идей но–эс те ти чес кий сим вол 
Ар ме ни и, бла го да ря Те ря на ут вер дил ся в ар мянс кой ли те ра ту ре и стал ху до жест вен-
ным веч ным об ра зом па мя ти ис че за ю щей ис то ри чес кой ро ди ны, бо ли по терь и ве ры 
в воск ре се ни е.Боль и тос ка, тре во га и сом не ни я, об ъе ди нив шись, сфор ми ро ва ли те ря-
новс кий тип пат ри о тиз ма, что у не го при рав не но к дра ме. На тра ги чес ком пу ти жиз ни 
на ции Те рян всег да , был не по ко ле бим в нас той чи вых по ис ках воз рож де ния еди ной, 
не за ви си мой, ду хов ной Ар ме ни и. Это он до ка зал как сво им твор чест вом, так и на ци о-
наль но–по ли ти чес кой де я тель ност ью.

THE STUDY OF HISTORICAL AND PATRIOTIC POETRY OF VAHAN TERYAN’S  
IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

N. HOVHANNISYAN 

The article presents the features of the content and methodology of Vahan Teryan’s his-
torical and patriotic poetry. It is due to Vahan Teryan that Nairi became the ideological–aes-
thetical symbol of all–Armenia in the Armenian literature.Hence it has been the eternal ar-
tistic portrayal of the memories about the vanishing historical homeland, losses, sorrow and 
belief in revival. Pain, grief, anxiety and fear were moulded into a kind of patriotism that is 
peculiar only to V. Teryan and that is merely his personal suffering. V. Teryan always dreamt 
of the revival of stable, united, independent Armenia which he proved both with his literary 
and national–political activities.
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INTRODUCTION
For this Action Research, I will review and 

reflect upon a number of different theories 
on Personalization/Differentiationin applica-
tion to my practice. Particularly, I will be dis-
cussing the strategy of “guided practice” in-
Jenkins. Keefe’s theory (2001), in connection 
with the actions taken with the focus group 
of chosen students. Partly I will be also dis-
cussing the theory of shared task model by 
Corbalan, Kester. VanMerrienboer (2005)in 
connection with the actions takento all the 
students of the class. I will be discussing 
and reflecting upon how the chosen strat-
egy (“guided practice”) of the chosen the-
ory informs the planning and realization of 
my work. I will be making references to my 
lesson plans, reflections, literature and per-
sonal talks with students. I will evaluate the 
effectiveness of the practitioner’sresearch 
that was done in 3 week period with 4 les-
sons. While personalized questions, tasks 
and feedback were to be given to all students 
of drama class preparing to a performance, 
personal talks were to be conducted with the 
focus group with three students included. 
Notes on the focus group can be found in 
the lesson plan 1. 

LITERATURE REVIEW
Jenkins, Keefe (2001) suggest that In-

struction is personalized when it focuses on 
the needs and talents of each learner, and 
when it challenges them to grow. The “guid-
ed practice” strategy widely used in arts, 
suggest teacher–coaches to provide various 

kinds of support to students by instructing, 
modeling, or asking pertinent questions. 
Six basic elements of personalized instruc-
tionare suggested in the articles of Jenkins, 
Keefe (2001). The “guided practice” strate-
gy is to be explored in connection with first 
element: “a dual teacher role of coach and 
adviser”. Corbalan, Kester, Van Merrienboer 
(2005) discuss a personalized task–selec-
tion model with shared instructional control, 
combining system–controlled and learner–
controlled approaches to the selection of 
learning tasks. They find that personaliza-
tion of tasks leads to efficiency of learning. 
Creemers, Kyriakides (2007) outline a dy-
namic model that takes into account 8 effec-
tiveness factors which describe the teacher’s 
instructional role and are related with stu-
dent outcomes. The guided practice of this 
action research includes elements of differ-
entiation with structuring and questioning. 
Hattie, Timperley (2007) discuss different 
levels of operation for feedback. The person-
al talks as part of the guided practice of this 
action research were meant to feedback on 
process level and self–regulation level. 

Taylor, Adelman (2011) consider per-
sonalization as a psychological construct, 
that must match motivation and capability. 
Cecchini, González, Carmona, Arruza, Es-
cartí, Balagué (2010) explore the relation-
ship between the motivational climate and 
the influence of motivational climate on 
self–confidence, anxiety, and pre– and post–
competition mood. Kolb (1984) suggests that 

ARMINE ABRAHAMYAN

PERSONALIZED TALKS AND TASKS: HOW MIGHT 
THEY INCREASE CHILD’S SELFCONFIDENCE  

FOR ACTING IN A PERFORMANCE
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learning is a tension– and conflict–filled pro-
cess, and new knowledge, skill, or attitudes 
are achieved through confrontation among 
four modes of experiential learning. Hanton, 
Connaughton (2013) examine performersret-
rospective explanations of the relationship 
between anxiety symptoms, self–confidence, 
and performance. Cognitive and somatic 
symptoms deemed under personal control 
appeared to increase self–confidence. Abma 
(2001) outlines a reflexive, dialogical ap-
proach in which lived experiences, meanings 
and values become the subject of the reflex-
ive dialogues based on case from 2 perform-
ing–arts schools. Store, Armstrong (1981) 
believe that good teaching is a very personal 
matter and that the teacher–student relation-
ship should be fostered for effective learning 
to take place. Bollet, Fallon (2010) point out 
the need for training models that consid-
er the whole brain in the learning process. 
Extra attention must be given to e–learning 
situations in an attempt to bridge the ‘gap’ 
between trainer and learner. 

Willingham, Daniel (2012) though classi-
fying studentsdifferences argues that the ed-
ucators should pay greater attention to the 
ways in which all students are the same. This 
article raises contentious issues in relation to 
this research. 

PERSONALIZED TALKS. TASKS: HOW 
MIGHT THEY INCREASE CHILD’S SELF–
CONFIDENCE FOR ACTING IN A PERFOR-
MANCE (LESSONS 1–4)

Lesson 1
The objective of this unit, divided in 4 

classes, was to explore the super–objective 
of the character as the last acting element 
to be taught just before the final rehearsals 
and performance. The objective of the first 
class was to explore the super–objective in 

connection with the objectives of different 
scenes. Expected outcomes were: to identify 
the super–objective in connection with the 
objectives (phase 1), to act according to su-
per–objective (phase 2) and to interpret the 
super–objective and acting (phase 3). Phase 
1 of the lesson was to brainstorm on objec-
tives. the super–objective. The question for 
brainstorming in small groups was“What 
could the super–objectivemean? What could 
be the difference between the super–objec-
tive and objectives? A chain of personalized 
questionsfollowedthe brainstorming. (Sam-
ple questions can be found in the lesson 
plan). For phase 2, rehearsals of the per-
formance were conducted. Everybody wasin-
structed to act having the super–objective in 
mind. 

Before describing the work process during 
the rehearsals, how the performance is struc-
tured must be described. The performance 
is divided into scenes written and played by 
small groups. Each group even has its own 
player of the protagonist. The chosen stu-
dents were in Goups 1. 2. Groups were also 
given differentiated tasks for the rehearsal 
which is not specifically discussed since it is 
a frequent strategy. As a part of third phase, 
personalized feedback on process level and 
self–regulation level was given to each stu-
dent (Hattie, Timperley (2007). Personal talks 
were conducted with the focus group with the 
objective to increase self–confidence (Reflec-
tion, Lesson 1). The goal of the first dialogue 
was to understand/re–understand thoughts, 
feelings and the reason for fear or stage-
fright, to give the best advice for the moment 
to reduce that fear, to prepare personalized 
tasks for the upcoming classes, and to ob-
serve the performance and behavior further 
for the next feedback and advice. 
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Lesson 2
The objective of the second lessonwas to 

explore the super–objective in connection 
with the motivation of the character. Expect-
ed outcomes were: to identify the super–ob-
jective in connection with the motivation of 
the character (phase 1), to act according to 
the super–objective in connection with moti-
vation (phase 2), to interpret the super–ob-
jective in connection with motivation (phase 
3). Phase 1 of lesson 2 was to brainstorm 
on the super–objective in connection with 
motivation. Brainstorming was to answer 
the question, “What could be the difference 
between motivation and super–objective 
and what could be the connection between 
them?”. – It was a quite appropriate time to 
talk about motivation of the character since 
all 3 students inthe focus group turned out 
to have problems with understanding the 
motivation of their character. In the phase 2, 
all the groups were given the task of acting 
while keeping the super–objective along with 
the motivation in mind was given to all the 
groups. Groups were also given differentiat-
ed tasks for acting. Observations on the per-
formance of the focus group during this re-
hearsal can be found in my reflection on this 
lesson (Reflection, Lesson 2). Personalized 
feedback on acting was given to each student 
as always; however, the feedback given to the 
students of the focus group took into con-
sideration the objective of this research and 
the advice given on the previous day (Hattie, 
Timperley (2007). As a wrap up, a Personal-
ized Written Task: Character Analysis in 500 
words was explained in detail. Requirement 
of this examination task was to answer a min-
imum of 3 questions chosen by the students 
themselves in addition to 3 questions chosen 
by the teacher. The questions chosen by the 

teacher for the students in the focus group 
aimed to draw the students’ attention to the 
elements they needed most to develop self–
confidence. Personalized tasks for the other 
students aimed to draw their attention to the 
elements they needed to develop most. Indi-
vidualized written feedback was later given 
to all the students. 

Lesson 3
The objective of the third class was to ex-

plore the super–objective in connection with 
the actor himself. Though the connection 
with the role was explored while working on 
many elements, this was the most important 
lesson in the series in terms of bringing all 
the ideas together. The character analysis was 
also submitted by the students for feedback in 
advance. Expected outcomes were: to identi-
fy the super–objective in connection with the 
actor (phase 1), to act according to super–ob-
jective in connection with the actor (phase 2), 
to interpret the super–objective and acting in 
connection with the actor (phase 3). 

Phase 1 was to brainstorm on the su-
per–objective in connection with the actor 
himself. “What could be believable and im-
portant to me as a person in my character’s 
motivation and truth he believes in? What is 
important to me as a person in my charac-
ter’s super–objective?” Personalized ques-
tioning and feedback took their character 
analysis into account. For the rehearsals of 
the performance in the phase 2 it was sug-
gested that everyone act having their own 
super–objective in mind in connection with 
themselves as individuals. Two of the three 
students in the focus group showed definite 
progress, while the third student was incon-
sistent (Reflection, Lesson 3). Detailed indi-
vidualized feedback on acting was given to all 
students as phase 3. 
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Lesson 4
Lesson 4 was to review the topic of “Su-

per–Objective” while rehearsing with music. 
Students were asked toact while feeling the 
atmosphere of the music and keeping the 
super–objective of the character discussed 
by them in their character analysis in mind. 
Having thought through all their concerns 
carefully, a new ending was proposed for the 
performance. (It was also to prepare them to 
talk about the message of the performance 
for the last time during the final rehearsal). 
The students were quite enthusiastic about 
the new ending. Individual consultations 
were conducted with the students in the fo-
cus group at the end of the fourth lesson. 
The goal of the consultation was to ask them 
about their feelings and thoughts both for 
the evaluation of this action research and to 
give the best advice at that point to prepare 
them for the performance scheduled a week 
later. (Reflection, Lesson 4). 

EVALUATION
The goal of this practitioner’s research 

was to explore the connection of selected 
theories to classroom practice as well as to 
help the students in the focus group grow 
as actors, if only modestly. The level of their 
growth based on my observations and talks 
can be found in the reflection diagram. 
The“guided practice” strategy in the theo-
ry of Personalized Instruction by Jenkins, et 
al. (2001) is announced to be used widely in 
arts. One of its elements – the dual role of a 
teacher and a coach is to provide more per-
sonal attention to the student. “The coach-
ing model is highly personal, ” according to 
the authors of the theory. The importance 
of making the bridge smaller in teacher–stu-
dent relationship is also mentioned in the 
articles by Powell et al (2008), Store et al 

(1981), andBollet et al (2010). 
It was surprising to see that personal talks 

with concrete objective in mind (which was to 
increase their self–confidence in acting for 
the performance), identified as the domi-
nant part of the chosen strategy, combined 
with personalized written task (Corbalan et 
al (2005) increased the self–confidence of 2 
of 3 students in the focus group in acting on 
the stage and behavior during the class for 
such a short period of time (reflections and 
diagrams). To this can be added that much 
research speaks about the reflexive nature 
of the dialogues instead of persuasive ones 
(Abma, 2001), especially with respect to sup-
portive, motivational climate and its influ-
ence on self–confidence (Taylor et al (2011); 
Cecchini et al (2010) are found to be appli-
cable in conducting the personal dialogues. 
Unfortunately, Hanton et al (2013) came to 
my attention only after the talks. Its advise 
on transferal of anxiety symptoms into posi-
tive thoughts, a technique frequently used in 
acting, could very probably be applicable too 
(however, I hesitated to apply it when work-
ing with child–actors). 

Personalized task–selection model with 
shared instructional control (Corbalan et al 
(2005) were conducted with all students in-
cluding those in the focus group. However, 
based on observation (including the perfor-
mance of the students in the class with high 
self–confidence in acting), I noticed that the 
personalized tasks without personal talks did 
not make any appreciable difference from 
the results ordinarily expected for a task of 
this length. Though it does not mean that the 
approach is not applicable to the subject or 
goals. As discovered through this exercise, 
the students need to be prepared for such 
a new task. Having a separate preparatory 
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workshop on personalized tasks could be 
done in advance. Unfortunately, the written 
personalized feedback on the task was not 
met with enthusiasm by the students, very 
probably for the same reason. Instead, the 
personalized task. feedback directed to pro-
cess level and self–regulation level during 
the talks combined with the shared task was 
more effective in meeting the objective based 
on my observations and recorded in my re-
flections. Thus, further research is required 
to clarify the impact of the various elements 
of this approach. 

This action research project was a good 
opportunity to explore Willingham et al 

(2012) as applied to my practice. Though I 
must fully accept that “the cycling between 
abstract and concrete” as suggested strate-
gy was quite applicable in one of my talks 
during the research, the evidence from this 
research showed limited applicability to my 
classroom practice more generally. The 
students in the focus group showed much 
greater progress, since attention was paid 
to the differences in performance and the 
advice was given taking such contrasts into 
consideration. Due to time limitation it was 
not possible to apply it to the entire group 
and to have personal talk with each of stu-
dent. This is a task for future research. 
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ԻՆՉ ՊԵՍ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑՆ ՈՒ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿ ՎԱԾ  
ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՆԵԼ ԵՐԵ ԽԱՅԻ ԻՆՔ ՆԱՎՍ ՏԱ ՀՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ. 

ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒՄ ԽԱ ՂԱ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ 
Ա. ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ԱՅԲ դպ րո ցում «Դ րա մայի դա սըն թա ցի» ըն թաց քում 
իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը: Հոդ վա ծում դի տարկ վում են տար բե-
րակ ված ու սուց մա նը վե րա բե րող այն տե սու թյուն նե րը, որոնք ու նեն գործ նա կան ուղղ-
վա ծու թյուն: Մաս նա վո րա պես քն նու թյան են առն վում «ուղ ղոր դող գոր ծու նե ու թյուն» 
ռազ մա վա րու թյան կի րառ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոն ցից առա ջին պլան են 
մղ վում ան հա տա կան զրույցն ու տար բե րակ ված հանձ նա րա րու թյու նը: Թի րա խային 
խմ բի հետ ան ցկաց ված 4 դա սի ըն թաց քում հե տա զոտ վել է, թե ան հա տա կան զրույցն 
ու տար բե րակ ված հանձ նա րա րու թյու նը ինչ ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել ինք նավս տա հու-
թյան բարձ րաց ման վրա: 

 КАК ЛИЧ НЫЕ БЕ СЕ ДЫ И ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН НЫЕ ЗА ДА НИЯ МО ГУТ ПО ВЫ
СИТЬ УВЕ РЕН НОСТЬ РЕ БЕН КА ИГ РАТЬ СПЕК ТАКЛЬ

А. АБ РА А МЯН

В стат ье предс тав ле ны ре зуль та ты исс ле до ва ни я, осу ществ лен но го на кур се дра мы в 
стар шей шко леAЙБ. В ней расс мат ри ва ют ся те те о рии диф фе рен ци ру ю ще го обу че ни я, 
ко то рые име ют прак ти чес кую нап рав лен ность. В част нос ти об суж да ет ся осо бен нос ти 
ст ра те гии « нап рав ля ю щая де я тель ность», из ко то рых на пер вый план исс ле до ва ния 
выд ви га ют ся лич ные бе се ды и диф фе рен ци ро ван ные за да ни я. В те че нии 4–х уро ков 
ра бо ты с фо кус груп пой исс ле ду ет ся, как лич ные бе се ды и диф фе рен ци ро ван ные за-
да ния вли я ют на по вы ше ние са мо у ве рен нос ти. 
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Մար դու կյան քում զար գաց ման բո-
լոր փու լե րը փոխ պայ մա նա վոր ված են, և 
ա մեն բան սկս վում է ման կու թյու նից: Այն 
ա մե նը, ի նչ ե րե խան ձեռք է բե րում ման-
կու թյան շր ջա նում, ու ղեկ ցում է նրան ո ղջ 
կյան քում: Կյան քի սկզբ նա կան շր ջա նում 
ե րե խան զար գա նում է, ըն կա լում աշ-
խարհն ու ար ձա գան քում ար տա քին մի ջա-
վայ րին՝ ի րեն շր ջա պա տող մե ծա հա սակ-
նե րի միջ նոր դու թյամբ: Մե ծա հա սակ նե րը 
նպաս տում են աշ խար հա ճա նաչ մա նը, սո-
ցի ա լա կան փոր ձի յու րաց մա նը և կյան քի 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ե րե-
խան ձեռք է բե րում ը նդ հա նուր զար գաց-
ման ո րո շա կի մա կար դակ, ո րը հիմք է 
կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում և հե-
տա գա յում հա տուկ գի տե լիք նե րի, հմ տու-
թյուն նե րի և գոր ծու նե ու թյան ձևե րի յու-
րաց ման հա մար, ձևա վոր վում ան ձնային 
կար ևո րա գույն հատ կու թյուն ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ե րե խային 
ի նք նա հաս տատ վե լու հա սա րա կա կան 
կյան քում [1]:

Մար դու կյան քի յու րա քան չյուր փու լին 
բնո րոշ է գոր ծու նե ու թյան ի նչ–որ ա ռա-
ջա տար տե սակ: 6–7 տա րե կան ե րե խայի 
հա մար ա ռա ջա տար գոր ծու նե ու թյան տե-
սա կը ու սումն է խա ղի մի ջո ցով: Խա ղի մի-
ջո ցով ե րե խան աս տի ճա նա բար ըն կա լում 
է ի րա կա նու թյու նը, այդ թվում՝ մարդ կային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ը ստ Մա կա րեն կոյի՝ « Խա ղը ե րե խայի 
հա մար այն նշա նա կու թյունն ու նի, ի նչ 
մե ծա հա սակ նե րի հա մար աշ խա տան քը: 
Ե րե խան ի նչ պի սին խա ղի մեջ է, այն պես 

էլ նա կլի նի աշ խա տան քում, ե րբ մե ծա նա» 
[3]: 

Ման կա կան խա ղե րի մի ջո ցով ե րե խա-
նե րը վե րար տադ րում են մե ծա հա սակ նե-
րի վար քը, նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը, 
գոր ծու նե ու թյու նը և այլն: Ե րե խա նե րի հա-
մար խաղն ի րա կա նու թյուն է: Խա ղի ըն-
թաց քում նրանք ի րենց զգում են բժիշկ, 
օ դա չու, վա ճա ռող, ու սու ցիչ և այլն: Հայտ-
նի է ման կա կան խա ղե րի շատ տե սակ ներ, 
բայց այժմ  խո սենք այն խա ղե րի մա սին, 
ո րոնք նպաս տում են կրտ սեր դպ րո ցա կա-
նի զար գաց մա նը:

Խա ղե րի մի ջո ցով զար գա նում է ե րե-
խայի մտա ծո ղու թյու նը. կյան քի են կոչ վում 
 բազ բա զան հե տաքրք րու թյուն ներ: Կոփ-
վում է նրա ու շադ րու թյու նը, ը նդ լայն վում 
են գի տե լիք նե րի շր ջա նակ նե րը, բարձ րա-
նում է տրա մադ րու թյու նը: Ստեղծ վում են 
ոչ ստի պո ղա կան, մտեր միկ փոխ հա րա-
բե րու թյուն ներ՝ ու սու ցու մը դարձ նե լով հե-
տաքր քիր և ար դյու նա վետ [2]: 

Ա մեն խաղ ու նի ո րո շա կի կա նոն ներ, 
դրանց հետ ևո ղա կան կա տա րու մը ե րե-
խա նե րին կար գա պահ է դարձ նում: Խա-
ղի մի ջո ցով ե րե խան դպ րո ցում շփ վում է 
իր տա րե կից նե րի հետ: Նոր ստեղծ վող 
կո լեկ տի վի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը ե րե-
խայի մեջ նր բազ գա ցու թյուն է ձևա վո րում 
սո ցի ա լա կան եր ևույթ նե րի նկատ մամբ: 

Հատ կա պես կա նոն նե րով խա ղե րը 
խթա նում են մտա ծո ղու թյան զար գաց մա-
նը: Կա նո նով խա ղե րը կոչ վում են նաև 
խա ղեր պատ րաս տի բո վան դա կու թյամբ, 
քա նի որ խա ղե րի բո վան դա կու թյու նը 
նա խա պես մշակ վում է ման կա վարժ նե-

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ

ԲԼԻՑԽԱ ՂԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ ԱԿ ՏԻՎ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՁԵՎ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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րի կող մից և ներ կա յաց վում ե րե խա նե րին 
կա նոն նե րի ձևով [1]:

 Կա նո նով խա ղե րը լի նում են եր կու տե-
սակ՝ դի դակ տիկ և շար ժո ղա կան: Այս եր-
կու տե սակն էլ շատ գոր ծա ծե լի են կրտ սեր 
դպ րո ցում: 

Ման կա վար ժա կան մտ քի պատ մու թյա-
նը հայտ նի են դի դակ տիկ խա ղե րի բազ-
մա թիվ հա մա կար գեր:

 Դի դակ տիկ խա ղե րը ու սու ցա նող բնույ-
թի խա ղեր են: Դի դակ տիկ խա ղե րի հիմ-
նա կան ա ռա վե լու թյունն այն է, որ դրանք 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ե րե խա նե րին 
ու սու ցան վե լու ի րենց հա մար հե տաքր քիր 
և ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով: Այդ 
խա ղե րը ե րե խա նե րին դր դում են ի նք-
նու սուց ման և նպաս տում են ե րե խա նե րի 
ի նք նու րույ նու թյան հաս տատ մա նը և ի նք-
նա կազ մա կերպ մա նը [2]: 

Այժմ լայն տա րա ծում են ստա նում 
հա մա կարգ չային դի դակ տիկ խա ղե րը, 
ո րոնց ման կա վար ժա կան հնա րա վո րու-
թյուն ներն ա կն հայտ են, բայց կա րիք ու-
նեն լրա ցու ցիչ մշակ ման: Դրանց տե ղին 
և հա ճա խա կի գոր ծա ծու մը հե տաքրք րու-
թյուն կմտց նի ու սում նա կան գոր ծըն թա-
ցում: Խա ղե րի ճիշտ և գրա գետ կազ մա-
կեր պումն ու ղե կա վա րու մը լա վա գույնս 
նպաս տում է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե-
կա նի զար գաց մա նը, ան ձնային կար ևո-
րա գույն ո րակ նե րի ձևա վոր մա նը: Պետք է 
հի շել, որ խա ղի պայ ման նե րում ե րե խա նե-
րը ա վե լի են կենտ րո նա նում և ա վե լի շատ 
գի տե լիք ներ են մտա պա հում [2]: Ո ւս տի 
կրտ սեր–դպ րո ցա կա նի յու րա քան չյուր դա-
սա ժամ իր մեջ պետք է նե րա ռի խա ղային 
մաս, այ սինքն՝ ու սու ցա նենք` խա ղա լով, 
խա ղանք` սո վո րե լով: Ի սկ «ինչ պե՞ս». ա հա 
այն հար ցը, ո րի լուծ ման հա մար ա ռա ջար-
կում եմ իմ ման կա վար ժա կան փոր ձից: 

Այ սօր ման կա վարժ նե րի ա ռաջ հու զող 

հարց կա. «Ինչ պե՞ս դարձ նել ու սու ցու մը 
հե տաքր քիր և ար դյու նա վետ»: Ու սու ցու-
մը պետք է լի նի ոչ մի այն ճա նա չո ղա կան, 
այլ հե տաքր քիր: Հենց այս տեղ պետք է 
կի րա ռել ու սուց ման ա վան դա կան, բայց 
ժա մա նա կի շն չով փո փոխ ված մե թոդ-
նե րը՝ դե րային և գործ նա կան խա ղե րը, 
բա նա վե ճե րը, կլոր սե ղան նե րը, մտագ-
րոհ նե րը և այլն: Այս բո լոր մե թոդ նե րը 
ի րա կա նաց նե լու հա մար իմ պրակ տի կա-
յում օգ նու թյան են հաս նում բլից–խա ղե րը 
(գերմ.՝ blitz – կայ ծակ նային), այ սինքն`ու-
սում նա կան գոր ծըն թա ցում կար ճատև 
խա ղային ի րադ րու թյուն ներ՝ ո ւղղ ված գի-
տե լիք նե րի ստուգ ման կամ ամ րապնդ ման 
հա մար [4]: Չնա յած նրան, որ այս խա ղե րը 
այդ քան էլ տա րա ծում չու նեն, սա կայն կան 
պրպ տող ու սու ցիչ ներ, ո րոնք ակ տի վո րեն 
կի րա ռում են բլից–խա ղե րը:

Ի տար բե րու թյուն դե րային կամ գործ-
նա կան խա ղե րի՝ բլից–խա ղե րը նպաս-
տում են ա շա կերտ նե րի ճա նա չո ղու թյան, 
նպա տա կաս լա ցու թյան, ին տե լեկ տի և 
տրա մա բա նու թյան զար գաց մա նը:

Բլից–խա ղե րը ան գնա հա տե լի են ի նչ-
պես կրտ սեր դպ րո ցում, այն պես էլ հե-
տա գա ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում: Այն 
կի րա ռե լի է դա սա ժա մի ցան կա ցած փու-
լում (և՛ խթան ման, և՛ ի մաս տի ըն կալ ման, 
և՛ կշռա դատ ման):

 Հի մա մի քա նի հա կիրճ օ րի նակ ներ:
Բլից–խա ղեր` ա շա կեր տե րին դա սա-

ժա մին ներգ րավ վե լու նպա տա կով.
Այս խա ղե րը ակ տի վա ցում են ե րե խա-

նե րի մտա ծո ղու թյու նը, զար գաց նում են 
հի շո ղու թյու նը, տրա մա բա նու թյու նը, ի նք-
նու րույ նու թյու նը:

« Հա վա քի՛ր վեր նա գի րը» 
Ա շա կերտ նե րին բա ժան վում են թեր-

թիկ ներ` յու րա քան չյու րի վրա գր ված որ ևէ 
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տառ: Նրանք պետք է ճիշտ դա սա վո րեն 
այդ քար տե րը և ստա նան ա ռա ջադ րան-
քի վեր նա գի րը: Ե թե դժ վա րու թյուն ներ են 
ա ռա ջա նում, ու սու ցի չը կա րող է տալ փոք-
րիկ հու շում ներ (օ րի նակ` ա ռա ջին բա ռը 
կազմ ված է 9 տա ռից, ե րկ րոր դը` 8 տա-
ռից և այլն):

2. « Ռե բուս ներ» 
Ա շա կերտ նե րին ցու ցադր վում է ռե բու-

սը, ո րի մեջ թաքն ված է բա նա լի բա ռը: 
Ա մեն ան գամ ա ռա ջադ րանք տա լիս ա շա-
կերտ նե րին պետք է բա ցատ րել ռե բու սի 
գու շակ ման կա նոն նե րը:

Բլից–խա ղեր, ո րոնք ան ցկաց վում են 
թե մայի ամ րապնդ ման, կրկ նու թյան և գի-
տե լիք նե րի ստուգ ման նպա տա կով:

1. «Իք սեր և զրո ներ» [5]
Այս խաղն ան ցկաց նե լու հա մար ու սուց-

չին ան հրա ժեշտ է ի նը վան դա կի բա ժան-
ված խա ղա տախ տակ՝ յու րա քան չյու րի 
վրա գր ված ա ռա ջադ րան քը:

Նախ ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են 
խմ բե րի` «Իք սեր և զրո ներ», ո րից հե տո 
բա ցատ րում ե նք խա ղի կա նոն նե րը: Հաղ-
թա նա կի հա մար պետք է լրաց նել ե րեք 
հա ջոր դա կան վան դակ ո ւղ ղա հա յաց, հո-
րի զո նա կան կամ ան կյու նագ ծե րով: Վան-
դակ նե րը լրաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ճիշտ պա տաս խա նել ը նտր ված վան դա կի 
ա ռա ջադ րան քին: Այն խում բը, ո րը տա լիս 
է ճիշտ պա տաս խան, այդ խմ բի նշանն էլ 
դր վում է վան դա կի վրա: Հաղ թում է այն 
խում բը, ո րն ա վե լի ա րագ է լրաց նում որ ևէ 
ո ւղ ղու թյուն:

2. «Ով ա վե լի շատ գի տի» 
Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են եր կու 

կամ ա վե լի խմ բե րի, ո րից հե տո նրանց 
ներ կա յաց վում է ան ցած նյու թի վե րա բե-
րյալ որ ևէ եզ րույթ: Հաղ թում է այն խում բը, 
ո րն ա վե լի շատ սահ մա նում ներ և դա տո-
ղու թյուն ներ է թվում այդ թե մայի շուրջ: 

Այս խա ղի նպա տակն է ը նդ հան րաց-
նել և հա մա կար գել ան ցած գի տե լիք նե րը 
տվյալ թե մայի շուրջ:

3. «Ա ճուրդ» [4] 
Այս խա ղը ան ցկաց վում է և՛ մեկ, և՛ մի 

քա նի թե մա նե րի (լեզ վա կան նա խա գի տե-
լիք նե րի, մա թե մա տի կա կան կա նոն նե րի) 
ամ րապնդ ման և կրկ նու թյան նպա տա կով:

 Խա ղից ա ռաջ ա շա կերտ նե րը ծա նո-
թա նում են խա ղի կա նոն նե րին.

1. Պա տաս խա նի ի րա վուն քը կա րող 
է գնել ցան կա ցած ա շա կերտ՝ վճա րե լով 
ժե տո նի ար ժե քով, ո րը ձեռք է բե րում «ա-
զատ» վա ճառ քի ժա մա նակ:

2. Մեկ պա տաս խա նի մեկ նար կային 
ար ժե քը հա վա սար է 100 ժե տո նի, ի սկ 
գնն ման քայ լը 50 ժե տո նի:

3. Մաս նա կի ցը, ցույց տա լով խա ղա-
վա րին իր հա մա րը, ա ռա ջար կում է որ ևէ 
ար ժեք:

4. Գն ված հար ցի հա մար ճիշտ պա-
տաս խանն ար ժե 1000 ժե տոն:

5. Ի սկ սխալ պա տաս խա նի դեպ քում 
վճա րում է տույժ 50 ժե տոն և զրկ վում հեր-
թա կան հար ցին պա տաս խա նե լու ի րա-
վուն քից:

6. Ա ճուր դի վեր ջում հաղ թող է հա մար-
վում այն ա շա կեր տը, ո րի մոտ կլի նի ա մե-
նա շատ քա նա կի ժե տոն նե րը: 

Այս խա ղի նպա տակն է ոչ մի այն ամ-
րապն դել ան ցած գի տե լիք նե րը, այլև զար-
գաց նել ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
և բարձ րաց նել հե տաքրք րու թյու նը տվյալ 
ա ռար կայի հան դեպ:

4. «Կպ չուն պի տակ ներ» 
Ու սու ցի չը խա ղի մաս նա կից ա շա կեր-

տի վրա այն պես է կպց նում պի տա կը, որ 
վեր ջինս չտես նի, թե ի նչ է գր ված պի տա-
կի վրա:

 Դա սա րա նը տես նում է գր ված սահ-
մա նու մը և փոր ձում է տար բեր բնու թագ-
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րիչ նե րով նկա րագ րել, թե ի նչ հաս կա ցու-
թյան շուրջ է խա ղը: Ա շա կեր տը փոր ձում 
է գու շա կել, թե ին չի մա սին է խոս քը: Այն 
բա նից հե տո, ե րբ հաս կա ցու թյու նը բա ցա-
հայտ ված է, խա ղա ցո ղը ի մի է բե րում բո-
լոր մտ քե րը ու տա լիս սահ մա նու մը: 

Այս խա ղի նպա տակն է կրկ նել և ամ-
րապն դել գի տե լիք նե րը, ու սում նա սի րած 
հաս կա ցու թյուն նե րի և կոնկ րետ թե մայի 
շուրջ՝ զար գաց նե լով ի նչ–որ եր ևույ թի 
շուրջ նկա րագ րու թյուն ներ, եզ րա հան գում-
ներ, գլ խա վո րը ե րկ րոր դա կա նից տար բե-
րա կե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

5. «Մն ջա խաղ» 
Ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րից մե կին շշու-

կով ա սում է ի նչ–որ բան, ո րը վե րա բե րում 
է ի րենց ու սում նա սի րած թե մային: Խա-
ղա ցո ղը մի այն ժես տե րով և մի մի կայով 
փոր ձում է հու շել, թե խոսքն ին չի մա սին 
է: Ե րբ գու շա կում են, մի ա սին տա լիս են 
սահ մա նու մը:

6. « Հարց ու պա տաս խան» 
Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են եր կու 

խմ բի: Խմ բե րը հեր թով հար ցեր են տա-
լիս մի մյանց: Հաղ թում է այն խում բը, ո րն 
ա վե լի շատ ճիշտ պա տաս խան է տա լիս:

7. « Խաչ բա ռե րի լու ծում» [4]
 Գի տե լիք նե րի կրկ նու թյան և ամ-

րապնդ ման հա մար ա մե նաար դյու նա վետ 

խա ղի ձևը խաչ բա ռե րի լու ծումն է: Այն 
կի րա ռե լի է դա սապ րո ցե սի ցան կա ցած 
փու լում: Օ րի նակ՝ նրա նով կա րե լի է սկ սել 
նոր նյու թի հա ղոր դու մը, որ պես զի սա հուն 
ան ցնել հին նյու թից նո րին: Դրանք կի րա-
ռե լի են նաև նոր նյու թի ամ րապնդ ման, 
տնային աշ խա տանք նե րի կամ կրկ նու-
թյան հա մար:

 Բե րեմ խաչ բա ռե րի ա մե նա տա րած ված 
օ րի նակ նե րը.

1. Բա վիղ ներ՝ ա ռա ջին բա ռի վեր ջին 
տա ռը հա ջորդ բա ռի սկզբ նա տառն է:

2. Աս տի ճան ներ՝ այս տեղ բա ռը սկս-
վում կամ ա վարտ վում է միև նույն տա ռով:

3. Թաքն ված վեր նա գիր՝ բո լոր բա ռե րը 
տե ղա կայ ված են հո րի զո նա կան ո ւղ ղու-
թյամբ, գու շա կե լով դրանք՝ ո ւղ ղա հա յաց 
ո ւղ ղու թյամբ կկար դանք բա նա լի բա ռը:

Նշեմ, որ վե րը նշ ված նե րը դեռ մի փոքր 
մասն են կազ մում բլից–խա ղե րի: Դրանց 
քա նակն ու բազ մա զա նու թյու նը կախ-
ված է ու սուց չի եր ևա կա յու թյու նից, ո րը իր 
ա շա կերտ նե րի հա մար գի տե լիք նե րի յու-
րաց ման լու սա վոր աղ բյուր է:

«Ա շա կեր տի գլու խը ա նոթ չէ, ո րն ո ւղ-
ղա կի պետք է լց նել, այլ ջահ է, ո րը պետք 
է բո ցա վա ռել»: 

Պլու տար քոս
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БЛИЦИГРЫ КАК АКТИВНЫЙ ВИД ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Л. АВЕТИСЯН

В статье представлены различные варианты блиц–игр,которые можно проводить 
для введения в тему урока, закрепления, повторения и проверки изученного материала, 
а также для активизации познавательного интереса обучающихся.

BLITZGAMES AS AN ACTIVE WAY OF TEACHING IN AN ELEMENTARY SCHOOL
 L. AVETISYAN

The article describes different variants of blitz games that can be carried out to control, 
consoli-date and revise the studied material, as well as toactivate the cognitive interest of 
students.
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ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ 

ԱՆ ՁԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶ ԴՈՂ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ 
ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՎԱԶ ԳԵՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ  

ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿՈՍՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԻ ՀԱ ՅԱՑՔ ՆԵ ՐՈՒՄ 
 Մարդ ա րա րա ծը վերջ նա պես կեն սա-

գործ ված ի րա կա նու թյուն չէ: 
Ա մեն մարդ է՛, ոչ մի այն ի նչ որ է այ-

սօր, այլ նաև է՛ այն, ի նչ որ կա րող է լի նել 
վա ղը` լավ կամ վատ:

 Վազ գեն Ա 
Ան ձի սո ցի ա լա կա նաց մա նը վե րա-

բե րող հար ցադ րում նե րը դեռևս ե րի-
տա սար դու թյան տա րի նե րից ե ղել են 
Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն 
Ա ռա ջի նի (աշ խար հիկ ա նու նը՝ Կա րա-
պետ Պալ ճյան) հե տաքրք րու թյուն նե րի 
տի րույ թում: Մեծ ման կա վարժ–կա թո ղի-
կո սին դեռևս ե րի տա սարդ տա րի նե րին 
հա ջող վել է ան ձնա վո րու թյան ձևա վոր-
ման վրա ի րենց ազ դե ցու թյունն ու նե ցող 
գոր ծոն նե րի` ժա ռան գա կա նու թյան, մի-
ջա վայ րի և դաս տի ա րա կու թյան քն նա-
կան վեր լու ծու թյուն կա տա րել 1938–ին 
«Անձ նա վո րու թյան գա ղա փա րի մա սին. 
մտա ծում ներ» աշ խա տու թյան մեջ (2, 
33–50): 

Իր աշ խա տու թյան մեջ ա պա գա կա-
թո ղի կո սը՝ ե րի տա սարդ տա րի նե րին 
Ռու մի նի այի ազ գային վար ժա րա նի ու-
սու ցիչ Կա րա պետ Պալ ճյա նը, գրում է, 
որ մար դուն ծնող նե րից փո խանց ված 
կեն սա բա նա կան, նույ նիսկ հո գե բա նա-
կան ժա ռան գա կա նու թյու նը հնա րա վոր 
չէ փո փո խել, դրանք կյան քի ձև դար ձած 

ի րա կա նու թյուն ներ են, ո րոնք պետք 
է հաշ վի առ նել ու սուց ման գոր ծըն թա-
ցը կազ մա կեր պե լիս. « Մար դը ի նքն իր 
մեջ բա վա րար ու կա տա րյալ է ակ մը չէ: 
Մար դը մի ակ կեն դա նին է, որ իր ան կա-
տա րե լու թյան խոր զգա ցու մը ու նի, այդ 
պատ ճա ռով կը ձգ տի դե պի կա տա րե լու-
թյուն, դե պի գեթ հա րա բե րա կան, ի նք-
նա բա վա րա րում: Ա հա ա տոր հա մար է, 
որ մար դը միշտ ան կա յուն է ի նքն իր մեջ: 
Ան իր մե դուրս սկզ բունք մը կը փնտ ռե, 
ո րուն կառ չի ու ի նք զին քը ամ բող ջաց նե, 
ի նք զին քը ան կա տար զգա լու գի տակ ցու-
թե նեն ա զա տի այս պե սով փրկ վի» (9, 
21): 

Ներ քին` ժա ռան գա կան գոր ծո նի կող-
քին նա դնում է դաս տի ա րա կու թյու նը` 
որ պես ան ձի ձևա վոր ման և զար գաց-
ման վրա ազ դող ար տա քին գոր ծոն. 
« Ձեր ե րե խա նե րուն հո գի նե րուն մեջ ի նչ 
որ սեր մա նեք, այն կհն ձեք վեր ջը: Բա-
րո յա կան նկա րա գի րը թան կա գին մար-
գա րիտ մըն է, որ լու սա շող ա դա ման դի 
նման կփայ լի, ո ւր որ ալ գտն վի` հա մեստ 
հյու ղա կի կամ ա պա րան քի մեջ. ան կլու-
սա վո րե, կկա ռու ցե, բա րիք կտա րա ծե 
շուր ջը» (7, 284): 

Վե հա փա ռը մեր ժում է Ջոն Լո-
կի միտ քը, թե ե րե խայի հո գին մա քուր 
տախ տակ է` tabularasa: Հայ ման կա-
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վար ժա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ 
դեռևս 14–րդ դա րում են ա ռաջ քաշ վել 
դաս տի ա րա կու թյան ազ դե ցիկ ու ժի մա-
սին տե սու թյուն նե րը, ը ստ ո րոնց՝ մար-
դու միտ քը հա մե մատ վել է «լ վաց ված 
մա գա ղա թի» (Գր. Տաթ ևա ցի), եր բեմն՝ 
նույ նիսկ « մա քուր հայե լի ի» (Հով նան 
Ո րոտ նե ցի) հետ (1, 192): Միջ նա դա րյան 
մտա ծող նե րը հա մա րել են, որ դրանց 
վրա կա րե լի է գրել ան ձնա վո րու թյան 
դաս տի ա րա կու թյան բո վան դա կու թյու նը: 
Հա կադր վե լով այս տե սա կետ նե րին` Վե-
հա փա ռը գրում է. « Մեր զգա յա րան նե րը 
և ա ռա վել ևս մեր գի տակ ցու թյու նը նման 
չեն հայե լի նե րի և ոչ էլ ֆո տոա պա րատ-
նե րի, ո րոնք պար զա պես ար տա ցո լե ին 
ար տա քին աշ խար հը գր գիռ նե րի մի ջո-
ցով: Դա տե ղի է ու նե նում մեր գի տակ-
ցու թյան և զգա յա րան նե րի յու րա հա տուկ 
գոր ծու նե ու թյամբ» (8, 44–45):

Կ. Պալ ճյա նը հա մոզ ված է, որ մար-
դը ծն վում է ժա ռան գա կան ո րո շա կի նա-
խադ րյալ նե րով, ո րոնք հա մա պա տաս-
խան դաս տի ա րա կու թյան և մի ջա վայ րի 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան մի ջո ցով կա-
րող են ստա նալ կամ չս տա նալ դրս ևո-
րում ներ: Ա նդ րա դառ նա լով խնդ րին` նա 
ձևա կեր պում է իր մո տե ցու մը. «Դժ բախտ 
է այն մար դը, ո րի ճա կա տին ո չինչ չի գր-
ված, և ո րի վրա ա մեն ի նչ կա րե լի է գրել, 
մի օ ր՝ մի բան, ու րիշ օ ր՝ այլ բան» (7, 
295):

 Դաս տի ա րա կու թյան և ժա ռան գա-
կա նու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հար ցը նրա կար ծի քով բնա կան է, և յու-
րա քան չյու րի գոր ծա ռույ թը հա վա սա րա-
չափ կար ևոր է ան ձնա վո րու թյան ձևա-
վոր ման և զար գաց ման ըն թաց քում: Նա 
գտ նում է, որ ե րե խա ներն ի սկզ բա նե 
կա րող են ու նե նալ «ա պա գա թե րու թյուն-
նե րու կո րիզ ներ», ո րոնք թեև գա լիս են 

ժա ռան գա բար, սա կայն դաս տի ա րա-
կու թյան հզոր ու ժի ազ դե ցու թյան տակ 
հնա րա վոր է դրս ևո րում ներ չս տա նան: 
Հատ կա պես ժա ռան գա կան նա խադ-
րյալ նե րի հար ցում հա մա ձայ նե լով Ջ. 
Դյո ւի ի տե սա կե տի հետ, թե կյան քի 
ըն թաց քում գե նե տիկ նոր նա խադ րյալ-
ներ ձեռք բե րել, ա վե լաց նել հնա րա վոր 
չէ, դրանք բնա տուր են, Կ. Պալ ճյա նը 
նկա տում է, որ ե ղած նա խադ րյալ նե րի 
գո յու թյու նը դեռ չի նշա նա կում դրանց 
դրս ևո րում: Հան րային կյան քի ա ռաջ 
քա շած բարձր նպա տակ նե րը, բա րի 
գա ղա փար նե րով ո գեշնչ ված մի ջա-
վայ րը մար դու գի տակ ցու թյան հա մար 
կա րող են փր կու թյուն լի նել: Այս պի սի 
խթան նե րի շնոր հիվ է, որ մար դը սկ-
սում է ճա նա չել ի նք նի րեն: Դի տար կե լով 
ան ձնա վո րու թյան սո ցի ա լա կա նաց ման 
փու լե րից թերևս բարձ րա գույ նը` ան-
հա տա կա նու թյան ձևա վո րու մը, նա իր 
եզ րույթն է ա ռա ջար կում` « մեծ ան ձնա-
վո րու թյուն», ո րն իր ժա մա նա կի ի դե-
ալն է լի նե լու՝ ի նչ –որ ի մաս տով բա ցար-
ձա կաց նե լով մար դու մեջ մարդ կայի նը՝ 
նից շե ա կան տե սան կյու նից մո տե նա լով 
հար ցին: « Մեծ ան ձնա վո րու թյան» ձևա-
վոր ման և զար գաց ման գոր ծում նա 
հատ կա պես կար ևոր է հա մա րել կեղծ և 
ճշ մա րիտ ի դե ալ նե րի տար բե րա կու մը՝ 
հար ցը մեկ նա բա նե լով ժա ռան գա կա-
նու թյան, մի ջա վայ րի ու դաս տի ա րա կու-
թյան ազ դե ցու թյուն նե րի տե սան կյո ւից: 
1957 թ. Մայր Տա ճա րում ար տա սա նած 
քա րոզ նե րից մե կի ժա մա նակ Վազ-
գեն Վե հա փա ռը դի մում է ներ կա նե րին. 
« Մեծ մար դիկ, մեծ ան ձնա վո րու թյուն-
նե րը պատ րաստ չեն ծնիր: Ճիշտ է, որ 
հնա րա վո րու թյուն նե րով կծ նին ա նոնք, 
բայց մա նա վանդ ա նոնք ար դյուն քը կըլ-
լան ի րենց ժա մա նա կին և ի րենց կյան-
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քի պայ ման նե րուն, մի ջա վայ րին: Մեծ 
ան ձնա վո րու թյուն մը ու րիշ բան չէ, 
ե թե ոչ կո րո վի մեկ պա տաս խա նը` տր-
ված ժա մա նա կի պայ ման նե րուն, ի րա-
դար ձու թե անց և մա նա վանդ ժո ղովր դի 
պա հանջ նե րուն` բա րո յա կան, հոգ ևոր 
ի դե ա լի մը շուրջ կազ մա կերպ ված» (6, 
257–258): Վե հա փա ռի ձևա կեր պու-
մը ցույց է տա լիս ան ձի ձևա վոր ման և 
զար գաց ման վրա ազ դող գոր ծոն նե-
րի շղ թան` հան գա մանք ներ, պայ ման-
ներ, բնա կան և սո ցի ա լա կան ի րո ղու-
թյուն ներ, ո րոնք խթա նում են ան ձին և 
մղում գոր ծու նե ու թյան: Դրան զու գա հեռ 
Վազ գեն Ա ռա ջի նը հս տակ դի տար կում 
է ա նում` նկա տե լով, որ շատ հա ճախ 
ի մա ցա կան կա րո ղու թյան տեր մար դիկ, 
ու նե նա լով « մեծ ան ձնա վո րու թյուն ներ» 
դառ նա լու բո լոր ան հա տա կան տվյալ-
նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ջո ղու թյուն-
նե րի չեն հաս նում, ա վե լին` սայ թա քում 
և նույ նիսկ ձա խո ղում են, ո րով հետև չեն 
կա րո ղա նում «ճշ մա րիտ ի դե ա լը ը նտ-
րել» (6, 257–258):

 Նա գտ նում է, որ լավն ու վա տը նս-
տած են յու րա քան չյու րիս մեջ, դրան ցից 
որ ևէ մե կին նա խա պատ վու թյուն տա-
լը ան ձի հո գե բա նա կան ապ րում նե րի, 
խի զա խում նե րի, բազ մա կող մա նի դաս-
տի ա րա կու թյան և ա զատ ը նտ րան քի 
ար դյունք է. « Մարդ կային բնույ թը ու նի 
հս կա յա կան ա մպ լի տուդ: Մար դը կա րող 
է վեր բարձ րա նալ և ցած ը նկ նել: Գրա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում դա հս-
տակ եր ևում է: Մար դը կոնտ րաս տային 
է, փո փոխ վող: Հար կա վոր է հոգ ևոր 
ո ւժ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հա վա սա-
րակշ ռել մար դու բնույ թը» (10, 20): 

Մար դու հա մար ի դե ա լի ո րոն ման ճա-
նա պար հին ե րի տա սարդ տա րի քում նա 
բա ցար ձա կեց նում է մար դու և Ա ստ ծո 

կեր պար նե րը` խի զա խո րեն նմա նեց նե լով 
նրանց ի րար` եր կու սի դրս ևո րած ա զատ 
և ստեղ ծա գործ վար քագ ծի տե սան կյու-
նից. «Ք րիս տո նե այ Աս տո ւա ծը ան ձնա ւո-
րու թիւն մըն է, նոյն պես և ա նոր ստեղ-
ծած մար դը: Մարդ ևս ան ձնա վո րու թիւն 
է, ո րով հետև ա զատ և ստեղ ծա գոր ծող 
ան հա տա կա նու թիւն մըն է» (4, 4): Նա 
բա ցար ձակ կա տա րե լու թյուն է հա մա-
րում Հի սու սի կեր պա րը և փաս տում է, 
որ մար դը հո գե բա նա կան տե սան կյու նից 
զի ջում է զար գաց ման այն մա կար դա կին, 
ո րին հա սել են նրա ի մա ցա կան ու ժե րը: 
Մար դը կա րիք ու նի ե սա կենտ րոն մտա-
ծո ղու թյու նից գնալ դե պի վե հը, գե ղե ցի-
կը, ա նանձ նա կան բա րիք ստեղ ծե լուն. 
« Մար դու լու սա ւո րո ւած ի մա ցա կա նու-
թե ա նը պէտք է տալ նաև լու սա ւո րո ւած 
սիրտ» (5, գործ 324): Հա մե մա տե լով 
հե ղաշր ջում սի րող, բայց պահ պա նո-
ղա կան բնու թյան ի րա րա մերժ հատ կու-
թյուն նե րը` նա գտ նում է, որ մարդն իր 
գի տակ ցու թյան շնոր հիվ տար բեր վում է 
կեն դա նի նե րից. « գի տակ ցու թյան մի ջո-
ցով մար դը կզ գա և կհաս կա նա ի նչ որ 
իր մէ դուրս է, մինչ դեռ կեն դա նին բնազ-
դով կզ գա` ա ռանց հաս կա նա լու» (3, 14):

 Մար դու փառ քը և ող բեր գու թյու նը 
Վազ գեն Ա ռա ջի նի մեկ նա բա նու թյամբ 
ոչ թե մի այն ժա ռան գա կա նու թյան, մի-
ջա վայ րի, դաս տի ա րա կու թյան գոր ծոն-
նե րից է կախ ված կամ պայ մա նա վոր-
ված է կեն դա նի կամ Ա ստ ված լի նե լու 
հան գա ման քով, այլև այն ո ւղ ղա կի պա-
տաս խանն է մար դու բարձր գի տակ ցա-
կա նու թյան, ա զատ ը նտ րան քի, ո րոշ-
ման, որ թաքն ված է կեն սա բա նա կան, 
բա նա կան և հո գե բա նա կան մա կար-
դակ նե րից կազմ ված նրա հա մա կար գի 
խոր քե րում: 
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FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF A PERSON:  
INTERPRETATIONS BY AZGEN I CATHOLICOSPEDAGOGUE

L. HAYRAPETYAN

The article presents the interpretations by Vazgen I Catholicos–Pedagogue, which ad-
dress to the factors such as: heredity, environment, education (upbringing), influencing the 
formation of a person.

ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ВО ВЗГЛЯДАХ  
КАТОЛИКОСАПЕДАГОГА ВАЗГЕНА ПЕРВОГО

Л. АЙРАПЕТЯН

В статье рассмотрены факторов влияющих на формирование личности, к которым 
относятся наследственность, среда и воспитание, представленые католикосом Всех 
Армян Вазгеном Первым.



323

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում, 
ի նչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ Լեռ-
նային Ղա րա բա ղում հա սա րա կա կան, 
սո ցի ալ–տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րում, մշա կույ թի, գի տու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րում տե ղի ու նե ցող փո փո խու-
թյուն նե րը պար տադ րում են նաև բա րե-
փո խում ներ կա տա րել կր թա կան հա մա-
կար գում: Ի նչ պես նշում է խորհր դա հայ 
ա կա նա վոր ման կա վարժ Մու շեղ Սանթ-
րո սյա նը, որ հան րա հայտ ճշ մար տու թյուն 
է, որ կր թա կան հա մա կար գում միշտ էլ 
ար տա ցոլ վել են այն փո փո խու թյուն նե րը, 
ո րոնք կա տար վում են հա սա րա կու թյան 
մեջ և կոչ ված են բա վա րա րե լու նրա պա-
հանջ նե րը [1]:

1930–ա կան թվա կան նե րը Հա յաս տա-
նում, նաև Ղա րա բա ղում ևս նշա նա կա-
լից տա րի ներ է ին: Ան հա տա կան տն տե-
սու թյուն նե րը մի ա վոր վում է ին կո լեկ տիվ 
տն տե սու թյուն նե րի մեջ, Ստե փա նա կեր-
տում, Շու շի ում և շր ջա նային կենտ րոն նե-
րում ստեղծ վում է ին ար դյու նա բե րա կան 
խո շոր օբյեկտ ներ: Սո ցի ալ–տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում նկա տե լի տե ղա-
շար ժե րը նոր պա հանջ ներ է ին ներ կա յաց-
նում տե ղա կան և վե րա դաս մար մին նե-
րին՝ ա վե լի լավ կազ մա կեր պե լու գոր ծող 
մշա կու թա– լու սա վո րա կան օ ջախ նե րի ու 
մշա կու թային օբյեկտ նե րի աշ խա տան քը, 
ստեղ ծե լու նո րը, ժա մա նա կա կի ցը, ա ռա-
ջա վո րը: « Խորհր դային Ղա րա բաղ» թեր-
թը շա րու նա կում է լայ նո րեն լու սա բա նել 

մար զում մշա կու թակր թա կան, մշա կու-
թային կյան քը և տն տե սու թյան ո լոր տում 
տե ղի ու նե ցող է ա կան փո փո խու թյուն նե-
րը, ի նչ պես նաև կր թա կան հա մա կար գում 
կա տար վող բա րե փո խում նե րը [2]:

 Հա յաս տա նում և Լեռ նային Ղա րա բա-
ղում հան րակր թա կան դպ րո ցի վե րա կա-
ռուց ման այս շր ջա նում (1930–1940 թթ.) 
նշա նա կա լի դեր ու նե ցավ խորհր դային 
կա ռա վա րու թյան ըն դու նած պատ մա կան 
ո րո շում նե րը [3]:

ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը 1930 թ. ապ-
րի լի 16–ին ըն դու նեց ո րո շում՝ 1928–1929 
ո ւս. տա րում ըն դուն ված «եր կաս տի ճան 
աշ խա տան քային մի աս նա կան դպ րո ցի» 
կա նո նադ րու թյան փո փոխ ման մա սին: 
Նոր կա նո նադ րու թյան մեջ հան րակր թա-
կան դպ րոց նե րի կա ռա վար ման և ֆի նան-
սա վոր ման վե րա բե րյալ նախ կին կա նո-
նադ րու թյան բա ժին նե րը ամ բող ջու թյամբ 
վե րա նայ վել են, ո րի լայն հնա րա վո րու-
թյուն ներ են տր վում շր ջա նային կր թու-
թյան բա ժին նե րին`

1. խ թա նել դպ րոց նե րի կա ռա վար-
ման գոր ծում տնօ րեն նե րի մաս նակ ցու-
թյունն ու օ ժան դա կու թյու նը,

2.  բարձ րաց նել դպ րոց նե րում ման-
կա վար ժա կան խորհր դի դե րը, ի նք նու-
րույն քն նար կե լու և ո րո շում ներ ըն դու նե-
լու դպ րո ցի ներ քին կյան քին վե րա բե րող 
հար ցե րի մա սին, 

3. ա պա հո վել ներդպ րո ցա կան կա-
ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա ցու մը և ան-
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ցու մը խորհրդ նե րի մի ջո ցով կա ռա վար-
ման,

4.  կա տա րե լա գոր ծել դպ րոց նե րի 
կա ռա վար ման և ի նք նա կա ռա վար ման 
նոր մա տիվ ի րա վա կան բա զան,

5.  բարձ րաց նել դպ րոց նե րի՝ բյու ջե-
տային մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ար դյու-
նա վե տու թյունն ու նպա տա կայ նու թյու նը,

6. խ թա նել մր ցակ ցու թյու նը դպ րոց-
նե րի միջև,

7.  տար բե րակ ված մո տե ցում ցու ցա-
բե րել դպ րոց նե րի նկատ մամբ,

8. ս տեղ ծել նա խա պայ ման ներ դպ-
րոց նե րի և դրանց գոր ծու նե ու թյան ա ռա-
վել ռա ցի ո նալ կազ մա կերպ ման, մի ջոց-
նե րի խնայո ղու թյան և նպա տա կային 
վե րա բաշխ ման հա մար,

9.  մե ծաց նել հատ կաց ված պե-
տա կան մի ջոց նե րի ծախս ման նպա-
տա կայ նու թյու նը՝ ա ռաջ նու թյուն նե րի 
ո րո շում նե րը թող նե լով դպ րո ցա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի վրա:

 Հան րակր թա կան դպ րո ցի նոր կա-
նո նադ րու թյու նում հս կա յա կան նշա նա-
կու թյուն տր վեց միջ նա կարգ դպ րո ցի 
ա շա կերտ նե րի կր թու թյանն ու դաս տի ա-
րա կու թյա նը: Դրա գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն-
նե րը հան դի սա ցան` 

ա) գա ղա փա րա կան–քա ղա քա կան 
կող մը. չէ՞ որ դաս տի ա րա կու թյու նը ը նդ հա-
նուր ի մաս տով «ա վագ սերն դի կու տա կած 
փոր ձի ը նդ հան րաց ված նպա տա կաուղղ-
ված ու կազ մա կերպ ված հա ղոր դումն է 
կրտ սեր սերն դին»,

բ) հան րօ գուտ–հա սա րա կա կան և ը նդ-
հա նու րի, հան րու թյան օգ տին կա տար վող 
ար տադ րո ղա կան աշ խա տան քը,

գ) տո նե րի և ժո ղովր դա կան ծի սա կա-
տա րու թյուն նե րի նշու մը, կազ մա կեր պումն 
ու ան ցկա ցու մը, ո րոնք բխում է ին ազ-
գային ա վան դույթ նե րի շա հե րից և ու նե ին 

դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյուն,
դ) հայ րե նա գի տա կան աշ խա տանք-

նե րը, ո րոնք պետք է օգ նե ին սո վո րող նե-
րին ճա նա չե լու ի րենց եր կի րը, հայ րե նի քը, 
նրա բնու թյու նը, բնա կան հարս տու թյուն-
նե րը, ճար տա րա պե տա կան կո թող նե րը, 
ազ գային ար ժեք նե րը, 

ե) ժո ղո վուրդ նե րի մեջ, հատ կա պես 
խորհր դային պե տու թյու նում ապ րող ազ-
գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի հետ, բա-
րե կա մու թյան և փո խա դարձ վս տա հու-
թյան հաս տա տու մը,

զ) ա թե իս տա կան դաս տի ա րա կու թյուն. 
չար գե լե լով խղ ճի ու դա վա նան քի ա զա-
տու թյու նը՝ դեմ կանգ նել պա տա նի նե րի և 
աղ ջիկ նե րի կրո նի՝ որ պես ի դե ա լիս տա-
կան գա ղա փա րա խո սու թյան հետ շփ մա-
նը, 

է) աշ խա տան քային դաս տի ա րա կու-
թյու նը. դպ րո ցի շր ջա նակ նե րում աշ խա-
տան քի՝ կյան քի հետ կա պի ամ րապնդ ման 
սկզ բուն քով: Պատ կե րա ցում տալ աշ խա-
տան քի մա սին, դրա կան վե րա բեր մունք 
մշա կել աշ խա տան քի նկատ մամբ, նա խա-
ձեռ նու թյուն հան դես բե րել այդ գոր ծում, 
ա շա կերտ նե րին գործ նա կա նում և հո-
գե բա նո րեն նա խա պատ րաս տել աշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյան, նրանց մեջ 
ձևա վո րել ան հա տա կան և կո լեկ տիվ աշ-
խա տանք կա տա րե լու կա րո ղու թյուն ներ, 
պատ վաս տել աշ խա տան քային կուլ տու-
րա, աշ խա տան քի մի ջո ցով զար գաց նել 
նրանց ըն դու նա կու թյուն նե րը, ա րթ նաց նել 
նա խա սի րու թյուն նե րը: Եվ այդ ա մե նը դպ-
րո ցա մերձ հո ղա մա սե րի մշակ ման, դպ րո-
ցա կան այ գի նե րի հիմն ման, դպ րո ցա կան 
գույ քի վե րա նո րոգ ման ու պաշտ պան-
ման մի ջո ցով: Հիմք էր դր վում սո վո րող-
նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ մա նը՝ 
իր « մաս նա գի տա կան ա զա տու թյան», 
« հար կադ րա կան մաս նա գի տա ցում «և» 
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մաս նա գի տա կան մո դայիզ մի» ո ւղ ղու-
թյուն նե րով, 

ը) ե րկ րում ը նդ հա նուր պար տա դիր 
տար րա կան և յոթ նա մյա պար տա դիր 
կր թու թյան ի րա կա նա ցու մը: Դպ րո ցը, 
պար տա դիր ը նդ գր կե լով մինչև 8–րդ դա-
սա րան սո վո րող դպ րո ցա հա սակ ե րե խա-
նե րին, ա ռաջ նորդ վում էր այն սկզ բուն քով, 
որ պետք է ա շա կերտ նե րին դաս տի ա րա-
կել ոչ թե փո ղո ցում, այլ « կո լեկ տի վի մեջ, 
կո լեկ տի վի մի ջո ցով, կո լեկ տի վի հա մար» 
սկզ բուն քով:

թ) տնօ րեն նե րի և դա սա րան նե րի ղե-
կա վար նե րի բարձր պա տաս խա նատ վու-
թյու նը 7–ա մյա պար տու սի օ րեն քի ի րա-
կա նաց ման հա մար: Պե տու թյան կող մից 
« պար տու սի» օ րեն քի խե ղա թյու րում նե րը 
կամ ո ւղ ղա կի չկա տա րու մը դպ րո ցի ղե կա-
վա րու թյա նը դնում էր պա տաս խան տա լու 
հար ցի ա ռաջ:

ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը 1930 թ. 
օ գոս տո սի 14–ին ըն դու նեց նոր ո րո շում 
«Երկ րում ը նդ հա նուր պար տա դիր տար-
րա կան կր թու թյան վե րաց ման մա սին» [4]: 

Ի կա տա րումն վե րո հի շյալ պատ մա կան 
ո րո շում նե րի՝ Հա յաս տա նի Կենտ գործ-
կոմն ու Ժող կոմ խոր հուր դը օ գոս տո սի 
29–ին ո րո շում են ըն դու նում հան րա պե-
տու թյու նում պար տա դիր տար րա կան կր-
թու թյան ի րա կա նաց ման մա սին: Ի սկ Լեռ-
նային Ղա րա բա ղի լուս ժող կո մը 1930 թ. 
օ գոս տո սի 30–ին ըն դու նում է հա մա պա-
տաս խան ո րո շում մար զում պար տա դիր 
տար րա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
մա սին: Ո րոշ ման մեջ նշ ված է, որ բո լոր 
բնա կա վայ րե րում մտց վում է ը նդ հա նուր 
պար տա դիր տար րա կան ու սու ցում 8–11 
տա րե կան բո լոր ե րե խա նե րի հա մար: 
Ա ռա ջին աս տի ճա նի դպ րոց նե րի լրիվ դա-
սըն թացն ա վար տե լը պար տա դիր է հայ-
տա րար վում բո լոր ա շա կերտ նե րի հա մար: 

Ի րա գործ վել է նաև տար րա կան դպ րո ցում 
չսո վո րած 11–15 տա րե կան դե ռա հաս նե-
րի պար տա դիր ու սու ցում՝ ա րա գաց ված 
կար գով ( մեկ–եր կու տար վա դա սըն թաց-
նե րով):

 Պար տա դիր տար րա կան կր թու թյան 
կեն սա գործ ման հա մար կեն սա կա նո րեն 
ան հրա ժեշտ էր դառ նում նոր դպ րոց նե-
րի շի նա րա րու թյու նը և ե ղած դպ րո ցա կան 
շեն քե րի վե րա նո րո գումն ու ռա ցի ո նալ օգ-
տա գոր ծու մը:

 Պար տու սի օ րեն քի ի րա կա նաց ման և 
այդ ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք-
նե րը ղե կա վա րե լու և վե րահս կե լու նպա-
տա կով լուս ժող կո մա տին կից ստեղծ վում 
է պար տու սի կո մի տե: Նույն պի սի կո մի տե-
ներ են ստեղծ վում նաև շր ջա նային և գյու-
ղա կան խոր հուրդ նե րին կից: Պար տու սի 
ի րա կա նա ցու մը դառ նում է հա մա ժո ղովր-
դա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող խն դիր: 
Այս պի սով՝ 1930 թ. «Ընդ հա նուր պար տա-
դիր տար րա կան կր թու թյուն մտց նե լու մա-
սին» ո րոշ ման հի ման վրա Լեռ նային Ղա-
րա բա ղի մար զային գոր ծա դիր կո մի տեն 
սեպ տեմ բե րի 9–ին ո րո շում է մար զում 
մտց նել ը նդ հա նուր տար րա կան պար տա-
դիր կր թու թյուն, ի սկ Ստե փա նա կեր տում՝ 
յոթ նա մյա ը նդ հա նուր կր թու թյուն [5]:

 Մար զային գոր ծա դիր կո մի տե ի ո րոշ-
ման մեջ ա ռա ջադր ված է ին հետ ևյալ պա-
հանջ ներն ու խն դիր նե րը.

1.  Լեռ նային Ղա րա բա ղում բնակ վող 
ե րկ սեռ դպ րո ցա հա սակ (8–12 տա րե կան) 
բո լոր ե րե խա նե րի հա մար հայ տա րա րել 
պար տա դիր ու սու ցում, 

2. ա ռա ջի կա ու սում նա կան տա րում 
յոթ նա մյա կի ծա վա լով պար տա դիր ու սու-
ցու մը հայ տա րա րել Ստե փա նա կեր տում և 
հե տա գա յում ը նդ լայ նել յոթ նա մյակ նե րի, 
գյու ղե րի ու ֆաբ րի կա գոր ծա րա նային դպ-
րոց նե րի ցան ցը,
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3.  Լեռ նային Ղա րա բա ղում բնակ վող 
11–15 տա րե կան ան գրա գետ ե րե խա նե-
րին հնա րա վո րու թյուն տալ տար րա կան 
կր թու թյուն ստա նա լու հա տուկ եր կա մյա և 
մի ա մյա դպ րոց նե րում ու կուր սե րում, դպ-
րոց նե րին կից խմ բե րում,

4.  տե ղա կան վար չա կան մար մին-
նե րի կող մից ա պա հո վել բո լոր որ բե րի և 
ա նա պաս տան ե րե խա նե րի հա ճա խու մը 
դպ րոց,

5. դպ րո ցա կան շի նա րա րու թյու նը 
հա մա րե լով պար տա դիր կր թու թյան հա-
ջող ըն թաց քի ա ռաջ նա կարգ խն դիր նե րից 
մե կը՝ ա ռա ջար կել լուս բաժ նին՝ հա մա պա-
տաս խան գու մար տրա մադ րել դպ րո ցա-
շի նու թյա նը.

6.  բո լոր շրջ գործ կոմ նե րին և գյուղ-
խոր հուրդ նե րին կից կազ մա կեր պել 
պար տա դիր կր թու թյանն ա ջակ ցող կո-
մի տե ներ՝ ա րհ մի ու թե նա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի, կու սակ ցա կան և կո մե րի-
տա կան բջիջ նե րի, կոլտն տե սու թյուն նե րի, 
կոո պե րա տիվ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
«Անգ րա գի տու թյան վե րաց ման ըն կե րու-
թյան» բջիջ նե րի, հա սա րա կա կան այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի, ի նչ պես նաև տե ղա կան ու սուց չու-
թյան ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ [6]: 

Անգ րա գի տու թյան վե րաց ման հա մար 
մար զում շե ֆա կան լայն աշ խա տանք էր 
ծա վալ վել:

 Մար զային թեր թի 1930 թ. դեկ տեմ բե-
րի 6–ի տվյալ նե րով « Լեռ նային Ղա րա բա-
ղի տա րած քում ապ րող 8–10 տա րե կան 
ե րե խա նե րի 98 տո կո սը և 11–12 տա րե կան 
ե րե խա նե րի 95 տո կո սը ար դեն ը նդ գրկ-
վել է ին հա մա պա տաս խան դպ րոց նե րում: 
Մեկ տար վա ըն թաց քում մար զում բաց-
ված 32 դպ րոց ներն ը նդ գրկ վե ցին 3827 
ե րե խա ներ: Լավ է ին գոր ծում նաև ազ-
գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի հա մար 

բաց ված 10 դպ րոց նե րը:
Չ քա վոր ա շա կերտ նե րին ձրի ա բար 

բաց է ին թողն վել 2666 գիրք, 5229 տետր 
և 5000 զա նա զան գրե նա կան պի տույք-
ներ: Լեռ նային Ղա րա բա ղի լուս ժող կո-
մատ Ար տո Վար դա նյա նը ( Վար դա նով) 
իր զե կու ցագ րում նշում է, որ տար րա կան 
պար տա դիր կր թու թյան ի րա կա նաց ման 
հետ մեկ տեղ մար զում լայն աշ խա տանք 
է ծա վալ վում ան գրա գի տու թյան վե րաց-
ման ո ւղ ղու թյամբ: 1929–30 ո ւս. տա րում 
մար զում գոր ծող հա րյու րա վոր լիկ կա յան-
նե րում ը նդ գրկ վել է ին շուրջ 13000 ան-
գրա գետ ներ ու կի սագ րա գետ ներ: Ճիշտ 
է, չնա յած ձեռ նարկ ված բո լոր մի ջո ցա-
ռում նե րին, ո րի հետ ևան քով տա րեց տա րի 
պա կա սում էր մար զի ան գրա գետ նե րի թի-
վը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան գրա գետ նե րի ու 
կի սագ րա գետ նե րի թի վը 1932 թվա կա նին 
հաս նում էր շուրջ 20 հա զա րի: Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի մարզ կո մը, քն նար կե լով այս 
հար ցը, մի ջոց ներ է ձեռ նար կում ու ժե ղաց-
նե լու ան գրա գի տու թյան վե րաց ման աշ-
խա տանք նե րը և 1932 թվա կա նից մար զը 
դարձ նե լու հա մա տա րած գրա գի տու թյան 
ե րկ րա մաս» [7]:

« Տար րա կան և միջ նա կարգ դպ րո-
ցի», « Սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ո րա կի 
բարձ րաց ման», «Դպ րո ցա կան դա սագր-
քե րի, ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի», «Ս տու-
գո ղա կան փո խադ րա կան քն նու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման» մա սին ըն դուն վեց կա-
ռա վա րու թյան, տե ղե րում՝ հան րա պե տու-
թյուն նե րի, մարզ լուս ժող կո մատ նե րի մի 
շարք ո րո շում ներ: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա-
լիս, որ ե թե 1929–30 ո ւս. տա րում մար զում 
գոր ծում էր 145 դպ րոց՝ 19563 ա շա կեր-
տով, ա պա 1933–34 ո ւս. տա րում մար զի 
դպ րոց նե րի ցան ցը հետ ևյալ պատ կերն 
է ին ներ կա յաց նում. 
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Ա ղյու սակ 13

Դպ րոց նե րի տի պե րը Քա նա կը
Սո վո րող նե րի
 թի վը Ու սd ցիչ ներ

Գյ� ղատն տե սա կան տեխ նի կ�մ 1 230 12
Ման կա վար ժա կան տեխ նի կ�մ 1 367 11
Կ� սակ ցա կան դպ րոց 1 95 6
Ե րե կո յան կ�ս. դպ րոց 3 215 8
ԿԵԴ ( Կո մ� նիստ. ե րիտ. դպ րոց) 2 130 6
9–ա մյա դպ րոց 5 1500 92
7–ա մյա դպ րոց 3 390 34 
1–ին աս տի ճա նի դպ րոց 165 2478 545
Ընդ հա ն�ր միջ նա կարգ դպ րոց 2 75 4
Ֆ Զ� 2 150 11
Ման կա տ�ն 6 340 10
Ման կա պար տեզ – – –
Լիկ կա յան 830 25000 32
Ըն դա մե նը՝ 995 31054 771

 Հե տա գա տա րի նե րին ան նա խըն թաց ա վե լա նում է մար զի տար բեր դպ րոց նե րում սո-
վո րող նե րի թի վը: Օ րի նակ՝ մար զի դպ րոց նե րում ա շա կերտ նե րի քա նա կը 1935–40 թթ. 
հետ ևյալ պատ կերն ու ներ [8]. 

Ա ղյու սակ 14

Ու սdմն ա կան 
 տա րին

Ըն դա մե նը  մար զի 
դպ րոց նե րdմ

Տար րա կան 
 դա սա րան նե րdմ

V–VII 
 դա սա րան նե րdմ

VIII–X 
 դա սա րան նե րdմ

1934–35 30066 20946 8636 484
1935–36 31789 20415 10511 863
1936–37 34299 21831 11245 1223
1937–38 35992 21996 12459 1537
1938–39 40429 23279 12472 4678
1939–40 43216 22795 13813 6644

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում 
մե ծա նում է նաև դպ րո ցա կան նե րի հա-
մար կազ մա կերպ վող դպ րոց նե րի և սո-
վո րող նե րի թի վը: Այս պես, օ րի նակ՝ մի-
այն 1931–32 ո ւս. տա րում լիկ կա յան նե րում 
գրա գի տու թյուն է ստա ցել 2012 մարդ, 

ո րից ռուս՝ 64–ը, հույն՝ 39–ը: Նրանց ե րե-
խա նե րի հա մար գոր ծել է 20–ից ա վե-
լի դպ րոց՝ 1000–ից ա վե լի ա շա կեր տով: 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի լու սա վո րա կան 
մար մին նե րը զգա լի աշ խա տանք են տա-
րել նաև դպ րո ցա շի նա րա րու թյան աս պա-



328

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

րե զում: Այդ հար ցը քն նարկ վել է 1931 թ. 
մայի սին Ստե փա նա կեր տում հրա վիր ված 
շրջ լուս բաժ վար նե րի խորհր դակ ցու թյու-
նում: Ե թե մինչև 30–ա կան թվա կան նե րը 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում կա ռուց վել է 60 
դպ րո ցա կան նոր շենք, ա պա 1930–ա կան 
թվա կան նե րին կա ռուց վել է շուրջ 100–ը: 
Այդ ըն թաց քում դպ րո ցա շի նա րա րու թյան 
հա մար հատ կաց վել է 164 հա զար ռուբ լի: 
Մի այն 1938–39 ո ւս. տա րում դպ րոց նե-
րի շի նա րա րու թյան, վե րա կա ռուց ման ու 
զար գաց ման հա մար նա խա տես ված էր 17 
մի լի ոն 600 հա զար ռուբ լի: 

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կաշր ջա նում 
ո րոշ փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել 
նաև դպ րո ցա կան հա մա կար գում: Հաշ վի 
առ նե լով կադ րե րի սուր պա հան ջը՝ 1930 
թ. Լեռ նային Ղա րա բա ղում ե րկ րորդ աս-
տի ճա նի դպ րոց նե րի ե րկ րորդ կոն ցենտ-
րը (VIII–X  դա սա րան նե րը) վեր է ած վում 
տեխ նի կու մի, յոթ նա մյա դպ րոց նե րը մնում 
են որ պես հան րակր թա կան: Սա կայն 1932 
թ. նո րից հնա րա վոր է դառ նում տեխ նի-
կում նե րին զու գըն թաց ու նե նալ նաև ե րկ-
րորդ աս տի ճա նի ( միջ նա կարգ) հան րակր-
թա կան դպ րոց ներ: Ի դեպ, միջ նա կարգ 
դպ րո ցը նախ կին 9–ա մյայի փո խա րեն 
դառ նում է 10–ա մյա: « Տար րա կան և միջ-
նա կարգ դպ րո ցի ու սում նա կան ծրագ րե րի 
և ռե ժի մի մա սին» 1932 թ. օ գոս տո սի 25–ի 
ո րոշ ման մեջ աս վում է. « Շու տա փույթ 
կեր պով բարձ րաց նել միջ նա կարգ դպ-
րո ցի ա շա կեր տու թյան հան րակր թա կան 
և պո լի տեխ նի կա կան պատ րաս տու թյան 
մա կար դա կը... 1932–33 ո ւս. տար վա նից 
ձեռ նար կել յոթ նա մյա պո լի տեխ նի կա կան 
դպ րո ցը տաս նա մյա կի վե րա կազ մե լուն» 
[9]:

 Նույն ժա մա նակ վա նից Լեռ նային Ղա-
րա բա ղում վե րաց վում են նաև կո մե րիտ 
դպ րոց նե րի ու քա ղա քային ֆաբ րի կա-

գոր ծա րա նային 7–ա մյակ նե րի միջև ե ղած 
ծրագ րային տար բե րու թյուն նե րը. վե րա-
նում է նաև գյու ղում և քա ղա քում եր կու 
տար բեր տի պի յոթ նա մյակ ու նե նա լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը: 1934 թ. մայի սի 16–ի 
« Տար րա կան և միջ նա կարգ դպ րո ցի կա-
ռուց ված քի մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 
սահ ման վում են հան րակր թա կան դպ րո ցի 
հետ ևյալ տի պե րը. ա) տար րա կան դպ րոց 
(4 դա սա րան), բ) ոչ լրիվ միջ նա կարգ դպ-
րոց, 7–ա մյա և լրիվ միջ նա կարգ դպ րոց 
(10 դա սա րան): Այդ ո րոշ ման հի ման վրա 
դպ րոց նե րի հա մա կար գը փոխ վում է: Ե րկ-
րորդ հն գա մյա կի վեր ջում Լեռ նային Ղա-
րա բա ղում լուրջ աշ խա տանք է տար վում 
դպ րո ցա կան ցան ցի ըն դար ձակ ման, դպ-
րոց նե րում մեծ թվով ա շա կերտ ներ ը նդ գր-
կե լու ո ւղ ղու թյամբ: Այս պես, օ րի նակ՝ ար-
խի վային տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 1938–39 
ո ւս. տա րում մար զում հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րի թի վը հաս նում էր 193–ի, սվո-
րող նե րի նը՝ 28000–ի, ու սու ցիչ նե րի նը՝ 
1690–ի: 

Հարկ է նշել, որ այդ ու սում նա կան տա-
րում ո րո շա կի հա ջո ղու թյուն ներ են ձեռք 
բեր վել նաև բարձ րա գույն մաս նա գի տա-
կան կր թու թյան կազ մա կերպ ման բնա-
գա վա ռում: 1938–39 ո ւս. տա րում Շու շի ում 
բաց վեց եր կա մյա ման կա վար ժա կան ի նս-
տի տուտ: 

Ար խի վային փաս տաթղ թե րը և այլ աղ-
բյուր ներ վկա յում են այն փաս տը, որ 1934 
թ. սկ սած՝ հատ կա պես ա րագ էր ա ճում 
գյու ղա կան վայ րե րի ոչ լրիվ միջ նա կարգ 
դպ րոց նե րի և նրան ցում ը նդ գրկ ված 
ե րե խա նե րի թի վը: 1939–40 ո ւս. տար վա 
մարզ լուս բաժ նի հաշ վետ վու թյան մեջ նշ-
վում է, որ մար զի մի շարք շր ջան նե րում 
( Մար տա կերտ, Մար տու նի, Հադ րութ և 
այլն) ար դեն լրիվ ան ցել են 7–ա մյա կր-
թու թյուն: Նշ ված շր ջան նե րի բո լոր տար-
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րա կան դպ րոց նե րը վե րա կա ռուց ման 
հետ ևան քով վեր է ին ած վել ոչ լրիվ միջ նա-
կարգ դպ րոց նե րի: Նույն հաշ վետ վու թյան 
մեջ գր ված է, որ 1939–40 ո ւս. տար վա նից 
բո լոր տի պի դպ րոց նե րի 4–րդ դա սա րանն 
ա վար տող ա շա կերտ նե րը 100 տո կո սով 
ը նդ գրկ վե լու են 5–րդ դա սա րան ի նչ պես 
քա ղա քային, այն պես էլ գյու ղա կան վայ-
րե րում:

 Մար զում մի շարք դպ րոց ներ ի րենց 
ա ռա ջա վոր ման կա վար ժա կան ու սում նա-
կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման մե-
թոդ նե րով ու ձևե րով օ րի նակ են ծա ռայել 
մյուս դպ րոց նե րի ման կա վար ժա կան կո-
լեկ տիվ նե րի հա մար: Այդ ո ւղ ղու թյամբ 
զգա լի աշ խա տանք են կա տա րել Ստե փա-
նա կեր տի լրիվ և ոչ լրիվ միջ նա կարգ դպ-
րոց նե րի ա ռա ջա վոր ու սու ցիչ ներ Հրանտ 
Շահ րա մա նյա նը, Պա վել Ա նդ րյա նը, Հրա-
չյա Մկրտ չյա նը, Ա րամ Մար տի րո սյա նը, 
Կա րո Դավ թյա նը, Ա սյա Ա ղա վե լյա նը, 
Վեր գի նե Կոր գա նյա նը, Սու րեն և Սո ֆյա 
Հայ րա պե տյան նե րը, Ես թեր Մով սի սյա-
նը և շատ ու րիշ ներ: Ու սու ցու մը լավ հիմ-
քե րի վրա էր դր ված նաև Մար տա կեր տի, 
Մար տու նու, Հադ րու թի շրջ կենտ րոն նե րի, 
ի նչ պես նաև մար զի մի շարք գյու ղա կան 
դպ րոց նե րում ( Չա նախ չի, Ճար տար, Բա-
դա րա, Գի շի, Շոշ, Սա րու շեն, Կար միր 
գյուղ և այլն):

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում հա ջո ղու թյուն ներ 
են ձեռք բեր վել նաև միջ նա կարգ մաս-
նա գի տա կան կր թու թյան բնա գա վա ռում: 
Մաս նա գետ կադ րե րի մեծ պա հան ջը բա-
վա րա րե լու նպա տա կով մար զում ըն դար-
ձակ վեց միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ցան ցը: 
Այս պես, օ րի նակ՝ 1930–ա կան թվա կան-
նե րին մար զում կար 6 տեխ նի կում՝ մոտ 
2000 սո վո րող նե րով: Մաս նա գետ կադ-

րե րի պատ րաստ ման աշ խա տանք է ին 
կա տա րում Ստե փա նա կեր տի գյու ղատն-
տե սա կան, բժշ կա կան, Շու շի ի ման կա-
վար ժա կան, Հադ րու թի ագ րո նո մի ա կան 
ու ման կա վար ժա կան տեխ նի կում ներն ու 
ու սում նա րան նե րը:

 Շատ կարճ ժա մա նա կում մեծ ա ռա ջըն-
թաց ու նե ցավ հատ կա պես Ստե փա նա-
կեր տի գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կու մը: 
Ե թե 1923 թ. ու սում նա կան ա ռա ջին տա-
րում այս տեղ սո վո րում էր 46 ու սա նող, և 
դա սա վան դում էր մի այն 6 ու սու ցիչ, ա պա 
1930 թ. տեխ նի կումն ար դեն ու ներ 2 բա-
ժին՝ զոո տեխ նի կա կան և ա նաս նա բու-
ժա կան՝ 100–ից ա վե լի սո վո րող նե րով: 
Գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կու մի շր ջա-
նա վարտ նե րը սի րով աշ խա տան քի է ին 
ան ցնում մար զի կոլտն տե սու թյուն նե րում 
ու սով խոզ նե րում: Նրան ցից ո մանք էլ 
հե տա գա յում դար ձան ան վա նի գիտ նա-
կան ներ, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի գի տու-
թյուն նե րի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս Ար-
տա շես Ա ռա քե լյա նը, գյու ղատն տե սա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր ներ 
Գ. Քա մա լյա նը, Գ. Շա քա րյա նը, Մ. Ա ռա-
քե լյա նը, Ե. Սա ֆա րյա նը, Վ. Հա կո բյա նը 
և ու րիշ ներ: Պրո ֆե սոր Ս. Ա վա գյա նը գրել 
է. « Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի նա-
խօ րյա կին մար զի տն տե սու թյուն նե րում 
ար դեն աշ խա տում է ին 147 ագ րո տեխ նիկ-
ներ, 125 ա նաս նա բույժ ներ, 244 զոո տեխ-
նիկ ներ: Ի սկ իր գոր ծու նե ու թյան 50 տա-
րի նե րի ըն թաց քում սով խոզ տեխ նի կու մը 
մեր գյու ղատն տե սու թյա նը տվել է 3232 
բարձ րո րակ մաս նա գետ» [10]: 

Ար խի վային տվյալ նե րը և այլ աղ բյուր-
ներ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել մեզ 
ա ղյու սա կի մի ջո ցով ը նդ հա նուր պատ կե-
րա ցում տա լու 1922–1940 թթ. Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում գոր ծող հայ կա կան և այ-
լազ գի դպ րոց նե րի մա սին: 
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Ա ղյու սակ 14
Ուսում ական
տարի Դպրոց Աշակերտ Ուսուցիչ

Այլազգի
դպրոց

1922–23 79 4375 152 16

1923–24 102 7627 233 22

1924–25 108 8668 252 26

1925–26 134 14764 275 28

1926–27 137 15339 352 30

1927–28 138 1492 424 32

1928–29 140 15359 488 32

1929–30 160 19250 498 34

1930–31 174 224100 518 38

1931–32 178 26560 661 44

1932–33 182 28264 772 48

1933–34 184 29324 857 48

1934–35 188 29286 868 54

1935–36 190 30124 892 58

1936–37 192 31222 924 62

1937–38 192 32124 962 64

1938–39 193 34225 988 66

1939–40 188 29112 1112 68

Այս պի սով՝ վե րո հի շյալ ա ղյու սակ նե րից 
պարզ եր ևում է, թե ի նչ պես ա ճե լով պար-
տա դիր տար րա կան ու սուց ման ան ցնե լու 
սկզբ նա կան տա րի նե րին, հե տա գա յում 
տար րա կան դպ րոց նե րը, բա վա կա նա չափ 
ա րա գու թյամբ նվա զում են, ի րենց տե ղը զի-
ջե լով յոթ նա մյա, ի սկ վեր ջին ներս՝ միջ նա-
կարգ դպ րոց նե րին: Թեև այդ տա րի նե րին 
Հա յաս տա նում, Լեռ նային Ղա րա բա ղում 
յոթ նա մյա դպ րոց նե րը քա նա կով գե րակշ ռել 
են, բայց զար գաց ման տեմ պե րով միջ նա-
կարգ դպ րոց ներն ա ճել են ա ներ ևա կայե լի 
ա րա գու թյամբ: Ե թե 1934–1936 թթ. Հա-
յաս տա նում միջ նա կարգ դպ րոց նե րի թի վը 
հաս նում էր 147–ի, ա պա 1938–1940 թթ. այն 
հա սել է 324–ի [11]: Ի սկ լեռ նային Ղա րա-
բա ղում 1933–1934 թթ. գոր ծում էր հինգ 9–
ա մյա միջ նա կարգ դպ րոց, 3 յոթ նա մյա, 165 

ա ռա ջին աս տի ճա նի դպ րոց: 1938–1940 թթ. 
մար զում գոր ծում է 196 հան րակր թա կան 
հայ կա կան դպ րոց, ո րից 94՝ միջ նա կարգ, 
46՝ յոթ նա մյա, 123–ը՝ ա ռա ջին աս տի ճա նի 
դպ րոց ներ: 

Ա ղյու սակ նե րում նշ ված դպ րոց նե րի, 
ա շա կերտ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և այ լազ-
գի դպ րոց նե րի քա նա կա կան տվյալ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ տա րեց տա րի ա վե լի 
ու ա վե լի է ա վե լա ցել դպ րոց նե րի թի վը և 
ա րագ կեր պով ա ճել է սո վո րող նե րի, դա-
սա վան դող ու սու ցիչ նե րի քա նա կը: Հաշ-
վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում ապ րող մի շարք 
ժո ղո վուրդ նե րի (ադր բե ջան ցի նե րի, քր-
դե րի) մոտ նախ քան խորհր դային կար-
գե րի հաս տա տու մը դպ րո ցա կան գոր ծի 
զար գա ցու մը, գրա գի տու թյան ծա վա լու մը 
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է՛լ ա վե լի վատ թար վի ճա կում է ե ղել, քան 
հայե րի մոտ: ԼՂԻՄ լուս ժող կո մը հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ րել այդ ժո ղո վուրդ-
նե րի մշա կու թային ը նդ հա նուր մա կար դա-
կի բարձ րաց ման և հատ կա պես կր թա կան 
գոր ծի կազ մա կերպ ման վրա: Այդ է պատ-
ճա ռը, որ ԼՂԻմ–ո ւմ մաս նա վո րա պես 
պար տու սի ի րա կա նաց ման ժա մա նա-

կաշր ջա նում, հի շյալ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ 
դպ րո ցա կան, լիկ կա յան նե րի (անգ րա գի-
տու թյան վե րաց ման կե տե րի) ցան ցի ծա-
վալ ման, ա շա կեր տու թյան և ե րի տա սարդ 
ու տա րի քը ա ռած մարդ կանց թվի աճ ման 
տեմ պե րը ա վե լի բարձր էր մար զի հայ կա-
կան դպ րոց նե րում, լիկ կա յան նե րում սո վո-
րող նե րի ը նդ հա նուր տեմ պից:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В ШКОЛАХ НАГОРНОГО КАРАБАХА 19301940
А. АВАНЕСЯН, Г. АРУТЮНЯН

Реформы, проводимые в сфере экономики Армении и НКАО в 30–ые года прошло 
века, предъявили новые требования к организации сферы образования, работ культурно–
просветительских очагов и культурных объектов. С учетом острой нехватки специалистов 
в 1930г. концентры второго уровня (8–10 классы) в школах Нагорного Карабаха 
преобразуются в техникумы, 7–летние школы остаются общеобразовательными. 

В рассматриваемый период была расширена сеть средних специальных учебных 
заведений Нагорного Карабаха, достигнув шести.

Во второй пятилетке была проведена серьезная работа по расширению школьной 
сети, вовлечению большого числа учеников в школы. 

С целью восполнения дефицита педагогических кадров в 1938–39 учебных годах в 
Шуши основывается первый двух годичный педагогический институт незаконченного 
высшего образования, который с некоторыми перерывами в течение 15 лет выпускает 
педагогов для школ автономной области. 
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REFORMS BEING CARRIED OUT IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE  
NAGORNO KARABAGH SCHOOLS 19301940

A. AVANESYAN, G. HARUTYUNYAN

The reforms being carried out in conducting the economy during the thirties of the pre-
vious century in Armenia and Nagorno Karabagh Autonomous Region set new requirements 
in the viewpoint of organizing the activities of educational, cultural–enlightening hearths 
and cultural objects. Taking into consideration the acute demand of specialists in 1930 the 
second degree educational stage (from 8–th to 10–th grades) in Nagorno Karabagh schools 
turned into professional schools while the seven–year education remained as secondary.

During the period under investigation in Nagorno Karabagh the network of specialized 
secondary educational institutions was enhanced reaching to six.

In the second five years serious work was conducted for school network expansion and 
inclusion of much more pupils in schools.

To fill the shortage of professional staff the first two–year pedagogical institute giving in-
complete higher education was established in the town of Shoushi during the 1938–1939 
educational year which with some intervals for about 15 years released pedagogues for the 
schools of the autonomous region.
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Ֆ ԼՈ ՐԱ  ԳԻ ՆՈ ՍՅԱՆ 

ՋԵՄՍ ԳՅՈ ԶԱ ԼՅԱՆ՝  
 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐԺ ԵՎ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ինձ բախտ է վի ճակ վել սո վո րե լու մեծ 
ման կա վարժ, երգ չախմ բի խմ բա վար 
(խոր մայս տեր), երաժշ տա հա սա րա կա-
կան գոր ծիչ Ջեմս Գյո զա լյա նի դա սա րա-
նում: Նա բա ցա ռիկ ան ձնա վո րու թյուն էր, 
բարձր մտա վո րա կան, ազ նիվ, ճշ տա պահ, 
ու ներ հմայիչ ժպիտ, բա րյաց կամ հայցք, 
դրա նով հան դերձ՝ տղա մարդ կային ան-
կոտ րում բնա վո րու թյուն: 1980–85 թթ., 
կոն սեր վա տո րի ա յում իմ ու սա նե լու տա-
րի նե րին կյան քիս ամե նա հի շար ժան շր-
ջան նե րից են: Լի նե լով պրո ֆե սի ո նալ 
երաժշ տու թյան ակա նա վոր երա ժիշտ նե-
րից մե կը՝ կիրթ ու խո րա գի տակ իմ ու սու-
ցի չը մարդ կային շփում նե րում պարզ էր 
ու ան մի ջա կան: Նա ապ րում էր երաժշ-
տու թյամբ, գի տեր երաժշ տու թյան բո լոր 
գաղտ նիք ներն ու առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը և դա սը թաց նե րին իր հա րուստ գի-
տե լիք նե րով կիս վում էր ու սա նող նե րի 
հետ:

Մտ նե լով կոն սեր վա տո րի ա՝ մենք մի-
ան գա մից հայտն վում էինք մի այլ աշ-
խար հում. դա գե ղե ցի կի, վեհ ու նուրբ 
ար վես տի աշ խարհն էր: Ու սա նող նե րը ձգ-
տում էին քա ղել հնա րա վո րինս շատ գի-
տե լիք ներ` իրենց դա սա խո սի մա կար դա-
կին մո տե նա լու հա մար: Ջեմս Ար մե նա կի 
Գյո զա լյա նը ծն վել է 1925 թ. հու լի սի 6–ին 
Լե նի նա կա նում: Նրա ծնող նե րը բա րե-
կիրթ, ազ նիվ ու ին տե լի գենտ մար դիկ էին: 
Ըն տա նի քում մշ տա պես տի րել է սեր ու 
փո խըմբռ նում: Հայ րը` Ար մե նա կը, ծն վել է 
Թիֆ լի սում, ավար տել է Ներ սի սյան դպ րո-
ցը: Հե տա գա յում աշ խա տե լով դպ րո ցում 

որ պես մա թե մա տի կայի և գծագ րու թյան 
ու սու ցիչ՝ մի ա ժա մա նակ զբաղ վել է նկար-
չու թյամբ և ծե փա գոր ծու թյամբ: Նա եղել է 
Հայ կա կան ԽՍՀ վաս տա կա վոր ման կա-
վարժ և պարգ ևատր վել է Լե նի նի ան վան 
ոս կե շքան շա նով:

 Մայ րը` Հաս միկ Ասա տու րի Գյո զա լյա-
նը, ծն վել է Իրա նի Թավ րիզ քա ղա քում՝ 
ար հես տա վո րի ըն տա նի քում: 1915–ից ըն-
տա նի քը մշ տա կան բնա կու թյուն է հաս-
տա տում Թիֆ լի սում: 

 Մայ րը սո վո րել և մի ա ժա մա նակ ըն-
դուն վել է Հով նա նյան գիմ նա զի ան և 
դրա մա տուր գի ա կան թա տե րա կան–ման-
կա վար ժա կան կր թու թյուն ստա նա լու 
նպա տա կով 1932 թ. Հա յաս տա նի լու-
սա վո րու թյան նա խա րա րու թյու նը նրան 
գոր ծու ղում է Մոսկ վա, որ տեղ ըն դուն վում 
և սո վո րում է ՍՍՀՄ ժո ղովր դա կան ար-
տիստ Սեր գեյ Օբ րազ ցո վի տիկ նի կային 
թատ րո նի կուր սում: 3 տա րի ան ց հա ջո-
ղու թյամբ ավար տե լով տիկ նի կային թատ-
րո նի ռե ժի սու րայի բա ժի նը՝ վե րա դառ նում 
է Լե նի նա կան, և կազ մա կեր պում է Հա-
յաս տա նում առա ջին տիկ նի կային թատ-
րո նը: Ավե լի ուշ, երբ ըն տա նի քը տե ղա-
փոխ վում է Եր ևան, այս տեղ ևս բա ցում է 
Հա յաս տա նի երկ րորդ տիկ նի կային թատ-
րո նը: Նա «У НИ МА» մի ջազ գային թատ րո-
նի պատ վա վոր ան դամ էր: 1933–ից Ջեմ սը 
սո վո րել է Լե նի նա կա նի Կի րո վի ան վան 
միջ նա կարգ դպ րո ցում: 9–րդ դա սա րա նից 
ու սու մը շա րու նա կել է ման կա վար ժա կան 
ու սում նա րա նում: Մի ա ժա մա նակ սո վո րե-
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լով երաժշ տա կան դպ րո ցի ջու թա կի դա-
սա րա նում` հե տա գա յում երաժշ տա կան 
կր թու թյու նը շա րու նա կել է Կա րա–Մուր-
զայի ան վան երաժշ տա կան ու սում նա րա-
նում: 1944 թ. ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է 
Եր ևան, և Ջեմսն ըն դուն վել է Ռ. Մե լի քյա-
նի ան վան երաժշ տա կան ու սում նա րա նի 
ջու թա կի և խմ բա վա րա կան բա ժին: 2 տա-
րի ան ց՝ 1946 թ., երի տա սարդ երա ժիշտն 
ըն դուն վել է Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րի ա` երգ չախմ-
բային դի րի ժո րու թյան ֆա կուլ տետ: Մաս-
նա գի տա կան առար կան սո վո րել է ՍՍՀՄ 
ժո ղովր դա կան ար տիստ Թա թուլ Ալ թու-
նյա նի դա սա րա նում: Ու սում նա ռու թյան 
տա րի նե րին ստա ցել է Չայ կովս կու ան վան 
կր թա թո շակ, իսկ կոմ պո զի ցի այի դա սերն 
ան ցել է պրո ֆե սոր Գր. Եղի ա զա րյա նի 
մոտ: 1951 թ. կոն սեր վա տո րի ան ավար տել 
է գե րա զանց առա ջա դի մու թյամբ և 1 տա-
րի ան ց ՀՀ կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
նպա տա կով Ջեմս Գյո զա լյա նը մեկ նում է 
Մոսկ վա: Մոսկ վա յում նրա մաս նա գի տա-
կան և ին տե լեկ տո ւալ մա կար դակն ավե լի 
է ընդ լայն վում շնոր հիվ այն պի սի հայտ նի 
պրո ֆե սոր–խմ բա վար նե րի, ինչ պի սիք են 
Ալեք սանդր Սվեշ նի կո վը, Կվա դի ա Պտի-
ցան, Ալեք սանդր Ստե պա նո վը: Մոսկ-
վայից վե րա դառ նա լով՝ Ջ. Գյո զա լյա նին 
1953 թ. նշա նա կում են Թ. Ալ թու նյա նի 
ղե կա վա րած եր գի–պա րի ան սամբ լի դի-
րի ժոր–խմ բա վար: Այդ ան սամբ լը Հա յաս-
տա նի ֆիլ հար մո նի այի առա ջա տար կո-
լեկ տիվ նե րից մեկն է: 

Այդ կո լեկ տի վի հետ նա աշ խա տեց 
մինչև 1961 թ.՝ ծա վա լե լով ստեղ ծա գոր ծա-
կան և կա տա րո ղա կան ակ տիվ գոր ծու նե-
ու թյուն: Ան սամբ լի հա մար պատ րաս տում 
էր նո րա նոր ծրագ րեր, մշա կում էր ժո ղովր-
դա կան եր գեր: « Սո վե տա կան Հա յաս տա-

նի եր գի–պա րի ան սամբ լի կա յաց ման 
գոր ծում իր ան գնա հա տե լի դերն ու տե ղը 
ու նե ցավ Ջ. Գյո զա լյա նը: Իր գերզ գա յուն և 
նուրբ կա տա րո ղա կա նու թյամբ ան սամբ-
լի երգ չա խում բը բո լոր հա մերգ նե րին ար-
ժա նա նում էր ունկն դիր նե րի հա տուկ ու-
շադ րու թյանն ու բարձր գնա հա տան քին: 
Իհար կե, այդ գե ղե ցիկ եր գե ցո ղու թյան և 
ան բա սիր կա տա րո ղա կա նու թյան ստեղ-
ծո ղը կո լեկ տի վի ամե նաե րի տա սարդ ան-
դամ Ջ. Գյո զա լյանն է»,– այս պես է ար ձա-
գան քել «Ա րա րատ գրա կան» ամ սա գի րը 
(2): Իր հա մեր գային–կա տա րո ղա կան գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում Ջեմս Գյո զա լյա-
նը տվել է 1700 հա մերգ ներ, ելույթ ներ է ու-
նե ցել ՍՍՀՄ–ո ւմ և ար տերկ րում: 1956 թ. 
Գյո զա լյա նը մաս նակ ցել է Մոսկ վա յում կա-
յա ցած հայ կա կան ար վես տի Տաս նօ րյա-
կին (դե կա դա), որ տեղ ստեղ ծա գոր ծա կան 
հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար պարգ ևատր վել 
է «Աշ խա տան քի ծա ռա յու թյան» մե դա լով և 
պատ վոգ րով: 1957 թ. Գյո զա լյա նը Մոսկ-
վա յում կա յա ցած երի տա սարդ նե րի և ու-
սա նող նե րի Աշ խար հի 6–րդ փա ռա տո նին 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու հա մար պարգ-
ևատր վել է ՍՍՀՄ կուլ տու րայի նա խա-
րա րու թյան պատ վոգ րով: Նույն տա րում 
դառ նա լով երի տա սար դու թյան հան րա-
պե տա կան 1–ին փա ռա տո նի դափ նե կիր՝ 
ստա ցավ ոս կե մե դալ: 1961 թ. սեպ տեմ-
բե րին հրա վիր վեց աշ խա տե լու Եր ևա նի 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րի ա յում: Նա երգ չախմ բային–դի-
րի ժո րու թյան ամ բի ո նի մաս նա գի տա կան 
դա սա րա նի ղե կա վարն էր: Ման կա վար-
ժու թյա նը զու գա հեռ շա րու նա կել է կա տա-
րո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Ղե կա վա րել 
է Լե նի նի ան վան «Աշ խա տան քային ռե-
զերվ» մե տաք սի կոմ բի նա տի եր գի–պա րի 
ինք նա գործ ան սամբ լը: Կր թում և սո վո-
րեց նում էր տար բեր հաս տա տու թյուն նե-
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րի, գոր ծա րան նե րի, կուլ տու րայի տնե րի, 
պրոֆ. տեխ. ու սում նա րան նե րի երգ չախմ-
բային կո լեկ տիվ նե րին, որոնք հա ջո ղու-
թյամբ մաս նակ ցում էին տար բեր հա մերգ-
նե րի, մր ցույթ նե րի` ար ժա նա նա լով բարձր 
մր ցա նակ նե րի: Մինչ օրս էլ այդ կոլկ տիվ-
նե րը սի րով են հի շում նրան: 1965 թ. Գյո-
զա լյա նը ստեղ ծեց 180– հո գուց բաղ կա ցած 
կոն սեր վա տո րի այի ու սա նո ղա կան երգ-
չա խում բը, որը մաս նակ ցեց Հա յաս տա նի 
ար վես տին նվիր ված ռու սա կան 1–ին Տաս-
նօ րյա կի հա մերգ նե րին: Հա յաս տա նի ՍՍՀ 
ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ջեմս 
Գյո զա լյա նը հան րա պե տու թյան ճա նաչ-
ված երգ չախմ բային դի րի ժոր նե րից մեկն 
է: Նրա եր կար տա րի նե րի ստեղ ծա գոր ծա-
կան –կա տա րո ղա կան և ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նե ու թյու նը մե ծա պես նպաս տել 
է հայ ազ գային երգ չախմ բային ար վես տի 
զար գաց մա նը: Ան վա նի դի րի ժո րի մա սին 
այն պես է ար տա հայտ վել նրա սի րե լի ու-
սու ցի չը ՍՍՀՄ ժող. ար տիստ Թա թուլ Ալ-
թու նյա նը: Նա ամ բողջ կյան քը նվի րեց 
ման կա վար ժու թյա նը և պրո ֆե սի ո նալ ան-
հա տա կա նու թյուն նե րի դաս տի ա րակ ման 
գոր ծին: Կր թե լով մի ամ բողջ սե րունդ՝ նա 
ու սա նող նե րից պա հան ջում էր խոր գի տե-
լիք ներ՝ մաս նա գի տա կան ու երաժշ տա-
կան: Ու սում նա կան դա սըն թաց նե րին նա 
մշ տա պես ու սա նող նե րին դաս տի ա րա կում 
էր որ պես ան հատ ներ, սո վո րեց նում էր լի-
նել ազ նիվ, կար գա պահ, հար գել մարդ-
կանց, ազ գի մշա կույ թը, պատ մու թյու նը: 
Գյո զա լյա նը ու ներ յու րա հա տուկ մտա ծո-
ղու թյուն: Իր խս տու թյան հետ մեկ տեղ նա 
շատ հա սա րակ մարդ էր, նրան հար գում 
էին թե՛ ու սա նող նե րը, թե՛ դա սա խոս նե րը: 
Գյո զա լյա նի դա սա վան դում ներն ան ցնում 
էին պրո ֆե սի ո նալ մա կար դա կով: Առա-
ջին դա սե րը նա սկ սում էր դի րի ժո րու-
թյան ամե նա կար ևոր հիմ քե րից` ձեռ քե րի 

ճիշտ դր ված քից, ծա նո թաց նում ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման նր բու թյուն-
նե րին: Նա լավ տի րա պե տում էր վո կալ 
ար վես տի գաղտ նիք նե րին և իր ու սա նող-
նե րին պատ մում էր կոմ պո զի տո րի, դա-
րաշր ջա նի, ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց-
ված քի, ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի մա սին: 
Գյո զա լյա նը ազ գա սեր ան ձնա վո րու թյուն 
էր. ամե նուր տա րա ծում էր հայ կա կան 
երաժշ տու թյու նը և հատ կա պես ժո ղովր-
դա կան ար վես տը: Գյո զա լյա նը հա տուկ 
նշա նա կու թյուն էր տա լիս երգ չախմ բային 
դա սե րին: Նա ծա նո թաց նում էր տար-
բեր և բազ մաբ նույթ երգ չախ մային ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի: Գյո զա լյա նը միշտ 
ասում էր, որ երաժշ տու թյու նը բա րու թյուն, 
սեր և հար գանք է դաս տի ա րա կում և հաշ-
տեց նում թշ նա մի նե րին: Երբ Թա թուլ Ալ-
թու նյա նի եր գի և պա րի ան սամբ լը հա-
մերգ նե րով հան դես էր գա լիս Բեյ րու թում, 
այն տե ղի հայ հա մայն քը բա ժան ված էր եր-
կու խմ բի: Առա ջին հա մեր գին եկել էին մի 
խումբ, իսկ երկ րոր դին` երկ րորդ խում բը: 
Եր րորդ հա մեր գին եր կու խում բը, մո ռա-
նա լով թշ նա ման քը, վայե լում էին հայ կա-
կան ար վես տը: Գյո զա լյա նի աշ խա տան քի 
շնոր հիվ խմ բա վա րու թյան ամ բի ո նը ծաղ-
կում ապ րեց, բարձ րա ցավ պրո ֆե սի ո նալ 
մա կար դա կը:

« Մեծ և լուրջ աշ խա տանք է կա տա րում 
Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր-
վա տո րի այի ամ բի ո նի վա րիչ, ար վես տի 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Ջեմս 
Գյո զա լյա նը: Երի տա սարդ նե րը քն նու-
թյան ժա մա նակ ցույց էին տա լիս իրենց 
պրո ֆե սի ո նալ գի տե լիք նե րը և ու նա կու-
թյուն նե րը: Կանց նի որոշ ժա մա նակ և երի-
տա սարդ մաս նա գետ նե րը կլ րաց նեն մեր 
պրո ֆե սի ո նալ երա ժիշտ նե րի շար քե րը»,– 
գրում է «Ե րե կո յան Եր ևան» թեր թը (4, 6):

Գյո զա լյա նը իր ման կա վար ժա կան աշ-
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խա տան քը հա մա տե ղում էր գի տա կան, 
մե թո դա կան աշ խա տանք նե րով և կոմ-
պո զի տո րա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Նա 
իրեն չէր հա մա րում պրո ֆե սի ո նալ կոմ-
պո զի տոր, բայց իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րը դուր էին գա լիս հան դի սա տե սին: 
« Հան դի սա տե սի հի աց մուն քին են ար ժա-
նա ցել հայ տա ղան դա վոր կոմ պո զի տոր` 
Ջեմս Գյո զա լյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րը, որոն ցից էին «Ըն կե րու թյան եր գը» 
և հատ կա պես «Իմ նոր Եր ևան» եր գե րը,– 
գրում էր «Ա րա րատ» թեր թը (2): Իր ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րը ու նեն յու րա հա տուկ 
կա ռուց վածք, մե ղե դային են, հե տաքր քիր, 
դի նա միկ և ազ գային: Չնա յած գրե լաձ ևի 
բար դու թյան՝ բո լոր պար տի ա նե րը հեշտ 
են սո վո րե լու հա մար: Նրա գրած ամեն 
մի ստեղ ծա գոր ծու թյուն մի նպա տակ է հե-
տապն դում, օրի նակ` «Եր ևա նը» ու նի խա-
ռը և բարդ չափ 7/8,8/8,5/8,6/8 և արագ 
տեմպ: Պետք է ու նե նալ շատ լավ ռիթ մի 
զգա ցո ղու թյուն, որ պես զի ճիշտ չափ տալ 
այս բարդ չա փե րը: «Ըն կե րու թյան եր գը» 
գր ված է արագ տեմ պով, չա փը՝ 4/4: Այս 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ գե րիշ խում են 
լավ ու թե րոր դա կան նո տա նե րը: Եր գիչ-
նե րը պետք է լավ տի րա պե տեն վո կալ 
տեխ նի կային, որ պես զի բաց չթող նեն ո՛չ 
նո տա նե րը, ո՛չ վան կե րը:

«Ս պա սու մը» շատ գե ղե ցիկ ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն է: Չա փը՝ 6/8, գր ված է Թա-
թուլ Ալ թու նյա նի եր գի և պա րի ան սամբ-

լի կա տա րած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ոճով: Մե ղե դին եր գային է և լի րի կա կան:

 Նա գրել է նաև « Լի րի կա կան», 
« Վե րածն ված Հա յաս տան», « Լե նին», 
« Մենք սի րում ենք Եր ևա նը» ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը: Գյո զա լյա նը փո խադ րել 
է բազ մա թիվ ժո ղովր դա կան եր գեր երգ-
չախմ բի հա մար, օրի նակ` « Ծի ծեռ նա կը», 
« Մութ ան տա ռում», « Գա րուն եկավ շո ղե-
րով», « Մի յար ու նեմ», « Կե նաց երգ»:

Պ րո ֆե սոր, երգ չախմ բային մի ու թյան 
նա խա գահ Դա վիթ Ղա զա րյա նը, Վա րու-
ժան Պո լու զյա նը, երաժշ տա գետ Ալ մաստ 
Բա րո յա նը թեր թե րում հե տաքր քիր հոդ-
ված ներ էին գրում կոմ պո զի տո րի մա սին: 
Ջեմս Գյո զա լյա նի կնոջ՝ Նել լի Կա րա տո-
վայի խնդ րան քով Ին դա Իո նի սյա նը գիրք 
գրեց՝ « Ջեմս Գյո զա լյան»: 1992 թ. Բար սեղ 
Թու մա նյա նի հո վա նա վո րու թյամբ այդ 
գիր քը վե րահ րա տա րակ վեց: 

Իր երգ չախմ բային գրա կա նու թյու նը 
կի նը նվի րա բե րեց Գյում րի ի կոն սեր վա-
տո րի ային: Մնա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րը հանձ նեց Հա յաս տա նի պե տա կան 
ար խիվ: Ջ. Գյո զա լյա նի մա սին հի շա տա-
կը պահ պան վում է գր քե րի, հոդ ված նե րի, 
հրա տա րակ ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
շնոր հիվ: 

Ե թե այս պի սի նվի րյալ ներ շատ լի նեն 
մե զա նում, կյանքն ավե լի հե տաքր քիր կլի-
նի, և մեր ար վես տը զար գաց ման բարձր 
աս տի ճա նի կհաս նի:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Ին դա Իո նի սյան, Ջեմս Գյո զա լյան, Եր., 1992, էջ 6–11:
2. Ար խիվ, Ջեմս Գյո զա լյան, «Ա րա րատ գրա կան», Բեյ րութ–Լի վան, 7/8, 1960 թ.:
3. Ար խիվ, Ջեմս Գյո զա լյան, Հայտ նի ար տիստ Թա թուլ Ալ թու նյա նի խոս քը:
4. Ար խիվ, Ջեմս Գյո զա լյան, «Ե րե կո յան Եր ևան» թերթ, 24/6, 1972 թ.:
5. Ար խիվ, Ջեմս Գյո զա լյան, Ուկ րաի նայի թերթ, 12/4, 1961 թ.:
6. Ար խիվ, Ջեմս Գյո զա լյան, «Ա րա րատ գրա կան», Բեյ րութ–Լի վան, 20/6, 1961թ.:
7. Ար խիվ, Ա. Ա. Գյո զա լյան, «Շ նոր հա կա լա գիր», 3785:
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JAMES GYOZALYAN: PEDAGOG AND PERSONALITY
F. GINOSYAN

James Gyozalyan was a dedicateol peolagogue,talanteol choirmaster,public man. He was 
widely asknowleolgeol for his skills,his intellect and his strong personality. He lived for music 
and knew all the secrets and special features of choir.He always shared his rich skills with 
his students.James Gyozalyan had got a great in fluence on the development of the Armenian 
musical culture. 

Д ЖЕМС ГЕ О ЗА ЛЯН: ПЕ ДА ГОГ И ЛИЧ НОСТЬ
Ф. ГИ НО СЯН

Д жемс Ге о за лян был пре дан ным пе да го гом та лант ли вым хор мас те ром,об щест вен-
ным де я те лем и на ко нец силь ной лич ност ью.Он псил му зы кой, знал все тай ны и осо вен-
нос ти хо ра. Сво и ми бо га ты ми зна ни я ми всег да де лил ся со сво и ми сту ден та ми. Джемс 
Ге о за лян ос та вил не изг ла ди мый след в раз ви тил ар мянс ко го му зы каль но го ис кусст ва.
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 Մի այն հի մա ե նք գի տակ ցում, որ հա-
մալ սա րա նի ա ներ ևե լի ար տադ րան քը՝ 
գի տե լի քը, կա րող է դառ նալ մեր մշա կույ-
թի մի ակ ա մե նա զո րեղ տար րը՝ ազ դե լով 
մաս նա գի տու թյուն նե րի ու հա սա րա կա-
կան դա սա կար գե րի, տա րա ծաշր ջան-
նե րի ու նույ նիսկ ազ գե րի վե րել քի և ան-
կման վրա:

Կ. Քերր

Հա մալ սա րանն այն փոք րա թիվ կա-
ռույց նե րից է, ո րը դա րեր շա րու նակ 
պահ պա նել է իր կեն սու նա կու թյու նը՝ 
հա սա րա կա կան զար գա ցում նե րին ար-
ձա գան քե լու, նո րա նոր մար տահ րա վեր-
նե րին դի մա կայե լու և ար տա քին մի-
ջա վայ րի փո փո խա կան պայ ման նե րին 
հար մար վե լու իր կա րո ղու թյան շնոր հիվ: 

Բո լո նի այի 1088 թ., Օ քս ֆոր դի 
1096 թ., Փա րի զի 1170 թ., Սա լա ման-
կա յի 1218 թ. և մյուս միջ նա դա րյան հա-
մալ սա րան ներ. այս տե ղից են ի րենց 
ա կունք ներն ա ռել եվ րո պա կան բազ մա-
դա րյա հա մալ սա րա նա կան ա վան դույթ-
նե րը: Հիմ նադր վե լով որ պես գի տե լի քի 
ա զատ կենտ րոն ներ՝ այդ հա մալ սա րան-
ներն ի րենց շուրջն են հա վա քել ժա մա-
նա կի ի մաս տուն նե րին և գի տե լի քա տենչ 
մարդ կանց՝ նպաս տե լով ա զատ գի տու-
թյան զար գաց մանն ու տա րած մա նը: 

Ա ռանձ նա հա տուկ հի շա տա կու թյան 
է ար ժա նի նաև հայ կա կան միջ նա դա-

րյան Գլա ձո րի (1280–1340 թթ.) և Տա-
թևի (1373–1435 թթ.)  հա մալ սա րան նե-
րի գոր ծու նե ու թյու նը, ո րոնք նույ նիսկ 
հայ կա կան պե տա կա նու թյան բա ցա կա-
յու թյան պայ ման նե րում ի րենց նշա նա-
կա լի ա վանդն ու նե ցան հայ ժո ղովր դի 
մշա կույ թի, լեզ վի և կրո նի պահ պան-
ման գոր ծում: Ցա վոք, ժա մա նա կի չա-
փա զանց ան բա րեն պաստ պատ մա կան 
ի րա վի ճա կը հնա րա վո րու թյուն չտ վեց 
այս կր թօ ջախ նե րին ա վե լի եր կա րատև 
ժա մա նա կով շա րու նա կե լու ի րենց գոր-
ծու նե ու թյունն ու ձևա վո րե լու հա մալ սա-
րա նա կան կր թու թյան ազ գային ա վան-
դույթ ներ: Այդ պատ ճա ռով էլ, ա ռա ջին 
ի սկ նպաս տա վոր պայ ման նե րի ի հայտ 
գա լով, Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե-
տու թյան հռ չա կու մից կարճ ժա մա նակ 
ան ց՝ 1919–ին, հիմ նադր վեց Հա յաս տա նի 
հա մալ սա րա նը՝ որ պես ազ գային ի նք նա-
գի տակ ցու թյան զար թոն քի և հայ կա կան 
ի նք նու թյան վե րա կանգն ման խոհր դա-
նիշ: Հա ջոր դող 70 և ա վե լի տա րի նե րի 
ըն թաց քում գտն վե լով ԽՍՀՄ կազ մում՝ 
Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կրթու թյու-
նը ձևա վոր վեց և զար գա ցավ որ պես 
խորհր դային բու հա կան կր թու թյուն: 
1991 թ.՝ Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նից ի 
վեր ար դեն այն ի նք նու րույն զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն ներ ստա ցավ՝ մի ա ժա-
մա նակ դի մա կայե լով բազ մա թիվ ար-
տա քին և ներ քին մար տահ րա վեր նե րի:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՆԱ ԶԻԿ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ 
 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

 ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ  
ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ
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 Վե րա դառ նա լով եվ րո պա կան միջ նա-
դա րյան հա մալ սա րան նե րին՝ նշենք, որ 
11–16–րդ դա րե րում ստեղծ ված մի քա նի 
տաս նյակ եվ րո պա կան կր թօ ջախ նե րի՝ 
ա զատ գի տու թյան տա րած մա նը նպաս-
տե լու սկզբ նա կան ա ռա քե լու թյունն աս-
տի ճա նա բար ի րեն սպա ռում էր, քա նի որ 
ազ գային պե տու թյուն նե րի կա յաց ման ու 
հզո րաց ման, ի նչ պես նաև աշ խար հա քա-
ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րի պայ ման-
նե րում հա մալ սա րան ներն ար դեն ձեռք 
է ին բե րում նոր, ա վե լի ռա ցի ո նալ նշա-
նա կու թյուն, այն է՝ ազ գային պե տու թյան 
կա րիք նե րին ծա ռայե լու, պե տա կան 
վար չա կազ մի հա մար կիրթ ու բա նի մաց 
կադ րեր պատ րաս տե լու գոր ծա ռույ թը: 
Դե Վի տի կար ծի քով Վե րածնն դի ա վար-
տից հե տո՝ մինչև 20–րդ դա րը, Եվ րո պա-
յում բարձ րա գույն կր թու թյու նը հիմ նա-
կա նում ազ գային կողմ նո րո շում ու ներ՝ 
ա ռա վե լա պես կենտ րո նա ցած լի նե լով 
ազ գային ի նք նու թյան զար գաց ման ու 
ազ գային կա րիք նե րի և ա վե լի քիչ՝ հա-
մա մարդ կային գի տե լի քի ստեղծ ման 
վրա1:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան դերն ու 
նշա նա կու թյունն է՛լ ա վե լի կար ևոր վե ցին 
18–րդ դա րից սկիզբ ա ռած ար դյու նա-
բե րա կան զար գաց ման դա րաշր ջա նում, 
ին չի հիմ քում ըն կած էր գի տու թյան և 
տեխ նի կայի կա տա րե լա գոր ծու մը: Գի-
տա տեխ նի կա կան հե ղա փո խու թյու նը ոչ 
մի այն նպաս տում էր հա սա րա կու թյան 
տն տե սա կան և նյու թա կան վե րել քին, այլ 
նաև նոր լիցք հա ղոր դում մարդ կու թյան 
մտ քի թռիչ քին և հոգ ևոր ա ռաջ խա ղաց-
մա նը: 

1    De Witt,  Hans.  Internationalization  of  higher  edu
cation in the United States of America and Europe. IAP, 
2009, pp. 9–10.

Բ նա կա նա բար, նման հս կա յա կան 
զար գա ցում ները հնա րա վոր չէր լի նի 
պատ կե րաց նել ա ռանց պե տու թյան հո-
վա նու, ո րի ա ջակ ցու թյամբ մի կող մից՝ 
ամ րապնդ վում է ին բարձ րա գույն կր թու-
թյան ի նս տի տու ցի ո նալ և տն տե սա կան 
հիմ քե րը, մյուս կող մից՝ կր թա կան հա-
մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյան մի-
ջո ցով բու հե րի հա մար սահ ման վում է ին 
զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն ներ: Կ. Քերրն 
ար դա րա ցի ո րեն պն դում է, որ բա վա րար 
պատ ճառ ներ կան բարձ րա գույն կր թու-
թյան նկատ մամբ ազ գային պե տու թյան 
հա վե լ յալ հե տաքրք րու թյան և մի ջամ-
տու թյուն նե րի հա մար: Ը ստ հե ղի նա կի. 
«Այժմ ա ռա վել, քան ե րբ ևէ բարձ րա գույն 
կր թու թյան հաս տա տու թյուն նե րը դար ձել 
են պո տեն ցի ալ գոր ծիք ներ պե տու թյուն-
նե րի միջև տն տե սա կան և ռազ մա կան 
մր ցակ ցու թյան հա մար, ին չը ա ռն վազն 
տն տե սա կան ո լոր տում, ը նդ լայն վում է, 
քա նի որ շու կա նե րը դառ նում են հա մաշ-
խար հային, և ա վե լի ու ա վե լի շատ պե-
տու թյուն ներ են մր ցակ ցում այդ շու կա նե-
րի հա մար»2: 

 Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա-
կար գային կա ռա վար ման մո տե ցում նե-
րը

 Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան պա-
հանջ նե րից, ի նչ պես նաև զար գաց ման 
ներ քին կա րիք նե րից դրդ ված՝ հա մալ-
սա րան նե րը կրել և կրում են բազ մա զան 
տրանս ֆոր մա ցի ա ներ, են թարկ վում փո-
փո խու թյուն նե րի: Ար տա քին գոր ծոն-
նե րին դի մա կայե լու և դրանց պատ շաճ 
ար ձա գան քե լու ճկու նու թյու նը, մի ա ժա-
մա նակ՝ պե տու թյան կող մից սահ ման-

2  Kerr, Clark, Marian L. Gade, and Maureen Kawaoka. 
Higher  education  cannot  escape  history:  Issues  for  the 
twenty–first century. SUNY Press, 1994, p. 12
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ված խա ղի կա նոն նե րի շր ջա նակ նե րում 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լը դժ վա-
րա գույն խն դիր է բարձ րա գույն կր թու-
թյան հա մար: Վեր ջինս հա ջո ղու թյամբ 
կա րող է լուծ վել մի այն կր թու թյան կա ռա-
վար ման հա վա սա րակշռ ված քա ղա քա-
կա նու թյան դեպ քում: Բարձ րա գույն կր-
թու թյան հա մա կար գային կա ռա վար ման 
հար ցի շուրջ ա վան դա բար ձևա վոր վել 
են տար բեր մո տե ցում ներ և մո դել ներ, 
ո րոնք ի րենց գործ նա կան կի րա ռու թյունն 
են գտել տար բեր ե րկր նե րում: Խոս քը 
հետ ևյալ ե րեք մո տե ցում նե րի մա սին է.

1.  Մայր ցա մա քային Եվ րո պա կան 
2. Անգ լո–Սաք սո նա կան
3.  Գեր մա նա կան կամ հում բոլդ-

տյան 
Ըստ Ա. Ա մա րա լի և մյուս հե ղի նակ նե-

րի՝ մայր ցա մա քային Եվ րո պա յում հա-
մալ սա րանն ըն կալ վել է որ պես պե տա-
կան կա ռույց, ո րն հա մար վել է ազ գային 
պե տու թյան զար գաց ման հիմ նա կան 
սո ցի ա լա կան և մշա կու թային գոր ծի քը՝ 
լի նե լով պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց-
վող և վե րահսկ ման են թա կա կա ռույց. 
« Բարձ րա գույն կր թու թյու նը պար զա պես 
շատ կար ևոր է, որ պես զի այն լի նի ան-
կախ կա ռույց նե րի ձեռ քում»: Այս մո դե-
լի կի րառ ման դա սա կան օ րի նակ նե րից 
է Ֆրան սի ան, ո րին, ի դեպ, հետ ևում է 
Հա յաս տա նը կր թու թյան կա ռա վար ման 
բնա գա վա ռում բա րե փո խում ներ ի րա-
կա նաց նե լիս: 

Ի տար բե րու թյուն Մայ ցա մա քային 
Եվ րո պայի՝ Ա նգ լոս–Սաք սո նյան մո դե-
լը հիմն ված է այն մո տեց ման վրա, որ 
« բարձ րա գույն կր թու թյու նը խիստ կար-
ևոր է, որ պես զի այն վս տահ վի ազ գային 
պե տու թյան քա ղա քա կան քմա հա ճու-

թյուն նե րին»1: Այս մո դե լի ի մաս տը, շու-
կայի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, 
բարձ րա գույն կր թու թյան կա յուն զար-
գաց ման մեջ է, ո րը պետք է ազ դե ցու թյան 
չեն թարկ վի պե տու թյան քա ղա քա կան 
կուր սի հնա րա վոր փո փո խու թյու նից: 
Բարձ րա գույն կր թու թյան կա ռա վար ման 
այս մո դելն իր ազ դե ցու թյունն է ու նե ցել 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում, Ա ՄՆ–
ո ւմ, Կա նա դա յում և Ա վստ րա լի ա յում: 

Գեր մա նա կան կամ հում բոլդ տյան 
մո դե լի կենտ րո նա կան գա ղա փա րը գի-
տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
կր թու թյան մի աս նու թյունն է (Einheit von 
Forschung und Lehre), ին չը նաև են թադ-
րում է կր թու թյան և գի տա հե տա զո տա-
կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման 
և ի րա կա նաց ման ա զա տու թյուն՝ զերծ 
ի նչ պես պե տու թյան, այն պես է շու կա յա-
կան ու ժե րի ազ դե ցու թյու նից: Այս մո դե լը 
կյան քի է կոչ վել 19–րդ դա րում Գեր մա-
նի ա յում Վիլ հելմ ֆոն Հում բոլդ տի ջան-
քե րով՝ հե տա գա յում ո րո շա կի ազ դե ցու-
թյուն ու նե նա լով նաև գեր մա նա խոս այլ 
ե րկր նե րում՝ Ա վստ րի ա յում և Շվեյ ցա րի-
ա յում: 

Պ րակ տի կան ցույց է տվել, որ նշ ված 
բո լոր մո դել ներն էլ կեն սու նակ են, ը նդ 
ո րում` 1–ին դեպ քում ա կն հայ տո րեն գե-
րակշ ռում է բարձ րա գույն կր թու թյան կա-
ռա վար ման պե տա կա նա կենտ րոն, 2–րդ 
դեպ քում՝ շու կա յա կենտ րոն, ի սկ 3–րդ 
դեպ քում՝ բու հա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման և ի նք նա կազ մա կերպ ման մո տե-
ցում նե րը: Ու նե նա լով ի րենց դրա կան 
և բա ցա սա կան կող մե րը և կի րառ վե լով 
փո փո խա կան հա ջո ղու թյամբ` կր թու-
թյան կա ռա վար ման այս բո լոր մո դել-

1  Alberto  Amaral,  Glen  A.  Jones  and  Berit  Karseth 
(eds.),  Governing  Higher  Education:  National  Perspec
tives on Institutional Governance (279–298). Kluwer Aca
demic Publishers 2002, p. 281
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ներն էլ բա ցար ձակ հաս կա ցու թյուն ներ 
չեն և ժա մա նա կի ըն թաց քում են թարկ վել 
են ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի: Բարձ-
րա գույն կր թու թյան կա ռա վար ման ո լոր-
տում ժա մա նա կա կից զար գա ցում նե րը 
ցույց են տա լիս, որ պե տա կա նա կենտ րոն 
մո տե ցում ներն ի րենց դիր քերն աս տի ճա-
նա բար զի ջում են: Հա մա ձայն Ֆ. Ա լտ-
բա խի դի տարկ ման` « հա մաշ խար հային 
մա կար դա կով հա մալ սա րա նի հիմ նա-
կան տար րե րի նկատ մամբ ա վան դա կան 
վե րահս կո ղու թյու նը նվա զում է, ի սկ ար-
դյու նա վե տու թյան ու հաշ վետ վո ղա կա-
նու թյան ան վան ներ քո սկ սում է գե րակշ-
ռել կոր պո րա տիվ ո լոր տից գոր ծա րար 
պրակ տի կա նե րի ներ մու ծու մը»1: 

Այս զար գա ցում ներն ի րենց դրա կան 
կող մե րի հետ բե րում են նաև բա ցա սա-
կան ազ դե ցու թյուն ներ, ո րոնց շար քում 
Ա. Ա մա րա լը և մյուս հե ղի նակ նե րը նշում 
են հետ ևյա լը.

●  պե տու թյան կող մից ո ւղ ղա կի 
վե րահսկ ման և ման րա մասն կար գա-
վո րում նե րի նա հան ջը ա ռա ջաց նում է 
վա կո ւու մի է ֆեկտ, ո րն ա կն կալ վում է 
լրաց նել բու հե րի կող մից,

● ա վան դա կան հա մա ձայ նու թյու նը 
հա մալ սա րա նի և հա սա րա կու թյան միջև, 
հատ կա պես վեր ջին 2 տաս նա մյակ նե րի 
ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում-
նե րի հա մա տեքս տում, լր ջո րեն հար ցա-
կա նի տակ է դնում հա սա րա կու թյան 
կյան քում բու հի սո ցի ա լա կան դե րը, ին-
չից ակ ներև է, որ շեշ տադ րու թյու նը բու-
հի սո ցի ա լա կան և մշա կու թային գոր ծա-
ռույթ նե րից ան ցում է կա տա րում դե պի 

1  Altbach,  P.  Academic  Freedom  in  Hong  Kong  –
Threats Inside and Out. In: International Higher Educa
tion 21, 2000: 9–10, p. 9.

տն տե սա կան գոր ծա ռույ թը2:
Շ. Լաս կեյի և մյուս հե ղի նակ նե րի 

կար ծի քով, քա նի որ կր թու թյան կա ռա-
վար ման գոր ծում պե տու թյան և բու հե րի 
շա հե րը ոչ միշտ են հա մընկ նում, ար-
դյուն քում ա ռա ջա նում են լար ված հա-
րա բե րու թյուն ներ, որ տեղ յու րա քան չյուր 
կողմ ձգ տում է նվա ճել ո րո շում կա յաց-
նե լու ա վե լի լայն ի րա վա սու թյուն ներ3: 

 Բարձ րա գույն կր թու թյան կա ռա-
վար ման բա րե փո խում նե րը նո րան-
կախ Հա յաս տա նում

 Խորհր դային Հա յաս տա նից ժա ռան-
գե լով պե տա կան խիստ կար գա վոր ված 
բու հա կան հա մա կարգ` նո րան կախ Հա-
յաս տա նում հա մա կար գի ա զա տա կա-
նաց ման բա րե փո խում նե րը սկս վե ցին 
աս տի ճա նա բար: 1990–ա կան թվա կան-
նե րից սկ սած՝ պե տա կան բու հե րում 
վճա րո վի տե ղե րի և մաս նա վոր բու հա-
կան սեկ տո րի ա ռա ջաց ման հաշ վին 
է ա կա նո րեն ը նդ լայն վեց բու հա կան հա-
մա կար գը, ի սկ ա վե լի ո ւշ սկս վե ցին ձևա-
վոր վել ո րա կի վե րահս կո ղու թյան մե խա-
նիզմ ներ և կա տա րե լա գործ վել բու հե րի 
ը նդ հա նուր գոր ծու նե ու թյան օ րենսդ րա-
կան հիմ քե րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, վեր ջին քա-
ռորդ դա րաշր ջա նում հա մաշ խար հային 
մա կար դա կով տե ղի ու նե ցող բարձ-
րա գույն կր թու թյան բա րե փո խում նե րը 
դա սա կարգ վում են ե րեք տի պի գոր-
ծըն թաց նե րով, ո րոնք ո րո շա կի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով առ կա են նաև 

2    Alberto  Amaral,  Glen  A.  Jones  and  BeritKarseth 
(eds.),  Governing  Higher  Education:  National  Perspec
tives on Institutional Governance. Kluwer Academic Pub
lishers 2002: 279–298, p. 296.
3    Stephan  Laske,  Ada  Pellert,  Herbert  Woratschek 
(Hrsg.), Universität und Gesellschaft – Schriftenreihe zur 
Universitätsentwicklung,  Band  5.  Rainer  HamppVerlag, 
München u. Mering, 2007, S. 37.
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հա յաս տա նյան մե րօ րյա բու հա կան հա-
մա կար գում: Դրանք են.

●  բարձ րա գույն կր թու թյան ա պա–
մո նո պո լի զա ցում (demonopolisation), ը նդ 
ո րում՝ բա ցի պե տու թյան կող մից կազ մա-
կերպ վող և ֆի նան սա վոր վող բարձ րա-
գույն կր թու թյու նից՝ ի նկա տի է ա ռն վում 
մաս նա վոր բարձ րա գույն կր թու թյան 
ի րա կա նա ցու մը,

● ա պա–ի նս տի տու ցի ո նա լի զա ցում 
(deinstitutionalisation), ո րը, բա ցի կր-
թու թյան ի րա կա նաց ման ա վան դա կան 
ե ղա նա կից, ա ռա ջար կում է վիր տո ւալ, 
առ ցանց ե ղա նա կը,

● ա պա–ազ գայ նա ցում (denation-
alisation), այ սինքն՝ կր թա կան քա ղա քա-
կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման 
գոր ծում մի ջազ գային և վե րազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս նակ ցու-
թյուն, ո րն աս տի ճա նա բար հան գեց նում 
է այդ ո լոր տում ազ գային պե տու թյան դե-
րի նվազ ման1:

1999 թ. ու ժի մեջ մտած Կր թու թյան 
մա սին ՀՀ օ րեն քով ՀՀ կա ռա վա րու-
թյա նը վե րա պահ վում են բու հա կան կր-
թու թյան կա ռա վար ման բնա գա վա ռում 
լայն ի րա վա սու թյուն ներ (հոդ ված 36): 
2004 թ. բարձ րա գույն և հետ բու հա կան 
կր թու թյան մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը 
բու հե րի հա մար ան կա խու թյան և ի նք-
նա կա ռա վար ման ա վե լի լայն հնա րա վո-
րու թյուն ներ ստեղ ծեց, ին չը նաև հնա րա-
վոր դարձ րեց մեկ տա րի ան ց՝ 2005–ին, 
ա ռանց լրա ցու ցիչ օ րենսդ րա կան բա րե-
փո խում նե րի՝ Հա յաս տա նի մի աց մա նը 
Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցին:

1  R. Begg (ed.), the dialog between higher education re
search and practice. Kluwer Academic Publishers, 2003, 
109–119, p. 109.

 Հա ջորդ քայ լը ՀՀ բարձ րա գույն կր-
թու թյան կա ռա վար ման բա րե փո խում-
նե րի ճա նա պար հին դար ձավ 2014 թ. 
վեր ջին ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 
ըն դուն ված ո րո շու մը մի քա նի խո շոր 
բու հե րի, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի ճար-
տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան 
ազ գային հա մալ սա րա նը, Հա յաս տա նի 
ազ գային պո լի տեխ նի կա կան հա մալ-
սա րա նը, Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նը և 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը հիմ-
նադ րամ նե րի վե րա կազ մա վոր վե լու մա-
սին: Պաշ տո նա կան հիմ նա վո րում նե րի 
հա մա ձայն՝ բու հե րի ի րա վա կազ մա կեր-
պա կան ձևի այս փո փոխ ման ար դյուն-
քում ա կն կալ վում է նպաս տել բու հե րի 
« մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան 
զար գաց մա նը, ո ւս ման ո րա կի բարձ րաց-
մա նը, կա ռա վար ման հե տա գա կա տա-
րե լա գործ մա նը»: 

Ա ռայժմ վաղ է խո սել այդ փո փո-
խու թյան ար դյու նա վե տու թյան մա սին, 
սա կայն կար ծում ե նք, որ այն, բա ցի 
նշ ված ա ռա վե լու թյուն նե րից, կա րող է 
նաև բարձ րաց նել բու հե րի ճկու նու թյու-
նը տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հար ցե րում՝ բազ մա զա նեց նե լով նրանց 
ե կամ տի աղ բյուր ներն ու բա րե լա վե լով 
ֆի նան սա կան վի ճա կը: Ա կն կալ վում է, 
որ մոտ ա պա գա յում այս հար ցե րի շուրջ 
ա ռա վել հս տակ պա տաս խան ներ կլի նեն 
ՊՈԱԿ–ից հիմ նադ րամ նե րի վե րա կազ-
մա վոր ված բու հե րի նոր կա նո նադ րու-
թյուն նե րում, ի նչ պես նաև պե տու թյուն – 
բուհ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 
պայ մա նագ րե րում: 
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ВЫЗОВЫ УПРАВЛЕНИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. АРУТЮНЯН, С. ХАЧАТРЯН

В статье рассматривается становление и развитие высшего образования и её влияния 
на социальных развитиях. Представляется краткий исторический обзор сформировании 
европейских и армянских университетов средневековья, описываются классические 
моделиуправления высшего образования,а также статус реформ в сфере современного 
высшего образования Армении.

CHALLENGES OF HIGHER EDUCATION MANAGEMENT 
N. HARUTYUNYAN, S. KHACHATRYAN

The article examines the origin and development of higher education and its implications 
on social developments. It provides a brief historical overview on formation of European and 
Armenian medieval universities, as well as the classical models of higher education manage-
ment and current reform status in the field of higher education in Armenia. 
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Չ տես նող նե րի կողմ նո րոշ ման վե րա-
բե րյալ ի րա կա նաց ված շատ հե ղի նակ նե-
րի հե տա զո տու թյուն ներն ա պա ցու ցում են 
ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րի կար ևոր դերն 
ու նշա նա կու թյու նը նրանց պրակ տիկ գոր-
ծու նե ու թյան (խա ղային, ու սում նա կան, 
աշ խա տան քային, ա ռօ րյա և այլն) կազ-
մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում [2, 34–38]: 
Սա կայն, ի նչ պես ա մե րի կա ցի չտես նող 
հո գե բան Տ. Կատս ֆորտն է նշում. «Չ տե-
նող ե րե խան մինչև ձայ նի և ձայ նային 
ա ռար կայի միջև կապ ստեղ ծելն ան ցնում 
է եր կար ճա նա պարհ»: Այս կա պի ի հայտ 
գա լը հիմն վում է տե ղա շարժ ման զար-
գաց ման վրա [4, 53–58]:

Հայտ նի է, որ տար բեր ձայ նային ազ-
դան շան նե րի օգ նու թյամբ չտես նող ե րե-
խան կա րող է ըն կա լել շարժ վող և ան շարժ 
ա ռար կա նե րը, կողմ նո րոշ վել տա րա ծու-
թյան մեջ: Ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րի 
դե րը հատ կա պես մեծ է չտես նող դպ րո-
ցա կան նե րի խա ղային գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում [1, 19–22]:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի խա ղային 
գոր ծու նե ու թյան մեջ ձայ նային կողմ նո րոր-
շիչ նե րի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
ո րո շե լու հա մար ան ցկաց վել է տվյալ ման-
կա վար ժա կան գի տա փոր ձը, ո րին մաս-
նակ ցել են 28` չտես նող և մնա ցոր դային 
տե սո ղու թյամբ չտես նող 1–ին – 3–րդ դա-
սա րան ցի ներ` 14 հո գի ը նդ գր կե լով փոր ձա-
րա րա կան և ստու գո ղա կան խմ բե րում: Ը ստ 

տա րի քի և սե ռային պատ կա նե լու թյան՝ 
տե սո ղու թյան խան գար ման աս տի ճա նի 
և տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու-
թյուն նե րի եր կու հե տա զո տա կան խմ բե րի 
փոր ձարկ վող նե րը գրե թե հա մա կազմ է ին:

Փոր ձա րա րա կան խմ բի չտես նող և 
մնա ցոր դային տե սո ղու թյամբ չտես նող 
ե րե խա նե րի հետ 3 ա միս նե րի ըն թաց քում 
շար ժա խա ղե րի ան ցկաց ման 26–ից 21 պա-
րապ մունք նե րի ժա մա նակ (80.7 %) կի րառ-
վել են ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րը` ձայ նային 
փա րոս, ձայ նային գն դակ, զան գակ ներ և 
այլն: Ստու գո ղա կան խմ բում` մի այն շար-
ժա խա ղե րում են կի րառ վել ձայ նային կողմ-
նո րո շիչ ներ (30.7 %), ի սկ մնա ցած խա ղերն 
ան ցկաց վել են ը նդ հա նուր մե թո դի կայով:

Փոր ձա րա րա կան խմ բի շար ժա խա-
ղե րի բո վան դա կու թյան մեջ մեր կող մից 
մտց վել են խա ղային այն պի սի վար ժու-
թյուն ներ և ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք 
ե րաշ խա վոր ված են դպ րո ցա կան ծրագ-
րում, ի սկ տե սո ղու թյան խոր խան գա րում-
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար ը նտր վել 
են հա տուկ խա ղեր: 

Շար ժա խա ղե րի ու սու ցու մը և դրանց 
ան ցկա ցու մը տար բեր տե սա կի ձայ նային 
կողմ նո րո շիչ նե րի մի ջո ցով ան ց է կաց վել 
հա տուկ մշակ ված մե թո դի կայով և ո րո-
շա կի հա ջոր դա կա նու թյամբ: Շար ժո ղա-
կան ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րու մը ան ց 
է կաց վել մր ցու թային մե թոդ նե րով` գտի՛ր 
ա ռար կան, ով է ա ռա ջի նը, ով է ճիշտ և 

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ

 ՁԱՅ ՆԱՅԻՆ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇԻՉ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ 
ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱ ԾԱ ԿԱՆ 

ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՇԱՐ ԺԱ ԽԱ ՂԵ ՐՈՒՄ
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այլն: Խա ղե րի ան ցկաց ման այս պի սի ձևը 
նպաս տում է փոր ձարկ վող նե րի` պա րապ-
մունք նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան, 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան, նպա տա-
կին հաս նե լու ձգտ ման զար գաց մա նը, ո րը 
չտես նող սո վո րող նե րի հա մար բա ցա ռիկ 
և կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի:

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի տար-
բեր փու լե րի ժա մա նակ շար ժա խա ղե րում 
տար բեր տե սա կի ձայ նային կողմ նո րո շիչ-
ներ կի րա ռե լով` տա րա ծա կան կողմ նո րոշ-
ման զար գաց ման մա կար դա կը գնա հա-
տե լու հա մար մեր կող մից ան ց են կաց վել 
հետ ևյալ ստու գո ղա կան շար ժո ղա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րը.

•  վազք 15 մ` կողմ նո րոշ վե լով ը ստ 
վազ քու ղու վեր ջում տր վող ձայ նային ազ-
դան շա նի, 

•  վազք 15 մ, ը ստ հի շո ղու թյան` 
ա ռանց ձայ նային կողմ նո րո շի չի օգ տա-
գործ ման:

Եր կու ա ռա ջադ րանք նե րում էլ գրանց-
վել է վազ քի հե ռա վո րու թյան ճշ տու թյու նը, 
ի նչ պես նաև` ձայ նի աղ բյու րից վազ քու ղու 
կենտ րո նա կան գծից շեղ վե լու մե ծու թյու նը: 

Փոր ձարկ ման այս տա րածք նե րի ը նտ-
րու թյու նը հիմ նա վոր ված էր լսո ղա կան և 
շար ժո ղա կան ին ֆոր մա ցի ա նե րի հա րա-
բե րակ ցու թյամբ: Չտես նող ե րե խան շար-
ժա խա ղի ըն թաց քում տա րա ծու թյան մեջ 
ըն կա լում է ձայ նային աղ բյու րը և դրա նով 
կողմ նո րոշ վե լով` շարժ վում է դե պի ձայ նը 
կամ հե ռա նում է: Ձայ նի ըն կա լու մը կա-
տար վում է լսո ղա կան վեր լու ծի չի կող մից, 
ո րն ի րա կա նաց նում է հե տա դարձ կա պը և 
շտ կում շար ժո ղա կան ո լոր տի աշ խա տան-
քը: Այս պի սով՝ լսո ղա կան և շար ժո ղա կան 
վեր լու ծիչ նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը տա-
րա ծա կան կողմ նո րոշ ման հիմքն է նաև 
չտես նող նե րի հետ ան ցկաց վող շար ժա խա-
ղե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում [3, 78–79]:

Ու սու ցա նող ման կա վար ժա կան գի-
տա փոր ձի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
ցույց տվեց, որ շար ժա խա ղե րում ձայ նային 
կողմ նո րո շիչ նե րի կի րա ռու մը նպաս տում է 
տե սո ղու թյան խոր խան գա րում ներ ու նե-
ցող ե րե խա նե րի տա րա ծա կան կողմ նո րոշ-
ման զար գաց ման ար դյու նա վե տու թյա նը:

Հաս տատ ված է, որ փոր ձա րա րա կան 
խմ բում` ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րի կի-
րառ մամբ ու ղեկց վող շար ժա խա ղե րում 
չտես նող ե րե խա նե րը հա ճախ (26 խա ղից 
21–ո ւմ` 80.7 %) տա րա ծու թյան մեջ ճիշտ 
կողմ նո րոշ վե լու հա մար լա վա գույն ար-
դյուն քի են հա սել 15 մ հե ռա վո րու թյան 
վազ քի կա տար ման մեջ: Նրանք ա ռա վել 
ակ տիվ է ին, քան ստու գո ղա կան խմ բի 
ե րե խա նե րը, որ տեղ ձայ նային կողմ նո րո-
շիչ նե րի կի րա ռու մը սահ մա նա փակ է ե ղել. 
21 շար ժա խա ղե րից կի րառ վել են մի այն 8 
խա ղում` 30.7 %: 

Այս պի սով՝ ման կա վար ժա կան գի տա-
փոր ձի տար բեր փու լե րում ձայ նային ազ-
դան շա նով 15 մ վազ քի` տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ո րոշ ման 
հա մար ան ցկաց ված ստու գո ղա կան փոր-
ձար կում նե րը ցույց տվե ցին, որ մինչև գի-
տա փոր ձի ան ցկա ցու մը ար դյունք նե րը եր կու 
հե տա զոտ վող խմ բե րում էլ շատ ցածր է ին:

 Փոր ձարկ վող նե րը ձայ նի աղ բյու րից մի-
ջի նում շեղ վում է ին 103.5 սմ, բա ցար ձակ 
չտես նող նե րը` 104.3 սմ, ի սկ մնա ցոր դային 
տե սո ղու թյամբ չտես նող նե րը` 102.7 սմ:

Դի տում նե րը ցույց տվե ցին, որ վազ քի 
ըն թաց քում այս ե րե խա նե րի շար ժում նե րը 
ան վս տահ է ին, հա ճախ դան դա ղեց նում 
է ին վազ քը` կար ծես սպա սե լով կողմ նա կի 
օգ նու թյան: Նրանք, կար ծես, վա խե նում 
է ին ան ծա նոթ տա րա ծու թյու նից, չնա յած 
որ նախ քան ա ռա ջադ րան քը սկ սե լը ծա նո-
թա նում է ին տա րա ծու թյան հետ, ի սկ այս 
ծա նո թու թյան ըն թաց քում նրանց ման րա-
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մաս նո րեն բա ցատր վում էր խա ղահ րա-
պա րա կի լայ նու թյունն ու եր կա րու թյու նը, 
փորձ նա կա նո րեն ձայ նային ազ դան շան-
ներ է ին տր վում վազ քու ղու վեր ջում և այլն: 

Այս ար դյունք ներն ա պա ցու ցում են, որ 
շար ժա խա ղե րի ան ցկաց ման ժա մա նակ 
ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րի կի րա ռու մը 
նպաս տում է տե սո ղու թյան խոր խան գա-
րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի տա րա ծա-
կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Տվյալ 
հա մախմ բի ե րե խա նե րի շար ժո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ձայ նային 
կողմ նո րո շիչ ներն որ պես հիմք ըն դու նե լու 
կար ևո րա գույն հան գա ման քը վս տա հու-
թյուն է ներշն չում խա ղահ րա պա րա կում 
ան վտանգ տե ղա շարժ վե լիս նպաս տում 
է հաս տա տա կա մու թյան զար գաց մա նը, 
ին չը վերջ նա կան ար դյուն քում շար ժա խա-
ղե րի կի րառ ման ժա մա նակ չտես նող ե րե-
խա նե րին դարձ նում է ա ռա վել ակ տիվ:

Հաս տատ վել է նաև, որ չտես նող կրտ-
սեր դպ րո ցա կան նե րի հետ ի րա կա նաց վող 
շար ժա խա ղե րի ան ցկաց ման ըն թաց քում 
ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րի կի րա ռու մը 
նպաս տում է նաև շար ժո ղա կան հի շո ղու-
թյան զար գաց մա նը` տա րա ծու թյան մեջ 
ճիշտ կողմ նո րոշ վե լուն` ար դեն ա ռանց 
ձայ նային ազ դան շա նի:

Այս մա սին հա մո զիչ վկա յում են ան-
ցկաց ված ստու գո ղա կան փոր ձար կում նե րի 
ար դյունք նե րը, որ տեղ բա ցար ձակ չտես-
նող և մնա ցոր դային տե սո ղու թյամբ չտես-
նող ե րե խա նե րը պետք է 15 մետ րը վա զե ին 
ա ռանց ձայ նային կողմ նո րո շի չի, այ սինքն` 
ը ստ հի շո ղու թյան: Նա խա պես ան ցնե լով և 
վա զե լով այդ տա րա ծու թյու նը` կողմ նո րոշ-
վե լով տր վող ձայ նի, ձայ նային փա րո սի, 
զան գա կի մի ջո ցով, փոր ձարկ վող ներն ի նք-
նու րույն վա զում է ին 15 մ՝ ը ստ հի շո ղու թյան: 
Այս գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման ժա մա-

նակ ևս ֆիքս վել է վազ քի ըն թաց քում վազ-
քու ղուց շեղ վե լու աս տի ճա նը:

 Մինչ գի տա փոր ձը եր կու խմ բե րի հե-
տա զոտ վող ներն, ը ստ հի շո ղու թյան վազ քի 
ըն թաց քում, կենտ րո նա կան վազ քու ղուց 
շեղ վում է ին 116,75 սմ, ա պա ման կա վար-
ժա կան գի տա փոր ձի վեր ջում այս ցու ցա-
նիշ նե րը բա րե լավ վել է ին:

 Բա ցար ձակ չտես նող և մնա ցոր դային 
տե սո ղու թյամբ չտես նող ե րե խա նե րը վազ-
քի ժա մա նակ ի րենց վս տահ է ին զգում, չէ-
ին կանգ նում և չէ ին սպա սում հրա հանգ-
նե րի և կողմ նա կի օգ նու թյան, ին չը տևում 
էր մինչև գի տա փոր ձի ա վար տը:

Ստու գո ղա կան խմ բում ա ռա ջադ րան-
քի կա տար ման ժա մա նակ կողմ նո րոշ ման 
ճշ տու թյու նը զգա լի ո րեն ցածր էր: Ման կա-
վար ժա կան գի տա փոր ձի վեր ջում վազ քու-
ղուց շե ղու մը կազ մում էր 96.3 սմ, ո րը, ի 
տար բե րու թյուն մինչև գի տա փոր ձի ան-
ցկա ցու մը, կազ մում էր ըն դա մե նը 20.4 սմ, 
այ սինքն` հի շո ղու թյամբ միջ նոր դա վոր ված 
վազ քի ըն թաց քում այս խմ բի փոր ձարկ-
վող նե րի կողմ նո րոշ ման ցու ցա նիշ նե րում 
բա րե լա վու մը կազ մում էր 17.5 % (ն կար 1):

 Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ար-
դյունք նե րի հե տա գա վեր լու ծու թյու նը 
փաս տում է, որ ե րե խա նե րի մնա ցոր դային 
տե սո ղու թյան առ կա յու թյու նը նպաս տում 
է վազ քում նրանց` հա մե մա տա բար ա վե-
լի ար դյու նա վետ կողմ նո րոշ մա նը ի նչ պես 
ը ստ ձայ նի, այն պես էլ ը ստ հի շո ղու թյան:

 Այս պի սով՝ 15 մ վազ քի ժա մա նակ, 
կողմ նո րոշ վե լով ը ստ տր վող ձայ նային 
ազ դան շա նի, ձայ նային աղ բյու րից շե ղու-
մը բա ցար ձակ չտես նող ե րե խա նե րի հետ 
ան ցկաց վող ման կա վար ժա կան գի տա-
փոր ձի վեր ջում կազ մում էր 32.4 սմ, ի սկ 
մնա ցոր դային տե սո ղու թյամբ չտես նող 
ե րե խա նե րի ցու ցա բե րած տվյա լը մի քիչ 
ցածր էր` 27.3 սմ:
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փոր ձարկ վող նե րի կենտ րո նա կան գծից շեղ վե լու հա մե մա տա կան ցու ցա նիշ նե րը  

հի շո ղու թյամբ միջ նոր դա վոր ված 15 մ վազ քի ըն թաց քում:

Մ նա ցոր դային տե սո ղու թյամբ չտես նող 
ե րե խա նե րի հի շո ղու թյամբ միջ նոր դա վոր-
ված 15 մ վազ քի ըն թաց քում ցու ցա բե րած 
տվյալ նե րը մինչև գի տա փոր ձի ան ցկա ցու-
մը ա ռա վել ար տա հայտ ված է ին, քան բա-
ցար ձակ չտես նող ե րե խա նե րի նը: Մնա-
ցոր դային տե սո ղու թյամբ ե րե խա նե րի 
ցու ցա բե րած ար դյունք նե րի բա րե լա վու մը 
ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի վեր ջում 
կազ մում էր 69.7 սմ (60 %): Բա ցար ձակ 
չտես նող ե րե խա նե րի վազ քու ղուց շե ղու մը 
կր ճատ վել էր մինչև 67.8 սմ (57.7 %): 

Այս պի սով՝ ման կա վար ժա կան գի տա-
փոր ձի վեր ջում մնա ցոր դային տե սո ղու-
թյամբ չտես նող նե րի վազ քու ղու կենտ րո-
նա կան գծից շե ղու մը կր ճատ վել էր մինչև 
46.5 սմ (116.2 սմ մինչ գի տա փոր ձը): Տա-
րա ծա կան կողմ նո րոշ ման բա րե լա վու մը 
կազ մում էր 60.0 %: 

Բա ցար ձակ չտես նող նե րի տա րա ծա-
կան կողմ նո րոշ ման ցու ցա նիշ նե րի բա-
րե լա վու մը, ի տար բե րու թյուն մինչև գի-
տա փոր ձի ան ցկա ցու մը, փոքր–ի նչ քիչ 
էր ար տա հայտ ված. վազ քու ղուց շե ղու մը 
117.5 սմ–ից կր ճատ վել էր մինչև 49.7 սմ 

(57.7 %):
Այս պի սով՝ կա րե լի է հաս տա տել, որ 

խա ղի ժա մա նակ ձայ նային կողմ նո րո շիչ-
նե րի կի րա ռու մը, ի տար բե րու թյուն մինչև 
գի տա փոր ձի ան ցկա ցու մը, տե սո ղու թյան 
խոր խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րին 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 15 մ վազ քի 
ժա մա նակ զգա լի ո րեն բա րե լա վե լու սե-
փա կան ար դյունք նե րը:

Ձայ նային կողմ նո րո շիչ նե րի առ կա-
յու թյու նը հատ կա պես չտես նող կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի խա ղե րում ձևա վո րում 
և ա ռա ջաց նում է շար ժում նե րի ա զա տու-
թյուն, սե փա կան ու ժե րում վս տա հու թյուն, 
խա ղին մաս նակ ցե լու դրա կան հու զա կան 
տրա մադր վա ծու թյուն: Այս պի սի շտ կո ղա-
կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պումն իր հեր-
թին շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան խթան է, 
զար գաց նում է ձայ նի ու ղեկ ցու թյամբ ձևա-
վոր վող կողմ նո րո շիչ հմ տու թյուն նե րը: Այս 
փաստն ի նք նին չտես նող դպ րո ցա կա նի 
վե րա կանգն ման, սո ցի ա լա կան շփ ման, 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան նա խա-
պատ րաստ ման և հա սա րա կու թյուն ներգ-
րավ վե լու կար ևոր նա խա պայ մանն է:
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РОЛЬ ЗВУКОВЫХ ОРИЕНТИРОВ В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ НА РАЗВИТИЕ 
ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

С. МУРАДЯН 

В статье рассматривается важная роль звуковых ориентир в процессе обучения 
ориентировки в пространстве детей с нарушением зрения. Рекомендуются средства, 
методы и условия использования звуковых ориентиров, действий с предметами на 
развитие активности в подвижных играх у незрячих и слабовидящих детей.

THE ROLE OF SOUND MARKS IN MOBILE PLAYS AIMED AT SPACE ORIENTATION 
OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS

S. MURADYAN 

In the article, the role of sound marks in the process of teaching of space orientation 
of children with visual impairments is discussed. Means, methods and conditions of use of 
sound marks, of actions with objects are recommended to develop active awareness in mo-
bile games of children who have blindness or visual impairments.
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Աու տիզմ բառն ա ռա ջա ցել է լա-
տի նե րեն autos «ինքդ» բա ռից, autism` 
« ներ փակ վել»:  Աու տիզ մը զար գաց ման 
բարդ խան գա րում է, ո րը հիմ նա կա նում ի 
հայտ է գա լիս կյան քի ա ռա ջին ե րեք տա-
րի նե րի ըն թաց քում և հա մար վում է նյար-
դա բա նա կան խան գա րում, ո րն ազ դում 
է ու ղե ղի նոր մալ գոր ծու նե ու թյան վրա, 
խո չըն դո տում ե րե խայի սո ցի ա լա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի և հա ղոր դակց ման հմ-
տու թյուն նե րի զար գաց մա նը [1]: Վեր ջին 
տա րի նե րին բազ մա թիվ մաս նա գետ նե րի, 
հե տա զո տող նե րի ու գիտ նա կանն նե րի ու-
շադ րու թյան կենտ րո նում են ՎՄԱ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի կր թու թյան կազ մա կերպ ման 
հիմ նա հար ցե րը, մաս նա վո րա պես նե րա-
ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող դպ-
րոց նե րում:

 Նե րա ռա կան կր թու թյու նը կր թա-
կան այն պի սի գոր ծըն թաց է, ո րը բա ցա-
ռում է ա մեն տե սակ խտ րա կա նու թյուն 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ա պա հո վում է 
հա վա սար վե րա բեր մունք բո լոր մարդ-
կանց հան դեպ, կր թա կան հա մա կար գում 
ա ռանձ նա հա տուկ կր թա կան կա րիք ներ 
ու նե ցող ան ձանց հա մար ստեղ ծում է ու-
րույն պայ ման ներ:

Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կր-
թու թյան մեջ նե րա ռումն են թադ րում է`

●  բո լոր սո վո րող նե րի կր թա կան կա-
րիք նե րի հա վա սար գնա հա տում,

●  ու սում նա կան, մշա կու թային, հա-

մայն քային մի ջո ցա ռում նե րին սո վո րող նե-
րի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նի բարձ-
րա ցում,

● դպ րոց նե րի վա րած քա ղա քա կա-
նու թյան վե րա կա ռու ցում և դրա հա մա պա-
տաս խա նե ցում սո վո րող նե րի բազ մա զա-
նու թյա նը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին 
[2]: 

Աու տիզմ ու նե ցող սո վո րող նե րի կր-
թու թյան լի ար ժեք կազ մա կերպ ման ու նե-
րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ է, որ դա-
սա վան դող նե րը հաշ վի առ նեն մի շարք 
հան գա մանք ներ.

●  դա սա րա նում հնա րա վո րինս քիչ 
լի նեն կոնֆ լիկտ նե րը, հու զա կան լար վա-
ծու թյու նը, աղ մու կը,

●  սահ մա նա փակ վեն բո լոր տի պի 
կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րը` դա սա րա նի 
ը նդ հա նուր կա հա վո րու մը, նս տե լու տե ղի 
փո փո խու թյու նը, մի ջա վայրն և այլն,

● սկզբ նա կան շր ջա նում խու սա փել 
մարմ նա կան կոն տակ տից,

●  ու շադ րու թյուն դարձ նել հա սա կա-
կից նե րի հետ շփ մա նը,

●  հնա րա վո րինս ը նդ գր կել խա ղե րի 
մեջ,

●  հա ճա խա կի կազ մա կեր պել զբո-
սանք ներ,

● չս տի պել ա նել այս կամ այն գոր-
ծու նե ու թյու նը` դի տե լով դա որ պես կա մա-
կո րու թյուն,

●  լի նել համ բե րա տար ու հո գա տար,
●  ե րե խային ներ կա յաց վող պա-

Ա ՐԱՔ ՍՅԱ ՍՎԱ ՋՅԱՆ  
Ա ՆԻ ԹԱԴ ԵՎՈ ՍՅԱՆ 

ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԱՈՒ ՏԻԶՄ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ 
ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ  

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 
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հանջ նե րը լի նեն նրա հնա րա վո րու թյուն-
նե րի սահ մա նում:

 Նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող 
դպ րոց նե րում վաղ ման կա կան աու տիզմ ու-
նե ցող ե րե խա նե րը սո վո րում են ան հա տա-
կան ու սուց ման պլա նով` ը ստ ի րենց պո-
տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյուն նե րի [3]: 

Ան հա տա կան ու սուց ման պլա նը՝ 
ԱՈՒՊ–ը, ու ղե ցույց է կամ մի ջոց ու սու-
ցիչ նե րի, դաս տի ա րակ նե րի, ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի, ծնող-
նե րի հա մար: Այն օգ նում է կր թու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող սո վո րող նե րի ան հա տա կան ու-
սու ցու մը հան րակր թա կան դպ րոց նե րում 
ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լուն և նրա 
կր թա կան հա տուկ կա րիք նե րը բա վա րա-
րե լուն: Սո վո րող նե րի ԱՈՒՊ–ը կազ մա-
կերպ վում է դի տարկ ման  և գնա հատ ման 
ար դյունք նե րի և եզ րա հան գում նե րի հի-
ման վրա, բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի, 
դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի կող մից 
[1]: 

Որ պես զի հաղ թա հար վեն  նե րառ ման 
խն դիր նե րը, շատ օգ տա կար է աու տիզմ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը 
մարմ նակր թու թյան դա սե րին (ֆիզ կուլ-
տու րայի ժա մա նակ), ի նչ պես նաև աշ-
խա տան քը՝ խմո րով, կա վով, և այլ տեխ-
նո լո գի ա կան աշ խա տանք ներ, ո րոնք 
նպաս տում են մանր մո տո րի կայի զար-
գաց մա նը (խ մո րով աշ խա տանք), (կա վով 
աշ խա տանք), (դա սա րա նի հետ աշ խա-
տանք): Ու սում նա կան պրո ցե սին ը նդ գրկ-
վե լուն և մի շարք խն դիր ներ հաղ թա հա րե-
լուն (սո ցի ա լա կա նա ցում, եր ևա կա յու թյան, 
ճա նա չո ղա կան ո լոր տի և խոս քի զար գա-
ցում) նպաս տում է նկար չու թյու նը, ե րաժշ-
տու թյու նը, ճամ փոր դու թյու նը, տեխ-
նո լո գի ա կան հմ տու թյուն նե րը (խոս քի 
զար գա ցում նկա րե լու մի ջո ցով), (ն կա րել 

գա րուն), (գտ նում ե նք նման պատ կեր նե-
րը), (Վ ՄԱ ու նե ցող ե րե խան կամ ե րե խա-
ներն ու  ըն կեր նե րը եր գում են ան գլե րեն), 
(Վ ՄԱ ու նե ցող ե րե խան կամ ե րե խա ներն  
ու  ըն կեր նե րը տիկ նի կային թատ րո նում) 
և այլն [4]:

 ՎՄԱ ու նե ցող ե րե խա նե րի կար դա լու 
գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու հա մար կա րե լի 
է ա ռա ջար կել վար ժու թյուն նե րի հետ ևյալ 
շար քը.

1.  կար դալ բարձ րա ձայն, ո րը կենտ րո-
նա նա լու և լսո ղու թյան վրա ներ գոր ծե լու 
ա մե նա մեծ օգ նա կանն է,

2. ու սում նա սի րել բնագ րում ե ղած 
նկար նե րը, ո րոնք օգ նում են ա վե լի լավ 
յու րաց նե լու բնագ րի ը նդ հա նուր ի մաս տը 
և ներ գոր ծում են տե սո ղա կան տե ղե կատ-
վու թյու նը վեր լու ծե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
վրա (դ րանք հա ճախ ա վե լի ու ժեղ են լի-
նում),

3.  հետ ևել յու րա քան չյուր պար բե րու-
թյա նը, գտ նել գլ խա վոր նա խա դա սու թյու-
նը, որ տեղ զե տեղ ված է ամ բողջ պար բե-
րու թյան հիմ նա կան միտ քը: Գտ նե լուց 
հե տո ի մաս տա վոր ված լի նե լու հա մար 
ա վե լաց նել մնա ցած մա սե րը,

4.  նախ կա րե լի է կար դալ կարճ բնա-
գի րը կամ բնագ րի հար ցե րը, ո րը կօգ-
նի ստեղ ծե լու կար դա ցա ծի «ընդ հա նուր 
պատ կերն ու ի մաս տը»: Այ նու հետև, ե րբ 
ը նդ հա նուր ի մաս տը յու րաց ված է, ման-
րա մաս նե րը նույն պես ի մաս տա վոր վում 
են:

Գ րե լու գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու հա-
մար կա րե լի է ա ռա ջար կել վար ժու թյուն-
նե րի հետ ևյալ շար քը.

1. մտ քե րը թե լադ րել ձայ նագ րիչ սար-
քին կամ մագ նի տո ֆո նին, լսել մի քա նի 
ան գամ, հե տո գրել դրանք,

2.  բարձ րա ձայն ա սել այն, ի նչ գր վե-
լու է, որ լսո ղա կան ըն կալ ման հա մար ար-
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ժե քա վոր ա ջակ ցու թյուն է,
3. բարձ րա ձայն կար դալ բա ռը վան կե-

րով կամ նույ նիսկ տա ռե րով, ա պա ա ռանց 
նայե լու` գրել մի քա նի ան գամ կրկ նե լուց 
հե տո մի այն,

4.  փոր ձել տա ռա դա րա նով, տա-
ռային խո րա նար դիկ նե րով բառ գրել. այս 
դեպ քում հնա րա վոր է տե ղա փո խել տա-
ռերն այն քան ժա մա նակ, մինչև բառն ու-
նե նա պա հանջ ված տես քը,

5. ն կա րել յու րա քան չյուր պար բե րու-
թյան մեջ նկա րագր վող մտ քի պատ կե րը 
կամ ե ղած թե մա տիկ նկար նե րի շար քից 
(ն կար–պատ մու թյուն ներ, նկար–նա խա-
դա սու թյուն ներ, նկար–բա ռեր) ը նտ րել, 
ա ռանձ նաց նել ան հրա ժեշ տը,

6.  նայել յու րա քան չյուր բա ռին, փա-
կել աչ քե րը և պատ կե րաց նել այն տառ առ 
տառ, ար տա բե րել` հե գե լով բա ռում ե ղած 
հն չյուն նե րը: Չնայել հա ջորդ բա ռին, քա-
նի դեռ պատ կե րաց նե լու գոր ծո ղու թյու-
նը հս տակ ու ման րա մասն կա տար ված, 
ա վարտ ված չէ,

7.  սո վո րող նե րին փոր ձել հա մա-
կարգ չով տպել և ո ւղ ղագ րու թյու նը ստու-
գել սո վո րեց նել,

8.  շա րու նա կել ձե ռա գիր գրել սո վո-
րել, քա նի որ կյան քում ձե ռա գիր գրե լու 

ան հրա ժեշ տու թյու նը միշտ էլ կա: Գրա վո-
րը կա րող է բա րե լավ վել, ե թե ա նընդ հատ 
աշ խա տանք տար վի դրա վրա,

9. որ ևէ բան ա սե լիս փոր ձել հիմ-
նա կան միտ քը շա րադ րել տալ թղ թի վրա 
(հե նա կե տային բա ռեր), չխու սա փել ո ւղ-
ղագ րա կան, կե տադ րա կան սխալ ներ թույլ 
տա լուց [5]:

 Վաղ ման կա կան աու տիզմ ու նե ցող 
ե րե խա նե րին կրտ սեր դպ րո ցա կան տա-
րի քում դա սապ րո ցե սին հար մա րեց նե լու 
հա մար կա րե լի է կի րա ռել տար բեր զար-
գաց նող խա ղեր, ո րոնք կն պաս տեն նրանց 
հի շո ղու թյան, ու շադ րու թյան, մտա ծո ղու-
թյան, մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը: 

Այս պի սով՝ կր թու թյան ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե-
խա նե րի նե րա ռու մը հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում պա հան ջում է ու սու ցիչ նե-
րից կի րա ռել նոր՝ դե պի ե րե խան կողմ-
նո րոշ ված մե թոդ ներ, ա պա հո վել մեծ 
թվով մաս նա կից նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյուն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում: Այդ պի սի 
ե րե խա նե րին նե րա ռու մը հնա րա վո րու-
թյուն կտա կր թու թյուն ստա նա լու ի րենց 
հա մայնք նե րում և չմե կու սա նա լու ըն տա-
նիք նե րից:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
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ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի հա մար), Հրա տա րակ չու թյուն Ե., ՀՀ Կր թու թյան և գի-
տու թյան նա խա րա րու թյուն, Կր թու թյան ազ գային ի նս տի տուտ, 2008:

3.  Նե րառ ման ու ղե ցույց՝ ա պա հո վե լու մատ չե լի կր թու թյուն բո լո րի հա մար, ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ, 1994:
4. https://khmarjan.wordpress.com/
5. http://armscoop.com/
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. СВАДЖЯН, А. ТАДЕВОСЯН

В статье представлены проблемы организации обучения детей имеющих аутизм 
в условиях интегративного образования в Армении. Анализированы трудности, 
рекомендованы подходы, которые помогут улучшить обучение и социализацию 
аутичных детей.

 ORGANIZATION OF EDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISM IN THE  
CONDITIONS OF  INCLUSIVE EDUCATION

A. SVAJYAN, A. TADEVOSYAN

The article presents the problems of the education of children with autism in the condi-
tions of inclusive education in Armenia. Analyze problems, recommended approaches that 
will help to improve the training and socialization of autistic children.
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Վեր ջին տա րի նե րին կր թու թյան հա-
մա կար գում մի շարք բա րե փո խում ներ 
իրա կա նաց վե ցին, այդ թվում` հան րակր-
թու թյան մեջ ներգ րավ վե ցին կր թու թյան 
հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող երե խա ներ: 
Մինչ դեռ, պարզ վեց, որ հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րը ինչ պես հո գե-
բա նո րեն, այն պես էլ մե թո դա պես դեռևս 
պատ րաստ չեն աշ խա տե լու կր թու թյան 
առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող երե խա նե րի հետ: Այս հան գա-
ման քով պայ մա նա վոր ված` ծա գե ցին մի 
շարք հիմ նախն դիր ներ, որոնք հրա տապ 
լու ծում են պա հան ջում (դ րան ցից մի քա-
նի սին մենք ան դրա դար ձել ենք մեր հրա-
պա րա կում նե րում [1, 2]: Սույն հոդ վա ծի 
սահ ման նե րում մենք կանդ րա դառ նանք 
այդ խն դիր նե րի լուծ ման տար բե րակ նե-
րից մե կին` «ե րե խան երե խային» սկզ բուն-
քով աշ խա տան քի մե թո դին:

Երե խա նե րը բարձ րար ժեք, սա կայն կր-
թու թյան ոլոր տում հա ճախ չպա հանջ ված 
ռե սուրս են: Հիմ նախն դի րը, հատ կա պես 
նե րա ռա կան կր թու թյան հա մա տեքս տում 
դի տար կե լիս, ակն հայ տո րեն բա ցա հայտ-
վում է, որ սո վո րա կան երե խա նե րը, որ-
պես կա նոն, առա վել հան դուր ժող են 
զար գաց ման խն դիր ներ ու նե ցող երե խա-
նե րի նկատ մամբ, քան իրենց ծնող ներն 
ու ու սու ցիչ նե րը: Երե խա նե րը, սո վո րա-
բար, ավե լի պատ րաս տա կամ են օգ նե լու 
հա տուկ կա րիք նե րով իրենց ըն կեր նե րին` 
դպ րոց հաս նե լու, դա սե րի ըն թաց քում լսո-
ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ըն կեր նե րի 
հա մար գրա ռում ներ անե լու, ան հրա ժեշտ 

միտ քը հու շե լու, տնային առա ջադ րանք նե-
րը մի ա սին կա տա րե լու և այլ հար ցե րում: 
«Ե րե խան երե խային» սկզ բուն քով մո տե-
ցու մը շատ ար դյու նա վետ է նաև երե խա-
նե րին հա մախմ բե լու ու մի շարք դաս տի-
ա րակ չա կան խն դիր ներ լու ծե լու հա մար:

Մեր եր կա րատև դի տար կում նե րը ցույց 
են տա լիս, որ սո վո րա կան և հա տուկ կա-
րիք ներ ու նե ցող երե խա նե րի միջև հիմ նա-
կա նում հաս տատ վում են ամուր ու եր կա-
րատև ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ: 
Այդ ըն կե րու թյունն օգ նում է նրանց ճիշտ 
ըն կա լե լու ոչ մի այն մարդ կանց բազ մա-
զա նու թյու նը, այլև նպաս տում է ու սում-
նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
ար դյու նա վետ կազ մա կերպ մա նը: 

Ընդ հան րա պես երե խա նե րը տար բեր 
մի ջա վայ րե րում առիթ ներ ու նե նում են շփ-
վե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն-
ներ ու նե ցող իրենց տա րե կից նե րի հետ: 
Սա կայն նե րա ռա կան դա սա րա նը այն 
վայրն է, որ տեղ բո լո րը բա րյա ցա կա մու-
թյան, հան դուր ժո ղա կա նու թյան և ար դա-
րա ցի ու թյան մթ նո լոր տում են: Իհար կե, 
երե խա նե րը հատ կա պես դե ռա հա սու թյան 
շր ջա նում կա րող են ծաղ րել մի մյանց, եր-
բեմն` նույ նիսկ խիստ վի րա վո րե լով: Սա-
կայն դա տա րի քային առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված եր ևույթ է, և 
նե րա ռա կան դա սա րան նե րում սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով երե խա նե րը 
ստա նում են ծաղ րան քի իրենց բա ժի նը` ոչ 
ավե լի և ոչ պա կաս: 

Ներ կա յաց նենք մտա վոր խն դիր ներ ու-
նե ցող երե խա նե րի գրա վոր խոս քում տեղ 

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՄԻ ՔԱՅԵ ԼՅԱՆ 

ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ  
ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱ ՑՈՒ ՄԸ  

ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ԴԱ ՍԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 
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գտած սխալ նե րի շուրջ տար վող աշ խա-
տանք նե րի և դրանց կանխ ման գոր ծըն-
թա ցը նե րա ռա կան ու սուց ման պայ ման նե-
րում:

Անա ռար կե լի է, որ ուղ ղագ րա կան կա-
րո ղու թյուն նե րի յու րա ցումն իրա կա նաց-
վում է անընդ հատ կրկ նու թյուն նե րի և 
աշա կերտ նե րի սխալ նե րի ուղ ղու թյամբ 
շտ կո ղա կան ու կանխ ման աշ խա տան քի 
մի ջո ցով: Հայտ նի է, որ եթե մտա վոր հե-
տամ նա ցու թյուն ու նե ցող երե խան յու րաց-
նում է սխալ գրե լաձ ևը, ապա ար դեն ձևա-
վոր ված պայ մա նա կան կա պը քան դե լը 
մեծ բար դու թյուն է, որը պայ մա նա վոր ված 
է այս երե խա նե րի նյար դային գոր ծըն-
թա ցի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով [4]: 
Իսկ Գրա վոր խոս քի սխալ նե րը կան խար-
գե լե լու հիմ քում, ըստ Ա. Կ. Ակսյո նո վայի 
[3], պետք է դնել այն պի սի գոր ծոն ներ, 
ինչ պի սիք են գր վող բա ռի կա ռուց ված-
քի գի տակ ցումն ու իմաս տա վո րու մը, հն-
չույթ նե րի հս տակ տար բե րա կու մը, բա ռա-
պատ կե րի ճիշտ ըն կա լու մը` տե սո ղա կան, 
լսո ղա կան և խոս քա շար ժո ղա կան տե-
սան կյուն նե րով:

Նշ ված աշ խա տանք նե րը կա տա րե լիս 
մե ծա պես օգ տա գոր ծել ենք դա սա րա նա-
կան կո լեկ տի վի մյուս ան դամ նե րի գոր ծու-
նե ու թյու նը: Այս պես.

.Գ րե լու հա մար նա խա պատ րաս տած 
բնագ րից սո վո րող ներն առանձ նաց նում 
են նո րա ծա նոթ, հազ վա դեպ հան դի պող, 
բա ղա ձայն նե րի կու տակ մամբ, կազ մու-
թյամբ բարդ, գրու թյան և ար տա սա նու-
թյան տար բե րու թյուն ներ ու նե ցող բա ռե րը, 
իսկ մտա վոր խն դիր ներ ու նե ցող երե խան 
(ե րե խա նե րը) որո շում է դրան ցում հն-
չյուն նե րի (վան կե րի) քա նա կը, հա ջոր դա-
կա նու թյու նը, հա մադ րում է հա ման ման 
քա նա կով, միև նույն հն չյու նով սկս վող և 
վեր ջա ցող այլ բա ռե րի հետ, առանձ նաց-

ված բա ռե րը կազ մում է տա ռա դա րա նի 
կտրտ ված տա ռե րով և այլն:

– Աշա կերտ նե րը գրու թյամբ բարդ 
բա ռե րը նա խա պես գրում են գրա տախ-
տա կին` ու սում նա սիր վող ուղ ղագ րա կան 
ար ժեք ներ կա յաց նող տա ռը նե րառ ված 
երե խային առա ջարկ վում է ընդ գծե լու գու-
նա վոր կավ ճով: Գրու թյան և ար տա սա նու-
թյան տար բե րու թյուն ներ ու նե ցող բա ռե րը 
աշա կերտ նե րը գրում են գրա տախ տա-
կին, իսկ նե րառ ված երե խան այն ար տա-
բե րում է ուղ ղա խո սա կան կա նո նի հա մա-
ձայն և այլն:

– Դա սա րա նի աշա կերտ նե րի մի ջո ցով 
հի շեց վում է քիչ հան դի պող տա ռե րի գրե-
լաձ ևը (հատ կա պես մե ծա տա ռե րի դեպ-
քում զգաց վում է դրա ան հրա ժեշ տու թյու-
նը):

– Կամ` թե լադ րու թյու նը գրե լիս այս 
երե խային (ե րե խա նե րին) առա ջարկ վում է 
որոշ բա ռեր (ամ բող ջա կան նա խա դա սու-
թյուն ներ) գրա ռել պայ մա նա կան նշան նե-
րով` տա ռե րը նշել կե տե րով, իսկ վան կե-
րը` գծիկ նե րով:

– Բա ռը գրա ռե լուց առաջ աշա կերտ-
ներն ուղ ղագ րա կան ար ժեք ու նե ցող բառն 
ար տա սա նում են այն պես, ինչ պես պետք 
է ար տա սան վի, իսկ մտա վոր խն դիր ներ 
ու նե ցող երե խան, ինչ պես պետք է գր վի:

– Ուղ ղագ րա կան կա նոն կի րա ռե լիս 
աշա կերտ նե րը բա ցատ րում են այն և հի-
շեց նում ար դեն յու րաց րա ծը: 

– Ուղ ղագ րա կան սխալ նե րի կան խար-
գել ման գոր ծում կար ևոր դեր կա րող է 
ու նե նալ ուղ ղագ րա կան բա ռա րա նը: Բա-
ռա րա նից բա ռը դուրս գրե լը կամ սո վո-
րող նե րի կող մից կազ մած բա ռա րա նում 
ան հրա ժեշտ բա ռի ներ մու ծու մը ուղ ղագ-
րա կան և ուղ ղա խո սա կան շատ օգ տա կար 
կան խար գե լիչ վար ժու թյուն է:

– Ուղ ղագ րա կան ռե ժի մի պահ պա նում 
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և վե րահս կում դա սա րա նի մյուս աշա-
կերտ նե րի օգ նու թյամբ:

Իհար կե, այս բո լոր աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում պետք է հաշ վի առ նել նաև 
յու րա քան չյուր նե րառ ված երե խայի ան-
հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար մշա կել որո-
շա կի մո տե ցում ներ:

Մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ 
սխալ նե րը կան խե լու շա հե կան մի ջոց է 
հա մար վում նաև աշա կերտ նե րի ան գիր 
սո վո րած ոտա նա վոր նե րի օգ տա գոր-
ծու մը: Այս հնարն առա վե լա պես ար դյու-
նա վետ է մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող երե խա նե րի հետ տար վող աշ խա-
տանք նե րի ըն թաց քում, քա նի որ նրանց 
մե խա նի կա կան հի շո ղու թյունն ավե լի լավ 
է զար գա ցած, և ու սուց ման ըն թաց քում 
այս հան գա ման քը խե լամ տո րեն կա րե-
լի է օգ տա գոր ծել` իմաս տա վո րե լով ձեռք 
բե րա ծը: Այս պես. բա նաս տեղ ծու թյու նը 
(քա ռա տո ղը) ան գիր անե լուց հե տո աշա-
կերտ նե րը գրա տախ տա կին գրում են ուղ-
ղագ րա կան կա րո ղու թյուն ներն ամ րապն-
դե լու նպա տակ հե տապն դող բա ռե րը: Իսկ 
նե րառ ված երե խա նե րի առջև խն դիր է դր-
վում նշ ված բա ռե րը կար դալ վան կե րով, 
դրանք վեր լու ծել, ար տագ րել բա ռա տետ-
րե րում, մտա պա հել դրանց ուղ ղագ րու-
թյու նը: Կա րե լի է սո վո րած ոտա նա վո րից 
(նե րառ ված) երե խա նե րի հա մար առանձ-
նաց նել որ ևէ հատ ված, առա ջար կել ու շա-
դիր նայել այն և հի շել յու րա քան չյուր բա ռի 
գրա պատ կե րը, իսկ հե տո այդ հատ վա ծը 
հի շո ղու թյամբ գրել տետ րում, որից հե-
տո աշա կերտ նե րի օգ նու թյամբ այս երե-
խա նե րը հա մե մա տում են իրենց գրա ծը 
բնօ րի նա կի հետ և ուղ ղում թույլ տված 
սխալ նե րը: Նման աշ խա տան քը կա րող է 
նպաս տել նաև հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
(մ տա ծո ղու թյուն, հի շո ղու թյուն, ու շադ րու-

թյուն և այլն) շտկ մանն ու զար գաց մա նը:
Ու սուց ման մե խա նի կա կան մե թոդ-

նե րին ըն տե լա ցած ու սու ցիչ նե րի հա մար 
գու ցե դժ վար լի նի զու գակ ցել իր աշ խա-
տան քի ոճն առա վել ակ տիվ մե թոդ նե րին, 
որոնք կողմ նո րոշ ված են առա ջին հեր թին 
դե պի երե խան: Սա կայն ժա մա նա կա կից 
կր թու թյան մար տահ րա վեր ներն այ լընտ-
րանք չու նեն: Հետ ևա բար, ու սու ցիչ նե րը 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան փոր-
ձե լու նոր մո տե ցում ներ ու անընդ հատ կա-
տա րե լա գոր ծե լու դրանք: Մյուս կող մից էլ 
հարս տա նում է ու սուց չի մե թո դա կան զի-
նա նո ցը, որը կն պաս տի մաս նա գի տա կան 
որակ նե րի զար գաց մա նը:

Այս պի սով` բո լոր երե խա նե րը կա րող 
են սո վո րել, պար զա պես դրա հա մար 
մենք պետք է ստեղ ծենք ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ: Նե րա ռա կան կր թու թյու նը 
կբարձ րաց նի կր թու թյան որա կը բո լո րի 
հա մար. հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե-
րի ըն դու նու մը հան րակր թա կան դպ րոց-
ներ ստի պում է ու սու ցիչ նե րին մշա կել նոր` 
դե պի երե խան կողմ նո րոշ ված մե թոդ ներ, 
և դրա նից օգուտ են քա ղում բո լոր երե խա-
նե րը: 

Դ րան ցից են` 
– Երե խա նե րի ու սուց ման ան հա տա-

կան ոճը հաշ վի առ նե լով` պլա նա վո րել 
դա սա գոր ծըն թա ցը:

– Դա սագր քե րի բո վան դա կու թյան 
հար մա րե ցում նե րառ ված երե խայի հնա-
րա վո րու թյուն նե րին:

– Կար ևոր հաս կա ցու թյուն նե րի յու րաց-
ման հա մար ընտ րել առա վել պարզ հանձ-
նա րա րու թյուն ներ:

– Ուղ ղագ րա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ձեռք բեր ման հա մար տրա մադ րել առա վել 
մատ չե լի բա ռա ցան կեր: 

– Գրա վոր վար ժու թյուն նե րը հնա րա վո-
րինս փո խա րի նել այ լընտ րան քային հանձ-
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նա րա րու թյուն նե րով (ն կար չու թյուն, ծեփ, 
խճան կար և այլն):

– Առա ջադր վող հանձ նա րա րու թյուն նե-
րը բա ցատ րել առա վե լա գույն հս տա կու-
թյամբ:

– Հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա տա րե լու 
հա մար տրա մադ րել լրա ցու ցիչ ժա մա նակ:

Մայ րե նի ի դա սա վանդ ման մե թո դի-
կա յում ար դի ա կան փո փո խու թյուն նե րը 
են թադ րում են նաև դա սա սե նյա կի վե րա-
դա սա վո րու թյուն, որ պես զի երե խա նե րը 
կա րո ղա նան աշ խա տել փոքր խմ բե րով և 
հնա րա վոր լի նի ար դյու նա վե տո րեն օգ-

տա գոր ծե լու մյուս աշա կերտ նե րին օգ նե-
լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Իսկ «Ե րե խան 
երե խային» սկզ բուն քով առաջ նորդ վե լիս 
կա րող ենք հա ջո ղու թյամբ լու ծել ինչ պես 
ու սում նա կան (ե րե խան, հայտն վե լով սո-
վո րեց նո ղի դե րում, ավե լի լավ է յու րաց-
նում նյու թը, իսկ մտա վոր խն դիր ներ ու-
նե ցող նե րը` ավե լի լավ են մտա պա հում), 
այն պես էլ սո ցի ալ–հո գե բա նա կան (պա-
տաս խա նատ վու թյան բարձ րա ցում, մի-
մյանց օգ նե լու պա հանջ մուն քի ծա գում, 
ինք նու րույ նու թյան և այլ նի զար գա ցում) մի 
շարք խն դիր ներ: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 
1. Մի քայե լյան Ա. Վ., Մայ րե նի լեզ վի ու սուց ման մի քա նի հար ցեր նե րա ռա կան կր թու թյան 

պայ ման նե րում, Հա տուկ ման կա վար ժու թյուն և վե րա կանգ նո ղա կան հո գե բա նու թյուն, գի-
տա կան հան դես. Եր., 2011, թ.1(2), էջ 36–41:

2.  Մի քայե լյան Ա. Վ., Մայ րե նի ի դա սա գոր ծըն թա ցում երկ րոր դային խան գա րում նե րի շտկ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը նե րա ռա կան կր թու թյան պայ ման նե րում, Հան րա պե տա կան գի տա-
ժո ղո վի նյու թեր, Լինգ վա, 2013, էջ 261–269: 

3. Ак се но ва А. К., Ме то ди ка обу че ния русс ко му язы ку в кор рек ци он ной шко ле, М., Вла дос, 
2002, 320 с. 

4. Ру бинш тейн С. Я., Пси хо ло гия умст вен но отс та ло го школь ни ка, М., Прос ве ще ни е, 1986, 192 с.

 ПО ВЫ ШЕ НИЕ ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ ИНК ЛЮ ЗИВ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ  
С ПО МОЩ ЬЮ УРО КОВ РОД НО ГО ЯЗЫ КА 

А. МИ КА Е ЛЯН

Эта стат ья мо ти ви ру ет ся не об хо ди мост ью инк лю зив но го об ра зо ва ния и по ло жи тель-
но го вли я ния на сис те му об ра зо ва ния в це лом. В то вре мя, как инк лю зив ное об ра зо ва-
ние осу ществ ля ет ся с нес коль ки ми отк ло не ни я ми, по э то му мы об ра ти лись к ре ше нию 
этих проб лем по прин ци пу « ре бе нок ре бен ку». 

В нас то я щей стат ье мы по пы та лись предс та вить, в част нос ти, пись мен ной ре чи, 
имев ших мес то оши бок вок руг ве ду щих ся ра бо тах инк лю зив но го обу че ния с деть ми с 
ог ра ни чен ны ми умст вен ны ми воз мож нос тя ми, ис поль зуя прин цип « ре бе нок ре бен ку».
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION THROUGH 
MOTHER TONGUE INSTRUCTION

A. MIKAELYAN

The article corroborates an importance and the positive impact of inclusive education on 
the educational system. Inasmuch as inclusive education is still implemented with a number 
of shortcomings.  Therefore we turned our attention to one of the possible solutions to this 
problem, a so–called «child–to–child» approach.

In this article we attempted to introduce a solution using the «child–to–child» approach. 
This approach is specifically used when dealing with writing errors of mentally disabled chil-
dren in inclusive educational environment.



358

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Վ Ա Լ Ե Ո Լ Ո Գ Ի Ա

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՎԱԼԵՈԼՈԳԻԱ

 ՏԱԹ ԵՎԻԿ ՆԱ ՍԻ ԼՅԱՆ

ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱ ՏՈՒ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ԵՎ Ա ՌՈՂՋ  
ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԸ  

ՈՐ ՊԵՍ ՄԻ ԱՎԻ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ
Ման կա վար ժա կան ար ժեք նե րի հի ե-

րար խի ա յում «ա ռող ջու թյու նը» դի տարկ-
վում է որ պես ման կա վար ժա կան կար ևո-
րա գույն ար ժեք, ո րը սահ մա նում է ան ձի 
ը նդ հա նուր ո ւղղ վա ծու թյու նը, նրա ակ-
տի վու թյան մա կար դա կը և ստեղ ծա գոր-
ծա կա նու թյու նը: Մի այն ի րա պես ա ռողջ 
մար դու գի տակ ցու թյու նը կա րող է լի նել 
ար ժե քա վոր և կա րող է ձևա վո րել ի նչ-
պես ար ժե քային վե րա բեր մունք կյան քի, 
հա սա րա կու թյան և ի նքն իր նկատ մամբ, 
այն պես էլ ար ժե քային վար քա գիծ` գոր ծու-
նե ու թյան, ապ րե լա կեր պի և այլ նի մեջ:

Պ. Ա. Ի զուտ կի նը գտ նում է, որ ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պը հի վան դու թյուն նե րի կան-
խար գել ման հիմքն է: Հի վան դու թյան 
ա ռաջ նային կան խար գե լու մը կան խար գել-
ման ա մե նաար ժե քա վոր տե սակն է, ո րը 
կան խում է հի վան դու թյան ա ռա ջա ցու մը, 
մե ծաց նում է ան ձի հար մար ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րը: Ա ռողջ ապ րե լա կեր պը ժա մա-
նա կա կից փու լում հա սա րա կու թյան զար-
գաց ման ան հրա ժեշտ պայ մանն է, ան ձի 
գո յու թյան, ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան վե-
րա փո խում նե րի հա մար ե րաշ խիք [4, 7–8]:

 Պա տա հա կան չէ, որ այ սօր Ա ՀԿ–ն 
ար դեն ճա նա չել է այն փաս տը, որ մի այն 
գոր ծող ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը 
չի կա րող լու ծել մար դու և մարդ կու թյան 
ա ռող ջու թյան խն դի րը, և այն լու ծե լու հա-
մար ան հրա ժեշտ է ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
մա սին գի տե լիք նե րի տա րա ծում: Ան ձի 

ա ռողջ ապ րե լա կեր պի վե րա բե րյալ ու նե-
ցած գի տե լիք նե րը նրա ար ժե քային կողմ-
նո րո շումն են, և այդ գի տե լիք նե րը պահ-
պա նում են ի րենց ճա նա չո ղա կան ար ժե քը 
որ պես պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան ար-
դյունք՝ ար ժե քային գի տակ ցու թյամբ, ար-
ժե քային հա րա բե րու թյամբ և ար ժե քային 
վար քագ ծով: 

Պա տաս խա նա տու վար քագ ծի և ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի ձևա վոր ման և դրա նով ի սկ 
ՄԻ ԱՎ վա րա կի կան խար գել ման գոր ծում 
չա փա զանց կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
ռիս կային վար քագ ծի փո փոխ մանն ո ւղղ-
ված տե ղե կատ վու թյու նը: Պա տա նի նե րի 
և ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում վար քագ ծի 
փո փոխ մանն ո ւղղ ված գի տե լիք նե րի, կա-
րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման հա մար լայ նո րեն կի րառ վում են 
տար բեր մո տե ցում ներ, ո րոնք հիմն ված 
են տար բեր կան խար գե լիչ մո դել նե րի վրա: 
Այս մո դել նե րից ու մո տե ցում նե րից յու րա-
քան չյուրն ու նի իր ա ռա վե լու թյուն ներն ու 
թե րու թյուն նե րը: Ա ռա վել ար դյու նա վետ են 
հա մար վում հետ ևյալ մո դել ներն ու մո տե-
ցում նե րը՝ բա րո յա խո սա կան կամ բա րո-
յա կան սկզ բունք նե րի ձևա վոր ման, սպառ-
նա լի քի, վա խի վրա հիմն ված, տե սա կան 
գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման կամ տրա մա-
բա նա կան, ա ռող ջու թյան շա հադրդ ման 
ձևա վոր ման կամ բա րե լավ ման, վար քագ-
ծի փո փոխ ման, դրա կան, քն նա դա տա-
կան, զգաց մուն քային և այլն [1, 35]:
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 Բա րո յա խո սա կան կամ բա րո յա կան 
սկզ բունք նե րի ձևա վոր ման մո դել: Այս մո-
դելն ը նդ գծում է, որ ան պա տաս խա նա տու 
և ռիս կային վար քա գի ծը ան բա րո յա կան է: 
Խրա խու սում է ա մուս նա կան հա վա տար-
մու թյու նը և դա տա պար տում է ան պա տաս-
խա նա տու վար քագ ծի ցան կա ցած ձև: Այս 
մո դե լի թե րու թյուն նե րից է այն, որ կա րող է 
նպա տա կային խմ բի մեջ ա ռա ջաց նել հա-
կադր վե լու ցան կու թյուն, քա նի որ մար դիկ, 
հատ կա պես դե ռա հաս նե րը և պա տա նի-
նե րը չեն սի րում, ե րբ ի րենց ի նչ–որ բան 
պար տադ րում են կամ բա րո յա խո սա կան 
խրատ ներ տա լիս [6, 65]:

 Դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան քը 
պետք է ո ւղղ ված լի նի պա տա նի նե րի և ե րի-
տա սարդ նե րի շր ջա նում այն հա մա մարդ-
կային, մար դա սի րա կան, քրիս տո նե ա կան 
սկզ բունք  նե րին հետ ևե լու խրա խուս մա նը, 
ո րոնք կօգ նեն ձեռն պահ մնա լու նա խա-
ա մուս նա կան սե ռա կան կա պե րից, ա վե լի 
շատ գնա հա տե լու սե փա կան ըն տա նի քը, 
ամ րապն դե լու փոխ հա րա բե րու թյու ննե րը 
ծնող  նե րի հետ և հաղ թա հա րե լու նե րըն-
տա նե կան կոնֆ լիկտ նե րը, ո րոնք շատ հա-
ճախ պա տա նի նե րին և ե րի տա սար դնե րին 
մղում են փո ղոց, դառ նում վտան գա վոր 
վար քագ ծի դրս ևոր ման պատ ճառ: Պա-
տաս խա նա տու վար քագ ծի և ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ-
ԱՀ–ի կան խար գել ման հիմ նա կան ո ւղ ղու-
թյուն նե րից մե կը պետք է դառ նա ազ գային 
ար ժեք նե րի և նոր մե րի պահ պա նու մը, ի նչ-
պես նաև հոգ ևոր դաս տի ա րա կու թյան մի-
ջո ցով բա րո յա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րի 
ամ րապն դու մը:

Ս պառ նա լի քի, վա խի վրա հիմն ված 
մո դել: Այս մո դե լի կի րառ ման ժա մա նակ 
ը նդ գծ վում է ՄԻ ԱՎ վա րա կի ան բու ժե լի, 
մա հա ցու հի վան դու թյուն լի նե լը: Ա նհ րա-
ժեշտ է պա տաս խա նա տու վար քա գիծ, 
հա կա ռակ դեպ քում հա տու ցումն ան խու-

սա փե լի է: Մո դե լի թե րու թյուն նե րից մեկն 
այն է, որ այն վախ և սար սափ է տա րա-
ծում: Գե րագ նա հա տում է վա րակ ման 
վտան գը և կա րող է ա ռա ջաց նել լի ա կա-
տար ա նօգ նա կա նու թյան զգա ցում: Կա-
րող է ու ժե ղաց նել ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող նե րի 
նկատ մամբ խա րանն ու խտ րա կա նու թյու-
նը: Վա խը կա րող է ա ռա ջաց նել վար քագ-
ծի փո փո խու թյուն, ե թե.

·  վա րակ ման սպառ նա լի քը նպա-
տա կային խմ բի կող մից ըն կալ վում է ի բրև 
ի րա կան վտանգ, քա նի որ նրանք դրս-
ևո րում են ոչ ան վտանգ վար քա գիծ և հս-
տա կո րեն գի տակ ցում են այդ, հա կա ռակ 
դեպ քում մար դիկ կա րող են մտա ծել, թե 
ՁԻ ԱՀ–ն ի րենց չի սպառ նում, և վա խեց նե-
լը որ ևէ նշա նա կու թյուն չի ու նե նա,

·  վա խի աս տի ճա նը հա մա պա տաս-
խա նում է ի րա կան վտան գին. վտան գի 
չա փա զան ցումն ա ռա ջաց նում է չա փա-
զանց ու ժեղ վախ, ի նչն ա ռա ջաց նում է 
տե ղե կատ վու թյան մեր ժում և գի տակ ցու-
թյու նից դրա «վ տա րում»,

·  տե ղե կու թյու նը նե րա ռում է նաև 
խոր հուրդ, թե ի նչ պես խու սա փել վտան-
գից, և նպա տա կային խում բը ա ռա ջարկ-
վող նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում նե րը 
հա մա րում է ար դյու նա վետ [1, 36, 38]:

 Տե սա կան գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման 
կամ տրա մա բա նա կան մո դել: Այս մո-
դե լը դի մում է մար դու բա նա կա նու թյա նը 
(տե ղե կաց վա ծու թյուն, գի տե լիք նե րի, կա-
րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռք-
բե րում): Այս մո դե լի կի րառ ման ժա մա նակ 
տրա մադր վում է հա վաս տի տե ղե կու թյուն, 
ի սկ պա տա նի նե րը և ե րի տա սարդ նե րը 
կա րող են դրանց հի ման վրա կա տա րել 
եզ րա հան գում ներ և կա յաց նել ո րո շում-
ներ: Մաս նա գետ նե րի մեծ մա սը կար ծում 
է, որ այս մո դե լը ու նի նաև թե րու թյուն, այն 
կա րող է տալ նաև ան ցան կա լի ար դյունք: 
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Տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը կա րող 
է մղել չնա խա տես ված հե տաքրք րու թյան 
ա ռա ջաց մա նը, փոր ձար կում նե րի [3, 66]: 

Սա կայն մենք կար ծում ե նք, որ ՄԻ ԱՎ–ի 
նկատ մամբ պա տա նի նե րի և ե րի տա սար-
դնե րի խո ցե լի ու թյու նը կա րե լի է նվա զեց-
նել՝ նրանց հա մա պա տաս խան գի տե լիք-
նե րով զի նե լով, ա ռողջ ապ րե լա կեր պին 
միտ ված ճիշտ դիր քո րո շում, ճն շում նե-
րին դի մա կայե լու, կշ ռա դատ ված ո րո շում 
կա յաց նե լու հմ տու թյուն ներ ձևա վո րե լով: 
Պա տա նի նե րը և ե րի տա սար դնե րը կյան-
քի տար բեր ի րա վի ճակ նե րում պետք է ի 
վի ճա կի լի նեն բա նակ ցե լու և ճիշտ կողմ-
նո րոշ վե լու` հօ գուտ սե ռա կան և վե րար-
տադ  րո ղա կան ա ռող ջու թյունն ա պա հո վող 
վար քագ ծի: Ան ձի դիր քո րո շու մը ձևա վոր-
վում է նրա ու նե ցած տե ղե կու թյու ննե րի 
հի ման վրա: Տե ղե կաց վա ծու թյու նը փոր-
ձարկմ ան չի դր դում, այլ պաշտ պա նում է 
վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րում: 

Ա ռող ջու թյան շա հադրդ ման ձևա-
վոր ման կամ բա րե լավ ման մո դել: Այս 
մո դե լը հիմն  ված է մար դու ա ռող ջու թյան 
շա հադրդ ման ձևա վոր ման վրա, ո րը պա-
հան ջում է մի շարք մաս նա գետ նե րի հա-
մա գոր ծակ ցու թյուն (ման կա վարժ ներ, հո-
գե  բան ներ, բժիշկ ներ և այլն): Այն ո ւղղ ված 
է ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վոր մա նը և 
պահ պան մա նը, այն պի սի սո  վո  րույթ նե-
րի զար գաց մա նը, ո րոնք օ ժան դա կում են 
ը նդ հա նուր ա ռող ջու թյա նը (օ րի նակ՝ ֆի-
զի կա կան վար ժու թյուն ներ, ա ռողջ ապ րե-
լա կերպ, ճիշտ ռե ժիմ և այլն): Այս մո դե լը 
կա ռու ցո ղա կան է և նպա տա կաուղղ ված է 
դրա կան, պա տաս խա նա տու վար քա  գծի 
ձևա վոր մա նը: Դրա ա ռա վե լու թյունն այն է, 
որ կրում է կան խար գե լող բնույթ, այ սինքն` 
ո ւղղ ված է ոչ թե հետ ևանք նե րի ո ւղղ մա նը, 
այլ նրանց կան խար գել մա նը [3, 66]:

 Ժա մա նա կա կից փու լում պա տա նի նե րի 

և ե րի տա սարդ նե րի հետ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ–ի 
կան խար գել ման աշ խա   տան քնե րի ար-
դյու նա վետ կազ մա կերպ ման ու ան ցկաց-
ման հա մար կար ևոր է ան ցու մը հա  սա րակ 
տե ղե  կատ վու թյու նից դե պի մե թոդ նե րի, 
ո րոնք ո ւղղ ված են վար քագ ծի փո փոխ-
մա նը և հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը՝ 
հօ գուտ ան վտանգ ու պա տաս խա նա տու 
վար քագ ծի:

 Վար քագ ծի փո փոխ ման մո դե լը: Յու-
րա քան չյուր մարդ ու նի ո րո շա կի վար քա-
գծային հմ տու թյուն ներ: Ա ռօ րյա կյան քում 
այդ հմ տու թյուն նե րը կազ մում են նրան 
բնո րոշ վար քագ ծի պատ կե րը: Վար քագ ծի 
մո դե լը կախ ված է ոչ մի այն այն հան գա-
ման քից, թե ան ձն ի նչ պես է կա րո ղա նում 
ի րեն դրս ևո րել, այլև թե ին չի է ցան կա-
նում հաս նել իր վար քով: Այ սինքն՝ նրա 
վար քագ ծում կա ո րո շա կի դիր քո րո շում: 
Ա ռօ րյա կյան քում մարդն ա ռա վել հա ճախ 
գոր ծում է իր հա մար սո վո րա կան ձևով: 
Հայտն վե լով իր հա մար ան սո վոր ի րա վի-
ճա կում կամ կանգ նե լով ը նտ րու թյան ան-
հրա ժեշ տու թյան ա ռջև՝ նա կա րող է մի-
ան գա մայն ան սպա սե լի քայլ ա նել: Նման 
ի րա վի ճա կում մե ծա նում է չկշ ռա դատ ված 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա վա նա կա նու-
թյու նը [2, 135–136]:

Դ րա կան մո տե ցում: Այս մո դե լի կի-
րառ ման ժա մա նակ ը նդ գծ վում է խնդ րի 
առ կա յու թյու նը, ո րը ներ կա յաց վում է ոչ թե 
որ պես ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ, այլ 
որ պես նոր կյան քի սկզբ նա կետ: Ը նդգծ-
վում են ան հա տա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նը և ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը: 
Տրա մա բա նո րեն հիմ նա վո րում և զգաց-
մուն քայ նո րեն ը նդ գծում է ա ռա ջարկ վող 
վար քագ ծի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ցրում է 
թյուր պատ կե րա ցում ներն ու մո լո րու թյուն-
նե րը: 

Քն նա դա տա կան մո տե ցում: ՄԻ ԱՎ/ 
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ՁԻ ԱՀ–ի խն դի րը ներ կա յաց վում է որ պես 
ո րո շա կի խմ բի խն դիր: Ան հան դուր ժո ղա-
կան, խտ րա կան վե րա բեր մունք է ձևա-
վո րում ո րո շա կի մարդ կանց և խմ բե րի 
նկատ մամբ՝ նրանց մե ղադ րե լով վա րա կի 
տա րած ման մեջ: Ստեղ ծում է թյուր կար-
ծիք այդ խմ բե րից դուրս գտն վող նե րի վա-
րա կից ա պա հո վագր ված լի նե լու վե րա բե-
րյալ:

Զ գաց մուն քային մո դել: Բեր վում են 
օ րի նակ ներ կոնկ րետ հե րոս նե րի կյան քից, 
ո րոնց հետ նպա տա կային խմ բի ան դամ-
նե րը կա րող են նույ նաց նել ի րենց: Օգ տա-
գործ վում են վառ պատ կեր ներ, ո րոնք ազ-
դում են զգաց մունք նե րի վրա: Պատմ վում 
է կոնկ րետ մար դու և ոչ թե ը նդ հան րա պես 
մարդ կանց մա սին [1, 37–38]: 

Այ սօր ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ–ի հար ցում գոր-

ծող քա ղա քա կա նու թյու նը շեշ տադ րում է 
բո լո րի խո ցե լի ու թյու նը և դրա նից ել նե լով՝ 
կար ևոր վում է ան ձի պա տաս խա նատ վու-
թյունն ակ տիվ և «ինք նա պահ պան ման 
վար քա գիծ» ձևա վո րե լու հար ցում, հատ-
կա պես պա տա նի նե րի և ե րի տա սարդ նե-
րի շր ջա նում: 

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է ա սել, որ 
վար քագ ծի փո փոխ ման հա մար ան հրա-
ժեշտ ա ռա ջին քայ լը տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րումն է, ո րը կա րե լի է ի րա կա-
նաց նել վե րո նշյալ մո տե ցում նե րի կամ 
մո դել նե րի մի ջո ցով: Վար քագ ծի փո փո-
խու թյու նը խթա նե լու հա մար կար ևոր է 
վար քագ ծի փո փոխ մա նը և գործ նա կա-
նում նոր հմ տու թյուն նե րի կի րառ մանն 
ա ջակ ցող մի ջա վայ րի, պայ ման նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի ստեղ ծու մը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 
1.  Հա րու թյու նյան Ա., Պետ րո սյան Ժ., ՀՀ–ո ւմ ՄԻ ԱՎ վա րա կին ա ռնչ վող վար քագ ծի փո փոխ-

մանն ո ւղղ ված մշա կույ թին հա մա պա տաս խան հա ղոր դակ ցու մը, «Դ րա կան մարդ կանց հայ-
կա կան ցանց» սոց. ՀԿ, 2010 թ., 85 էջ:

2. Ա լեք սա նյան Լ., Թո րո սյան Ն. և ու րիշ ներ, ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գե լում և ան վտանգ վար-
քագ ծի ձևա վո րում, Եր., ՁՀԱՀ, 2006, 243 էջ:

3. Быкова В. М. и др., Инновационные подходы в профилактике ВИЧ–инфекции, Минск, 
2006, 360 с.

4. Мартыненко А. В., Валентик Ю. В., Полесский В. А. и др. Формирование здорового образа 
жизни молодежи: медико–социальные аспекты, Москва, 1988, 189 с.

RESPONSIBLE BEHAVIOR AND HEALTHY LIFESTYLE FORMING MODELS  
AS A WAY OF HIV PREVENTION

T. NASILYAN

One of the key prerequisites for health preservation (in particular, in the context of HIV) 
is forming the behavior reducing health risk factors and developing health strengthening 
conditions. 

There are various models and approaches, which are useful for used to the formation 
of knowledge, abilities and skills in order to change behavior among teenagers and young 
people. The most effective are the following models and approaches, such as: moralizing, 
frightening, logical, motivation formation or improving health, behavior change, positive, 
critical and emotional, etc.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА

Т. НАСИЛЯН

Важным условием сохранения здоровья (особенно в случае СПИДа) является 
формирование такого поведения, которое направлено на снижение опасных для 
здоровья факторов и на развитие укрепляющих здоровье условий. 

Для формирования знаний, способностей и навыков по изменению поведения 
среды юношей и молодежи широко применяются различные подходы. В статье 
представлены некоторые наиболее эффективные модели и подходы: это модель 
моральных принципов; модель запугивания; модель фактических знаний; мотивации и 
улучшения здоровья; модель изменения поведения, модели на основе положительных, 
критических и эмоциональных подходов. 



363

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Պ. Յավորովի անվան թիվ 131 

հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի 
ուսուցիչ

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
«Այբ» ավագ դպրոցի բեմարվեստի 

ուսուցիչ, Կրթության գերազանցության 
ազգային ծրագրի փորձագետ

ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ ԶԱՐՈՒՀԻ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱԼՎԱՐԴ
Երևանի Ստեփան Շահումյանի 

անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցի 
ֆիզիկայի ուսուցիչ

ԱՍԵԼԵՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ
Պ. Յավորովի անվան թիվ 131 

հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի 
ուսուցիչ

ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՐՈՒՍՅԱԿ
«Սինոփսիս» ծրագրավորման 

գրասենյակի աշխատակից

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԱՐՊԱՏ
ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 
մշտական հանձնաժողովի նախագահ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

երաժշտության մանկավարժության 
ամբիոնի դասախոս

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՄԵՐԻ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց 

լեզվի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՖԼՈՐԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
երաժշտության տեսության, 

դասավանդման մեթոդիկայի և 
նվագարանների ամբիոնի դասախոս

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Արագածոտնի մարզի գ. Օշականի 

միջնակարգ դպրոցի դասվար

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի 
ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. 

թեկնածու

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՆՆԱ
Հ. Հայրապետյանի անվան թիվ 78 

դպրոցի ուսուցիչ

ԳԻՆՈՍՅԱՆ ՖԼՈՐԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

երաժշտության մանկավարժության 
ամբիոնի դասախոս

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 

պետական ինստիտուտի ֆիզիկական 
դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

լոգոպեդիայի և վերականգնողական 
թերապիայի ամբիոնի դասախոս, 

մանկ. գիտ. թեկնածու

ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ ՋՈՒԼԻԵՏԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

մայրենիի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 

մանկ. գիտ. դոկտոր

ԴԱԴԱՍՅԱՆ ԼԻԼՅԱ
Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 
139 ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի 

ուսուցիչ

ԴԱՂՄԱՋՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոցի 

մաթեմատիկայի ուսուցիչ

ԵՆՈՔՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

մայրենիի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ԷԼՈՅԱՆ ՌՈՒԲԻԿ
ԵՊՀ հայ նոր գրականության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. 

թեկնածու

ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՆԻ
Երևանի «Իմ ուղին» 

ուսումնավերականգնողական 
կենտրոնի հատուկ հոգեբան

ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ՄԱԳԴԱ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆԱՐԵԿ
Արտաշատի գեղարվեստի դպրոցի 

կերպարվեստի ուսուցիչ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

հայցորդ

ԽՈՋՈՒՄՅԱՆ ԲԵԼԼԱ
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դասախոս

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

տնտեսագիտության և կառավարման 
ամբիոնի հայցորդ

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

երաժշտության մանկավարժության 
ամբիոնի մասնագետ

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի իսպաներենի դասախոս

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

ինֆորմատիկայի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու
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ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱԶԻԿ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԵԼՍԻԴԱ
Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի անվան 
թիվ 135 հիմնական դպրոցի դասվար

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԱՆՆԱ
ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳՐԻՇԱ
Արցախի Գրիգոր Նարեկացի 

համալսարանի մանկավարժության 
ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր

ՀԱՐՈՅԱՆ ԼԻԶԱ
ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
ԱրՊՀ գրականության և լրագրության 

ամբիոնի վարիչ, բան. բիտ. թեկնածու, 
դոցենտ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՖՐՈՒՆԶ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 

պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր, 
մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՆԻ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար 

լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՌԵԲԵԿԱ
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, 

բան. գիտ. թեկնածու

ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 

պետական բժշկական համալսարանի 
օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության 

ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. 
թեկնածու

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

մայրենիի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՆԱԻԴԱ
ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի 

ամբիոնի ասիստենտ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Ուրարտու համալսարանի 

հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ
Ջավախքի մարզամշակութային 

կազմակերպության աշխատակից, 
մեթոդիստ

ՆԱՍԻԼՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու



366

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ
ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության 

ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկնածու, 
դոցենտ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ
Երևանի «Դպրոց–կենտրոնների 

միություն» կազմակերպության 
աշխատակից

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

ինֆորմատիկայի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

դոցենտ

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 
139 ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի 

ուսուցիչ

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
ԵՊՀ–ին առընթեր Ա. Շահինյանի 
անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի 

աշխարհագրության ուսուցիչ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ
ԵՊՀ–ին առընթեր Ա. Շահինյանի 
անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի 

ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳՆԵԼ
Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի 

ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարանի դասախոս

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ
Կոտայքի մարզի Առինջի Կ. 

Ծառուկյանի անվան միջնակարգ 
դպրոցի ուսուցիչ

ՍԻՍՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

մասնագիտական կրթության և 
կիրառական մանկավարժության 

ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ԱԴՐԻՆԵ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի իսպաներենի դասախոս

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ՆԱԶԵԼԻ
Վանաձորի «Օրրան» մանկական 
կենտրոնի հոգեբանի ասիստենտ

ՍՎԱՋՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆՎԱՐԴ
ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի 
ասիստենտ, բան. գիտ. թեկնածու

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ
Երևանի Համբարձում Գալստյանի 

անվան թիվ 83 ավագ դպրոցի 
ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ



367

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ՎԵՐԴՅԱՆ ԼԻԼԻԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

մանկավարժության տեսության և 
պատմության ամբիոնի հայցորդ

ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

ասպիրանտ

ՏՈՆՈՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 

ամբիոնի դասախոս

ՕՐՄԱՆՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դասախոս

ՖԱՐԱՄԱԶՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դասախոս

ՖԻԴՈՅԱՆ ԱՆՈՒՇ
Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի 

քաղաքի Տ. Աբրահամյանի անվան 
ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և 

գրականության ուսուցիչ

ՖԼՋՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ դիզայնի 

և ԴԿԱ–ի ամբիոնի ասիստենտ

ՖՐՂՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ
Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքարի 

Ալվարդ Վարդանյանի անվան 
թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 

հասարակագիտության ուսուցիչ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԱԻԴԱ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ

ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Գեղարվեստական խմբագիր՝

Համակարգչային ձևավորումը՝
Համակարգող և սրբագրիչ՝

Էմին Մկրտչյան
Արա Բաղդասարյան
Աշոտ Բագրատյանի
Նարինե Ղուկասյան

Շապիկին՝ Ներսիսյան դպրոցի համայնապատկերը

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70×100 1/16

Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 23,5 տպ. մամուլ
Տպաքանակը՝ 300

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2 
Հեռ.՝ (+37410) 23 25 28, էլ. փոստ՝ info@zangak.am

Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am
Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ https://www.facebook.com/zangak




